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توضيح
کتاب «فلسفة هستی و انسان» در سال  1365خورشيدی بر مبنای
امکانات موجود ،درکم از دانش آن زمان و تجارب بشری نبشته شده
است .اين کتاب در آن وقت با ويرايش ابتدايی و تيزاژ کم پخش
گرديد .از آن زمان تا کنون علم و تکنولوجی رشد و انکشاف زيادی
کرده است و فلسفه میتواند از آن استفادة بيشتری بکند؛ اين رساله
بيانگر ديدگاه فلسفی ام در آن زمان بوده میتواند که از نگاه تاريخی
مهم است .در سال  1386خورشيدی کتاب را دوباره تايپ و
ويراستاری کردم؛ در بخش «جامعة آزاد انسانی» معدود عناوينی
افزوده شده است.

2

qu

فهرست مطالب
صفحه

مطالب

پيش سخن 5 ................................ ................................ ................................ ................................
هستی يگانه واقعيت 9 ................ ................................ ................................ ................................
تنوع هستی در هستی 13 ............ ................................ ................................ ................................
حيات 16 ..................................... ................................ ................................ ................................
پيوند ارگانيک هستی و شناخت 19 ...................... ................................ ................................
حرکت ،تضاد و همهنگی 27 ........................................ ................................ ................................
تضادهای مهم و اساسی هستی29 ........................................................................
الف :تضاد کلی و اساسی هستی 29 ....................... ................................ ................................
ب :تضاد بين پديدههای دارای حيات و فاقد حيات 30 ..................... ................................
ج :تضاد بين مرگ و زندگی 34 .............................. ................................ ................................
د :اختالف بيولوژيکی زن و مرد(نر و ماده) 36 .................................... ................................
هـ :تضاد در اجتماع انسانی 42 ............................... ................................ ................................
اختالف و همآهنگی در اجتماع اوليه45 ...............................................................
نطفههای ابتدايی و نامتعادل جامعة استثماری 49 .......................... ................................
ساخت وجودی جامعة نامتعادل اجتماعی 51 .................................. ................................
تنوع تضادها در اجتماع نامتعادل استثماری 56 .............................. ................................
تضاد اساسی و کلی در اجتماع نامتعادل استثماری 57 .................. ................................
3
الف

شيوة علمی حل تضادهای متنوع اجتماعی 63....................................... ................................
واقعيت ،شناخت و اسلوب علمی 65........................... ................................ ................................
جهان بينی علمی انسان 73.......................................... ................................ ................................
قانونشناسی و قراردادسازی انسان 81....................... ................................ ................................
جامعة آزاد انسانی85 .............................................................................................
نگاه عمومی 86........................... ................................ ................................ ................................
انديشة اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری 87................................... ................................
عوامل عمدة ظهور جامعة قطبی ،طبقاتی و استثماری 89................ ................................
شتاب اجتماع کنونی به سوی فروپاشی 90.......................................... ................................
پراکندگی انرژی انسان در اجتماع متناقض 90................................. ................................
حيف و ميل سرسامآور منابع هستی 91............ ................................ ................................
تخريب طبيعت و محيط زيست 93..................... ................................ ................................
شکست هستههای اساسی خانواده 94................ ................................ ................................
سه اعتياد بزرگ 96................ ................................ ................................ ................................
تشديد ناهمگونی بين عشق و عقل 99............... ................................ ................................
زمينههای ظهور جامعة آزاد انسانی100 .................................................................
حاميان جهانبينی علمی و جامعة آزاد انسانی 103........................... ................................
شيوههای تطبيق جهانبينی علمی 104............... ................................ ................................
پايههای اساسی جامعة آزاد انسانی 106............... ................................ ................................
ضرورت و عدم ضرورت نظام سياسی و دولت 108............................. ................................
اجتماع اوليه و جامعة آزاد انسانی 112.................. ................................ ................................
شکل مالکيتها و استفاده از منابع 115................ ................................ ................................
اختيار و آزادی 122................... ................................ ................................ ................................
گستره و ژرفنای آزادی 125........... ................................ ................................ ................................

4
ب
q
u

پيش سخن
در باب فلسفة هستی و انسان سخن فراوان رفته است و انسان در طول حيات
پرفراز و نشيباش ،برداشتهای بس متنوع و گوناگون از گوهر هستی و رابطة
طبيعی خود با آن ارائه داده است ،که ما در قالبهای رنگارنگ فلسفی ،اديان،
طريقتها ،مکاتب و ايسمهای مختلفه مشاهده میکنيم.
در بين تمام اين قالبهای گوناگون يک گوهر مشترک و واقعی ديده میشود و آن
زندگی طبيعی انسان است .همه ناگزير از پيروی اين قانون اساسی طبيعی اند؛ در
ذهنيات و پندارها شايد برخی از اين قانون اساسی سرپيچی کنند؛ اما در پراتيک
واقعی و زندگی عملی و طبيعی گريز از آن غيرممکن میباشد؛ میبايست آگاهانه
و يا به طور ناخودآگاه و غريزی از اين قانون طبيعی و رابطة ارگانيک آن با قوانين
عينی هستی پيروی کنند.
انسان به مثابة بخشی از هستی ،در اثر حرکت نهايت طوالنی هستی ،توانايی
انعکاس هستی در هستی را پيداکرد و اين عکسبرداری فطری به صورت ابتدايی از
همان روزهای آغازين حيات انسان شروع شد؛ ليکن انسان در آن هنگام
نمیتوانست ماهيت گوهری هستی و قوانين اساسی و ذاتی آنرا دريابد .او در سطح
شناختهای ابتدايی حسی و ظواهر پديدهها سير میکرد .البته اين سطحی نگری
و ساده انديشی در مورد پديدههای متنوع هستی ،در هستی تحقق میيافت و
منجر به يک سلسله برداشتهای غيرواقعی و غيرانطباقی میشد.
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تمام شناختهای انطباقی و غيرانطباقی ،واقعی و پنداری انسان توسط مغز فعال و
تکامل يابندة آن در پروسة زندگی طبيعی و واقعی به ميان آمده اند .آن
شناختها يی که جنبة انطباقی نداشتند ،در ماورای زندگی طبيعی و واقعی انسان
و پديدهها ی مربوطه قرار گرفته و در هيئت پندار ،توهم ،خرافات و ذهنيات بس
مغلق ،پيچيده و الينحل باقی ماندند و شناختهايی که جنبة واقعی و انطباقی
داشتند در سطوح معين و ممکن وارد زندگی عملی و واقعی انسان شدند.
انسان از بدو پيدايش به اساس خصوصيت غريزی و استعداد گوهری و طبيعی به
زندگی ادامه داد و به طور غريزی و طبيعی از پديدههای بسيار متنوع هستی
شناختهای متنوع کسب کرد .روز تا روز رابطة ارگانيک عينيت و ذهنيت ،هستی
و شعور ،ماده و معنی تکامل يافت و تا مرز تأثيرات مثبت و منفی و عکسالعمل
متقابل در پروسة زندگی طبيعی و خود به خودی انسان باال رفت .انسان در اين
جريان درازدامن بيشتر در محاصرة شناختهای حسی ،پنداری و توهمات
غيرانطباقی قرار داشت و در روند زندگی طبيعی و واقعی خود ،به سوی جمعبندی
و تيوريزه کردن آن پيشروی کرد.
اين جوّ متذکره انسان را به طرف نوعی مطلقيت ،تسليمپذيری و فرمانبرداری (که
در حقيقت محصول عقل قاصر و موقعيت و چگونگی شرايط زندگی ابتدايی او
بود) کشانيد .انسان هم بدون چون و چرا تسليم ناخودآگاهی خود گشت .ما ظهور
نورس آن را در اعتقادات اولية انسان به مظاهر طبيعی (پرستش آب ،آتش ،باد،
بتها و حيوانات) و اوج ذهنی اين حرکت ناهمگون را در جمعبندیهای فلسفی و
استداللی سقراط ،افالطون و ارسطو ديده میتوانيم.
از همان روزهای نخستين حيات انسان تاکنون هيچ نوع رابطة واقعی بين زندگی
طبيعی و عملی انسان و شناختهای غيرانطباقی و غيرواقعی يادشده و جمعبندی
ناب آن يعنی «ذهن مطلق» و «عقل کلِ» خارج از هستی ،وجود نداشته است؛
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بلکه انسان خود چنين انگاريده و هماره اعمال واقعی و طبيعی خود را به آن
نسبت داده است .تا جايی که طی زمان بس طوالنی در ذهن انسان به مثابة
«حقيقت مطلق» تسلط و قدسيت پيداکرد و تاکنون نيز حاکميت مطلق و
قدسيت همه جانبه دارد.
اين حاکميت مطلق در واقع همان سلطة طبيعت بر انسان و سلطة انسان بر انسان
میباشد  ،که در قالب اجتماع قطبی ،طبقاتی ،استثماری و متناقض چنين
گردآوری و تيوريزه گرديده و به انسان ارائه شده است .ما تجسم و تبارز واقعی و
عملی آن را در مبارزات عملی و فکری بين قطب حاکم و محکوم ،ميان آزادی و
استبداد و بين علم و جهل به روشنی ديده میتوانيم.
اگر فلسفة واقعی را شناخت گوهر هستی و قوانين عينی آن ،شناخت گوهر انسان
و رابطة واقعی آن باهستی و رابطة انسان با انسان در ابعاد پهناور زندگی طبيعی و
اجتماعی بدانيم ،آنگاه به جوهر يگانه و همگون فلسفة هستی و انسان پی خواهيم
برد؛ چون هستی به مثابة يگانه واقعيتکل در هستی دارای حرکت ،تضاد و
همآهنگی تعيّن میيابد و حقيقت چيزی نيست ،جز بيان واقعی هستی يگانه و
فلسفه فقط می تواند هستی يگانه و متعادل را در هستی به نماياند .برای اين
شناخت واقعی به شيوة علمی و انطباقی ضرورت است؛ تا انسان را به ماهيت
فلسفة واقعی که همان انطباق حقيقت با واقعيت گوهری هستی است ،رهنمون
شود.
پروسة انعکاس هستی در هستی در اشکال و قوالب متنوع به طور اليتناهی تداوم
دارد و انسان در حد شناخت بشری ،اين توانمندی انعکاس هستی در هستی را
بهتر از موجودات ديگر انجام داده میتواند .انسان در اصل دارای يک جهانبينی
علمی است که برمبنای فلسفة واقعی و اسلوب پيشرفتة شناخت تکامل پيدا
میکند .اين جريان تکامل چنان پيش میرود که انسان به مثابة هستی
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تکامل يابنده اسراراليتناهی هستی را کشف و پروسة انعکاس هستی در هستی را
به اوج ترقی ممنکه میرساند.
انسان در اين حرکت سرمدی خود در هستی ،جامعة استثماری و طبقاتی متناقض
را واژگون و قالبهای تنگ و نامکمّل مکاتب متنوع فلسفی ،اديان مختلفه ،مذاهب
گوناگون ،ايسمهای رنگارنگ و طريقتهای سرهم بندی شده را (که محصول
اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری متناقض اند) در پهنای بيکران ،تکامل يابنده
و همآهنگ جهانبينی علمی انسان درهم میشکند .بر اساس اين جهانبينی
همگون شدة انسانی جامعة آزاد و ايدهآل فردا اعمار خواهد شد.
در اين نبشته جمعبندی بسيار مختصری از موضوعات و مطالب مطروحة باال ارائه
شده است .پرداختن به موضوعات فوق کار بس دشواری است و نياز به وقت کافی،
ذخاير علمی و تجربی الزم و پروسة متداوم دارد که به معنی واقعی کلمه در
اختيار انسان حاضر نمیباشد .اين نوشته گامی است در اين مسير اليتناهی
انعکاس هستی در هستی .اميد است جويندگان حقيقت و مشتاقان انسان و
انسانيت با حوصلهمندی و بدون تعصب و پيشداوری اين جمعبندی فشرده را
بخوانند و در نقد و بررسی آن همت گمارند.
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هستی يگانه واقعيت
حقيقت بيان و اقعيت عينی هستی يگانه است .اين بيان واقعی چيزی نيست جز
توانايی و استعداد گوهری انعکاس هستی در هستی ،که طی حرکت نهايت
طوالنی هستی روشنی يافته است و ما نمونة بارز آن را در قدرت عکسبرداری مغز
متکامل انسان از پديدههای بسيار متنوع هستی ديده میتوانيم.
در اثر تکامل طوالنی اين استعداد ذاتی رابطة ارگانيک هستی و ذهن پديد آمد .در
پهنای گستردة هستی و در شکل خاص تر آن اجتماع انسانی تأثيرات متقابل
هستی و ذهن در سطوح معيّن شروع شد ،که ما حرکات نهايت پيچيده ،سريع،
متنوع و بسيار وسيع آن را در پيوند ارگانيک انسان باهستی و انسان با انسان در
پروسة تکامل يابندة اجتماعی مشاهده میکنيم.
مقولة عالم (يا کائنات) واقعيت هستی بيکرانه را در مغز متکامل انسانی تعيين
ذهنی مینمايد و انسان در حدود سطح تکامل شناختهايش (که در حقيقت
همان انعکاس هستی در مغز نسبتاً متکامل آن است) به گوهر واقعی هستی پی
میبرد .عالم از هستی پر شده است و هستی در تنوع اليتناهی در هستی تجلّی
میيابد .انسان در پروسة حرکت جاودانهاش ،هستی متنوع و پيچيده را در کل و
اجزای گوناگون شناسايی میکند.
در برابر هستی هيچ چيز به جز هستی ،واقعيت وجودی داشته نمیتواند .هستی
برای ثبات ذاتی و گوهری خود ضرورت به مقابله با نيستی در ورای گوهری
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هستیکل ندارد؛ چون نيستیکل در مقابل گوهر هستیکل بیمفهوم میباشد؛ زيرا
عالم از هستی پر شده است و نيستی به مفهوم کلّی وجود داشته نمیتواند .هستی
تنها و فقط در هستی تعيّن پيدا میکند.
مقوالت عدم ،فنا و نيستی در رابطه با تنوع هستی در هستی مفهوم میيابد .اينها
تعييناتی هستند در هستی ،برای نشان دادن رابطهها ،موقعيتها و خصوصيتهای
متنوع هستی در هستی .به طور مثال ما حالت زندگی و مرگ را در ارگانيزم
وجودی انسان ديده میتوانيم؛ در اثر تعادل بين تعمير و تخريب سلولهای بدنی،
زندگی (هستی به مفهوم خاص) و در اثر بهم خوردن اين تعادل مرگ (نيستی به
مفهوم خاص) به وجود میآيد .در اين مثال مشاهده میشود که مقوالت هستی و
نيستی و يا مرگ و زندگی رابطة ارگانيک با واقعيت عينی پديدة آلی حيات دارند
و در هستی به مثابة يگانه واقعيتکل ،مفهوم حقيقی پيداکرده میتوانند.
هستی به مثابة يگانه واقعيتکل در حرکت ،تضاد و همآهنگی تجلّی میيابد و
انسان برای شناخت عمق و پهنای بيکرانة هستی ،تنوع اليتناهی هستی در هستی
و شناخت قانونمندیها ،رابطهها و خصوصيات آن ،ضرورت به يک سلسله
تعيينات ،در قالب مفاهيم و مقوالت قراردادی دارد .ابزار و مقياسهای زمان،
مکان ،وزن ،حجم ،ذهن ،عين ،جهات ،کلمه و غيره ،نظام بندی اين تعيينات و
مقولهبندیها را آسان و قابل درک میسازند .انسان در حد ممکن و معين قابل
دسترسی خود واقعيت عينی هستی را انعکاس میدهد .اين شناختها و انعکاسها
میتوانند صحيح ،غلط ،سطحی ،عميق ،متناقض و يا متعادل باشند.
منشأ و بستر پيدايش ،رشد و تکامل تمام اين مقوالت ،تعيينات و مفاهيم متنوع،
گسترة هستی میباشد و در اين بستر واقعی و عينی ،حقيقت هرکدام در رابطه با
واقعيت مربوطه و معيّنه در خاص و عام تعيّن پيدا میکند .به عبارت ديگر بيان
هستی ،در هستی و شکليابی مفاهيم و مقوالت هستی ،در هستی واقعيت
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وجودی يافته میتواند و اينها در واقع چيزی نيستند ،جز درخشش صفات
گوهری هستی در هستی.
برای شناخت پديدهها ی متنوع هستی در خاص و شناخت ماهيت گوهری هستی
در کل بايد پيوند متقابل کل و جزء ،خاص و عام شناسايی شود و تأثيرات
دوجانبة آنها درک گردد .اين سير واقعی شناخت در بستر يک سلسله تعيينات و
رفتن از خاص به عام ،از جزء به کل و برعکس انجام پذير میباشد .برای تحقق
اين پروسة شناخت ،علوم گوناگون و رشتههای بسيار متنوع آن به وجود آمده
است ،که هريک به شناخت گوشههايی از هستی بی نهايت مشغول اند .اين
رشتهها و علوم متنوع دارای مقوالت ،تعيينات و ترمينالوجی مخصوص خود
میباشند.
بين رشد و پيشرفت علوم و تکامل ديدگاه فلسفی انسان در مورد هستی به مثابة
يگانه واقعيتکل رابطة ديالکتيکی زنده و پويا موجود است .رشد و ترقی علوم،
جهانبينی فلسفی انسان را عمق و تکامل بيشتر میدهد و باز اين جهانبينی
فلسفی بر پروسة رشد و تکامل علوم تأثير مثبت و گشايش دهنده مینهد.
مقوالت علمی زمان ،مکان ،وزن ،حجم ،جهت و غيره ما را در شناخت ماهيت
ذاتی هستی کمک میکنند و سير حرکت ما را از جزء به کل و از خاص به عام و
باالعکس آسان میسازند؛ اما نمیتوانند برای ثبوت ماهيت گوهری هستی به مثابة
يگانه واقعيتکل تعيينات کلّی به وجود آورند؛ زيرا هستی برای ثبوت ذاتیاش
ضرورت به اين تعيينات ندارد؛ بلکه اين انسان است که به مثابة بخشی از هستی،
برای شناخت بهتر و روشنتر هستی به اين مقوالت و تعيينات نياز پيدا میکند.
رشتههای متنوع علوم را گسترش میدهد .سطح مطالعات ،تحقيقات ،تجربيات و
شناختهايش را از هستی و در هستی باال میبرد .تا خود را به شناخت ماهيت
گوهری هستی ،تنوع و پهنای بيکران آن در حد ممکنه نزديک سازد.
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تمام تعيينات هستی در خود هستی تحقق يافته میتواند .زمان و مکان را
نمیتوان از گوهر عينی هستی جداکرد؛ زيرا خارج از هستیکل چيزی وجود
واقعی ندارد که ضرورت به تعيينات مربوطه افتد .حرکت خاصيت گوهری هستی
است و ت نوع هستی در هستی در مسير حرکت اليتناهی هستی در رابطة متقابل
مبارزه و وحدت اضداد تعيّن میيابد .مقوالت زمان و مکان اين جريان نسبيتها را
در بستر تکامل جاودانة هستی اليتناهی تابندگی میبخشند و در جريان اين
حرکت مداوم سرمدی( ،در هستی دارای حرکت ،تضاد و همآهنگی) جاودانگی
میيابند.
درصورتی که عالم از هستی پرشده باشد و هيچ چيز جز هستیکل و در هستیکل
واقعيت وجودی نداشته باشد؛ پس زمان و مکان هستی در خود هستی واقعيت
يافته میتوانند و خارج از هستی هرگونه تعييناتی بیمفهوم است .در اين صورت
هستی به مثابة يگانه واقعيتکل در قيد زمان و مکان بوده نمیتواند ،بلکه زمان و
مکان در هستی قرار دارند .در غير اين حالت ضرورت حقيقت ديگری ،غير هستی
يگانه به ميان میآيد و هستی متذکره در برابر آن در قيد تعيينات مربوطه
میشود .آن حقيقت فرضی باز به مثابة يگانه حقيقت مطلق و کلی نياز به زمان و
مکان و تعيينات ديگر نخواهد داشت.
با اين قياس حقيقت مطلق ،هستیکل و نيستیکل در تناقض قرار میگيرند و
نتيجة آن جز نيستیکل چيز ديگری بوده نمیتواند .اين بيان متناقض بر اساس
تجلی هستی در هستی (که در هيئت عقل ،تجربه و علوم تبارز يافته) ممکن
نمیباشد .پس صحيح ترين تعريف هستی اين میباشد:
هستی به مثابة يگانه واقعيتکل همان هستی در هستی است که نه به وجود آمده
است و نه از بين میرود و استعداد انعکاس هستی در هستی خصوصيت ذاتی
هستی میباشد.
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تنوع هستی در هستی
هستی به مثابة يگانه واقعيتکل دارای حرکت و تکامل هميشگی است ،که در
اشکال و نسبتهای بینهايت متنوع تجلّی میيابد .پتانسيل حرکت اليتناهی هستی
در گوهر وجودی هستی نهفته است .بینهايت در هستی است و هستی تا
بی نهايت حرکت ،جوشش و طپندگی دارد .ما اين نيروی ذاتی را در قانونمندی
درونی هستی که همانا مبارزة جاودانة اضـداد ،همگونی اضداد و تأثيرات متقابل
اضـداد است جستجو کرده میتوانيم.
هستی بدون حرکت ،تضاد و همآهنگی واقعيت وجودی ،تکامل سرمدی و بقای
جاودان داشته نمیتواند .بقاء خاصيت گوهری هستی میباشد .حرکت ،مبارزة
اضداد و تکامل در هستی به مثابة يگانه واقعيتکل مفهوم واقعی پيدا میکند و
هستیکل دارای نظم و همآهنگی ذاتی است .حرکت ،تضاد ،مبارزه ،نظم،
همآهنگی ،ثبات ،تعادل و دگرگونی در حقيقت تجلّيات گوهری هستی در هستی
میباشند ،که در اشکال و انواع نهايت گسترده و با روابط و قانونمندیهای بسيار
متنوع و پيچيده تبارز میيابند و به نيروی استعداد ذاتی انعکاس هستی در هستی
(که مدل تکامل يافتة آن در کره زمين مغز انسانی است) کشف و شناسايی
میشوند.
تنوع هستی در هستی در خصوصيات نسبی هويت پيدا میکند و به طور نسبی
در مغز تکامل يابندة انسانی انعکاس میيابد .يعنی انسان به صورت نسبی به اين
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جريان واقعی ،پيچيده ،پرخم و پيچ و بالنده معرفت پيدامیکند .سرچشمة اصلی و
اساسی حرکت و تضاد در گوهر هستی و علت واقعی تنوع هستی در هستی در
حرکت و مبارزة اضداد نهفته است.
اين جريان سرمدی در قالبها و اشکال بی نهايت متنوع و گوناگون همآهنگی،
نظام و تعادل نسبی پيدامیکند و دوباره برهم میخورد و باز همآهنگی و تعادل
نسبی را در کميات و کيفيات جديدی متبارز میسازد .اين سير و حرکت جاودانه
را میتوان تا اليتناهی در تنوع هستی در هستی تعقيب کرد.
برای شناخت اين جريان واقعی و حرکت گوهری ضرورت به يک سلسله تعيينات،
مقوالت ،قراردادها ،معيارها و وسايل بيانی معيّنه میباشد؛ تا انسان برمبنای آن
پله های بی شمار معرفت و شناخت را در حد ممکن به پيمايد و از روی قلة نسبتاً
بلند جهانبينی علمی انسان برهستی و تنوع اليتناهی آن بنگرد.
چنانکه گفته شد ،هستیکل را در اجزاء نسبی و متنوع آن شناسايی کرده
میتوانيم .اين اجزای بی نهايت متنوع و گوناگون رابطة ارگانيک و واقعی با
هستیکل می داشته باشند .به بيان ديگر هستی را در روابط جزء و کل ،خاص و
عام میتوان شناخت.
هستی به مثابة يگانه واقعيتکل در اشکال و قالبهای بسيار متنوع اتم ،اجزاء و
مشتقات آن ،مالکيول ،عناصر ،مرکبات ،سلولهای زنده و غيرزنده ،سيارات بیشمار،
منظومهها ،کهکشانها ،گويچهها ،مادة گاز و غبار بين سيارات و غيره اجسام و
مواد تبارز پيدا میکند .اين تنوع هستی در هستی هيچ حد و مرزی نمیشناسد و
در هستی دارای حرکت ،تضاد و همآهنگی تا اليتناهی جريان دارد.
در بستر عينی اين جريان بیوقفه روابط ارگانيک حرکت ،تضاد و همآهنگی به
مثابة گوهر ماهوی هستی در هستی وارد اشکال کيفی و کمی جديد و جديدتر
میشود و در سطوح عالی و عالیتری ارتقاء میيابد .اين نيروی شتابنده و استعداد
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تکاملی د ر گوهر ذاتی هستی نهفته است که در همآهنگی های پيشرفته تر،
نظميابیهای متکامل تر و ارگانيزمهای آلی و آلی تر روشن تر و شفاف تر میشود.
هستی در پروسة اين حرکت سرمدی در خاص و در عام ،در جزء و درکل تکامل
میيابد و اين جريان بالنده تا اليتناهی در هستی ادامه دارد.
در اشکال بینهايت متنوع پديدههای هستی يکنوع همآهنگی و پيوستگی ذاتی
وجود دارد .اين پيوستگی و همبستگی گوهری مبيّن روابط مختلف پديدههای
گوناگون هستی با يکديگر میباشد .بدين معنی که پديدههای خاص و اجزای
معيّنة مربوطه در بستر حرکت عمومی و کلّی هستی به مثابة يگانه واقعيتکل،
واقعيت وجودی پيدامیکنند؛ هرکدام شان در روابط معيّنه و در بستر کلّی مرتبط
با پديدههای ديگرهستی هويت خاص در عام و جزء در کل میيابند.
به عبارت ديگر هريک از اين پديدها در محدودة معيّن و مشخص خود دارای
روابط ،قانونمندیها ،تضادها ،خصوصيات و مشخصات ،کميت و کيفيت ويژه
میباشند و ليکن در رابطه با پديدههای اطراف خود جنبههای خاص در عام پيدا
می کنند .از اينجاست که برای درک و دريافت واقعی و ماهوی ضرورت به شناخت
درونی و بيرونی ،داخلی و خارجی در محدودة خاص و عام پيدامیشود و شناخت
يک پديده را نمیتوان به طور مجرد از پديدههای ذیدخل تکميل کرد.
تاجايی که در محدودة شناخت انسان است ،در پهنای اليتناهی هستی در هستی
ال معيّن و متبارز در پديدهای
دوحالت ،دو خصوصيت و دو کيفيت و کميت کام ً
بینهايت متنوع هستی ديده میشود؛ حالت ،خصوصيت و کيفيت باحياتی و
بیحياتی .در اين زمينه میتوان پديدههای زنده و پديدههای غيرزنده و يا هستی
دارای حيات و هستی فاقد حيات را در رابطة واقعی باهم مشاهد کرد.
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حيات
حيات شکل آلی ،مغلق و پيچيدة حرکت هستی در هستی است ،که دارای
همآهنگی الزم ،سازمان معيّن و کيفيت خاص میباشد .حيات در واقع مرحلة
مشخصی از رشد و تکامل سيرحرکی هستی است که از هستی منشاء گرفته و در
هستی بالندگی دارد .به عبارت ديگر هستی در بستر حرکت و جنبش اليتناهی
خود وارد عالی ترين مرحله و پيشرفته ترين و مغلق ترين شکل وجود شد؛ با
کيفيت نوين در منظمترين و آلیترين سازماندهی و ارگانيزهترين حالت تجلی
يافت.
حيات محصول تکامل آلی هستی در هستی است و انسان محصول تکامل
پيشرفته تر حيات در هستی میباشد که به مثابة بخش متکامل هستی توسط مغز
تکامل يابندة خود به اين واقعيت گوهری و عينی معرفت پيدا کرده است.
البته شناخت ما به عنوان انسان و محصول متکامل هستی بر روی کره زمين و يا
در مجموع در منظومة شمسی چنين برداشتی را از شکل آلی و پيشرفتة حرکت
هستی در قالب انسانی و اجتماعی آن به دست میدهد؛ چه بسا ممکن است که
در ساير منظومه ها و در پهنای بيکران هستی اشکال آلی تر و پيشرفته تر حرکت
هستی در کميات و کيفيات مغلق تر و متکاملتری وجود داشته باشد.
حيات در طبيعت به صورت يکدفعگی و آنی پديد نيامده است؛ بلکه محصول
تکامل تدريجی و بسيار طوالنی هستی از درجات پست تر به درجات آلی تر و
پيشرفته تر میباشد .اين حرکت اليتناهی (در تنوع بینهايت) به طور جاودانه
ادامه دارد و پروسة انعکاس هستی در هستی را در اشکال بس گوناگون شفاف تر
و روشن تر میسازد .ما نمونة بارز آنرا در حرکت تاريخی انسان به خوبی مشاهده
میکنيم.
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پديدههای حياتمند و پديدهها ی فاقد حيات دارای گوهر مشترک اند .اين گوهر
عينی واحد و مشترک در هريک از پديدههای متذکره حالت خاص و کيفيت
مشخص خود را بروز میدهد  .تفاوت کيفی اين دو حالت را در نوع حرکت ،شکل
سازمانبندی و چگونگی روابط و تأثيرات متقابل اجزای مرکبة هستی در هستی در
پديده خاص و معيّنه ،جستجو کرده میتوانيم.
در پديدههای دارای حيات اشکال بسيار پيچيده و آلی حرکت وجود دارد .ما اوج
آن را در فعاليت مغز انسان و حرکات پر خم و پيچ ،بسيار متنوع و سريع اجتماعی
به خوبی ديده میتوانيم .در يک ارگانيزم زنده صدها گونه حرکت و عکسالعمل
کيمياوی و بيولوجيکی تحقق میيابد که هرکدام دارای خصوصيات و
پيچيدگیهای مشخص و خاص است .واقعيت ذاتی و استعداد گوهری انعکاس
هستی در هستی در وجود عينی ارگانيـزم زنده شفافيت معيّن يافته و انسـان
آيينة تمام نمـای اين حقيقت تابنـاک میباشد.
مطالعه و تحقيقات پيرامون شناسايی ،تکامل تاريخی و چگونگی ارگانيزم زنده
تکميل نشده است و در حدود معيّن هماره ادامه دارد .اين حرکت بالنده برای
انسان نوعی خود شناسی میباشد و تأثيرات مثبتی بر جريان حرکت اجتماع
انسانی و شناخت بی وقفة هستی میگذارد.
انسان مشتاقانه در مسير طوالنی کشف و شناسايی روابط بسيار مغلق،
قانونمندیهای پيچيده و خصوصيات اسرارآميز ارگانيزم وجودی انسان ،خاصه
پيوند ارگانيک و روابط متقابل هستی و شعور گام مینهد .بی شک که استعداد و
توانايی موفقيت در گوهر واقعی انسان تبلور داشته و او روزی بر اين رازها و
پرابلمهای حل ناشده چيره میشود.
موجود زندة تکامل يابنده (و نمونة بارز آن انسان) به مدد مغز متکاملش کار
چندين مليون سالة طبيعت غيرزنده را در مدت غيرقابل مقايسه با تاريخ طوالنی
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رشد و تکامل ارگانيزم زنده انجام خواهد داد.
در مقايسه با تاريخ شکليابی پديدة حيات ،دورة بی حياتی طبيعت برروی زمين
بسی طوالنی بوده است .اگر بحث را از گوهر هستی به مثابة يگانه واقعيتکل
شروع کنيم به نتيجة اليتناهی در هستی می رسيم؛ زيرا هستی نه به وجود آمده
است و نه از بين میرود ؛ بلکه در بستر حرکت و جنبش گوهريش هماره وارد
مراحل پيشرفته تر و حرکات آلی تر و نظم يابیهای متکامل تر میشود.
منظور از دورة بی حياتی طبيعت در حدی است که انسان روی زمين و منظومة
شمسی بدان آگاهی يافته است و اين شامل سياره کوچک ما و بعضی از سيارات
منظومة شمسی میشود ،که بيشتر به تاريخ تکوين منظومة شمسی و شکليابی
زمين تعلق میگيرد .دورة بی حياتی عمر زمين شايد چندين مليون سال طول
کشيده باشد .در حالی که مرحلة رشد و تکامل عناصر ساده به ترکيبات آلی تر
معدنی و تبديل اين ترکيبات به همآهنگی مواد پروتئينی و رشد اين سازماندهی
پيشرفته به ارگانيزم آلی و در کل شکليابی ارگانيزم زنده شايد بيش از ده مليون
سال سپری نشده باشد .از هنگام تکامل انسان به مثابة ارگانيزم زنده و متفکر
بيشتر از يک مليون سال سپری نشده است.
ما در اين مدت نسبتاً کوتاه به خصوص پس از تشکيل تمدنهای کهن انسانی (که
از آن زياده از ده هزار سال سپری نمیشود) ناظر حرکات پيچيده ،پرنشيب و فراز
و سرعتمند اجتماعی بوده ايم .هستی در بستر زندگی اجتماعی انسان وارد تکامل
يابنده ترين حرکاتش شده است .اين حرکات در طی چند قرن اخير در ساحة
ساينس و علوم اجتماعی بسيار سريعتر از گذشته رشد يافته است .در بخش
فيزيک و تخنيک بشر به حرکات اتمی و مشتقات آن و سرعتهای مافوق سرعت
صوت رسيده است .سرعتهای مافوق سرعت نور را تحت آزمايش دارد.
در ساحات اجتماعی ما ناظر تغيير و تحوالت شگرفی در جامعة انسانی بوده ايم.
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اديان ،مذاهب ،مسالک ،انقالبات ،مکاتب ،سيستمها و نظامهای سياسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فکری گوناگونی را تجربه کرده ايم .تاريخ و تجارب مثبت و منفی،
ذخاير علمی و غيرعلمی آنها در دسترس انسان قرار دارد .به بيان ديگر روابط
ارگانيک و تأثيرات متقابل هستی و شعور وارد مراحل پيشرفته تر ،تکامل يافته تر
و سرعتمند تری شده است.

پيوند ارگانيک هستی و شناخت
حيات محصول تکامل طوالنی هستی میباشد .هستی در پيشرفتهترين
سازماندهی حاضر وارد مرحلة حيات شد .حيات گوهر واقعی داشته و در اثر
حرکت طوالنی هستی به کيفيت جديد رسيده است ،که انسان محصول آلی آن
میباشد.
کيفيت انسانی رابطة واقعی با کميت عينی آن دارد و اين کيفيت عينی چيزی
نيست جز ارگانيزم متکامل بدنی انسان که طی مليونها سال رشد و نمو در
هيئت کمی و کيفی امروزی درآمده است .ارگانيزم بدنی انسان رابطة واقعی با
گوهر مادی هستی میداشته باشد و محصول حرکت اليتناهی آن است .در
پروسة اين حرکت تکاملی ارگانيزم بسيار مغلق و پيچيدة بدن انسان (که دارای
سازمان تکامل يابنده ،حواس پنجگانه ،و ميتابوليسم طبيعی بود) شکل يافت.
انسان با اين خصوصيت طبيعی ضرورت واقعی به سازش با محيط و انتخاب
طبيعی پيداکرد .اين عمل به صورت غريزی و ناخودآگاه تأمين شد .چون ،اين
استعداد طبيعی در خصوصيت ارگانيزم بدنی انسان نهفته بود .ارگانيزم بدن انسان،
برای تضمين بقاء عمل جذب و دفع را به عنوان وظايف عضوی انجام میداد .بدون
اين همگونی و تعادل ادامة حيات ممکن شده نمیتوانست.
انسان برای تضمين حيات و تداوم بقاء به عمل جذب و دفع نياز اساسی داشت ،تا
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همآهنگی و تعادل تعمير و تخريب سلولهای بدنی خود را حفظ کند .اين ضروت
طبيعی با فعاليت و کار رفع شده میتوانست .سازمان بدنی انسان از جمله دستگاه
اعصاب و مغز استعداد فطری هدايت اين جريان را پيداکرده بود .آغاز شناختهای
ابتدايی انسان رابطة طبيعی و واقعی با ارگانيزم بدنی او ،ضرورت طبيعی رفع
احتياجات و فعاليتهای نخستين آن دارد .در اين بستر عينی استعداد گوهری
انعکاس هستی در هستی به درجات عالی تری رسيد و در اجتماع انسانی رابطة
متقابل هستی و شعور آغاز و روز به روز تکامل پيداکرد.
تمام شناختهای ابتدايی انسان بنياد عينی و مادی داشته اند .انسان به عنوان
محصول تکامل هستی توانايی و استعداد انعکاس هستی در هستی و عکسبرداری
از پديدههای بسيار متنوع آنرا پيداکرد .ما ريشههای واقعی تمام شناختها،
تصورات ،ذهنيات ،ايده ها ،توهمات و افکار را در اين استعداد و توانايی طبيعی
سراغ کرده میتوانيم  .بدون سيستم عصبی و مغز تکامل يابندة انسانی پروسة
عکسبرداری از پديدههای متنوع هستی (که هريک واقعيت عينی دارند) ناممکن
بوده است.
در اين بستر عينی و واقعی بود که تأثيرات متقابل هستی و شعور تکامل يافت و تا
سرحد شکليابی زبان ،مفاهيم ،مقوالت ،ايدهها ،نظريات ،تخيّالت ،اديان ،مذاهب،
سيستمهای فکری ،مکاتب فلسفی ،سياسی ،اقتصادی ،نظامهای سياسی و
اجتماعی ،فرضيههای گوناگون ،تيوریهای مدون ،هنر و ادبيات ،شعر و موسيقی،
فيلم و سينما ،پروازهای تخيّلی انسان و غيره ارتقاء پيداکرد.
انسان ابتدايی از پديدههای متنوع هستی شناخت بسيار سطحی و برداشت حسی
و ناپخته داشت .بسياری از اين شناختهای رنگارنگ با واقعيتهای عينی مربوطه
تطابق و همگونی نداشت .انسان ابتدايی از آن عدم تطابق و تناقضات چيزی
نمی دانست؛ زيرا در آن زمان دارای بينش حسی ،تجارب اندک ،آگاهی ناکافی و
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تکامل اجتماعی بس ابتدايی بود .او در محاصرة همه جانبة طبيعت بی شعور و
تحت سلطة غرايز طبيعی و زندگی ناخودآگاه خود زندگی میکرد .به آسانی از
پديدههای متنوع هستی ،قهرطبيعت و رخدادهای طبيعی متأثر میشد؛ ليکن
طبق خصوصيت فطری و استعداد ذاتی خود قادر به ادامة حيات و تداوم بقاء بود و
از منابع بيکران هستی در سطح ابتدايی نظر به شرايط زمانی و مکانی استفاده
میکرد.
انسان ابتدايی تحت آن موقعيت و شرايط نمیتوانست شناختهای عميق ،منطقی و
متکامل داشته باشد؛ زيرا توانايی و تجربة آن را پيدانکرده بود تا انعکاسات
پديدههای عينی را در مغزش تحليل و بررسی ،سازمانبندی و حقيقتيابی کند؛ به
ژرفای ماهيتی پديدهها راه يابد؛ قانونمندیها ،تضادها ،روابط درونی و بيرونی
پديدهها را درک و ارتباط شان را با پديدههای ذیدخل خارجی کشف و ارزيابی
کند .انسان از امکانات بيکران هستی توان استفاده مطلوب را نداشت .علم،
تکنولوجی ،اسباب و ابزار کار را هنوز کشف و اختراع نکرده بود.
انسان در آن وضعيت و شرايط به مرورزمان در محاصرة يک سلسله شناختهای
سطی ،تصورات غلط ،ايدههای ناصحيح ،عقايد و باورهای غيرمنطقی ،تعصبات
خشک و جامد ،توهّمات و خرافات و برداشتهای خام و غيرانطباقی گرفتار آمد و
آن شناختهای غيرواقعی و برداشتهای غيرانطباقی را به عنوان حقيقت ذهنی
پذيرا ش د .اين جوّ و فضای ذهنی ناهمگون و سيستم ناقص انديشيدن ،روابط
متقابل و تأثيرات دوجانبة هستی و شعور را به شکل ناقص ،ناهمآهنگ و تنشآلود
رشد داد و انسان عمالً در قيد و بند ناخودآگاهی خود زندانی شد.
تمام شناختهای غيرواقعی ،برداشتهای غيرانطباقی ،پندارها و تصورات غلط و
اوهام و خرافات نيز در بستر واقعی و عينی زندگی طبيعی انسان پديدآمده اند و
توسط استعداد فطری عکسبرداری مغز و يا به عبارت ديگر در اثر جريان انعکاس
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پديدهها ی متنوع هستی در مغز انسان خلق شده اند .از آنجايیکه انسان به داليل
فوق نمیتوانست به واقعيت وجودی ،ماهيت درونی و شناخت صحيح پديدههای
منعکس شده در مغز خود آگاهی درست حاصل کند ،گرفتار غلط فهمی ،توهم،
خرافات ،جهل ،تناقض ،تعصب کور ،تحجّر و نادانی میشد و اين تسلسل و
سازمانبندی غلط و ناقص را در ذهنيات ناپختة خود میپرورانيد و از آن نظام
متناقض و ناقص برداشتهای جدا شده از واقعيت عينی زندگی طبيعی و حيات
واقعی میساخت .اين سيستم ذهنی ناقص و ناهمآهنگ با قوانين عينی هستی و
ماهيت ذا تی حرکت جامعة انسانی در هستی ،مانع رشد ،پيشرفت و ترقی اجتماع
انسانی میشد.
انسان به مثابة محصول متکامل هستی در هستی زندگی میکند؛ جز پديدههای
متنوع هستی در هستی چيز ديگری در مغزش انعکاس داده نمیتواند .انسان در
مسير زندگی واقعی در هستی بيکران ،فقط هستی را میانديشد و جريان بی وقفة
شناخت هستی تا اليتناهی در هستی کل ادامه دارد .پس تمام شناختهای متنوع
و رنگارنگ انسان (چه صحيح و چه غلط) از هستی عينی منشاء گرفته و در
هستی واقعی قرار دارند.
آن شناختها ،مفاهيم و ايدههايی که با واقعيت عينی پديدههای مربوطة خود
همگونی نداشتند و در زندگی واقعی در جامعه جنبة تطابقی يافته نمیتوانستند،
از زندگی واقعی و طبيعی انسان فاصله گرفته و در ماورای آن به شکل ذهنيات
مجرد و مفاهيم غيرتطابقی مع ّلق ماندند .اين خود انسان بود که به اين
شناختهای ناقص ،ذهنيات مجرد و مفاهيم غيرواقعی ارزش و اهميت واال قايل
شد و برای آنها در سيستم ذهنی خود جايگاه ويژه ای اختصاص داد .آهسته
آهسته و در مسير زمان در فضای ذهنی خلق شده ،انسان به حقايق ناب و
حقيقت مطلق اعتقاد پيداکرد و سر به خط آن نهاد و تسليم شد.
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در مسير طوالنی تاريخ در اثر رشد و انکشاف علوم و تجارب بسا از رازهای نهفته،
باورهای ناصحيح و اوهام خرافی روشن شده و انسان به ماهيت آنها پی برده است.
انسان در جريان زندگی طبيعی و واقعی ،در پروسة کار و فعاليتهای جاری و در
بستر گسترش تجارب علمی و انکشاف علوم به ماهيت اصلی شناختها و
برداشت های ناصحيح ،غيرواقعی و غيرانطباقی آگاهی الزم پيداکرده و از آنها جدا
میشود.
اين زمانی خواهد بود که انسان در پراتيک واقعی زندگی اجتماعی چونان به
شناختهای علمی ،تجارب مثبت و برداشتهای درست و انطباقی دست يابد و به
شيوة علمی شناخت مجهز شود که ديگر نيازی به تاريک انديشی نباشد .در اين
وقت انوار درخشان جهانبينی علمی فضاء و محيط ذهنی ،اجتماعی و زندگی
عملی انسان را پر میسازد.
برای تحقق عملی و نظری اين مرحلة مترقی الزم است که معرفت انسان از
ماهيت واقعی هستی و پديدهها ی متنوع آن ،رابطة انسان و هستی و رابطة انسان
و انسان به حد کمال نسبی برسد و تا آن مرحله جلو رود که تسلط رمزآلود
شناختهای غيرواقعی و غيرانطباقی ،حاکميت مطلق پندارها ،اوهام و ذهنيات
مجرّ د را درهم شکند .بايد ضرورت عينی و ذهنی برای اين حرکت و جنبش
بنيادی در مسير طوالنی تکامل جامعة انسانی فراهم آيد.
استعداد انعکاس هستی در هستی در ماهيت گوهری هستی نهفته است و انسان
آيينة تجلی روشن آن میباشد .به اين صورت انسان به مثابة بخش آگاه هستی
استعداد ذاتی و توانايی فطری اين را دارد که در پروسة زندگی طبيعی و واقعی
مرزهای ناشناخته را بگشايد؛ اسرار و قوانين بسيار پيچيدة هستی بيکران را کشف
و شناسايی کند و ماهيت خود و هستی را دريابد.
انسان برای تضمين حيات و ادامة بقاء مجبور است که به نيازهای طبيعی و
23

جسمی خود به صورت عينی و واقعی رسيدگی کند .پندارها ،اوهام ،خرافات،
شناخهای غيرواقعی و برداشتهای غيرانطباقی نمیتوانند در پراتيک واقعی ،حيات
را در ارگانيزم بدنی او تضمين و ادامة بقاء را در اجتماع تأمين کنند .در اينجاست
که پندارگراترين انسانها ،خرافاتی ترين اوهام پرستان و متعصب ترين آدمها نيز
در زندگی طبيعی و واقعی مجبور و مکلف اند که از قوانين عينی هستی اطاعت
کن ند .به احتياجات واقعی شان از قبيل (خوردن ،نوشيدن ،خوابيدن ،و درمجموع
عمليات جذب و دفع) به صورت عملی و الزمی بپردازند .در غير اين صورت تعادل
بين تعمير و تخريب در ارگانيزم بدنی برهم خورده و آدم میميرد.
اين خود انسان است که با اجرای اعمال واقعی و با استفاده از دستگاه اعصاب و
مغز فعالش زمينه را برای شناختها و افکار غيرواقعی و غيرانطباقی فراهم میسازد
و مخلوطی از شناختهای ناصحيح و ذهنيات واهی را (که محصول عقل قاصر و
فهم اندک او در روزگار ابتدايی بودند) در مغزش میپروراند .مغز فعال ،توانا و
انديشمند خود را جهت قبول ،پرورش و مستدل ساختن آنها به کار میاندازد.
انسان به طور تاريخی هماره در اين دريای خياالت ،انديشهها و ذهنيات مجرّد
جدا از واقعيتهای عينی به شناگری مشغول بوده ،کاوش و غوطه وری داشته ،تا
شايد به گوهر مقصود برسد .بی شک که عالوه برنيافتن گوهر مقصود ،راه خود را
نيز تاريک و پرابهام ساخته است.
علم و تجربة بشری ثابت کرده است که به کمک ذهنيات غيرواقعی و مفاهيم
غيرانطباقی (که حقايق و واقعيات را در البالی فلسفه بافیها ،تيوری پردازیها و
منطقسازیهای بیاساس ،ناپيدا و غبارآگين میسازند) ،نمیتوان جامعة انسانی را
در شاهراه رشد ،پيشرفت و تکامل سوق داد .اين سلسله افکار ،باورها و ذهنيات در
راه رشد و تکامل طبيعی و واقعی جامعة انسانی موانع جدی خلق میکنند.
به طور خالصه ،بين واقعيت و حقيقت ،کميت و کيفيت ،هستی و شناخت رابطة
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عينی و واقعی وجود دارد .بدون هستی واقعی ،شناخت؛ بدون واقعيت عينی،
حقيقت و بدون کميت مشخّصه ،کيفيت ،مفهوم واقعی داشته نمیتوانند .ما رابطة
متقابل و تأثيرات دوجانبة هستی و شناخت را در پيوند ديالکتيکی آنها دريافت
کرده میتوانيم .در بستر واقعی اين روابط متقابل ماهيت گوهری هستی و
درخشش هستی در هستی تجلّی جاودانه پيدامیکند.
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حرکت ،تضاد و همآهنگی
هستی به مثابة يگانه واقعيتکل ،در حرکت ،تضاد و همآهنگی تعيّن میيابد.
حرکت ،تضاد و همآهنگی اجزای گوهری هستی میباشند که در پيوند ارگانيک
باهم ،هستی را مفهوم واقعی و عينی بخشيده اند .هستی در ورای اين مقوالت
ذاتی مفهوم حقيقی و وجود عينی داشته نمیتواند.
حرکت با تضاد رابطة ارگانيک دارد و در اصل در اثر تقابل و جهات متباين شکل
میگيرد .حرکت به صورت عام خصلت و استعداد گوهری هستی است که در اثر
تقابل و تأثيرات دوجانبة جابه و دافعه (به مثابة تضاد اساسی و ذاتی هستی)
تابندگی میيابد و تا بی نهايت در هستی جريان بی وقفه و سکون ناپذير دارد.
حرکت در اشکال بس متنوع هستی در هستی خصوصيات گوناگون به خود
میگيرد و با قانونمندیهای درونی و تضادهای داخلی پديدههای خاص در اشکال
کمی و کيفی مشخص رابطة ارگانيک دارد .هر حرکت و جنبش منفرد و خاص ،به
سوی نوعی تعادل و همآهنگی میشتابد .اما حرکت به معنی کلی ،تعادل،
همگونی و سکون نسبی را درهم میشکند .ازينجاست که اشکال بسيار متنوع
حرکت  ،وحدت و مبارزة اضداد و تأثيرات متقابل جاذبه و دافعه در پهنای بيکران
هستی پديد میآيند و اين جريان و جنبش واقعی تا اليتناهی در هستی تپيدن
دارد.
حرکت و تضاد جزء الينفک هستی بوده و در هستی هويت میيابند .هستی به
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مثابة يگانه واقعيتکل دارای نظم و همآهنگی ذاتی است .حرکت و تضاد در
پديدهها ی بی نهايت متنوع هستی در خاص و در هستی ارگانيگ به طور کل ،در
نوعی نظم و هم آهنکی سير میکنند .به عبارت ديگر هستی به مثابة يگانه
واقعيتکل ،در حرکت ،تضاد و همآهنگی هويت واقعی میيابد .حرکت ،تضاد و
همآهنگی در رابطة ارگانيک باهم قرار داشته و به عنوان يک سيستم کلی
ارگانيک ،در پديدههای متنوع هستی در هستی جنبة نسبی پيدا میکنند .اين
سير واقعی در حقيقت همان تکامل نسبی اجزای بی نهايت متنوع هستی در
هستی است و هستی دارای حرکت ،تضاد و همآهنگی در اين بستر واقعی تا
اليتناهی درخشش پيداکرده میتواند.
حرکت بيان درست تضاد میباشد .هر تضادی دارای دوجهت است؛ جهت
پيش رونده و جهت بازدارنده .حرکت همواره با جهت پيشرونده سروکار دارد و
سکون با جهت بازدارنده .البته اين را بايد درک کرد که حرکت ،تضاد ،همآهنگی،
تعادل ،جابه ،دافعه ،مثبت و منفی در رابطة ارگانيک با يکديگر تبارز وجودی و
مفهوم واقعی پيداکرده میتوانند.
همانطور که حرکت در هستی واقعيت دارد ،تعادل نيز در هستی واقعيت دارد.
همانطور که جاذبه در هستی وجود دارد ،دافعه نيز جزء الينفک آن است .به بيان
ديگر هستی در بستر روابط ارگانيک حرکت ،تضاد و همآهنگی تعيّن میيابد و اين
روابط ارگانيک در حرکت ،بالندگی و تکامل دايمی و پيشرونده درک و شناسايی
شده میتوانند.
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تضادهای مهم و اساسی هستی
در پهنای بيکران هستی و در بنياد ذاتی سازمان يافتة آن تضادها ،حرکات و
قانونمندی هايی وجود دارد که هرکدام در برابر ديگری جنبة نسبی به خود
میگيرند و در رابطه با گوهر هستی کل يک سيستم ارگانيک کلّی را تشکيل
میدهند  .در اين سير واقعی است که رابطة ارگانيک نسبی و مطلق ،کلی و جزئی
و عام و خاص روشنی پيدامیکند  .به صورت بسيار فشرده اين تضادهای اساسی و
مهم را در هستی میتوان ارزيابی کرد.
الف :تضاد کلی و اساسی هستی
ب :تضاد بين پديدههای دارای حيات و پديدههای فاقد حيات
ج :تضاد بين مرگ و زندگی در ارگانيزم زنده
د :تضاد در اجتماع انسانی

الف :تضاد کلی و اساسی هستی
هستی در حرکت ،تضاد و همآهنگی تعيّن میيابد .تضاد خصوصيت ذاتی هستی
میباشد و سرچشمة هرنوع حرکت ،جنبش ،خودجنبی ،تپش و بالندگی است.
تضاد به مثابة خصوصيت گوهری هستی ،در سراسر هستی از کوچکترين زره تا
بزرگترين آن وجود داشته و با نظم و همآهنگی رابطة ارگانيک دارد.
تضاد کلی و اساسی هستی دارای دوجهت اصلی جاذبه و دافعه است .جاذبه و
د افعه در رابطة ارگانيک باهم ،در نفوذ متقابل باهم ،در تأثيرات دوجانبه باهم و در
رابطه با يکديگر مفهوم واقعی و هويت عينی پيداکرده میتوانند .اين رابطة واقعی
و پيوند ارگانيک جاذبه و دافعه در تمام اجزای هستی (اتم ،مشتقات اتم يعنی
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الکترون ،پروتون ،نيوترون و مشتقات آن ،مولکول ،عناصر ،مرکبات ،سيارات،
منظومه ها ،گويچه ها ،کهکشان ها و غيره ) وجود دارد.
حرکت به طور کل همين عکسالعمل جاذبه و دافعه میباشد که در کميتهای
مختلفه کيفيتهای نسبی گوناگون به خود میگيرد .میتوان در طبيعت حرکات
سادة مکانيکی ،حرکات ملکولی در فيزيک ،حرکات اتم ها در کيميا ،حرکات پرخم
و پيچ اجتماعی ،روابط متقابل هستی و شعور خاصه حرکت بسيار مغلق و بالندة
فکر و خيال را مشاهده کرد.
همين رابطة ارگانيک جاذبه و دافعه است که در مقناطيس به صورت قطبی شدن،
در برق به صورت شارژ موافق و مخالف(مثبت و منفی) ،در کيميا به شکل جاذبه و
دافعة کيمياوی ،در ارگانيزم زنده به صورت جذب و دفع ،تعمير و تخريب و در
بستر تکامل سلول زنده به شکل تقابل وراثت و سازگاری تابندگی پيدامیکند.
تباين و همآهنگی جاذبه و دافعه به مثابة قانون اساسی و کلّی هستی تا بی نهايت
جريان دارد .بر اين مبنای واقعی تنوع هستی در هستی ،اشکال گوناگون حرکت و
قانونمندیهای خاص و عام پديدهها به وجود میآيد و هستی به مثابة يگانه
واقعيتکل در حرکت ،جنبش و تکامل اليتناهی در هستی جريان پيدامیکند.

ب :تضاد بين پديدههای دارای حيات و فاقد حيات
استعداد انعکاس هستی در هستی که خصوصيت گوهری هستی است ،در پديدة
حياتمند ،تجلّی روشن يافت .تضاد فوق واقعيت وجودی خود را در پديدة حيات
که در اثر تکامل طوالنی هستی در هستی شکل پذيرفت متبارز نمود و کميت
ارگانيزه شده اش کيفيت نوينی را عرضه کرد.
حيات در حقيقت محصول آلی تکامل هستی است که در بستر يک سلسله
عکسالعملهای مکانيکی ،فيزيکی و کيمياوی در طول زمان بسيار دور و دراز
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شکل يافت .اين حرکت تکاملی و پيشرونده دارای استعداد و توانايی ذاتی و درونی
بود که ما آنرا در خصوصيت جوهری دو جهت تضاد اساسی و کلی هستی جستجو
کرده میتوانيم .البته شکل کمی و کيفی تبارز آن در پديدة حيات ساحت نهايت
گسترده ،متنوع و پيچيده يی را متجلّی ساخته است.
هستی در بستر واقعی حرکت تکاملی اش وارد مراحل تکاملی جديد و پيشرفتهای
عالی تری شد .اين سير واقعی و طبيعی در نوعی مبارزه و همآهنگی با ساير
پديدههای متنوع هستی رخداده و در پروسة تأثيرات متقابل و عکسالعملهای
گوناگون به اينجا رسيده است .البته اين خصوصيت و استعداد حرکت و تکامل در
پديده حيات با گوهر واقعی هستی پيوند ارگانيک دارد و به عنوان بخشی از
سيستم ارگانيک کلی با ساير اجزای مربوطه در پيوند واقعی قرار میگيرد.
حيات در شکل سلول زنده ،دارای خصوصيت انتقال وراثت و سازگاری با محيط
میباشد و در بين اين دو خصوصيت مبارزه عينی و واقعی جريان دارد .انتقال
وراثت در جريان تکامل حيات به صورت بالنده و پيشرفته انجام میگيرد و اين
حرکت تکاملی در اثر همان تضادهای درونی و فعل و انفعاالت داخلی سلول زنده
جريان دارد .در ارتباط با پديدههای خارج ،ضروت به انتخاب طبيعی و برقراری
پيوندها و ارتباطات الزمی میباشد .در اين ميدان واقعی و عينی است که تنازع
بقاء صورت عملی پيداکرده میتواند و ارگانيزم زنده (چه ابتدايی و چه پيشرفته)
به طور طبيعی و غريزی از موجوديت و حق حيات طبيعی خود دفاع میکند؛ به
خاطر آن با پديدههای مخالف و مزاحم به مبارزه میپردازد.
در ميدان صلح طبيعت ،جنگ برای تضمين حيات و ادامة بقاء در میگيرد .نظر به
تجارب تاريخی پيروزی نهايی با جهت پيشرونده است .در اين نبرد طبيعی
موجودات زنده يی پيروز میشوند که بر موانع مختلفه فايق آمده و محيط را جهت
ادامة بقاء مساعد سازند؛ بتوانند ممکن ترين رابطه ،همگون ترين پيوند و متعادل
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ترين همآهنگی را با محيط زيست و پديدههای متنوع هستی (جهت ادامة بقاء)
برقرار کنند .با محيط و پديدههای متنوع ذیدخل توافق الزم و ضروری طبيعی
حاصل نمايند .مبارزات همه جانبة ضروری را در همآهنگی الزم با پديدههای
موافق ،عليه پديدهها ی مزاحم ادامه دهند .در اين صورت ميدان صلح واقعی و
طبيعی در هستی روز بروز مساعد و مساعد تر خواهد شد.
در بستر پردرازنای اين جنگ و صلح ،مبارزه و همگونی ،انسان نقش عمده و
اساسی پيداکرده است .اين خصوصيت ارزنده با ساختمان کمی و کيفی ارگانيزم
بدنی او رابطة واقعی و ذاتی دارد .انسان به مثابة محصول تکامل يافتة هستی و
نتيجة بارز حرکت پديدة حيات ،ضرورت طبيعی به تضمين حيات و ادامة بقاء
میداشته باشد .بر ای تأمين اين هدف بنيادين نياز به مبارزه اصولی عليه
پديدهها ی مزاحم و مخرّب ،جهت برقراری روابط موزون ،متعادل و سازمان يافته با
قوانين اساسی و کلی هستی در خاص و عام است.
تضاد ،مبارزه و تطابق طبيعی انسان با طبيعت دارای بنياد واقعی است و تا
هنگامی که انسان قادر به تضمين حيات و ادامة بقاء باشد ،به آن احتياج خواهد
بود؛ ليکن شکل و شيوة اين مبارزه و همگونی در پروسة طوالنی حيات دستخوش
تغيير و تبدالت میشود و در حقيقت به سوی چيرگی انسان بر طبيعت و تخفيف
اين تضاد در ابعاد گوناگون پيش میرود.
تضاد بين انسان و طبيعت زمانی خاموش و ساکن میشود که انسان در اثر حوادث
مخرّب طبيعی و اعمال مخربانة خود ،نتواند تضمين بقاء کند .اين فرض تنها در
هيئت انسانی آن در روی زمين و در حد دانش محدود ما مفهوم ذهنی پيداکرده
میتواند ؛ زيرا حيات به صورت کل خصوصيت ذاتی هستی است و هرگز از بين
نمیرود .همچنان چه بسا امکان دارد که در ساير منظومهها و نقاط اليتناهی
هستی در هستی حيات در اشکال آلی و عالی تر آن وجود داشته باشد .زياده بر
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آن حيات به مثابة شکل پيشرفته و تکامل يافتة هستی در ماهيت و ذات هستی
نهفته است و به معنی گوهری و کلّی هيچگاه از بين نمیرود و نمیتوان اين
استعداد ذاتی را از عمويت حرکت ،تضاد و همآهنگی در هستی ،جدا کرد.
هستی در حرکت پيشروندة خود هماره مراحل و مدارج عالی و عالی تری را
میپيمايد .انسان به عنوان بخش متکامل آن ذاتاً اين استعداد طبيعی را دارد که
بقايش را در هستی تضمين کند .چنانکه طی مليونها سال اين تضمين بقاء به
صورت ناخودآگاه و غريزی ادامه يافته بود ،تا به شکل آگانه و شعوری رسيد.
انسان امروزی دارای تجارب غنی ،تکنولوجی پيشرفته ،وسايل مدرن ،امکانات و
ال و ذهناً توانايی
ذخاير مادی و معنوی بيشتری نسبت به گذشته میباشد .او عم ً
افزون تری پيداکرده است تا در حدود ممکن و در سطح باالتری در مقابل خشونت
و تهاجمات پديدههای پرخاشگر هستی ايستادگی کند.
انسان در مبارزه با طبيعت روز بروز به موفقيت های بيشتری نايل میشود .اگر
بخواهد ،میتواند از تخريب و انهدام محيط زيست (که توسط استفادة بيرويه از
مواد سوخت فسيلی شدّت يافته است) جلوگيری کند .او حاال از منابع بيکران
هستی بهتر استفاده میکند .محيط بود و باش خود را گسترش میدهد .از کره
زمين پا فراتر نهاده و وارد سيارات ديگر شده است .راههای جلوگيری از تخريب و
انهدام محيط زيست را کشف و شناسايی میکند.
اين حرکت بی انتها و اين جستجوی پايان ناپذير انسان تا اليتناهی در هستی
ادامه دارد و بر محور تضاد بين انسان و طبيعت دور میزند .انسان در جريان اين
حرکت جاودانه بر قدرت دفاعی ،مبارزاتی ،تطابق و سازگاری خود با ساير
پديدههای هستی میافزايد و به سوی برقراری متعادل ترين ،همآهنگ ترين و
ممکن ترين روابط با قوانين عينی ،اساسی و کلی هستی پيش میرود .اين حرکت
در اشکال نسبی تکامل پيداکرده و به صورت نسبی شناسايی شده میتواند.
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ج :تضاد بين مرگ و زندگی در ارگانيزم زنده
زندگی و مرگ در همگونی نسبی در ارگانيزم زنده عينيت دارد .زندگی تعادل
موزون ارگانيسم زنده را در برّش زمانی و مکانی مشخص نشان میدهد و مرگ
شکل برهم خوردن اين تعادل است .زندگی و مرگ هر دو در ارگانيزم وجودی
پديدة دارای حيات وحدت نسبی دارند .مرگ در زندگی و زندگی با مرگ هماره
در جدال و کشاکش است .هستة اساسی مرگ به طور نسبی در خود پديدة حيات
پرورش میيابد و در مرحلة مشخصی از زمان بر زندگی غالب میشود.
واقعيت اصلی مرگ و زندگی را بايد در فعل و انفعاالت کيمياوی درون سلولهای
ارگانيزم زنده و ديگر حرکات اعضای بدن جستجو کرد .بين حرکات مغلق
کيمياوی و حرکات سادة عضوی رابطة ارگانيک وجود دارد .تمام اين حرکات ساده
و پيچيده در پهنای بيکرانة هستی تحقق میپذيرد و با قوانين اساسی و کلی
هستی رابطة واقعی دارد .اگرچه با چشم عادی مشاهده آن بسی دشوار است.
زندگی به آن حالت ارگانيزم زنده گفته میشود که در آن عمل جذب و دفع به
صورت الزم و کافی جريان داشته و تعادل بين تعمير و تخريب در جهت زندگی
برقرار باشد .برهم خوردن اين حالت را مرگ نام نهاده اند.
در تمام سطوح حيات در هر شکل و صورتی که درآمده است ،حالت تعادل و عدم
تعادل در رابطه باهم مفهوم میيابند .مرگ و زندگی در تضاد هميشگی بسر
میبرند .در جريان اين مبارزة بیوقفه ،حيات تضمين میشود .با نفی حيات
ارگانيک در يک شکل خاص ،پديدة حيات به مفهوم عام تر آن حفظ میگردد .به
طور مثال ما تداوم حيات را در توليد نسل ،انتقال وراثت و گسترده شدن آن در
اجتماع انسانی و تنوع بی پايان آن در گسترة بيکران هستی و در ساير موجودات
زنده به روشنی ديده میتوانيم.
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بقاء به عنوان خاصيت و استعداد گوهری هستی در پديدة متکامل حيات تابندگی
بيشتری پيدا میکند و قانون طبيعی مرگ و زندگی در پديدة حيات در آميختگی
با واقعيت وجودی و حالت ارگانيک آن نمود میيابد.
تضمين حيات در پروسة طبيعی تنازع بقاء در سازگاری بامحيط و تطابق طبيعی
تحقق يافته میتواند و اين عمل تحت شرايط و موقعيت معيّن در هستی صورت
میگيرد .در موجودات زندة پستتر رمز بقاء به طور کامالً طبيعی ،غريزی و
ناخودآگاه تداوم میيابد .هرقدر که ارگانيزم وجودی موجودات زنده تکامل بيشتر
کرده باشد و خصوصيت سازگاری با محيط و تطابق طبيعی به درجات عالی تر و
متکامل تری رسيده باشد ،به همان اندازه امکان تضمين بقاء باال میرود.
انسان موجودی است که در ارگانيزم بدنی آن اين استعداد و خصوصيت بيشتر
رشد کرده و به کمک عقل و شعور خود میتواند در محيط های گوناگون زمينه را
برای تضمين بقايش مساعد سازد .انسان در حدود ممکن توانايی اين را پيدا کرده
است که بر جريان تضاد مرگ و زندگی تأثير گذارد .اين اثرگذاری همراه با رشد و
تکامل زندگی اجتماعی و علوم طبيعی و بشری در حال افزايش است.
انسان استعداد و صالحيت فطری و ذاتی اين را دارد که روز بروز محيط طبيعت را
برای ادامة بقاء مساعد تر سازد و محيط اجتماعی را مناسبتر گرداند .موانع
مختلفه را از مسير راه خود بر دارد .تعادل بين تعمير و تخريت و يا مرگ و زندگی
را در خاص و عام تضمين کند.
ارگانيزم وجودی انسان از همان روزهای نخستين شکليابی دارای دو جنبة مرگ
و زندگی بوده است .در برابر جهت زندگی همواره مشکالت و موانع گوناگونی
وجود داشته است که میتوان از مشکالت داخلی و خارجی ياد آوری کرد .انسان
هميشه در برابر فشارها و مشکالت هستی از قبيل سرما ،گرما ،زلزله ،سيالبها،
توفانها ،هجوم درندگان ،کمبود غذا ،امراض ،ميکروبها ،ويروسها ،جنگها،
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اعمال مخرب انسان بر انسان و غيره روبرو بوده است .اين مشکالت و موانع جلو
رشد طبيعی و تکامل اجتماعی انسان را در سطوح معيّن گرفته اند.
انسان در طول زندگی طبيعی ،تاريخی و اجتماعی خود در سطوح نسبی و ممکن
با اين مشکالت و موانع مبارزه کرده و در حدود معيّن بر آن چيرگی يافته است؛
برخی از اين مشکالت را حل کرده و تعدادی از موانع را از جلو رشد و تکامل خود
برداشته است .با شناخت اساسی انسان میتوان گفت که استعداد و نيروی ذاتی
اين مبارزه ،تا سرحد پيروزی ،در گوهر واقعی انسان وجود دارد.
انسان در حقيقت میتواند بر جريان واقعی حيات و تعادل تعمير و تخريب
ارگانيزم بدنی خود در خاص تأثير مثبت بگذارد .تعادل بين مرگ و زندگی را
طوالنی تر سازد .بقاء را در مفهوم عام آن بيشتر تضمين کند و سلسلة آنرا با تمام
تجارب ،ذخاير و پيشرفتهای ممکنه به نسل های بعدی بسپارد .بی شک انسان
روزی خواهد توانست بر تمام رازهای نهفته ارگانيزم بدنی خود آگاهی يافته و
جريان طبيعی آنرا هدايت کند .پهنای بيکران هستی را در ابعاد طبيعی و
اجتماعی برای ادامة حيات آماده تر سازد.
به عبارت ديگر ان سان روزی بر جريان رو به تکامل تضاد اساسی بين مرگ و
زندگی تسلط کافی خواهد داشت و سير حرکی آنرا کنترول آگاهانه و هدفمند
خواهد کرد.

د :اختالف بيولوژيکی زن و مرد(نر و ماده)
هر موجود زندهيی برای تضمين بقاء و حفظ تسلسل حيات ضروت به توليد نسل
دارد و اين عمل ذاتی و ضروری به اشکال متنوع انجام میيابد .اختالف شکلی و
جسمی نر و ماده ساخت و اساس نظم و همآهنگی را در هستی زنده تشکيل
میدهد .در اين تفاوت بيولوژيکی در حقيقت همآهنگی طبيعی و تعادل واقعی
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وجـود دارد که بـ ه عنوان ضرورت طبيعی جزء ذاتی پديدة حيات ارگانيک
میباشد.
تمام موجودات زنده از جمله نباتات ،حيوانات و انسانها ضرورت به نر و ماده
دارند .برای ساختن يک سلول جديد نباتی و يا حيوانی بايد سلول نر با سلول
ماده ترکيب شود .از ترکيب اين دو سلول ،سلول واحدی بنام تخم لقاح شده به
وجود میآيد .اين سلول جديد طبق خصوصيت ذاتی به تقسيم و رشد و نمو شروع
میکند .هرکدام از اين سلولها ی نر و ماده دارای نصف کروموزمهای يک سلول
عادی اند که ار ترکيب شان در واقع يک سلول عادی ساخته میشود .از همين
يک سلول ترکيبی(تخم لقاح شده) در اثر تقسيم شدن مليونها سلول اشتقاق
شده میتواند.
سلول طبق فعل و انفعاالت درونی تکامل پيدا میکند .برای آماده شدن زمينة
تقسيم پذيری ابتدا در خود سلول تغييراتی پيدا شده و اجزای متشکلة آن در دو
قطب تقسيم میشوند .پس از آن در هستة سلول خاليگاهی ايجاد شده و از يک
سلول دو سلول و به همين ترتيب ،به وجود میآيد .اين رشد و نمو تا سرحد
شکليابی کامل نبات و يا حيوان جديد پيش میرود.
اين پروسة طبيعی در انسان نيز به همين صورت انجام میشود .از تجارب علمی و
عملی زندگی بر میآيد که ساختمان متفاوت بيولوژيکی زن و مرد برای توليد
مثل ،تداوم حيات و تضمين بقاء در متعادل ترين شکل و صورت ،تکامل يافته
است و به طور طبيعی ،واقعی و ذاتی پايه و اساس حيات انسانی را تشکيل
میدهد .زن و مرد از نگاه ساختمان بيولوژيکی هيچ گونه برتری و تفوّقی بر
يکديگر ندارند .اين تفاوت به عنوان يک ضرورت طبيعی و حياتی تبارز يافته و
بهترين همآهنگی و تعادل را در هستی معرفی کرده است.
ماهيت کروموزمها در سلولهای نر و ماده (زن و مرد) يکی میباشد و تعداد شان
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هم برابر است .تفاوت آشکار بين اين دو سلول آن است که سلول مرد دارای دم
متحرک و سول زن دارای اندوختة غذايی بيشتر و جثة بزرگتر میباشد .اين
تفاوت هم در واقع يک ضرورت حياتی است.
تفاوت شکلی و بيولوژيکی زن و مرد با ماهيت گوهری حيات و ادامة بقاء در
پروسة زندگی اجتماعی رابطة اساسی داشته و بنياد واقعی جامعة انسانی را شکل
داده است .در اين اختالف بيولوژيکی عميق ترين اتحاد و همگونی در قالب رشد
يابنده و تکامل کنندة زندگی زنا شويی نهفته است .تا زمانی که انسان وجود داشته
باشد ،اين اختالف و وحدت ،اين تفاوت و همآهنگی طبيعی و اين وحدت بنيادين
و آگاهانه بين زن و مرد در ممکن ترين شکل متکامل آن دوام خواهد داشت.
با وحدت پايدار طبيعی و اجتماعی زن و مرد ،کانون مستحکم خانواده شکل
میگيرد  .اين کانون واقعی هستة اساسی و استوار اجتماع انسانی را میسازد.
انسان اوليه بر مبنای خصوصيت گوهری ،ضرورت طبيعی و غرايز جسمی به
ضرورت اين اتحاد و همآهنگی پی برد .اين ضرورت بنيادين رابطه و اتحاد زن و
مرد (در بعد طبيعی و اجتماعی آن) در اشکال متنوع تاکنون رسيده است.
بر محور اين دو جهت شکالً متفاوت و ذاتاً همآهنگ در طول تاريخ زندگی
اجتماعی انسان يک سلسله اختالفات و ناهمآهنگی های اجتماعی پديدآمد .ما
علل اصلی آن را میتوان در نارسايیهای تطابقی زن و مرد در کانون زندگی
دوگانه ،کمی تجارب و دانش انسان در مورد ماهيت اين ضرورت اساسی و
قراردادهای موضوعة متناقض و ناصحيح بشری جستجو کرد.
به عبارت ديگر بروز يک سلسله اختالفات ،نارسايیها و تناقضات در رابطه با زن و
مرد بنياد ذاتی و ضرورت طبيعی و اجتماعی درازمدت نداشته ،بلکه در اثر عدم
درک ماهيت ذاتی اتحاد زن و مرد ،تمايالت زودفرجام لذت و نگاه سطحی به
ضرورت کانون خانواده به ميان آمده است؛ بجای همآهنگی و تعادل مطلوب نوعی
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ناهمآهنگ ی و عدم تعادل در مقاطعی از زمان نشسته است .در طول زندگی پر فراز
و نشيب انسان نوعی زور آزمايی ،جدال و حس برتری طلبی در بين زن و مرد
ديده میشود که جامعة مادرساالری و پدرساالری از آن جمله میباشند.
بين دستههای ابتدايی انسانی ،هستههای اساسی اجتماعی(خانواه) ،طايفه ،قوم،
قبيله و ديگر قوالب مربوطه رابطة تاريخی و واقعی وجود داشته و میبايست منشاء
و ريشه های آن را در همان ضرورت ذاتی رابطة زن و مرد سراغ کرد .تاريخ شاهد
جنگها ،تضادها و برخوردهای خونين و کشنده يی در بين اين هستههای
اساسی ،قومها ،طايفهها ،قبيلهها و ساير شکلبندیهای اجتماعی بوده است .علل
عمدة آن را الزم است در عدم همآهنگی و تعادل مطلوب بين دو جهت اصلی
هستههای اساسی جامعه در خاص و رابطة اين هستهها با هم در سطح وسيع
جامعه در بستر طوالنی تاريخ بشری ريشهيابی کنيم.
برای برقراری مناسبترين ،طبيعیترين و متعادلترين نظم و همآهنگی در
اجتماع ،الزم است تا رابطة زن و مرد در مسير تکاملی ذاتی و واقعی يش حرکت
کند .غرض ايجاد اين فضای مساعد و بستر مناسب ،ضرورت به روابط ذاتاً
همآهنگ و متعادل با ماهيت هستی و جامعة بشری و قراردادهای موضوعة انسانی
همآهنگ با قوانين عينی هستی و نيازهای جسمی ،روانی و اجتماعی زن و مرد در
کانون خانواده و جامعه میباشد.
هرگاه بين دوجهت اصلی اين هستههای اساسی از يکطرف و در بين هستههای
متذکره در کلّيت جامعه از طرف ديگر روابط و قراردادهای مناسب و متعادل وجود
نداشته باشد ،اجتماع انسانی در مجموع دچار يک تعداد تناقضات ،تضادها،
نارسايیها و ناهمآهنگیها میشود که ما آنرا در طول تاريخ بشری و در حال
حاضر به خوبی مشاهده میکنيم.
همآهنگی واقعی در بين زن و مرد به عنوان دو جهت اصلی خانواده زمانی برقرار
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شده میتواند که در آن کانون طبيعی و اجتماعی آزادیهای الزم برمبنای
نيازهای متنوع هر دو شخصيت و مشارکت مستقيم شان در پراتيک اجتماعی و
اقتصادی تأمين شود .زن و مرد بايد در جريان زندگی عملی و نظری ضرورت
اساسی آزادی و همآهنگی را درک و هضم کنند .ظرفيت و توانمندی استقرار و
حفظ آنرا در خود پرورش دهند .محيط اجتماعی بايد برای پذيرش ،استقرار ،حفظ
و ادامة آزادی و همآهنگی آماده باشد .کانونهای همآهنگ ،سالم و تکامل کنندة
خانواده ،ضرورت به محيط و اجتماع دارای آزادی ،امنيت ،مصئونيت ،قانون و
عدالت دارند.
برای سالم سازی اجتماع ،به اصالح خانواده در خاص و اصالح جامعه در عام نياز
است؛ زيرا کانون خانواده در محدودة خاص خود دارای روابط و ويژهگیهای
مخصوص به خود است که الزم است به آن توجه شود .اين هسته خاص واحد در
ارتباط مداوم با هستههای ديگر در سطح محدود طايفه و قبيله و در سطح وسيع
جامعة کالسيک و جامعة مدنی مدرن قرار دارد که بايد در نظر گرفته شود .رشد،
پيشرفت و اصالح خانواه و جامعه به صورت مصنوعی ،شتابزده و يک بعده تحقق
يافته نمیتواند؛ بلکه در پروسة زندگی واقعی ،عرصة اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی به نتيجه میرسد و نياز به زمان الزم دارد.
کانون خانواده وقتی بر مبنای متکاملترين و پيشرفتهترين معيارهای موجودة
انسانی اصالح و سالم سازی شده میتواند که در بين دو جهت اصلی آن يعنی زن
و مرد توازن ،برابری ،همآهنگی ممکن ،درک و فهم مشترک و پيشرفته در مورد
ضرورت اين زندگی دوگانه در عرصههای متنوع حيات ،شکل گيرد .اين برابری و
تعادل به طور آنی و جهشی به وجود آمده نمیتواند؛ بلکه نياز مبرم به وقت کافی،
کارخستگی ناپذير و آگاهی کافی دارد.
زن بايد با تالش خستگی ناپذير ،عشق و عالقه زياد در تمام عرصههای زندگی
40

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سياسی شرکت جويد و در بستر واقعی زندگی
ظبيعی ،اجتماعی ،کارتوليدی و فعاليتهای فکری متنوع عقب ماندگی تاريخی و
عارضی خود را جبران کند .مرد هم بايد اين حق طبيعی و مسلم زن را در شرايط
و موقعيتهای گوناگون تاريخی ،اجتماعی و جغرافيه يی به رسميت بشناسد.
زن و مرد میبايست برای رفع احتياجات مختلفه همديگر را کمک کنند و در
عرصة زندگی عملی باهم تشريک مساعی ورزند .تقسيم کار بر اساس شکل
بيولوژيکی و تفاوت شکلی زن و مرد اشتباه بوده و مسئلة تحميلی میباشد .اين
برداشت ناصحيح تاکنون اختالفات ،تفاوتها ،تناقضات و نابرابریهای زيادی را در
اجتماع خلق کرده است که اکثراً جنبة حقوقی نيز يافته اند.
نابرابریها و اختالفات اجتماعی ،سياسی ،روانی ،اقتصادی ،حقوقی و غيره که در
طول تاريخ بين زن و مرد ايجاد شده اند ،هيچگونه رابطة ذاتی و ماهيتی با تفاوت
شکلی و بيولوژيکی زن و مرد ندارند .اين تفاوت بيولوژيکی شکالٌ ناهمسان و ذاتاً
همگون و متعادل در حقيقت پايه و اساس اجتماع انسانی و رمز بقاء را میسازد و
از همآهنگ ی طبيعی ،همگونی ذاتی و تعادل واقعی برخوردار است .در اين بستر
عينی و واقعی ،زن و مرد میتوانند تا اليتناهی رشد و تکامل کنند و شخصيت
ذاتی و اصلی انسانی خود را دريابند.
زن در بستر طوالنی تاريخ تاهنوز نتوانسته است شخصيت اصلی و واقعی خود را
پيدا نمايد .ريشههای اين ابهام و پيچيدگی را بايد در قراردادهای کالسيک،
ذهنيت ريشهدار کهن و جامعة پدرساالری سراغ کرد .زن در اين پروسة بسيار
طوالنی تحت حاکميت مرد بود و به آن نگاه دلسوزانه ،احساسی و نابرابرانه میشد.
مادر اوالدها ،خانه سامان و وابسته به شوهر بود و او را از مرد ضعيف تر و پايين تر
میپنداشتند .اين طرز ديد و شيوة ارزيابی در پروسة تاريخی و اجتماعی بر زن و
مرد تحميل شد .تا جايیکه زن در مواردی آن را دستور آسمانی و ضرورت زمينی
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پنداشت.
در زندگی واقعی زن و مرد واژگان عشق ،عقل و لذت نقش اساسی دارند .در طول
تاريخ عشق و عقل در حبس قراردادهای کالسيک ،ناپخته و رشد نيافته ،فرصت
کافی نيافتند تا با جاذبه و کشش ذاتی و تربيتی خود رابطة زن و مرد را به کمال
مطلوب برسانند.
طی سده اخير در نظام سرمايهداری و سوسياليزم نيز زن و مرد چنان به ظواهر
سطحی لذايذ جسمی ،مبارزات عملی و نظری با گذشتة تاريخی و کشانيده شدن
روز افزون در مارکت کار به سود سيستم حاکم ،مشغول شدند که از ماهيت ذاتی
خود و ارزشهای جاودان عشق و عقل دور گرديدند .با نگاه سرد زن و بی ميلی
شتابزدة آن به رابطة ذاتی زن و مرد و ضرورت حفظ و استقرار کانون خانواده،
هستههای اساسی جامعة انسانی سست و متزلزل شدند.

هـ :تضاد در اجتماع انسانی
تضادهای اجتماعی ريشه در ساختار عينی اجتماع انسانی دارند و اجتماع انسانی
دارای منشاء ،تاريخ تکاملی و سير حرکت واقعی میباشد .با شکل يافتن جامعة
انسانی به مثابة جلوه گاه حرکت بالندة هستی بود که روابط متقابل انسان و هستی
و انسان با انسان اشکال بس پيچيده و پرخم و پيچ گرفت .در بستر طوالنی اين
حرکت مارپيچی تضادهای اجتماعی و اختالفات متنوعی در جامعة بشری تبارز
وجودی پيداکردند.
تمام تضادهای طبيعی و اجتماعی دارای ساخت واقعی و بنياد عينی هستند .هيچ
تضاد واقعی و دارای وجود عينی نمیتواند در ماورای ساختار مادی و واقعی
عينيت يابد و رابطة خود را با ساختار و ماهيت پديدة موجود قطع کند .انسان
هرگز نمیتواند در ذهن خود تضادهای واقعی و دارای وجود عينی بسازد و باز به
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صورت ذهنی ،پنداری و بدون تغيير و تحوالت ماهيتی به حل تضادهای واقعی
بپردازد.
بين تضاد و ساخت مادی آن رابطة ناگسستنی موجود است .زمانی يک تضاد
واقعی حل شده میتواند که ضرورت وجودی وساخت عينی آن به طور بنيادی،
ماهيتی و کيفی تغيير کند و کميت تحول يافته ،کيفيت نوينی را با خصوصيات و
مشخصات بنيادين جديد ارائه دهد.
ژرفا ،روابط درونی و بيرونی ،تأثيرات ،مدت دوام و شيوة حل هر تضاد نظر به
موقعيت عينی و ساختار وجودی معيّنه آن و شرايط زمانی و مکانی مربوطه ،دارای
مشخصات و ويژگیهای خود است و با تضادهای ديگر فرق میکند .ما اين موضوع
را در مورد تضادهای اجتماعی به روشنی ديده میتوانيم.
برای حل هر يک از تضادهای مختلفة اجتماعی بايد ريشههای اصلی ،بنياد عينی
و ضرورت وجودی آن در خاص و در ارتباط با پديدههای ذیدخل خارجی درک،
کشف و شناسايی شود .اين شناخت علمی در پراتيک اجتماعی و در ميدان
زندگی واقعی امکان پذير است.
گره های کور جهل و اوهام و تضادهای عقدهناک ذهنی که در درازنای تاريخ در
اثر عقل قاص ر بشری و کمبود شديد تجارب و دانش انسانی خلق شده اند ،ماهيت
عينی و ساخت واقعی ندارند؛ گرهها و عقدههای کوری اند که بخش تاريک حافظة
تاريخی انسان را آزار میدهند .برای اينها راه حل عينی و علمی وجود ندارد؛ بلکه
اين لکههای تاريک با رشد و انکشاف جامعة انسانی و با تابش آفتاب دانش و عقل
بشری به مرور زمان از حافظة تاريخ ،جامعه و انسان پاک میشوند.
طوریکه در صفحات قبل اظهار شد ،حيات محصول تکامل طوالنی هستی در
هستی است و انسان در اثر رشد و تکامل طبيعی پديدة حيات به وجود آمد.
اجتماع انسانی نتيجة منطقی حرکت تکامل يابندة بشر در هستی میباشد.
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ريشههای تاريخی جامعة انسانی را بايست در بنياد واقعی هستی ،شکل تکامل
يافتة آن ،حيات و محصول آلیتری به نام انسان ،جستجو کنيم.
هستی در مسير حرکت تکاملی خود در جامعة بشری ،وارد منطقیترين،
متنوعترين ،بالندیترين و مغلقترين حرکاتش شد .در اجتماع انسانی ما ناظر
پيچيدهترين روابط و حساسترين حرکات هستی میباشيم که هرکدام دارای
قانونمندیهای خاص ،روابط مشخص ،همگونیها و ناهمگونیهای متنوعی
هستند.
استعداد و خصوصيت گوهری انعکاس هستی در هستی در شکل اجتماعی خود
درخشندگی و شفافيت بيشتری پيداکرد .انسان به نيروی استعداد ذاتی و فطری
خود وارد مراحل شناخت گرديد و تأثيرات متقابل هستی و شعور در بستر طوالنی
تاريخ جامعة انسانی روز بروز تکامل بيشتری يافت .انسان از همان روزهای آغازين
با يک سلسله موانع ،تضادها و مشکالت متعدد روبرو بود و با آنها در حد فهم،
تجارب و امکانات موجود دست و پنجه نرم میکرد و راه را برای آيندگان
میگشود.
اجتماع انسانی مناسب ترين بستر عينی ،ذهنی و واقعی برای رشد و تکامل حيات
و ادامة بقاء میباشد .انسان فقط در زندگی اجتماعی میتواند رشد و تکامل مثبت
کند .جامعة انسانی در پروسة حرکت و تکامل دايمی و طبيعی خود در همآهنگی
مناسب و تعادل ذاتی با هستی کل و قوانين اساسی آن قرار دارد.
تمام موانع ،اختالفها ،تضادها و ناهمآهنگیهای اجتماعی که در اثر عدم تطابق
قراردادهای موضوعه با ساختارهای عينی ،عدم تطابق شکل با مضمون ،ذهنيت با
عينيت و شناخت ناکافی از ماهيت و روابط درونی و بيرونی پديدهها ظهور يافته
اند ،در پروسة رشد و تکامل جامعه انسانی به نفع واقعیترين ،ممکنترين و
صحيحترين مبازره و همآهنگی بين انسان و هستی و انسان با انسان برطرف
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میشوند .انسان آگاه ،ارادهمند ،کارگر و فعال در شناسايی ،جهتيابی ،ساماندهی
و تنظيم اين جريان عينی و ذاتی نقش به سزايی ايفا میکند .شناخت همه جانبه
و دقيق ريشههای اين موانع ،تضادها و ناهمآهنگیها بسيار ضروری میباشد.
در اجتماع انسانی تمام تضادها و اختالفات غيرضروری که در اثر ناهمآهنگی
قراردادهای موضوعة بشری و عدم شناخت صحيح و کامل پديدهها ،پديدآمده اند،
حل شدنی میباشند .تنها تضادهای عميق و ريشهداری که ضرورت عينی و
طبيعی دارند( ،مثل تضاد بين جاذبه و دافعه در سراسر هستی ،تضاد بين انسان و
طبيعت ،تضاد بين مرگ و زندگی در ارگانيزم زنده ،اختالف بيولوجيکی زن و مرد
و يا نر و ماده) باقی میمانند .ديگر تضادهای بی شمار اجتماعی و طبيعی به طور
نسبی طبق شرايط مشخص و معيّن شکل میگيرند و تحت شرايط و موقعيت
مشخّص و معيّن حل میشوند.
در مسير بسيار پرخم و پيچ و طوالنی اجتماع انسانی ،تضادهای بسيار گوناگونی
حل میشوند و تضادها و اختالفات ديگری به وجود میآيند .در اين بستر
اليتناهی عينی ،طبيعی و واقعی ،انسان به سوی موزونترين ،همآهنگترين،
متعادلترين و تکامليافتهترين روابط با قوانين عينی هستی و پديدههای بی
نهايت متنوع آن پيش میرود و تالش میورزد تا در بين قراردادهای موضوعة
بشری و حرکت طبيعی و واقعی هستی و جامعة انسانی همآهنگی ،تعادل مطلوب
و روابط زنده و بالنده يی به وجود آورد؛ تا جامعة انسانی بتواند به حرکت ،تکامل،
رشد و پيشرفت خود بدون موانع و مزاحمت ادامه دهد.
اختالف و همآهنگی در اجتماع اوليه :ريشههای اصلی تمام اختالفات ،تضادها
و ناهمآهنگیهای اجتماعی را بايد در عدم تعادل واقعی و بیتوازنی طبيعی روابط
متناقض انسان با طبيعت و انسان با انسان جستجو کرد .اين ناهمگونیها و
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تناقضات دارای ريشههای تاريخی بوده و همراه با رشد و تکامل جامعة انسانی
اشکال بسيار متنوع و مغلق يافته اند.
هستی در بستر رشد و تکامل واقعی وارد مراحل عالی حرکت خود شد .رشد و
تکامل ذاتی پديدة حيات به مثابة حرکت تکامل يافتة هستی در هستی از
همآهنگی و تعادل بنيادين برخوردار بود که در سازمانيافتهترين حالتش انسان
شکل گرفت .انسان به طور گوهری با هستی به مثابة يگانه واقعيتکل و با
پديدههای بی نهايت متنوع هستی پيوند همگون دارد و به صورت طبيعی میتواند
با آنها و در ميان آنها زندگی واقعی کند .اين همگونی ذاتی در جريان مبارزة
بیوقفة انسان با پديدههای مزاحم و موانع متعدد هستی تجلّی تابناک میيابد.
ما در طول زندگی ابتدايی و پرخم و پيچ انسان به نوعی تطابق و همآهنگی
طبيعی و خود به خودی از يکجانب و يک سلسله اختالفات ،تضادها و
ناهمآهنگیها از جانب ديگر بر میخوريم که میتوان آنها را نطفههای اولية
اختالفات ،تضادها و ناهمآهنگیهای بعدی دانست .انسان باوجود استعداد و
خصوصيت تطابق طبيعی و همآهنگی ذاتی باهستی و پديدههای متنوع آن به يک
تعداد موانع و نابسامانیهای طبيعی و اجتماعی روبرو شد.
انسان از همان روزهای آغازين با پديدههای خشن هستی و قهر طبيعت
مانند(زلزله ،سيالبها ،تغييرات غيرعادی جوی ،توفانها ،درندگان و غيره ) مواجه
بود .اين حوادث ناگوار در مسير زندگی طبيعی و نورمال انسان يک سلسله
مشکالت و موانع ايجاد کرد .انسان از آنجايیکه به صورت علمی علل واقعی اين
حوادث خشن و کشنده را نمی دانست ،به توهم ،پندار ،خرافات و برداشتهای غلط
روی آورد که ما نطفههای ابتدايی شناختهای غلط و پنداری را در آن ديده
میتوانيم.
ريشههای اصلی اديان ابتدايی بشر و مذاهب اوليه از اين درک محدود و عقل قاصر
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انسانی آب میخورد و پايههای اصلی آن روی اين شناختهای غيرواقعی،
برداشت های پنداری و خرافات گذاشته شده است .در بين اديان و مذاهب
گوناگو ن در طول زندگی طوالنی انسان هميشه اختالفات و جدالهای متعددی
موجود بوده و اکثر اوقات جنگهای خونينی در پی داشته است.
ارگانيزم وجودی انسان دارای نظم طبيعی و فطری است و به طور خود به خودی
و غريزی میتواند با محيط سازگاری کند .اين ارگانيزم دارای حواس پنجگانه است
که به طور خودکار فعاليت کرده میتوانند .بعضی اوقات در حالت نورمال اين
ارگانيزم در اثر عوامل درونی و بيرونی اختالل ايجاد میشود و انسان کور ،کر،
شل ،الل ،ناقص و ناتوان به دنيا میآيد .اين انسان با انسانهای سالم و نورمال
تفاوت آشکار دارد .اين فرق و تفاوت خواهی نخواهی ذهن انسان اوليه را به خود
مشغول کرده و او را به نوعی تفاوت و نابرابری متوجه ساخته بود.
در حالت نورمال هم در ميان انسانها تفاوتها و اختالفات رنگ ،چهره ،قد ،قامت،
زيبايی ،قدرت بدنی ،شنوايی ،بينايی ،ذکاوت و ديگر امتيازات جسمی وجود داشته
و در هنگام کار ،شکار ،دفاع و جنگ بيشتر متبارز میشده است .اين امتيازات و
تفاوتها زمينة نابرابری ،سلطه جويی و برتری طلبی را در جامعة بشری هموار کرده
است.
طبق مدارک باستان شناسی انسانهای اوليه برای دفاع از خود در مقابل حيوانات
درنده ،پديدههای خشن و جمع آوری بهتر غذا در دستهها و گلههای مختلف
زندگی میکردند .در بين اين دستهها و گلههای انسانی بر سر منطقة شکار،
ساحت جمع آوری ميوه ،غذا و غيره جنگهای پراکنده در میگرفت و اين حس
اختالفات و ناهم گونیها را در ذهن ابتدايی انسان اوليه تقويت میکرد.
تشکيل قالبهای طايفه ،قبيله و قوميت که بر اساس رابطة زن و مرد با جاذبههای
خون شريکی پديدآمد ،در بطن خود رقابتها ،اختالفات ،تضادها و تفاوتهای
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بيشتری را پرورانيد .رشد و توسعة دامنة طايفه ،قوم و قبيله و افزايش نفوس
آنها ضروت به مواد غذايی ،اراضی و شکارگاهها را بيشتر ساخت .انسانها را به
زدوخود و جنگهای منظم تر و دامنه دارتری کشانيد.
در جريان راه پيمايیها و مهاجرتهای قبايل ،طوايف و اقوام در بستر طوالنی
تاريخ يک سلسله آميزيشها ،اختالطها ،تبادله تجارب و اندوختهها ،جنگها و
درگيریهای خونينی به ميان آمد و تأثيرات مثبت و منفی بر روند رشد و تکامل
جامعة انسانی بجا نهاد.
اختالفات و تفاوتهای نژادی که در اثر خواص ارثی و تفاوت ژنها به وجود آمد ،با
محيط جغرافيايی زيست ،آب و هوا و شرايط زندگی رابطة زنده داشت .ما تفاوت
نژادی را در بين انسانهای اوليه به روشنی در نژادهای(نئاندرتال ،اسوانسکوب،
سولو و غيره) مشاهد کرده میتوانيم .بر مبنای تفاوتهای نژادی هم در طول تاريخ
يک تعداد اختالفات ،رقابتها و جنگهای مختلف به وجود آمده است.
بر اساس تفاوت های نژادی ،قومی ،قبيله يی ،طايفه يی ،منطقه يی و جغرافيايی،
تنوع و گونا گونی لسانی ،فرهنگی ،اعتقادی و گونههای زندگی پديدآمد .اوضاع
جوی و جغرافيايی نيز تفاوت در لباس ،رژيم غذايی ،ساخت وسايل ،ابزار و سرپناه
را به وجودآورد.
به طور فشرده میتوان گفت ،محيطهای مختلف جغرافيهيی ،تعدد نژادها ،طوايف،
قبيلهها ،اقوام ،گروهها و کتلههای گوناگون اجتماعی در بستر تکامل تاريخی
باورها ،اعتقادها ،اخالقيات ،تقدسات ،ارزشها ،مزهها(تستها) ،سليقهها ،آرزوها و
ديگر مفاهيم و مقوالت ذهنی مختلفه را جهت بيان و معرفی هستی و پديدههای
متنوع آن تبارز دادند که به مرور زمان در قالب اديان ،مذاهب ،مکاتب فلسفی و
نظامهای سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی بس گوناگون ،مختلف و متضاد
جمعبندی و تدوين شدند .از آن جايی که اين شناختها و برداشتها مبنای علمی
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و عقالنی صحيح و درست نداشتند ،در تناقض با ماهيت ذاتی هستی و قوانين
عينی آن قرارگرفتند و دامنة اختالفات ،تضادها و ناهمآهنگی بشری را تا به اينجا
کشانيدند که ما هنوز از آن رنج میبريم.
نطفه های ابتدايی و نامتعادل جامعة استثماری :همه چيز در هستی دارای
ريشه ،منشاء و تاريخ میباشند .بايد تمام پديدههای طبيعی و غير طبيعی هستی
را در حرکت ،تکامل و جنبش بی وقفه مطالعه و بررسی کنيم .تضادها ،اختالفات و
ناهمآهنگی های اجتماع نامتعادل استثماری نيز دارای ساخت عينی ،منشاء
تاريخی و علل مادی بوده و تحت شرايط و موقعيتهای معيّن و مشخص
پديدآمده اند .الزم است تا ريشههای اصلی و تاريخی آن درک شود.
انسان از بدو شکليابی و تکامل پديدة حيات در هيئت انسانی ،دارای تاريخ بسيار
طوالنی ،پرخم و پيچ و زندگی پرماجرا بوده است .با پديدههای متنوع هستی از
يکطرف و بانوع خود از طرف ديگر روابط متقابل داشته و از آن تأثير پديرفته و بر
آنها تأثير نهاده است .در پروسة طوالنی حيات اجتماعی ،انسان اشکال و قالبهای
مت نوع اجتماعی و اقتصادی را عوض کرده است .انسان طی مليونها سال در اين
بستر واقعی و عينی اجتماعی ،تجارب ،آگاهی ،برداشتهای مختلف و مهارت های
زيادی کسب کرده است که نسل به نسل تاکنون رسيده است.
انسان از همان روزهای آغازين طبق غريزة طبيعی ضرورت زناشويی را درک کرد
و برای تداوم بقاء به توليد و نگهداری نسل پرداخت .او در جريان عمل مقاربت و
زندگی زناشويی به ضرورت تشکيل زندگی دوگانه و خانواده پیبرد .به تفاوت
بيولوژيکی زن و مرد متوجه شد .نوعی تعادل ابتدايی برای تداوم بقاء و شرکت در
امور زندگی سادة اوليه در بين زن و مرد به وجود آمد.
انسان ابتدايی به طور ساده و ناخودآگاه زندگی اجتماعی و اقتصادی را در اشکال
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دستهها و گلههای انسانی سپری کرد .زندگی قومی ،طايفهيی و قبيلهيی را
گذشتاند و از هرکدام تجارب و اندوختههايی به دست آورد و اين ها وارد زندگی
اجتماعی در اشکال متنوع آن شدند .انسان در زندگی توليدی ،در عرصههای کار
مفيد فردی و اجتماعی ،در زمينههای فعاليتهای فکری در سطوح ابتدايی شرکت
جست و به اندازة استعداد و توانايی (و در همان ميزانی که پيوند ارگانيک هستی
و شعور تکامل يافته بود) به ضرورت يک سلسله پيوندها ،همآهنگیها ،تعادالت،
رابطهها ،برخوردهای متقابل و به وجود يک تعداد تفاوتها ،فرقها ،گسستگیها،
ناهمآهنگیها ،نابرابریها ،تناقضات و تضادها متوجه شد.
به کمک همان افکار مختلط و ذهنيت متناقض و بر اساس شناختهای سطحی و
ابتدايی و برداشتهای اکثراً غيرانطباقی و همچنان اوهام و خرافات بر پروسة
زندگی طبيعی و واقعی خود (که به طور ذاتی و ناخودآگاه جريان داشت) ،مداخله
کرد و جهت کنترول و ادارة آن قراردادها و قوانين ناپخته و ناجور وضع نمود.
نطفه های اولية اجتماع نامتعادل استثماری را بايد در عقل قاصر بشری ،تجارب
محدود انسانی ،عدم رشد وتکامل تکنولوژی و وسايل توليد و در مجموع ابهام و
تيرگی مغشوش در جريان انعکاس هستی در هستی (به علل زمانی) ،جستجو
کرد.
در طول مليونها سال در زندگی اولية انسان ،ساختمان جسمی ،مغز و سيستم
ذهنی و قدرت فکری انسان تغييرات مثبت و مفيدی به وجود آمد .انسان از حيث
جسمی ،فکری و اجتماعی تکامل يافت و پروسة انعکاس هستی در هستی در
هيئت انسانی آن روز بروز شفاف تر و سريع تر گرديد .انسان قادر به ساختن
وسايل و ابزار جديد شد .سطح آگاهی ،تجارب و اندوخته هايش باالرفت .سطح
بهره برداری يش از منابع هستی تا حدود ممکن ارتقاء پيداکرد .برای استفاده
بيشتر از اين منابع به وسايل و شيوههای بهتری دست يافت .ميزان کنترول و
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مداخالتش بر جريان زندگی اجتماعی و اقتصادی روز بروز افزايش پيداکرد.
انسان ديگر قوم ،طايفه ،قبيله ،نهادهای سادة اداره و قدرت ،امالک و اراضی،
مواشی و ديگر دارايی ثاب ت و سيار داشت و خود را صاحب و مالک آن احساس
میکرد .در اين پروسه طوالنی ،ذهنيت جمعی و عامة انسان به جانب نوعی
احساس خصوصيت در عمويت اجتماعی ،مالکيت انفرادی و خصوصی (در
چوکاتهای قومی ،طايفهيی ،قبيلهيی ،گروهها و کتلههای اجتماعی) معطوف شد و
نطفههای جامعة نا متعادل استثماری در بطن اجتماع آن روزگار شکل گرفت.
ساخت وجودی جامعة نامتعادل اجتماعی :ساخت متذکره در واقع ادامة همان
زندگی طبيعی ،واقعی و ابتدايی انسان ،تحت شکل و قالب قراردادهای طبقاتی،
استثماری و نامتعادل در اجتماع قطبی بود .حيات ساده و ابتدايی طبيعی و واقعی
انسان در پروسة تکامليش با يک سلسله همآهنگیهای ذاتی و طبيعی ،تطابق
طبيعی و سازگاری فطری باهستی از يکطرف و ناهمآهنگیها ،تضادها و
نابرابریها از جانب ديگر درهم آميخت.
انسان بعد از مليونها سال کار و تجربه ،شناخت و اندوخته ،ديگر نمیتوانست به
روا ل کهن و گذشته زندگی کند .زندگی غريزی ،طبيعی و ساده در روند رشد
تکاملی اش ،آرام آرام جايش را به زندگی نسبتاً پيچيده تر ،پيشرفته تر و آگاهانه
تر داد .مداخالت انسان بر جريان زندگی اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و اعتقادی
اش بيشتر شــد و به سوی قرارداد سازی و وضـع مناسبات متنـوع اجتماعی و
اقتصادی شتـافت.
انسان تا زمانی به زندگی ساده ،خودپو ،غريزی و کم تحرک قانع بود که احتياجات
محدود ،آرزوهای پايين ،شناختهای ابتدايی ،سطح توليدی نازل و توانمندی
فکری و تجربی قليل داشت .ارتقاء ،رشد و تکامل سطح شناختها و تجارب ،رشد
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وسايل توليد ،توسعة مناسبات اجتماعی و اقتصادی ،افزايش سطح توليد و مولديت
و ازدياد سرمايه و اندوختهها ،انسان را وارد مراحل جديد نظم و ساماندهی،
قراردادسازی و وضع قوانين ،پالنگذاری و طرح مناسبات وسيعتر سياسی،
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،دينی ،اخالقی ،هنری ،حقوقی ،غيره و غيره ساخت.
به عبارت ديگر رابطة متقابل هستی و شعور وارد مراحل جديد و پيشرفته تری
شد.
انسان در اين مراحل نسبتاً تکامل يافته و سرعتمند در سطوح ممکنه ظرفيت و
انگيزة تالش و حرکت پرشتابتری يافت .بر مسير زندگی خود تأثيرات متنوع
افزونتری گذاشت .سعی کرد تا جهت طبيعی و واقعی حرکت جامعه را تحت
کنترول و زير سيطرة خود آورد و بر محور اهداف ،خواستهها ،منافع و اميال
صحيح و ناصحيح خود بگرداند.
اين تأثيرات و مداخالت اگر متعادل ،همآهنگ و مطابق با قوانين عينی هستی و
رابطة ذاتی و واقعی انسان با انسان صورت میگرفت ،میتوانست اهداف ،مرام،
منافع و اميال عمومی انسانها را در خاص و عام فراگيرد؛ ليکن به سود منافع
افراد خاص ،اقوام خاص ،طايفههای خاص،قبايل خاص ،نژادهای خاص ،تمدنهای
خاص ،اديان و مذاهب خاص ،مناطق خاص ،کشورهای خاص ،ملتهای خاص و
خالصه خاصهای خاص کج شد.
ا نسان در پروسة زندگی بسيار طوالنی و در جريان شدت يابی حاکميت انسان بر
انسان تحت شکل و قالب جامعة نامتعادل استثماری هنوز به ژرفای گوهری و
وجودی خود ،بنياد واقعی هستی و قوانين عينی آن ،کنه روابط همآهنگ و ذاتی
با هستی و پديدههای متنوع آن ،به عمق روابط اساسی انسان با انسان ،به طور
کافی ،روشن و الزمی پی نبرده بود.
او با همان سطح تکامل ذهنی ،شناختها و داشتههای ناکافی يش نتوانست بر
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جريان زندگی طبيعی و واقعی يش قراردادهای معقول ،مناسب ،همآهنگ ،بالنده
و نامتناقض وضع کند .روابط بنيادين و گوهری بين حرکت طبيعی و واقعی
اجتماع را با قراردادهای موضوعة خود تعادل مطلوب بخشد .به اين ترتيب در جلو
رشد ،تکامل و حرکت طبيعی و ذاتی جامعة انسانی موانع خلق نکند و يا حد اقل
ضرورت تأثيرات متقابل اين حرکت بنيادين را با قوانين عينی هستی و
قراردادهای اجتماعی درک و ماهيت و حالت تکامل کننده ،تحول پذير و
رشديابندة قراردادهای موضوعة انسانی را به رسميت بشناسد.
انسان تحت آن شرايط و موقعيت نتوانست برجريان زندگی طبيعی و واقعی خود
به صورت آگاهانه و عاقالنه تأثير بگذارد .همان طور که طی مليونها سال در
جريان زندگی ساده و ابتدايی او هزاران مانع ،مشکالت و حوادث ناميمون طبيعی،
خرافاتی و جاهالنه خلق شد و اين باز در جلو رشد و پيشرفت جامعه و انسان
موانع فراوان به وجود آورد؛ وضع قراردادهای ناپخته ،ناهمگون ،نامساويانه،
استثماری و غيرعادالنه انسان بر انسان و حاکميت تحميلی آن بر جريان طبيعی و
واقعی زندگی ،يک سلسله موانع ،تضادها ،نابرابریها ،تناقضات ،واکنشهای منفی
و ناهمآهنگیهای ديگری را در اجتماع به وجود آورد و حرکت تکامل يابنده و
پيشروندة جامعة انسانی را تا حدود ممکن کند و آهسته ساخت.
انسان در بستر زندگی بسيار طوالنی خود به يک سلسله واقعيات ،همآهنگیها،
مناسبات ،ضرورتهای طبيعی ،جسمی و روحی و حقايق ديگر زندگی آگاهی
حاصل کرد .از موجوديت يک تعداد اختالفات ،تفاوتها ،تضادها ،ناهمآهنگیهای
طبيعی و اجتماعی و نابرابری ها باخبر شد .انسان طی مليونها سال در محاصرة
جوّ و فضای شناختهای حسی ،سطحی و اوهام آميز قرار داشت و رابطة متقابل
هستی و شعور از آن شديداً متأثر بود.
انسانهای ابتدايی دوران باستان و حتی انسانهای قرون وسطی قدرت و مهارت
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الزم جداسازی واقعيت از پندار ،شناختهای انطباقی از غيرانطباقی ،برداشتهای
صحيح از غلط و علم از خرافات را نداشتند .آنها تحت اين فضای پرابهام،
متناقض و درهم و برهم ذهنی و فکری ،نطفههای اولية اجتماع نامتعادل
استثماری را که در طول زندگی پرفراز و نشيب انسان شکل گرفته بود ،به صورت
جديدی نظام بخشيدند و به حمايت از آن پرداختند.
سران اجتماع نامتعادل استثماری و قطب حاکم نابرابریها ،ناهمآهنگیها ،تضادها،
تناقضات ،بیعدالتیها ،جدالها و جنگها برسر منافع خصوصی ،حاکميت
نامتعادالنة انسان بر انسان و غيره انحرافات و کاستیها را تأئيد و تصديق آگاهانه
کردند .برای حفظ و تداوم اين سيستم نامتعادل استثماری قراردادهای سياسی،
اقتصادی ،عقيدتی ،اخالقی ،فرهنگی ،اجتماعی ،هنری ،فنی ،مسلکی و غيره وضع
کردند .سازمان ها و نهادهای دولتی را گسترش دادند.
برای سرکوب محکومين و قطب محروم ارتش ،پوليس و نيروی مسلح به وجود
آوردند .دستگاهاداری ،مالی و اجرايی را گسترش بخشيدند ،سازمانهای جاسوسی،
انحراف افکار ،خبری و انتشاراتی ايجاد کردند .بر دامنة فعاليتهای فرهنگی و
هنری افزودند .به اين صورت انسان و جامعة ماهيت ًا آزاد و متعادل انسانی را در
قالب تنگ و مصنوعی زندگی استثماری ،طبقاتی و قطبی(که در حقيقت انحرافی
از مسير اصلی حرکت ذاتی هستی و جامعة آزاد انسانی بود) ،گرفتار ساختند.
در ذهن انسان کنونی اين سوال مطرح میشود ،آيا انسان طبيعتاً میتوانست راه
ديگری را برگزيند؟ او ناگزير از اين حرکت نبوده است؟ در اينجا قضيه عميق تر و
پرريشه تر میشود  .الزم است ماهيت گوهری و کنه اصلی رابطة انسان با هستی و
پيوند ذاتی انسان با انسان درک و بررسی شود .آيا تا چه اندازه انسان توانسته
است به اين موضوع عميق معرفت پيداکند و ارتباط ديالکتيکی آنرا با قوانين
عينی هستی کشف و شناسايی نمايد.
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همان طور که انسان محصول آلی حرکت تکاملی هستی در هستی است ،معرفت
به کنه قضايای فوق نيز در پروسة حرکت تکامل يابنده و رو به پيش انسان
اجتماعی ،ممکن میباشد  .اين در واقع همان درخشندگی حرکت گوهری هستی
در هستی در اشکال عالی تر آن است که در جامعة بشری در زمان و مکان
تپندگی دارد .انسان فعلی که وارث تجارب و داشتههای زندگی بسيار طوالنی
اجدادش است ،با ديد وسيع تر و شيوة علمی و واقعی تری میتواند در مورد آن
تجارب و داشتههای گوناگون به قضاوت بنشيند؛ قدرت نسبی اين را پيداکرده
است که در مورد اعمال و شيوة انديشيدن گذشتگان نظر بدهد و نقاط ضعف،
غلط ،اشتباه و انحرافی آنرا شناسايی ،نقد و بررسی کند.
در اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری که بر مبنای مبارزه و همگونی موقت دو
جهت تضاد اساسی ،کلی و آشتی ناپذير نظام يافته است ،هماره مبارزه بين قطب
حاکم و محکوم ،طبقات باال و پايين و استثمار شوندگان و استثمار کنندگان وجود
دارد .اين مبارزات در واقع تجلی عدم مطابقت و همگونی شکل با مضمون ،محتوا
با قالب و مناسبات و قراردادهای ناپختة انسانی با قوانين عينی هستی و حرکت
گوهری آن میباشد.
اين قراردادهای نابرابرانه و ناهمآهنگ و قالبهای تنگ استبدادی هرچند جلو
رشد و تکامل آزادنة و سرعتمند جامعة انسانی را گرفته اند؛ اما نتوانسته اند
حرکت واقعی ،ذاتی ،تکامل يابنده و روبه پيش اجتماع را متوقف سازند .جامعة
انسانی در جريان حرکت طبيعی ،ذاتی و واقعی يش هميشه قالبهای تنگ و
استبدادی اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری را درهم میشکند .باز قطب حاکم
با وضع قراردادهای جديد سيستم را اصالح ،ترميم ،گشاد و انعطاف پذير تر کرده
و از حاکميت خود در اشکال نوين و پيچيده تر دفاع میکند .اين جريان مبارزه و
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وحدت تا زوال و بهم پاشی تمام اشکال و قالبهای قطبی ،طبقاتی و استثماری و
شکليابی جامعة آزاد انسانی ادامه دارد.
تنوع تضادها در اجتماع نامتعادل استثماری :از خصوصيات بارز اجتماع
متذکره تنوع تضادها ،اختالفات و نابرابریهای گستردة سياسی ،اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی است که بر مبنای دو جهت اصلی و دو قطب تضاد کلّی و
اساسی اين جامعه جابجا شده اند .در اين اجتماع نامتعادل استثماری به
عميقترين و برجستهترين نابرابریها ،تناقضات ،جدالها ،ناهمآهنگیها ،تفاوت ها،
موانع و مصروفيتهای کاذب روبرو هستيم که هرکدام ريشه در ساخت عينی و
ذهنی ناهمگون اجتماع نامبرده دارند؛ در واقع محصول انحراف از اصل طبيعی و
گوهری حرکت ذاتی هستی و جامعة انسانی میباشند.
در اين اجتماع تضادها ،اختالفات ،تناقضات ،نابرابریها ،درگيریها و جنگهای
ويرانگر به خاطر حفظ و تداوم منافع حريصانه ،سلطه جويانه ،تحميلگرانه و
ارضای حس استثمار طلبانه و استعمارگرانة قطب حاکم و طبقات مسلط به وجود
آمده است و در اثر مبارزات درونی (در دو جهت تضاد اساسی و تأثيرات متقابل
پديدههای متنوع هستی در جريان حرکت اليتناهی هستی در هستی و جنبش
مترقيانه و روبه پيش جامعة انسانی) در پروسة زمان از بين میروند.
بر محور دو جهت تضاد اساسی و کلی اجتماع نامتعادل استثماری صدها و هزاران
تضاد ،تناقض ،نابرابری و اختالفات قومی ،قبيلهای ،دينی ،مذهبی ،اعتقادی،
نژادی ،لسانی ،طبقاتی ،گروهی ،فرقهای ،منطقوی ،فرهنگی ،سياسی ،اقتصادی،
اجتماعی و غيره به وجود آمده است.
همچنان ما ناظر تضادها و اختالفات در بين تيپها ،کتلهها ،گروهها ،طبقات،
اقشار ،اليهها و ديگر دسته بندیها در جامعه ،در بين ملتها ،کشورها و اتحايهها،
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در ميان ممالک فقير و غنی ،کشورهای صنعتی و غير صنعتی ،در بين ابرقدرت ها
و غولهای اقتصادی ،مالی و نظامی ،در ميان سيستم سرمايهداری و نظام
سوسياليستی ،در ميان ملتها و دولت های استبدادی ،در بين آزادی و استبداد،
در بين حاميان شناختهای علمی و واقعی و مدافعان شناختهای غيرواقعی و
خرافات ،در بين مدافعين اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری و طرفداران جامعة
آزاد انسانی ،بين قراردادهای نامتعادل و ناهمآهنگ و حرکت گوهری هستی در
هستی و قوانين عينی آن ،در بين مکاتب فلسفی ،سياسی ،اقتصادی و هنری ،در
ميان اديان و مذاهب ،در بين ش هرها و دهات ،در بين کار جسمی و دماغی ،در
ميان کار تخصصی و کار ساده و در بين رشتههای بس گوناگون می باشيم.
تضاد اساسی و کلّی در اجتماع نامتعادل استثماری :اين تضاد با ساخت
اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری تلفيق عينی داشته و تا زوال و فروپاشی اين
اجتماع وجود دارد .بر اساس وحدت و همگونی نسبی دو جهت اين تضاد کلی،
ساخت متذکره شکل گرفته است و به سوی همآهنگیهای موقت نسبی در شکل
و مبارزات متداوم عينی ،واقعی و روبه تکامل تا فروپاشی اين سيستم ،در محتوا و
مضمون پيش میرود.
اين تضاد کلّی و اساسی هنگامی ضرورت وجودی پيداکرد که ساخت قطبی،
طبقاتی و استثماری در پروسة رشد و تکامل طبيعی جامعة بشری شکل گرفت و
با قراردادهای موضوعة ناهمگون ،نارسا و خام انسانی و مداخالت ناشيانه،
استثمارگرانه و سلطه طلبانه انسان بر انسان ،به صورت های مختلف و در اشکال
متنوع توسط قطب حاکم ،حفظ و حمايت شد.
اين ساخت قطبی و استثماری با تمام ناهمگونیها ،تضادها و نابرابریها از همان
روزهای نخستين تاکنون دارای وجود عينی بوده است .در آن حاکم و محکوم،
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قوی و ضعيف ،دارا و نادار ،ستمگر و ستمکش ،ظالم و مظلوم ،استثمارگر و
استثمارشونده و خالصه باال و پايين زندگی عينی و واقعی داشتند .ليکن حقوق
ذاتاً و فطرت ًا مساويانه و عادالنة انسان ،آزادیهای طبيعی و مسلّم او ،شکل استفاده
از منابع بيکران هستی ،روابط واقعی انسان با انسان و روابط گوهری جامعة انسانی
با هستی ،قوانين عينی و پديدههای متنوع آن دستخوش يک سلسله مداخالت
بيجا و ناشيانه (برمبنای منافع طبقاتی ،قطبی ،استثماری و نابرابرانه) شد.
در اين اجتماع شکل استفاده از منابع بيکران هستی صحيح و عادالنه نبود؛ توليد
و توزيع بر اساس معيارهای همآهنگ با گوهر حقيقی انسان و هستی صورت
نمیگرفت؛ در ابعاد عملی و فکری يک نوع نگرش ،احساس و طرز تلقی
استثمارگرانه ،سلطه جويانه و آزمندانه دامنگستر بود که انسان تاکنون در
زنجيرها و دامهای رنگارنگ آن زندانی است.
انسان در پروسة زندگی ابتدايی و در آستانة شکليابی اجتماع نامتعادل استثماری
نتوانست بر مبنای مناسب ترين شيوة استفاده از منابع بيکران هستی (که حق
مسلم و طبيعی تمام انسانهاست) ،تقسيم و توزيع مطلوب و همآهنگ با ماهيت
واقعی انسان اجتماعی ،به وجود آورد و رابطة متقابل مالکيت خصوصی و مالکيت
اشتراکی را تحت عنوان مالکيت عمومی اجتماعی و حق استفادة مساويانه انسان را
از منابع بيکران هستی تعادل و همآهنگی الزم بخشد.
به داليل فوق اجتماع نامبرده برمحور مبارزة و وحدت نسبی و موقت دو جهت
تضاد اساسی و کلی در دوقطب متخالف و متضاد به حرکت خود ادامه داد.
ضرورت مبارزه ،کشمکش و دعواهای مختلفه به وجودآمد .حق طبيعی استفاده از
منابع بيکران هستی به صورت مصنوعی و انحرافی دوگانگی و چندگانگی پيداکرد
و برمبنای آن مالکيت استثماری و استفادة نابرابرانه از منابع هستی در اجتماع
ماندگار شد.
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قطب حاکم (شامل انسانهايی که به اصطالح خود را برتر ،زورمند ،مالک و دارای
حق ويژه و بيشتر می پنداشتند) برای حفظ ،استحکام و تداوم اين حالت
ناهمآهنگ و متضاد تالش کردند تا اتحاد نسبی و موقت دو جهت تضاد اساسی و
کلّی را نگهدارند و برای آن در شکل و قالب اجتماع استثثماری ،قوانين و
قراردادهای حقوقی ،سياسی ،اقتصادی ،اخالقی ،دينی ،فرهنگی ،عرفی و غيره
وضع کردند.
دو جهت تضاد متذکره همواره در مبارزه ،کشمکش و تقابل به سر میبرند و اين
جدال عينی و مبارزة پرژرف در بستر رشد و تکامل طبيعی و واقعی اجتماع
بشری ،تا بهم پاشی و زوال جامعة قطبی و استثماری ادامه دارد .قطب حاکم و
جهت مسلط از وحدت و تعادل نسبی و موقت دو جهت تضاد اساسی حمايت
میکند تا سلطلة استثماری و غيرعادالنة خود را نگهدارد .ليکن قطب محکوم
(انسان های زير ستم ،استثمار ،استعمار ،استبداد و ظلم) که حق طبيعی و مسلّم
استفادة مساويانه و عادالنه خود را از منابع بيکران هستی از دست داده اند ،در راه
شکستن شکل و قالب نامتعادل استثماری و حل تضاد متذکره تالش دايمی
میکنند ؛ زيرا منافع شان در منافع عمومی و جمعی اکثريت جامعه تأمين شده
میتواند.
قطب محکوم در همگونی با حرکت ذاتی و بنيادی جامعة انسانی به سوی استفاده
مساويانه و عادالنه از منابع بيکران هستی ،روابط برابرانه و همآهنگ انسان با
انسان ،تعادل مالکيت خصوصی و اشتراکی و همآهنگی حقيقی بين قراردادهای
انسانی با حرکت گوهری هستی و قوانين عينی آن جلو میرود .اين حرکت در
پرتو جهانبينی علمی انسان تا حل تضاد اساسی کلّی و بهم پاشی جامعة قطبی،
طبقاتی و استثماری ادامه میيابد.
در اثر رشد و تکامل حرکت گوهری اجتماع انسانی (که برخی از جلوههای آن در
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ضرورت مبارزه جويانة قطب محکوم متجلّی است) ،فضای اختناق آور و استبدادی
اجتماع متذکره هماره مجبور به باز شدن و کالنتر شدن گرديده و تضاد اساسی و
کلّی در اشکال جديد و قالبهای نوينی مطرح شده است .اين در حقيقت انطباق
مصنوعی و تع ادل اجباری شکل جامعة قطبی ،طبقاتی و استثماری را بر جريان
حرکت طبيعی و ذاتی اجتماع انسانی نشان میدهد.
هرقدر اين ساخت و قالب ،شکل عوض کند ،هرچند اين تضاد اساسی صورتهای
ظاهراً متفاوت به خود بگيرد ،در ماهيت و ساخت عينی اجتماع مذکور تغيير
بنيادی و اساسی به وجود نمیآيد؛ بلکه جهات متباين اين تضاد در قالب عمومی
اجتماع نامبرده به سير و حرکت بطی و ناهمآهنگ خود ادامه میدهند.
در اين بستر عينی شايد اشکال و صورتهای بسيار گوناگونی در دو جهت متذکره
ظهور کند؛ حتی از پتاسيل مبارزه جويانة قطب محکوم(انسانهای زير ستم،
استثمار و استعمار) به طور زيرکانه به نفع قطب حاکم ،برای حفظ اين اجتماع به
طور وسيع استفاده شود.
در سطح کرة زمين ما اين تنوع را در قوالب بسيار متنوع و ساختهای بس
گوناگون سياسی ،اقتصادی و اجتماعی از قبيل(ساخت ابتدايی قبيلهای ،طايفهای،
بردگی ،فيودالی ،سرمايهداری ،نظامهای مختلط ،سيستمهای امپرياليسی و
سوسيال امپرياليستی ،نظامهای استبدادی و حزبی سوسياليستی ،رژيمهای
فاشيستی ،استبدادهای مذهبی ،ناسيوناليستی و نشناليستی و اشکال ديگر)
مشاهده کرده میتوانيم.
انرژی حرکی اجتماع انسانی در اين قالبهای متنوع و درجة درخشش انعکاس
هستی در هستی ،بسی متفاوت است .هدف اصلی مبارزات انسان آگاه و آزاده
ايجاد فرصت های بيشر و زمينه های مطلوب تر برای رشد و انکشاف جامعة انسانی
و درخشش واالتر انعکاس هستی در هستی میباشد.
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برای شناخت جلوههای متنوع تضاد اساسی و اشکال گوناگون آن بايست پيوند
ديالکتيکی خاص و عام و روابط متقابل کل و جزء کشف و شناسايی شود.
ميکانيزم روابط متقابل آن در خصوصيت و عموميت اجتماع قطبی ،طبقاتی و
استثماری ارزيابی گردد؛ زيرا هرکدام از اين حاالت و اشکال در قوالب متنوع
دارای قانومندیها ،روابط و تضادهای اساسی و فرعی خاص خود اند که در کل،
در رابطة متقابل و باهمی با تضاد اساسی و کلی قرار دارند .کشف و شناسايی
عينی و ذهنی هريک تحت شرايط و موقعيت ويژة شان ما را در شناخت کلی و
عمومی قضايا ياری میکند.
با شيوة تجزية کل در جزئيات و کشف روابط جزئيات با کل و مطالعة پديده در
ارتباط با پديدههای ذیربط به طور عينی ،علمی و عملی میتوان راه حل تضاد
اساسی و کلی را دريافت و بهترين و ممکن ترين اسلوب فراخسازی و درهم
شکنی طلسم اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری را پيدا کرد.
بر محور اصلی اين تضاد کلی و در بستر پرفراخنای دوجهت آن در اجتماع متذکره
صدها و هزاران تفاوت ،تضاد ،اختالف ،نابرابری ،تناقض ،رقابتهای منفی و
حريصانه ،ستم ،ظلم ،تبعيض ،بیعدالتی ،استبداد ،تجاوز ،حقکشی ،تفتيش
عقايد ،ترورافکار ،مبارزه ،استثمار ،استعمار ،جنگ ،حيف و ميل منابع عمومی
هستی و تخريب آن و غيره به وجود آمده است .اينها در قوالب خاص و در اشکال
بس گوناگون تعيّن يافته و دارای حدود نسبی ،عمر مشخص و تأثيرات متنوع
میباشند.
در بستر بسيار وسيع هر يک از جهات تضاد اساسی و کلی نيز يک سلسله تضادها،
اختالفات ،رقابتها ،تناقضات ،جنگها ،کشمکش و زد و خوردها و غيره در بين
افرا د قطب حاکم و افراد قطب محکوم وجود دارد؛ اما آنان بر اساس منافع کلی
خود يعنی موافقت و يا مخالفت با جامعة قطبی ،طبقاتی و استثماری در دو قطب
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و دو جهت تضاد اساسی وحدت و اجتماع میکنند.
انسانهای قطب حاکم با تمام اختالفات ،تضادها و رقابتهايی که بر سر تقسيم
ز مين و منابع هستی با يکديگر دارند ،برای حفظ و تداوم جامعة متذکره در هيئت
قطب مسلط و حاکم متحد و يکپارچه میباشند .آنان تالش میکنند در صفوف
قطب محکوم تشتت و پراکندگی به وجود آورده و از نيروی جسمی ،دماغی و
استعداد شان به شکل مفت و ارزان استفاده کنند.
انسانهای قطب محکوم با تمام تضادها ،اختالفات و رقابتهايی که دارند (و از
جانب قطب حاکم هماره آتشناک و مشتعل نگهداشته میشود) ،روی منافع کلی
خود به وحدت و اجتماع میرسند .با صفبندی حاکم و محکوم (در دو قطب و
دوجهت استثمارگر و استثمار شونده ،استعمارگر و استعمار شونده ،غنی و فقير،
ظالم و مظلوم ،ستمگر و ستمکش و خالصه مالک و محروم) تضاد اساسی نامبرده
هويت عينی ،ذهنی و واقعی پيدا میکند.
اين تضاد اساسی و کلی دارای خصوصيت آشتی ناپذيری است .دو جهت آن تحت
شکل و قالب اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری باهم آشتی کرده نمیتوانند.
آتشی واقعی ،در همگونی و وحدت واقعی در جامعة آزاد انسانی ممکن میباشد.
اين زمانی است که تضاد متذکره در پروسة فروپاشی و زوال جامعة ياده شده حل
شود.
تا زمانیکه ضرورت عينی و ذهنی زندگی قطبی ،طبقاتی و استثماری به مثابة
سيستم غالب در اذهان اکثريت دو قطب حاکم و محکوم نفی نشود؛ همآهنگی و
اتحاد منافع برمبنای حقوق مشترک و عمومی در بين انسانها ،حاکم نگردد؛ در
بين قراردادهای موضوعة انسانی و حرکت گوهری اجتماع بشری ،حرکت ذاتی
هستی و قوانين عينی آن همآهنگی و تعادل مطلوب سرمدی به وجود نيايد؛
اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری بر محور مبارزه و همگونی نسبی و موقت دو
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جهت تضاد اساسی و کلی ،موجود خواهد بود.
در بستر بسيار طوالنی حرکت جامعة نامبرده و مبارزات بس متنوع دو جهت تضاد
اساسی و کلی ،تضادهايی پديده آمده اند و تضادهايی حل شده اند .اين پروسة
متضاد و ناهمگون تاکنون ادامه دارد .برای کشف و شناخت راه حل علمی و عملی
اين تضادها ،اختالفات و نا همگونیها به پيشرفته ترين اسلوب علمی نياز است.
شيوة علمی حل تضادهای متنوع اجتماعی :شيوة علمی میآموزد که بايد
تضادها را در درون پديدهها جستجو کنيم .در ساخت وجودی هر پديده تضادها و
ناهمگونیهای متنوعی وجود دارد که میبايست از ميان آن ها ،همان تضاد اصلی،
محوری و اساسی (که تضادهای فرعی ديگر برمحور آن میچرخند) کشف و
شناسايی شود.
الزم است تضادها را در خاص و عام و به طور جزئی و کلی مطالعه و بررسی کرد؛
روابط و قانونمندیهای داخلی و خارجی آنرا پيدا نمود .بايد جهات اصلی هر
تضاد ،روابط متقابل درونی و بيرونی آن و جهت پيشرونده و بازدارندة آن ،در
هريک از پديدههای خاص معيّن شود .الزم است تا قدرت پايداری و روابط هريک
از جهات اصلی تضاد با قانونمندیهای کلّی آن پديده معيّنه شناسايی و
مناسبترين طريقة حل آن جستجو ،مشخص و انتخاب شود.
تضادهای همانند ،تحت شرايط و موقعيتهای خاص و در ارتباط با پديدههای
ذیدخل خارجی ،ويژهگی هايی مشخصی پيدا میکنند که در موقع شناسايی و
حل شان بايد به آن توجه شود .همچنان برای حل يک تضاد در يک پديدة خاص
و مشخص میبايست روابط همه جانبة آن با ساير تضادهای فرعی و اصلی مرتبط
از يک طرف و ارتباط آن با ساير پديدههای ذیدخل بيرونی از طرف ديگر کشف،
شناسايی و مشخص گردد.
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بايد ژرفا و ضرورت عينی و وجودی هريک از تضادها را معلوم و به دنبال راه حل
آن رفت .میبايست منشاء ،تاريخ پيدايش و علل وجودی تضاد را ازريابی کرده و
ضرورت عينی ،ذهنی و اجتماعی بقاء و دوام آنرا به دست آوريم .تضادها در
پديدهها ی عينی و دارای وجود واقعی جا داشته و اين پديدهها در واقع بر اساس
وحدت نسبی و موقت جهات متباين اضداد تجسم و هويت عينی میيابند .ضروت
عينی و موجوديت مادی يک تضاد زمانی نفی میشود که ساخت واقعی و بنياد
مادی آن متالشی گردد .تضادها در پراتيک واقعی و به صورت عينی حل شده
میتوانند.
در اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری اختالفات ،تضادها و ناهمگونیهای بسيار
زيادی وجود دارد که بر محور تضاد اساسی و کلّی و در بستر وسيع دو جهت آن
پديد آمده اند .تعدادی در جريان زمان حل میشوند و از ميان میروند و تعدادی
تازه ظهور میکنند؛ تضادهای زيادی ،همين قسم در حال ظهور و ناپديد شدن
میباشند .اين سلسلة زنجير مانند در جامعة متذکره هماره وجود دارد.
خالصه برای حل ريشهيی و اساسی يک تضاد بايد تمام جوانب ممکن ،همه عوامل
ذیدخل ،عموم روابط و قانونمندیهای گوناگون و تمام شرايط و موقعيتهای
عينی و ذهنی ،مورد مطالعه ،شناسايی و ارزيابی قرار گيرند .فقط با اين شيوة
علمی ،عميق و همه جانبه است که ممکن ترين و صحيح ترين راه حل به دست
میآيد.
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واقعيت ،شناخت و اسلوب علمی
برای درک روشن حقيقت هستی و شناخت واقعی پديدههای متنوع آن الزم است
تا اول تر از همه واقعيت گوهری هستی و قوانين عينی آن را دريابيم .خصوصيات
شناخت از واقعيت عينی و ذاتی هستی را بدانيم .اسلوب علمی يی را که در
شناخت واقعی هستی و پديدههای متنوع آن ما را ياری میدهد ،پيداکنيم.
جهت رسيدن به اين شيوة عالی و پيشرفته بايد پيوند ارگانيک واقعيت و شناخت،
واقعيت و اسلوب علمی شناخت از يک جانب و تمايز نسبی آنها از جانب ديگر
شناسايی شود .اين شناخت پيوند واقعی و تمايز نسبی ،ما را در شاهراه اصلی
شنا خت هستی رهنمايی کرده و از آشفته فـکری ،کورانديشی ،پندارگرايی ،اوهام
و دُگماتيسم نجات میبخشد.
هستی به مثابة يگانه واقعيتکل و دارای حقيقت گوهری ،در حرکت ،تضاد و
همآهنگ ی تعّين يافته است .عالم از هستی پر شده و هستی در هستی هويت
عينی و واقعی دارد .انسان به مثابة محصول تکامل طوالنی هستی ،در هستی ادامة
بقاء داده و تمام شناختهای واقعی و غيرواقعی ،انطباقی و غيرانطباقی ،تصورات و
پندارها ،اوهام و خرافات و ديگر افکار و عقايد متنوع را در پروسة زندگی عينی و
واقعی خود در هستی و در روابـط عينـی و زنده با هستی و پديـدههای بسيـار
گـوناگـون آن به دست میآورد.
اين بخش تکامل يابندة هستی(انسان) ،در هستی ،به جز هستی چيز ديگری را در
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مغز رشد يافته اش انعکاس داده نمیتواند .اين انعکاسات و شناختها میتوانند با
ماهيت واقعی و عينی پديدههای مربوطه و معيّنه دارای انطباق حقيقی بوده و يا
برداشت های ذهنی ،اوهامی و طرز تلقی شخصی و غير علمی انسان از آن پديدهها
باشند .در هر صورت پايه و اساس عينی و تاريخی دارند.
هستی به مثابة يگانه واقعيتکل ،خارج از ذهن انسان حقيقت وجودی دارد .انسان
به کمک مغز تکامل يافته و ارگانيزم آلی وجودی خود از پديدههای متنوع آن
عکسبرداری و شناخت حاصل میکند .هستی در تنوع اليتناهی در هستی و
اجزای بینهايت آن درخشش دارد .در اين بستر پرفراخنا و طوالنی ،حرکات،
قانونمندیها ،اضداد ،همآهنگیها و خم و پيچهای بسيار گوناگونی خلق میشوند.
ما اين پيچيدگیها و تنوّعات را در تأثيرات دو جانبه و پيوندهای متقابل و
ارگانيک هستی و شعور بهتر ديده میتوانيم.
استعداد و توانايی انعکاس هستی در هستی ،خصوصيت گوهری هستی است.
شناخت به معنی انعکاس هستی در هستی ،رابطة واقعی با تکامل پديدة حيات و
محصول عالی آن انسان پيدا میکند .بیشک ،انعکاس هستی در وجود انسان
تابندگی و تبارز بيشتر يافته است .انسان در طول مليونها سال زندگی طبيعی و
واقعی خود به درجات متفاوت ،همواره دارای رشد و تکامل جسمی و ارتقايابی
سطح روابط متقابل هستی و شناخت بوده است.
انسان در بستر طوالنی زندگی اجتماعی ،کار توليدی ،مبارزه و همآهنگی با
طبيعت ،زندگی زناشويی و غيره تجارب غنی ،شناختهای بسيار گوناگون،
بينشهای مختلفه ،برداشتهای متنوع و عقايد مختلفی کسب کرده و زندگی عملی
و نظری خود را در اجتماع بر اساس آن سمت و سو داده است .به مرور زمان
تجارب ،داشتهها و ذخاير علمی و نظری انسان وسعت ،ژرفا و حقيقت تابناکتری
پيدا کرده است.
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شناختهای متذکره در حقيقت طرز تلقی و نحوة برداشت و دريافت انسان را از
پديدههای بسيار متنوع هستی متجلی میسازند .در ابتدا آنها دارای جنبة حسی،
سطحی ،غيرعميق و بيشتر غيرواقعی و غيرانطباقی بودند .اين شناختها و
برداشتها وقتی میتوانند حقيقی باشند که با واقعيت عينی و ماهيت گوهری
همان پديدة معيّنه در خاص و عام انطباق داشته باشند .پراتيک اجتماعی و
تجارب علمی صحت آن را تأييد کند.
آن شناختها و برداشتهايی که با واقعيت عينی پديدههای مربوطه تطابق ندارند ،به
مثابة شناختها و برداشتهای غيرواقعی ،غيرانطباقی و متناقض از جريان زندگی
عملی و واقعی ،پراتيک عينی اجتماعی و تجارب مثبت علمی فاصله گرفته و در
قالب الفاظ ،مقوالت و اصطالحات مجرّد ذهنی ،در نقاط تاريک ذهن برخی از
انسانها ته نشين شده و در فضای بيکران هستی پخش میشوند .ما به اين
مخلوقات ذهنی انسان پندار ،تصورات غيرعملی ،اوهام ،خرافات ،افکار غيرواقعی و
غيرانطباقی و در مجموع شناختهای و برداشتهای متناقض ،درهم و برهم ،غلط،
غيرعملی و غيرعلمی گفته میتوانيم.
اين شناختها و برداشتهای غيرواقعی و غيرانطباقی انسان در پرسة حرکت
گوهری هستی در هستی ،حرکات ذاتی حيات طبيعی ،واقعی و اجتماعی انسان،
رشد و تکامل مثبت علوم ،فنون و تکنالوژی از نقاط تاريک مغز انسان زدوده
میشوند .هنگامیکه زندگی طبيعی انسان در بستر وسيع اجتماعی رشد و تکامل
واقعی پيداکند؛ دامنة علوم به صورت مثبت و روشن گسترش يابد؛ تجارب عملی و
نظری انسان در جريان کار مفيد اقتصادی و اجتماعی غنی شود؛ انسان به اسلوب
علمی شناخت دسترسی يابد و بتواند بر مبنای آن شناختهای بسيار متنوع را
سره و ناسره و از هم جدا کن د ،ديگر جايی برای حضور اوهام ،خرافات ،عقايد و
افکار غيرواقعی و غيرانطباقی باقی نمیماند.
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آنگاه انسان درحد تکامل نسبتاً کافی ،هستی و پديدههای بسيار متنوع آن را در
آيينة حقيقت تابناک به نظاره مینشيند و واقعيتها ،چون ريگهای رنگارنگ
چشمه ساران و رودباران زالل و پرتپش به رخشندگی میپردازند .در اين بستر
پوينده ،انسان وارد مرحلة عالی شناخت میشود.
برای شناسايی و معرفت درست پديدههای متنوع هستی ،ضرورت به درک و
دريافت شيوة علمی و اسلوب واقعی شناخت میباشد ،تا به کمک آن درهای بستة
واقعيتهای عينی قضايا گشوده و قانونمندیهای درونی پديدهها و تضادهای
عميق شان آن طور که هستند ،مطالعه ،بازديد ،تحليل و شناسايی شوند.
بين عمق ،وسعت ،کميت و کيفيت شناختهای علمی و واقعی انسان و اسلوب
علمی شناخت رابطة زنده ،ارگانيک و تکامل يابندهای بر قرار است؛ روی هم تأثير
میگذارند ،بهم ياری میدهند .هرقدر دامنة شناخت و تجارب علمی گسترش
يابد ،به همان اندازه اسلوب علمی شناخت ،رشد و تکامل پيدا میکند و
شناختهای علمی و واقعی گسترش میيابند.
اسلوب علمی نمیتواند جدا از حرکت گوهری هستی و سطح تکامل جامعة بشری
بالندگی پيداکند .اين اسلوب در واقع بر اساس شناختهای علمی ،مثبت و واقعی
انسانها در برّشهای زمانی و شرايط و موقعيتهای مکانی معّين شکل میيابد و
انسانها را در شناخت کامل تر و شفاف تر پديدههای متنوع در جزء و کل ياری
میکند.
اسلوب علمی شناخت بر مبنای اساسیترين قوانين کلی هستی يعنی(حرکت،
تضاد و همآهنگی) شکل پيدا میکند .اين قوانين کلی به کمک علوم و فلسفه
شناسايی میشوند  .اسلوب متذکره با چگونگی رشد و گسترش علوم پيوند
ناگسستنی دارد؛ از آنها مايه میگيرد و به مثابة چراغ رهنما و رهگشا عمل
میکند .فلسفه به ياری رابطة متقابل اسلوب علمی و تکامل علوم و تجارب مثبت
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بشری تالش میورزد تا تصوير کلی و حقيقی از شناخت واقعی هستی و قوانين
عينی آن ،رابطة متقابل انسان باهستی و رابطة انسان با انسان ارائه دهد.
در پروسة درخشش بی وقفة هستی در هستی و پاره شدن پياپی پردههای
اسرارآميز حيات بيولوجيکی ،تاريخی و اجتماعی ،شناخت انسان تا حدّی خواهد
رسيد که فلسفه ضرورت وجودی خود را در فضای درخشان و تابناک هستی و
انسان ،از دست خواهد داد و اين زمانی است که انسان در حدود کافی وارد مراحل
عالی شناخت متنوع هستی شود.
اسلوب علمی شناخت به انسان میآموزد که بايد هستی و پديدههای متنوع آن در
حرکت ،تضاد و همآهنگی مطالعه ،بررسی و شناسايی شوند .در بين حرکت ،تضاد
و همآهنگی در کليت هستی ،در عام و خاص و در جزء و کل روابط ارگانيک،
پيوند ديالکتيکی و ارتباط متقابل موجود است .اين روابط و قانونمندیهای کلی
در اجزای اليتناهی هستی جنبة نسبی میيابند.
ما پيوند گوهری حرکت و تعادل ،همآهنگی و فرو پاشی ،مبارزه و وحدت اضداد و
جاذبه و دافعه را در پديدههای متنوع هستی به طور خاص و نسبی مشاهده کرده
میتوانيم .همچنان در بين جزئی و کلی ،خصوصيت و عموميت ،نسبی و کلّی
ذاتی و سرمدی روابط ارگانيک و جدا ناپذيری وجود دارد.
اسلوب علمی شناخت به طور يک دفعگی ،جهشی و اتفاقی ،توسط يک ،چند و يا
چندين شخصيت و در يک و يا چند مرحلة خاص و محدود شکل نگرفته است؛
بلکه محصول رشد و تکامل حرکت هستی در هيئت انسانی و اجتماعی آن ،حاصل
کار ،فعاليت و تجارب بسيار طوالنی انسان و نتيجة مطالعه ،تحقيق و فعاليتهای
درازمدت و جمعبندی های علمی و مثبت هزاران دانشمند ،محقق ،جامعه شناس،
فيلسوف و متفکر میباشد .اين اسلوب در بستر حرکت طوالنی و پرخم و پيچ
جامعة انسانی رشد و تکامل پيدا کرد ،تا به اينجا رسيد و به عنوان اسلوب واقعی و
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علمی شناخت در دسترس انسان قرار گرفت.
در اجتماع قطبی ،طب قاتی و استثماری از اين اسلوب استفادة دوگانة قطبی و
طبقاتی میشود  .قطب حاکم و قطب محکوم هرکدام از آن بر اساس منافع شان
استفاده میکنند  .يکی از آن برای حفظ و استحکام اجتماع قطبی ،طبقاتی و
استثماری کار میگيرد و ديگری جهت فروپاشی اجتماع متذکره به آن توسل
میجويد .ليکن در گوهر واقعی انسان و جامعة انسانی از يک طرف و در ماهيت
بنيادی اسلوب علمی شناخت از طرف ديگر مسئلة قطب ،طبقه و استثمار نه
ضروت ذاتی دارد و نه جاودانگی داشته میتواند.
اسلوب علمی شناخت ذاتاً قطبی ،طبقاتی و استثماری نيست ،بلکه انسانها در
اجتماع موجود از آن چنين استفاده میکنند .اين اسلوب در خدمت محصول
متکامل هستی ،يعنی انسان قرار دارد .اين انسان است که بر اساس اهداف ،منافع،
خواستهها ،ديدگاهها ،عقايد و سليقههای معيّنه و مشخصة خود ،نوع استفاده از آن
را در زندگی عملی و فکری معيّن میسازد.
به بيان فشرده ،انسان با توسل به اسلوب علمی ،يا زندگی میبخشد و يا میکشد؛
يا منافع عمومی و مشترک انسان را برآورده میسازد و يا فقط به منافع خصوصی،
شخصی ،گروهی و طبقاتی خود میانديشد؛ يا استثمار میکند و يا در راه
ريشهکنی آن تالش میورزد؛ يا اختناق و استبداد میآورد و يا آزادی و دموکراسی
واقعی میپروراند؛ يا در راه برابری ،عدالت و محو استثمار گام مینهد و يا از
زندگی طبقاتی حراست میکند؛ يا رشد و تکامل علم و تکنولوژی را در جهت
رفاه ،آسايش ،برابری ،عدل و انصاف عمومی قرار میدهد و يا از آن برضد انسان و
انسانيت کار میگيرد؛ يا استعمار میکند و يا از استقالل ملل و ممالک در بند
دفاع مینمايد؛ خالصه يا از اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری فعلی دفاع و
حراست میکند و يا در راه اعمار جامعه آزاد انسانی تالش میورزد.
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به وسيلة همين اسلوب علمی فيلسوفان ،دانشمندان ،جامعهشناسان،
سياستمداران ،رهبران انقالبات بزرگ ،قوماندانهای مشهور جنگ و ساير
انسانهای متفکر (که در راه شناخت ،تغيير و سازماندهی پديدههای متنوع هستی
به نحوی از انحا وقت میگذارند) ،شناختها ،نظرات ،فرضيهها ،تيوریها و
جمعبندیهای خود را میسازند و تاحد ممکن صحت و سقم آنها را مدلل
میکنند .همچنان ديگر انسان ها نيز با استفاده از همين اسلوب پيشرفته در بارة
درستی و نادرستی کارهای علمی و فکری متذکره به قضاوت مینشينند و آنها
را در پراتيک اجتماعی و کانونهای علمی اجـرا و آزمايش میکنند.
برای اين که در جريان زندگی طبيعی ،و واقعی در مورد شناخت هستی و
پديدهها ی متنوع آن ،در باره رابطة انسان و هستی و رابطة انسان با انسان دچار
آشفته فکری ،تعصبات خشک و دُگماتيسم نشويم ،الزم است تا پيوند ديالکتيکی
و تمايز نسبی واقعيت ،شناخت و اسلوب علمی را به طور صحيح دريابيم و نحوة
استفاده من طقی و علمی از آن را در پراتيک اجتماعی و حين مطالعه ،تحقيقات و
جمعبندیهای علمی و نظری در ساحات بسيار متنوع حيات انسانی بياموزيم.
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جهانبينی علمی انسان
جهانبينی علمی صورت واقعی و (در حد شرايط زمانی و مکانی) معقول ،صحيح و
علمی انعکاس هستی در هستی است که در جامعة بشری توسط انسان آگاه و
متمدن تنظيم و تدوين شده است .اين جهانبينی مجموعه شناختهای مثبت،
علمی و واقعی انسان از هستی ،قوانين عينی و پديدههای متنوع آن ،رابطة انسان
با هستی و رابطة انسان با انسان میباشد ،که دارای محدودة نسبی و تکامل جاوان
است.
حدود نسبی جهانبينی علمی در هر عصر و زمان فرق میکند و بر مبنای
شناختها ،تجارب و ذخاير گوناگون مثبت ،علمی و واقعی انسانها در بستر
طبيعی و واقعی زندگی اجتماعی وسعت ،عمق و پختگی پيدا کرده و هماره به
سوی تکامل ،تعالی و پيشرفت میشتابد .حدود نسبی اين جهانبينی با
درخشندگی نسبی انعکاس هستی در هستی و جريان تکامل يابندة انعکاس
هستی و پديدههای متنوع آن در مغز انسانی رابطة ديالکتيکی دارد.
انسان با استفاده از شناختهای سامانيافته در قالب بالندة جهانبينی علمی بهتر
میتواند در راه شناخت واقعی هستی و پديدههای بسيار متنوع آن قدم بردارد و
در روشنايی آن زندگی اجتماعی خود را تعيين و جريان طبيعی آن را اداره و
کنترول مثبت نمايد.
جهانبينی علمی با اسلوب شناخت و قوانين عينی و کلّی هستی پيوند ارگانيک
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دارد .بيان علمی ،واقعی و روشن هستی و پديدههای متنوع آن تا همان دوره و
زمان مشخص است .داشتهها و ذخاير علمی ،تجربی و اجتماعی جهانبينی ياد
شده توسط تعيينات و مقولهبندیهای علوم ،فنون ،تجارب ،فرهنگ و فلسفة همان
دوره و زمان مربوطه تنظيم و تدوين شده میتواند و صحت و سقم آن به کمک
معيارهای علمی و تجربی اسلوب علمی در پروسة زندگی عملی و نظری انسان
محک شده و تحليل و ارزيابی میشود.
اسلوب علمی در قلب جهانبينی علمی مکان دارد و شناختهای بس متنوع به
سان خون در رگهای آن جريان داشته و جهانبينی مذکور را زنده و پوينده
نگهمیدارند .اين شناختها هماره در عمل اجتماعی و در پروسة رشد و تکامل
علم و تکنولوژی آزمون میشوند.
انسان آگاه تا حد امکان تالش میورزد تا حقيقیترين ،صحيح ترين و علمیترين
شناختها را که به کمک اسلوب علمی به دست آمده و در پروسة تجارب مثبت و
پراتيک اجتماعی محک شده اند ،وارد محدودة جهانبينی علمیکند .اين انتخاب
اگر چـه جديد و دقيق صورت میگيرد؛ اما نسبی بـوده و در قيد زمان و تعيّن
است.
در بستر حرکت گوهری و سرمدی جامعة انسانی و زندگی طبيعی و واقعی انسان
هميشه ضرورت به مطالعه ،تحقيق ،ارزشيابی و سره و ناسره نمودن های جديد و
جديد تر میباشد .در اين پروسة بی وقفه و جاودانی شناختهايی که نادرستی و
ابطال آنها ثابت گردد از گسترة وسيع و پويای جهانبينی خارج و بجای آن
شناختهای مثبت ،علمی و حقيقی نوين جايگزين میشوند.
گسترة وسيع ،قابل توسعه و تکامل يابندة جهانبينی علمی هميشه به مانند قلب
می تپد و با تپش ،جنبش و حرکت بی وقفة خود انسان را به مرزهای ناشناختة
هستی و شناختهای جديد رهنمايی میکند .انسان در اين اقيانوس هميشه
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جاری هماره مشغول سره و ناسره کردن و جداسازی غلط از صحيح ،خوب از بد،
علم از جهل و تاريکی از روشنايی خواهد بود.
جهانبينی علمی هيچ حد ،مرز و چوکات ساکنی را نمیشناسد .در قوالب اديان،
مذاهب ،مسالک ،مکاتب و ايسمهایگوناگون نمیگنجد .در روابط ارگانيک و ذاتی
با حرکت ،تضاد و همآهنگی (به مثابة قوانين عينی و گوهری هستی) تا بی نهايت
در هستی حرکت میکند.
مقوالت ،اصطالحات و مفاهيم کهنه و از دور خارج شده به شکل انحصارگرايانه،
تقدس مآبانه و استبدادی نمیتوانند محتوای رشد يابنده و قالب شکن جهانبينی
علمی را مهار کرده و آنرا به طور وارونه ،به نسل آگاه و جوان امروزی و نسلهای
فردا برسانند .شناختهای جديد ،واقعيتهای کشف شدة نوين و حقايق تازه نياز
به مقوالت و قالبهای شايستة جديد دارند .مفاهيم خالق واقعيات عينی نيستند؛
بلکه واقعيات  ،مفاهيم و مقوالت همطراز و الزمی خود را پديد میآورند .بايد بين
محتوای عينی و قالب بيانی ،ميان واقعيت و حقيقت ذهنی رابطة واقعی ،علمی،
انطباقی و منطقی وجود داشته باشد.
منظور اين نيست که در جمعبندیها و قوالب متنوع اديان ،مذاهب ،مسالک،
مکاتب و ايسمهایمختلف شناختهای مثبت ،واقعی و قابل استفاده وجود ندارد؛
بلکه عمق مطلب در اين است که آنها نمیتوانند حرکت اليتناهی درخشش
هستی در هستی و پروسة تکامل يابندة جامعة انسانی را در قوالب محدود محصور
کنند .هريک از آنها در واقع بخشی از اين جريان اليتناهی را در زمان و مکان
مشخص و معيّن (به قدر سطح درک ،تجارب و دانش انسانی) ،به کمک مفاهيم،
مقوالت و اصطالحات مربوطة همان عصر و دوره ،بيان کرده اند.
در بين تمام شناختهای مثبت ،واقعی و صحيح (در هر شکل و قالبی که قرار
دارند و به هر زبان و کالمی که بيان شده اند) ،رابطة زنده ،پويا و مستحکم وجود
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دارد .اين شناختها در چوکات نسبتاً وسيع و در حال رشد و پيشرفت جهانبينی
علمی ،در همان دوره و زمان مربوطه جا میگيرند .شناختها و برداشت های
غيرواقعی ،اوهامی ،غيرانطباقی و غلط (در هر شکل و قالبی که باشند؛ به هر زبان،
کالم و لباسی که ارائه شوند و به هر چيزی که نسبت يابند) ،در جريان درخشش
هستی در هستی و در پروتو تابناک جهانبينی علمی انسان( ،در پروسة رشد و
تکامل علوم ،فنون ،تجارب ،تکنولوژی و فعاليتهای عملی و فکری بشر) لحظه به
لحظه و روز بروز شناسايی میشوند و از جريان عينی و ذهنی زندگی انسان خارج
میگردند.
جهانبينی علمی ريشههای تاريخی در عمق و پهنای بسيار طوالنی جامعة انسانی
دارد .تمام شناختها ،تجارب ،ذخاير و اندوختههای مثبت و واقعی انسانهای
نخستين ،انسانهای ادوار مختلف تاريخی (از جمله اجتماع قطبی ،طبقاتی و
استثماری گذشته و حال) در آن شامل است .عالوه بر آن تمام مطالعات،
تحقيقات ،طرحها ،پيشنهادات و تيوریها و نظريات علمی و معقولی که توسط
طرفداران اعمار جامعه آزاد انسانی به وجود آمده است ،مربوط به جهانبينی علمی
میباشد .پس جهانبينی علمی ،جهانبينی انسان ،در دسترس انسان و چـراغ
رهنمای انسان است.
جهانبينی علمی ذاتاً و ماهيتاً قطبی و طبقاتی نيست؛ اما در اجتماع کنونی از آن
به صورت قطبی ،طبقاتی و نابرابرانه استفاده میشود .اين جهانبينی برای قطب
خاص ،طبقه و طبقات خاص ،گروه ،دسته و کتلة خاص ،قشر و الية خاص ،ملل،
مليت ،نژاد و کشور خاص و خالصه بخش خاصی از اجتماع انسانی تعلق ندارد.
هيچ کس حق ندارد آن را در انحصار خود بگيرد و از آن به طور انحصاری استفاده
کند.
جهانبينی علمی روشنگر مسير حرکت طبيعی ،گوهری و اجتماعی انسان در
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جامعة بشری میباشد .اين حرکت سرمدی ماهيت ًا در جهت محو کامل استثمار
انسان از انسان ،حاکميت متناقض و انحرافی قطبی ،طبقاتی ،قشری ،گروهی،
استبدادی ،نابرابرانه و نا عادالنه پيش میرود .به عبارت ديگر جهانبينی مذکور به
صورت ذاتی با اهداف درازمدت قطب محکوم و انسانهای زير ستم و استثمار
همآهنگی دارد؛ زيرا آنها طبق ماهيت ذاتی خود ،خواهان بهم پاشی اجتماع
قطبی ،طبقاتی و استثماری اند و با روند حرکت گوهری هستی و قوانين عينی آن
(که در جامعة آزاد انسانی تا حدود ممکن سريع تر خواهد شد) ،همآهنگی و
همنوايی دارند.
در اجتماع يادشده به صورت کل ،قطب محکوم( ،طبقات ،اقشار و گروهای تحت
ستم و استثمار انسان از انسان ،انسانهای زير ظلم و استبداد و محروم شدگان از
حقوق بشری و آزادی های سياسی ،اقتصادی ،عقيدتی و اجتماعی) در مجموع و
به شکل دسته جمعی حاملين اصلی و بالفعل و مدافعين طبيعی جهانبينی علمی
هستند .برای رسيدن به جامعة آزاد انسانی اولتر از همه بايد آنان اهداف
نجاتبخش و انسانی جهانبينی علمی را به صورت واضح و روشن درک و هضم
کرده و به آن عمل کنند.
در اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری (از همان آوان شکليابی) ،بين قطب حاکم
و محکوم ،بين طبقات باال و پايين ،بين فقير و غنی ،بين حافظان استبداد و ظلم
و طرفداران آزادی و مهربانی ،بين استثمارگران و استثمار شوندگان ،بين
استعمارگران و استقالل طلبان و خالصه ميان روشنی و تاريکی و حرکت و سکون
مبارزة واقعی و جدال عينی جريان داشته است ،که در اشکال و قالبهای بسيار
گوناگون تبارز يافته و سلسلة آن تا به امروز رسيده است.
اين جريان تاريخی و پر خم و پيچ در بستر زمان طوالنی در مغز تکامل يابندة
انسان انعکاس يافته است؛ عمالً و ذهناً در دو قطب مخالف و دو جهت مشخص و
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متضاد جمعبندی و تيوريزه شده است .تاريخ اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری
بر اين مبنا استوار میباشد .طرفداران آگاه جهانبينی علمی با شناخت اين
ساختار متضاد -با درک ،دريافت و تحليل واقعی اين پروسة تاريخی به طور
عالمانه و عاقالنه در راه تبليغ ،ترويج و معرفی جامعة آزاد انسانی تالش
خستگیناپذير میکنند.
تمام تجارب و ارزشهای مثبتی که در پروسة طوالنی مبارزات و برخوردهای دو
جهت تضاد اساسی و کلّی در اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری خلق شده است؛
عموم تجارب ،اندوختهها و دانشی که در جريان مبارزات طبقاتی ،جدالهای
آزادی با استبداد ،دموکراسی با ديکتاتوری ،جنگهای انقالبی ،مبارزات ملی ،ضد
استعماری و استقالل طلبانه به وجود آمده است ،جزء ذخاير جهانبينی عملی
میباشند.
در طول ساليان بسيار دور و دراز برای حفظ و تداوم اين اجتماع و جهت درهم
شکنی آن وسايل ،تيوریها ،پالنها ،ابزار و اسباب بسيار زيادی به ميان آمده و
صحت و سقم آنها در پراتيک اجتماعی محک شده و هنوز سنجش میشود.
معيار درستی و نادرستی ،کندی و برندگی هرکدام در جريان مبارزه عليه نظام
موجود و زمينه سازی برای نظم آزاد و انسانی آينده هويدا شده میتواند.
مطالعه ،تحليل و درک صحيح مبارازت انقالبی ،طبقاتی و آزادی بخش از يک
جانب و آگاهی به عمق اهداف و سرشت غيرطبقاتی و غيراستثماری جهانبينی
علمی از جانب ديگر حاملين اصلی آن را برای فهم و هضم آن آماده و عملکردهای
آنان را در جهات روشن و هدفمند سمت و سو میدهد .آنها با اين ژرفنگری و
واقع بينی میتوانند اهداف استراتيژيک و تاکتيکی استفاده از جهانبينی علمی را
دريابند و به انسان آن طور که واقعاً هست بياموزند.
جهانبينی علمی در واقع سيل خروشان و پرتوانی است که بر تمام تار و پود
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اجتماع انسانی جاری شده و سرانجام همه ريشههای اصلی و فرعی تضادها،
اختالفات ،تناقضات ،نابرابریها و انحرافات ساخت اجتماع قطبی ،طبقاتی و
استثماری را از بيخ و بن بر میکند .در بستر حرکت هميشه جاری اين سيل
سراسری است که ساخت اجتماع متذکره فروپاشيده و شاه ستونهای جامعة آزاد
انسانی ساخته میشود.
تمام انسانهايی که اهداف واقعی و انسانی جهانبينی علمی را پذيرفته اند و با
امکانات و وسايل دستداشته اهداف عمومی و همه شمول آن را در پراتيک
اجتماعی پياده میکنند ،شکنندگان طلسم تنگ و محدود موجود و اعمارگران
جامعة آزاد انسانی میباشند.
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قانون شناسی و قراردادسازی انسان
هستی دارای قانونمندی های عينی و روابط واقعی و ارگانيک است ،که در هيئت
قوانين اساسی و کلّی آن تعيّن يافته است .انسان در درازنای پرخم و پيچ کشف و
دريافت اين قانونمندیها و شناخت ژرفای روابط پيچيدة قوانين عينی هستی
پيش میرود و زندگی اجتماعی خود را بر مبنای آن پی ريزی کرده و نظم
میبخشد.
قوانين اساسی هستی دارای گوهر واقعی و عينی میباشند .انسان به مثابة
محصول آلی حرکت هستی در هستی ،طی مليونها سال رشد و تکامل قدرت
کشف و شناخت اين قوانين را به دست آورد .قوانين عينی هستی خارج از ذهن
انسان واقعيت وجودی دارند و انسان خود حاصل اين حرکت قانونمند است.
قانونمندی ارگانيزم وجودی انسان ،به مثابة حرکت تکامل يافتة پديده حيات بر
روی زمين ،دارای واقعيت عينی میباشد که در خود انعکاس يافته و خويش تن
واقعی و عينی خويش را تا حدود ممکن شناخته است؛ روابط و قانونمندیهای
مغلق و عينی بدنی خود را به طور نسبی کشف کرده و بر اساس احتياجات واقعی
و طبيعی مربوطه با ساير پديدههای هستی روابط الزمی برقرار ساخته است.
در اوراق گذشته در مورد قوانين کلّی هستی (حرکت ،تضاد و همآهنگی) روشنی
انداخته شد و در بارة تنوع انعکاس هستی در هستی و پديدههای بیشمار بحث
گرديد .برای شناخت بهتر هستی و پديدههای متنوع آن در خاص و در عام ،يک
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سلسله تعييناتی شکل يافته که رشتههای مختلف و گوناگون علوم و تعيّن ذهنی
و فکری انسان بر آن استوار میباشد.
علوم برای درک و دريافت قوانين عينی هستی (که در اجزای اليتناهی در هستی
تبارز دارند) ،معيارها ،شيوهها و طرزالعملهای مناسب و مرتبی به وجود آورده اند
که انسان را در راه شناخت روشنتر هستی ،قوانين عينی آن ،رابطة انسان با هستی
و رابطة انسان با انسان در اجتماع بشری ياری میکنند .به طور مثال :قوانين
عينی ميخانيک ،فيزيک ،کيميا ،بيولوژی ،قوانين و قراردادهای اجتماعی ،اقتصادی
و غيره.
انسان در حقيقت اين قوانين عينی و واقعی را شناسايی نموده و حرکت اجتماعی
خود را با آنها همآهنگ و متعادل میسازد .انسان طبق همان خصوصيت فطری و
ذاتی خود از همان روزهای نخستين به نحوی از انحا ضرورت تعدادی از اين
قوانين را احساس کرد و در سطح بسيار ابتدايی زندگی طبيعی خود را بر آن
اساس همآهنگ ساخت و رمز تطابق طبيعی و ادامة بقاء را به طور غريزی به
دست آورد.
انسان از همان روزهای آغازين ضرورت طبيعی به عمل جذب و دفع داشت .اين
نياز ،موضوع بسيار مهم کار و فعاليتهای فيزيکی و ذهنی را به ميان آورد .انسان
به طور غريزی ضرورت زناشويی ر ا حس کرد و آن را به عنوان عمده ترين قانون
اجتماعی پذيرا شد و زندگی اجتماعی را بر مبنای اين هستههای اساسی پی ريزی
کرد.
انسان در پروسة زندگی طبيعی و اجتماعی روز بروز به واقعيت عينی قوانين
متذکره بيشتر آشنا شد و به نوعی خودارادگی و آگاهی نايل گرديد .طی اين
حرکت واقعی رابطة متقابل هستی و شعور در سطوح باالتری ارتقاء يافت و انسان
به سوی مرحلة قراردادسازی و وضع قوانين گام نهاد .هر روز بيشتر از روز ديگر بر
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جريان زندگی خود به خودی و طبيعی خود تأثير و کنترول زيادتری کرد.
بين رشد و تکامل قراردادهای اجتماعی و شناخت قوانين عينی هستی در ابعاد
مختلفه روابط متقابل و ارگانيک وجود دارد .قراردادهای اجتماعی نمیتوانند از
قوانين عينی هستی جدا شوند .انسان در حد و ميزانی که از ژرفا و روابط گوهری
اين قوانين عينی شناخت حاصل کرده است ،میتواند قراردادهای عميق و متکامل
اجتماعی وضع کند .بايست بين قوانين عينی متذکره و قراردادهای اجتماعی
پيوند واقعی و رابطة زنده و رشديابنده يی بر قرار باشد ،تا در همآهنگی ممکن آن
اجتماع انسانی بهتر بتواند به حرکت طبيعی و واقعی خود ادامه دهد.
قراردادهای اجتماعی در حقيقت از قوانين عينی ،طبيعی و اجتماعی سرچشمه
گرفته و دوباره بر جريان زندگی اجتماعی و پروسة شناختهای انسان تأثيرات
بسيار متنوع میگذارند .هرگاه قراردادهای موضوعة انسانی با سير واقعی و طبيعی
قوانين عينی هستی و از جمله قوانين عينی اجتماعی تطابق الزم و همآهنگی
ممکن نداشته باشند ،رشد و تکامل حرکت طبيعی جامعه کند میشود و در مقابل
رشد و پيشرفت جامعة انسانی و پروسة شناختهای انسان موانع زيادی به وجود
میآيد .ما اين تناقضات و نا همآهنگیها را در اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری
به خوبی مشاهده کرده میتوانيم.
قرارداهای اجتماعی بايد همراه با رشد و تکامل شناختهای انسان ،رشد و تکامل
يابند .انسان میبايست در جريان حرکت گوهری اجتماع انسانی ،همواره
قراردادسازی و قانونشناسی کند .با اين عمل ديالکتيکی رابطة بالنده ،بين
قراردادهای اجتماعی و تکامل شناخت قوانين عينی هستی را تأمين نمايد.
هستی در حرکت ،تضاد و همآهنگی تجلّی میيابد و اين حرکت تا بی نهايت در
هستی ادامه دارد .در رابطه با اين حرکت گوهری جريان شناختهای انسان از
پديدههای متنوع هستی تا اليتناهی در هستی تداوم پيدا میکند .شناختهای
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جديد به قوانين و قراردادهای جديدی نياز دارند .به اين ترتيب ،جريان
قراردادسازی ،قانون شناسی و قانونسازی انسان تا بی نهايت در هستی ادامه
خواهد داشت.
هستی در اجزای اليتناهی در هستی تابندگی میيابد .روابط بسيار پيچيده و
تأثيرات متقابل کل و جزء ،خاص و عام در بستر حرکت ذاتی هستی تبارز
میيابند .هر يک از پديدههای خاص تحت موقعيت و شرايط مشخص ،روابط و
قانومندیهای معيّن و ويژه پيدا میکنند .بايد روابط ،تضادها ،قانونمندیها و
چگونگی هر کدام در خاص و پيوند کلّی آن با عام و ديگر پديدههای ذیربط
شناسايی شود.
به اين صورت ،در بين خصوصيات اين پديدهها از يکطرف و روابط عمومی شان با
قراردادهای موضوعة انسانی در سطح عمومی جامعه از طرف ديگر ،پيوند زنده و
ناگسستنی وجود دارد .برای شناخت و وضع قراردادهای اجتماعی و قوانين انسانی
الزم است تا اين روابط باهمی ،تأثيرات متقابل و پيوندهای ناگسستنی مربوطه
درنظر گرفته شود.
با اين شيوة علمی و انعطاف پذير راه برای شناخت روابط پيچيده و خاص
اقليتهای مذهبی ،قومی ،قبايلی ،مليتی ،نژادی ،لسانی ،مليتهای گوناگون،
طبقات ،اقشار و اليههای اجتماعی ،کشورها و دولتهای مختلف روشن تر و
آسانتر میشود .با درک و شناخت قراردادها ،قوانين عرفی و سنتی و فرهنگهای
بسيار مختلف و گوناگون در عرصة جهانی بهتر میتوان رمز وضع قراردادهای قابل
قبول و عملی را در اين مناطق معيّن و مشخص پيداکرد و مناسب ترين شيوة
تبليغ و ترويج جهانبينی علمی را برای شان بر گزيد و جهت تغيير و تحوالت
ضروری ،پالن های عملی و موثر وضع کرد.
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جامعة آزاد انسانی
جامعة آزاد انسانی متعادل ترين شکل و قالب متکامل اجتماعی است که در
پروسة طوالنی حرکت گوهری هستی و در پرتو شفافيت انعکاس هستی در هستی
بعد از حل و نفی تضاد اساسی و کلّی جامعة قطبی ،طبقاتی و استثماری شکل
خواهد گرفت .انگيزه ،ضرورت و فکر اعمار اين جامعة نوين در بطن اجتماع موجود
پرورش و توسعه يافته و پس از فروپاشی و زوال جامعة مذکور بر ويرانههای آن
تجسم و نمود میيابد .اين زمانی است که محيط و فضای جامعة حاضر پر از انوار
جهانبينی علمیشود؛ ذهن و مغز اکثريت کافی و الزم انسانهای زنده و پوينده را
روشن کند.
در اين جامعه انسان به کمال نسبی متعالی میرسد .چونان موزون و همآهنگ
میانديشد که ضرورت نابرابریها ،تضادهای اجتماعی ،تبعيضات ،تعصبات ،مالکيت
استثماری ،استعمار ،ستمگری ،تجاوز به حريم و خلوت ديگران ،انحرافات و ديگر
پديدههای منفی و زيانمند گذشته از دستگاه مغز فعال و از حافظة زنده اش پاک
میشود.
او به کمک جهانبينی علمی و با قراردادسازی و قانون شناسی پيشرفته ،مناسب
ترين و همآهنگ ترين روابط را با حرکت گوهری هستی ،قوانين عينی آن ،رابطة
خود با هستی و رابطة انسان با انسان بر قرار میسازد .با درک و احساس انرژی
ذاتی عشق ،موزونترين رو ابط را در بين عشق و عقل و علم و تکنولوژی عيار
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میکند .در اين نبشته به نکات عمده و کليدی اين بحث به طور بسيار فشرده
اشاره میشود.

نگاه عموی
پديدة حيات در جريان حرکت بالنده ،رو به تکامل و پر نشيب و فراز هستی در
هستی شکل گرفت؛ با ساير پديدههای متنوع هستی رابطة متقابل بر قرار کرد و
در بستر رشد يابندة اين روابط متقابل به حرکت و تکامل خود ادامه داد .انسان
محصول آلی و عالی اين حرکت طبيعی و ذاتی میباشد .انسان به صورت طبيعی و
ذاتی استعداد انتخاب طبيعی و تضمين بقاء را دارا بود .اين خصوصيت فطری
بيانگر همآهنگ ی ذاتی انسان با هستی است ،که در حرکت رو به تکامل و جنبش
سرمدی اجتماع انسانی هويت پيدا کرده است.
انسان به مثابة بخشی از هستی ،در هستی دارای حرکت ،تضاد و همآهنگی رشد و
تکامل يافت .با قوانين عينی و کلّی هستی همگونی ذاتی و تطابق گوهری داشت.
انسا ن در پروسة حرکت دايمی ،تکامل سرمدی و پيشرفت روز افزون اجتماع
انسانی در پهنای بيکران هستی در هستی ،به وجود اين روابط واقعی و
همآهنگیهای ذاتی کم کمک آگاهی حاصل کرد و در پرتو آن کاروان دنبالهدار
جامعة انسانی به سفر پايان نا پذير خود تداوم بخشيد.
انسان از همان روزهای نخستين شکلگيری ،استعداد و خصوصيت حرکت و
تکامل را داشت؛ ليکن از اين توانمندی فطری ،معرفت منطقی و آگاهی روشنی به
دست نياورده بود .فقط به طور غريزی ،حسی و ناخودآگاه در اين مسير تکاملی
سير مینمود .با تمام سختیها ،ناماليمات ،فشارها ،تهاجمات و موانع طبيعی
مبارزه میکرد  .در جريان اين مبارزات عينی و واقعی مستمر به آزادی های نسبی
و چيرگیهايی نايل میشد .سطح شناختها ،تجارب و قدرت کنترول و هدايتگری
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او باال میرفت .در پروسة اين حرکت طبيعی و جاودان روز بروز رابطة متقابل
هستی و شعور در سطوح متکاملتری ارتقاء يافت.
سطح شناختها ،تجارب و برداشت های متنوع انسان در مراحل اوليه بسيار پايين
بود .او در آن زمان نمیتوانست به عمق روابط گوهری خود با هستی و قوانين
عينی آن پی برد و بر آن اساس زندگی اجتماعی خود را استوار سازد .شناخت
سطحی و نا کافی انسان از قوانين عينی هستی ،رابطة او با هستی و رابطة انسان با
انسان ،سبب شد تا جامعة بشری از مسير رشد و تکامل طبيعی و واقعيش انحراف
کند و دچار يک سلسله تضادها ،اختالفات ،ناهمآهنگيها ،تناقضات و موانع متعدد
ديگر شود .ساخت اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری به روی همين انحرافات و
نا همگونیهای طبيعی و اجتماعی گذاشته شده است.
ساخت اجتماع مذکور در واقع تبارزگر عميقترين نا همآهنگیها ،تضادها و عدم
تعادل بين قراردادهای موضوعة اجتماعی انسان ،حرکت گوهری هستی و قوانين
عينی آن ،رابطة انسان با هستی و رابطة انسان با انسان میباشد که بر محور اتحاد
موقت و مبارزة ممتد دو جهت تضاد اساسی و کلّی شکل گرفته است .با تشکيل
اين اجتماع موانع فراوانی در مقابل رشد و پيشرفت جامعة انسانی به وجود آمد.

انديشة اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری
در قالب تنگ و استبدادی اجتماع مذکور ،انسان به استثمار ،استبداد ،استعمار،
نابرابریها ،تبعيضات ،ستمگری ،ظلم ،تجاوز ،جنگ ،خونريزی ،قتلعام ،اختالفات
قومی ،مذهبی ،طبقاتی ،نژادی ،منطقوی و غيره عادت کرد .منافع و اهداف بخشی
از اجتماع با اين ساخت قطبی ،طبقاتی و استثماری عمالً و فکراً گره خورد و
جامعة انسانی به دو قطب حاکم و محکوم و دو صف باال و پايين تقسيم شد.
انسان در جوّ و فضای مملو از تناقضات ،اوهام و ابهامات نتوانست به عمق
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واقعيتها و حقايق راه يابد .در طول قرون متمادی عموم انسانها به کنه اين
انحراف ساختاری پی نبردند و آن را به عنوان حقيقت زندگی میپنداشتند .اين
طرز فکر و شيوة انديشيدن در جامعه عموميت داشت و از طرف قطب حاکم به
اشکال مختلف حمايت میشد؛ تا هنوز هم با استفاده از وسايل ،امکانات و ابزار
مدرن و پيشرفته از آن دفاع و حراست همه جانبه میشود.
انسان با عقل قاصر و ندانمکاری خود وارد جامعة استثماری شد و با وضع
قراردادها ی اجتماعی آنرا قانونی و حقوقی ساخت .او در آن هنگام تسلط اندکی بر
پروسة زندگی طبيعی خود و شناخت بسيار معدودی از عمق و روابط مغلق
حرکت هستی داشت .سطح بهره برداری او از منابع بيکران هستی بسيار پايين
بود.
رشد و توسعة روز افزون سطح نيازهای متنوع انسان و محدوديت منابع قابل
استفاده از يک طرف و عدم درک و شناخت محدود آن از ژرفنای واقعيت هستی و
خود از جانب ديگر زمينه را برای استثمار فرد از فرد آماده کرد .انسان در آن زمان
به سبب عدم رشد و انکشاف تکنولوژی و تکامل نا کافی رابطة هستی و شعور
توانايی استفادة الزم و کافی از منابع بيکران هستی را نداشت.
وقتی گفته میشود ظهور جامعة قطبی ،طبقاتی و استثماری انحرافی از مسير
اصلی و گوهری حرکت ذاتی هستی و اجتماع انسانی است ،به اين معنی نيست
که در اين اجتماع حرکت ،جنبش ،پيشرفت ،ترقی و تکامل وجود ندارد؛ انسان در
اين اجتماع با قواني ن عينی و اساسی هستی و حرکت گوهری آن رابطه يی بر قرار
نکرده است؛ بلکه منظور اين است که تحت قراردادهای مذکور ،حرکت ذاتی و
تکامل طبيعی و واقعی اجتماع انسانی در قالب بسيار تنگ روبنايی گير کرده و
حرکت انکشافی آن بسی کند شده است .شکل قراردادهای مزبور ،محتوای بالنده
و رشد و انکشافيابندة اجتماع را درهم میفشرد .بين اين ساختار و حرکت
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طبيعی و ذاتی جامعـة انسانی تضاد عميق وجـود دارد.
به سبب موانع گوناگون و مناسبات جلوگيرنده ،کشش و کنش پتانسيل درونی و
حرکت بنيادی جامعه مذکور به سختی میتواند قالب مسلط را مجبور به گشايش
کند .در اثر اين انرژی درونی و مبارزات انسانی قوالب جامعة متذکره عوض
میشوند .قطب حاکم مجبور به وضع قراردادهای جديد ،ارائة آزادیهای بيشتر و
فراخسازی چوکات اجتماع نامبرده میگردد .ما در درازنای تاريخ بشری ناظر اين
تعويضها و ظهور قوالب مختله بوده ايم و هنوز خواهيم بود.

عوامل عمدة ظهور جامعة قطبی ،طبقاتی و استثماری
 شناخت موهوم و نا صحيح از هستی به مثابة يگانه واقعيتکل درک ناقص و شناخت نادقيق از قوانين عينی هستی وضع قراردادهای انسانی بر مبنای شناخت ناکافی و متناقض از قوانين عينیطبيعی و اجتماعی.
 ناهمآهنگ ی و تضاد قراردادهای انسانی با حرکت گوهری هستی و قوانين عينیآن ،با رابطة انسان و هستی و با رابطة انسان با انسان
 تقسيم اجتماع در دو قطب متخالف و متضاد و همگونی موقت و مبارزة متدوامدر دو جهت اصلی تضاد اساسی و کلّی اين اجتماع
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شتاب اجتماع کنونی به سوی فروپاشی
پراکندگی انرژی انسانی در اجتماع متناقض :ماهيت متناقض و پرتضاد جامعة
موجود نه تنها در ناهمآهنگ ی و عدم تعادل با هستی و قوانين عينی آن قراردارد،
بلکه روابط انسانها نيز از اين تناقضات ،تضادها و ناهمآهنگیها سخت صدمه
ديده است .در بين انسانها صدها و هزاران اختالف ،تناقض ،تضاد ،تبعيض،
نابرابری ،بیعدالتی ،حقکشی ،رقابتهای منفی ،جنگ و جدال ،کشمکش،
ناهمآهنگی ،افتراق و پراکندگی و غيره به وجود آمده است.
در اين بستر نامساعد و فضای آلوده انرژی مشترک انسانی که بايد در راه شناخت
هستی و قوانين عينی آن و بر قراری متعالترين روابط بين انسان و هستی و
انسان با انسان به مصرف رسد ،به طور بيهوده در کمکشها ،جدالها ،رقابتهای
منفی ،جنگها و تضادهای غيرمفيد ضايع میشود.
بر اين مبنا باورها و عقايد گوناگون ،ديگاهها ،نظريات ،تصورات ،پندارها ،اديان،
مذاهب ،مکاتب فلسفی ،سياسی ،اقتصادی ،سيستمهای فکری و ايسمهایرنگارنگ
پديد آمده اند .انسانها در درون اين قوالب ،چوکاتها و محدودههای مختلف
تقسيم شده اند.
از نگاه جغرافية سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی و ارضی نيز به مناطق ،کشورها و
حوزههای جداگانه ارتباط دارند .از حيث اجتماعی ،فرهنگی ،تاريخی و منافع
عمومی به اقوام ،طوايف ،ملل و گروهها ،اتحاديهها و حوزههای معيّن منقسم
میباشند .جاذبههای سطحی نظام قطبی ،طبقاتی و استثماری اين پراکندگیها را
حفظ کرده است.
زندگی متضاد قطبی بر محور اين ساختار متناقض و پرهرج و مرج استوار بوده و
قطب حاکم نه تنها بر دامنة اين ناهمآهنگیها و پراکندگی ها همواره افزوده است،
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بلکه آنها را در اجتماع شرعی ،قانونی و حقوقی ساخته است.
تاريخ طوالنی بشر نشان میدهد که بيشترينة انرژی ،و توانمندی انسانها در راه
رقابتهای منفی ،جنگهای مذهبی ،سياسی ،اقتصادی ،نژادی ،منطقوی و غيره به
هدر رفته است .در حال حاضر (عصر علم ،تکنولوژی و ارتباطات) نيز هنوز خيلی
بيشتر از گذشته ضايع میشود.
حيف و ميل سرسام آور منابع هستی :مسابقات پرمصرف تسليحاتی،
جنگها و تجاوزات ،بودجة عظيم مصارف تبليغاتی (به سبب رقابتهای منفی و
آزمندانه) ،عدم نظم و پالن عمومی جامع در استفادة از منابع هستی ،باعث شده
است تا سطح حيف و ميل منابع مشترک هستی به ميزان سرسام آوری باال رود.
قطب حاکم و دول زورمند با استفاده از تکنولوژی پيشرفته و نيروی ارزان کار در
کشورهای عقب نگهداشته شده تالش میکنند سطح بهره برداری را از اين منابع
روز بروز ارتقاء بخشند.
منابع هستی به همه انسانها و موجودات روی زمين تعلق دارد و در مالکيت
عمومی تمام نيازمندان و موجودات متنوع هستی میباشد .همه زادهشدگان
هستی و پارههای وجود هستی که در اثر حرکت بینهايت هستی در هستی حيات
يافته اند و به نحوی از انحا به اين منابع احتياج دارند ،حق استفاده از آن را
میداشته باشند.
بر مبنای اصول ذاتی قوانين هستی و همآهنگی گوهری موجودات با آن هيچ کس
حق ندارد اين منابع را به زور تصاحت کند .حيف و ميل نمايد .از دسترس ديگران
دور سازد .به طور نابرابرانه و غيرعادالنه تقسيم و توزيع کند .اين برخالف روند و
حرکت بنيادی هستی ،نظم ذاتی جامعة انسانی و روابط گوهری موجودات متنوع
هستی با هستی است .بدون رعايت اين اصول اساسی اصل تضمين بقاء و انتخاب
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طبيعی موجودات در درازمدت برهم خورده و پروسة درخشش هستی در هستی
بر روی زمين متوقف میشود .اين خطری است که انسان کنونی را سخت تهديد
میکند.
انسان مطابق به قراردادهای متناقض ،نابرابرانه و غيرعادالنة جامعة قطبی ،طبقاتی
و استثماری هرگونه حق و حقوق تعيين نشدهيی برای خود در استفاده از اين
منابع قايل است .او عالوه بر اين که حقوق موجودات ديگر هستی را تلف کرده
است ،به همنوع خود نيز رحم نمیکند.
بهره برداری مخربانه و بیرويه از منابع را (در اشکال قطبی ،طبقاتی ،استثماری،
استعماری ،پراکنده ،نامنظم و نابرابرانه) حقوقی ساخته است و به آن قرارداد و
قانون وضع کرده است .او حقوق و سهم نسلهای آينده را نيز حيف و ميل میکند
و برای آيندة بشر طرح جامعی ندارد.
در اجتماع مذکور اکثريت منابع هستی و بودجه جامعة بشری در مسابقات
بیمورد تسليحاتی ،رقابت های منفی و زيانمند ،جنگها و کشمکشهای دامنهدار
بين انسانها (خاصه بين قدرتهای بزرگ و زورمندان) به خاطر دسترسی به
منابع بيشتر به مصرف میرسد .در راه تجاوز زورمندان به ملل و کشورهای ضعيف
دارای منابع انرژی و معادن ،مصارف هنگفت تبليغاتی برای آتشناک نگهداری جوّ
رقابتهای منفی و ارتقاء سطح سودجويی و منفعت طلبیهای يکجانبه و ناعادالنه
و حفظ و تداوم بخشيدن به سيستم موجود حيف ميل میشود.
اگر از اين حيف و ميل سرسام آور جلوگيری شود و از منابع هستی استفادة
مساويانه ،منصفانه و عادالنه صورت گيرد ،بی شک هيچ فقير ،محتاج و محرومی
در جهان باقی نخواهد ماند .حق و حقوق تمام انسانها ،نسلهای آينده و
موجودات روی زمين رعايت خواهد شد .منابع هستی برای استفادة معقول ،جامع
و ضروری اختصاص خواهد يافت و حق به حقدار خواهد رسيد.
92

تخريب طبيعت و محيط زيست :استفادة غيرمعقول ،غيرعلمی و حريصانة از
منابع هستی نه تنها حقوق بخش عظيمی از انسانها و نسلهای آينده را تلف
میکند؛ بلکه به طبيعت و محيط زيست نيز خسارات جبران ناپذيری وارد
میسازد .اين آتش خطرناک دامن همه نسلها را خواهد گرفت.
درخشش و تجلّی حرکت هستی و ميزان سرعت آن در قوالب و ساختارهای بسيار
متنوع سياسی ،اقتصادی و اجتماعی ،متفاوت است و اين ارتباط با سطح دانش،
تجارب ،تکنول وژی و قراردادهای مربوطة نسل انسانی همان عصر و زمان دارد.
همچنان درجة همآهنگ ی و ميزان تعادل آن با حرکت گوهری هستی و قوانين
عينی آن و رابطة انسان با انسان نيز بسی مهم و اساسی میباشد.
در سيستم سرمايهداری و نظامهای مختلط کنونی اگرچه سطح علم ،تکنولوژی و
اس تفاده از منابع هستی باال رفته و ميزان درخشش انعکاس هستی در هستی
بيشتر شده است؛ ليکن در ساخت و ماهيت اصلی اجتماع قطبی ،طبقاتی و
استثماری تفاوت بنيادی به وجود نيامده است؛ تنها سرعت حرکات متقابل هستی
و شعور و ميزان بهره برداری از منابع هستی افزايش چشمگيری پيدا کرده است؛
زيرا در حال حاضر سطح احتياجات ،آرزوها ،خواستهها ،رفاهيت ،تيستها،
رقابت ها ،مسابقات تسليحاتی ،تبليغات و غيره در همه ابعاد بسی ارتقاء يافته و
گسترده شده است.
اين ارتقاء و گستردگی در ابعاد احتياجات بشری و استفاده از منابع هستی نه تنها
فاصلة غنی و فقير ،زورمند و ضعيف ،مالک و محروم و باال و پايين را کم نکرده
است؛ بلکه مشکالت و خطرات جدی ديگری را نيز به وجود آورده است که
موضوع بسيار جدی تخريب طبيعت و محيط زيست از آن جمله میباشد.
کشورهای صنعتی پيشرفته ،کمپنیهای کالن و زنجيرهای بينالمللی و غولهای
بزرگ اقتصادی در ميدان رقابتهای منفی و مخربانة اقتصادی ،سياسی و نظامی
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قدرت ،بدون توجه به حال و آيندة بشريت منابع هستی را غارت و چپاول
میکنند .با مصرف بی رويه و افراطی مواد سوخت فسيلی ارزان و پرکثافت ،توسعة
سيستماتيک ماشينیسازی و توليد سرسام آور امتعة آلوده ساز ،نابودی جنگالت و
فضای سبز ،برهم زدن ايکوسيستم و ديگر مداخالت منفی ،در سطوح وسيعی
طبيعت و محيط زيست را تخريب و نابود میسازند.
شکست هستههای اساسی خانواده :ورود اجتماع انسانی به مرحلة جديد
سرمايهداری (که در آن پروسة درخشش انعکاس هستی در هستی سرعت بيشتر
گرفت و جريان قراردادسازی ،قانون شناسی و کنترول انسان بر هستی و روند
زندگی افزايش يافت) ،هستههای اساسی خانواده با موانع و مشکالت جديدی
روبرو شدند.
قطب حاکم و حاميان سرمايهداری و نظام مختلط بعدی برای حفظ منافع خود و
استفادة بيشتر از منابع هستی در ساختار اين هستهها و رابطة زن و مرد تغييراتی
به وجود آوردند .اين تغييرات و تبدالت در ابتدا به منظور جلب و جذب زنان در
بازار کار صورت گرفت؛ زيرا سيستم جديد نياز به نيروی کار بيشتر داشت .رشد و
توسعة اين جريان در قالب قراردادهای نامتعادل و نابرابرانة اجتماعی ،اقتصادی و
حقوقی روز بروز بنيان هستههای خانواده را سست و متزلزل ساخت.
در نظام سرمايهداری ،هماره بر مبنای نيازهای سيستم (که منافع اصلی
گردانندگان نظام حاکم و نيازهای موقت گروههايی از جامعه را در درون سيستم
متبارز میسازد) ،جنبشهای اجتماعی ،فرهنگی و سياسی به راه افتاده است که
نهضت زنان در دهة  1960از آن جمله میباشد .درجريان توسعة آزادیهای زنان
در سيستم مذکور هميشه روابطی گسسته و نهادهايی ويران شده و در عوض آن
تأسيسات اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جديدی به وجود آمده است و در آن
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بستر آزادیهای الزمه واقعيت عملی پيداکرده است.
به طور مثال شرکت گستردة زنان در بازار کار و در امور توليدی ،اداری ،فرهنگی و
اجتماعی به مرور زمان آنان را از اختصاص به امور منزل رهايی بخشيد .در عوض
کمپنیهای بزرگ توليد غذاهای آماده و انجام امور منزل به ميان آمدند؛ کارهای
خانه و بيرون خانه در بين زن و مرد تقسيم شد .هر دو استقالل اقتصادی به
دست آوردند .تکنولوژی آسانسازی کارهای منزل رشد و انکشاف يافت.
افراطگری زنان غربی (خاصه زنان اياالت متحدة امريکا) در تعريف و تفسير آزادی
زن پس از شدتيابی نهضت نسوان ،فاصلة ذاتی و ضروری بين زن و مرد را در
هيئت فاميلی زياد ساخت و به شالودة حيات خانوادگی به شدت آسيب رسانيد؛ تا
جائیکه ضرورت نظم خانواده به عنوان اساسی ترين ارزش جامعه انسانی ،مورد
سوال قرار گرفت.
طبق مطالعات و تحقيقات موجود بيشتر زنان امريکائی و جهان غرب به صورت
مجرد زندگی میکنند .آنان ديگر به زندگی قانونی زن و شوهری روز بروز بیعالقه
تر شده اند .از بچهداری و تربيت اوالد بيزار اند .تمايل شديد به زندگی مجردی(به
سبب ساختار حقوقی موجود که مشوّق اين گسستگی است) نه تنها در بين زنان،
بلکه در بين مردان جوامع مدرن و پيشرفته روز بروز رواج بيشری پيدا میکند و
شديد ترين ضربات را بر پيکر هستههای خانواده وارد میسازد.
اين روحية افراطی جامعة غربی (بويژه اياالت متحده امريکا) را گرفتار بحران
اخالقی و اجتماعی کرده است و ارزشهای گزيدة عاطفی ،پرجاذبه و عاشقانة زن و
شوهری ،مادری ،پدری و فرزندی و دودمانهای فاميلی را به خطر جدی روبرو
ساخته است .برای آن تا کنون بديل واقعی و کارا پيدا نشده و تأسيسات جديد و
تکنولوژی مدرن نتوانسته است اين خالی اجتماعی و فرهنگی را پر سازد.
سران اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری برای رفع نيازهای جنسی به عنوان قوی
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ترين جاذبه در سيستم مدرن کنونی راههای قانونی موقت و مصروف نگهدارنده
غير ازدواجی پيدا کرده اند؛ اين به ذات خود بنيان متزلزل فاميلی را ضعيفتر
ساخته و موضوع پرجاذبة جنسی را وارد بازار تجارت ،هوسرانی و لذايذ موقت
کرده است .اين بازی خطرناک و تحريکآميز کمپنیهای بزرگ نه تنها رابطة ذاتی
زن و مرد را تخريب کرده؛ بلکه ارزشهای اساسی جامعة انسانی را به خطر جدی
انداخته است.
رواجيابی کودکستانها ،يتيم خانه و محل نگهداری سالمندان که در پی فروپاشی
ساختار خانوادگی در سيستم جديد سرمايهداری پديدآمد ،ارزشهای مفيد
اجتماعی و روابط نيک فاميلی را سست و بی اهميت کرد و از جاذبههای ارزشمند
عاطفی ،احساسی ،صله ارحام و عشق به خانواده ،اوالد ،پدر و مادر بسی کاست .با
مشغولسازی عشق در روابط موقت فيزيکی و جاذبههای هوسبازانة موقت جنسی
غيرازدواجی ،اين ارزش تاريخی جامعة انسانی را خالی از انرژی ذاتی و روح
فناناپذير ساخت.
خالصه ،برای حس افراطی منفعت طلبی قطب حاکم و حرص اشباه ناشدنی
کمپنیهای بزرگ هيچ چيز مقدس تر و ارزشمند تر از ازياد سود و منفعت نيست؛
بنابر اين همه چيز بايد دراين راه مورد استفاده واقع شود .شکست هستههای
اساسی خانواده به عنوان زيرساخت جامعة انسانی ،فروپاشی سيستم کنونی را
تشديد خواهد کرد.
سه اعتياد بزرگ :قمار ،الکل و جاذههای افراطی شهوانی در نظام سرمايهداری،
جامعة انسانی را از حالت نورمال و سالم روز بروز دورتر ساخته است .به اين سه
اعتياد ويرانگر و سه مشکل اساسی نه تنها راه حل عملی و واقعی جستجو نشده
است ،بلکه برای کسب سود و منفعت آن را آگاهانه و به طور پالن شده وارد بازار
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تجارت و اقتصاد کرده اند.
اين سه اعتياد بزرگ در واقع به عنوان سه ستون عمدة سرمايهداری مطرح شده و
سه سکتور پردرامد و پرمنفعت را در اين سيستم تشکيل میدهند .کمپنیهای
بز رگ و مالکين عمدة سرمايه از اين سه جاذبة متبارز جهت ازدياد سود اقتصادی،
جلب و جذب مشتری ،توسعه تجارت ،سرگرمسازی اعتيادآميز مردم و زمينههای
بسيار متنوع ديگر استفاده میکنند.
اعتياد به اين سه پديدة ناسالم ،انسان را از حالت نورمال و عادی دور ساخته و از
قدرت و ميل ذاتی آن به توازن و همآهنگی با هستی و قوانين اساسی آن ،از شوق
و عالقة فطری و کسبی به روابط اجتماعی و زندگی خانوادگی شديد ًا میکاهد؛
روابط ذاتی و انسانی بين عشق و عقل را مختل میسازد .با تخدير ذهن فعال
انسانی ،انرژی سرمدی و فطری آن را که میبايست در راه شناخت هستی و انسان
و رفاه واقعی بشر به کار رود ناشکفته در نطفه میخشکاند.
استفادة طبيعی و نورمال از روابط جنسی نه تنها ضررناک نيست ،بلکه جوهر و
سرشت لذايذ انسانی را در کانون موزون و اليتناهی عشق و عقل تشکيل میدهد
که هسته خانواده شناخته ترين و تجربه شده ترين تجليّگاه آن است.
قمار پديدة زيامند در جامعة انسانی است که در طول تاريخ هماره به انسان و
جامعه بشری ضرر رسانيده است .انسان را از فعاليتهای مفيد اقتصادی ،اجتماعی
و فکری جدا میسازد .چون اژدهای چند سره وقت مفيد انسانی را میبلعد .به
زندگی فردی و خانوادگی ضربات کاری میزند .به اين سبب مورد قبول عقل سالم
و قلب سليم نمیباشد .در بعضی مذاهب از قمار به عنوان گناه بزرگ ياد شده
است.
اعتياد به اکل و افراط در آن مغز فعال انسانی را در کوتاه مدت از کار میاندازد؛
اگر در آن افراط شود جسم و مغز را برای هميشه صدمه اساسی میزند .اين به
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معنی آن است که از توان و زمان مفيد فعاليت مغز انسانی کاسته میشود .اگر
اين ضايعه را از نگاه جسمی ،اقتصادی ،اجتماعی و فعاليتهای سازندة بشری در
کل محاسبه کنيم به زيان اعتياد به مواد مخدّر از جمله الکل بهتر پی خواهيم
برد؛ ضررهای ديگر آن به جايش باشد.
در بين قمار ،هوسرانی افراطی جنسی و الکليسم رابطة تنگاتنگ وجود دارد .اين
سه اعتياد و سه مرض مزمن به طور مشترک و همآهنگ جسم و جان جامعة
انسانی را بيمار و ناتوان میسازند .قطب حاکم و سران کمپنیهای زنجيرهيی
بزرگ جهت ازدياد سود ،سرکوب شور ،احساس آزادگی و انرژی فطری انسانی در
نهاد ملل ،زمينه سازی برای انقياد ،استعمار ،استثمار و بی بند و باری اين سه
اعتياد بزرگ را به کشورهای غيرسرمايهداری انتقال میدهند.
شيوع اين سه مرض مزمن در کشورهای عقب نگهداشته شده بسی خطرناکتر از
تجاوزات نظامی ،کشتارهای دستهجمعی و تخريبات سرسام آور فيزيکی است.
شيوع اين سه اعتياد به شکل بسيار کارشناسانه و پالن شده از طريق دستگاههای
عريض و طويل خبری ،اطالعاتی ،تبليغی ،ترويجی(ماهواره ،انترنيت ،راديو،
تلويزيون ،فيلمهای سينمايی ،کتب ،مجالت ،روزنامه و غيره) صورت میگيرد .اين
تهاجم همه جانبة امپرياليسم خبری و اطالعاتی در قالب (به اصطالح فرهنگ
جديد و دموکراسی مدرن) به منظور درهم شکنی و فروپاشی فرهنگ و ارزشهای
قبول شدة ملل و کشورهای غيرسرمايهداری انجام میشود.
استفادة سود پرستانه و ابزاری از اين سه جاذبة پر هيجان و احساس برانگيز نه
تنها نمیتواند منافع سران سرمايهداری را در درازمدت تأمين کند ،بلکه به طور
روز افزون زمينه فساد ،زوال و تخريب آن را فراهم میکند .چنانکه نشانههای
خطرناک آن در جامعة قطبی ،طبقاتی و استثماری کنونی روشن شده است.
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تشديد ناهمگونی بين عشق و عقل :در پروسة طوالنی تاريخ بشری معرفت و
درک انسان از ماهيت واقعی عشق و عقل بيشتر مبهم ،متناقض و اوهام آميز بوده
است .برخی کمال دست يابی به عشق را در جدايی از عقل میپنداشتند و بين
عشق و عقل خالی خيالی و ذهنی ايجاد میکردند .از درک و شناخت رابطة
ماهوی و پيوند ذاتی اين شاه ستونهای جامعة انسانی عاجز بودند.
انسان به نيروی عقلی و ذهنی خود در محدودة رشد و تکامل رابطة متقابل هستی
و شعور به ماهيت و عمق اليتناهی عشق به مثابة انرژی و نيروی ذاتی و بنيادی
حرکت هستی در هستی آگاهی پيداکرده میتواند .اين کشش و جاذبة پايان
ناپذير و تپش و جنبش سرمدی نهفته در ذات و بنياد هستی و قلب انسان( به
عنوان واالترين مرجع انعکاس هستی در هستی ،انرژی اتمی اجتماع انسانی و
ذخاير بی پايان عواطف ،احساسات ظريف و لطيف ،مهربانی ،ترحم ،نوع دوستی،
محبت ،برابری ،مساوات ،عدالت خواهی و انسانيت) محسوب میشود .هرکس به
اندازة ميزان درک و احساس خود که با تجلی انعکاس هستی در هستی فروزش
يافته ،میتواند از اين منبع اليتناهی انرژی ،جاذبه ،شور و نشاط -بهره گيرد.
عشق در سيستم سرمايهداری و نظامهای مختلط کنونی به شکل ابزاری و به
عنوان وسيلة کسب سود و ارضای هوسهای موقت و آزمندانه استفاده میشود.
ماشين خشن و کور سيستم مدرن از درک و احساس ظريفانه و مهربانانة عشق به
کلّی عاجز است .رشد و انکشاف ساينس و تکنولوژی اگرچه درخشش انعکاس
هستی در هستی را در سطح استفاده از منابع هستی افزايش داده ،اما ضرورت
سرمدی انسان به عشق و روابط متقابل عشق و عقل را به وسيلة علوم مثبته و
قراردادهای اجتماعی نتوانسته است کشف و روشن کند .اين ضعف و نارسايی در
ماهيت متناقض جامعة قطبی ،طبقاتی و استثماری نهفته است.
نظام ماشينی و سيستم کور مذکور به غرض حصول منفعت جويیهای افراطی و
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غارت بيشتر منابع هستی چونان در قيد ساينس و تکنولوژی گرفتار شده است که
روز بروز از عشق و عقل دور میشود و از اين منابع حياتی تعاريف محدود و
برداشتهای متناقض ،غلط و انحرافی به جامعه ارائه میدهد .به طور مثال
هستههای اساسی خانواده را از نيروی عشق خالی میکند .عشق را در روابط
فيزيکی و هوس های جنسی موقت تا درجة خريد و فروش مسايل جنسی پايين
میآورد .بنياد هستههای اساسی خانواده را سست و متزلزل میسازد .با شکست
اين هستهها ی اساسی هـرج و مـرج و تشتت را در جامعة انسانی افزايش داده و
نظم و همآهنگی اجتماع بشری را به خطر میاندازد.
ا تکای افراطی و خشک سيستم مذکور به ساينس و تکنولوژی نه تنها انسان را از
درک و احساس عشق دور ساخته ،بلکه رشد و بالندگی عقلی و فکری انسان را
بسی کند و دشوار کرده است و او را بيشتر وابسته به ماشين و تکنولوژی نموده
است .اين جريان متناقض و ناهمآهنگ با ذات و ماهيت هستی و انسان ،به مانند
پيشين از معرفت و شناخت رابطة ذاتی عشق ،عقل و علم بیخبر افتاده و جريان
رشد و بالندگی عقل و فکر بشری را محدود ساخته است.

زمينههای ظهور جامعة آزاد انسانی
برای برقراری جامعة آزاد انسانی بايد انسان واقعيت گوهری هستی را بشناسد و
دريابد که هستی يگانه واقعيت است و او در پروسة زندگی طبيعی ،کارتوليدی،
تجارب علمی و ساير عرصههای پرخم و پيچ اجتماعی ،به مثابة بخشی از هستی
يگانه ،هستی را در حرکت ،تضاد و همآهنگی میشناسد؛ قانونمندیهای عينی آن
را کشف و درک میکند و زندگی اجتماعی و واقعی خود را با آنها همآهنگ و عيار
میسازد.
جهت زمينه سازی برای ظهور جامعة مذکور به جوّ عمومی ضرورت است که در
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آن شناخت واقعيات هستی و پديدههای متنوع آن ،شناخت عمق رابطة انسان با
هستی و با اين پديدههای بس گوناگون ،معرفت و درک رابطة واقعی انسان با
انسان در اجتماع ،تبارز روشن ،صريح و عمام پيدا کند .اکثريت الزم و کافی
انسانها به اين شناختهای واقعی ،مثبت و علمی باور و اعتماد کرده و جزء
زندگی عملی ،ذهنی و اعتقادی شان شود.
به بيان ديگر جهانبينی علمی در زندگی واقعی و اجتماع انسانی عام شده و به
رهنمای عملی و نظری تبديل شود .انسان فقط آگانه و روشن بينانه میتواند در
جامعة آزاد انسانی گام نهد .اين هنگامی ميسر میشود که اين آگاهی و روشنايی
در انسانها به انرژی حرکی و نيروی مادی و عملی تبديل گردد .چونان با زندگی
عملی و روزمره ،محيط ذهنی و اعتقادی و جو عقلی و منطقی آنها تلفيق يابد که
تا حدود الزم ،کافی و ممکن فضاء و محيط جامعة انسانی را پر کند.
خود شناسی يکی از کليدهای موثر گشايش درب جامعة آزاد انسانی است .انسان
بايد گذشته و تاريخ اصلی و واقعی خود را دريابد .وضعيت خود را قبل از
شکليابی اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری به طور دقيق و علمی تحليل و
بررسی کند .علل واقعی شکل پذيری اين اجتماع را آن طور که بود ،پيدا نمايد.
میبايست کوره راه طوالنی و پر خم و پيچ جامعة موجود را عبور کرده و مغز
مثبت و قابل استفادة آن را از پوست کهنه و استبدادی آن جدا سازد.
غرض پيمودن اين راه بس دراز و پ ر نشيب و فراز ،ضروری و ناگزير و يا جهت
هرچه کوتاه تر ساختن آن ،الزم است تا عمق و ريشههای اين ساخت قطبی،
طبقاتی و استثماری شناسايی شود .تضاد اساسی و کلی و تنوع آن در عمق و
پهنای جامعة متذکره به طور همه جانبه کشف ،درک ،تحليل و ارزيابی گردد .علل
اصلی و بنيادی تمام اختالفات ،تضادها ،نابرابریها ،تبعيضات ،جنگهای( مذهبی،
قومی ،نژادی ،اقتصادی ،سياسی ،ارضی ،انرژی ،طبقاتی ،گروهی ،منطقوی و غيره)
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و ساير مبارزات ،تضادها ،بی عدالتیها ،تعصبات و ناهمآهنگی ها روشن شود.
الزم است تا ماهيت اصلی مالکيت استثماری ،توزيع نابرابرانه،استثمار ،استعمار و
شيوههای نامناسب و غيرعادالنة استفاده از منابع بيکران هستی درک و ارزيابی
شده و شيوه های علمی و عملی اصالح ،تعويض و از بين بردن آن به دست آيد.
بهترين ،صحيحترين و کاراترين الترناتيف معرفی گردد .از تخريب و انهدام طبيعت
و محيط زيست به طرز جدی جلوگيری شده و عملی ترين و دقيق ترين راههای
حفظ و حراست از اين خانة انسان جستجو شود.
ضرور است تا علمیترين و عملیترين اسلوبهای جلوگيری از مسابقات
تسليحاتی ،مصارف کمرشکن تبليغاتی ،اطالعاتی ،امنيتی ،جاسوسی و نظامی
دستگاههای قدرت و قوای سرکوبگر جستجو و به مردم معرفی شود .میبايست
مردم به عدم ضرورت آن آگهی حاصل کنند و دريابند که در جامعة آزاد انسانی به
اينها ديگر نيازی نيست .تخصيص بودجة اين مصارف سرسام آور و کمرشکن به
امور عامالمنفعه انقالب عظيمی در جامعه به نفع عمومی مردم بپا خواهد کرد.
پروسة شکست و فروپاشی هستههای اساسی خانواده (که در اجتماع موجود سير
سعودی گرفته) ،مطالعه و تحقيق شده و بهترين شيوة اصالح ،تنظيم و استقرار
مجدد آن در جامعة آزاد انسانی به ميان آيد و روابط زن و مرد بر مبنای جاذبه
های اليتناهی عشق و انوار فروزان عقل دوباره تنظيم و بازسازی شود.
جهت ثبات و دوام جاودانة جامعة آزاد انسانی بايد روابط ذاتی ،زنده و سرمدی
عشق ،عقل و علم کشف ،درک و روشن گردد .تناقضات مصنوعی و تاريکی که در
اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری در بين اين شاه ستونهای بنيادی جامعة
انسانی به وجود آمده بود ،از اذه ان و قلوب جامعة پاک و زدوده شود .پيمودن اين
راه بس طوالنی ،دشوار و پرخم و پيچ رسيدن به جامعة آزاد انسانی ،با استفاده از
تجارب ،ذخاير مثبت ،علمی و واقعی گذشته ،حال و آينده ممکن خواهد شد.
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حاميان جهانبينی علمی و جامعة آزاد انسانی :حافظين اجتماع موجود و
طرفداران جامعة آزاد انسانی ،اکنون در داخل شکل غالب و طلسم محدود اجتماع
قطبی ،طبقاتی و استثماری زندگی میکنند .باورمندان به جهانبينی علمی و
جامعة آزاد انسانی اين شکل و غـالب فعلـی را نمیپذيرند؛ اما ناگـزير از زندگـی
در آن هستند.
برای رسيدن به جامعة آزاد انسانی و اعمار ستونهای اساسی و مستحکم آن ،بايد
در تمام عرصههای حيات (زندگی توليدی ،علمی ،مبارزاتی ،سياسی ،اقتصادی،
فرهنگی ،هنری ،نظامی و غيره) در اجتماع موجود شرکت فعال صورت گيرد .از
تمام منابع ،داشتهها ،تجارب ،امکانات ،وسايل و ابزار آن جهت تشخيص حامالن
اين جهانبينی و اعمار جامعة فردا استفادة موثر و مطلوب شود.
در اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری طبقات ،اقشار ،اليهها ،گروهها،
دستهبندیهای اجتماعی ،تيپهای بسيار متنوع ،صفبندیهای گوناگون و جهت
گيریهای بسياری وجود دارد .اينها در دو قطب و دو جهت اصلی تضاد اساسی و
کلی اجتماع متذکره تبارز يافته و همواره به ميزان و درجات مختلف و تناسبهای
گوناگون در تقابل ،زد و خورد ،کشمکش ،اتحاد و همآهنگی نسبی میباشند .به
طور مثال میتوان به صورت فشرده به آن اشارت کرد:
تضاد و کشکمش بين اقوام ،قبايل ،مليتها ،نژادها ،پيروان اديان ،مذاهب و
مسالک مختلف ،بين دهقانان و مالکان ،بين کارگران و کارفرمايان ،بين دارا و
نادار ،بين کشورهای غنی و فقير ،بين قطبهای بزرگ اقتصادی و نظامی ،بين
قدرتهای متجاوز و استعمارگر جهانی ،بين دول پيشرفتة صنعتی ،بين خود
کشورهای عقب نگهداشته شده و جهان سوم و صدها مورد ديگر.
عالو بر اين که در بين قطب حاکم و محکوم تضاد آشتی ناپذير موجود است؛ در
ميان دسته بندی ها ،صف آرايی ها ،جهات و بافت های اجتماعی و انسانی هريک
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از اين قطبين در دو جهت تضاد اساسی و کلی نيز تقابل و ناهم گونی وجود دارد.
گاهی تا سرحد مبارزات شديد و جنگهای خونين و ويرانگر هم پيش میرود.
ميزان شدت و درجة رشد اين اختالفات و تضادها در موقعيتها و شرايط مختلف،
در قوالب و ساختارهای گوناگون و در گسترة بسيار پيچيده و پر خم و پيچ
بافتهای جامعه فرق میکند  .ميزان شدت و درجة رشد و قوام هرکدام به صورت
نسبی در ارتباط متقابل با ديگر پديدههای ذیدخل مشخص شده میتواند .به
دون شناخت کامل و کشف ماهيت و ريشة اين تضادها و اختالفات حل آن ممکن
نيست .با اين کشف و شناخت میتوان حامالن اصلی جهانبينی علمی و حاميان
جامعة آزاد انسانی را تشخيص کرد.
راهيان حرکت به سوی جامعة آزاد انسانی میبايست با همان اسلوب علمی به پای
شناخت اوضاع و احوال اجتماع موجود در شرايط و موقعيتهای بس مختلف
حاضر شوند .حاملين بالقوه و بالفعل جهانبينی علمی را در اين گسترة وسيع و
بستر پرفراخنا تشخيص دهند.
از شواهد تاريخی و تجارب بشری بر میآيد که قطب حاکم ،طبقات باالنشين،
استثمارگران ،استعمار کنندگان ،ستمگران و متجازين به سبب موقف ،مقام و
حالت اجتماعی ،اقتصادی و مسلط خود ،همواره حامی و حافظ اجتماع قطبی،
طبقاتی و استثماری بوده اند و در مقابل قطب محکوم ،طبقات تهیدست ،و
انسانهای زير ستم ،استثمار ،استعمار و تجاوز از تغييرات ،تحوالت ،انقالبات و
افکار آزاد و نجات بخش پشتبانی کرده اند .اينان همچنان حاميان اصلی و اساسی
جهانبينی علمی و جامعة آزاد انسانی میباشند.
شيوههای تطبيق جهانبينی علمی :در ساختارها و قوالب متنوع اجتماعی و
اقتصادی و تحت شرايط و موقعيتهای مختلف طرز و اسلوب تطبيق و تلفيق
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جهانبينی علمی فرق میکند .به طور مثال ،میبايست اين شيوههای ويژه مطابق
به خصوصيات ،موقعيت و شرايط (طبقات ،اقشار ،اليهها ،تيپها ،گروهها،
صفبندیها و جوامع گوناگون؛ اقوام ،قبايل و مليتهای دارای رسم و رواج ،عرف و
عادات و عنعنات و سنت های مختلف؛ اديان ،مذاهب و مکاتب سياسی و اقتصادی
متنوع؛ کشورهای دارای ساخت اقتصادی و اجتماعی متفاوت ،نظامهای
سرمايهداری ،سوسياليستی و مختلط و غيره) ،تشخيص و گزينش شوند.
کشف و شناخت عمق و پهنای اين خصوصيات و روابط متقابل آنها با عموميت
اجتماع متذکره ،ما را در تطبيق ،گسترش و همه شمول شدن اين جهانبينی
کمک مینمايد .با توسل به اين اسلوب علمی و عملی است که بتهای تحجر،
دگماتيسم و تعصب مغز انسانها در پراتيک داغ اجتماعی و پروسة تکامل يابندة
حرکت هستی در هستی ،میشکنند.
با اين شيوة انعطاف پذير و هشيارانه میتوان اهداف ،منافع و اميال هريک از اين
بافت های معيّنه و مشخصه را در خاص و در عام (با در نظرداشت منافع عمومی و
مشترک کل جامعة انسانی) ،در شرايط و موقعيتهای زمانی و مکانی مشخص،
درک و شناسايی کرد .بر اين مبنا مسير استراتيژيک و تاکتيکی تطبيق و تلفيق
جهانبينی علمی را معيّن ساخت و جهت اصلی حرکت آن را با حرکت گوهری
هستی و جامعة انسانی همآهنگ و همنوا کرد.
حاميان جهانبينی علمی از مبارزات طبقاتی ،سياسی ،اقتصادی ،فکری ،جنگ
های انقالبی ،آزادی بخش و استقالل طلبانه ،کشمکش و زدوخوردهای حاکمين و
محکومين چشمپوشی نمیکنند؛ بلکه در تمام اين عرصهها به خاطر تبليغ ،ترويج
و تحقق جهانبينی علمی و حرکت به سوی جامعة آزاد انسانی شرکت میجويند.
در اين بستر داغ و فراخ اجتماعی به طرف کسب قدرت سياسی از طريق مبارزات
ممکن غيرمسلحانه ،مسلحانه ،مقاومت منفی ،اعتصابات ،تظاهرات ،فعاليتهای
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قانونی ،انتخاباتی و غيره جلو میروند .اشکال اين مبارزات نظر به موقعيت ،اوضاع
و شرايط مختلفة زمانی و مکانی فرق میکنند و در قوالب و ساختارهای گوناگون
شکل و صورتهای گوناگون به خود میگيرند.
قوالب و نظامهای سياسی که در اثر مبارزات متذکره پديد میآيند در جوامع
مختلف فرق میکنند .اينها در واقع شکل قراردادی و تبارز همآهنگ شدة
موقعيت و شرايط عينی و ذهنی همان جامعه به خصوص میباشند .گردانندگان
اين نظامهای مختلفه وظيفه دارند تا ممکنترين آزادی ،مساوات ،عدالت،
دادخواهی ،قوانين مدنی و دموکراسی واقعی را در اين جوامع( ،جهت رشد و
گسترش بهتر جهانبينی علمی) ،عملی سازند؛ تا محيط ،اوضاع ،شرايط و موقعيت
ملی ،منطقوی و بينالمللی و زمينههای فعاليتهای سازنده برای اعمار هستهها و
ستونهای استوار جامعة آزاد انسانی مساعد شود.
اين قوالب سياسی و دولتهای ملی ،مترقی و دموکراتيک در گسترة عمومی
اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری کنونی ،در حقيقت پاسداران واقعی جهانبينی
علمی و جامعة آزاد انسانی میباشند.
پايههای اساسی جامعة آزاد انسانی :برای اعمار پايههای اساسی جامعة آزاد
انسانی بايد ميزان استفاده و بهره برداری از منابع بيکران هستی تا حدود کافی،
الزم و مطلوب باال رود ،سطح مولديت و حاصلدهی کار مفيد اقتصادی و اجتماعی
انسان ارتقاء يابد .اعتماد انسان به گدامداری و مالکيت حقيقی هستی به وجود
آيد .انسان و جامعة انسانی در اقيانوس بيکران منابع طبيعی و ثروت بی پايان
هستی شناور شوند.
وسايل توليد و تکنولوژی تکامل کافی پيداکند .استعداد و قدرت قانون شناسی و
قراردادسازی انسان به پيشرفته ترين حد خود برسد .محيط جغرافيه ای برای بود
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و باش انسان فراختر شود .زمينههای کافی و الزم برای رفع احتياجات انسان
فراهم آيد .محيط و فضای عمومی جامعه از جهانبينی علمی پر و مملو شود.
موضوع مالکيتها به نفع عمومی تحول پذيرد .دولت از آلت و ابزار قدرت ،سرکوب
و فشار به وسيلة مددگار ،خدمتگذار و سامان دهندة اجتماع تبديل گردد.
در بستر حرکت سرمدی اجتماع انسانی در بين منافع ،اهداف و نيازهای اکثريت
کافی انسانها همآهنگی مشترک و عمومی شکل گيرد .عمق روابط ذاتی عشق،
عقل و علم کشف و شناسايی شده و با حرکت گوهری هستی و قوانين عينی آن،
روابط انسان و هستی و رابطة انسان با انسان همآهنگ و موزون شود .در اين
صورت است که ضرورت عينی و ذهنی جدايی از جامعة موجود مهيا شده و
زمينههای عملی و نظری پيوستن به جامعة آزاد انسانی فراهم میآيد.
اجتماع انسانی طبق حرکت ذاتی و جنبش گوهری اش هماره به سوی
همآهنگیهای متکامل تر ،پيشرفته تر و عالیتر میشتابد .در اين مسير بسا از
تضادها ،اختالفات ،نابرابریها ،خصومتها ،تناقضات ،تبعيضات ،اوهام ،ابهامات و
ديگر مشکالت رفع میشوند .در اين بستر طوالنی انسان به طور ذاتی ،فطری و
آگاهانه وارد جامعة آزاد انسانی میشود.
ضرورت وجودی ناهم گونیها ،نابرابریها ،تضادها و اختالفات نفی میگردد .انسان
عقالً و عمالً به جهانبينی علمی و جامعة نوين عادت میگيرد و طرز استفادة
مساويانه و عادالنه از منابع بيکران هستی و استفاده از آن (به اندزة نيازها) به
فرهنگ عمومی تبديل میشود .بر مبنای اين توازن و همآهنگی ديگر ضرورت و
جايی برای تضادها و اختالفات طبقاتی ،قومی ،نژادی ،ملی ،فرهنگی ،اعتقادی و
غيره باقی نمیماند.
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ضرورت و عدم ضرورت نظام سياسی و دولت :برای حفظ اجتماع قطبی،
طبقاتی و استثماری قطب حاکم از همان روزهای نخستين ضرورت به تشکيل
دستگاه دولتی و قوة نظامی پيداکرد .اين سازمان دولتی ،جهت حفظ حاکميت
انسان بر انسان در بستر تاريخ همواره اشکال جديد و پيچيده گرفته است.
ساخت و دستگاه دولتی (با رشد و انکشاف جامعه در ابعاد سياسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی) ،در پروسة زمان اصالح ،بزرگ و فعالتر شده است .در
مراحل مختلف تاريخ و در مقاطع متنوع زمانی و مکانی نقش دولت در پاسداری از
قراردادها ،مناسبات غالب و منافع قطب حاکم متفاوت بوده است .شاه ستونهای
آن همين قوای سه گانة قضايی ،مقننه و اجرائيه میباشند .در سيستم غالب
سرمايهداری و مختلط حاکم و نظامهایسوسياليستی ،نقش نهادهای پرمصرف
نظامی ،تسليحاتی ،امنيتی ،اطالعاتی و خبری (جهت حفظ منافع قطب حاکم در
سطح ملی ،منطقوی و جهانی) بسيار مهم شده است.
نظام سياسی و دولت هنوز ضرورت وجودی خود را در موقعيت و شرايط زمانی و
مکانی حاضر از دست نداده است .در حال حاضر برای اداره و رهبری جوامع آزاد و
مستقل ،دفاع از جهانبينی علمی در اين جوامع و کشورهای بس متنوع در مقابل
قدرتهای متجاوز و غولهای اقتصادی و نظامی سلطه جو (تا ظهور جامعة آزاد
انسانی) ،نياز به نوعی نظام سياسی ،اداری و دولت میباشد.
طرفداران جهانبينی علمی وظيفه دارند ،در ساختارهای قومی و قبايلی عليه
عصبيت ،عرف و عادات خشن و عقب مانده ،تبعيض با اقليتهای قومی و
غيرخودی و تاريک فکری مفرط مبارزه کرده و از قوانين مدنی ،حقوق بشر و
آزادیهای الزم اجتماعی دفاع کنند .پوستههای تنگ و تاريک قبايلی و قومی را
به نفع جامعة مدنی و پيشرفته و نظام سياسی متعادل بشکنند.
در جوامع دهقانی و دهاتی نيز مبارزه عليه استثمار و فشارمالکان بر دهقانان و
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برزيگران ،عقايد متحجر و تاريک و فرهنگ کهنه و ساکن شده ،الزم و ضروری
است .در اين جوامع نيز بايد قوانين مدنی ،حقوق بشر و آزادیهای اجتماعی تبليغ
و ترويج شوند .اينها هم به جامعة مدنی ،ساختار سياسی متعادل و مختلط نياز
میداشته باشند.
مردم کشورهای عقب نگهداشته ،تحت ستم و استعمار میبايست دولتهای
مستقل ،جامعة مدنی و نظام دموکراسی به وجود آورند و به سوی استقالل
سياسی ،اقتصادی و فرهنگی از قدرتهای سلطهگر و حافظان اصلی اجتماع
قطبی ،طبقاتی و استثماری پيش روی کنند .با ملل و کشورهای آزاد و مستقل
روابط حسنه و متقابل برقرار کرده و قدرت دفاعی و تهاجمی خود را غرض حرکت
به سوی جامعة آزاد انسانی روز بروز افزايش دهند .راه اصلی نجات فقط با تسلط
همه جانبة جامعة متذکره در سراسر جهان ميسر شده میتواند.
خصلت مبارزاتی ،وظايف و اهداف تاکتيکی دول کشورهای عقب نگهداشته شده
که تازه به استقالل رسيده اند ،نسبت به دول کشورهای پيشرفته ،استعمارگر و
حافظين اصلی اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری (که در آن انقالبات عميق
اجتماعی و اصالحات و تحوالت بنيادی مطرح است) ،فرق میکند .تفاوت اساسی
در تاکتيکهای مبارزاتی و نحوة تبليغ ،ترويج و تحقق جهانبينی علمی جهت
زمينه سازی برای جامعة آزاد انسانی میباشد.
سران تمام کشورهای آزاد ،مستقل و نجات يافته از طلسم استعمار ،استبداد،
ديکتاتوری ،تئوکراسی و غولهای اقتصادی ،سياسی و نظامی ،به طرف دولت
عمومی متعادل و گذار به جامعة آزاد انسانی پيش میروند و با طيف وسيعی از
دانشمندان ،عاقالن ،هنرمندان پاک دل و صفوف وسيع قطب محکوم (به عنوان
طرفداران فطری جهانبينی علمی) در کشورهای حامی اجتماع قطبی ،طبقاتی و
استثماری روابط زنده و فعال برقرار میسازند.
109

تشکيل اين دولت مشترک عمومی که بر اساس همکاری مشترک جوامع و
همآهنگی جهانی انسان صورت گرفته میتواند ،به طور عجوالنه ،با فشار ،زور و
استبداد (حزبی ،نژادی ،ناسيوناليستی و ايدئولوژيکی) و تجاوز و اشغالگری به
وجود نمیآيد .اول تر از همه بايد جهانبينی علمی انسان در محدوده های ملی و
مستقل هريک از اين کشورهای آزاد و دارای استقالل با زندگی اکثريت کافی
مـردم تلفيق يابد .بيشتر اختالفـات و تضادهـای اجتماعـی در ساحـة ملی تا
حـدود ممکن و الزمی حـل شوند.
ممالک آزاد و مستقل و کشورهای آزاد شده میتوانند در فضای آزاد و عادالنه( ،بر
مبنای اعتقادات مشترک به جهانبينی علمی) ،انترناسيوناليسم انسانی را جهت
همآهنگ سازی فعاليتها ،برنامهها و تجارب مختلفه پی ريزی کنند .از اين طريق
تبليغ ،ترويج ،گسترش و تحقق جهانبينی علمی را در کشورهای خودی ،ممالک
در بند و در بين مردم ديگر کشورها سرعت بخشند .تا اکثريت کافی انسانها در
اجتماع انسانی به صورت آگ اهانه ،علمی و عملی ،اهداف کلّی انسان پسندانه و
آرمان استراتيژيک عدالت خواهانة اين جهانبينی را درک ،هضم و عمل کنند.
شکل عملی و منطقی اين اتحاد جهانی در قالب وسيع قراردادهای سياسی،
اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی مشترک ،ابتدا در هيئت همآهنگیها و اتحادهای
کوچک تر منطقوی ،قاره يی و غيره ممکن است .جوامع و کشورهايی که دارای
تاريخ ،فرهنگ ،مدنيت و روحيات و پيوندهای اجتماعی مشترک اند و به يکديگر
نيازهای تجارتی ،ترانزيتی و غيره دارند ،عمالً و ذهن ًا بهتر میتوانند ،برمبنای اين
نيازها و منافع مشترک طرح همآهنگیها و اتحادها را پی ريزند.
اين جريان رو به پيش و جاری پيونديابی و همآهنگی بر اساس رشد و گسترش
جهانبينی علمی و عمق يابی انترناسيوناليسم انسانی به سوی ظهور دولت عموی
جهانی تکامل خواهد يافت .پروسة متذکره در بستر وسيع و پرخم و پيچ حرکت
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ذاتی جامعة انسانی و اشکال متنوع مبارازتی بس گوناگون جلو میرود و انسان
میتواند با استفاده از وسايل و ابزار گوناگون ،پالنها ،طرحها ،برنامهها و
تاکتيکهای مختلفه ،سرعت آن را افزايش دهد.
اين دولت جهانی ،طبقاتی و قطبی نيست؛ زيرا بر اساس جهانبينی علمی و
مشترک انسان شکل میيابد و از طرف اکثريت الزم و کافی جامعة انسانی (که بر
مبنای اعتقاد واقعی به اين جهانبينی از همه تعلقات قومی ،نژادی ،طبقاتی،
قشری ،گروهی ،ملی و تاحدود ممکن از اختالفات اعتقادی ،فرهنگی ،منطقوی،
سمتی ،روانی و غيره جدا میشوند) ،حمايت و نگهداری میشود .سران اين دولت
جهانی وظيفه دارند تا از جو و فضای پرشده از جهانبينی علمی انسان،
دموکراسی واقعی و آزادیهای به دست آمده (در اجتماع تاهنوز يکدست نشده)
حفاظت و نگهداری کنند.
تحت اين سقف بزرگ و شکل تکامل يافتة سياسی ،مبارزات سازنده ،منطقی،
علمی و غيرخصمانه بين اکثريت طرفدار جهانبينی علمی و جامعة آزاد انسانی و
اقليت هنوز به يقين نرسيده ادامه میيابد .تا اين که در پراتيک واقعی اجتماعی،
در جريان زندگی طبيعی و در زير اين سقف بزرگ و در پرتو هدايت آگاهانة
انسان ،اين اختالفات ،تناقضات و ناهمآهنگیهای ضعيف باقی مانده نيز زوال
پذيرند .اجتماع انسانی در تمام ارکان و زمينههای ممکن برابر ،همآهنگ و موزون
شود.
آنگاه است که متکاملترين همآهنگی و متعادلترين قراردادهای انسانی با حرکت
گوهری هستی و قوانين عينی آن و رابطة انسان با انسان برقرار خواهد شد .تحت
اين قراردادهای تکامل يابنده ،اجتماع انسانی به طور آزادانه و به دون موانع
عارضی به حرکت و جنبش ذاتی و واقعی خود ادامه داده میتواند.
دولت در اين حالت فقط و فقط حافظ و نگهدار اين جو و فضای دموکراتيک ،آزاد،
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مساعد و سازنده است و رسالت تاريخی و انسانی دارد که جريان رشديابنده و
مسير حرکت ذاتی ،طبيعی و واقعی اجتماع انسانی را از آسيب موانع متعدد و
پديدهها ی طبيعی و اجتماعی مزاحم پاک و مصئون سازد .ممکن است حاميان و
نگهدارندگان جامعة آزاد انسانی در جريان اين وظيفة بزرگ مجبور به يک سلسله
برخوردها و جنگهای دفاعی شوند ،که در آن صورت باز رسالت انسانی
پيدامیکنند تا باتمام نيرو و امکانات از جو و فضای سازندة مذکور در برابر
نيروهای مهاجم کمر به دفاع همه جانبه بربندند.
باورمندان جهانبينی علمی با استفاده از سازمان دولتی و هر سازمان سياسی و
اجتماعی ديگر به تربيت ،پرورش و آگاه نمودن انسان میپردازند و جامعه را
م کتب کار ،تجربه ،آزادی ،برابری ،عدالت ،داد ،رفاه عمومی و سازندگی میسازند؛
تا انسان به طور واقعی ،ممکن و کافی از توانايی و استعداد فطری خود در راه
شناخت عمق و پهنای هستی و پديدهها ی متنوع آن ،ارتقاء سطح مولديت و
حاصل دهی کار انسانی و ميزان بهره برداری از منابع بيکران طبيعت عالیترين
استفاده را کرده بتواند و در جهت تطبيق جهانبينی علمی و تحقق اهداف جامعة
آزاد انسانی سريع تر و استوار تر پيش رود .از همه امکانات و منابع قابل استفادة
هستی به طور مساويانه ،عادالنه و کافی برخوردار باشد.
اجتماع اوليه و جامعة آزاد انسانی :ظهور جامعة آزاد انسانی تحت قراردادهای
معيّن و مشخص امکان پذير است .اين خود ضرورت نوعی نظم و همآهنگی را در
فراخنای انعطاف پذير و متحوّل قراردادهای تکامـل يافتة انسانی به ميان میآورد.
تعادل قراردادهای اجتماعی نسبی است و در جريان حـرکت طبيعی و واقـعی
اجتمـاع انسانی همـواره اشکال جـديد و جـديد تـری پيدا میکنند.
گويند که در کمون اوليه انسان از قيد و بند استثمار ،نابرابریها ،طبقات ،مالکيت
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خصوصی ،ابزارسرکوب و غيره آزاد بوده و همه به طور مساويانه و مشترک از منابع
هستی استفاده میکردند .اجتماع پيشرفتة انسانی در واقع شکل جديد و مترقی
آن جامعة اوليه خواهد بود.
به نظر من جامعة آزاد انسانی با جامعة ابتدايی (کمون اوليه) تفاوت کمی و کيفی
دارد و کاپی مدرن و پيشرفتة آن نيست .انسان در آن جامعه به طور کامالً
ناخودآگاه ،غريزی و طبيعی زندگی میکرد و در قيد قوای مختلفة طبيعی و خشم
طبيعت محصور بود؛ آزادیهای الزم و مطلوب نداشت؛ محدوديتهای گوناگون او
را در چنگال گرفته بودند.
انسان در اجتماع اوليه بر مسير حرکت طبيعی جامعه تأثير آگانه نداشت .اين
وضع زمان بسيار طوالنی را در برگرفت .ارتقای سطح شناختهای انسان ،افزايش
نيازمندیها ،تکامل قوای جسمی و دماغی در جريان کار توليدی رابطة هستی و
شعور را وارد مرحلة پيشرفته تری کرد .جريان ناخود آگاه و خود به خودی زندگی
اجتماعی انسان دستخوش تغيير و تبدالتی شد .انسان در سطوح بسيار پايين و به
شکل بس ناپخته به قراردادسازی شروع کرد .در اثر همين قراردادهای متضاد،
ناهمآهنگ و سطحی نطفههای جامعة قطبی ،طبقاتی و استثماری گذاشته شد.
انسان با عالیترين آگاهی و روشنترين شناخت از هستی و خود ،وارد جامعة آزاد
انسانی میشود .اين زمانی است که او پروسة بسيار طوالنی تاريخی را سپری کرده
و کوله بار گران سنگی از تجارب ،داشتهها و ذخاير قرون را با خود دارد .علم و
تکنولوژی به عنوان مدرن ترين ابزار و وسايل در دسترس او میباشند .او تا حدود
ممکن و ضروری از زندان به دون چون و چرای طبيعت رهايی میيابد .انرژی
بیپايان عشق و عرفان و انوار عقل به او نيروی سرمدی میبخشند .در اين مرحله
موانع طبيعی و عارضی نمیتوانند جلو رشد و پيشرفت اليتناهی جامعة انسانی را
بگيرند.
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در اجتماع اوليه محيط جغرافيهيی و بود و باش انسان (به سبب عدم رشد و
پيشرفت تکنولوژی و ترانسپورت) ،بسی تنگ و نامساعد بود؛ ليکن در جامعة آزاد
انسانی اين محيط به علل پيشرفت و تکامل تکنولوژی ،ترانسپورت و ارتباطات
فراخ میشود .انسان وارد سيارات و منظومههای ديگر خواهد شد و يا در سطوح
ممکن و معين با موجودات زندة ديگر در گسترة بيکران هستی ارتباط برقرار
خواهدکرد.
در جامعة اوليه سطح استفادة انسان از منابع هستی در حد رفع احتياجات اوليه
بود؛ در حالیکه اين ميزان در جامعة فردا به عالیترين حد میرسد .در آن جامعه
سطح رشد وسايل توليد و ميزان مولديت و حاصل کار بسيار نازل بود؛ اما در
جامعة آزاد به بلند ترين حد ارتقاء میيابد .سطح تخصص ،کاردانی و تجارب
انسان به درجات بسيار رفيع رسيده و عام میشود و به دسترس عموم قرار
میگيرد.
در جامعة ابتدايی انسان با عقل قاصر ،ناخودآگاهی و درخشش مغشوش و
ابهام آميز انعکاس هستی در هستی نتوانست به ماهيت و عمق شناخت هستی و
پديدههای آن دست يابد .با طرح قراردادهای متناقض ،غيرانطباقی و ناصحيح در
دام جامعة قطبی ،طبقاتی و استثماری افتاد .در جامعة آزاد انسانی متکامل ترين
همآهنگ ی و توازن بين قراردادهای اجتماعی و حرکت گوهری اجتماع پديد
میآيد  .در اين جامعه قراردادها و مناسبات اجتماعی هميشه خود را با حرکت
رشد يابنده و تکامل کنندة اجتماع انسانی تطابق داده و انسان برسير طبيعی و
واقعی جامعه هدايت و کنترول آگانه داشتـه میتواند؛ زيرا اکثريت انسانها تا
حـدود الزم قـانون شناس و قـراردادسـاز میشوند.
در جامعة آزاد انسانی است که قراردادهای اجتماعی برمبنای شناخت هرچه
روشن تر هستی و پديدههای متنوع آن ،قوانين عينی هستی ،رابطة انسان با اين
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قوانين و ارتباط انسان با انسان طرح میشوند .تحت اين شکل متحول و قابل
انعطاف قراردادها ،جامعه به حرکت ،تکامل و پيشرفت اليتناهی خود در هستی
میپردازد .انسان در سطح عالی و پيشرفتهيی صاحب اختيار و آزادی میشود.
شکل مالکيتها و استفاده از منابع :در اين جا اين سوال پيش میآيد که
موضوع مالکيتها و شکل استفاده از منابع هستی ،در جامعة آزاد انسانی چگونه
خواهد بود و مسلة مالکيت خصوصی و اشتراکی چطور حل خواهدشد؟ اکثراً
اجتماع اوليه را برمبنای اشتراکيت شناخته و جامعة ايدهآل فردا را تقريباً از آن
زاوية تنگ مینگرند.
برای کشف و شناخت ماهيت و عمق اين موضوع اساسی بايد اصل گوهری پديدة
حيات و پيوند ذاتی آن با قوانين عينی هستی و تکامل آنرا در هيئت انسانی و
اجتماع بشری شناسايی و ارزيابی کرد؛ زيرا موضوع مالکيتها و شيوة استفاده از
منابع بيکران هستی در همآهنگی بنيادين با ماهيت انسان ،درک اصل مالکيت
ذاتی هستی بر منابع و حق استفادة الزمی و کافی عموم موجودات از اين منابع،
جنبة حقوقی ،قراردادی و قانونی پيداکرده میتواند .در غير آن صورت ،شکل و
غالب حقوقی و قراردادی خود ساختة انسانی در تضاد ،تناقض و ناهمآهنگی با
حرکت گـوهری هستی و پديدهـای متنوع آن ،رابطـة انسان با هستی و ارتباط
انسان با انسان روبرو میشود.
در جامعة اوليه مالکيت اشتراکی به معنی امروزی کلمه به طور آگاهانه،
عقلمندانه و ارادی به وجود نيامد؛ بلکه انسان بر مبنای همان استعداد فطری،
خصوصيت ذاتی و تمايالت غريزی و طبيعی به آن سو کشيده شد .تضمين بقاء را
در کار توليدی ،استفادة جمعی از منابع و زندگی اجتماعی و اشتراکی يافت .انسان
از همان روزهای آغازين مالک استعداد و نيروی جسمی خود بود و به طور فطری
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از آن استفاده کرد .مالکيت انسان بر ساير پديدههای هستی در جريان کار
اجتماعی و توليدی در پروسة طوالنی زندگی شکل گرفت و تا مرحلة حاکميت
انسان بر انسان و استثمار فرد از فرد پيش رفت.
در طبيعی ترين ،خودپو ترين و ابتدايی ترين اوقات زندگی انسان ،خصوصيت با
عموميت ،جزء با کل ،مالکيت فردی با مالکيت جمعی و مالکيت خصوصی با
مالکيت اشتراکی رابطة متقابل و همبستگی ديالکتيکی داشتند .روی هم اثر نهاده
و از هم تأثير می پذيرفتند .اين روابط متقابل و تأثيرات دوجانبه دارای نظم بسيار
طبيعی ،ابتدايی و ناخودآگاه بودند.
انسان ابتدايی در پروسة رهايی نسبی از قيد زندگی غريزی و خود به خودی،
نتوانست با همان شناختهای ناکافی و سطحی ،به طور آگاهانه همآهنگی و
تعادل مطلوب بين خصوصيت و عموميت را در رابطه با مالکيت خصوصی و
مالکيت اشتراکی حفظ و در جريان حرکت تاريخی جامعة انسانی استقرار بخشد.
مداخالت نا آگاهانه و ناقص انسان اين نظم و همآهنگی طبيعی و ذاتی را
دستخوش انحراف کرد و سبب به وجود آمدن مالکيت استثماری شد.
بر اساس قانونمندیهای عينی و ذاتی هستی ،عام و خاص ،جزء و کل ،موقت و
دايمی ،حرکت و تعادل ،تضاد و وحدت با يکديگر پيوند ارگانيک دارند و به صورت
نسبی در هستی اليتناهی تبارز میيابند .همين جريان بی وقفة نسبيتها در
هستی بيکرانه مفهوم عينی و ذاتی مطلق را در ذهن انسان تداعی میکنند .نسبی
در مطلق و مطلق در نسبی تابندگی دارد.
در ارتباط با مالکيتها نمیتوان به نتيجة مطلق دست يافت و پيوند خاص و عام
را ناديده انگاريد .انسان بر مبنای حرکت گوهری هستی و خصوصيت ذاتی خود،
به سوی شناخت روشن تر هستی و پديدههای متنوع آن پيش میرود؛ از جزئيات
و به کليات و از خصوصيات به عموميات و برعکس ،میرسد و دوباره برجريان کلی
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اين مجموعه تأثيرات متقابل بس مغلق و پيچيده ،آگاهی روز افزون پيدامیکند .از
آنها تأثير می پذيرد و بر آنها تأثير میگذارد.
انسان طبق همان استعداد و خصوصيت ذاتی همواره از حالت ناخودآگاهی به
آگاهی ،از حالت خود به خودی به ارادهمندی ،از حالت فردی به اجتماعی ،از
حالت ابتدايی به پيشرفت و تکامل سير میکند .انسان بايد کنه اصلی اين حرکت
ذاتی ،طبيعی و واقعی را درک نمايد و با وضع قراردادهای مناسب و صحيح
برجريان مستمر آن تأثير مثبت و آگاهانه بنهد.
با اين شيوة علمی و شناخت ژرفناک میتوان ماهيت اصلی مالکيت ها را شناسايی
کرد و به عمق روابط آن راه يافت .برای بر قراری مناسبترين ،ممکنترين و
همآهنگترين رابطة فعال بين مالکيت خصوصی و مالکيت جمعی در قالب کلّی
مالکيت عمومی اجتماعی ،بايد شيوة علمی و عملی استفاده از منابع بيکران
هستی و بهترين شکل توزيع مساويانه و عادالنه اين منابع در اجتماع به دست
آيد.
انسان به طور فطری و طبيعی ضرورت به رفع احتياجات مختلفه دارد .سطح
احتياجات ،خواستهها و آرزوها نظر به وسعت و درجة شناختها و ميزان آگاهی
انسان در موقعيت و شرايط زمانی و مکانی گوناگون فرق میکند .اين احتياجات از
منابع بيکران هستی رفع میشوند  .در واقع گدام ،ذخيره گاه و مرکز تجمع ثروت،
سرمايه ،دارايی و منابع مختلفة مورد نياز انسان و موجودات ديگر همين هستی
بيکرانه است.
هرگاه انسان به ميزان کافی و الزم حق استفاده از اين گدام اليتناهی هستی را به
دست آورد  .به مالکيت طبيعی هستی در هستی آگاهی ،اعتماد و اطمينان همه
جانبه پيداکند .ميزان ثمربخشی کار مفيد توليدی و اجتماعی انسان به حد کافی
باال رود .انسان با روحية آرام ،اطمينان خاطر و خيلیها سهل بیتکلّف فرصت
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استفاده از اين منابع را حاصل کند؛ ديگر چه نياز عينی ،ذهنی و عملی به تجمع
سرمايه ،ثروت و منابع مختلفه خواهد داشت .آيا اين عمل غيرضروری حمالی
بیجا نخواهد بود؟ انسان چه ضرورت واقعی خواهد داشت که استعداد ،توانايی و
اوقات ارزشمند خود را صرف جمعآوری ،جابجايی ،اين سو و آنسو کشيدن و
نگهداری بیمورد منابع متذکره کند .آنها را در گوشة پس انداز و از دسترس
ديگران دور نگهدارد.
ال ،ذهناً و عمالً دلهره ،احساس ناامنی و بیاعتمادی انسان به
زمانیکه عق ً
خزانه داری و امانت نگهداری هستی در کل و انسان اجتماعی در برابر انسان
اجتماعی در خاص رفع شود .در زندگی اجتماعی ،اقتصادی و عملی انسان برابری
و مساوات حقيقی ،بر مبنای تکامل يافتهترين قراردادهای موضوعة انسانی و
عادالنهترين شکل استفاده از منابع هستی جاری گردد .در آن بستر عينی و
ذهنی ديگر جايی برای اصل حقوقی مالکيت خصوصی در شکل مالکيت
استثماری( ،اين طوری که در اجتماع موجود عرف شده است) ،وجود نخواهد
داشت؛ زيرا انسان به طور عقلی و منطقی منافع خود را در آن يافته نمیتواند.
تحت آن موقعيت و شرايط است که انسان قادر میشود ،مناسبترين و
متکاملترين رابطه و همآهنگی را بين مالکيت خصوصی و مالکيت اشتراکی برقرار
سازد و از منابع بيکران هستی به قدر ضرورت ،رفع احتياج کند .در آن موقع
استفاده خصوصی انسان در خدمت عموم و کار تنظيم شدة عموم در خـدمت
افـراد خاص قرار گـرفته میتواند.
انسان بر نيروی جسمی و استعداد فطری خود مالکيت خصوصی دارد و باز خود
در قيد هستی میباشد؛ عمالً پس از مدت معينی متالشی و تجزيه میشود و به
ابديت حرکت هستی در هستی می پيوندد .از همين تک انسانهای خاص جامعة
انسانی شکل میگيرد .انسانها در روابط باهمی و زندگی اجتماعـی میتوانند
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تضمين بقاء را تأمين کنند.
ما هستهها ی اساسی اجتماع انسانی را در پيوند زن و مرد (اين اجتماع کوچک
خانواده) مشاهده کرده میتوانيم .در اين رابطة طبيعی راز بقاء نهفته است .زن و
مرد در پيوند زناشويی ،کار و فعاليت مشترک ،عشق و محبت جاودان رابطة
دوگانه شان را حفظ و تداوم می بخشند .با اين رابطة خاص و دوگانه وارد اجتماع
وسيع میشوند و در سطح بسيار گسترده و پيچيده با ساير هستهها اساسی و با
هريک از اجزای دوگانة آن هستهها روابط متنوع برقرار میسازند.
مطابق به قراردادها و قوانين مختلفه در جوامع گوناگون مرد و زن در چوکات
خانواده ،به نحوی از انحا مالکيت مشترک دارند و دارايی آنان به اوالد شان به ارث
میرسد .اين اصل میتواند در اشکال پيشرفته تر آن در بين عموم هستههای
خانواده مطرح گردد و زمينههای عينی و ذهنی را برای مالکيت عمومی اجتماعی
(در ساختار همآهنگ شدة مالکيت خصوصی و اشتراکی) ،فراهم سازد.
قياس مطلق سازی اصل خصوصيت و عموميت مالکيت در جامعه نادرست
میباشد  .هدف اصلی انسان در جامعة آزاد انسانی ايجاد همآهنگی مطلوب و رابطة
زنده و پويا بين مالکيت خصوصی ،مالکيت اشتراکی و مالکيت جمعی در
متکاملترين شکل آن است .اين شکل بالنده در اثر وضع پيشرفتهترين و
کاملترين قراردادهای اجتماعی و قوانين انسانی به وجود آمده میتواند .معيار و
محک درستی آن همان برطرف شدن حاکميت انسان بر انسان و استثمار فرد از
فرد میباشد.
ما نبايد مالکيت خصوصی را با مالکيت استثماری (که بامالکيت اشتراکی در تضاد
است ،از تحقق مالکيت جمعی جلوگيری میکند و به صورت کاذب و انحرافی
جنبة حقوقی يافته است) اشتباه کنيم .يا مالکيت اشتراکی را با مالکيت دولتی،
طبقاتی ،ح زبی و استبدادی که در کشورهای شبه سوسياليستی زير نام مقوالت
119

جديد و فريبنده ،قانونی شده اند ،عوضی بگيريم .اين سطحینگری و ساده انديشی
ما را در قوالب مختلف و ظاهر فريب جامعة قطبی ،طبقاتی و استثماری زندانی
میسازد و ذهن خالق ما را به زنجير میکشد.
مفهوم مالکيت اشتراکی و جمعی اين نيست که در يک جامعة استبداد حزبی و
ديکتاتوری سياسی حاکم گردد و انسان همچون پرندگان مظلوم در قفسهای
آهنين زندانی شود .احتياجاتش بر مبنای اميال و سليقههای تعدادی از
فرمانروايان حزبی و دولتی جيره بندی شده و توسط آنان برايش برنامة زندگی
تعيين گردد .خارج از عدالت و انصاف است که خواستهها ،آروزها و عاليق انسانها
ناديده گرفته شده و بجای آن برداشتهای ذهنی کادرهای بلند پاية حزبی و
اهداف ايدئولوژيک و طبقاتی (که هنوز در پراتيک اجتماعی محک نشده است) ،به
زور و فشار بر مردم تحميل شود .حتی فرصت و آزادی رد و قبول از آنها سلب
گردد.
عاقالنه نيست که اين عمل شتابزده ،خشن و استبدادی را تطبيق مالکيت
اشتراکی ،از بين بردن مالکيت خصوصی ،محوطبقات و جامعة ايدهآل انسانی نام
گذاريم .اين روش هيچ تفاوت اساسی با اساليب گذشته ندارد .صرف جلوة ديگری
از جامعة قطبی ،طبقاتی و استثماری است.
حيرت آور تر اينکه ،قطب حاکم و سران جامعة سرمايهداری رقبای جديد خود را
کمونيسب ،طرفدار مالکيت اشتراکی ،حامی طبقة کارگر و ديکتاتور معرفی
میکنند  .در مقابل آنان اصل مالکيت خصوصی را در لفافة آزادی فردی علم
ساخته و در زير نام دموکراسی از جامعة قطبی ،طبقاتی و استثماری حمايت همه
جانبه میدارند .رقابتهای شديد و خفيف آنان هيچ تغيير اساسی و بنيادين در
ماهيت شان به وجود آورده نمیتواند .هيچ کدام از آنان مفهوم واقعی مالکيتها را
در جامعة انسانی درک نکرده اند .فقط و فقط به منافع فردی و خصوصی خود
120

میانديشند.
حاميان مالکيت استثماری غصب و تصاحب بهرة کار مفيد انسانها را (که مطابق
به حقوق انسانی و قوانين عادالنة بشری بايد در مالکيت خصوصی کسانی باشد که
برای رفع احتياج روی آن کار کرده اند) ،مالکيت خصوصی نام نهاده اند و استثمار
انسان از انسان را بر مبنای اين اصل حقوقی خود ساخته ،توجيه میکنند.
منابع بيکران هستی در مالکي ت هستی است و تعلق به همه موجودات دارد .انسان
حق ندارد با غصب و تصاحت استثماری و اجباری ،حق موجودات و پديدههای
ديگر هستی (از جمله حيوانات ،نباتات و پديدههای فاقد حيات ارگانيک) را تلف
کند .اين دست درازی ناحق و افراطی نظم طبيعی ،محيط زيست و ايکوسيستم را
تخريب کرده و به توازن و همآهنگی هستی و انسان صدمه میرساند.
در اجتماع قطبی ،طبقاتی و استثماری به هر شکل و صورتی که نظام يافته باشد،
از جمله(ساختارهای قبايلی ،فيودالی يا دهقانی ،سرمايهداری ،شبه سوسياليستی،
امپرياليستی ،سوسيالامپرياليستی ،ديکتاتوریهای مختلفه و غيره) ،نيروی
جسمی و استعداد فطری انسانها (که ذاتاً در مالکيت فردی شان است) ،غصب
شده و از آن مالکيت استثماری به وجود میآيد .در اينجا ديده میشود که اصل
ذاتی مالکيت خصوصی افراد نقض شده و ارتباط واقعی آن با مالکيت جمعی به
طور مصنوعی گسسته میشود؛ عوض آن يکنوع پيوند جبری و استبدادی
حکمفرما میگردد .تحت اين موقعيت و شرايط عينی و ذهنی ،انسانها حقوق
خصوصی شان را در حقوق عمومی اجتماع تضمين شده و مصئون نمیيابند؛
احساس ضرورت نمیکنند که حقوق عامه را به صورت فردی و خصوصی حراست
نمايند.
از اينجاست که دلهره اجتماعی ،ترس از آينده و کمبود منابع ،ناامنی حقوقی،
بیاعتمادی اقتصادی ،نابرابریها ،بیعدالتیها وغيره به وجود میآيند و زمينه
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برای هزاران نوع دزدی ،غصب ،استثمار ،ستم ،استعمار ،تجاوز ،انحراف ،رشوه و
بیبند و باری و غيره فراهم میشود .اين هرج و مرج ،بیعدالتی و مرض سياسی،
اقتصادی ،حقوقی ،اخالقی و اجتماعی در تمام عرصههای زندگی از کانون خانواده
گرفته تا همه بافتهای اجتماع انسانی دامن میگستراند.
استثمارگران که بر حاصل کار ديگران مالکيت خصوصی يافته اند ،از نگاه حقوق و
عدالت بشری همآهنگ با ماهيت مالکيت هستی بر منابع هستی ،هيچ حقوقی بر
آن منابع قابل استفاده شده ،ندارند .اين خصوصيت نمیتواند رابطة منطقی با
عموميت و اين مالکيت خصوصی نمیتواند پيوند واقعی با مالکيت اشتراکی و
مالکيت جمعی داشته باشد؛ بلکه در تناقض با آن قراردارد و نوعی انحراف از اصل
گوهری ارتباط خاص و عام و پيوند ضروری مالکيت خصوصی با مالکيت جمعی و
مالکيت اشتراکی میباشد .شايسته است که به اين محتوای متناقض و تضادآلود
(مالکيت تصنعی) اصطالح مالکيت استثماری به کار برده شود؛ تا از مفهوم اصيل
مالکيت خصوصی تميز و جدا گردد.
انسان نمیتواند مالکيت را در خاص و عام مطلق نموده و بر اساس مالکيت مطلق
خصوصی و يا مالکيت مطلق عمومی و اشتراکی جامعة ايدهآل بسازد .در جامعة
آزاد انسانی متکاملترين رابطه و مناسبترين همآهنگی بين مالکيت خصوصی،
مالکيت عمومی و مالکيت اشتراکی برقرار میشود .رشد و تکامل قراردادهای
انسانی به حدی میرسد که ضرورت استثمار فرد از فرد نفی شده و انسان حقوق
خصوصی خود را در حقوق جمعی اجتماعی و منافع فردی خود را در منافع عامه
تأمين شده میيابد و حقوق اجتماعی جمع را در خصوصيت فردی خود پاس
میدارد.
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اختيار و آزادی :در جامعة آزاد انسانی بشر به معنی واقعی آزادی پی برده و به
متکامل ترين نوع آن دست میيابد .انسان در اين اجتماع مفهوم عينی و ذهنی
آزادی های سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی را در بلندترين درجات آن
تمرين میکند و بر آن اساس زندگی عملی و نظری خود را استوار کرده و به سوی
کسب آزادی های طبيعی و اجتماعی بيشتر میشتابد.
انسان در زير سقف بزرگ قراردادهای اجتماعی اين جامعه فرصت و قدرت پرواز
عملی و ذهنی کافی پيداکرده میتواند و از دامهای تعيينات و قيوات مصنوعی و
ساخته و پرداختة انسان بر انسان رهايی میيابد .تا حدود ممکن قيودات طبيعی را
نيز میشکند .غنچههای ذهنی و جسمی انسان در اين باغ آزادی بيش از پيش
شکوفا میشوند.
انسان از همان روز های نخستين حيات به سوی کسب آزادیهای نسبی جلو
آمده است .قوالب تنگ و تاريک را در بستر طوالنی تاريخ درهم شکسته و باز در
قوالب ديگری گيرمانده است .انسان در حقيقت در پروسة حرکت پيش رونده و رو
به تکامل هستی در هستی ه ماره قالب شکن ،دام گسست و زنجيرگسل بوده و به
نحوی از انحا عشق آتشين و پايان ناپذير به آزادی ،پرواز و اختيار داشته است .اين
نيروی ذاتی و تپش سرمدی در کنه انسان هرگز آرام نشده و در همآهنگی با
حرکت اليتناهی هستی پيش میتازد و انسان به آزادی و اختيارات بيشتر و
بيشتری در جامعة آزاد انسانی نايل میشود.
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گستره و ژرفنای آزادی
سخن آزادی همواره ورد زبان انسانها بوده و از آن تعبير و تفسيرهای گوناگون
شده است .انسان تاکنون گستره و ژرفنای واقعی آزادی را درنيافته؛ بلکه آنرا ذهن ًا
در لفافة تعيينات نسبی و مفاهيم صوری قيد کرده است .چه بسا که از شناخت
ذاتی مقولة يادشده گاهی اوقات دور گرديده و جهت رسيدن به آن در عالم خيال
و رويا گوهر وجودی خود را فراموش کرده و يا ناديده انگاشته است.
برای شناخت بنياد اصلی آزادی و رابطة واقعی انسان با آن ،بايد در ک روشن
فلسفی از هستی و قوانين اساسی آن بحاصل آيد؛ گوهر واقعی پديدة حيات و
تکامل آن تاسرحد شکليابی انسان ،شناسايی شود؛ ضرورت پيوند اجتماعی انسان
با انسان و عمق ذاتی روابط قراردادهای اجتماعی با حرکت اليتناهی هستی و
قوانين عينی آن به قدر کافی روشن گردد؛ سطح و درجات ممکن اختيار و آزادی
انسان در ارتباط با پيوند ارگانيک و ذاتی حرکت هستی و حرکت جامعة انسانی
تابندگی يابد .با اين عميق نگری و ديدگاه تکامل يافته است که میتوان به گستره
و ژرفای آزادی به طور نسبی راه يافت و با شناخت نسبی آن در اجتماع انسانی،
تعيينات پيشرفته و قراردادهای مناسب جهت برقراری ،توسعه و حفظ آزادی به
وجود آورد.
در اين صورت هم انسان به آزادیهای نسبی ،معيّن و مشخص روبرو میباشد .به
عبارت ديگر آزادی در کل ،در همآهنگی با قوانين عينی هستی و در اجتماع
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انسانی ،تحت قراردادهای مربوطة هر عصر و زمان( ،در موقعيت و شرايط مشخص)
مفهوم عملی پيدا کرده میتواند.
انسان در تمام عرصههای زندگی هماره به سوی کسب آزادی های نسبی پيش
میرود و اين حرکت طبيعی و اجتماعی در تمام بافتهای جامعة انسانی جريان
دارد .انسان در زندگی واقعی با پديدههای طبيعی بی شماری روبرو میشود ،با
تعدادی سازگاری و همآهنگی پيدامیکند ،تعدادی را از مسير راه خود دور
میسازد و در مقابل برخی سر تسليم فرود میآورد .آزادی در بستر اين حرکت
سرمدی و در جريان اين مبارزات عينی واقعيت وجودی میيابد.
انسان ابتدايی از نخستين روزهای شکليابی ،ضرورت به رفع احتياجات ارگانيزم
بدنی داشت .استعداد و توانمندی فطری آن را طی مليونها سال رشد و تکامل
طبيعی حاصل کرده بود .او با اين خصوصيت ذاتی و استعداد فطری به کار و
فعاليت اقتصادی و اجتماعی جهت تداوم بقاء مبادرت ورزيد و از پديدههای متنوع
هستی در همان حد ابتدايی شناخت حاصل کرد .مغز انسان توان ذاتی انعکاس
هستی در هستی را داشت .او تحت همان موقعيت و شرايط حرکت خود را به
سوی کسب يک سلسله آزادی های نسبی آغاز کرد.
حرکت ابتدايی انسان به صورت ناخودآگاه ،غريزی و کند جلو میرفت .او تا هنوز
روابط مغلق هستی و شعور را در سطح اجتماعی درک نکرده بود؛ ميزان درخشش
انعکاس هستی در هستی در هيئت انسانی آن بسی مغشوش و ابهام آميز مینمود
و حرکت انسان را به طرف آزادی بطی میساخت.
انسان طبق ضرورت فطری وارد اجتماع انسانی شد؛ يعنی رابطة انسان با انسان تا
سرحد تشکيل اجتماع انسانی تکامل پيداکرد .اين حرکت الزمی در ابتدايیترين
اشکالش نوعی همآهنگ ی و نظم باخود داشت و انسان در آن به تدريج تأثيرات
مثبت و منفی نهاد .انسان اجتماعی در مبارزه و سازگاری با پديدههای متنوع
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هستی توانمندی بالفعل و امکانات بيشتری به دست آورد .وارد زندگی اجتماعی،
خانوادگی و جمعی شد.
به سبب درک محدود انسانی و عقل قاصر بشری اجتماع قطبی ،طبقاتی و
استثماری بر مبنای قراردادهای سطحی ،نامناسب و ناهمآهنگ با حرکت گوهری
هستی و پديدهها ی متنوع آن و رابطة ذاتی انسان با انسان حاکميت پيداکرد و
جوهر واقعی آزادی دستخوش يک سلسله تعيينات متناقض ،استبدادی و مغرضانه
شد .آزادی فطری و طبيعی انسان در غل و زنجير قراردادهای اعتقادی و
ايدئولوژيکی ،حقوقی ،قضايی ،سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،اخالقی و صدها گونه
قيد و بند ديگر گرفتار آمد و ازسرعت رشد ،انکشاف و تکامل آن بسی کاسته
گرديد.
آزادی به معنی واقعی کلمه چيزی نيست جز استعداد و توانايی حرکت در هستی
که جزء خصوصيت گوهری هستی است .گوهر و ماهيت آزادی در حقيقت همان
حرکت هستی در هستی است ،که در پيوند ذاتی با حرکت ،تضاد و همآهنگی تا
بی نهايت در هستی سير میکند .اين سير و حرکت جاودانه در پديدههای متنوع
هستی جنبة نسبی میيابد .اين نسبيت ها در رابطه با همآهنگی و تعادل هريک
از پديدههای خاص ،رابطة انسان با آن پديدهها و تعيينات موجود ،کشف و
شناسايی میشوند.
به بيان ديگر اين انسان است ،که هستی دارای حرکت ،تضاد و همآهنگی را در
پديدههای متنوع به صورت نسبی شناسايی میکند و به طرف حصول آزادیهای
بيشتر جلو میرود .موانع را از پيش روی حرکت ذاتی خود برداشته و بهترين و
متکاملترين همآهنگی و رابطه( ،در زير سقف برزگ آزادای و اختيار) با حرکت
اليتناهی هستی و قوانين عينی آن در اجتماع انسانی برقرار میسازد.
انسان به مثابة بخشی از هستی ،در هستی قرار دارد و به طور واقعی در حرکت،
127

تضاد و همآهنگی سير میکند  .گوهر واقعی آزادی انسان در رابطة واقعی با هستی
و قوانين عينی آن تعيين میشود .در اين تعيينات عينی است ،که انسان مفهوم
اصلی آزادی را شناخته و مطابق آن در اجتماع قراردادهای متکامل و پيشرفتهتری
وضع کرده میتواند ؛ از قيد خياالت و اوهام رهايی از هستی و يا جدايی از گوهر
ذاتی و جسمی خود و از قيد و بند تعيينات سطحی و محدود انسان بر انسان آزاد
میشود و به طور آزاد ،سالم و بالنده وارد زندگی طبيعی ،عملی و نظری خود
میگردد.
ا نسان در بستر زندگی بسيار طوالنی ،به سبب عدم شناسايی گوهر واقعی هستی و
در رابطه با آن گوهر واقعی خود ،دچار يک سلسله توهمات ،پندارها و شناختهای
غير واقعی و غيرانطباقی شد .با اين سطح محدود فکری و عقلی ،به ذات مطلق
روی آورد و اين مطلق خلق شده در هستی را آخرين مرحلة آزادی قياس نمود.
شکل مدون و منظم اين برداشت های رويايی در مورد اصل گوهری هستی ،انسان
و آزادی را در جمعبندیهای متفکرين هند قديم ،چين باستان ،آريانایکهن و
ديگر تمدن های باستان ديده میتوانيم .همچنان نظرات فيلسوفان يونان (سقراط،
افالطون و ارسطو) و برداشت های بنياگذاران مذاهب برهما ،هندوئيزم ،بودا و غيره
اوج اين حرکت رمزآلود ذهنی را نمايانگرند.
در تمام آن جمعبندیهای کهن يک نکتة مشترک وجود دارد؛ آن اينکه آنها
گوهر واقعی هستی و گوهر واقعی خود را به طور عميقانه و آن طور که هست،
نتوانستند بشناسند و به سبب اين عدم شناخت و نگاه سطحی از معرفت به جوهر
اصلی آزادی ،خالص ،وارستگی و رهايی عاجز بودند .آنان آزادی را در ماورای
هستی جستجو نموده و تالش داشتند ،با نفی هستی به آن دست يابند .ما در
شرق عرفان و تصوف را داريم که ريشه در آن برداشتها و طرز تلقیهای کهن
دارد .ريشههای همه از زندگی تاريخی انسان آب میخورد.
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هرگاه با اين شيوه به اصل جوهری واقعيت ديده شود ،بقاء در فنا ،حقيقت در نفی
واقعيت و آزادی نهايی در انکار گوهر مادی هستی به دست آمدنی است .با اين
اسلوب انديشيدن بیشک در جريان زندگی طبيعی و عملی انسان از يکطرف و
در روند درخشش انعکاس هستی در هستی (در هيئت انسانی آن) از طرف ديگر
کندی ،ابهام و تشتت ايجاد شده و انسان در ابحار مغلق و اسرارآميز تخيالت،
اوهام و روياهای محض غرق میشود.
باورمندان به آن طرز بينش و شيوة انديشيدن نيز ناگزير از زندگی طبيعی و
واقعی اند .آنان تا جايی که به زندگی عينی و واقعی شان در هستی واقعی تعلق
میگيرد ،در همان سطوح ممکن و الزمی واقعی و درست میانديشند و عمل
میکنند ؛ زيرا در غير آن تعادل بين تعمير و تخريب ارگانيزم بدنی شان برهم
خورده و ادامه حيات ناممکن میشود .آنگاه پر و بال مرغ روياها ،تخيّالت و
انديشهورزیها نيز در آتش واقعيات عينی پاک میسوزد.
اگر از تحليل و بررسی مفصل اصل و ريشههای اين طرز تلقی و انديشيدن
بگذريم؛ باورمندان اين شيوه ،در شناخت ژرفنای آزادی در همان حد پنداری آن
نيز گرفتار تناقضات و ابهامات منطقی میباشند .اگر چنان باشد که انسان با فنای
جسم ،به بقاء و با نفی گوهر عينی هستی به آزادی مطلق برسد؛ باز به نوعی قيد و
جبر در ذات مطلق گرفتار میآيد؛ زيرا آخرين قلة صعود آزادی قياس شده است؛
در آن صورت هم انسان به مثابة بخشی از هستی و هستی باتمام فراخنايش در آن
مطلق فرض شده محدود میگردد و آن ذات مطلق در خود .پس آزادی در آن
حدود نيز ،در اليتناهی مطلقی محدود میشود که او در خويشتن محدود
میباشد.
آزادی واقعی فقط در هستی دارای حرکت ،تضاد و همآهنگی مفهوم عينی و
ذهنی يافته و انسان در بستر زندگی طبيعی و واقعی بدان دست میيابد .انسان از
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همان روزهای آغازين گرفتار يک سلسله قيودات طبيعی و اجتماعی بود .در
پروسة طوالنی زندگی اجتماعی قيودات ديگری نيز به آن اضافه شد .اين قيودات
اضافه شده همان قراردادهای سطحی ،متناقض و نامناسب انسانی بود که سلطه
انسان بر انسان و استثمار فرد از فرد را تحکيم بخشيد.
انسان طبق خصوصيت ذاتی و انرژی فطری خود همواره به سوی آزادیهای
بيشتر پيش آمده و قيودات طبيعی و اجتماعی زيادی را شکسته است .اين جريان
بیوقفه در بستر عينی اجتماع انسانی تا بینهايت در هستی جلو میرود و انسان
در زمينههای گوناگون به آزادیهای نسبی و مطلوب بيشتر و بيشتری دست
پيدامیکند.
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