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 توضيح

خورشيدی بر مبنای  1365در سال « فلسفة هستی و انسان»کتاب 

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 

کنون علم و تکنولوجی رشد و انکشاف زيادی  گرديد. از آن زمان تا

 رسالهتواند از آن استفادة بيشتری بکند؛ اين کرده است و فلسفه می

تواند که از نگاه تاريخی بيانگر ديدگاه فلسفی ام در آن زمان بوده می

کتاب را دوباره تايپ و  خورشيدی 1386مهم است. در سال 

 معدود عناوينی« نسانیعة آزاد اجام»ويراستاری کردم؛ در بخش 

  افزوده شده است.
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  پيش سخن

رفته است و انسان در طول حيات فلسفة هستی و انسان سخن فراوان در باب 

هستی و رابطة  های بس متنوع و گوناگون از گوهرش، برداشتاراز و نشيبپرف

های رنگارنگ فلسفی، اديان، طبيعی خود با آن ارائه داده است، که ما در قالب

  . کنيمه مشاهده میهای مختلفها، مکاتب و ايسمطريقت

و آن  شودمیهای گوناگون يک گوهر مشترک و واقعی ديده در بين تمام اين قالب

زندگی طبيعی انسان است. همه ناگزير از پيروی اين قانون اساسی طبيعی اند؛ در 

اما در پراتيک  اين قانون اساسی سرپيچی کنند؛ ذهنيات و پندارها شايد برخی از

آگاهانه  بايستمی؛ باشدمیو طبيعی گريز از آن غيرممکن  واقعی و زندگی عملی

طور ناخودآگاه و غريزی از اين قانون طبيعی و رابطة ارگانيک آن با قوانين ه و يا ب

  کنند.عينی هستی پيروی 

بخشی از هستی، در اثر حرکت نهايت طوالنی هستی، توانايی  به مثابةانسان 

اين عکسبرداری فطری به صورت ابتدايی از انعکاس هستی در هستی را پيداکرد و 

همان روزهای آغازين حيات انسان شروع شد؛ ليکن انسان در آن هنگام 

. او در سطح ماهيت گوهری هستی و قوانين اساسی و ذاتی آنرا دريابد توانستنمی

. البته اين سطحی نگری کردمیسير  هاپديدهابتدايی حسی و ظواهر  هایشناخت

و  يافتمیی متنوع هستی، در هستی تحقق هاپديدهی در مورد و ساده انديش

  .شدمیمنجر به يک سلسله برداشتهای غيرواقعی و غيرانطباقی 
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طباقی، واقعی و پنداری انسان توسط مغز فعال و انطباقی و غيران هایشناختتمام 

ميان آمده اند. آن ه تکامل يابندة آن در پروسة زندگی طبيعی و واقعی ب

يی که جنبة انطباقی نداشتند، در ماورای زندگی طبيعی و واقعی انسان هاتشناخ

ی مربوطه قرار گرفته و در هيئت پندار، توهم، خرافات و ذهنيات بس هاپديدهو 

که جنبة واقعی و انطباقی  یيهاشناختلق، پيچيده و الينحل باقی ماندند و غم

  واقعی انسان شدند.و ممکن وارد زندگی عملی و  داشتند در سطوح معين

به اساس خصوصيت غريزی و استعداد گوهری و طبيعی به  انسان از بدو پيدايش

ی بسيار متنوع هستی هاپديدهاز به طور غريزی و طبيعی  زندگی ادامه داد و

ارگانيک عينيت و ذهنيت، هستی متنوع کسب کرد. روز تا روز رابطة  هایشناخت

العمل ا مرز تأثيرات مثبت و منفی و عکسو ت و شعور، ماده و معنی تکامل يافت

رفت. انسان در اين  ی انسان باالبه خودمتقابل در پروسة زندگی طبيعی و خود 

حسی، پنداری و توهمات  هایشناختجريان درازدامن بيشتر در محاصرة 

جمعبندی  به سوی، داشت و در روند زندگی طبيعی و واقعی خود غيرانطباقی قرار

  روی کرد.کردن آن پيشو تيوريزه 

پذيری و فرمانبرداری )که ان را به طرف نوعی مطلقيت، تسليماين جوّ متذکره انس

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 

ر طبيعی )پرستش آب، آتش، باد، ولية انسان به مظاهاعتقادات انورس آن را در 

ی فلسفی و هاجمعبندیاين حرکت ناهمگون را در  ها و حيوانات( و اوج ذهنیبت

   .توانيممیاستداللی سقراط، افالطون و ارسطو ديده 

از همان روزهای نخستين حيات انسان تاکنون هيچ نوع رابطة واقعی بين زندگی 

غيرانطباقی و غيرواقعی يادشده و جمعبندی  هایشناختو  طبيعی و عملی انسان

وجود نداشته است؛ خارج از هستی، « عقل کلِ»و « ذهن مطلق»ناب آن يعنی 
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بلکه انسان خود چنين انگاريده و هماره اعمال واقعی و طبيعی خود را به آن 

 به مثابةنسبت داده است. تا جايی که طی زمان بس طوالنی در ذهن انسان 

و تاکنون نيز حاکميت مطلق و  قدسيت پيداکردتسلط و  «قيقت مطلقح»

  قدسيت همه جانبه دارد.

انسان و سلطة انسان بر انسان  در واقع همان سلطة طبيعت بر اين حاکميت مطلق

چنين  متناقض، که در قالب اجتماع قطبی، طبقاتی، استثماری و باشدمی

ئه شده است. ما تجسم و تبارز واقعی و اراو به انسان  گردآوری و تيوريزه گرديده

را در مبارزات عملی و فکری بين قطب حاکم و محکوم، ميان آزادی و  عملی آن

  .توانيممیروشنی ديده ه استبداد و بين علم و جهل ب

اگر فلسفة واقعی را شناخت گوهر هستی و قوانين عينی آن، شناخت گوهر انسان 

انسان با انسان در ابعاد پهناور زندگی طبيعی و  و رابطة و رابطة واقعی آن باهستی

اجتماعی بدانيم، آنگاه به جوهر يگانه و همگون فلسفة هستی و انسان پی خواهيم 

ی دارای حرکت، تضاد و در هست کلواقعيتيگانه  به مثابةبرد؛ چون هستی 

واقعی هستی يگانه و و حقيقت چيزی نيست، جز بيان  يابدمیيّن ی تعآهنگهم

تواند هستی يگانه و متعادل را در هستی به نماياند. برای اين سفه فقط میفل

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.

داوم طور اليتناهی ته ب پروسة انعکاس هستی در هستی در اشکال و قوالب متنوع

اين توانمندی انعکاس هستی در هستی را  ،دارد و انسان در حد شناخت بشری

 بينیجهاناصل دارای يک . انسان در تواندمیبهتر از موجودات ديگر انجام داده 

 که برمبنای فلسفة واقعی و اسلوب پيشرفتة شناخت تکامل پيدا علمی است

هستی  به مثابةکه انسان  رودمین پيش . اين جريان تکامل چناکندمی
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يابنده اسراراليتناهی هستی را کشف و پروسة انعکاس هستی در هستی را تکامل

  .رساندمیبه اوج ترقی ممنکه 

 انسان در اين حرکت سرمدی خود در هستی، جامعة استثماری و طبقاتی متناقض

اديان مختلفه، مذاهب  تنگ و نامکمّل مکاتب متنوع فلسفی، هایقالبرا واژگون و 

های سرهم بندی شده را )که محصول های رنگارنگ و طريقتايسمگوناگون، 

اجتماع قطبی، طبقاتی و استثماری متناقض اند( در پهنای بيکران، تکامل يابنده 

 بينیجهان. بر اساس اين شکندمیعلمی انسان درهم  بينیجهان آهنگهمو 

  فردا اعمار خواهد شد. آلايدههمگون شدة انسانی جامعة آزاد و 

مطروحة باال ارائه در اين نبشته جمعبندی بسيار مختصری از موضوعات و مطالب 

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 

. اين نوشته گامی است در اين مسير اليتناهی باشدمیر ناختيار انسان حاض

شتاقان انسان و انعکاس هستی در هستی. اميد است جويندگان حقيقت و م

را ين جمعبندی فشرده اداوری مندی و بدون تعصب و پيشانسانيت با حوصله

 بخوانند و در نقد و بررسی آن همت گمارند.
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 هستی يگانه واقعيت

اقعيت عينی هستی يگانه است. اين بيان واقعی چيزی نيست جز حقيقت بيان و

توانايی و استعداد گوهری انعکاس هستی در هستی، که طی حرکت نهايت 

ز بارز آن را در قدرت عکسبرداری مغ طوالنی هستی روشنی يافته است و ما نمونة

   .توانيممیی بسيار متنوع هستی ديده هاپديدهاز  متکامل انسان

آمد. در  تکامل طوالنی اين استعداد ذاتی رابطة ارگانيک هستی و ذهن پديد در اثر

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، 

و انسان با انسان در پيوند ارگانيک انسان باهستی متنوع و بسيار وسيع آن را در 

   .کنيممیپروسة تکامل يابندة اجتماعی مشاهده 

مقولة عالم )يا کائنات( واقعيت هستی بيکرانه را در مغز متکامل انسانی تعيين 

يش )که در حقيقت هاشناختو انسان در حدود سطح تکامل  نمايدمیذهنی 

واقعی هستی پی همان انعکاس هستی در مغز نسبتاً متکامل آن است( به گوهر 

 تجلّیاست و هستی در تنوع اليتناهی در هستی . عالم از هستی پر شده بردمی

متنوع و پيچيده را در کل و  اش، هستی. انسان در پروسة حرکت جاودانهيابدمی

  .کندمیشناسايی گوناگون  اجزای

. هستی تواندمیدر برابر هستی هيچ چيز به جز هستی، واقعيت وجودی داشته ن

بله با نيستی در ورای گوهری برای ثبات ذاتی و گوهری خود ضرورت به مقا
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؛ زيرا باشدمیمفهوم کل بیکل در مقابل گوهر هستیکل ندارد؛ چون نيستیهستی

. هستی تواندمیعالم از هستی پر شده است و نيستی به مفهوم کلّی وجود داشته ن

  .کندمیپيدا يّن عتنها و فقط در هستی ت

ها . اينيابدمیت عدم، فنا و نيستی در رابطه با تنوع هستی در هستی مفهوم مقوال

های ها و خصوصيتها، موقعيتد در هستی، برای نشان دادن رابطهتعييناتی هستن

متنوع هستی در هستی. به طور مثال ما حالت زندگی و مرگ را در ارگانيزم 

های بدنی، عمير و تخريب سلول؛ در اثر تعادل بين تتوانيممیوجودی انسان ديده 

زندگی )هستی به مفهوم خاص( و در اثر بهم خوردن اين تعادل مرگ )نيستی به 

که مقوالت هستی و  شودمی. در اين مثال مشاهده آيدمی به وجودمفهوم خاص( 

نيستی و يا مرگ و زندگی رابطة ارگانيک با واقعيت عينی پديدة آلی حيات دارند 

  .توانندمی، مفهوم حقيقی پيداکرده کلواقعيتبة يگانه مثاه و در هستی ب

و  يابدمیی تجلّی آهنگهمدر حرکت، تضاد و  کلواقعيتمثابة يگانه ه هستی ب

 تنوع اليتناهی هستی در هستی ،انسان برای شناخت عمق و پهنای بيکرانة هستی

 ، ضرورت به يک سلسلهها و خصوصيات آنها، رابطهو شناخت قانونمندی

های زمان، ابزار و مقياستعيينات، در قالب مفاهيم و مقوالت قراردادی دارد. 

نظام بندی اين تعيينات و  ،مکان، وزن، حجم، ذهن، عين، جهات، کلمه و غيره

. انسان در حد ممکن و معين قابل سازندمیها را آسان و قابل درک بندیمقوله

ها ها و انعکاسشناخت. اين هددمیدسترسی خود واقعيت عينی هستی را انعکاس 

  باشند. و يا متعادل متناقض ،صحيح، غلط، سطحی، عميق توانندمی

منشأ و بستر پيدايش، رشد و تکامل تمام اين مقوالت، تعيينات و مفاهيم متنوع، 

حقيقت هرکدام در رابطه با  ،و در اين بستر واقعی و عينی باشدمیگسترة هستی 

ت ديگر بيان . به عبارکندمی در خاص و عام تعيّن پيدا واقعيت مربوطه و معيّنه

يابی مفاهيم و مقوالت هستی، در هستی واقعيت هستی، در هستی و شکل
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ها در واقع چيزی نيستند، جز درخشش صفات و اين تواندمیوجودی يافته 

  گوهری هستی در هستی.

ری هستی ی متنوع هستی در خاص و شناخت ماهيت گوههاپديدهبرای شناخت 

در کل بايد پيوند متقابل کل و جزء، خاص و عام شناسايی شود و تأثيرات 

ها درک گردد. اين سير واقعی شناخت در بستر يک سلسله تعيينات و دوجانبة آن

برای تحقق . باشدمیرفتن از خاص به عام، از جزء به کل و برعکس انجام پذير 

آمده وجود ه بسيار متنوع آن ب هایوم گوناگون و رشتهعل ،اين پروسة شناخت

تی بی نهايت مشغول اند. اين هايی از هساست، که هريک به شناخت گوشه

يينات و ترمينالوجی مخصوص خود متنوع دارای مقوالت، تعها و علوم رشته

  باشند.می

مثابة ه بين رشد و پيشرفت علوم و تکامل ديدگاه فلسفی انسان در مورد هستی ب

رابطة ديالکتيکی زنده و پويا موجود است. رشد و ترقی علوم،  کلواقعيتيگانه 

 بينیجهانو باز اين  دهدمیفلسفی انسان را عمق و تکامل بيشتر  بينیجهان

  نهد.لوم تأثير مثبت و گشايش دهنده میفلسفی بر پروسة رشد و تکامل ع

يت در شناخت ماهمقوالت علمی زمان، مکان، وزن، حجم، جهت و غيره ما را 

و سير حرکت ما را از جزء به کل و از خاص به عام و  کنندذاتی هستی کمک می

مثابة ه برای ثبوت ماهيت گوهری هستی ب توانندمی؛ اما نسازندمیباالعکس آسان 

اش یوجود آورند؛ زيرا هستی برای ثبوت ذاته تعيينات کلّی ب کلواقعيتيگانه 

مثابة بخشی از هستی، ه انسان است که ببلکه اين  ضرورت به اين تعيينات ندارد؛

. کندمیروشنتر هستی به اين مقوالت و تعيينات نياز پيدا و برای شناخت بهتر 

. سطح مطالعات، تحقيقات، تجربيات و دهدمیهای متنوع علوم را گسترش رشته

. تا خود را به شناخت ماهيت بردمیشناختهايش را از هستی و در هستی باال 

  ، تنوع و پهنای بيکران آن در حد ممکنه نزديک سازد.گوهری هستی
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. زمان و مکان را تواندمیتمام تعيينات هستی در خود هستی تحقق يافته 

کل چيزی وجود هستی جداکرد؛ زيرا خارج از هستی از گوهر عينی تواننمی

واقعی ندارد که ضرورت به تعيينات مربوطه افتد. حرکت خاصيت گوهری هستی 

نوع هستی در هستی در مسير حرکت اليتناهی هستی در رابطة متقابل است و ت

ها را . مقوالت زمان و مکان اين جريان نسبيتيابدمیمبارزه و وحدت اضداد تعيّن 

بخشند و در جريان اين تابندگی میدر بستر تکامل جاودانة هستی اليتناهی 

جاودانگی  (یگآهنهمدر هستی دارای حرکت، تضاد و )حرکت مداوم سرمدی، 

  .يابندمی

کل کل و در هستیتی پرشده باشد و هيچ چيز جز هستیدرصورتی که عالم از هس

؛ پس زمان و مکان هستی در خود هستی واقعيت واقعيت وجودی نداشته باشد

مفهوم است. در اين صورت یو خارج از هستی هرگونه تعييناتی ب توانندمیيافته 

، بلکه زمان و تواندمیدر قيد زمان و مکان بوده ن کلتواقعيمثابة يگانه ه هستی ب

مکان در هستی قرار دارند. در غير اين حالت ضرورت حقيقت ديگری، غير هستی 

و هستی متذکره در برابر آن در قيد تعيينات مربوطه  آيدمیيگانه به ميان 

زمان و مثابة يگانه حقيقت مطلق و کلی نياز به ه . آن حقيقت فرضی باز بشودمی

  مکان و تعيينات ديگر نخواهد داشت. 

يرند و گکل در تناقض قرار میکل و نيستیهستیحقيقت مطلق، ياس اين ق با

. اين بيان متناقض بر اساس تواندمیبوده ن کل چيز ديگرینتيجة آن جز نيستی

ممکن  (که در هيئت عقل، تجربه و علوم تبارز يافته)تجلی هستی در هستی 

   :باشدمیپس صحيح ترين تعريف هستی اين  .باشدمین

آمده  به وجودهمان هستی در هستی است که نه  کلواقعيتمثابة يگانه ه هستی ب

و استعداد انعکاس هستی در هستی خصوصيت ذاتی  رودمیاست و نه از بين 

 .باشدمیهستی 
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 تنوع هستی در هستی

ی است، که در امل هميشگدارای حرکت و تک کلواقعيتگانه ي به مثابةهستی 

هستی  سيل حرکت اليتناهین. پتايابدمینهايت متنوع تجلّی اشکال و نسبتهای بی

نهايت در هستی است و هستی تا ر گوهر وجودی هستی نهفته است. بید

نهايت حرکت، جوشش و طپندگی دارد. ما اين نيروی ذاتی را در قانونمندی بی

انة اضـداد، همگونی اضداد و تأثيرات متقابل درونی هستی که همانا مبارزة جاود

  .توانيممیاضـداد است جستجو کرده 

 واقعيت وجودی، تکامل سرمدی و بقایی آهنگهمهستی بدون حرکت، تضاد و 

زة ، مبار. حرکتباشدمی. بقاء خاصيت گوهری هستی دتوانمیجاودان داشته ن

و  کندمی مفهوم واقعی پيدا کلواقعيتيگانه  به مثابةاضداد و تکامل در هستی 

ی ذاتی است. حرکت، تضاد، مبارزه، نظم، آهنگهمکل دارای نظم و هستی

تجلّيات گوهری هستی در هستی  ی، ثبات، تعادل و دگرگونی در حقيقتآهنگهم

های بسيار ت گسترده و با روابط و قانونمندی، که در اشکال و انواع نهايباشندمی

به نيروی استعداد ذاتی انعکاس هستی در هستی  و يابندیممتنوع و پيچيده تبارز 

( کشف و شناسايی مغز انسانی است کره زمينکه مدل تکامل يافتة آن در )

  شوند.می

و به طور نسبی  کندمی تنوع هستی در هستی در خصوصيات نسبی  هويت پيدا

سبی به اين صورت نانسان به يعنی . يابدمیانعکاس  ر مغز تکامل يابندة انسانید
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. سرچشمة اصلی و کندمیجريان واقعی، پيچيده، پرخم و پيچ و بالنده معرفت پيدا

در گوهر هستی و علت واقعی تنوع هستی در هستی در اساسی حرکت و تضاد 

  حرکت و مبارزة اضداد نهفته است. 

ی، آهنگهمها و اشکال بی نهايت متنوع و گوناگون اين جريان سرمدی در قالب

ی و تعادل آهنگهمد و باز خورو دوباره برهم می کندمیو تعادل نسبی پيدانظام 

سازد. اين سير و حرکت جاودانه ات و کيفيات جديدی متبارز مینسبی را در کمي

  تا اليتناهی در تنوع هستی در هستی تعقيب کرد.  توانرا می

عيينات، جريان واقعی و حرکت گوهری ضرورت به يک سلسله ت شناخت اينبرای 

؛ تا انسان برمبنای آن باشدمیمقوالت، قراردادها، معيارها و وسايل بيانی معيّنه 

های بی شمار معرفت و شناخت را در حد ممکن به پيمايد و از روی قلة نسبتاً پله

  علمی انسان برهستی و تنوع اليتناهی آن بنگرد. بينیجهانبلند 

نسبی و متنوع آن شناسايی کرده کل را در اجزاء تیکه گفته شد، هسچنان

اجزای بی نهايت متنوع و گوناگون رابطة ارگانيک و واقعی با . اين توانيممی

داشته باشند. به بيان ديگر هستی را در روابط جزء و کل، خاص و کل میهستی

  شناخت. توانمیعام 

و  اجزاء متنوع اتم، بسيار هایقالبدر اشکال و  کلواقعيتيگانه  به مثابةهستی 

شمار، لهای زنده و غيرزنده، سيارات بیمشتقات آن، مالکيول، عناصر، مرکبات، سلو

بين سيارات و غيره اجسام و  ها، مادة گاز و غبارها، گويچهها، کهکشانمنظومه

شناسد و هستی در هستی هيچ حد و مرزی نمی . اين تنوعکندمی تبارز پيدا مواد

  جريان دارد. ی تا اليتناهیآهنگهم در هستی دارای حرکت، تضاد و

به ی آهنگهمروابط ارگانيک حرکت، تضاد و  وقفهدر بستر عينی اين جريان بی

گوهر ماهوی هستی در هستی وارد اشکال کيفی و کمی جديد و جديدتر  مثابة

. اين نيروی شتابنده و استعداد يابدمیتری ارتقاء و در سطوح عالی و عالی شودمی



 

 

15 
 

ی های پيشرفته تر، آهنگهمر گوهر ذاتی هستی نهفته است که در تکاملی د

. شودمیهای آلی و آلی تر روشن تر و شفاف تر های متکامل تر و ارگانيزميابینظم

هستی در پروسة اين حرکت سرمدی در خاص و در عام، در جزء و درکل تکامل 

  رد.و اين جريان بالنده تا اليتناهی در هستی ادامه دا يابدمی

ی و پيوستگی ذاتی آهنگهمنوع ی هستی يکهاپديدهنهايت متنوع در اشکال بی

ی هاپديدهوجود دارد. اين پيوستگی و همبستگی گوهری مبيّن روابط مختلف 

ی خاص و اجزای هاپديده. بدين معنی که باشدمیگوناگون هستی با يکديگر 

، کلواقعيتمثابة يگانه  همعيّنة مربوطه در بستر حرکت عمومی و کلّی هستی ب

معيّنه و در بستر کلّی مرتبط  ؛ هرکدام شان در روابطکنندمیواقعيت وجودی پيدا

   .يابندمیی ديگرهستی هويت خاص در عام و جزء در کل هاپديدهبا 

به عبارت ديگر هريک از اين پديدها در محدودة معيّن و مشخص خود دارای 

صوصيات و مشخصات، کميت و کيفيت ويژه ها، تضادها، خروابط، قانونمندی

ا های خاص در عام پيدی اطراف خود جنبههاپديدهباشند و ليکن در رابطه با می

کنند. از اينجاست که برای درک و دريافت واقعی و ماهوی ضرورت به شناخت می

و شناخت  شودمیدرونی و بيرونی، داخلی و خارجی در محدودة خاص و عام پيدا

  دخل تکميل کرد.ی ذیهاپديدهطور مجرد از ه ب تواننمیرا يک پديده 

تاجايی که در محدودة شناخت انسان است، در پهنای اليتناهی هستی در هستی 

معيّن و متبارز در پديدهای دوحالت، دو خصوصيت و دو کيفيت و کميت کاماًل 

 فيت باحياتی و؛ حالت، خصوصيت و کيشودمینهايت متنوع هستی ديده بی

ی غيرزنده و يا هستی هاپديدهی زنده و هاپديده توانمیحياتی. در اين زمينه بی

 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 

ت در واقع مرحلة . حياباشدمیازمان معيّن و کيفيت خاص ی الزم، سآهنگهم

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 

شد؛ با  خود وارد عالی ترين مرحله و پيشرفته ترين و مغلق ترين شکل وجود

ترين حالت تجلی هو ارگانيز اندهیترين سازمترين و آلیيفيت نوين در منظمک

 يافت. 

حيات محصول تکامل آلی هستی در هستی است و انسان محصول تکامل 

تکامل هستی توسط مغز مثابة بخش مه که ب باشدمیپيشرفته تر حيات در هستی 

  خود به اين واقعيت گوهری و عينی معرفت پيدا کرده است. تکامل يابندة

و يا  انسان و محصول متکامل هستی بر روی کره زمينالبته شناخت ما به عنوان 

در مجموع در منظومة شمسی چنين برداشتی را از شکل آلی و پيشرفتة حرکت 

بسا ممکن است که  ؛ چهدهدمیدست ه هستی در قالب انسانی و اجتماعی آن ب

ها و در پهنای بيکران هستی اشکال آلی تر و پيشرفته تر حرکت در ساير منظومه

  در کميات و کيفيات مغلق تر و متکاملتری وجود داشته باشد. هستی

دفعگی و آنی پديد نيامده است؛ بلکه محصول حيات در طبيعت به صورت يک

تکامل تدريجی و بسيار طوالنی هستی از درجات پست تر به درجات آلی تر و 

دانه به طور جاو (نهايتدر تنوع بی)اين حرکت اليتناهی . باشدمیپيشرفته تر 

ادامه دارد و پروسة انعکاس هستی در هستی را در اشکال بس گوناگون شفاف تر 

خوبی مشاهده ه . ما نمونة بارز آنرا در حرکت تاريخی انسان بسازدمیو روشن تر 

 .کنيممی
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ی فاقد حيات دارای گوهر مشترک اند. اين گوهر هاپديدهمند و ی حياتهاپديده

ی متذکره حالت خاص و کيفيت هاپديدهاز در هريک  عينی واحد و مشترک

. تفاوت کيفی اين دو حالت را در نوع حرکت، شکل دهدمیمشخص خود را بروز 

سازمانبندی و چگونگی روابط و تأثيرات متقابل اجزای مرکبة هستی در هستی در 

  .توانيممیپديده خاص و معيّنه، جستجو کرده 

يچيده و آلی حرکت وجود دارد. ما اوج ی دارای حيات اشکال بسيار پهاپديدهدر 

آن را در فعاليت مغز انسان و حرکات پر خم و پيچ، بسيار متنوع و سريع اجتماعی 

العمل انيزم زنده صدها گونه حرکت و عکس. در يک ارگتوانيممیديده  به خوبی

دارای خصوصيات و  که هرکدام يابدمیکيمياوی و بيولوجيکی تحقق 

. واقعيت ذاتی و استعداد گوهری انعکاس و خاص استهای مشخص پيچيدگی

هستی در هستی در وجود عينی ارگانيـزم زنده شفافيت معيّن يافته و انسـان 

  .باشدمیآيينة تمام نمـای اين حقيقت تابنـاک 

مطالعه و تحقيقات پيرامون شناسايی، تکامل تاريخی و چگونگی ارگانيزم زنده 

عيّن هماره ادامه دارد. اين حرکت بالنده برای تکميل نشده است و در حدود م

بر جريان حرکت اجتماع  یو تأثيرات مثبت باشدمیانسان نوعی خود شناسی 

  . گذاردمیانسانی و شناخت بی وقفة هستی 

ايی روابط بسيار مغلق، انسان مشتاقانه در مسير طوالنی کشف و شناس

انيزم وجودی انسان، خاصه های پيچيده و خصوصيات اسرارآميز ارگقانونمندی

. بی شک که استعداد و نهدشعور گام میپيوند ارگانيک و روابط متقابل هستی و 

توانايی موفقيت در گوهر واقعی انسان تبلور داشته و او روزی بر اين رازها و 

   .شودمیهای حل ناشده چيره پرابلم

کار  د مغز متکاملشموجود زندة تکامل يابنده )و نمونة بارز آن انسان( به مد

قابل مقايسه با تاريخ طوالنی چندين مليون سالة طبيعت غيرزنده را در مدت غير
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  رشد و تکامل ارگانيزم زنده انجام خواهد داد.

پديدة حيات، دورة بی حياتی طبيعت برروی زمين  يابیشکلدر مقايسه با تاريخ 

 کلواقعيتيگانه  بةبه مثابسی طوالنی بوده است. اگر بحث را از گوهر هستی 

آمده  به وجودشروع کنيم به نتيجة اليتناهی در هستی می رسيم؛ زيرا هستی نه 

؛ بلکه در بستر حرکت و جنبش گوهريش هماره وارد رودمیاست و نه از بين 

  .شودمیهای متکامل تر ته تر و حرکات آلی تر و نظم يابیمراحل پيشرف

دی است که انسان روی زمين و منظومة منظور از دورة بی حياتی طبيعت در ح

شمسی بدان آگاهی يافته است و اين شامل سياره کوچک ما و بعضی از سيارات 

 يابیشکل، که بيشتر به تاريخ تکوين منظومة شمسی و شودمیمنظومة شمسی 

. دورة بی حياتی عمر زمين شايد چندين مليون سال طول گيردمیزمين تعلق 

که مرحلة رشد و تکامل عناصر ساده به ترکيبات آلی تر کشيده باشد. در حالی 

ی مواد پروتئينی و رشد اين سازماندهی آهنگهماين ترکيبات به معدنی و تبديل 

ارگانيزم زنده شايد بيش از ده مليون  يابیشکلپيشرفته به ارگانيزم آلی و در کل 

زنده و متفکر  ارگانيزم به مثابةسال سپری نشده باشد. از هنگام تکامل انسان 

  بيشتر از يک مليون سال سپری نشده است.

ما در اين مدت نسبتاً کوتاه به خصوص پس از تشکيل تمدنهای کهن انسانی )که 

( ناظر حرکات پيچيده، پرنشيب و فراز شودمیاز آن زياده از ده هزار سال سپری ن

وارد تکامل  اجتماعی انسان. هستی در بستر زندگی و سرعتمند اجتماعی بوده ايم

ترين حرکاتش شده است. اين حرکات در طی چند قرن اخير در ساحة يابنده

ساينس و علوم اجتماعی بسيار سريعتر از گذشته رشد يافته است. در بخش 

و تخنيک بشر به حرکات اتمی و مشتقات آن و سرعتهای مافوق سرعت  فيزيک

   يش دارد.صوت رسيده است. سرعتهای مافوق سرعت نور را تحت آزما

در ساحات اجتماعی ما ناظر تغيير و تحوالت شگرفی در جامعة انسانی بوده ايم. 
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های سياسی، اقتصادی، و نظام هامکاتب، سيستمانقالبات، اديان، مذاهب، مسالک، 

اجتماعی و فکری گوناگونی را تجربه کرده ايم. تاريخ و تجارب مثبت و منفی، 

دسترس انسان قرار دارد. به بيان ديگر روابط علمی آنها در اير علمی و غيرذخ

ارگانيک و تأثيرات متقابل هستی و شعور وارد مراحل پيشرفته تر، تکامل يافته تر 

 و سرعتمند تری شده است.

  پيوند ارگانيک هستی و شناخت

ترين . هستی در پيشرفتهباشدمیحيات محصول تکامل طوالنی هستی 

ت شد. حيات گوهر واقعی داشته و در اثر سازماندهی حاضر وارد مرحلة حيا

حرکت طوالنی هستی به کيفيت جديد رسيده است، که انسان محصول آلی آن 

  .باشدمی

کيفيت انسانی رابطة واقعی با کميت عينی آن دارد و اين کيفيت عينی چيزی 

ها سال رشد و نمو در م متکامل بدنی انسان که طی مليوننيست جز ارگانيز

کيفی امروزی درآمده است. ارگانيزم بدنی انسان رابطة واقعی با  هيئت کمی و

ر باشد و محصول حرکت اليتناهی آن است. د داشتهمیمادی هستی  گوهر 

گانيزم بسيار مغلق و پيچيدة بدن انسان )که دارای پروسة اين حرکت تکاملی ار

  يافت. ، حواس پنجگانه، و ميتابوليسم طبيعی بود( شکلهسازمان تکامل يابند

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 

 . ارگانيزم بدن انسان،استعداد طبيعی در خصوصيت ارگانيزم بدنی انسان نهفته بود

بدون  .دادمیوظايف عضوی انجام عمل جذب و دفع را به عنوان برای تضمين بقاء 

  .توانستنمیاين همگونی و تعادل ادامة حيات ممکن شده 

انسان برای تضمين حيات و تداوم بقاء به عمل جذب و دفع نياز اساسی داشت، تا 
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های بدنی خود را حفظ کند. اين ضروت ی و تعادل تعمير و تخريب سلولآهنگهم

ست. سازمان بدنی انسان از جمله دستگاه توانمیطبيعی با فعاليت و کار رفع شده 

 هایشناختآغاز  اعصاب و مغز استعداد فطری هدايت اين جريان را پيداکرده بود.

ابتدايی انسان رابطة طبيعی و واقعی با ارگانيزم بدنی او، ضرورت طبيعی رفع 

در اين بستر عينی استعداد گوهری نخستين آن دارد.  هایفعاليتاحتياجات و 

تری رسيد و در اجتماع انسانی رابطة  نعکاس هستی در هستی به درجات عالیا

  متقابل هستی و شعور آغاز و روز به روز تکامل پيداکرد.

ابتدايی انسان بنياد عينی و مادی داشته اند. انسان به عنوان  هایشناختتمام 

اری محصول تکامل هستی توانايی و استعداد انعکاس هستی در هستی و عکسبرد

م شناختها، های واقعی تمايار متنوع آنرا پيداکرد. ما ريشهی بسهاپديدهاز 

ها، توهمات و افکار را در اين استعداد و توانايی طبيعی تصورات، ذهنيات، ايده

. بدون سيستم عصبی و مغز تکامل يابندة انسانی پروسة توانيممیسراغ کرده 

هريک واقعيت عينی دارند( ناممکن ی متنوع هستی )که هاپديدهعکسبرداری از 

  .ه استبود

 در اين بستر عينی و واقعی بود که تأثيرات متقابل هستی و شعور تکامل يافت و تا

، نظريات، تخيّالت، اديان، مذاهب، هاايدهزبان، مفاهيم، مقوالت،  يابیشکلسرحد 

ظامهای سياسی و فکری، مکاتب فلسفی، سياسی، اقتصادی، ن هایسيستم

مدون، هنر و ادبيات، شعر و موسيقی،  هایتيوریهای گوناگون، تماعی، فرضيهاج

  فيلم و سينما، پروازهای تخيّلی انسان و غيره ارتقاء پيداکرد.

ی متنوع هستی شناخت بسيار سطحی و برداشت حسی هاپديدهانسان ابتدايی از 

عينی مربوطه  ایهواقعيترنگارنگ با  هایشناختو ناپخته داشت. بسياری از اين 

آن عدم تطابق و تناقضات چيزی تطابق و همگونی نداشت. انسان ابتدايی از 

دانست؛ زيرا در آن زمان دارای بينش حسی، تجارب اندک، آگاهی ناکافی و نمی



 

 

21 
 

تکامل اجتماعی بس ابتدايی بود. او در محاصرة همه جانبة طبيعت بی شعور و 

از  . به آسانیکردمیگاه خود زندگی تحت سلطة غرايز طبيعی و زندگی ناخودآ

؛ ليکن شدمیرخدادهای طبيعی متأثر ، قهرطبيعت و ی متنوع هستیهاپديده

و بود طبق خصوصيت فطری و استعداد ذاتی خود قادر به ادامة حيات و تداوم بقاء 

از منابع بيکران هستی در سطح ابتدايی نظر به شرايط زمانی و مکانی استفاده 

  .کردمی

شناختهای عميق، منطقی و  توانستنمیان ابتدايی تحت آن موقعيت و شرايط انس

متکامل داشته باشد؛ زيرا توانايی و تجربة آن را پيدانکرده بود تا انعکاسات 

يابی کند؛ به ، سازمانبندی و حقيقتی عينی را در مغزش تحليل و بررسیهاپديده

، تضادها، روابط درونی و بيرونی هاقانونمندی راه يابد؛ هاپديدهژرفای ماهيتی 

دخل خارجی کشف و ارزيابی ی ذیهاپديدهرا درک و ارتباط شان را با  هاپديده

انسان از امکانات بيکران هستی توان استفاده مطلوب را نداشت. علم،  کند.

  تکنولوجی، اسباب و ابزار کار را هنوز کشف و اختراع نکرده بود.

 هایشناختدر محاصرة يک سلسله به مرورزمان ط انسان در آن وضعيت و شراي

ی ناصحيح، عقايد و باورهای غيرمنطقی، تعصبات هاايدهغلط، سطی، تصورات 

انطباقی گرفتار آمد و و خرافات و برداشتهای خام و غير خشک و جامد، توهّمات

ذهنی غيرواقعی و برداشتهای غيرانطباقی را به عنوان حقيقت  هایشناختآن 

روابط  ،د. اين جوّ و فضای ذهنی ناهمگون و سيستم ناقص انديشيدنپذيرا ش

آلود و تنش آهنگهمشکل ناقص، ناه ستی و شعور را بمتقابل و تأثيرات دوجانبة ه

  زندانی شد.ناخودآگاهی خود  و انسان عمالً در قيد و بندرشد داد 

رات غلط و غيرواقعی، برداشتهای غيرانطباقی، پندارها و تصو هایشناختتمام 

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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که انسان به داليل يیی متنوع هستی در مغز انسان خلق شده اند. از آنجاهاپديده

ی هاپديدهودی، ماهيت درونی و شناخت صحيح به واقعيت وج توانستنمیفوق 

آگاهی درست حاصل کند، گرفتار غلط فهمی، توهم،  منعکس شده در مغز خود

و اين تسلسل و  شدمیخرافات، جهل، تناقض، تعصب کور، تحجّر و نادانی 

پرورانيد و از آن نظام ناقص را در ذهنيات ناپختة خود میسازمانبندی غلط و 

رداشتهای جدا شده از واقعيت عينی زندگی طبيعی و حيات متناقض و ناقص ب

با قوانين عينی هستی و  آهنگهمناقص و ناذهنی . اين سيستم ساختمیواقعی 

تی حرکت جامعة انسانی در هستی، مانع رشد، پيشرفت و ترقی اجتماع ذاماهيت 

  .شدمیانسانی 

ی هاپديده؛ جز دکنمیمحصول متکامل هستی در هستی زندگی  به مثابةانسان 

. انسان در تواندمیمتنوع هستی در هستی چيز ديگری در مغزش انعکاس داده ن

و جريان بی وقفة  انديشدفقط هستی را می ،مسير زندگی واقعی در هستی بيکران

متنوع  هایشناختشناخت هستی تا اليتناهی در هستی کل ادامه دارد. پس تمام 

غلط( از هستی عينی منشاء گرفته و در و رنگارنگ انسان )چه صحيح و چه 

   هستی واقعی قرار دارند.

ی مربوطة خود هاپديدهيی که با واقعيت عينی هاايده، مفاهيم و هاشناختآن 

د، نتوانستنمیجنبة تطابقی يافته  اقعی در جامعهد و در زندگی وهمگونی نداشتن

آن به شکل ذهنيات  از زندگی واقعی و طبيعی انسان فاصله گرفته و در ماورای

د. اين خود انسان بود که به اين ق ماندنمجرد و مفاهيم غيرتطابقی معلّ 

ناقص، ذهنيات مجرد و مفاهيم غيرواقعی ارزش و اهميت واال قايل  هایشناخت

و برای آنها در سيستم ذهنی خود جايگاه ويژه ای اختصاص داد. آهسته  شد

شده، انسان به حقايق ناب و  آهسته و در مسير زمان در فضای ذهنی خلق

  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. 

های جاری و در يعی و واقعی، در پروسة کار و فعاليتانسان در جريان زندگی طب

بستر گسترش تجارب علمی و انکشاف علوم به ماهيت اصلی شناختها و 

های ناصحيح، غيرواقعی و غيرانطباقی آگاهی الزم پيداکرده و از آنها جدا برداشت

 . شودمی

ن به اين زمانی خواهد بود که انسان در پراتيک واقعی زندگی اجتماعی چونا

علمی، تجارب مثبت و برداشتهای درست و انطباقی دست يابد و به  هایشناخت

شيوة علمی شناخت مجهز شود که ديگر نيازی به تاريک انديشی نباشد. در اين 

و زندگی اجتماعی ذهنی، علمی فضاء و محيط  بينیجهانوقت انوار درخشان 

  .سازدمیرا پر انسان عملی 

اين مرحلة مترقی الزم است که معرفت انسان از  برای تحقق عملی و نظری

ی متنوع آن، رابطة انسان و هستی و رابطة انسان هاپديدهماهيت واقعی هستی و 

و انسان به حد کمال نسبی برسد و تا آن مرحله جلو رود که تسلط رمزآلود 

اقی، حاکميت مطلق پندارها، اوهام و ذهنيات غيرواقعی و غيرانطب هایشناخت

د را درهم شکند. بايد ضرورت عينی و ذهنی برای اين حرکت و جنبش مجرّ

  بنيادی در مسير طوالنی تکامل جامعة انسانی فراهم آيد.

استعداد انعکاس هستی در هستی در ماهيت گوهری هستی نهفته است و انسان 

مثابة بخش آگاه هستی ه . به اين صورت انسان بباشدمیآيينة تجلی روشن آن 

اقعی ذاتی و توانايی فطری اين را دارد که در پروسة زندگی طبيعی و واستعداد 

اسرار و قوانين بسيار پيچيدة هستی بيکران را کشف  مرزهای ناشناخته را بگشايد؛

  و ماهيت خود و هستی را دريابد. و شناسايی کند

انسان برای تضمين حيات و ادامة بقاء مجبور است که به نيازهای طبيعی و 
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صورت عينی و واقعی رسيدگی کند. پندارها، اوهام، خرافات، ه ود بجسمی خ

در پراتيک واقعی، حيات  توانندمیشناخهای غيرواقعی و برداشتهای غيرانطباقی ن

مة بقاء را در اجتماع تأمين کنند. در اينجاست ابدنی او تضمين و اد را در ارگانيزم

پرستان و متعصب ترين آدمها نيز ، خرافاتی ترين اوهام هاانسانکه پندارگراترين 

ه از قوانين عينی هستی اطاعت در زندگی طبيعی و واقعی مجبور و مکلف اند ک

ند. به احتياجات واقعی شان از قبيل )خوردن، نوشيدن، خوابيدن، و درمجموع کن

عمليات جذب و دفع( به صورت عملی و الزمی بپردازند. در غير اين صورت تعادل 

  ميرد.در ارگانيزم بدنی برهم خورده و آدم می يببين تعمير و تخر

اين خود انسان است که با اجرای اعمال واقعی و با استفاده از دستگاه اعصاب و 

 سازدمیمغز فعالش زمينه را برای شناختها و افکار غيرواقعی و غيرانطباقی فراهم 

قاصر و )که محصول عقل ناصحيح و ذهنيات واهی را  هایشناختو مخلوطی از 

. مغز فعال، توانا و پرورانددر مغزش میفهم اندک او در روزگار ابتدايی بودند( 

  .اندازدمیکار ه انديشمند خود را جهت قبول، پرورش و مستدل ساختن آنها ب

د و ذهنيات مجرّ هاانديشهطور تاريخی هماره در اين دريای خياالت، ه انسان ب

مشغول بوده، کاوش و غوطه وری داشته، تا  عينی به شناگری هایواقعيتجدا از 

. بی شک که عالوه برنيافتن گوهر مقصود، راه خود را شايد به گوهر مقصود برسد

  نيز تاريک و پرابهام ساخته است. 

علم و تجربة بشری ثابت کرده است که به کمک ذهنيات غيرواقعی و مفاهيم 

ها و ها، تيوری پردازیسفه بافیفل که حقايق و واقعيات را در البالی)غيرانطباقی 

انسانی را  جامعة تواننمی، (سازندمیناپيدا و غبارآگين  اساس،های بیسازیمنطق

در شاهراه رشد، پيشرفت و تکامل سوق داد. اين سلسله افکار، باورها و ذهنيات در 

  .کنندمیراه رشد و تکامل طبيعی و واقعی جامعة انسانی موانع جدی خلق 

خالصه، بين واقعيت و حقيقت، کميت و کيفيت، هستی و شناخت رابطة  طوره ب
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بدون واقعيت عينی،  ؛عينی و واقعی وجود دارد. بدون هستی واقعی، شناخت

. ما رابطة توانندمیمفهوم واقعی داشته ن، صه، کيفيتو بدون کميت مشخّ حقيقت

کی آنها دريافت متقابل و تأثيرات دوجانبة هستی و شناخت را در پيوند ديالکتي

. در بستر واقعی اين روابط متقابل ماهيت گوهری هستی و توانيممیکرده 

 .کندمیدرخشش هستی در هستی تجلّی جاودانه پيدا
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 یآهنگهمحرکت، تضاد و 

. يابدمیی تعيّن آهنگهم، در حرکت، تضاد و کلواقعيتيگانه  به مثابةهستی 

که در پيوند ارگانيک  باشندمیری هستی ی اجزای گوهآهنگهمحرکت، تضاد و 

باهم، هستی را مفهوم واقعی و عينی بخشيده اند. هستی در ورای اين مقوالت 

  .تواندمیذاتی مفهوم حقيقی و وجود عينی داشته ن

حرکت با تضاد رابطة ارگانيک دارد و در اصل در اثر تقابل و جهات متباين شکل 

و استعداد گوهری هستی است که در اثر . حرکت به صورت عام خصلت گيردمی

مثابة تضاد اساسی و ذاتی هستی( ه تقابل و تأثيرات دوجانبة جابه و دافعه )ب

  ير دارد.ر هستی جريان بی وقفه و سکون ناپذو تا بی نهايت د يابدمیتابندگی 

خود ه حرکت در اشکال بس متنوع هستی در هستی خصوصيات گوناگون ب

ی خاص در اشکال هاپديدههای درونی و تضادهای داخلی مندیبا قانون و گيردمی

ه کمی و کيفی مشخص رابطة ارگانيک دارد. هر حرکت و جنبش منفرد و خاص، ب

کلی، تعادل،  به معنی. اما حرکت شتابدمیی آهنگهمسوی نوعی تعادل و 

. ازينجاست که اشکال بسيار متنوع شکندمیهمگونی و سکون نسبی را درهم 

، وحدت و مبارزة اضداد و تأثيرات متقابل جاذبه و دافعه در پهنای بيکران حرکت

ن ديتپبش واقعی تا اليتناهی در هستی و اين جريان و جن دنآيمیهستی پديد 

  .دارد

ه . هستی بيابندمیحرکت و تضاد جزء الينفک هستی بوده و در هستی هويت 
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تی است. حرکت و تضاد در ی ذاآهنگهمدارای نظم و  کلواقعيتمثابة يگانه 

ی بی نهايت متنوع هستی در خاص و در هستی ارگانيگ به طور کل، در هاپديده

يگانه  به مثابة. به عبارت ديگر هستی کنندمینوعی نظم و هم آهنکی سير 

. حرکت، تضاد و يابدمیی هويت واقعی آهنگهم، در حرکت، تضاد و کلواقعيت

هم قرار داشته و به عنوان يک سيستم کلی ی در رابطة ارگانيک باآهنگهم

. اين کنندمیی متنوع هستی در هستی جنبة نسبی پيدا هاپديدهارگانيک، در 

سير واقعی در حقيقت همان تکامل نسبی اجزای بی نهايت متنوع هستی در 

ی در اين بستر واقعی تا آهنگهمهستی است و هستی دارای حرکت، تضاد و 

  .تواندمیرده اليتناهی درخشش پيداک

تضادی دارای دوجهت است؛ جهت  . هرباشدمیحرکت بيان درست تضاد 

رونده و جهت بازدارنده. حرکت همواره با جهت پيشرونده سروکار دارد و پيش

ی، آهنگهمد که حرکت، تضاد، ارنده. البته اين را بايد درک کرسکون با جهت بازد

ة ارگانيک با يکديگر تبارز وجودی و تعادل، جابه، دافعه، مثبت و منفی در رابط

  .توانندمیمفهوم واقعی پيداکرده 

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 

و اين  يابدمیی تعّين آهنگهمديگر هستی در بستر روابط ارگانيک حرکت، تضاد و 

روابط ارگانيک در حرکت، بالندگی و تکامل دايمی و پيشرونده درک و شناسايی 

 .توانندمیشده 
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 تضادهای مهم و اساسی هستی

در پهنای بيکران هستی و در بنياد ذاتی سازمان يافتة آن تضادها، حرکات و 

 به خود نسبی جنبة د که هرکدام در برابر ديگریقانونمندی هايی وجود دار

را تشکيل ر هستی کل يک سيستم ارگانيک کلّی و در رابطه با گوه گيرندمی

. در اين سير واقعی است که رابطة ارگانيک نسبی و مطلق، کلی و جزئی دهندمی

. به صورت بسيار فشرده اين تضادهای اساسی و کندمیو عام و خاص روشنی پيدا

 کرد. ارزيابی توانمیمهم را در هستی 

  تضاد کلی و اساسی هستی الف:

  ی فاقد حياتهاپديدهی دارای حيات و هاپديدهتضاد بين  ب:

  تضاد بين مرگ و زندگی در ارگانيزم زنده ج:

 تضاد در اجتماع انسانی د:

  الف: تضاد کلی و اساسی هستی

. تضاد خصوصيت ذاتی هستی يابدمیی تعيّن آهنگهمهستی در حرکت، تضاد و 

و سرچشمة هرنوع حرکت، جنبش، خودجنبی، تپش و بالندگی است.  اشدبمی

خصوصيت گوهری هستی، در سراسر هستی از کوچکترين زره تا  به مثابةتضاد 

  ی رابطة ارگانيک دارد.آهنگهمبزرگترين آن وجود داشته و با نظم و 

تضاد کلی و اساسی هستی دارای دوجهت اصلی جاذبه و دافعه است. جاذبه و 

افعه در رابطة ارگانيک باهم، در نفوذ متقابل باهم، در تأثيرات دوجانبه باهم و در د

. اين رابطة واقعی توانندمیرابطه با يکديگر مفهوم واقعی و هويت عينی پيداکرده 

و پيوند ارگانيک جاذبه و دافعه در تمام اجزای هستی )اتم، مشتقات اتم يعنی 
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ات آن، مولکول، عناصر، مرکبات، سيارات، الکترون، پروتون، نيوترون و مشتق

  منظومه ها، گويچه ها، کهکشان ها و غيره ( وجود دارد.

های که در کميت باشدمیالعمل جاذبه و دافعه حرکت به طور کل همين عکس

در طبيعت حرکات  توانمی. گيردمی به خودنسبی گوناگون  هایکيفيتمختلفه 

، حرکات اتم ها در کيميا، حرکات پرخم فيزيکسادة مکانيکی، حرکات ملکولی در 

خاصه حرکت بسيار مغلق و بالندة  و پيچ اجتماعی، روابط متقابل هستی و شعور

  را مشاهده کرد.و خيال فکر 

همين رابطة ارگانيک جاذبه و دافعه است که در مقناطيس به صورت قطبی شدن، 

شکل جاذبه و ه ر کيميا بدر برق به صورت شارژ موافق و مخالف)مثبت و منفی(، د

دافعة کيمياوی، در ارگانيزم زنده به صورت جذب و دفع، تعمير و تخريب و در 

  .کندمیشکل تقابل وراثت و سازگاری تابندگی پيداه بستر تکامل سلول زنده ب

قانون اساسی و کّلی هستی تا بی نهايت  به مثابةی جاذبه و دافعه آهنگهمتباين و 

اشکال گوناگون حرکت و  ين مبنای واقعی تنوع هستی در هستی،جريان دارد. بر ا

يگانه  به مثابةو هستی  آيدمیوجود ه ب هاپديدههای خاص و عام قانونمندی

 .کندمیدر حرکت، جنبش و تکامل اليتناهی در هستی جريان پيدا کلواقعيت

  ی دارای حيات و فاقد حياتهاپديدهب: تضاد بين 

ی در هستی که خصوصيت گوهری هستی است، در پديدة استعداد انعکاس هست

تجلّی روشن يافت. تضاد فوق واقعيت وجودی خود را در پديدة حيات  ،حياتمند

که در اثر تکامل طوالنی هستی در هستی شکل پذيرفت متبارز نمود و کميت 

  ارگانيزه شده اش کيفيت نوينی را عرضه کرد.

در بستر يک سلسله  است که حيات در حقيقت محصول آلی تکامل هستی

ی و کيمياوی در طول زمان بسيار دور و دراز فيزيکهای مکانيکی، العملعکس
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شکل يافت. اين حرکت تکاملی و پيشرونده دارای استعداد و توانايی ذاتی و درونی 

جهت تضاد اساسی و کلی هستی جستجو  بود که ما آنرا در خصوصيت جوهری دو

شکل کمی و کيفی تبارز آن در پديدة حيات ساحت نهايت . البته توانيممیکرده 

  گسترده، متنوع و پيچيده يی را متجلّی ساخته است.

هستی در بستر واقعی حرکت تکاملی اش وارد مراحل تکاملی جديد و پيشرفتهای 

ی با ساير آهنگهمعالی تری شد. اين سير واقعی و طبيعی در نوعی مبارزه و 

های العملعکستقابل و داده و در پروسة تأثيرات مرخی متنوع هستی هاپديده

ينجا رسيده است. البته اين خصوصيت و استعداد حرکت و تکامل در گوناگون به ا

پديده حيات با گوهر واقعی هستی پيوند ارگانيک دارد و به عنوان بخشی از 

  .گيردمیپيوند واقعی قرار سيستم ارگانيک کلی با ساير اجزای مربوطه در 

حيات در شکل سلول زنده، دارای خصوصيت انتقال وراثت و سازگاری با محيط 

و در بين اين دو خصوصيت مبارزه عينی و واقعی جريان دارد. انتقال  باشدمی

و اين  گيردمیوراثت در جريان تکامل حيات به صورت بالنده و پيشرفته انجام 

انفعاالت داخلی سلول زنده حرکت تکاملی در اثر همان تضادهای درونی و فعل و 

ضروت به انتخاب طبيعی و برقراری  ،ی خارجهاپديدهجريان دارد. در ارتباط با 

. در اين ميدان واقعی و عينی است که تنازع باشدمیپيوندها و ارتباطات الزمی 

( و ارگانيزم زنده )چه ابتدايی و چه پيشرفته تواندمیبقاء صورت عملی پيداکرده 

؛ به کندمیی و غريزی از موجوديت و حق حيات طبيعی خود دفاع به طور طبيع

  .پردازدمیمبارزه ه ی مخالف و مزاحم بهاپديدهخاطر آن با 

. نظر به گيردمی در ميدان صلح طبيعت، جنگ برای تضمين حيات و ادامة بقاء در

تجارب تاريخی پيروزی نهايی با جهت پيشرونده است. در اين نبرد طبيعی 

و محيط را جهت  که بر موانع مختلفه فايق آمده شوندمیات زنده يی پيروز موجود

ادامة بقاء مساعد سازند؛ بتوانند ممکن ترين رابطه، همگون ترين پيوند و متعادل 
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 (جهت ادامة بقاء)متنوع هستی  یهاپديدهی را با محيط زيست و آهنگهمترين 

ضروری طبيعی  توافق الزم و خلدذیی متنوع هاپديدهبرقرار کنند. با محيط و 

ی هاپديدهی الزم با آهنگهمهمه جانبة ضروری را در  حاصل نمايند. مبارزات

ی مزاحم ادامه دهند. در اين صورت ميدان صلح واقعی و هاپديدهموافق، عليه 

  طبيعی در هستی روز بروز مساعد و مساعد تر خواهد شد.

زه و همگونی، انسان نقش عمده و در بستر پردرازنای اين جنگ و صلح، مبار

اساسی پيداکرده است. اين خصوصيت ارزنده با ساختمان کمی و کيفی ارگانيزم 

محصول تکامل يافتة هستی و  به مثابةانسان بدنی او رابطة واقعی و ذاتی دارد. 

نتيجة بارز حرکت پديدة حيات، ضرورت طبيعی به تضمين حيات و ادامة بقاء 

ای تأمين اين هدف بنيادين نياز به مبارزه اصولی عليه . برباشد داشتهمی

ی مزاحم و مخرّب، جهت برقراری روابط موزون، متعادل و سازمان يافته با هاپديده

  قوانين اساسی و کلی هستی در خاص و عام است.

دارای بنياد واقعی است و تا  انسان با طبيعتتضاد، مبارزه و تطابق طبيعی 

، به آن احتياج خواهد در به تضمين حيات و ادامة بقاء باشدهنگامی که انسان قا

بود؛ ليکن شکل و شيوة اين مبارزه و همگونی در پروسة طوالنی حيات دستخوش 

چيرگی انسان بر طبيعت و تخفيف  به سویو در حقيقت  شودمیتغيير و تبدالت 

  .رودمیاين تضاد در ابعاد گوناگون پيش 

ن در اثر حوادث که انسا شودمیمانی خاموش و ساکن تضاد بين انسان و طبيعت ز

خود، نتواند تضمين بقاء کند. اين فرض تنها در  مخرّب طبيعی و اعمال مخربانة

و در حد دانش محدود ما مفهوم ذهنی پيداکرده هيئت انسانی آن در روی زمين 

؛ زيرا حيات به صورت کل خصوصيت ذاتی هستی است و هرگز از بين تواندمی

ها و نقاط اليتناهی سا امکان دارد که در ساير منظومه. همچنان چه برودیمن

زياده بر  هستی در هستی حيات در اشکال آلی و عالی تر آن وجود داشته باشد.
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شکل پيشرفته و تکامل يافتة هستی در ماهيت و ذات هستی  به مثابةآن حيات 

اين  تواننمیو  رودیمنهفته است و به معنی گوهری و کّلی هيچگاه از بين ن

  ی در هستی، جدا کرد. آهنگهماستعداد ذاتی را از عمويت حرکت، تضاد و 

ل و مدارج عالی و عالی تری را هستی در حرکت پيشروندة خود هماره مراح

انسان به عنوان بخش متکامل آن ذاتاً اين استعداد طبيعی را دارد که  پيمايد.می

که طی مليونها سال اين تضمين بقاء به چنانبقايش را در هستی تضمين کند. 

  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 

 . او عماًل و ذهناً توانايیباشدمیذخاير مادی و معنوی بيشتری نسبت به گذشته 

تری پيداکرده است تا در حدود ممکن و در سطح باالتری در مقابل خشونت افزون

  ی پرخاشگر هستی ايستادگی کند. هاپديدهو تهاجمات 

. اگر شودمیهای بيشتری نايل  انسان در مبارزه با طبيعت روز بروز به موفقيت

رويه از از تخريب و انهدام محيط زيست )که توسط استفادة بي تواندمی ،بخواهد

مواد سوخت فسيلی شدّت يافته است( جلوگيری کند. او حاال از منابع بيکران 

از کره . دهدمی. محيط بود و باش خود را گسترش دکنمیهستی بهتر استفاده 

های جلوگيری از تخريب و و وارد سيارات ديگر شده است. راهزمين پا فراتر نهاده 

  .کندیمانهدام محيط زيست را کشف و شناسايی 

اين حرکت بی انتها و اين جستجوی پايان ناپذير انسان تا اليتناهی در هستی 

زند. انسان در جريان اين ر تضاد بين انسان و طبيعت دور میادامه دارد و بر محو

حرکت جاودانه بر قدرت دفاعی، مبارزاتی، تطابق و سازگاری خود با ساير 

ترين و  آهنگهمراری متعادل ترين، سوی برقه افزايد و بی هستی میهاپديده

. اين حرکت رودمیممکن ترين روابط با قوانين عينی، اساسی و کلی هستی پيش 

 .تواندمیدر اشکال نسبی تکامل پيداکرده و به صورت نسبی شناسايی شده 
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  ج: تضاد بين مرگ و زندگی در ارگانيزم زنده

يت دارد. زندگی تعادل ينهمگونی نسبی در ارگانيزم زنده ع درزندگی و مرگ 

و مرگ  دهدمیزنده را در برّش زمانی و مکانی مشخص نشان  ارگانيسمموزون 

دو در ارگانيزم وجودی  شکل برهم خوردن اين تعادل است. زندگی و مرگ هر

پديدة دارای حيات وحدت نسبی دارند. مرگ در زندگی و زندگی با مرگ هماره 

مرگ به طور نسبی در خود پديدة حيات  در جدال و کشاکش است. هستة اساسی

  .شودمیاز زمان بر زندگی غالب و در مرحلة مشخصی  يابدمیپرورش 

های واقعيت اصلی مرگ و زندگی را بايد در فعل و انفعاالت کيمياوی درون سلول

ارگانيزم زنده و ديگر حرکات اعضای بدن جستجو کرد. بين حرکات مغلق 

ی رابطة ارگانيک وجود دارد. تمام اين حرکات ساده کيمياوی و حرکات سادة عضو

پذيرد و با قوانين اساسی و کلی ه در پهنای بيکرانة هستی تحقق میو پيچيد

 هستی رابطة واقعی دارد. اگرچه با چشم عادی مشاهده آن بسی دشوار است.

که در آن عمل جذب و دفع به  شودمیزندگی به آن حالت ارگانيزم زنده گفته 

ته و تعادل بين تعمير و تخريب در جهت زندگی الزم و کافی جريان داشصورت 

  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 

گ و زندگی در تضاد هميشگی بسر . مريابندمیتعادل در رابطه باهم مفهوم 

. با نفی حيات شودمیوقفه، حيات تضمين ن اين مبارزة بیبرند. در جريامی

. به گرددمیارگانيک در يک شکل خاص، پديدة حيات به مفهوم عام تر آن حفظ 

طور مثال ما تداوم حيات را در توليد نسل، انتقال وراثت و گسترده شدن آن در 

هستی و در ساير موجودات  اجتماع انسانی و تنوع بی پايان آن در گسترة بيکران

  . توانيممیديده روشنی ه زنده ب
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بقاء به عنوان خاصيت و استعداد گوهری هستی در پديدة متکامل حيات تابندگی 

و قانون طبيعی مرگ و زندگی در پديدة حيات در آميختگی  کندمیبيشتری پيدا 

  .يابدمیبا واقعيت وجودی و حالت ارگانيک آن نمود 

در پروسة طبيعی تنازع بقاء در سازگاری بامحيط و تطابق طبيعی تضمين حيات 

و اين عمل تحت شرايط و موقعيت معيّن در هستی صورت  تواندمیتحقق يافته 

تر رمز بقاء به طور کامالً طبيعی، غريزی و . در موجودات زندة پستگيردمی

ه تکامل بيشتر . هرقدر که ارگانيزم وجودی موجودات زنديابدمیناخودآگاه تداوم 

کرده باشد و خصوصيت سازگاری با محيط و تطابق طبيعی به درجات عالی تر و 

  .رودمیهمان اندازه امکان تضمين بقاء باال ه متکامل تری رسيده باشد، ب

انسان موجودی است که در ارگانيزم بدنی آن اين استعداد و خصوصيت بيشتر 

در محيط های گوناگون زمينه را  اندتومیو به کمک عقل و شعور خود  رشد کرده

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. 

صالحيت فطری و ذاتی اين را دارد که روز بروز محيط طبيعت را  انسان استعداد و

بقاء مساعد تر سازد و محيط اجتماعی را مناسبتر گرداند. موانع برای ادامة 

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.

دارای دو جنبة مرگ  يابیشکلهمان روزهای نخستين ارگانيزم وجودی انسان از 

و زندگی بوده است. در برابر جهت زندگی همواره مشکالت و موانع گوناگونی 

از مشکالت داخلی و خارجی ياد آوری کرد. انسان  توانمیوجود داشته است که 

 ها،ز قبيل سرما، گرما، زلزله، سيالبهميشه در برابر فشارها و مشکالت هستی ا

ها، ها، جنگها، ويروسها، هجوم درندگان، کمبود غذا، امراض، ميکروبتوفان
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لو بوده است. اين مشکالت و موانع ج ورروباعمال مخرب انسان بر انسان و غيره 

  ان را در سطوح معيّن گرفته اند.رشد طبيعی و تکامل اجتماعی انس

طوح نسبی و ممکن انسان در طول زندگی طبيعی، تاريخی و اجتماعی خود در س

با اين مشکالت و موانع مبارزه کرده و در حدود معيّن بر آن چيرگی يافته است؛ 

و تعدادی از موانع را از جلو رشد و تکامل خود  کرده برخی از اين مشکالت را حل

گفت که استعداد و نيروی ذاتی  توانمیبرداشته است. با شناخت اساسی انسان 

  در گوهر واقعی انسان وجود دارد.  ،وزیتا سرحد پير ،اين مبارزه

بر جريان واقعی حيات و تعادل تعمير و تخريب  تواندمی قتانسان در حقي

 ذارد. تعادل بين مرگ و زندگی راارگانيزم بدنی خود در خاص تأثير مثبت بگ

با تمام نرا کند و سلسلة آبيشتر تضمين  بقاء را در مفهوم عام آن .طوالنی تر سازد

عدی بسپارد. بی شک انسان بهای  به نسلهای ممکنه ذخاير و پيشرفت تجارب،

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. 

سان روزی بر جريان رو به تکامل تضاد اساسی بين مرگ و به عبارت ديگر ان

زندگی تسلط کافی خواهد داشت و سير حرکی آنرا کنترول آگاهانه و هدفمند 

 خواهد کرد.

  کی زن و مرد)نر و ماده(اختالف بيولوژي د:

يی برای تضمين بقاء و حفظ تسلسل حيات ضروت به توليد نسل هر موجود زنده

. اختالف شکلی و يابدمیی و ضروری به اشکال متنوع انجام دارد و اين عمل ذات

ی را در هستی زنده تشکيل آهنگهمجسمی نر و ماده ساخت و اساس نظم و 

 ی طبيعی و تعادل واقعیآهنگهم. در اين تفاوت بيولوژيکی در حقيقت دهدمی
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ه عنوان ضرورت طبيعی جزء ذاتی پديدة حيات ارگانيک ـود دارد که بـوج

  .شدبامی

ضرورت به نر و ماده  هاانسانتمام موجودات زنده از جمله نباتات، حيوانات و 

دارند. برای ساختن يک سلول جديد نباتی و  يا حيوانی بايد سلول نر با سلول 

به ماده ترکيب شود. از ترکيب اين دو سلول، سلول واحدی بنام تخم لقاح شده 

ذاتی به تقسيم و رشد و نمو شروع . اين سلول جديد طبق خصوصيت آيدمی وجود

های يک سلول ی نر و ماده  دارای نصف کروموزمها. هرکدام از اين سلولکندمی

. از همين شودمیعادی اند که ار ترکيب شان در واقع يک سلول عادی ساخته 

ها سلول اشتقاق يک سلول ترکيبی)تخم لقاح شده( در اثر تقسيم شدن مليون

  .تواندمیشده 

. برای آماده شدن زمينة کندمیالت درونی تکامل پيدا ال طبق فعل و انفعسلو

شده و اجزای متشکلة آن در دو تقسيم پذيری ابتدا در خود سلول تغييراتی پيدا 

و از يک  . پس از آن در هستة سلول خاليگاهی ايجاد شدهشوندمیقطب تقسيم 

سرحد  رشد و نمو تا . اينآيدمی به وجود ،سلول دو سلول و به همين ترتيب

  .رودمیکامل نبات و يا حيوان جديد پيش  يابیشکل

. از تجارب علمی و شودمیانجام  اين پروسة طبيعی در انسان نيز به همين صورت

که ساختمان متفاوت بيولوژيکی زن و مرد برای توليد  آيدمی عملی زندگی بر

و صورت، تکامل يافته مثل، تداوم حيات و تضمين بقاء در متعادل ترين شکل 

، واقعی و ذاتی پايه و اساس حيات انسانی را تشکيل طور طبيعیه است و ب

زن و مرد از نگاه ساختمان بيولوژيکی هيچ گونه برتری و تفوّقی بر  .دهدمی

يکديگر ندارند. اين تفاوت به عنوان يک ضرورت طبيعی و حياتی تبارز يافته و 

  هستی معرفی کرده است. ی و تعادل را درآهنگهمبهترين 

و تعداد شان  باشدمیها در سلولهای نر و ماده )زن و مرد( يکی روموزمماهيت ک



 

 

38 
 

دو سلول آن است که سلول مرد دارای دم اين آشکار بين هم برابر است. تفاوت 

. اين باشدمیمتحرک و سول زن دارای اندوختة غذايی بيشتر و جثة بزرگتر 

  رت حياتی است.تفاوت هم در واقع يک ضرو

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 

شويی نهفته است. تا زمانی که انسان وجود داشته يابنده و تکامل کنندة زندگی زنا

بنيادين  ی طبيعی و اين وحدتآهنگهمباشد، اين اختالف و وحدت، اين تفاوت و 

  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 

. سازدمی. اين کانون واقعی هستة اساسی و استوار اجتماع انسانی را دگيرمی

انسان اوليه بر مبنای خصوصيت گوهری، ضرورت طبيعی و غرايز جسمی به 

رابطه و اتحاد زن و ی پی برد. اين ضرورت بنيادين آهنگهمضرورت اين اتحاد و 

  يده است.متنوع تاکنون رسدر اشکال  (در بعد طبيعی و اجتماعی آن)مرد 

در طول تاريخ زندگی  آهنگهمجهت شکالً متفاوت و ذاتاً  بر محور اين دو

های اجتماعی پديدآمد. ما  یآهنگهماجتماعی انسان يک سلسله اختالفات و نا

های تطابقی زن و مرد در کانون زندگی در نارسايی توانمیعلل اصلی آن را 

هيت اين ضرورت اساسی و دوگانه، کمی تجارب و دانش انسان در مورد ما

  متناقض و ناصحيح بشری جستجو کرد.قراردادهای موضوعة 

ها و تناقضات در رابطه با زن و بروز يک سلسله اختالفات، نارسايیبه عبارت ديگر 

مرد بنياد ذاتی و ضرورت طبيعی و اجتماعی درازمدت نداشته، بلکه در اثر عدم 

ت زودفرجام لذت و نگاه سطحی به درک ماهيت ذاتی اتحاد زن و مرد، تمايال

ی و تعادل مطلوب نوعی آهنگهم؛ بجای ميان آمده استه ضرورت کانون خانواده ب
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ی و عدم تعادل در مقاطعی از زمان نشسته است. در طول زندگی پر فراز آهنگهمنا

و نشيب انسان نوعی زور آزمايی، جدال و حس برتری طلبی در بين زن و مرد 

  .باشندمیجامعة مادرساالری و پدرساالری از آن جمله  که شودمیديده 

های اساسی اجتماعی)خانواه(، طايفه، قوم، های ابتدايی انسانی، هستهبين دسته

منشاء  بايستمیقبيله و ديگر قوالب مربوطه رابطة تاريخی و واقعی وجود داشته و 

کرد. تاريخ شاهد های آن را در همان ضرورت ذاتی رابطة زن و مرد سراغ و ريشه

های ونين و کشنده يی در بين اين هستهتضادها و برخوردهای خها، جنگ

های اجتماعی بوده است. علل ها و ساير شکلبندیها، قبيلهها، طايفهاساسی، قوم

عادل مطلوب بين دو جهت اصلی ی و تآهنگهمعمدة آن را الزم است در عدم 

ها با هم در سطح وسيع اين هسته ی جامعه در خاص و رابطةهای اساسهسته

  يابی کنيم.ريشهطوالنی تاريخ بشری جامعه در بستر 

ی در آهنگهمترين نظم و ترين و متعادلترين، طبيعیبرای برقراری مناسب

اجتماع، الزم است تا رابطة زن و مرد در مسير تکاملی ذاتی و واقعی يش حرکت 

مناسب، ضرورت به روابط ذاتاً کند. غرض ايجاد اين فضای مساعد و بستر 

و قراردادهای موضوعة انسانی با ماهيت هستی و جامعة بشری و متعادل  آهنگهم

با قوانين عينی هستی و نيازهای جسمی، روانی و اجتماعی زن و مرد در  آهنگهم

  .باشدمیکانون خانواده و جامعه 

های ر بين هستهطرف و دهای اساسی از يکهرگاه بين دوجهت اصلی اين هسته

های مناسب و متعادل وجود عه از طرف ديگر روابط و قرارداديت جاممتذکره در کلّ

تعداد تناقضات، تضادها،  نداشته باشد، اجتماع انسانی در مجموع دچار يک

که ما آنرا در طول تاريخ بشری و در حال  شودمیها یآهنگهمها و نانارسايی

  .کنيممیحاضر به خوبی مشاهده 

جهت اصلی خانواده زمانی برقرار  ی واقعی در بين زن و مرد به عنوان دوآهنگهم
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های الزم برمبنای آن کانون طبيعی و اجتماعی آزادی که در تواندمیشده 

ستقيم شان در پراتيک اجتماعی و دو شخصيت و مشارکت م نيازهای متنوع هر

ملی و نظری ضرورت . زن و مرد بايد در جريان زندگی عتصادی تأمين شوداق

ی را درک و هضم کنند. ظرفيت و توانمندی استقرار و آهنگهماساسی آزادی و 

حفظ آنرا در خود پرورش دهند. محيط اجتماعی بايد برای پذيرش، استقرار، حفظ 

، سالم و تکامل کنندة آهنگهمهای . کانونی آماده باشدآهنگهمو ادامة آزادی و 

اجتماع دارای آزادی، امنيت، مصئونيت، قانون و  محيط وخانواده، ضرورت به 

  عدالت دارند.

برای سالم سازی اجتماع، به اصالح خانواده در خاص و اصالح جامعه در عام نياز 

های گیدودة خاص خود دارای روابط و ويژهاست؛ زيرا کانون خانواده در مح

ص واحد در ااست که الزم است به آن توجه شود. اين هسته خ به خودمخصوص 

سطح محدود طايفه و قبيله و در سطح وسيع های ديگر در ارتباط مداوم با هسته

مدرن قرار دارد که بايد در نظر گرفته شود. رشد، مدنی جامعة کالسيک و جامعة 

بعده تحقق  پيشرفت و اصالح خانواه و جامعه به صورت مصنوعی، شتابزده و يک

گی واقعی، عرصة اجتماعی، اقتصادی و ؛ بلکه در پروسة زندتواندمیيافته ن

  رسد و نياز به زمان الزم دارد.ه میفرهنگی به نتيج

ترين معيارهای موجودة ترين و پيشرفتهون خانواده وقتی بر مبنای متکاملکان

که در بين دو جهت اصلی آن يعنی زن  تواندمیانسانی اصالح و سالم سازی شده 

ممکن، درک و فهم مشترک و پيشرفته در مورد ی آهنگهمو مرد توازن، برابری، 

اين برابری و های متنوع حيات، شکل گيرد. ن زندگی دوگانه در عرصهضرورت اي

؛ بلکه نياز مبرم به وقت کافی، تواندمیآمده ن به وجودتعادل به طور آنی و جهشی 

  کارخستگی ناپذير و آگاهی کافی دارد.

های زندگی و عالقه زياد در تمام عرصه، عشق زن بايد با تالش خستگی ناپذير
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 اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی شرکت جويد و در بستر واقعی زندگی

های فکری متنوع عقب ماندگی تاريخی و ظبيعی، اجتماعی، کارتوليدی و فعاليت

عارضی خود را جبران کند. مرد هم بايد اين حق طبيعی و مسلم زن را در شرايط 

  رسميت بشناسد.ه وناگون تاريخی، اجتماعی و جغرافيه يی بهای گو موقعيت

برای رفع احتياجات مختلفه همديگر را کمک کنند و در  بايستمیزن و مرد 

عرصة زندگی عملی باهم تشريک مساعی ورزند. تقسيم کار بر اساس شکل 

. اين باشدمیبيولوژيکی و تفاوت شکلی زن و مرد اشتباه بوده و مسئلة تحميلی 

های زيادی را در ابرابریها، تناقضات و نرداشت ناصحيح تاکنون اختالفات، تفاوتب

  اجتماع خلق کرده است که اکثراً جنبة حقوقی نيز يافته اند.

ها و اختالفات اجتماعی، سياسی، روانی، اقتصادی، حقوقی و غيره که در نابرابری

ة ذاتی و ماهيتی با تفاوت طول تاريخ بين زن و مرد ايجاد شده اند، هيچگونه رابط

شکلی و بيولوژيکی زن و مرد ندارند. اين تفاوت بيولوژيکی شکالٌ ناهمسان و ذاتاً 

و  سازدمیهمگون و متعادل در حقيقت پايه و اساس اجتماع انسانی و رمز بقاء را 

ی طبيعی، همگونی ذاتی و تعادل واقعی برخوردار است. در اين بستر آهنگهماز 

تا اليتناهی رشد و تکامل کنند و شخصيت  توانندمیزن و مرد  ،عیعينی و واق

  ذاتی و اصلی انسانی خود را دريابند.

و واقعی خود را زن در بستر طوالنی تاريخ تاهنوز نتوانسته است شخصيت اصلی 

ر قراردادهای کالسيک، های اين ابهام و پيچيدگی را بايد دپيدا نمايد. ريشه

و جامعة پدرساالری سراغ کرد. زن در اين پروسة بسيار دار کهن ذهنيت ريشه

. شدمیو به آن نگاه دلسوزانه، احساسی و نابرابرانه  طوالنی تحت حاکميت مرد بود

را از مرد ضعيف تر و پايين تر مادر اوالدها، خانه سامان و وابسته به شوهر بود و او 

ی بر زن و اريخی و اجتماعپروسة تپنداشتند. اين طرز ديد و شيوة ارزيابی در می

زمينی ضرورت آسمانی و  ر مواردی آن را دستورکه زن دمرد تحميل شد. تا جايی
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  پنداشت.

در زندگی واقعی زن و مرد واژگان عشق، عقل و لذت نقش اساسی دارند. در طول 

فرصت  ،تاريخ عشق و عقل در حبس قراردادهای کالسيک، ناپخته و رشد نيافته

با جاذبه و کشش ذاتی و تربيتی خود رابطة زن و مرد را به کمال  ات کافی نيافتند

   مطلوب برسانند.

داری و سوسياليزم نيز زن و مرد چنان به ظواهر طی سده اخير در نظام سرمايه

ده شدن سطحی لذايذ جسمی، مبارزات عملی و نظری با گذشتة تاريخی و کشاني

مشغول شدند که از ماهيت ذاتی  ،سيستم حاکمبه سود در مارکت کار روز افزون 

های جاودان عشق و عقل دور گرديدند. با نگاه سرد زن و بی ميلی خود و ارزش

ظ و استقرار کانون خانواده، زن و مرد و ضرورت حفذاتی شتابزدة آن به رابطة 

 های اساسی جامعة انسانی سست و متزلزل شدند.هسته

  : تضاد در اجتماع انسانیـه

و اجتماع انسانی  ماعی ريشه در ساختار عينی اجتماع انسانی دارندتضادهای اجت

با شکل يافتن جامعة  .باشدمیدارای منشاء، تاريخ تکاملی و سير حرکت واقعی 

گاه حرکت بالندة هستی بود که روابط متقابل انسان و هستی جلوه به مثابةانسانی 

ت. در بستر طوالنی اين و انسان با انسان اشکال بس پيچيده و پرخم و پيچ گرف

حرکت مارپيچی تضادهای اجتماعی و اختالفات متنوعی در جامعة بشری تبارز 

  وجودی پيداکردند.

. هيچ تمام تضادهای طبيعی و اجتماعی دارای ساخت واقعی و بنياد عينی هستند

در ماورای ساختار مادی و واقعی  تواندمیتضاد واقعی و دارای وجود عينی ن

و رابطة خود را با ساختار و ماهيت پديدة موجود قطع کند. انسان  عينيت يابد

ه در ذهن خود تضادهای واقعی و دارای وجود عينی بسازد و باز ب تواندمیهرگز ن
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و بدون تغيير و تحوالت ماهيتی به حل تضادهای واقعی  ، پنداریصورت ذهنی

 بپردازد. 

است. زمانی يک تضاد بين تضاد و ساخت مادی آن رابطة ناگسستنی موجود 

به طور بنيادی، که ضرورت وجودی وساخت عينی آن  تواندمیواقعی حل شده 

کيفيت نوينی را با خصوصيات و  ،ماهيتی و کيفی تغيير کند و کميت تحول يافته

  ارائه دهد. مشخصات بنيادين جديد

به حل هر تضاد نظر  ژرفا، روابط درونی و بيرونی، تأثيرات، مدت دوام و شيوة

و شرايط زمانی و مکانی مربوطه، دارای ساختار وجودی معيّنه آن  موقعيت عينی و

. ما اين موضوع کندمیهای خود است و با تضادهای ديگر فرق مشخصات و ويژگی

   .توانيممیروشنی ديده ه را در مورد تضادهای اجتماعی ب

لی، بنياد عينی های اصضادهای مختلفة اجتماعی بايد ريشهيک از ت برای حل هر

خارجی درک،  دخلذیی هاپديدهو ضرورت وجودی آن در خاص و در ارتباط با 

کشف و شناسايی شود. اين شناخت علمی در پراتيک اجتماعی و در ميدان 

  زندگی واقعی امکان پذير است.

ناک ذهنی که در درازنای تاريخ در کور جهل و اوهام و تضادهای عقده گره های

انسانی خلق شده اند، ماهيت  ر بشری و کمبود شديد تجارب و دانشل قاصاثر عق

بخش تاريک حافظة  کههای کوری اند ها و عقدهند؛ گرهعينی و ساخت واقعی ندار

و علمی وجود ندارد؛ بلکه ها راه حل عينی . برای ايندهندمیرا آزار تاريخی انسان 

و با تابش آفتاب دانش و عقل عة انسانی با رشد و انکشاف جام های تاريکاين لکه

  .شوندمیبشری به مرور زمان از حافظة تاريخ، جامعه و انسان پاک 

که در صفحات قبل اظهار شد، حيات محصول تکامل طوالنی هستی در طوری

آمد.  به وجودحيات  ن در اثر رشد و تکامل طبيعی پديدةهستی است و انسا

. باشدمیابندة بشر در هستی اجتماع انسانی نتيجة منطقی حرکت تکامل ي
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ستی، شکل تکامل های تاريخی جامعة انسانی را بايست در بنياد واقعی هريشه

   جستجو کنيم. ،انسان ی به نامترو محصول آلی حياتيافتة آن، 

ترين، وارد منطقیدر جامعة بشری، هستی در مسير حرکت تکاملی خود 

در اجتماع انسانی ما ناظر تش شد. ترين حرکاترين و مغلقبالندی ،ترينمتنوع

دارای  باشيم که هرکدامترين حرکات هستی میترين روابط و حساسپيچيده

های متنوعی ها و ناهمگونیهای خاص، روابط مشخص، همگونیقانونمندی

  هستند.

استعداد و خصوصيت گوهری انعکاس هستی در هستی در شکل اجتماعی خود 

پيداکرد. انسان به نيروی استعداد ذاتی و فطری ری تدرخشندگی و شفافيت بيش

و تأثيرات متقابل هستی و شعور در بستر طوالنی  خود وارد مراحل شناخت گرديد

يافت. انسان از همان روزهای آغازين  یرتتاريخ جامعة انسانی روز بروز تکامل بيش

د فهم، ها در حبا يک سلسله موانع، تضادها و مشکالت متعدد روبرو بود و با آن

و راه را برای آيندگان  کردمیتجارب و امکانات موجود دست و پنجه نرم 

  گشود.می

اجتماع انسانی مناسب ترين بستر عينی، ذهنی و واقعی برای رشد و تکامل حيات 

رشد و تکامل مثبت  تواندمیی . انسان فقط در زندگی اجتماعباشدمیو ادامة بقاء 

ی آهنگهمحرکت و تکامل دايمی و طبيعی خود در . جامعة انسانی در پروسة کند

   .هستی کل و قوانين اساسی آن قرار دارد مناسب و تعادل ذاتی با

های اجتماعی که در اثر عدم تطابق یآهنگهمها، تضادها و ناتمام موانع، اختالف

عينی، عدم تطابق شکل با مضمون، ذهنيت با  قراردادهای موضوعه با ساختارهای

ظهور يافته  هاپديدهشناخت ناکافی از ماهيت و روابط درونی و بيرونی  عينيت و

ترين و ترين، ممکنیاند، در پروسة رشد و تکامل جامعه انسانی به نفع واقع

برطرف انسان  ی بين انسان و هستی و انسان باآهنگهمترين مبازره و صحيح
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دهی يابی، سامانايی، جهتد، کارگر و فعال در شناسمن. انسان آگاه، ارادهشوندمی

. شناخت همه جانبه کندمیسزايی ايفا ه و تنظيم اين جريان عينی و ذاتی نقش ب

  .باشدمیها بسيار ضروری یآهنگهمهای اين موانع، تضادها و نادقيق ريشه و

ی آهنگهمضروری که در اثر ناسانی تمام تضادها و اختالفات غيردر اجتماع ان

، پديدآمده اند، هاپديدهکامل صحيح و بشری و عدم شناخت  قراردادهای موضوعة

داری که ضرورت عينی و . تنها تضادهای عميق و ريشهباشندمیحل شدنی 

طبيعی دارند، )مثل تضاد بين جاذبه و دافعه در سراسر هستی، تضاد بين انسان و 

و مرد  نطبيعت، تضاد بين مرگ و زندگی در ارگانيزم زنده، اختالف بيولوجيکی ز

ديگر تضادهای بی شمار اجتماعی و طبيعی به طور مانند. و يا نر و ماده( باقی می

و تحت شرايط و موقعيت  گيرندمینسبی طبق شرايط مشخص و معيّن شکل 

  .شوندمیمشخّص و معيّن حل 

در مسير بسيار پرخم و پيچ و طوالنی اجتماع انسانی، تضادهای بسيار گوناگونی 

. در اين بستر آيندمی به وجودتضادها و اختالفات ديگری و  شوندمیحل 

ترين، آهنگهمترين، سوی موزونه انسان ب ،اليتناهی عينی، طبيعی و واقعی

ی بی هاپديدهترين روابط با قوانين عينی هستی و يافتهترين و تکاملمتعادل

موضوعة ورزد تا در بين قراردادهای و تالش می رودمینهايت متنوع آن پيش 

ی، تعادل مطلوب آهنگهمبشری و حرکت طبيعی و واقعی هستی و جامعة انسانی 

بتواند به حرکت، تکامل، امعة انسانی ؛ تا جوجود آورده و روابط زنده و بالنده يی ب

 رشد و پيشرفت خود بدون موانع و مزاحمت ادامه دهد.

ختالفات، تضادها تمام ا های اصلیريشه ی در اجتماع اوليه:آهنگهماختالف و 

طبيعی روابط  یتوازنبی ماعی را بايد در عدم تعادل واقعی وهای اجتیآهنگهمو نا

ها و ا انسان جستجو کرد. اين ناهمگونیمتناقض انسان با طبيعت و انسان ب
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تاريخی بوده و همراه با رشد و تکامل جامعة انسانی  هایريشهتناقضات دارای 

  يافته اند.اشکال بسيار متنوع و مغلق 

هستی در بستر رشد و تکامل واقعی وارد مراحل عالی حرکت خود شد. رشد و 

حرکت تکامل يافتة هستی در هستی از  به مثابةتکامل ذاتی پديدة حيات 

انسان  ترين حالتشبرخوردار بود که در سازمانيافته ی و تعادل بنيادينآهنگهم

و با  کلواقعيتيگانه  ثابةبه مشکل گرفت. انسان به طور گوهری با هستی 

 تواندمیی بی نهايت متنوع هستی پيوند همگون دارد و به صورت طبيعی هاپديده

همگونی ذاتی در جريان مبارزة  ها زندگی واقعی کند. اينها و در ميان آنبا آن

  .يابدمیی مزاحم و موانع متعدد هستی تجلّی تابناک هاپديدهوقفة انسان با بی

ی آهنگهمنوعی تطابق و ه زندگی ابتدايی و پرخم و پيچ انسان ب ما در طول

جانب و يک سلسله اختالفات، تضادها و ی از يکبه خود طبيعی و خود

های اولية نطفهآنها را  توانمیخوريم که ها از جانب ديگر بر مییآهنگهمنا

داد و های بعدی دانست. انسان باوجود استعیآهنگهماختالفات، تضادها و نا

 ی متنوع آن به يکهاپديدهی ذاتی باهستی و آهنگهمخصوصيت تطابق طبيعی و 

  های طبيعی و اجتماعی روبرو شد.تعداد موانع و نابسامانی

ی خشن هستی و قهر طبيعت هاپديدهانسان از همان روزهای آغازين با 

غيره ( مواجه و  ها، درندگانها، تغييرات غيرعادی جوی، توفانمانند)زلزله، سيالب

بود. اين حوادث ناگوار در مسير زندگی طبيعی و نورمال انسان يک سلسله 

که به صورت علمی علل واقعی اين وانع ايجاد کرد. انسان از آنجايیمشکالت و م

غلط حوادث خشن و کشنده را نمی دانست، به توهم، پندار، خرافات و برداشتهای 

غلط و پنداری را در آن ديده  هایاختشنهای ابتدايی روی آورد که ما نطفه

  .توانيممی

اصلی اديان ابتدايی بشر و مذاهب اوليه از اين درک محدود و عقل قاصر  هایريشه
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غيرواقعی،  هایشناختهای اصلی آن روی اين و پايه خوردانسانی آب می

های پنداری و خرافات گذاشته شده است. در بين اديان و مذاهب برداشت

های متعددی ن در طول زندگی طوالنی انسان هميشه اختالفات و جدالگوناگو

  های خونينی در پی داشته است.موجود بوده و اکثر اوقات جنگ

ی به خودارگانيزم  وجودی انسان دارای نظم طبيعی و فطری است و به طور خود 

ه است با محيط سازگاری کند. اين ارگانيزم دارای حواس پنجگان تواندمیو غريزی 

. بعضی اوقات در حالت نورمال اين ندنتوامیکار فعاليت کرده که به طور خود

و انسان کور، کر،  شودمیدرونی و بيرونی اختالل ايجاد ارگانيزم در اثر عوامل 

ی سالم و نورمال هاانسان. اين انسان با آيدمیدنيا ه شل، الل، ناقص و ناتوان ب

 به خوداوت خواهی نخواهی ذهن انسان اوليه را تفاوت آشکار دارد. اين فرق و تف

  مشغول کرده و او را به نوعی تفاوت و نابرابری متوجه ساخته بود.

اختالفات رنگ، چهره، قد، قامت، ها و ها تفاوتدر حالت نورمال هم در ميان انسان

زيبايی، قدرت بدنی، شنوايی، بينايی، ذکاوت و ديگر امتيازات جسمی وجود داشته 

امتيازات و ه است. اين شدمیدر هنگام کار، شکار، دفاع و جنگ بيشتر متبارز و 

ه زمينة نابرابری، سلطه جويی و برتری طلبی را در جامعة بشری هموار کردتفاوتها 

  .است

ی اوليه برای دفاع از خود در مقابل حيوانات هاانسانشناسی  طبق مدارک باستان

های مختلف ها و گلهستهدی بهتر غذا در ی خشن و جمع آورهاپديدهدرنده، 

بر سر منطقة شکار،  های انسانیها و گلهند. در بين اين دستهکردمیزندگی 

 گرفت و اين حسمی در ای پراکندهجنگهساحت جمع آوری ميوه، غذا و غيره 

  .کردمیرا در ذهن ابتدايی انسان اوليه تقويت  هاناهم گونی اختالفات و

های هبطايفه، قبيله و قوميت که بر اساس رابطة زن و مرد با جاذ ایهقالبتشکيل 

های ها، اختالفات، تضادها و تفاوتخون شريکی پديدآمد، در بطن خود رقابت
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رشد و توسعة دامنة طايفه، قوم و قبيله و افزايش نفوس  . بيشتری را پرورانيد

ها را به ر ساخت. انسانها را بيشتی، اراضی و شکارگاهها ضروت به مواد غذايآن

  کشانيد. یهای منظم تر و دامنه دارترزدوخود و جنگ

های قبايل، طوايف و اقوام در بستر طوالنی ها و مهاجرتدر جريان راه پيمايی

ها و ها، جنگها، تبادله تجارب و اندوختهها، اختالطتاريخ يک سلسله آميزيش

مثبت و منفی بر روند رشد و تکامل  ميان آمد و تأثيراته های خونينی بدرگيری

  جامعة انسانی بجا نهاد.

آمد، با  به وجودها های نژادی که در اثر خواص ارثی و تفاوت ژناختالفات و تفاوت

محيط جغرافيايی زيست، آب و هوا و شرايط زندگی رابطة زنده داشت. ما تفاوت 

نئاندرتال، اسوانسکوب، روشنی در نژادهای)ه ی اوليه بهاانساننژادی را در بين 

بر مبنای تفاوتهای نژادی هم در طول تاريخ  .توانيممیسولو و غيره( مشاهد کرده 

   آمده است. به وجودهای مختلف ها و جنگتعداد اختالفات، رقابت يک

 ،های نژادی، قومی، قبيله يی، طايفه يی، منطقه يی و جغرافيايی بر اساس تفاوت

های زندگی پديدآمد. اوضاع ، فرهنگی، اعتقادی و گونهی لسانیتنوع و گونا گون

 هو سرپناجوی و جغرافيايی نيز تفاوت در لباس، رژيم غذايی، ساخت وسايل، ابزار 

   .وجودآورده برا 

ژادها، طوايف، يی، تعدد نهای مختلف جغرافيهمحيطگفت،  توانمیبه طور فشرده 

در بستر تکامل تاريخی  ون اجتماعیگوناگ هایا و کتلهه، گروهها، اقوامقبيله

ها، آرزوها و سليقه ،ها()تستهاها، مزهباورها، اعتقادها، اخالقيات، تقدسات، ارزش

ی هاپديده ديگر مفاهيم و مقوالت ذهنی مختلفه را جهت بيان و معرفی هستی و

فلسفی و  ن، مذاهب، مکاتبند که به مرور زمان در قالب اديامتنوع آن تبارز داد

بس گوناگون، مختلف و متضاد  های سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیظامن

ها مبنای علمی و برداشتند. از آن جايی که اين شناختها و تدوين شد جمعبندی
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، در تناقض با ماهيت ذاتی هستی و قوانين و عقالنی صحيح و درست نداشتند

تا به اينجا ی بشری را آهنگهمدامنة اختالفات، تضادها و نا عينی آن قرارگرفتند و

 بريم.ما هنوز از آن رنج می که کشانيدند

همه چيز در هستی دارای  نطفه های ابتدايی و نامتعادل جامعة استثماری:

ی طبيعی و غير طبيعی هستی هاپديده. بايد تمام دنباشمی و تاريخ ريشه، منشاء

. تضادها، اختالفات و را در حرکت، تکامل و جنبش بی وقفه مطالعه و بررسی کنيم

های اجتماع نامتعادل استثماری نيز دارای ساخت عينی، منشاء یآهنگهمنا

های معّين و مشخص تاريخی و علل مادی بوده و تحت شرايط و موقعيت

  اصلی و تاريخی آن درک شود. هایريشهپديدآمده اند. الزم است تا 

يئت انسانی، دارای تاريخ بسيار و تکامل پديدة حيات در ه يابیشکلانسان از بدو 

ی متنوع هستی از هاپديدهطوالنی، پرخم و پيچ و زندگی پرماجرا بوده است. با 

طرف و بانوع خود از طرف ديگر روابط متقابل داشته و از آن تأثير پديرفته و بر يک

 هایقالبآنها تأثير نهاده است. در پروسة طوالنی حيات اجتماعی، انسان اشکال و 

ها سال در اين نوع اجتماعی و اقتصادی را عوض کرده است. انسان طی مليونمت

های  مهارت های مختلف وآگاهی، برداشتبستر واقعی و عينی اجتماعی، تجارب، 

  نسل به نسل تاکنون رسيده است. ی کسب کرده است کهزياد

رد انسان از همان روزهای آغازين طبق غريزة طبيعی ضرورت زناشويی را درک ک

و برای تداوم بقاء به توليد و نگهداری نسل پرداخت. او در جريان عمل مقاربت و 

برد. به تفاوت تشکيل زندگی دوگانه و خانواده پیزندگی زناشويی به ضرورت 

. نوعی تعادل ابتدايی برای تداوم بقاء و شرکت در بيولوژيکی زن و مرد متوجه شد

  وجود آمد.ه د بامور زندگی سادة اوليه در بين زن و مر

انسان ابتدايی به طور ساده و ناخودآگاه زندگی اجتماعی و اقتصادی را در اشکال 
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يی را يی و قبيلهانی سپری کرد. زندگی قومی، طايفههای انسها و گلهدسته

وارد زندگی اين ها دست آورد و ه هايی باند و از هرکدام تجارب و اندوختهگذشت

ر های کادر زندگی توليدی، در عرصهانسان د. دنآن شاجتماعی در اشکال متنوع 

فکری در سطوح ابتدايی شرکت  هایفعاليتهای مفيد فردی و اجتماعی، در زمينه

)و در همان ميزانی که پيوند ارگانيک هستی  جست و به اندازة استعداد و توانايی

تعادالت،  ها،یآهنگهمو شعور تکامل يافته بود( به ضرورت يک سلسله پيوندها، 

ها، ها، گسستگیتعداد تفاوتها، فرق يک به وجودها، برخوردهای متقابل و رابطه

  ، تناقضات و تضادها متوجه شد.هاها، نابرابرییآهنگهمنا

سطحی و  هایشناختاساس  به کمک همان افکار مختلط و ذهنيت متناقض و بر

وهام و خرافات بر پروسة چنان اهای اکثراً غيرانطباقی و همابتدايی و برداشت

طور ذاتی و ناخودآگاه جريان داشت(، مداخله ه زندگی طبيعی و واقعی خود )که ب

   .وضع نمودو ناجور و قوانين ناپخته  ارة آن قراردادهاکرد و جهت کنترول و اد

نطفه های اولية اجتماع نامتعادل استثماری را بايد در عقل قاصر بشری، تجارب 

ابهام و در مجموع دم رشد وتکامل تکنولوژی و وسايل توليد و محدود انسانی، ع

، جستجو (به علل زمانی)تيرگی مغشوش در جريان انعکاس هستی در هستی 

  کرد.

جسمی، مغز و سيستم  نها سال در زندگی اولية انسان، ساختمادر طول مليون

از حيث  وجود آمد. انسان ه ذهنی و قدرت فکری انسان تغييرات مثبت و مفيدی ب

جسمی، فکری و اجتماعی تکامل يافت و پروسة انعکاس هستی در هستی در 

قادر به ساختن  . انسانسريع تر گرديدهيئت انسانی آن روز بروز شفاف تر و 

سطح آگاهی، تجارب و اندوخته هايش باالرفت. سطح وسايل و ابزار جديد شد. 

پيداکرد. برای استفاده  بهره برداری يش از منابع هستی تا حدود ممکن ارتقاء

های بهتری دست يافت. ميزان کنترول و تر از اين منابع به وسايل و شيوهبيش
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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، 

ت و سيار داشت و خود را صاحب و مالک آن احساس مواشی و ديگر دارايی ثاب

جانب نوعی ه ذهنيت جمعی و عامة انسان ب ،در اين پروسه طوالنی .کردمی

خصوصی )در  احساس خصوصيت در عمويت اجتماعی، مالکيت انفرادی و

های اجتماعی( معطوف شد و ها و کتلهيی، گروهيی، قبيلهچوکاتهای قومی، طايفه

 ن اجتماع آن روزگار شکل گرفت.نا متعادل استثماری در بط امعةهای جنطفه

ساخت متذکره در واقع ادامة همان ساخت وجودی جامعة نامتعادل اجتماعی: 

زندگی طبيعی، واقعی و ابتدايی انسان، تحت شکل و قالب قراردادهای طبقاتی، 

و واقعی استثماری و نامتعادل در اجتماع قطبی بود. حيات ساده و ابتدايی طبيعی 

های ذاتی و طبيعی، تطابق یآهنگهمانسان در پروسة تکامليش با يک سلسله 

ها، تضادها و یآهنگهمطرف و ناطبيعی و سازگاری فطری باهستی از يک

  .ها از جانب ديگر درهم آميختنابرابری

ه ب توانستنمیديگر  ،ها سال کار و تجربه، شناخت و اندوختهانسان بعد از مليون

ل کهن و گذشته زندگی کند. زندگی غريزی، طبيعی و ساده در روند رشد روا

ر، پيشرفته تر و آگاهانه زندگی نسبتاً پيچيده ته تکاملی اش، آرام آرام جايش را ب

 مداخالت انسان بر جريان زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اعتقادیتر داد. 

وع اجتماعی و ـناسبات متنع مـو وضسوی قرارداد سازی ه د و بــش بيشتر شا

  افت.ـتصادی شتاق

حتياجات ا ريزی و کم تحرک قانع بود کهانسان تا زمانی به زندگی ساده، خودپو، غ

ابتدايی، سطح توليدی نازل و توانمندی  هایشناختپايين، وهای محدود، آرز

فکری و تجربی قليل داشت. ارتقاء، رشد و تکامل سطح شناختها و تجارب، رشد 
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ولديت ل توليد، توسعة مناسبات اجتماعی و اقتصادی، افزايش سطح توليد و موساي

انسان را وارد مراحل جديد نظم و ساماندهی،  ،هاو ازدياد سرمايه و اندوخته

تر سياسی، ن، پالنگذاری و طرح مناسبات وسيعقراردادسازی و وضع قواني

غيره ساخت.  غيره و حقوقی،هنری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دينی، اخالقی، 

رابطة متقابل هستی و شعور وارد مراحل جديد و پيشرفته تری  به عبارت ديگر

   .شد

و  در سطوح ممکنه ظرفيت نسبتاً تکامل يافته و سرعتمند انسان در اين مراحل

ر زندگی خود تأثيرات متنوع يافت. بر مسي تریانگيزة تالش و حرکت پرشتاب

تا جهت طبيعی و واقعی حرکت جامعه را تحت  تری گذاشت. سعی کردافزون

ها، منافع و اميال ود آورد و بر محور اهداف، خواستهکنترول و زير سيطرة خ

   صحيح و ناصحيح خود بگرداند.

و مطابق با قوانين عينی هستی و  آهنگهماين تأثيرات و مداخالت اگر متعادل، 

ست اهداف، مرام، توانمیت، گرفو واقعی انسان با انسان صورت می رابطة ذاتی

سود منافع ه ها را در خاص و عام فراگيرد؛ ليکن بمنافع و اميال عمومی انسان

های های خاص،قبايل خاص، نژادهای خاص، تمدنفراد خاص، اقوام خاص، طايفها

و  های خاصخاص، اديان و مذاهب خاص، مناطق خاص، کشورهای خاص، ملت

  های خاص کج شد.خالصه خاص

نسان در پروسة زندگی بسيار طوالنی و در جريان شدت يابی حاکميت انسان بر ا

 و انسان تحت شکل و قالب جامعة نامتعادل استثماری هنوز به ژرفای گوهری

و ذاتی  آهنگهموجودی خود، بنياد واقعی هستی و قوانين عينی آن، کنه روابط 

انسان با انسان، به طور ی متنوع آن، به عمق روابط اساسی هاپديدهبا هستی و 

  کافی، روشن و الزمی پی نبرده بود. 

 نتوانست بر های ناکافی يشو داشته هاشناختذهنی،  او با همان سطح تکامل
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، بالنده آهنگهمجريان زندگی طبيعی و واقعی يش قراردادهای معقول، مناسب، 

واقعی و نامتناقض وضع کند. روابط بنيادين و گوهری بين حرکت طبيعی و 

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 

با قوانين عينی هستی و  را ضرورت تأثيرات متقابل اين حرکت بنيادين

، تحول پذير و هکنند درک و ماهيت و حالت تکاملقراردادهای اجتماعی 

  رسميت بشناسد.ه رشديابندة قراردادهای موضوعة انسانی را ب

انسان تحت آن شرايط و موقعيت نتوانست برجريان زندگی طبيعی و واقعی خود 

ها سال در صورت آگاهانه و عاقالنه تأثير بگذارد. همان طور که طی مليونه ب

، ت و حوادث ناميمون طبيعی، مشکالجريان زندگی ساده و ابتدايی او هزاران مانع

و انسان  ق شد و اين باز در جلو رشد و پيشرفت جامعهخلخرافاتی و جاهالنه 

آورد؛ وضع قراردادهای ناپخته، ناهمگون، نامساويانه،  به وجودموانع فراوان 

استثماری و غيرعادالنه انسان بر انسان و حاکميت تحميلی آن بر جريان طبيعی و 

های منفی ها، تناقضات، واکنشسله موانع، تضادها، نابرابری، يک سلواقعی زندگی

وجود آورد و حرکت تکامل يابنده و ه های ديگری را در اجتماع بیآهنگهمو نا

  پيشروندة جامعة انسانی را تا حدود ممکن کند و آهسته ساخت.

ها، یآهنگهمانسان در بستر زندگی بسيار طوالنی خود به يک سلسله واقعيات، 

های طبيعی، جسمی و روحی و حقايق ديگر زندگی آگاهی مناسبات، ضرورت

های یآهنگهمها، تضادها، ناحاصل کرد. از موجوديت يک تعداد اختالفات، تفاوت

در محاصرة ها سال طبيعی و اجتماعی و نابرابری ها باخبر شد. انسان طی مليون

داشت و رابطة متقابل  ز قرارحسی، سطحی و اوهام آمي هایشناختجوّ و فضای 

  هستی و شعور از آن شديداً متأثر بود.

قدرت و مهارت  ی قرون وسطیهاانساندوران باستان و حتی های ابتدايی انسان
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انطباقی از غيرانطباقی، برداشتهای  هایشناختالزم جداسازی واقعيت از پندار، 

اين فضای پرابهام،  تحت هارا نداشتند. آن صحيح از غلط و علم از خرافات

های اولية اجتماع نامتعادل و فکری، نطفه متناقض و درهم و برهم ذهنی

استثماری را که در طول زندگی پرفراز و نشيب انسان شکل گرفته بود، به صورت 

  جديدی نظام بخشيدند و به حمايت از آن پرداختند.

ها، تضادها، یآهنگهمناها، دل استثماری و قطب حاکم نابرابریسران اجتماع نامتعا

ها برسر منافع خصوصی، حاکميت ها و جنگها، جدالعدالتیبیتناقضات، 

ها را تأئيد و تصديق آگاهانه ر انسان و غيره انحرافات و کاستینامتعادالنة انسان ب

کردند. برای حفظ و تداوم اين سيستم نامتعادل استثماری قراردادهای سياسی، 

القی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، فنی، مسلکی و غيره وضع اقتصادی، عقيدتی، اخ

  ها و نهادهای دولتی را گسترش دادند.  مانزکردند. سا

 به وجودقطب محروم ارتش، پوليس و نيروی مسلح برای سرکوب محکومين و 

های جاسوسی، اداری، مالی و اجرايی را گسترش بخشيدند، سازمان. دستگاهآوردند

فرهنگی و  هایفعاليتی و انتشاراتی ايجاد کردند. بر دامنة انحراف افکار، خبر

به اين صورت انسان و جامعة ماهيتًا آزاد و متعادل انسانی را در  افزودند. هنری

 یقالب تنگ و مصنوعی زندگی استثماری، طبقاتی و قطبی)که در حقيقت انحراف

  تار ساختند.از مسير اصلی حرکت ذاتی هستی و جامعة آزاد انسانی بود(، گرف

ست راه توانمی، آيا انسان طبيعتاً شودمیدر ذهن انسان کنونی اين سوال مطرح 

او ناگزير از اين حرکت نبوده است؟ در اينجا قضيه عميق تر و  ديگری را برگزيند؟

. الزم است ماهيت گوهری و کنه اصلی رابطة انسان با هستی و شودمیپرريشه تر 

ان درک و بررسی شود. آيا تا چه اندازه انسان توانسته پيوند ذاتی انسان با انس

است به اين موضوع عميق معرفت پيداکند و ارتباط ديالکتيکی آنرا با قوانين 

  عينی هستی کشف و شناسايی نمايد.
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ملی هستی در هستی است، معرفت همان طور که انسان محصول آلی حرکت تکا

به پيش انسان  مل يابنده و روکنه قضايای فوق نيز در پروسة حرکت تکابه 

. اين در واقع همان درخشندگی حرکت گوهری هستی باشدمیممکن  ،اجتماعی

در هستی در اشکال عالی تر آن است که در جامعة بشری در زمان و مکان 

های زندگی بسيار طوالنی نسان فعلی که وارث تجارب و داشتهتپندگی دارد. ا

در مورد آن  تواندمیيوة علمی و واقعی تری تر و ش ، با ديد وسيعاجدادش است

قضاوت بنشيند؛ قدرت نسبی اين را پيداکرده ه های گوناگون بتجارب و داشته

است که در مورد اعمال و شيوة انديشيدن گذشتگان نظر بدهد و نقاط ضعف، 

  غلط، اشتباه و انحرافی آنرا شناسايی، نقد و بررسی کند.

 ستثماری که بر مبنای مبارزه و همگونی موقت دودر اجتماع قطبی، طبقاتی و ا

افته است، هماره مبارزه بين قطب جهت تضاد اساسی، کلی و آشتی ناپذير نظام ي

وجود و استثمار شوندگان و استثمار کنندگان باال و پايين ، طبقات حاکم و محکوم

توا دارد. اين مبارزات در واقع تجلی عدم مطابقت و همگونی شکل با مضمون، مح

با قالب و مناسبات و قراردادهای ناپختة انسانی با قوانين عينی هستی و حرکت 

  .باشدمیگوهری آن 

تنگ استبدادی هرچند جلو  هایقالبو  آهنگهماين قراردادهای نابرابرانه و نا

رشد و تکامل آزادنة و سرعتمند جامعة انسانی را گرفته اند؛ اما نتوانسته اند 

، تکامل يابنده و روبه پيش اجتماع را متوقف سازند. جامعة حرکت واقعی، ذاتی

تنگ و  هایقالبانسانی در جريان حرکت طبيعی، ذاتی و واقعی يش هميشه 

قطب حاکم . باز شکندمیاستبدادی اجتماع قطبی، طبقاتی و استثماری را درهم 

ر کرده با وضع قراردادهای جديد سيستم را اصالح، ترميم، گشاد و انعطاف پذير ت

. اين جريان مبارزه و کندمیو از حاکميت خود در اشکال نوين و پيچيده تر دفاع 
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قطبی، طبقاتی و استثماری و  هایقالبوحدت تا زوال و بهم پاشی تمام اشکال و 

 جامعة آزاد انسانی ادامه دارد. يابیشکل

خصوصيات بارز اجتماع از  تنوع تضادها در اجتماع نامتعادل استثماری:

های گستردة سياسی، اقتصادی، ع تضادها، اختالفات و نابرابریمتذکره تنو

جهت اصلی و دو قطب تضاد کّلی و  فرهنگی و اجتماعی است که بر مبنای دو

جتماع نامتعادل استثماری به اساسی اين جامعه جابجا شده اند. در اين ا

ها،  ها، تفاوتیآهنگهم، ناهاها، تناقضات، جدالترين نابرابریترين و برجستهعميق

های کاذب روبرو هستيم که هرکدام ريشه در ساخت عينی و موانع و مصروفيت

در واقع محصول انحراف از اصل طبيعی و  ی ناهمگون اجتماع نامبرده دارند؛ذهن

  .باشندمیگوهری حرکت ذاتی هستی و جامعة انسانی 

های ها و جنگیها، درگيریها، اختالفات، تناقضات، نابرابردر اين اجتماع تضاد

گرانه و ويرانگر به خاطر حفظ و تداوم منافع حريصانه، سلطه جويانه، تحميل

وجود ه طلبانه و استعمارگرانة قطب حاکم و طبقات مسلط بارضای حس استثمار 

جهت تضاد اساسی و تأثيرات متقابل  در دو)آمده است و در اثر مبارزات درونی 

در جريان حرکت اليتناهی هستی در هستی و جنبش  ی متنوع هستیهاپديده

  روند.در پروسة زمان از بين می (مترقيانه و روبه پيش جامعة انسانی

ن ابر محور دو جهت تضاد اساسی و کلی اجتماع نامتعادل استثماری صدها و هزار

ای، دينی، مذهبی، اعتقادی، نابرابری و اختالفات قومی، قبيلهتضاد، تناقض، 

ای، منطقوی، فرهنگی، سياسی، اقتصادی، تی، گروهی، فرقه، لسانی، طبقانژادی

  . وجود آمده استه اجتماعی و غيره ب

ها، طبقات، ها، گروهها، کتلهظر تضادها و اختالفات در بين تيپهمچنان ما نا

ها، ها، کشورها و اتحايهها در جامعه، در بين ملتها و ديگر دسته بندیاقشار، اليه
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ها  ميان ممالک فقير و غنی، کشورهای صنعتی و غير صنعتی، در بين ابرقدرتدر 

داری و نظام ی و نظامی، در ميان سيستم سرمايههای اقتصادی، مالو غول

های استبدادی، در بين آزادی و استبداد،  ها و دولتسوسياليستی، در ميان ملت

غيرواقعی و  هایختشناعلمی و واقعی و مدافعان  هایشناختدر بين حاميان 

اجتماع قطبی، طبقاتی و استثماری و طرفداران جامعة خرافات، در بين مدافعين 

و حرکت گوهری هستی در  آهنگهمآزاد انسانی، بين قراردادهای نامتعادل و نا

در هنری، ين مکاتب فلسفی، سياسی، اقتصادی و در بهستی و قوانين عينی آن، 

هرها و دهات، در بين کار جسمی و دماغی، در در بين شميان اديان و مذاهب، 

 های بس گوناگون می باشيم.تخصصی و کار ساده و در بين رشته ميان کار

اين تضاد با ساخت تضاد اساسی و کلّی در اجتماع نامتعادل استثماری: 

اجتماع قطبی، طبقاتی و استثماری تلفيق عينی داشته و تا زوال و فروپاشی اين 

جهت اين تضاد کلی،  رد. بر اساس وحدت و همگونی نسبی دواجتماع وجود دا

های موقت نسبی در شکل یآهنگهمسوی ه ساخت متذکره شکل گرفته است و ب

و مبارزات متداوم عينی، واقعی و روبه تکامل تا فروپاشی اين سيستم، در محتوا و 

  .رودمیمضمون پيش 

کرد که ساخت قطبی، اين تضاد کلّی و اساسی هنگامی ضرورت وجودی پيدا

جامعة بشری شکل گرفت و طبقاتی و استثماری در پروسة رشد و تکامل طبيعی 

با قراردادهای موضوعة ناهمگون، نارسا و خام انسانی و مداخالت ناشيانه، 

های مختلف و در اشکال  صورته استثمارگرانه و سلطه طلبانه انسان بر انسان، ب

  ت شد.متنوع توسط قطب حاکم، حفظ و حماي

ها از همان ها، تضادها و نابرابریطبی و استثماری با تمام ناهمگونیاين ساخت ق

دارای وجود عينی بوده است. در آن حاکم و محکوم، تاکنون روزهای نخستين 
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قوی و ضعيف، دارا و نادار، ستمگر و ستمکش، ظالم و مظلوم، استثمارگر و 

عينی و واقعی داشتند. ليکن حقوق و خالصه باال و پايين زندگی  استثمارشونده

های طبيعی و مسلّم او، شکل استفاده مساويانه و عادالنة انسان، آزادیذاتاً و فطرتًا 

از منابع بيکران هستی، روابط واقعی انسان با انسان و روابط گوهری جامعة انسانی 

ستخوش يک سلسله مداخالت دی متنوع آن هاپديدهبا هستی، قوانين عينی و 

  .، استثماری و نابرابرانه( شدبرمبنای منافع طبقاتی، قطبی)جا و ناشيانه بي

در اين اجتماع شکل استفاده از منابع بيکران هستی صحيح و عادالنه نبود؛ توليد 

وهر حقيقی انسان و هستی صورت با گ آهنگهمو توزيع بر اساس معيارهای 

اس و طرز تلقی گرفت؛ در ابعاد عملی و فکری يک نوع نگرش، احسنمی

گستر بود که انسان تاکنون در نه، سلطه جويانه و آزمندانه دامناستثمارگرا

  های رنگارنگ آن زندانی است.زنجيرها و دام

اجتماع نامتعادل استثماری  يابیشکلانسان در پروسة زندگی ابتدايی و در آستانة 

ن هستی )که حق نتوانست بر مبنای مناسب ترين شيوة استفاده از منابع بيکرا

با ماهيت  آهنگهمست(، تقسيم و توزيع مطلوب و هاانسانمسلم و طبيعی تمام 

و رابطة متقابل مالکيت خصوصی و مالکيت  وجود آورده ب ،واقعی انسان اجتماعی

 را اشتراکی را تحت عنوان مالکيت عمومی اجتماعی و حق استفادة مساويانه انسان

  ی الزم بخشد.آهنگهم واز منابع بيکران هستی تعادل 

جهت  به داليل فوق اجتماع نامبرده برمحور مبارزة و وحدت نسبی و موقت دو

حرکت خود ادامه داد. ه در دوقطب متخالف و متضاد ب یتضاد اساسی و کل

حق طبيعی استفاده از  آمد.به وجود، کشمکش و دعواهای مختلفه مبارزهضرورت 

و انحرافی دوگانگی و چندگانگی پيداکرد منابع بيکران هستی به صورت مصنوعی 

از منابع هستی در اجتماع و برمبنای آن مالکيت استثماری و استفادة نابرابرانه 

   .ماندگار شد
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و دارای  ، مالکهايی که به اصطالح خود را برتر، زورمندقطب حاکم )شامل انسان

حالت  پنداشتند( برای حفظ، استحکام و تداوم اينحق ويژه و بيشتر می

جهت تضاد اساسی و  تالش کردند تا اتحاد نسبی و موقت دو و متضاد آهنگهمنا

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.

برند و اين ه سر میرزه، کشمکش و تقابل بجهت تضاد متذکره همواره در مبا دو

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 تضاد اساسی حمايت  جهت مسلط از وحدت و تعادل نسبی و موقت دو

 ثماری و غيرعادالنة خود را نگهدارد. ليکن قطب محکومتا سلطلة است کندمی

های زير ستم، استثمار، استعمار، استبداد و ظلم( که حق طبيعی و مسلّم )انسان

استفادة مساويانه و عادالنه خود را از منابع بيکران هستی از دست داده اند، در راه 

ش دايمی شکستن شکل و قالب نامتعادل استثماری و حل تضاد متذکره تال

شده ؛ زيرا منافع شان در منافع عمومی و جمعی اکثريت جامعه تأمين کنندمی

  .دتوانمی

سوی استفاده ه حرکت ذاتی و بنيادی جامعة انسانی ب کوم در همگونی باقطب مح

انسان با  آهنگهممساويانه و عادالنه از منابع بيکران هستی، روابط برابرانه و 

ی حقيقی بين قراردادهای آهنگهموصی و اشتراکی و انسان، تعادل مالکيت خص

. اين حرکت در رودمیانسانی با حرکت گوهری هستی و قوانين عينی آن جلو 

علمی انسان تا حل تضاد اساسی کّلی و بهم پاشی جامعة قطبی،  بينیجهانپرتو 

  .يابدمیطبقاتی و استثماری ادامه 

های آن در نسانی )که برخی از جلوهاجتماع ا در اثر رشد و تکامل حرکت گوهری
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، فضای اختناق آور و استبدادی ضرورت مبارزه جويانة قطب محکوم متجلّی است(

گرديده و تضاد اساسی و شدن و کالنتر شدن  اجتماع متذکره هماره مجبور به باز

نوينی مطرح شده است. اين در حقيقت انطباق  هایقالبکلّی در اشکال جديد و 

ادل اجباری شکل جامعة قطبی، طبقاتی و استثماری را بر جريان مصنوعی و تع

  .دهدمیحرکت طبيعی و ذاتی اجتماع انسانی نشان 

هرقدر اين ساخت و قالب، شکل عوض کند، هرچند اين تضاد اساسی صورتهای 

ير بگيرد، در ماهيت و ساخت عينی اجتماع مذکور تغي به خودظاهراً متفاوت 

؛ بلکه جهات متباين اين تضاد در قالب عمومی آيدمیود نوجه بنيادی و اساسی ب

   .دهندمیخود ادامه  آهنگهمبطی و نا اجتماع نامبرده به سير و حرکت

جهت متذکره  های بسيار گوناگونی در دواين بستر عينی شايد اشکال و صورتدر 

های زير ستم، ؛ حتی از پتاسيل مبارزه جويانة قطب محکوم)انسانظهور کند

استثمار و استعمار( به طور زيرکانه به نفع قطب حاکم، برای حفظ اين اجتماع به 

  طور وسيع استفاده شود.

های بس زمين ما اين تنوع را در قوالب بسيار متنوع و ساخت در سطح کرة

ای، ای، طايفهماعی از قبيل)ساخت ابتدايی قبيلهگوناگون سياسی، اقتصادی و اجت

های امپرياليسی و نظامهای مختلط، سيستمداری، ايهبردگی، فيودالی، سرم

های سوسيال امپرياليستی، نظامهای استبدادی و حزبی سوسياليستی، رژيم

فاشيستی، استبدادهای مذهبی، ناسيوناليستی و نشناليستی و اشکال ديگر( 

   .توانيممیمشاهده کرده 

ة درخشش انعکاس متنوع و درج هایقالبانرژی حرکی اجتماع انسانی در اين 

بسی متفاوت است. هدف اصلی مبارزات انسان آگاه و آزاده  ،هستی در هستی

های بيشر و زمينه های مطلوب تر برای رشد و انکشاف جامعة انسانی ايجاد فرصت

  .باشدمیو درخشش واالتر انعکاس هستی در هستی 
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يست پيوند های متنوع تضاد اساسی و اشکال گوناگون آن بابرای شناخت جلوه

ديالکتيکی خاص و عام و روابط متقابل کل و جزء کشف و شناسايی شود. 

روابط متقابل آن در خصوصيت و عموميت اجتماع قطبی، طبقاتی و ميکانيزم 

ارزيابی گردد؛ زيرا هرکدام از اين حاالت و اشکال در قوالب متنوع استثماری 

ی خاص خود اند که در کل، ها، روابط و تضادهای اساسی و فرعدارای قانومندی

در رابطة متقابل و باهمی با تضاد اساسی و کلی قرار دارند. کشف و شناسايی 

شناخت کلی و تحت شرايط و موقعيت ويژة شان ما را در  عينی و ذهنی هريک

   کند.عمومی قضايا ياری می

 با شيوة تجزية کل در جزئيات و کشف روابط جزئيات با کل و مطالعة پديده در

راه حل تضاد  توانمیربط به طور عينی، علمی و عملی ی ذیهاپديدهارتباط با 

و بهترين و ممکن ترين اسلوب فراخسازی و درهم  اساسی و کلی را دريافت

  شکنی طلسم اجتماع قطبی، طبقاتی و استثماری را پيدا کرد.

ع متذکره بر محور اصلی اين تضاد کلی و در بستر پرفراخنای دوجهت آن در اجتما

های منفی و صدها و هزاران تفاوت، تضاد، اختالف، نابرابری، تناقض، رقابت

کشی، تفتيش عدالتی، استبداد، تجاوز، حقبی حريصانه، ستم، ظلم، تبعيض،

، حيف و ميل منابع عمومی عقايد، ترورافکار، مبارزه، استثمار، استعمار، جنگ

ها در قوالب خاص و در اشکال اين آمده است. به وجودهستی و تخريب آن و غيره 

بس گوناگون تعيّن يافته و دارای حدود نسبی، عمر مشخص و تأثيرات متنوع 

  .باشندمی

يک از جهات تضاد اساسی و کلی نيز يک سلسله تضادها،  در بستر بسيار وسيع هر

و غيره در بين  خوردها و زد و ها، کشمکشها، تناقضات، جنگاختالفات، رقابت

د قطب حاکم و افراد قطب محکوم وجود دارد؛ اما آنان بر اساس منافع کلی افرا

قطب  خود يعنی موافقت و يا مخالفت با جامعة قطبی، طبقاتی و استثماری در دو
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   .کنندمیجهت تضاد اساسی وحدت و اجتماع  و دو

هايی که بر سر تقسيم های قطب حاکم با تمام اختالفات، تضادها و رقابتانسان

مين و منابع هستی با يکديگر دارند، برای حفظ و تداوم جامعة متذکره در هيئت ز

در صفوف  کنندمی. آنان تالش باشندمیقطب مسلط و حاکم متحد و يکپارچه 

وجود آورده و از نيروی جسمی، دماغی و ه ب قطب محکوم تشتت و پراکندگی

  استعداد شان به شکل مفت و ارزان استفاده کنند.

و از )هايی که دارند های قطب محکوم با تمام تضادها، اختالفات و رقابتانسان

افع کلی ، روی من(شودمیجانب قطب حاکم هماره آتشناک و مشتعل نگهداشته 

در دو قطب و )بندی حاکم و محکوم رسند. با صفخود به وحدت و اجتماع می

نده، غنی و فقير، دوجهت استثمارگر و استثمار شونده، استعمارگر و استعمار شو

تضاد اساسی نامبرده  (مکش و خالصه مالک و محرومظالم و مظلوم، ستمگر و ست

  .کندمیهويت عينی، ذهنی و واقعی پيدا 

جهت آن تحت  آشتی ناپذيری است. دو اين تضاد اساسی و کلی دارای خصوصيت

. دتواننمیشکل و قالب اجتماع قطبی، طبقاتی و استثماری باهم آشتی کرده ن

. باشدمیآتشی واقعی، در همگونی و وحدت واقعی در جامعة آزاد انسانی ممکن 

روپاشی و زوال جامعة ياده شده حل نی است که تضاد متذکره در پروسة فاين زما

  شود.

 به مثابة که ضرورت عينی و ذهنی زندگی قطبی، طبقاتی و استثماریتا زمانی

ی و آهنگهمم و محکوم نفی نشود؛ سيستم غالب در اذهان اکثريت دو قطب حاک

حاکم نگردد؛ در  ،هااتحاد منافع برمبنای حقوق مشترک و عمومی در بين انسان

بين قراردادهای موضوعة انسانی و حرکت گوهری اجتماع بشری، حرکت ذاتی 

 وجود نيايد؛ه ی و تعادل مطلوب سرمدی بآهنگهمهستی و قوانين عينی آن 

 بر محور مبارزه و همگونی نسبی و موقت دوستثماری اجتماع قطبی، طبقاتی و ا
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  موجود خواهد بود. ،جهت تضاد اساسی و کلی

جهت تضاد  در بستر بسيار طوالنی حرکت جامعة نامبرده و مبارزات بس متنوع دو

شده اند. اين پروسة اساسی و کلی، تضادهايی پديده آمده اند و تضادهايی حل 

دارد. برای کشف و شناخت راه حل علمی و عملی  گون تاکنون ادامهمتضاد و ناهم

 اسلوب علمی نياز است.ها به پيشرفته ترين نا همگونیاين تضادها، اختالفات و 

آموزد که بايد شيوة علمی میشيوة علمی حل تضادهای متنوع اجتماعی: 

جودی هر پديده تضادها و جستجو کنيم. در ساخت و هاپديدهتضادها را در درون 

ها، همان تضاد اصلی،  از ميان آن بايستمیوجود دارد که  یهای متنوعنیناهمگو

چرخند( کشف و تضادهای فرعی ديگر برمحور آن می محوری و اساسی )که

  شناسايی شود.

و بررسی کرد؛  الزم است تضادها را در خاص و عام و به طور جزئی و کلی مطالعه

هر پيدا نمود. بايد جهات اصلی های داخلی و خارجی آنرا روابط و قانونمندی

روابط متقابل درونی و بيرونی آن و جهت پيشرونده و بازدارندة آن، در تضاد، 

الزم است تا قدرت پايداری و روابط هريک  ی خاص معيّن شود.هاپديدههريک از 

ناسايی و های کلّی آن پديده معيّنه شاز جهات اصلی تضاد با قانونمندی

  مشخص و انتخاب شود. آن جستجو،مناسبترين طريقة حل 

ی هاپديدههای خاص و در ارتباط با ، تحت شرايط و موقعيتتضادهای همانند

که در موقع شناسايی و  کنندمیهايی مشخصی پيدا  گیخارجی، ويژه دخلذی

حل شان بايد به آن توجه شود. همچنان برای حل يک تضاد در يک پديدة خاص 

ه جانبة آن با ساير تضادهای فرعی و اصلی مرتبط روابط هم بايستمیخص و مش

بيرونی از طرف ديگر کشف،  دخلذیی هاپديدهطرف و ارتباط آن با ساير  از يک

  شناسايی و مشخص گردد.
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دنبال راه حل ه بايد ژرفا و ضرورت عينی و وجودی هريک از تضادها را معلوم و ب

تضاد را ازريابی کرده و  ودیمنشاء، تاريخ پيدايش و علل وج بايستمیآن رفت. 

دست آوريم. تضادها در ه ضرورت عينی، ذهنی و اجتماعی بقاء و دوام آنرا ب

در واقع بر اساس  هاپديدهی عينی و دارای وجود واقعی جا داشته و اين هاپديده

. ضروت يابندمیوحدت نسبی و موقت جهات متباين اضداد تجسم و هويت عينی 

که ساخت واقعی و بنياد  شودمیيک تضاد زمانی نفی عينی و موجوديت مادی 

تضادها در پراتيک واقعی و به صورت عينی حل شده  مادی آن متالشی گردد.

  .توانندمی

های بسيار اری اختالفات، تضادها و ناهمگونیدر اجتماع قطبی، طبقاتی و استثم

جهت آن  ع دووسي ور تضاد اساسی و کّلی  و در بسترزيادی وجود دارد که بر مح

روند و تعدادی یو از ميان م شوندمیپديد آمده اند. تعدادی در جريان زمان حل 

؛ تضادهای زيادی، همين قسم در حال ظهور و ناپديد شدن کنندمیتازه ظهور 

  . اين سلسلة زنجير مانند در جامعة متذکره هماره وجود دارد.باشندمی

م جوانب ممکن، همه عوامل د بايد تمايی و اساسی يک تضاخالصه برای حل ريشه

های و تمام شرايط و موقعيتهای گوناگون عموم روابط و قانونمندی ،دخلذی

مورد مطالعه، شناسايی و ارزيابی قرار گيرند. فقط با اين شيوة عينی و ذهنی، 

دست ه علمی، عميق و همه جانبه است که ممکن ترين و صحيح ترين راه حل ب

 .آيدمی
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 يت، شناخت و اسلوب علمیواقع

ی متنوع آن الزم است هاپديدهبرای درک روشن حقيقت هستی و شناخت واقعی 

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 

   ، پيداکنيم.دهدمیی متنوع آن ما را ياری هاپديدهشناخت واقعی هستی و 

جهت رسيدن به اين شيوة عالی و پيشرفته بايد پيوند ارگانيک واقعيت و شناخت، 

ها از جانب ديگر جانب و تمايز نسبی آن واقعيت و اسلوب علمی شناخت از يک

شناسايی شود. اين شناخت پيوند واقعی و تمايز نسبی، ما را در شاهراه اصلی 

شی، پندارگرايی، اوهام خت هستی رهنمايی کرده و از آشفته فـکری، کورانديشنا

  بخشد.نجات می و دُگماتيسم

و دارای حقيقت گوهری، در حرکت، تضاد و  کلواقعيتيگانه  به مثابةهستی 

ی تعّين يافته است. عالم از هستی پر شده و هستی در هستی هويت آهنگهم

محصول تکامل طوالنی هستی، در هستی ادامة  مثابةبه عينی و واقعی دارد. انسان 

واقعی و غيرواقعی، انطباقی و غيرانطباقی، تصورات و  هایشناختبقاء داده و تمام 

پندارها، اوهام و خرافات و ديگر افکار و عقايد متنوع را در پروسة زندگی عينی و 

ار ـبسي هایدهـی و زنده با هستی و پديـط عينـواقعی خود در هستی و در رواب

   .آوردمیدست ه ون آن بـوناگـگ

در را چيز ديگری جز هستی ه اين بخش تکامل يابندة هستی)انسان(، در هستی، ب
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با  توانندمی هاشناخت. اين انعکاسات و تواندمیمغز رشد يافته اش انعکاس داده ن

ده و يا بو معيّنه دارای انطباق حقيقی ی مربوطه وهاپديدهماهيت واقعی و عينی 

 هاپديدههای ذهنی، اوهامی و طرز تلقی شخصی و غير علمی انسان از آن برداشت

  صورت پايه و اساس عينی و تاريخی دارند. د. در هرنباش

انسان حقيقت وجودی دارد. انسان  ، خارج از ذهنکلواقعيتيگانه  به مثابةهستی 

ی متنوع آن هاپديدهبه کمک مغز تکامل يافته و ارگانيزم آلی وجودی خود از 

اليتناهی در هستی و . هستی در تنوع کندمیعکسبرداری و شناخت حاصل 

حرکات،  ،نهايت آن درخشش دارد. در اين بستر پرفراخنا و طوالنیاجزای بی

. شوندمیبسيار گوناگونی خلق  هایها و خم و پيچیآهنگهمها، اضداد، قانونمندی

جانبه و پيوندهای متقابل و  در تأثيرات دو ها و تنوّعات راما اين پيچيدگی

  .توانيممیارگانيک هستی و شعور بهتر ديده 

استعداد و توانايی انعکاس هستی در هستی، خصوصيت گوهری هستی است. 

معنی انعکاس هستی در هستی، رابطة واقعی با تکامل پديدة حيات و ه شناخت ب

شک، انعکاس هستی در وجود انسان . بیکندمیمحصول عالی آن انسان پيدا 

ها سال زندگی طبيعی و تابندگی و تبارز بيشتر يافته است. انسان در طول مليون

رشد و تکامل جسمی و ارتقايابی  دارای درجات متفاوت، هموارهه واقعی خود ب

   است. روابط متقابل هستی و شناخت بوده سطح

ی با آهنگهممبارزه و  ليدی،در بستر طوالنی زندگی اجتماعی، کار توانسان 

بسيار گوناگون،  هایشناختطبيعت، زندگی زناشويی و غيره تجارب غنی، 

مختلفی کسب کرده و زندگی عملی عقايد  متنوع و هایی مختلفه، برداشتهابينش

مرور زمان ه اساس آن سمت و سو داده است. ب و نظری خود را در اجتماع بر

تری فا و حقيقت تابناکو نظری انسان وسعت، ژر ذخاير علمیها و تجارب، داشته

  پيدا کرده است.
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متذکره در حقيقت طرز تلقی و نحوة برداشت و دريافت انسان را از  هایشناخت

. در ابتدا آنها دارای جنبة حسی، سازندمیی بسيار متنوع هستی متجلی هاپديده

و  هاشناختن ، غيرعميق و بيشتر غيرواقعی و غيرانطباقی بودند. ايسطحی

حقيقی باشند که با واقعيت عينی و ماهيت گوهری  توانندمیها وقتی برداشت

همان پديدة معيّنه در خاص و عام انطباق داشته باشند. پراتيک اجتماعی و 

  تجارب علمی صحت آن را تأييد کند. 

به  ی مربوطه تطابق ندارند،هاپديدهآن شناختها و برداشتهايی که با واقعيت عينی 

های غيرواقعی، غيرانطباقی و متناقض از جريان زندگی و برداشت هاشناخت مثابة

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 

. ما به اين شوندمیپخش  ها ته نشين شده و در فضای بيکران هستیانسان

مخلوقات ذهنی انسان پندار، تصورات غيرعملی، اوهام، خرافات، افکار غيرواقعی و 

درهم و برهم، غلط، های متناقض، و برداشت هایشناختغيرانطباقی و در مجموع 

  .توانيممیعلمی گفته غيرعملی و غير

ن در پرسة حرکت های غيرواقعی و غيرانطباقی انساو برداشت هاشناختاين 

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 

رشد و تکامل  يع اجتماعیکه زندگی طبيعی انسان در بستر وس. هنگامیشوندمی

بت و روشن گسترش يابد؛ تجارب عملی و به صورت مث دامنة علوم واقعی پيداکند؛

لوب نظری انسان در جريان کار مفيد اقتصادی و اجتماعی غنی شود؛ انسان به اس

را  بسيار متنوع هایشناختواند بر مبنای آن علمی شناخت دسترسی يابد و بت

د، ديگر جايی برای حضور اوهام، خرافات، عقايد و سره و ناسره و از هم جدا کن

   ماند.واقعی و غيرانطباقی باقی نمیغير افکار
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 ی بسيار متنوع آن را درهاپديدهآنگاه انسان درحد تکامل نسبتاً کافی، هستی و 

ها، چون ريگهای رنگارنگ نشيند و واقعيتآيينة حقيقت تابناک به نظاره می

پردازند. در اين بستر گی میدبه رخشن و رودباران زالل و پرتپش چشمه ساران

  .شودمیانسان وارد مرحلة عالی شناخت  ،پوينده

ی متنوع هستی، ضرورت به درک و هاپديدهبرای شناسايی و معرفت درست 

، تا به کمک آن درهای بستة باشدمیدريافت شيوة علمی و اسلوب واقعی شناخت 

و تضادهای  هاپديدههای درونی عينی قضايا گشوده و قانونمندی هایواقعيت

  که هستند، مطالعه، بازديد، تحليل و شناسايی شوند.عميق شان آن طور 

علمی و واقعی انسان و اسلوب  هایشناخت، کميت و کيفيت بين عمق، وسعت

ای بر قرار است؛ روی هم تأثير طة زنده، ارگانيک و تکامل يابندهعلمی شناخت راب

علمی گسترش  و تجارب . هرقدر دامنة شناختدهندمیگذارند، بهم ياری می

  و کندمیخت، رشد و تکامل پيدا همان اندازه اسلوب علمی شناه يابد، ب

  .دنيابمیعلمی و واقعی گسترش  هایشناخت

و سطح تکامل جامعة بشری جدا از حرکت گوهری هستی  تواندمیاسلوب علمی ن

علمی، مثبت و واقعی  هایشناختبالندگی پيداکند. اين اسلوب در واقع بر اساس 

و  يابدمیهای مکانی معّين شکل های زمانی و شرايط و موقعيتبرّش ها درانسان

ی متنوع در جزء و کل ياری هاپديدهتر و شفاف تر  ها را در شناخت کاملانسان

  .کندمی

ترين قوانين کلی هستی يعنی)حرکت، اسلوب علمی شناخت بر مبنای اساسی

به کمک علوم و فلسفه  . اين قوانين کلیکندمی ی( شکل پيداآهنگهمتضاد و 

. اسلوب متذکره با چگونگی رشد و گسترش علوم پيوند شوندمیشناسايی 

عمل  گشاچراغ رهنما و ره به مثابةو  گيردمیها مايه ناگسستنی دارد؛ از آن

 ياری رابطة متقابل اسلوب علمی و تکامل علوم و تجارب مثبته . فلسفه بکندمی
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شناخت واقعی هستی و قوانين از  ی و حقيقیورزد تا تصوير کلبشری تالش می

   عينی آن، رابطة متقابل انسان باهستی و رابطة انسان با انسان ارائه دهد.

های اره شدن پياپی پردهدر پروسة درخشش بی وقفة هستی در هستی و پ

اسرارآميز حيات بيولوجيکی، تاريخی و اجتماعی، شناخت انسان تا حدّی خواهد 

ضرورت وجودی خود را در فضای درخشان و تابناک هستی و رسيد که فلسفه 

انسان، از دست خواهد داد و اين زمانی است که انسان در حدود کافی وارد مراحل 

  عالی شناخت متنوع هستی شود.

ی متنوع آن در هاپديدهآموزد که بايد هستی و به انسان می اسلوب علمی شناخت

سی و شناسايی شوند. در بين حرکت، تضاد ی مطالعه، بررآهنگهمحرکت، تضاد و 

ی در کليت هستی، در عام و خاص و در جزء و کل روابط ارگانيک، آهنگهمو 

های کلی پيوند ديالکتيکی و ارتباط متقابل موجود است. اين روابط و قانونمندی

  . يابندمیدر اجزای اليتناهی هستی جنبة نسبی 

ی و فرو پاشی، مبارزه و وحدت اضداد و نگآههمما پيوند گوهری حرکت و تعادل، 

خاص و نسبی مشاهده کرده ی متنوع هستی به طور هاپديدهجاذبه و دافعه را در 

نسبی و کلّی  ن جزئی و کلی، خصوصيت و عموميت،. همچنان در بيتوانيممی

  ذاتی و سرمدی روابط ارگانيک و جدا ناپذيری وجود دارد.

، توسط يک، چند و يا فعگی، جهشی و اتفاقید اسلوب علمی شناخت به طور يک

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 

 هایفعاليتکار، فعاليت و تجارب بسيار طوالنی انسان و نتيجة مطالعه، تحقيق و 

های علمی و مثبت هزاران دانشمند، محقق، جامعه شناس، بندیدرازمدت و جمع

. اين اسلوب در بستر حرکت طوالنی و پرخم و پيچ باشدمیفيلسوف و متفکر 

، تا به اينجا رسيد و به عنوان اسلوب واقعی و جامعة انسانی رشد و تکامل پيدا کرد
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  علمی شناخت در دسترس انسان قرار گرفت.

قاتی و استثماری از اين اسلوب استفادة دوگانة قطبی و در اجتماع قطبی، طب

. قطب حاکم و قطب محکوم هرکدام از آن بر اساس منافع شان شودمیطبقاتی 

. يکی از آن برای حفظ و استحکام اجتماع قطبی، طبقاتی و کنندمیاستفاده 

اشی اجتماع متذکره به آن توسل و ديگری جهت فروپ گيردمیاستثماری کار 

طرف و در ماهيت  از يک ويد. ليکن در گوهر واقعی انسان و جامعة انسانیجمی

ی شناخت از طرف ديگر مسئلة قطب، طبقه و استثمار نه ملی اسلوب عبنياد

 .تواندمیضروت ذاتی دارد و نه جاودانگی داشته 

ها در اسلوب علمی شناخت ذاتاً قطبی، طبقاتی و استثماری نيست، بلکه انسان

. اين اسلوب در خدمت محصول کنندمیجود از آن چنين استفاده اجتماع مو

که بر اساس اهداف، منافع، متکامل هستی، يعنی انسان قرار دارد. اين انسان است 

 از آن های معيّنه و مشخصة خود، نوع استفادهها، عقايد و سليقهها، ديدگاهخواسته

   .سازدمیمعيّن در زندگی عملی و فکری را 

کشد؛ بخشد و يا میيا زندگی میانسان با توسل به اسلوب علمی،  ،فشرده به بيان

صی، فقط به منافع خصوو يا  سازدمیانسان را برآورده  و مشترک يا منافع عمومی

و يا در راه  کندمیانديشد؛ يا استثمار شخصی، گروهی و طبقاتی خود می

و يا آزادی و دموکراسی  آوردمیورزد؛ يا اختناق و استبداد کنی آن تالش میريشه

نهد و يا از حو استثمار گام میپروراند؛ يا در راه برابری، عدالت و مواقعی می

؛ يا رشد و تکامل علم و تکنولوژی را در جهت کندمیزندگی طبقاتی حراست 

و يا از آن برضد انسان و  دهدمیرفاه، آسايش، برابری، عدل و انصاف عمومی قرار 

و يا از استقالل ملل و ممالک در بند  کندمیاستعمار  ؛ ياگيردمیانسانيت کار 

؛ خالصه يا از اجتماع قطبی، طبقاتی و استثماری فعلی دفاع و نمايدمیدفاع 

  ورزد.اعمار جامعه آزاد انسانی تالش میو يا در راه  کندمیحراست 
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شناسان، علمی فيلسوفان، دانشمندان، جامعهوسيلة همين اسلوب ه ب

جنگ و ساير مشهور های قوماندان سياستمداران، رهبران انقالبات بزرگ،

ی متنوع هستی هاپديدهکه در راه شناخت، تغيير و سازماندهی )های متفکر انسان

ها و ها، تيوریرضيه، نظرات، فهاشناخت، (گذارندبه نحوی از انحا وقت می

مدلل را ها م آنکن صحت و سقو تاحد مم سازندمیهای خود را جمعبندی

ها نيز با استفاده از همين اسلوب پيشرفته در بارة . همچنان ديگر انسانکنندمی

ها و آن نشينندبه قضاوت می درستی و نادرستی کارهای علمی و فکری متذکره 

  .کنندمیاجـرا و آزمايش  های علمیو کانون را در پراتيک اجتماعی

، و واقعی در مورد شناخت هستی و برای اين که در جريان زندگی طبيعی

ی متنوع آن، در باره رابطة انسان و هستی و رابطة انسان با انسان دچار هاپديده

 ديالکتيکیآشفته فکری، تعصبات خشک و دُگماتيسم نشويم، الزم است تا پيوند 

حوة ر صحيح دريابيم و نطوه ی را بملنسبی واقعيت، شناخت و اسلوب ع و تمايز

طقی و علمی از آن را در پراتيک اجتماعی و حين مطالعه، تحقيقات و استفاده من

  های علمی و نظری در ساحات بسيار متنوع حيات انسانی بياموزيم.جمعبندی
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 علمی انسان بينیجهان

علمی صورت واقعی و )در حد شرايط زمانی و مکانی( معقول، صحيح و  بينیجهان

ت که در جامعة بشری توسط انسان آگاه و علمی انعکاس هستی در هستی اس

مثبت،  هایشناختمجموعه  بينیجهاناين  متمدن تنظيم و تدوين شده است.

ی متنوع آن، رابطة انسان هاپديدهعلمی و واقعی انسان از هستی، قوانين عينی و 

، که دارای محدودة نسبی و تکامل جاوان باشدمیبا هستی و رابطة انسان با انسان 

  است.

و بر مبنای  کندمیعلمی در هر عصر و زمان فرق  بينیجهانحدود نسبی 

ر در بست هاانسان، تجارب و ذخاير گوناگون مثبت، علمی و واقعی هاشناخت

ه زندگی اجتماعی وسعت، عمق و پختگی پيدا کرده و هماره ب طبيعی و واقعی

با  بينیجهانحدود نسبی اين  .شتابدمیسوی تکامل، تعالی و پيشرفت 

درخشندگی نسبی انعکاس هستی در هستی و جريان تکامل يابندة انعکاس 

  ی متنوع آن در مغز انسانی رابطة ديالکتيکی دارد.هاپديدههستی و 

علمی بهتر  بينیجهانسامانيافته در قالب بالندة  هایشناختانسان با استفاده از 

يار متنوع آن قدم بردارد و ی بسهاپديدهدر راه شناخت واقعی هستی و  تواندمی

بيعی آن را اداره و در روشنايی آن زندگی اجتماعی خود را تعيين و جريان ط

  مايد.کنترول مثبت ن

علمی با اسلوب شناخت و قوانين عينی و کلّی هستی پيوند ارگانيک  بينیجهان
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و  ی متنوع آن تا همان دورههاپديدهدارد. بيان علمی، واقعی و روشن هستی و 

ياد  بينیجهانو ذخاير علمی، تجربی و اجتماعی  هاداشتهزمان مشخص است. 

های علوم، فنون، تجارب، فرهنگ و فلسفة همان بندیشده توسط تعيينات و مقوله

و صحت و سقم آن به کمک  تواندمیتنظيم و تدوين شده دوره و زمان مربوطه 

عملی و نظری انسان معيارهای علمی و تجربی اسلوب علمی در پروسة زندگی 

  .شودمیمحک شده و تحليل و ارزيابی 

ه بس متنوع ب هایشناختعلمی مکان دارد و  بينیجهاناسلوب علمی در قلب 

مذکور را زنده و پوينده  بينیجهانآن جريان داشته و سان خون در رگهای 

ل هماره در عمل اجتماعی و در پروسة رشد و تکام هاشناختدارند. اين مینگه

  .شوندمیعلم و تکنولوژی آزمون 

ترين ترين، صحيح ترين و علمیورزد تا حقيقیمیانسان آگاه تا حد امکان تالش 

دست آمده و در پروسة تجارب مثبت و ه را که به کمک اسلوب علمی ب هاشناخت

. اين انتخاب کندمیعل بينیجهانپراتيک اجتماعی محک شده اند، وارد محدودة 

و در قيد زمان و تعيّن وده ـب؛ اما نسبی گيردمیيد و دقيق صورت ه جدـاگر چ

 است. 

در بستر حرکت گوهری و سرمدی جامعة انسانی و زندگی طبيعی و واقعی انسان 

های جديد و  هميشه ضرورت به مطالعه، تحقيق، ارزشيابی و سره و ناسره نمودن

يی که نادرستی و هاختشنا. در اين پروسة بی وقفه و جاودانی باشدمیجديد تر 

خارج و بجای آن  بينیجهانابطال آنها ثابت گردد از گسترة وسيع و پويای 

  .دنشومیمثبت، علمی و حقيقی نوين جايگزين  هایشناخت

مانند قلب ه هميشه ب علمی بينیجهانگسترة وسيع، قابل توسعه و تکامل يابندة 

 سان را به مرزهای ناشناختةانا تپش، جنبش و حرکت بی وقفة خود می تپد و ب

شه ي. انسان در اين اقيانوس همکندمیجديد رهنمايی  هایشناختهستی و 
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بد، هماره مشغول سره و ناسره کردن و جداسازی غلط از صحيح، خوب از  جاری

  خواهد بود. علم از جهل و تاريکی از روشنايی

در قوالب اديان،  .شناسدمیعلمی هيچ حد، مرز و چوکات ساکنی را ن بينیجهان

گنجد. در روابط ارگانيک و ذاتی گوناگون نمیهایايسممذاهب، مسالک، مکاتب و 

تا بی نهايت  (قوانين عينی و گوهری هستی به مثابة)ی آهنگهمبا حرکت، تضاد و 

  .کندمیدر هستی حرکت 

مقوالت، اصطالحات و مفاهيم کهنه و از دور خارج شده به شکل انحصارگرايانه، 

 بينیجهانمحتوای رشد يابنده و قالب شکن  توانندمیتقدس مآبانه و استبدادی ن

های علمی را مهار کرده و آنرا به طور وارونه، به نسل آگاه و جوان امروزی و نسل

کشف شدة نوين و حقايق تازه نياز  هایواقعيتجديد،  هایشناختفردا برسانند. 

رند. مفاهيم خالق واقعيات عينی نيستند؛ شايستة جديد دا هایقالببه مقوالت و 

. بايد بين آورندت همطراز و الزمی خود را پديد میبلکه واقعيات ، مفاهيم و مقوال

محتوای عينی و قالب بيانی، ميان واقعيت و حقيقت ذهنی رابطة واقعی، علمی، 

  انطباقی و منطقی وجود داشته باشد.

لب متنوع اديان، مذاهب، مسالک، و قوا هاجمعبندیمنظور اين نيست که در 

مثبت، واقعی و قابل استفاده وجود ندارد؛  هایشناختمختلف هایايسممکاتب و 

اليتناهی درخشش  حرکت توانندمیها نبلکه عمق مطلب در اين است که آن

هستی در هستی و پروسة تکامل يابندة جامعة انسانی را در قوالب محدود محصور 

ا در واقع بخشی از اين جريان اليتناهی را در زمان و مکان هکنند. هريک از آن

مشخص و معيّن )به قدر سطح درک، تجارب و دانش انسانی(، به کمک مفاهيم، 

  بيان کرده اند. حات مربوطة همان عصر و دوره،مقوالت و اصطال

مثبت، واقعی و صحيح )در هر شکل و قالبی که قرار  هایشناختدر بين تمام 

به هر زبان و کالمی که بيان شده اند(، رابطة زنده، پويا و مستحکم وجود دارند و 
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 بينیجهاندر چوکات نسبتاً وسيع و در حال رشد و پيشرفت  هاشناختدارد. اين 

های  و برداشت هاشناخت. گيرندمیعلمی، در همان دوره و زمان مربوطه جا 

قالبی که باشند؛ به هر زبان، غيرانطباقی و غلط )در هر شکل و غيرواقعی، اوهامی، 

يابند(، در جريان درخشش  و به هر چيزی که نسبت کالم و لباسی که ارائه شوند

رشد و  )در پروسةعلمی انسان،  بينیجهانهستی در هستی و در پروتو تابناک 

لحظه به  عملی و فکری بشر( هایفعاليتلوژی و تکامل علوم، فنون، تجارب، تکنو

و از جريان عينی و ذهنی زندگی انسان خارج  شوندمی شناسايیلحظه و روز بروز 

  .گردندمی

تاريخی در عمق و پهنای بسيار طوالنی جامعة انسانی  هایريشهعلمی  بينیجهان

ی هاانسانهای مثبت و واقعی ، تجارب، ذخاير و اندوختههاشناختدارد. تمام 

اجتماع قطبی، طبقاتی و از جمله )ی ادوار مختلف تاريخی هاانساننخستين، 

ر آن تمام مطالعات، ( در آن شامل است. عالوه باستثماری گذشته و حال

ها و نظريات علمی و معقولی که توسط ها، پيشنهادات و تيوریتحقيقات، طرح

علمی  بينیجهانآمده است، مربوط به  به وجودطرفداران اعمار جامعه آزاد انسانی 

راغ ـانسان، در دسترس انسان و چ بينیجهان، علمی بينیجهان. پس باشدمی

  رهنمای انسان است.

علمی ذاتاً و ماهيتاً قطبی و طبقاتی نيست؛ اما در اجتماع کنونی از آن  بينیجهان

برای قطب  بينیجهان. اين شودمیاستفاده  به صورت قطبی، طبقاتی و نابرابرانه

قشر و الية خاص، ملل،  خاص، طبقه و طبقات خاص، گروه، دسته و کتلة خاص،

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.

علمی روشنگر مسير حرکت طبيعی، گوهری و اجتماعی انسان در  بينیجهان
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ن حرکت سرمدی ماهيتًا در جهت محو کامل استثمار . ايباشدمیجامعة بشری 

انسان از انسان، حاکميت متناقض و انحرافی قطبی، طبقاتی، قشری، گروهی، 

مذکور به  بينیجهان. به عبارت ديگر رودمینه و نا عادالنه پيش استبدادی، نابرابرا

ر ی زير ستم و استثماهاانسانصورت ذاتی با اهداف درازمدت قطب محکوم و 

ی دارد؛ زيرا آنها طبق ماهيت ذاتی خود، خواهان بهم پاشی اجتماع آهنگهم

حرکت گوهری هستی و قوانين عينی آن روند با  اند وقطبی، طبقاتی و استثماری 

و ی آهنگهمسريع تر خواهد شد(، سانی تا حدود ممکن )که در جامعة آزاد ان

  دارند.همنوايی 

طبقات، اقشار و گروهای تحت )ب محکوم، در اجتماع يادشده به صورت کل، قط

ی زير ظلم و استبداد و محروم شدگان از هاانسان، ستم و استثمار انسان از انسان

در مجموع و  (های سياسی، اقتصادی، عقيدتی و اجتماعی حقوق بشری و آزادی

علمی  بينیجهانبه شکل دسته جمعی حاملين اصلی و بالفعل و مدافعين طبيعی 

تر از همه بايد آنان اهداف ای رسيدن به جامعة آزاد انسانی اولهستند. بر

علمی را به صورت واضح و روشن درک و هضم  بينیجهاننجاتبخش و انسانی 

  عمل کنند.به آن کرده و 

بين قطب حاکم  ،(يابیشکلاز همان آوان )در اجتماع قطبی، طبقاتی و استثماری 

ن فقير و غنی، بين حافظان استبداد و ظلم و محکوم، بين طبقات باال و پايين، بي

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 

بسيار  هایقالبمبارزة واقعی و جدال عينی جريان داشته است، که در اشکال و 

  بارز يافته و سلسلة آن تا به امروز رسيده است.گوناگون ت

اين جريان تاريخی و پر خم و پيچ در بستر زمان طوالنی در مغز تکامل يابندة 

جهت مشخص و  انسان انعکاس يافته است؛ عمالً و ذهناً در دو قطب مخالف و دو
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 شده است. تاريخ اجتماع قطبی، طبقاتی و استثماری متضاد جمعبندی و تيوريزه

 علمی با شناخت اين بينیجهانآگاه . طرفداران باشدمیبر اين مبنا استوار 

طور ه اين پروسة تاريخی ببا درک، دريافت و تحليل واقعی  -ساختار متضاد

معرفی جامعة آزاد انسانی تالش عالمانه و عاقالنه در راه تبليغ، ترويج و 

  ند.کنناپذير میخستگی

ی که در پروسة طوالنی مبارزات و برخوردهای دو های مثبتو ارزش تمام تجارب

لق شده است؛ جهت تضاد اساسی و کّلی در اجتماع قطبی، طبقاتی و استثماری خ

های مبارزات طبقاتی، جدالها و دانشی که در جريان عموم تجارب، اندوخته

های انقالبی، مبارزات ملی، ضد آزادی با استبداد، دموکراسی با ديکتاتوری، جنگ

عملی  بينیجهانوجود آمده است، جزء ذخاير ه ستعماری و استقالل طلبانه با

   .باشندمی

در طول ساليان بسيار دور و دراز برای حفظ و تداوم اين اجتماع و جهت درهم 

و  ميان آمدهه بسيار زيادی بها، ابزار و اسباب ها، پالنشکنی آن وسايل، تيوری

. شودمیسنجش شده و هنوز عی محک ها در پراتيک اجتماصحت و سقم آن

معيار درستی و نادرستی، کندی و برندگی هرکدام در جريان مبارزه عليه نظام 

   .تواندمیموجود و زمينه سازی برای نظم آزاد و انسانی آينده هويدا شده 

انقالبی، طبقاتی و آزادی بخش از يک  مطالعه، تحليل و درک صحيح مبارازت

 بينیجهانق اهداف و سرشت غيرطبقاتی و غيراستثماری جانب و آگاهی به عم

ن را برای فهم و هضم آن آماده و عملکردهای حاملين اصلی آ علمی از جانب ديگر

ها با اين ژرفنگری و . آندهدمی در جهات روشن و هدفمند سمت و سو آنان را

علمی را  نیبيجهاناهداف استراتيژيک و تاکتيکی استفاده از  توانندمیواقع بينی 

  دريابند و به انسان آن طور که واقعاً هست بياموزند.

علمی در واقع سيل خروشان و پرتوانی است که بر تمام تار و پود  بينیجهان
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ها، و فرعی تضاد اصلی هایريشهاجتماع انسانی جاری شده و سرانجام همه 

طبقاتی و  ها و انحرافات ساخت اجتماع قطبی،اختالفات، تناقضات، نابرابری

.  در بستر حرکت هميشه جاری اين سيل کندمی استثماری را از بيخ و بن بر

های جامعة آزاد فروپاشيده و شاه ستونسراسری است که ساخت اجتماع متذکره 

  .شودمیانسانی ساخته 

علمی را پذيرفته اند و با  بينیجهاناهداف واقعی و انسانی  يی کههاانسانتمام 

ن را در پراتيک داشته اهداف عمومی و همه شمول آتايل دسامکانات و وس

ران ، شکنندگان طلسم تنگ و محدود موجود و اعمارگکنندمیاجتماعی پياده 

 .باشندمیجامعة آزاد انسانی 
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 قانون شناسی و قراردادسازی انسان

های عينی و روابط واقعی و ارگانيک است، که در هيئت  هستی دارای قانونمندی

قوانين اساسی و کلّی آن تعيّن يافته است. انسان در درازنای پرخم و پيچ کشف و 

ها و شناخت ژرفای روابط پيچيدة قوانين عينی هستی دريافت اين قانونمندی

کرده و نظم و زندگی اجتماعی خود را بر مبنای آن پی ريزی  رودمیپيش 

  بخشد.می

 به مثابة. انسان باشندمینی قوانين اساسی هستی دارای گوهر واقعی و عي

رشد و تکامل قدرت سال ها محصول آلی حرکت هستی در هستی، طی مليون

قوانين عينی هستی خارج از ذهن  دست آورد.ه کشف و شناخت اين قوانين را ب

  انسان واقعيت وجودی دارند و انسان خود حاصل اين حرکت قانونمند است.

حرکت تکامل يافتة پديده حيات بر  به مثابةقانونمندی ارگانيزم وجودی انسان، 

که در خود انعکاس يافته و خويش تن  باشدمیروی زمين، دارای واقعيت عينی 

های واقعی و عينی خويش را تا حدود ممکن شناخته است؛ روابط و قانونمندی

اساس احتياجات واقعی مغلق و عينی بدنی خود را به طور نسبی کشف کرده و بر 

  ی هستی روابط الزمی برقرار ساخته است.هاپديدهربوطه با ساير و طبيعی م

ی( روشنی آهنگهمدر اوراق گذشته در مورد قوانين کلّی هستی )حرکت، تضاد و 

شمار بحث ی بیهاپديدهانداخته شد و در بارة تنوع انعکاس هستی در هستی و 

و در عام، يک ی متنوع آن در خاص هاپديدهگرديد. برای شناخت بهتر هستی و 
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های مختلف و گوناگون علوم و تعيّن ذهنی عييناتی شکل يافته که رشتهسلسله ت

  .باشدمیبر آن استوار  و فکری انسان

ستی علوم برای درک و دريافت قوانين عينی هستی )که در اجزای اليتناهی در ه

آورده اند  دبه وجو یهای مناسب و مرتبها و طرزالعملتبارز دارند(، معيارها، شيوه

که انسان را در راه شناخت روشنتر هستی، قوانين عينی آن، رابطة انسان با هستی 

طور مثال: قوانين ه . بکنندمیو رابطة انسان با انسان در اجتماع بشری ياری 

 ، اقتصادی، قوانين و قراردادهای اجتماعی، کيميا، بيولوژیفيزيکعينی ميخانيک، 

   و غيره.

اين قوانين عينی و واقعی را شناسايی نموده و حرکت اجتماعی  انسان در حقيقت

انسان طبق همان خصوصيت فطری و  .سازدمیو متعادل  آهنگهمخود را با آنها 

ذاتی خود از همان روزهای نخستين به نحوی از انحا ضرورت تعدادی از اين 

بر آن قوانين را احساس کرد و در سطح بسيار ابتدايی زندگی طبيعی خود را 

ه ساخت و رمز تطابق طبيعی و ادامة بقاء را به طور غريزی ب آهنگهماساس 

  دست آورد.

انسان از همان روزهای آغازين ضرورت طبيعی به عمل جذب و دفع داشت. اين 

ميان آورد. انسان ه ی و ذهنی را بفيزيک هایفعاليتکار و  موضوع بسيار مهم ،نياز

ا حس کرد و آن را به عنوان عمده ترين قانون به طور غريزی ضرورت زناشويی ر

های اساسی پی ريزی گی اجتماعی را بر مبنای اين هستهاجتماعی پذيرا شد و زند

  کرد.

انسان در پروسة زندگی طبيعی و اجتماعی روز بروز به واقعيت عينی قوانين 

نوعی خودارادگی و آگاهی نايل گرديد. طی اين ه متذکره بيشتر آشنا شد و ب

حرکت واقعی رابطة متقابل هستی و شعور در سطوح باالتری ارتقاء يافت و انسان 

سوی مرحلة قراردادسازی و وضع قوانين گام نهاد. هر روز بيشتر از روز ديگر بر ه ب
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  ی و طبيعی خود تأثير و کنترول زيادتری کرد.به خودجريان زندگی خود 

قوانين عينی هستی در ابعاد بين رشد و تکامل قراردادهای اجتماعی و شناخت 

از  توانندمیمختلفه روابط متقابل و ارگانيک وجود دارد. قراردادهای اجتماعی ن

و روابط گوهری  انسان در حد و ميزانی که از ژرفا. قوانين عينی هستی جدا شوند

قراردادهای عميق و متکامل  تواندمی، است اين قوانين عينی شناخت حاصل کرده

کند. بايست بين قوانين عينی متذکره و قراردادهای اجتماعی اجتماعی وضع 

ی ممکن آن آهنگهمبر قرار باشد، تا در  بنده يیرشدياو پيوند واقعی و رابطة زنده 

  اجتماع انسانی بهتر بتواند به حرکت طبيعی و واقعی خود ادامه دهد.

سرچشمه قراردادهای اجتماعی در حقيقت از قوانين عينی، طبيعی و اجتماعی 

انسان تأثيرات  هایشناختگرفته و دوباره بر جريان زندگی اجتماعی و پروسة 

هرگاه قراردادهای موضوعة انسانی با سير واقعی و طبيعی  .گذارندبسيار متنوع می

ی آهنگهمقوانين عينی هستی و از جمله قوانين عينی اجتماعی تطابق الزم و 

و در مقابل  شودمیطبيعی جامعه کند  ممکن نداشته باشند، رشد و تکامل حرکت

وجود ه انسان موانع زيادی ب هایشناخترشد و پيشرفت جامعة انسانی و پروسة 

ها را در اجتماع قطبی، طبقاتی و استثماری یآهنگهم. ما اين تناقضات و نا آيدمی

  .توانيممیمشاهده کرده  به خوبی

، رشد و تکامل انسان هایشناختل قرارداهای اجتماعی بايد همراه با رشد و تکام

انی، همواره در جريان حرکت گوهری اجتماع انس بايستمیيابند. انسان 

شناسی کند. با اين عمل ديالکتيکی رابطة بالنده، بين قراردادسازی و قانون

  قراردادهای اجتماعی و تکامل شناخت قوانين عينی هستی را تأمين نمايد.

و اين حرکت تا بی نهايت در  يابدمیی تجلّی آهنگهمهستی در حرکت، تضاد و 

انسان از  هایشناختهستی ادامه دارد. در رابطه با اين حرکت گوهری جريان 

 هایشناخت. کندمیی متنوع هستی تا اليتناهی در هستی تداوم پيدا هاپديده
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جريان به اين ترتيب، . نياز دارند یجديدو قراردادهای قوانين  جديد به

انسان تا بی نهايت در هستی ادامه  سازیو قانون قانون شناسی ادسازی،قرارد

  خواهد داشت.

. روابط بسيار پيچيده و يابدمیهستی در اجزای اليتناهی در هستی تابندگی 

تأثيرات متقابل کل و جزء، خاص و عام در بستر حرکت ذاتی هستی تبارز 

شرايط مشخص، روابط و  ی خاص تحت موقعيت وهاپديده. هر يک از يابندمی

ها و . بايد روابط، تضادها، قانونمندیکنندمیهای معيّن و ويژه پيدا قانومندی

ربط ی ذیهاپديدههر کدام در خاص و پيوند کّلی آن با عام و ديگر  چگونگی

  شناسايی شود. 

ط عمومی شان با طرف و رواباز يک هاپديدهبه اين صورت، در بين خصوصيات اين 

انسانی در سطح عمومی جامعه از طرف ديگر، پيوند زنده و  دادهای موضوعةقرار

وضع قراردادهای اجتماعی و قوانين انسانی شناخت و ناگسستنی وجود دارد. برای 

مربوطه الزم است تا اين روابط باهمی، تأثيرات متقابل و پيوندهای ناگسستنی 

  درنظر گرفته شود.

پيچيده و خاص ر راه برای شناخت روابط با اين شيوة علمی و انعطاف پذي

 های گوناگون،های مذهبی، قومی، قبايلی، مليتی، نژادی، لسانی، مليتاقليت

و های مختلف روشن تر های اجتماعی، کشورها و دولتاقشار و اليه طبقات،

ای . با درک و شناخت قراردادها، قوانين عرفی و سنتی و فرهنگهشودمیتر آسان

رمز وضع قراردادهای قابل  توانمیجهانی بهتر  و گوناگون در عرصة بسيار مختلف

قبول و عملی را در اين مناطق معيّن و مشخص پيداکرد و مناسب ترين شيوة 

جهت تغيير و تحوالت بر گزيد و  علمی را برای شان بينیجهانترويج  تبليغ و

 عملی و موثر وضع کرد.های  پالنضروری، 
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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 کّلی جامعة قطبی، طبقاتی و استثماری شکل 

اجتماع موجود  بطن خواهد گرفت. انگيزه، ضرورت و فکر اعمار اين جامعة نوين در

های آن شی و زوال جامعة مذکور بر ويرانهپرورش و توسعه يافته و پس از فروپا

. اين زمانی است که محيط و فضای جامعة حاضر پر از انوار يابدمیتجسم و نمود 

ی زنده و پوينده را هاانسان؛ ذهن و مغز اکثريت کافی و الزم شودمیعل بينیجهان

   روشن کند.

 آهنگهمرسد. چونان موزون و متعالی می ن جامعه انسان به کمال نسبیايدر 

ها، تضادهای اجتماعی، تبعيضات، تعصبات، مالکيت انديشد که ضرورت نابرابریمی

استثماری، استعمار، ستمگری، تجاوز به حريم و خلوت ديگران، انحرافات و ديگر 

از حافظة زنده اش پاک ال و ی منفی و زيانمند گذشته از دستگاه مغز فعهاپديده

 .شودمی

مناسب  ،قراردادسازی و قانون شناسی پيشرفته علمی و با  بينیجهاناو به کمک  

ترين روابط را با حرکت گوهری هستی، قوانين عينی آن، رابطة  آهنگهمترين و 

ک و احساس انرژی با در .سازدمیخود با هستی و رابطة انسان با انسان بر قرار 

ابط را در بين عشق و عقل و علم و تکنولوژی عيار وترين رعشق، موزونذاتی 
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به نکات عمده و کليدی اين بحث به طور بسيار فشرده  در اين نبشته. کندمی

 .شودمیاشاره 

   نگاه عموی

پديدة حيات در جريان حرکت بالنده، رو به تکامل و پر نشيب و فراز هستی در 

متنوع هستی رابطة متقابل بر قرار کرد و  یهاهپديدهستی شکل گرفت؛ با ساير 

در بستر رشد يابندة اين روابط متقابل به حرکت و تکامل خود ادامه داد. انسان 

انسان به صورت طبيعی و  .باشدمیمحصول آلی و عالی اين حرکت طبيعی و ذاتی 

ذاتی استعداد انتخاب طبيعی و تضمين بقاء را دارا بود. اين خصوصيت فطری 

ی ذاتی انسان با هستی است، که در حرکت رو به تکامل و جنبش آهنگهميانگر ب

  سرمدی اجتماع انسانی هويت پيدا کرده است.

ی رشد و آهنگهمابة بخشی از هستی، در هستی دارای حرکت، تضاد و ه مثانسان ب

تکامل يافت. با قوانين عينی و کّلی هستی همگونی ذاتی و تطابق گوهری داشت. 

ن در پروسة حرکت دايمی، تکامل سرمدی و پيشرفت روز افزون اجتماع انسا

انسانی در پهنای بيکران هستی در هستی، به وجود اين روابط واقعی و 

دار و در پرتو آن کاروان دنباله های ذاتی کم کمک آگاهی حاصل کردیآهنگهم

  جامعة انسانی به سفر پايان نا پذير خود تداوم بخشيد.

گيری، استعداد و خصوصيت حرکت و همان روزهای نخستين شکلانسان از 

ه ب یمعرفت منطقی و آگاهی روشن ،تکامل را داشت؛ ليکن از اين توانمندی فطری

دآگاه در اين مسير تکاملی دست نياورده بود. فقط به طور غريزی، حسی و ناخو

نع طبيعی ها، ناماليمات، فشارها، تهاجمات و موانمود. با تمام سختیسير می

های نسبی  . در جريان اين مبارزات عينی و واقعی مستمر به آزادیکردمیمبارزه 

 . سطح شناختها، تجارب و قدرت کنترول و هدايتگریشدمینايل  هايیو چيرگی
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قابل . در پروسة اين حرکت طبيعی و جاودان روز بروز رابطة مترفتو باال میا

  قاء يافت.تری ارتهستی و شعور در سطوح متکامل

های متنوع انسان در مراحل اوليه بسيار پايين  ، تجارب و برداشتهاشناختسطح 

به عمق روابط گوهری خود با هستی و قوانين  توانستنمیبود. او در آن زمان 

شناخت  سازد. ن اساس زندگی اجتماعی خود را استوارعينی آن پی برد و بر آ

هستی، رابطة او با هستی و رابطة انسان با  قوانين عينیسطحی و نا کافی انسان از 

انسان، سبب شد تا جامعة بشری از مسير رشد و تکامل طبيعی و واقعيش انحراف 

و موانع متعدد  يها، تناقضاتآهنگهمکند و دچار يک سلسله تضادها، اختالفات، نا

ه روی همين انحرافات و ديگر شود. ساخت اجتماع قطبی، طبقاتی و استثماری ب

  های طبيعی و اجتماعی گذاشته شده است.همگونی نا

ها، تضادها و عدم یآهنگهمترين نا تماع مذکور در واقع تبارزگر عميقساخت اج

، حرکت گوهری هستی و قوانين قراردادهای موضوعة اجتماعی انسانتعادل بين 

اتحاد  که بر محور باشدمیعينی آن، رابطة انسان با هستی و رابطة انسان با انسان 

هت تضاد اساسی و کلّی شکل گرفته است. با تشکيل ج ممتد دو ةموقت و مبارز

 وجود آمد.ه اين اجتماع موانع فراوانی در مقابل رشد و پيشرفت جامعة انسانی ب

   قطبی، طبقاتی و استثماری انديشة اجتماع

مار، در قالب تنگ و استبدادی اجتماع مذکور، انسان به استثمار، استبداد، استع

عام، اختالفات ريزی، قتلت، ستمگری، ظلم، تجاوز، جنگ، خونها، تبعيضانابرابری

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 

  م و دو صف باال و پايين تقسيم شد.جامعة انسانی به دو قطب حاکم و محکو

انسان در جوّ و فضای مملو از تناقضات، اوهام و ابهامات نتوانست به عمق 
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به کنه اين  هاانسان. در طول قرون متمادی عموم ها و حقايق راه يابدواقعيت

پنداشتند. اين و آن را به عنوان حقيقت زندگی میانحراف ساختاری پی نبردند 

يوة انديشيدن در جامعه عموميت داشت و از طرف قطب حاکم به طرز فکر و ش

؛ تا هنوز هم با استفاده از وسايل، امکانات و ابزار شدمیاشکال مختلف حمايت 

  .شودمیمدرن و پيشرفته از آن دفاع و حراست همه جانبه 

انسان با عقل قاصر و ندانمکاری خود وارد جامعة استثماری شد و با وضع 

ی اجتماعی آنرا قانونی و حقوقی ساخت. او در آن هنگام تسلط اندکی بر قراردادها

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.

يت منابع قابل رشد و توسعة روز افزون سطح نيازهای متنوع انسان و محدود

طرف و عدم درک و شناخت محدود آن از ژرفنای واقعيت هستی و استفاده از يک

خود از جانب ديگر زمينه را برای استثمار فرد از فرد آماده کرد. انسان در آن زمان 

رابطة هستی و شعور تکامل نا کافی به سبب عدم رشد و انکشاف تکنولوژی و 

  نداشت.از منابع بيکران هستی را کافی الزم و توانايی استفادة 

ظهور جامعة قطبی، طبقاتی و استثماری انحرافی از مسير  شودمیوقتی گفته 

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 

ن عينی و اساسی هستی و حرکت گوهری آن رابطه يی بر قرار اين اجتماع با قواني

ذاتی و نکرده است؛ بلکه منظور اين است که تحت قراردادهای مذکور، حرکت 

رده و کتکامل طبيعی و واقعی اجتماع انسانی در قالب بسيار تنگ روبنايی گير 

نده های مزبور، محتوای بالدآن بسی کند شده است. شکل قراردا حرکت انکشافی

فشرد. بين اين ساختار و حرکت يابندة اجتماع را درهم میو انکشاف و رشد
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   ود دارد.ـة انسانی تضاد عميق وجـطبيعی و ذاتی جامع

موانع گوناگون و مناسبات جلوگيرنده،  کشش و کنش پتانسيل درونی و  به سبب

شايش قالب مسلط را مجبور به گ تواندمیحرکت بنيادی جامعه مذکور به سختی 

قوالب جامعة متذکره عوض  کند. در اثر اين انرژی درونی و مبارزات انسانی

های بيشتر و کم مجبور به وضع قراردادهای جديد، ارائة آزادیقطب حا .دنشومی

ازنای تاريخ بشری ناظر اين . ما در درگرددمیفراخسازی چوکات اجتماع نامبرده 

 و هنوز خواهيم بود.قوالب مختله بوده ايم ظهور  ها و تعويض

   ر جامعة قطبی، طبقاتی و استثماریعوامل عمدة ظهو

  کلواقعيتيگانه  به مثابةشناخت موهوم و نا صحيح از هستی  -

  قوانين عينی هستیاز دقيق ناو شناخت  ناقص درک -

وضع قراردادهای انسانی بر مبنای شناخت ناکافی و متناقض از قوانين عينی  -

  ی.طبيعی و اجتماع

ی و تضاد قراردادهای انسانی با حرکت گوهری هستی و قوانين عينی آهنگهمنا -

  رابطة انسان با انسان با رابطة انسان و هستی وبا آن، 

تقسيم اجتماع در دو قطب متخالف و متضاد و همگونی موقت و مبارزة متدوام  -

 در دو جهت اصلی تضاد اساسی و کلّی اين اجتماع
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 سوی فروپاشیه کنونی ب شتاب اجتماع

ماهيت متناقض و پرتضاد جامعة  پراکندگی انرژی انسانی در اجتماع متناقض:

ی و عدم تعادل با هستی و قوانين عينی آن قراردارد، آهنگهمموجود نه تنها در نا

ها سخت صدمه یآهنگهماز اين تناقضات، تضادها و نانيز  هاانسانبلکه روابط 

ناقض، تضاد، تبعيض، صدها و هزاران اختالف، ت هاسانانديده است. در بين 

های منفی، جنگ و جدال، کشمکش،  کشی، رقابتعدالتی، حقنابرابری، بی

   وجود آمده است.ه ی، افتراق و پراکندگی و غيره بآهنگهمنا

در اين بستر نامساعد و فضای آلوده انرژی مشترک انسانی که بايد در راه شناخت 

ترين روابط بين انسان و هستی و قراری متعال ن عينی آن و برهستی و قواني

های ها، رقابتها، جدالمصرف رسد، به طور بيهوده در کمکشه انسان با انسان  ب

  .شودمیمفيد ضايع ها و تضادهای غيرمنفی، جنگ

ها، نظريات، تصورات، پندارها، اديان، ا باورها و عقايد گوناگون، ديگاهبر اين مبن

رنگارنگ هایايسمفکری و  هایسيستماهب، مکاتب فلسفی، سياسی، اقتصادی، مذ

های مختلف و محدوده هادر درون اين قوالب، چوکات هاانسانپديد آمده اند. 

   تقسيم شده اند.

رضی نيز به مناطق، کشورها و گاه جغرافية سياسی، اقتصادی، فرهنگی و ااز ن

و منافع  ، تاريخیاز حيث اجتماعی، فرهنگی های جداگانه ارتباط دارند.حوزه

های معيّن منقسم ها و حوزه، اتحاديههااقوام، طوايف، ملل و گروهعمومی به 

ها را طبقاتی و استثماری اين پراکندگی نظام قطبی،سطحی های جاذبه .باشندمی

   حفظ کرده است.

استوار بوده و ج و پرهرج و مرزندگی متضاد قطبی بر محور اين ساختار متناقض 

همواره افزوده است، ها و پراکندگی ها یآهنگهماين نانه تنها بر دامنة قطب حاکم 
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  ساخته است. حقوقی نی وقانو در اجتماع شرعی،را بلکه آنها 

در راه  هاانسانو توانمندی  ،که بيشترينة انرژی دهدمیتاريخ طوالنی بشر نشان 

، منطقوی و غيره به ياسی، اقتصادی، نژادیهای مذهبی، سهای منفی، جنگرقابت

خيلی نيز هنوز ( عصر علم، تکنولوژی و ارتباطات) حال حاضردر  هدر رفته است.

 .شودمیبيشتر از گذشته ضايع 

مسابقات پرمصرف تسليحاتی،  :حيف و ميل سرسام آور منابع هستی

منفی و  هایرقابت )به سبب ها و تجاوزات، بودجة عظيم مصارف تبليغاتیجنگ

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 

سطح بهره برداری را از اين منابع  نندکمیکشورهای عقب نگهداشته شده تالش 

  روز بروز ارتقاء بخشند.

دارد و در مالکيت  تعلق و موجودات روی زمين هاانسانبه همه  منابع هستی

شدگان . همه زادهباشدمیتمام نيازمندان و موجودات متنوع هستی عمومی 

حيات  نهايت هستی در هستیهای وجود هستی که در اثر حرکت بیهستی و پاره

، حق استفاده از آن را يافته اند و به نحوی از انحا به اين منابع احتياج دارند

   داشته باشند.می

ی گوهری موجودات با آن هيچ کس آهنگهمبر مبنای اصول ذاتی قوانين هستی و 

زور تصاحت کند. حيف و ميل نمايد. از دسترس ديگران ه حق ندارد اين منابع را ب

ف روند و کند. اين برخال و توزيع ر نابرابرانه و غيرعادالنه تقسيمدور سازد. به طو

اتی جامعة انسانی و روابط گوهری موجودات متنوع حرکت بنيادی هستی، نظم ذ

هستی با هستی است. بدون رعايت اين اصول اساسی اصل تضمين بقاء و انتخاب 
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هستی  دات در درازمدت برهم خورده و پروسة درخشش هستی درطبيعی موجو

 سخت تهديد. اين خطری است که انسان کنونی را شودمیبر روی زمين متوقف 

  .کندمی

 انسان مطابق به قراردادهای متناقض، نابرابرانه و غيرعادالنة جامعة قطبی، طبقاتی

برای خود در استفاده از اين  يیو استثماری هرگونه حق و حقوق تعيين نشده

اين که حقوق موجودات ديگر هستی را تلف کرده منابع قايل است. او عالوه بر 

   .کندمیاست، به همنوع خود نيز رحم ن

استثماری، در اشکال قطبی، طبقاتی، )رويه از منابع را بهره برداری مخربانه و بی

حقوقی ساخته است و به آن قرارداد و  (استعماری، پراکنده، نامنظم و نابرابرانه

 کندمیهای آينده را نيز حيف و ميل و سهم نسل قانون وضع کرده است. او حقوق

  بشر طرح جامعی ندارد. و برای آيندة

بودجه جامعة بشری در مسابقات  ت منابع هستی ودر اجتماع مذکور اکثري

 داردامنه هایجنگها و کشمکش های منفی و زيانمند، مورد تسليحاتی، رقابتبی

به خاطر دسترسی به  ورمندان(های بزرگ و زقدرت بين )خاصه هاانسانبين 

تجاوز زورمندان به ملل و کشورهای ضعيف  رسد. در راهبه مصرف می منابع بيشتر

مصارف هنگفت تبليغاتی برای آتشناک نگهداری جوّ  ،انرژی و معادن دارای منابع

های يکجانبه و ناعادالنه ارتقاء سطح سودجويی و منفعت طلبیهای منفی و رقابت

   .شودمیحيف ميل  م بخشيدن به سيستم موجودو حفظ و تداو

و از منابع هستی استفادة  ميل سرسام آور جلوگيری شوداگر از اين حيف و 

، بی شک هيچ فقير، محتاج و محرومی ، منصفانه و عادالنه صورت گيردمساويانه

های آينده و سل، نهاانساندر جهان باقی نخواهد ماند. حق و حقوق تمام 

ول، جامع ی زمين رعايت خواهد شد. منابع هستی برای استفادة معقموجودات رو

 و حق به حقدار خواهد رسيد. و ضروری اختصاص خواهد يافت
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استفادة غيرمعقول، غيرعلمی و حريصانة از  تخريب طبيعت و محيط زيست:

های آينده را تلف و نسل هاانسانمنابع هستی نه تنها حقوق بخش عظيمی از 

به طبيعت و محيط زيست نيز خسارات جبران ناپذيری وارد  ؛ بلکهکندمی

  را خواهد گرفت.ها نسل. اين آتش خطرناک دامن همه سازدمی

درخشش و تجلّی حرکت هستی و ميزان سرعت آن در قوالب و ساختارهای بسيار 

ارتباط با سطح دانش، اين و  متفاوت است ،متنوع سياسی، اقتصادی و اجتماعی

وژی و قراردادهای مربوطة نسل انسانی همان عصر و زمان دارد. تجارب، تکنول

ی و ميزان تعادل آن با حرکت گوهری هستی و قوانين آهنگهمهمچنان درجة 

  .باشدمیعينی آن و رابطة انسان با انسان نيز بسی مهم و اساسی 

مختلط کنونی اگرچه سطح علم، تکنولوژی و های نظامداری و م سرمايهدر سيست

تفاده از منابع هستی باال رفته و ميزان درخشش انعکاس هستی در هستی اس

اجتماع قطبی، طبقاتی و ساخت و ماهيت اصلی بيشتر شده است؛ ليکن در 

نيامده است؛ تنها سرعت حرکات متقابل هستی  به وجودتفاوت بنيادی استثماری 

دا کرده است؛ گيری پيبرداری از منابع هستی افزايش چشمو شعور و ميزان بهره 

ها، تيستها، رفاهيت، ضر سطح احتياجات، آرزوها، خواستهزيرا در حال حا

ها، مسابقات تسليحاتی، تبليغات و غيره در همه ابعاد بسی ارتقاء يافته و رقابت

  گسترده شده است.

اين ارتقاء و گستردگی در ابعاد احتياجات بشری و استفاده از منابع هستی نه تنها 

زورمند و ضعيف، مالک و محروم و باال و پايين را کم نکرده ی و فقير، فاصلة غن

که است آورده  به وجوداست؛ بلکه مشکالت و خطرات جدی ديگری را نيز 

  .باشدمیموضوع بسيار جدی تخريب طبيعت و محيط زيست از آن جمله 

های مللی و غوللاای بينهای کالن و زنجيرهيشرفته، کمپنیکشورهای صنعتی پ

های منفی و مخربانة اقتصادی، سياسی و نظامی در ميدان رقابتبزرگ اقتصادی 
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قدرت، بدون توجه به حال و آيندة بشريت منابع هستی را غارت و چپاول 

توسعة  د سوخت فسيلی ارزان و پرکثافت،. با مصرف بی رويه و افراطی مواکنندمی

، نابودی جنگالت و آلوده ساز توليد سرسام آور امتعةسازی و سيستماتيک ماشينی

در سطوح وسيعی  کوسيستم و ديگر مداخالت منفی،برهم زدن اي فضای سبز،

 .سازندمیطبيعت و محيط زيست را تخريب و نابود 

ورود اجتماع انسانی به مرحلة جديد  ی اساسی خانواده:هاهستهشکست 

ت بيشتر که در آن پروسة درخشش انعکاس هستی در هستی سرع) داریسرمايه

و روند گرفت و جريان قراردادسازی، قانون شناسی و کنترول انسان بر هستی 

با موانع و مشکالت جديدی های اساسی خانواده زندگی افزايش يافت(، هسته

   روبرو شدند.

و نظام مختلط بعدی برای حفظ منافع خود و  داریسرمايهقطب حاکم و حاميان 

و رابطة زن و مرد تغييراتی  هاهستهساختار اين  استفادة بيشتر از منابع هستی در

وجود آوردند. اين تغييرات و تبدالت در ابتدا به منظور جلب و جذب زنان در ه ب

. رشد و بازار کار صورت گرفت؛ زيرا سيستم جديد نياز به نيروی کار بيشتر داشت

و  اقتصادی ،نامتعادل و نابرابرانة اجتماعی اين جريان در قالب قراردادهای توسعة

  انواده را سست و متزلزل ساخت.ی خهاهستهروز بروز بنيان  حقوقی

 اصلی که منافع)هماره بر مبنای نيازهای سيستم  ،داریسرمايهنظام  رد

هايی از جامعه را در درون سيستم گروهنيازهای موقت نظام حاکم و  گردانندگان

راه افتاده است که ه اسی بهای اجتماعی، فرهنگی و سي، جنبش(سازدمیمتبارز 

زنان  هایآزادی ة. درجريان توسعباشدمیاز آن جمله  1960 ةنهضت زنان در ده

هميشه روابطی گسسته و نهادهايی ويران شده و در عوض آن  سيستم مذکوردر 

وجود آمده است و در آن ه تأسيسات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جديدی ب
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  عملی پيداکرده است.های الزمه واقعيت بستر آزادی

زنان در بازار کار و در امور توليدی، اداری، فرهنگی و  ةبه طور مثال شرکت گسترد

در عوض  .مرور زمان آنان را از اختصاص به امور منزل رهايی بخشيده اجتماعی ب

کارهای  ند؛ميان آمده های بزرگ توليد غذاهای آماده و انجام امور منزل بکمپنی

ه دو استقالل اقتصادی ب هر .دشانه در بين زن و مرد تقسيم خانه و بيرون خ

  سازی کارهای منزل رشد و انکشاف يافت.دست آوردند. تکنولوژی آسان

عريف و تفسير آزادی در ت (امريکا ةاالت متحدخاصه زنان اي)افراطگری زنان غربی 

در  ذاتی و ضروری بين زن و مرد را ةفاصل ،يابی نهضت نسوانزن پس از شدت

تا  ؛شدت آسيب رسانيده حيات خانوادگی ب ةبه شالود هيئت فاميلی زياد ساخت و

رد مو ،به عنوان اساسی ترين ارزش جامعه انسانی نظم خانوادهکه ضرورت جائی

   سوال قرار گرفت.

به صورت و جهان غرب زنان امريکائی  ق مطالعات و تحقيقات موجود بيشترطب

عالقه ی قانونی زن و شوهری روز بروز بیيگر به زندگ. آنان دکنندمیمجرد زندگی 

)به تمايل شديد به زندگی مجردی. اند داری و تربيت اوالد بيزاراز بچه .ندده اتر ش

نه تنها در بين زنان،  ق اين گسستگی است(سبب ساختار حقوقی موجود که مشوّ

و  کندمیيدا بلکه در بين مردان جوامع مدرن و پيشرفته روز بروز رواج بيشری پ

  .سازدمیی خانواده وارد هاهستهشديد ترين ضربات را بر پيکر 

را گرفتار بحران  (بويژه اياالت متحده امريکا)غربی  ةافراطی جامع ةاين روحي

زن و  ةعاطفی، پرجاذبه و عاشقان ةهای گزيداخالقی و اجتماعی کرده است و ارزش

خطر جدی روبرو ه ی فاميلی را بهاماندو فرزندی و دو ی، پدریشوهری، مادر

برای آن تا کنون بديل واقعی و کارا پيدا نشده و تأسيسات جديد و  .است ساخته

  تکنولوژی مدرن نتوانسته است اين خالی اجتماعی و فرهنگی را پر سازد.

برای رفع نيازهای جنسی به عنوان قوی  اجتماع قطبی، طبقاتی و استثماریسران 
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های قانونی موقت و مصروف نگهدارنده راه م مدرن کنونیسيستدر ترين جاذبه 

تر ضعيف را ذات خود بنيان متزلزل فاميلیه اين ب ؛غير ازدواجی پيدا کرده اند

 ، هوسرانی و لذايذ موقتجنسی را وارد بازار تجارت ةساخته و موضوع پرجاذب

ذاتی  ةابطهای بزرگ نه تنها رآميز کمپنیازی خطرناک و تحريککرده است. اين ب

خطر جدی ه انسانی را ب ةهای اساسی جامعبلکه ارزش ؛زن و مرد را تخريب کرده

  انداخته است.

خانه و محل نگهداری سالمندان که در پی فروپاشی ها، يتيمرواجيابی کودکستان

های مفيد پديدآمد، ارزشداری سرمايه سيستم جديددر  ساختار خانوادگی

های ارزشمند و از جاذبه ت کردلی را سست و بی اهمياجتماعی و روابط نيک فامي

با  .کاست ، صله ارحام و عشق به خانواده، اوالد، پدر و مادر بسیاحساسی عاطفی،

موقت جنسی  ةهای هوسبازانشق در روابط موقت فيزيکی و جاذبهسازی عمشغول

وح انسانی را خالی از انرژی ذاتی و ر ةاين ارزش تاريخی جامع ،غيرازدواجی

   .ر ساختفناناپذي

حرص اشباه ناشدنی قطب حاکم و برای حس افراطی منفعت طلبی  خالصه،

های بزرگ هيچ چيز مقدس تر و ارزشمند تر از ازياد سود و منفعت نيست؛ کمپنی

ی هاهستهشکست  د.شوين همه چيز بايد دراين راه مورد استفاده واقع ا بنابر

معة انسانی، فروپاشی سيستم کنونی را اساسی خانواده به عنوان زيرساخت جا

 تشديد خواهد کرد.

، داریسرمايههای افراطی شهوانی در نظام قمار، الکل و جاذهسه اعتياد بزرگ: 

جامعة انسانی را از حالت نورمال و سالم روز بروز دورتر ساخته است. به اين سه 

ی جستجو نشده اعتياد ويرانگر و سه مشکل اساسی نه تنها راه حل عملی و واقع

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.

مطرح شده و  داریسرمايهاين سه اعتياد بزرگ در واقع به عنوان سه ستون عمدة 

های . کمپنیدهندمیسه سکتور پردرامد و پرمنفعت را در اين سيستم  تشکيل 

رگ و مالکين عمدة سرمايه از اين سه جاذبة متبارز جهت ازدياد سود اقتصادی، بز

های و زمينه آميز مردم، سرگرمسازی اعتيادجلب و جذب مشتری، توسعه تجارت

  .کنندمیبسيار متنوع ديگر استفاده 

انسان را از حالت نورمال و عادی دور ساخته و از  ،اعتياد به اين سه پديدة ناسالم

ن، از شوق ی با هستی و قوانين اساسی آآهنگهمو ميل ذاتی آن به توازن و قدرت 

کاهد؛ ماعی و زندگی خانوادگی شديدًا میبه روابط اجت و عالقة فطری و کسبی

. با تخدير ذهن فعال سازدمیروابط ذاتی و انسانی بين عشق و عقل را مختل 

 اه شناخت هستی و انساندر ر بايستمیانرژی سرمدی و فطری آن را که  ،انسانی

  خشکاند.ه کار رود ناشکفته در نطفه میب و رفاه واقعی بشر

بلکه جوهر و  ،استفادة طبيعی و نورمال از روابط جنسی نه تنها ضررناک نيست

 دهدمیسرشت لذايذ انسانی را در کانون موزون و اليتناهی عشق و عقل تشکيل 

  ه ترين تجليّگاه آن است. که هسته خانواده شناخته ترين و تجربه شد

قمار پديدة زيامند در جامعة انسانی است که در طول تاريخ هماره به انسان و 

های مفيد اقتصادی، اجتماعی انسان را از فعاليتجامعه بشری ضرر رسانيده است. 

بلعد. به ی را می. چون اژدهای چند سره وقت مفيد انسانسازدمیو فکری جدا 

به اين سبب مورد قبول عقل سالم زند. وادگی ضربات کاری میی فردی و خانزندگ

ياد شده  ذاهب از قمار به عنوان گناه بزرگ. در بعضی مباشدمیو قلب سليم ن

  است. 

؛ اندازدمیاکل و  افراط در آن مغز فعال انسانی را در کوتاه مدت از کار اعتياد به 

. اين به زندمیدمه اساسی مغز را برای هميشه صجسم و اگر در آن افراط شود 
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. اگر شودمیزمان مفيد فعاليت مغز انسانی کاسته  توان و  معنی آن است که از

های سازندة بشری در اقتصادی، اجتماعی و فعاليت جسمی، اين ضايعه را از نگاه

کل محاسبه کنيم به زيان اعتياد به مواد مخدّر از جمله الکل بهتر پی خواهيم 

  جايش باشد.ه ر آن ببرد؛ ضررهای ديگ

در بين قمار، هوسرانی افراطی جنسی و الکليسم رابطة تنگاتنگ وجود دارد. اين 

آهنگ جسم و جان جامعة سه اعتياد و سه مرض مزمن به طور مشترک و هم

يی های زنجيره. قطب حاکم و سران کمپنیسازندمیانسانی را بيمار و ناتوان 

، احساس آزادگی و انرژی فطری انسانی در بزرگ جهت ازدياد سود، سرکوب شور

نهاد ملل، زمينه سازی برای انقياد، استعمار، استثمار و بی بند و باری اين سه 

  .دهندمیانتقال  داریسرمايهاعتياد بزرگ را به کشورهای غير

از شيوع اين سه مرض مزمن در کشورهای عقب نگهداشته شده بسی خطرناکتر 

ی است. فيزيکجمعی و تخريبات سرسام آور ای دستهتجاوزات نظامی، کشتاره

های اسانه و پالن شده از طريق دستگاهشيوع اين سه اعتياد به شکل بسيار کارشن

انترنيت، راديو،  عريض و طويل خبری، اطالعاتی، تبليغی، ترويجی)ماهواره،

اين . گيردمیهای سينمايی، کتب، مجالت، روزنامه و غيره( صورت تلويزيون، فيلم

تهاجم همه جانبة امپرياليسم خبری و اطالعاتی در قالب )به اصطالح فرهنگ 

های جديد و دموکراسی مدرن( به منظور درهم شکنی و فروپاشی فرهنگ و ارزش

  .  شودمیانجام  داریسرمايهقبول شدة ملل و کشورهای غير

برانگيز نه  استفادة سود پرستانه و ابزاری از اين سه جاذبة پر هيجان و احساس

را در درازمدت تأمين کند، بلکه به طور  داریسرمايهمنافع سران  تواندمیتنها ن

های که نشانه. چنانکندمیروز افزون زمينه فساد، زوال و تخريب آن را فراهم 

  خطرناک آن در جامعة قطبی، طبقاتی و استثماری کنونی روشن شده است.
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ر پروسة طوالنی تاريخ بشری معرفت و دبين عشق و عقل:  گونیتشديد ناهم

درک انسان از ماهيت واقعی عشق و عقل بيشتر مبهم، متناقض و اوهام آميز بوده 

پنداشتند و بين بی به عشق را در جدايی از عقل میاست. برخی کمال دست يا

ند. از درک و شناخت رابطة کردمیعشق و عقل خالی خيالی و ذهنی ايجاد 

  های جامعة انسانی عاجز بودند.ی اين شاه ستونماهوی و پيوند ذات

حدودة رشد و تکامل رابطة متقابل هستی مذهنی خود در  انسان به نيروی عقلی و

انرژی و نيروی ذاتی و بنيادی  به مثابةبه ماهيت و عمق اليتناهی عشق  و شعور

. اين کشش و جاذبة پايان تواندمیحرکت هستی در هستی آگاهی پيداکرده 

بنياد هستی و قلب انسان) به ذير و تپش و جنبش سرمدی نهفته در ذات و ناپ

ی اتمی اجتماع انسانی و عنوان واالترين مرجع انعکاس هستی در هستی، انرژ

پايان عواطف، احساسات ظريف و لطيف، مهربانی، ترحم، نوع دوستی، ذخاير بی

. هرکس به شودمیمحبت، برابری، مساوات، عدالت خواهی و انسانيت( محسوب 

ميزان درک و احساس خود که با تجلی انعکاس هستی در هستی فروزش اندازة 

  بهره گيرد. -از اين منبع اليتناهی انرژی، جاذبه، شور و نشاط تواندمیيافته، 

های مختلط کنونی به شکل ابزاری و به و نظام داریسرمايهعشق در سيستم 

. شودمیموقت و آزمندانه استفاده  هایعنوان وسيلة کسب سود و ارضای هوس

ه ماشين خشن و کور سيستم مدرن از درک و احساس ظريفانه و مهربانانة عشق ب

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 

علوم مثبته و  وابط متقابل عشق و عقل را به وسيلةق و رسرمدی انسان به عش

اين ضعف و نارسايی در  .روشن کندکشف و  قراردادهای اجتماعی نتوانسته است

  ماهيت متناقض جامعة قطبی، طبقاتی و استثماری نهفته است.

های افراطی و ور مذکور به غرض حصول منفعت جويینظام ماشينی و سيستم ک
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تی چونان در قيد ساينس و تکنولوژی گرفتار شده است که غارت بيشتر منابع هس

و از اين منابع حياتی تعاريف محدود و  شودمیروز بروز از عشق و عقل دور 

. به طور مثال دهدمیغلط و انحرافی به جامعه ارائه متناقض، های برداشت

. عشق را در روابط کندمیی اساسی خانواده را از نيروی عشق خالی هاهسته

های جنسی موقت تا درجة خريد و فروش مسايل جنسی پايين و هوس یفيزيک

. با شکست سازدمیی اساسی خانواده را سست و متزلزل هاهسته. بنياد آوردمی

ی اساسی هـرج و مـرج و تشتت را در جامعة انسانی افزايش داده و هاهستهاين 

  .اندازدمیی اجتماع بشری را به خطر آهنگهمنظم و 

تکای افراطی و خشک سيستم مذکور به ساينس و تکنولوژی نه تنها انسان را از ا

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 

مانند ه ت هستی و انسان، ببا ذات و ماهي آهنگهماست. اين جريان متناقض و نا

خبر افتاده و جريان خت رابطة ذاتی عشق، عقل و علم بیپيشين از معرفت و شنا

 رشد و بالندگی عقل و فکر بشری را محدود ساخته است.

   زاد انسانیجامعة آظهور  هایزمينه

برای برقراری جامعة آزاد انسانی بايد انسان واقعيت گوهری هستی را بشناسد و 

رتوليدی، بد که هستی يگانه واقعيت است و او در پروسة زندگی طبيعی، کادريا

بخشی از هستی  به مثابةهای پرخم و پيچ اجتماعی، تجارب علمی و ساير عرصه

ن های عينی آشناسد؛ قانونمندیمیی آهنگهميگانه، هستی را در حرکت، تضاد و 

و عيار  آهنگهما با آنها و زندگی اجتماعی و واقعی خود ر کندمیرا کشف و درک 

  .سازدمی

عمومی ضرورت است که در  به جوّ جامعة مذکوربرای ظهور جهت زمينه سازی 
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ی متنوع آن، شناخت عمق رابطة انسان با هاپديدهآن شناخت واقعيات هستی و 

ی بس گوناگون، معرفت و درک رابطة واقعی انسان با هاپديدههستی و با اين 

تبارز روشن، صريح و عمام پيدا کند. اکثريت الزم و کافی انسان در اجتماع، 

واقعی، مثبت و علمی باور و اعتماد کرده و جزء  هایشناختبه اين  هاانسان

  زندگی عملی، ذهنی و اعتقادی شان شود.

علمی در زندگی واقعی و اجتماع انسانی عام شده و به  بينیجهانبه بيان ديگر 

در  تواندمیشود. انسان فقط آگانه و روشن بينانه  نظری تبديلرهنمای عملی و 

که اين آگاهی و روشنايی  شودمیجامعة آزاد انسانی گام نهد. اين هنگامی ميسر 

به انرژی حرکی و نيروی مادی و عملی تبديل گردد. چونان با زندگی  هاانساندر 

ق يابد که تلفي هاعملی و روزمره، محيط ذهنی و اعتقادی و جو عقلی و منطقی آن

  پر کند. را و محيط جامعة انسانی تا حدود الزم، کافی و ممکن فضاء

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 

دقيق و علمی تحليل و اجتماع قطبی، طبقاتی و استثماری به طور  يابیشکل

بررسی کند. علل واقعی شکل پذيری اين اجتماع را آن طور که بود، پيدا نمايد. 

کوره راه طوالنی و پر خم و پيچ جامعة موجود را عبور کرده و مغز  بايستمی

  مثبت و قابل استفادة آن را از پوست کهنه و استبدادی آن جدا سازد.

ر نشيب و فراز، ضروری و ناگزير و يا جهت غرض پيمودن اين راه بس دراز و پ

اين ساخت قطبی،  هایريشههرچه کوتاه تر ساختن آن، الزم است تا عمق و 

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 

مذهبی،  )جنگهای تبعيضات، ها،تمام اختالفات، تضادها، نابرابریی اصلی و بنياد

و غيره(  قومی، نژادی، اقتصادی، سياسی، ارضی، انرژی، طبقاتی، گروهی، منطقوی
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   ی ها روشن شود.آهنگهمها، تعصبات و ناساير مبارزات، تضادها، بی عدالتیو 

رابرانه،استثمار، استعمار و الزم است تا ماهيت اصلی مالکيت استثماری، توزيع ناب

ن هستی درک و ارزيابی های نامناسب و غيرعادالنة استفاده از منابع بيکراشيوه

دست آيد. ه بهای علمی و عملی اصالح، تعويض و از بين بردن آن شده و شيوه

ترين الترناتيف معرفی گردد. از تخريب و انهدام طبيعت ترين و کارابهترين، صحيح

های ق ترين راهعملی ترين و دقي به طرز جدی جلوگيری شده و و محيط زيست

  جستجو شود. حفظ و حراست از اين خانة انسان

از مسابقات  جلوگيری هایاسلوبترين ترين و عملیعلمیضرور است تا 

و نظامی  شکن تبليغاتی، اطالعاتی، امنيتی، جاسوسیتسليحاتی، مصارف کمر

 بايستمیگر جستجو و به مردم معرفی شود. های قدرت و قوای سرکوبدستگاه

مردم به عدم ضرورت آن آگهی حاصل کنند و دريابند که در جامعة آزاد انسانی به 

سرسام آور و کمرشکن به  ها ديگر نيازی نيست. تخصيص بودجة اين مصارفاين

  المنفعه انقالب عظيمی در جامعه به نفع عمومی مردم بپا خواهد کرد.امور عام

ی اساسی خانواده )که در اجتماع موجود سير هاهستهسة شکست و فروپاشی پرو

شده و بهترين شيوة اصالح، تنظيم و استقرار  ، مطالعه و تحقيقسعودی گرفته(

ميان آيد و روابط زن و مرد بر مبنای جاذبه ه آن در جامعة آزاد انسانی بمجدد 

   بازسازی شود.و  های اليتناهی عشق و انوار فروزان عقل دوباره تنظيم

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 

های بنيادی جامعة و استثماری در بين اين شاه ستون اجتماع قطبی، طبقاتی

ان و قلوب جامعة پاک و زدوده شود. پيمودن اين از اذهآمده بود،  به وجودانسانی 

با استفاده از  ،راه بس طوالنی، دشوار و پرخم و پيچ رسيدن به جامعة آزاد انسانی

 .مکن خواهد شدتجارب، ذخاير مثبت، علمی و واقعی گذشته، حال و آينده م
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حافظين اجتماع موجود و  :و جامعة آزاد انسانی علمی بينیجهان حاميان

در داخل شکل غالب و طلسم محدود اجتماع اکنون  ،ران جامعة آزاد انسانیطرفدا

علمی و  بينیجهان. باورمندان به کنندمیقطبی، طبقاتی و استثماری زندگی 

ی ـزير از زندگـپذيرند؛ اما ناگی را نمیـالب فعلـجامعة آزاد انسانی اين شکل و غ

  در آن هستند.

آن، بايد  های اساسی و مستحکمی و اعمار ستونبرای رسيدن به جامعة آزاد انسان

 های حيات )زندگی توليدی، علمی، مبارزاتی، سياسی، اقتصادی،در تمام عرصه

صورت گيرد.  از در اجتماع موجود شرکت فعال  فرهنگی، هنری، نظامی و غيره(

تشخيص حامالن ، تجارب، امکانات، وسايل و ابزار آن جهت هاداشتهتمام منابع، 

  اعمار جامعة فردا استفادة موثر و مطلوب شود.و  بينیجهان اين

ها، ها، گروهی و استثماری طبقات، اقشار، اليهدر اجتماع قطبی، طبقات

های گوناگون و جهت بندیهای بسيار متنوع، صفهای اجتماعی، تيپبندیدسته

اساسی و ها در دو قطب و دو جهت اصلی تضاد های بسياری وجود دارد. اينگيری

های به ميزان و درجات مختلف و تناسب کلی اجتماع متذکره تبارز يافته و همواره

ند. به باشی نسبی میآهنگهمتقابل، زد و خورد، کشمکش، اتحاد و گوناگون در 

  به صورت فشرده به آن اشارت کرد: توانمیطور مثال 

اديان، مذاهب و  پيروان ها، نژادها،تضاد و کشکمش بين اقوام، قبايل، مليت

مسالک مختلف، بين دهقانان و مالکان، بين کارگران و کارفرمايان، بين دارا و 

های بزرگ اقتصادی و نظامی، بين بين کشورهای غنی و فقير، بين قطبنادار، 

رفتة صنعتی، بين خود شهای متجاوز و استعمارگر جهانی، بين دول پيقدرت

  ورد ديگر.موم و صدها کشورهای عقب نگهداشته شده و جهان س

که در بين قطب حاکم و محکوم تضاد آشتی ناپذير موجود است؛ در عالو بر اين

های اجتماعی و انسانی هريک  ميان دسته بندی ها، صف آرايی ها، جهات و بافت
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از اين قطبين در دو جهت تضاد اساسی و کلی نيز تقابل و ناهم گونی وجود دارد. 

  .رودمیهای خونين و ويرانگر هم پيش شديد و جنگگاهی تا سرحد مبارزات 

ها و شرايط مختلف، ميزان شدت و درجة رشد اين اختالفات و تضادها در موقعيت

در قوالب و ساختارهای گوناگون و در گسترة بسيار پيچيده و پر خم و پيچ 

. ميزان شدت و درجة رشد و قوام هرکدام به صورت کندمیی جامعه فرق هابافت

ه . بتواندمیمشخص شده  دخلذیی هاپديدهسبی در ارتباط متقابل با ديگر ن

دون شناخت کامل و کشف ماهيت و ريشة اين تضادها و اختالفات حل آن ممکن 

و حاميان علمی  بينیجهانحامالن اصلی  توانمیبا اين کشف و شناخت نيست. 

  جامعة آزاد انسانی را تشخيص کرد.

پای ه با همان اسلوب علمی ب بايستمیجامعة آزاد انسانی سوی ه راهيان حرکت ب

بس مختلف  هایشناخت اوضاع و احوال اجتماع موجود در شرايط و موقعيت

اين گسترة وسيع و علمی را در  بينیجهانلفعل حاضر شوند. حاملين بالقوه و با

   بستر پرفراخنا تشخيص دهند.

که قطب حاکم، طبقات باالنشين،  آيدمیهد تاريخی و تجارب بشری بر ااز شو

به سبب موقف، مقام و  استثمارگران، استعمار کنندگان، ستمگران و متجازين

حالت اجتماعی، اقتصادی و مسلط خود، همواره حامی و حافظ اجتماع قطبی، 

دست، و و در مقابل قطب محکوم، طبقات تهیطبقاتی و استثماری بوده اند 

استعمار و تجاوز از تغييرات، تحوالت، انقالبات و  ی زير ستم، استثمار،هاانسان

افکار آزاد و نجات بخش پشتبانی کرده اند. اينان همچنان حاميان اصلی و اساسی 

 .باشندمیعلمی و جامعة آزاد انسانی  بينیجهان

در ساختارها و قوالب متنوع اجتماعی و  علمی: بينیجهانتطبيق های شيوه

های مختلف طرز و اسلوب تطبيق و تلفيق وقعيتاقتصادی و تحت شرايط و م
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مطابق  ويژه هایاين شيوه بايستمی. به طور مثال، کندمیعلمی فرق  بينیجهان

ها، ، گروههاها، تيپطبقات، اقشار، اليه)به خصوصيات، موقعيت و شرايط 

و های دارای رسم و رواج، عرف ها و جوامع گوناگون؛ اقوام، قبايل و مليتصفبندی

های مختلف؛ اديان، مذاهب و مکاتب سياسی و اقتصادی عادات و عنعنات و سنت

های متنوع؛ کشورهای دارای ساخت اقتصادی و اجتماعی متفاوت، نظام

  (، تشخيص و گزينش شوند.، سوسياليستی و مختلط و غيرهداریسرمايه

وميت ها با عمکشف و شناخت عمق و پهنای اين خصوصيات و روابط متقابل آن

 بينیجهانما را در تطبيق، گسترش و همه شمول شدن اين  ،اجتماع متذکره

های تحجر، اين اسلوب علمی و عملی است که بت. با توسل به نمايدمیکمک 

در پراتيک داغ اجتماعی و پروسة تکامل يابندة  هاانسانو تعصب مغز  دگماتيسم

   .دنشکنمیحرکت هستی در هستی، 

اهداف، منافع و اميال هريک از اين  توانمیطاف پذير و هشيارانه با اين شيوة انع

های معيّنه و مشخصه را در خاص و در عام )با در نظرداشت منافع عمومی و  بافت

های زمانی و مکانی مشخص، مشترک کل جامعة انسانی(، در شرايط و موقعيت

تطبيق و تلفيق  استراتيژيک و تاکتيکی اين مبنا مسيردرک و شناسايی کرد. بر 

علمی را معيّن ساخت و جهت اصلی حرکت آن را با حرکت گوهری  بينیجهان

  و همنوا کرد. آهنگهمهستی و جامعة انسانی 

 علمی از مبارزات طبقاتی، سياسی، اقتصادی، فکری، جنگ بينیجهانحاميان 

 های انقالبی، آزادی بخش و استقالل طلبانه، کشمکش و زدوخوردهای حاکمين و

ها به خاطر تبليغ، ترويج ؛ بلکه در تمام اين عرصهکنندمیپوشی نمحکومين چشم

جويند. شرکت میسوی جامعة آزاد انسانی ه علمی و حرکت ب بينیجهانو تحقق 

در اين بستر داغ و فراخ اجتماعی به طرف کسب قدرت سياسی از طريق مبارزات 

 هایفعاليتبات، تظاهرات، ممکن غيرمسلحانه، مسلحانه، مقاومت منفی، اعتصا
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 ، اوضاعروند. اشکال اين مبارزات نظر به موقعيتقانونی، انتخاباتی و غيره جلو می

و در قوالب و ساختارهای گوناگون  دنکنمیو شرايط مختلفة زمانی و مکانی فرق 

  .گيرندمی به خودهای گوناگون شکل و صورت

در جوامع  آيندمیمتذکره پديد سياسی که در اثر مبارزات های قوالب و نظام

شدة  آهنگهمها در واقع شکل قراردادی و تبارز . اينکنندمیمختلف فرق 

. گردانندگان باشندمیموقعيت و شرايط عينی و ذهنی همان جامعه به خصوص 

ترين آزادی، مساوات، عدالت، های مختلفه وظيفه دارند تا ممکناين نظام

د و جهت رش)وکراسی واقعی را در اين جوامع، دادخواهی، قوانين مدنی و دم

رايط و موقعيت شاوضاع، علمی(، عملی سازند؛ تا محيط،  بينیجهانگسترش بهتر 

و  هاهستهسازنده برای اعمار  هایفعاليتهای المللی و زمينهملی، منطقوی و بين

   های استوار جامعة آزاد انسانی مساعد شود.ستون

در گسترة عمومی  ، مترقی و دموکراتيکهای ملیتاين قوالب سياسی و دول

 بينیجهانکنونی، در حقيقت پاسداران واقعی اجتماع قطبی، طبقاتی و استثماری 

 .باشندمیمی و جامعة آزاد انسانی عل

جامعة آزاد  های اساسیاعمار پايهبرای  :های اساسی جامعة آزاد انسانیپايه

رداری از منابع بيکران هستی تا حدود کافی، انسانی بايد ميزان استفاده و بهره ب

دهی کار مفيد اقتصادی و اجتماعی رود، سطح مولديت و حاصل الزم و مطلوب باال

وجود ه داری و مالکيت حقيقی هستی باعتماد انسان به گدامانسان ارتقاء يابد. 

ن آيد. انسان و جامعة انسانی در اقيانوس بيکران منابع طبيعی و ثروت بی پايا

  هستی شناور شوند. 

وسايل توليد و تکنولوژی تکامل کافی پيداکند. استعداد و قدرت قانون شناسی و 

انسان به پيشرفته ترين حد خود برسد. محيط جغرافيه ای برای بود قراردادسازی 
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برای رفع احتياجات انسان و الزم های کافی و باش انسان فراختر شود. زمينه

لمی پر و مملو شود. ع بينیجهانی عمومی جامعه از فراهم آيد. محيط و فضا

قدرت، سرکوب ی تحول پذيرد. دولت از آلت و ابزار مها به نفع عموموضوع مالکيت

  و فشار به وسيلة مددگار، خدمتگذار و سامان دهندة اجتماع تبديل گردد. 

ت در بين منافع، اهداف و نيازهای اکثري انسانی در بستر حرکت سرمدی اجتماع

عمق روابط ذاتی عشق، ی مشترک و عمومی شکل گيرد. آهنگهم هاانسانکافی 

عقل و علم کشف و شناسايی شده و با حرکت گوهری هستی و قوانين عينی آن، 

و موزون شود. در اين  آهنگهمروابط انسان و هستی و رابطة انسان با انسان 

شده و  مهيا ذهنی جدايی از جامعة موجود صورت است که ضرورت عينی و

  .آيدمیپيوستن به جامعة آزاد انسانی فراهم های عملی و نظری زمينه

سوی ه اجتماع انسانی طبق حرکت ذاتی و جنبش گوهری اش هماره ب

ا از . در اين مسير بسشتابدمیتر ای متکامل تر، پيشرفته تر و عالیهیآهنگهم

، تبعيضات، اوهام، ابهامات و ها، تناقضاتها، خصومتتضادها، اختالفات، نابرابری

طور ذاتی، فطری و . در اين بستر طوالنی انسان به شوندمیديگر مشکالت رفع 

   .شودمیآگاهانه وارد جامعة آزاد انسانی 

. انسان گرددمیها، تضادها و اختالفات نفی ها، نابرابریضرورت وجودی ناهم گونی

و طرز استفادة  گيردمیوين عادت علمی و جامعة ن بينیجهانعقالً و عمالً به 

به  (به اندزة نيازها)مساويانه و عادالنه از منابع بيکران هستی و استفاده از آن 

ی ديگر ضرورت و آهنگهم. بر مبنای اين توازن و شودمیفرهنگ عمومی تبديل 

فرهنگی، اعتقادی و جايی برای تضادها و اختالفات طبقاتی، قومی، نژادی، ملی، 

  .ماندقی نمیغيره با
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برای حفظ اجتماع قطبی، دولت:  نظام سياسی و ضرورت و عدم ضرورت

طبقاتی و استثماری قطب حاکم از همان روزهای نخستين ضرورت به تشکيل 

حاکميت دستگاه دولتی و قوة نظامی پيداکرد. اين سازمان دولتی، جهت حفظ 

   يده گرفته است.انسان بر انسان در بستر تاريخ همواره اشکال جديد و پيچ

ساخت و دستگاه دولتی )با رشد و انکشاف جامعه در ابعاد سياسی، اقتصادی، 

تر شده است. در ر پروسة زمان اصالح، بزرگ و فعالاجتماعی و فرهنگی(، د

مراحل مختلف تاريخ و در مقاطع متنوع زمانی و مکانی نقش دولت در پاسداری از 

های قطب حاکم متفاوت بوده است. شاه ستونقراردادها، مناسبات غالب و منافع 

. در سيستم غالب باشندمیهمين قوای سه گانة قضايی، مقننه و اجرائيه آن 

سوسياليستی، نقش نهادهای پرمصرف هایو مختلط حاکم و نظام داریسرمايه

)جهت حفظ منافع قطب حاکم در  و خبری اطالعاتی امنيتی،نظامی، تسليحاتی، 

  ی و جهانی( بسيار مهم شده است.سطح ملی، منطقو

نظام سياسی و دولت هنوز ضرورت وجودی خود را در موقعيت و شرايط زمانی و 

. در حال حاضر برای اداره و رهبری جوامع آزاد و مکانی حاضر از دست نداده است

علمی در اين جوامع و کشورهای بس متنوع در مقابل  بينیجهانمستقل، دفاع از 

های اقتصادی و نظامی سلطه جو )تا ظهور جامعة آزاد وز و غولهای متجاقدرت

  .باشدمیانسانی(،  نياز به نوعی نظام سياسی، اداری و دولت 

عليه قومی و قبايلی  ساختارهایدر  علمی وظيفه دارند، بينیجهانان طرفدار

های قومی و عصبيت، عرف و عادات خشن و عقب مانده، تبعيض با اقليت

ز قوانين مدنی، حقوق بشر و تاريک فکری مفرط مبارزه کرده و اغيرخودی و 

تنگ و تاريک قبايلی و قومی را  هایکنند. پوسته های الزم اجتماعی دفاعآزادی

   بشکنند.و نظام سياسی متعادل به نفع جامعة مدنی و پيشرفته 

نان و در جوامع دهقانی و دهاتی نيز مبارزه عليه استثمار و فشارمالکان بر دهقا
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برزيگران، عقايد متحجر و تاريک و فرهنگ کهنه و ساکن شده، الزم و ضروری 

های اجتماعی تبليغ د قوانين مدنی، حقوق بشر و آزادینيز باي اين جوامعاست. در 

ار سياسی متعادل و مختلط نياز ها هم به جامعة مدنی، ساختاينو ترويج شوند. 

  داشته باشند.می

های دولت بايستمیگهداشته، تحت ستم و استعمار کشورهای عقب نمردم 

سوی استقالل ه آورند و ب به وجودنظام دموکراسی  مستقل، جامعة مدنی و

گر و حافظان اصلی اجتماع های سلطهسياسی، اقتصادی و فرهنگی از قدرت

با ملل و کشورهای آزاد و مستقل قطبی، طبقاتی و استثماری پيش روی کنند. 

و قدرت دفاعی و تهاجمی خود را غرض حرکت متقابل برقرار کرده روابط حسنه و 

سوی جامعة آزاد انسانی روز بروز افزايش دهند. راه اصلی نجات فقط با تسلط ه ب

  .تواندمیهمه جانبة جامعة متذکره در سراسر جهان ميسر شده 

خصلت مبارزاتی، وظايف و اهداف تاکتيکی دول کشورهای عقب نگهداشته شده 

تازه به استقالل رسيده اند، نسبت به دول کشورهای پيشرفته، استعمارگر و که 

حافظين اصلی اجتماع قطبی، طبقاتی و استثماری )که در آن انقالبات عميق 

تفاوت اساسی  .کندمیتحوالت بنيادی مطرح است(، فرق اصالحات و اجتماعی و 

علمی جهت  بينیانجههای مبارزاتی و نحوة تبليغ، ترويج و تحقق در تاکتيک

   .باشدمیزمينه سازی برای جامعة آزاد انسانی 

تمام کشورهای آزاد، مستقل و نجات يافته از طلسم استعمار، استبداد، سران 

های اقتصادی، سياسی و نظامی، به طرف دولت ديکتاتوری، تئوکراسی و غول

يف وسيعی از روند و با طذار به جامعة آزاد انسانی پيش میو گ عمومی متعادل

صفوف وسيع قطب محکوم )به عنوان دانشمندان، عاقالن، هنرمندان پاک دل و 

در کشورهای حامی اجتماع قطبی، طبقاتی و  (علمی بينیجهانفطری طرفداران 

  .سازندمیاستثماری روابط زنده و فعال برقرار 
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تشکيل اين دولت مشترک عمومی که بر اساس همکاری مشترک جوامع و 

، به طور عجوالنه، با فشار، زور و تواندمیی جهانی انسان صورت گرفته نگآههم

ه استبداد )حزبی، نژادی، ناسيوناليستی و ايدئولوژيکی( و تجاوز و اشغالگری ب

علمی انسان در محدوده های ملی و  بينیجهان. اول تر از همه بايد آيدمیوجود ن

قالل با زندگی اکثريت کافی مستقل هريک از اين کشورهای آزاد و دارای است

يابد. بيشتر اختالفـات و تضادهـای اجتماعـی در ساحـة ملی تا ردم تلفيق ـم

  حـدود ممکن و الزمی حـل شوند.

بر )در فضای آزاد و عادالنه،  توانندمیممالک آزاد و مستقل و کشورهای آزاد شده 

سم انسانی را جهت ، انترناسيونالي(علمی بينیجهانمبنای اعتقادات مشترک به 

مختلفه پی ريزی کنند. از اين طريق  ها و تجاربها، برنامهسازی فعاليت آهنگهم

علمی را در کشورهای خودی، ممالک  بينیجهانتبليغ، ترويج، گسترش و تحقق 

در  هاانساندر بند و در بين مردم ديگر کشورها سرعت بخشند. تا اکثريت کافی 

اهانه، علمی و عملی، اهداف کلّی انسان پسندانه و اجتماع انسانی به صورت آگ

  درک، هضم و عمل کنند.را  بينیجهانعدالت خواهانة اين استراتيژيک آرمان 

و منطقی اين اتحاد جهانی در قالب وسيع قراردادهای سياسی،  شکل عملی

ها و اتحادهای یآهنگهماقتصادی، اجتماعی و حقوقی مشترک، ابتدا در هيئت 

جوامع و کشورهايی که دارای  ر منطقوی، قاره يی و غيره ممکن است.کوچک ت

اجتماعی مشترک اند و به يکديگر روحيات و پيوندهای مدنيت و تاريخ، فرهنگ، 

ای اين ، برمبنتوانندمیذهنًا بهتر و نيازهای تجارتی، ترانزيتی و غيره دارند، عمالً 

  ها را پی ريزند.ها و اتحادیآهنگهمو منافع مشترک طرح  نيازها

ی بر اساس رشد و گسترش آهنگهميابی و ين جريان رو به پيش و جاری پيوندا

سوی ظهور دولت عموی ه بعلمی و عمق يابی انترناسيوناليسم انسانی  بينیجهان

جهانی تکامل خواهد يافت. پروسة متذکره در بستر وسيع و پرخم و پيچ حرکت 
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و انسان  رودمیمبارازتی بس گوناگون جلو  ذاتی جامعة انسانی و اشکال متنوع

ها و ها، برنامهها، طرحبا استفاده از وسايل و ابزار گوناگون، پالن تواندمی

  سرعت آن را افزايش دهد. ،های مختلفهتاکتيک

علمی و  بينیجهاناين دولت جهانی، طبقاتی و قطبی نيست؛ زيرا بر اساس 

که بر )اکثريت الزم و کافی جامعة انسانی  و از طرف يابدمیمشترک انسان شکل 

از همه تعلقات قومی، نژادی، طبقاتی،  بينیجهانمبنای اعتقاد واقعی به اين 

قشری، گروهی، ملی و تاحدود ممکن از اختالفات اعتقادی، فرهنگی، منطقوی، 

اين دولت  سران .شودمیحمايت و نگهداری (، شوندمیسمتی، روانی و غيره جدا 

ی انسان، علم بينیجهاند تا از جو و فضای پرشده از نوظيفه دارجهانی 

 (در اجتماع تاهنوز يکدست نشده)دست آمده ه های بدموکراسی واقعی و آزادی

  د.ننگهداری کنحفاظت و 

تحت اين سقف بزرگ و شکل تکامل يافتة سياسی، مبارزات سازنده، منطقی، 

علمی و جامعة آزاد انسانی و  بينیجهانعلمی و غيرخصمانه بين اکثريت طرفدار 

در پراتيک واقعی اجتماعی، . تا اين که يابدمیاقليت هنوز به يقين نرسيده ادامه 

در جريان زندگی طبيعی و در زير اين سقف بزرگ و در پرتو هدايت آگاهانة 

های ضعيف باقی مانده نيز زوال یآهنگهمانسان، اين اختالفات، تناقضات و نا

و موزون  آهنگهمهای ممکن برابر، اع انسانی در تمام ارکان و زمينهتمپذيرند. اج

 شود. 

ادهای انسانی با حرکت ترين قراردی و متعادلآهنگهمترين آنگاه است که متکامل

قوانين عينی آن و رابطة انسان با انسان برقرار خواهد شد. تحت  گوهری هستی و

دون موانع ه به طور آزادانه و بسانی اين قراردادهای تکامل يابنده، اجتماع ان

  .تواندمیبه حرکت و جنبش ذاتی و واقعی خود ادامه داده عارضی 

اين جو و فضای دموکراتيک، آزاد،  ين حالت فقط و فقط حافظ و نگهداردولت در ا
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مساعد و سازنده است و رسالت تاريخی و انسانی دارد که جريان رشديابنده و 

ی و واقعی اجتماع انسانی را از آسيب موانع متعدد و مسير حرکت ذاتی، طبيع

ی طبيعی و اجتماعی مزاحم پاک و مصئون سازد. ممکن است حاميان و هاپديده

ة بزرگ مجبور به يک سلسله نگهدارندگان جامعة آزاد انسانی در جريان اين وظيف

های دفاعی شوند، که در آن صورت باز رسالت انسانی ها و جنگبرخورد

ة مذکور در برابر تا باتمام نيرو و امکانات از جو و فضای سازند کنندیمپيدا

  نيروهای مهاجم کمر به دفاع همه جانبه بربندند.

اسی و از سازمان دولتی و هر سازمان سي علمی با استفاده بينیجهان باورمندان

پردازند و جامعه را دن انسان میاجتماعی ديگر به تربيت، پرورش و آگاه نمو

؛ سازندمیکتب کار، تجربه، آزادی، برابری، عدالت، داد، رفاه عمومی و سازندگی م

تا انسان به طور واقعی، ممکن و کافی از توانايی و استعداد فطری خود در راه 

ی متنوع آن، ارتقاء سطح مولديت و هاپديدهشناخت عمق و پهنای هستی و 

ترين ابع بيکران طبيعت عالیداری از منحاصل دهی کار انسانی و ميزان بهره بر

علمی و تحقق اهداف جامعة  بينیجهانتطبيق استفاده را کرده بتواند و در جهت 

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.

جامعة آزاد انسانی تحت قراردادهای  ظهور: سانیاوليه و جامعة آزاد ان اجتماع

ی را در آهنگهممعيّن و مشخص امکان پذير است. اين خود ضرورت نوعی نظم و 

. آوردمیميان ه ل يافتة انسانی بـفراخنای انعطاف پذير و متحوّل قراردادهای تکام

عی ـرکت طبيعی و واقـتعادل قراردادهای اجتماعی نسبی است و در جريان ح

  .کنندمیپيدا  یـرديد تـديد و جـواره اشکال جـاع انسانی همـاجتم

الکيت ها، طبقات، ماز قيد و بند استثمار، نابرابری گويند که در کمون اوليه انسان
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زاد بوده و همه به طور مساويانه و مشترک از منابع خصوصی، ابزارسرکوب و غيره آ

انی در واقع شکل جديد و مترقی اجتماع پيشرفتة انسند. کردمیهستی استفاده 

  آن جامعة اوليه خواهد بود.

ون اوليه( تفاوت کمی و کيفی به نظر من جامعة آزاد انسانی با جامعة ابتدايی )کم

انسان در آن جامعه به طور کامالً  دارد و کاپی مدرن و پيشرفتة آن نيست.

عی و خشم ة طبيو در قيد قوای مختلف کردمیناخودآگاه، غريزی و طبيعی زندگی 

های گوناگون او شت؛ محدوديتهای الزم و مطلوب نداطبيعت محصور بود؛ آزادی

  چنگال گرفته بودند. را در

. اين جامعه تأثير آگانه نداشت حرکت طبيعیانسان در اجتماع اوليه بر مسير 

انسان، افزايش  هایشناختوضع زمان بسيار طوالنی را در برگرفت. ارتقای سطح 

هستی و در جريان کار توليدی رابطة و دماغی ها، تکامل قوای جسمی ندینيازم

 ی زندگیبه خود . جريان ناخود آگاه و خودرا وارد مرحلة پيشرفته تری کرد شعور

اجتماعی انسان دستخوش تغيير و تبدالتی شد. انسان در سطوح بسيار پايين و به 

همين قراردادهای متضاد، شکل بس ناپخته به قراردادسازی شروع کرد. در اثر 

  های جامعة قطبی، طبقاتی و استثماری گذاشته شد.و سطحی نطفه آهنگهمنا

وارد جامعة آزاد  ،ترين شناخت از هستی و خودترين آگاهی و روشنانسان با عالی

که او پروسة بسيار طوالنی تاريخی را سپری کرده است . اين زمانی شودمیانسانی 

علم و و ذخاير قرون را با خود دارد.  هاداشتهنگی از تجارب، و کوله بار گران س

. او تا حدود باشندمیتکنولوژی به عنوان مدرن ترين ابزار و وسايل در دسترس او 

. انرژی يابدمیدون چون و چرای طبيعت رهايی ه ممکن و ضروری از زندان ب

شند. در اين مرحله بخوی سرمدی میبه او نير و انوار عقل و عرفان پايان عشقبی

جلو رشد و پيشرفت اليتناهی جامعة انسانی را  توانندمیموانع طبيعی و عارضی ن

  بگيرند.
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و بود و باش انسان )به سبب عدم رشد و  يیدر اجتماع اوليه محيط جغرافيه

تنگ و نامساعد بود؛ ليکن در جامعة آزاد بسی  پيشرفت تکنولوژی و ترانسپورت(،

به علل پيشرفت و تکامل تکنولوژی، ترانسپورت و ارتباطات اين محيط انسانی 

ا در سطوح های ديگر خواهد شد و يت و منظومه. انسان وارد سياراشودمیفراخ 

رة بيکران هستی ارتباط برقرار تبا موجودات زندة ديگر در گسو معين ممکن 

  خواهدکرد.

رفع احتياجات اوليه در جامعة اوليه سطح استفادة انسان از منابع هستی در حد 

 در آن جامعه .رسدمی ترين حددر جامعة فردا به عالی که اين ميزانبود؛ در حالی

سطح رشد وسايل توليد و ميزان مولديت و حاصل کار بسيار نازل بود؛ اما در 

. سطح تخصص، کاردانی و تجارب يابدمیجامعة آزاد به بلند ترين حد ارتقاء 

 و به دسترس عموم قرار شودمیيع رسيده و عام انسان به درجات بسيار رف

  .گيردمی

اخودآگاهی و درخشش مغشوش و در جامعة ابتدايی انسان با عقل قاصر، ن

آميز انعکاس هستی در هستی نتوانست به ماهيت و عمق شناخت هستی و ابهام

متناقض، غيرانطباقی و ناصحيح در ی آن دست يابد. با طرح قراردادهای هاپديده

در جامعة آزاد انسانی متکامل ترين ام جامعة قطبی، طبقاتی و استثماری افتاد. د

ی و توازن بين قراردادهای اجتماعی و حرکت گوهری اجتماع پديد آهنگهم

با حرکت . در اين جامعه قراردادها و مناسبات اجتماعی هميشه خود را آيدمی

ه و انسان برسير طبيعی و اجتماع انسانی تطابق داد رشد يابنده و تکامل کنندة

تا  هاانسان؛ زيرا اکثريت تواندمیه ـداشت ی جامعه هدايت و کنترول آگانهواقع

  .شوندمیاز ـراردادسـانون شناس و قـدود الزم قـح

در جامعة آزاد انسانی است که قراردادهای اجتماعی برمبنای شناخت هرچه 

نی هستی، رابطة انسان با اين ی متنوع آن، قوانين عيهاپديدهروشن تر هستی و 
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. تحت اين شکل متحول و قابل دنشومیقوانين و ارتباط انسان با انسان طرح 

انعطاف قراردادها، جامعه به حرکت، تکامل و پيشرفت اليتناهی خود در هستی 

 .شودمیصاحب اختيار و آزادی  يی. انسان در سطح عالی و پيشرفتهپردازدمی

که  آيدمیدر اين جا اين سوال پيش  : اده از منابعو استفها شکل مالکيت

انسانی چگونه  در جامعة آزادو شکل استفاده از منابع هستی، ها موضوع مالکيت

خواهد بود و مسلة مالکيت خصوصی و اشتراکی چطور حل خواهدشد؟ اکثراً 

از آن فردا را تقريباً  آلايدهاجتماع اوليه را برمبنای اشتراکيت شناخته و جامعة 

  نگرند.میتنگ  زاوية

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 

ها و شيوة استفاده از ارزيابی کرد؛ زيرا موضوع مالکيت اجتماع بشری شناسايی و

، درک اصل مالکيت ی بنيادين با ماهيت انسانآهنگهمدر منابع بيکران هستی 

ذاتی هستی بر منابع و حق استفادة الزمی و کافی عموم موجودات از اين منابع، 

. در غير آن صورت، شکل و تواندمیجنبة حقوقی، قراردادی و قانونی پيداکرده 

ی با هنگآهمغالب حقوقی و قراردادی خود ساختة انسانی در تضاد، تناقض و نا

حرکت گـوهری هستی و پديدهـای متنوع آن، رابطـة انسان با هستی و ارتباط 

  .شودمیانسان با انسان روبرو 

به طور آگاهانه، در جامعة اوليه مالکيت اشتراکی به معنی امروزی کلمه 

نيامد؛ بلکه انسان بر مبنای همان استعداد فطری،  به وجودمندانه و ارادی عقل

شيده شد. تضمين بقاء را تمايالت غريزی و طبيعی به آن سو کو  خصوصيت ذاتی

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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ی در جريان کار ی هستهاپديدهاز آن استفاده کرد. مالکيت انسان بر ساير 

اجتماعی و توليدی در پروسة طوالنی زندگی شکل گرفت و تا مرحلة حاکميت 

  انسان بر انسان و استثمار فرد از فرد پيش رفت.

اوقات زندگی انسان، خصوصيت با  در طبيعی ترين، خودپو ترين و ابتدايی ترين

ی با عموميت، جزء با کل، مالکيت فردی با مالکيت جمعی و مالکيت خصوص

ی هم اثر نهاده مالکيت اشتراکی رابطة متقابل و همبستگی ديالکتيکی داشتند. رو

پذيرفتند. اين روابط متقابل و تأثيرات دوجانبه دارای نظم بسيار و از هم تأثير می

  طبيعی، ابتدايی و ناخودآگاه بودند.

ی، به خود رهايی نسبی از قيد زندگی غريزی و خودانسان ابتدايی در پروسة 

ی و آهنگهمناکافی و سطحی، به طور آگاهانه  هایشناختنتوانست با همان 

تعادل مطلوب بين خصوصيت و عموميت را در رابطه با مالکيت خصوصی و 

قرار بخشد. تمالکيت اشتراکی حفظ و در جريان حرکت تاريخی جامعة انسانی اس

ی و ذاتی را ی طبيعآهنگهممداخالت نا آگاهانه و ناقص انسان اين نظم و 

  .وجود آمدن مالکيت استثماری شده دستخوش انحراف کرد و سبب ب

، عام و خاص، جزء و کل، موقت و های عينی و ذاتی هستیبر اساس قانونمندی

دايمی، حرکت و تعادل، تضاد و وحدت با يکديگر پيوند ارگانيک دارند و به صورت 

ها در يان بی وقفة نسبيتجر. همين يابندمینسبی در هستی اليتناهی تبارز 

. نسبی کنندمیهستی بيکرانه مفهوم عينی و ذاتی مطلق را در ذهن انسان تداعی 

  در مطلق و مطلق در نسبی تابندگی دارد.

به نتيجة مطلق دست يافت و پيوند خاص و عام  تواننمیها در ارتباط با مالکيت

و خصوصيت ذاتی خود،  را ناديده انگاريد. انسان بر مبنای حرکت گوهری هستی

؛ از جزئيات رودمیی متنوع آن پيش هاپديدهو به سوی شناخت روشن تر هستی 

و دوباره برجريان کلی  رسدمیو به کليات و از خصوصيات به عموميات و برعکس، 
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. از کندمیآگاهی روز افزون پيدا ،اين مجموعه تأثيرات متقابل بس مغلق و پيچيده

  .گذاردمیها تأثير و بر آن ها تأثير می پذيردآن

انسان طبق همان استعداد و خصوصيت ذاتی همواره از حالت ناخودآگاهی به 

مندی، از حالت فردی به اجتماعی، از ی به ارادهبه خود آگاهی، از حالت خود

. انسان بايد کنه اصلی اين حرکت کندمیحالت ابتدايی به پيشرفت و تکامل سير 

را درک نمايد و با وضع قراردادهای مناسب و صحيح  ذاتی، طبيعی و واقعی

  برجريان مستمر آن تأثير مثبت و آگاهانه بنهد.

ماهيت اصلی مالکيت ها را شناسايی  توانمیبا اين شيوة علمی و شناخت ژرفناک 

ترين و ، ممکنترينقراری مناسب کرد و به عمق روابط آن راه يافت. برای بر

ل بين مالکيت خصوصی و مالکيت جمعی در قالب کلّی فعا ترين رابطةآهنگهم

مالکيت عمومی اجتماعی، بايد شيوة علمی و عملی استفاده از منابع بيکران 

دست ه هستی و بهترين شکل توزيع مساويانه و عادالنه اين منابع در اجتماع ب

  آيد.

انسان به طور فطری و طبيعی ضرورت به رفع احتياجات مختلفه دارد. سطح 

و ميزان آگاهی  هاشناختها و آرزوها نظر به وسعت و درجة ، خواستهحتياجاتا

. اين احتياجات از کندمیانسان در موقعيت و شرايط زمانی و مکانی گوناگون فرق 

. در واقع گدام، ذخيره گاه و مرکز تجمع ثروت، شوندمیمنابع بيکران هستی رفع 

انسان و موجودات ديگر همين هستی  سرمايه، دارايی و منابع مختلفة مورد نياز

  بيکرانه است.

ه هرگاه انسان به ميزان کافی و الزم حق استفاده از اين گدام اليتناهی هستی را ب

. به مالکيت طبيعی هستی در هستی آگاهی، اعتماد و اطمينان همه دست آورد

کافی جانبه پيداکند. ميزان ثمربخشی کار مفيد توليدی و اجتماعی انسان به حد 

تکلّف فرصت ها سهل بیروحية آرام، اطمينان خاطر و خيلیرود. انسان با  باال
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ديگر چه نياز عينی، ذهنی و عملی به تجمع  د؛فاده از اين منابع را حاصل کناست

سرمايه، ثروت و منابع مختلفه خواهد داشت. آيا اين عمل غيرضروری حمالی 

و  خواهد داشت که استعداد، توانايیانسان چه ضرورت واقعی  جا نخواهد بود؟بی

آوری، جابجايی، اين سو و آنسو کشيدن و اوقات ارزشمند خود را صرف جمع

ها را در گوشة پس انداز و از دسترس مورد منابع متذکره کند. آنبینگهداری 

  ديگران دور نگهدارد.

سان به ناعتمادی ا، ذهناً و عمالً دلهره، احساس ناامنی و بیکه عقالً زمانی

داری و امانت نگهداری هستی در کل و انسان اجتماعی در برابر انسان خزانه

اجتماعی در خاص رفع شود. در زندگی اجتماعی، اقتصادی و عملی انسان برابری 

ردادهای موضوعة انسانی و ترين قراوات حقيقی، بر مبنای تکامل يافتهو مسا

اری گردد. در آن بستر عينی و ج ترين شکل استفاده از منابع هستی عادالنه

ذهنی ديگر جايی برای اصل حقوقی مالکيت خصوصی در شکل مالکيت 

عرف شده است(، وجود نخواهد  استثماری، )اين طوری که در اجتماع موجود

  .تواندمیزيرا انسان به طور عقلی و منطقی منافع خود را در آن يافته ن داشت؛

ترين و ، مناسبشودمیان قادر تحت آن موقعيت و شرايط است که انس

ی را بين مالکيت خصوصی و مالکيت اشتراکی برقرار آهنگهمترين رابطه و متکامل

. در آن موقع سازد و از منابع بيکران هستی به قدر ضرورت، رفع احتياج  کند

استفاده خصوصی انسان در خدمت عموم و کار تنظيم شدة عموم در خـدمت 

  .تواندمیه د خاص قرار گـرفتافـرا

انسان بر نيروی جسمی و استعداد فطری خود مالکيت خصوصی دارد و باز خود 

و به  شودمیمدت معينی متالشی و تجزيه ؛ عمالً پس از باشدمیدر قيد هستی 

ی خاص جامعة هاانسانابديت حرکت هستی در هستی می پيوندد. از همين تک 

 توانندمیهمی و زندگی اجتماعـی در روابط با هاانسان. گيردمیانسانی شکل 
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  تضمين بقاء را تأمين کنند.

ی اساسی اجتماع انسانی را در پيوند زن و مرد )اين اجتماع کوچک هاهستهما 

زن و  . در اين رابطة طبيعی راز بقاء نهفته است.توانيممیخانواده( مشاهده کرده 

جاودان رابطة  مرد در پيوند زناشويی، کار و فعاليت مشترک، عشق و محبت

دوگانه شان را حفظ و تداوم می بخشند. با اين رابطة خاص و دوگانه وارد اجتماع 

اساسی و با  هاهستهو در سطح بسيار گسترده و پيچيده با ساير  شوندمیوسيع 

   .سازندمیروابط متنوع برقرار  هاهستههريک از اجزای دوگانة آن 

در چوکات در جوامع گوناگون مرد و زن  مطابق به قراردادها و قوانين مختلفه

شان به ارث اوالد دارايی آنان به و خانواده، به نحوی از انحا مالکيت مشترک دارند 

ی هاهستهدر اشکال پيشرفته تر آن در بين عموم  تواندمی. اين اصل رسدمی

های عينی و ذهنی را برای مالکيت عمومی اجتماعی خانواده مطرح گردد و زمينه

   شدة مالکيت خصوصی و اشتراکی(، فراهم سازد. آهنگهمر ساختار )د

جامعه نادرست  در قياس مطلق سازی اصل خصوصيت و عموميت مالکيت

ی مطلوب و رابطة آهنگهم. هدف اصلی انسان در جامعة آزاد انسانی ايجاد باشدمی

زنده و پويا بين مالکيت خصوصی، مالکيت اشتراکی و مالکيت جمعی در 

ترين و ن شکل بالنده در اثر وضع پيشرفتهترين شکل آن است. ايکاملتم

. معيار و تواندمیوجود آمده ه ترين قراردادهای اجتماعی و قوانين انسانی بکامل

محک درستی آن همان برطرف شدن حاکميت انسان بر انسان و استثمار فرد از 

  .باشدمیفرد 

ستثماری )که بامالکيت اشتراکی در تضاد ما نبايد مالکيت خصوصی را با مالکيت ا

و به صورت کاذب و انحرافی  کندمیاست، از تحقق مالکيت جمعی جلوگيری 

کی را با مالکيت دولتی، يا مالکيت اشترا جنبة حقوقی يافته است( اشتباه کنيم.

زبی و استبدادی که در کشورهای شبه سوسياليستی زير نام مقوالت طبقاتی، ح
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نگری و ساده انديشی شده اند، عوضی بگيريم. اين سطحی ه، قانونیجديد و فريبند

ما را در قوالب مختلف و ظاهر فريب جامعة قطبی، طبقاتی و استثماری زندانی 

  کشد.و ذهن خالق ما را به زنجير می سازدمی

حزبی و مفهوم مالکيت اشتراکی و جمعی اين نيست که در يک جامعة استبداد 

های نسان همچون پرندگان مظلوم در قفسد و احاکم گردديکتاتوری سياسی 

های تعدادی از حتياجاتش بر مبنای اميال و سليقها آهنين زندانی شود.

فرمانروايان حزبی و دولتی جيره بندی شده و توسط آنان برايش برنامة زندگی 

 هاانسانا و عاليق ها، آروزهاز عدالت و انصاف است که خواسته خارج تعيين گردد.

و های ذهنی کادرهای بلند پاية حزبی گرفته شده و بجای آن برداشت ناديده

ه طبقاتی )که هنوز در پراتيک اجتماعی محک نشده است(، بو  اهداف ايدئولوژيک

ها سلب تی فرصت و آزادی رد و قبول از آنزور و فشار بر مردم تحميل شود. ح

  گردد.

و استبدادی را تطبيق مالکيت  عاقالنه نيست که اين عمل شتابزده، خشن

انسانی نام  آلايدهاشتراکی، از بين بردن مالکيت خصوصی، محوطبقات و جامعة 

 یيگرگذاريم. اين روش هيچ تفاوت اساسی با اساليب گذشته ندارد. صرف جلوة د

  از جامعة قطبی، طبقاتی و استثماری است.

خود را  رقبای جديد داریسرمايهکه، قطب حاکم و سران جامعة حيرت آور تر اين

معرفی  طبقة کارگر و ديکتاتورحامی کمونيسب، طرفدار مالکيت اشتراکی، 

علم  . در مقابل آنان اصل مالکيت خصوصی را در لفافة آزادی فردیکنندمی

استثماری حمايت همه و در زير نام دموکراسی از جامعة قطبی، طبقاتی و  ساخته

در و بنيادين د و خفيف آنان هيچ تغيير اساسی های شديرقابت .نددارجانبه می

ها را لکيتا. هيچ کدام از آنان مفهوم واقعی متواندمیوجود آورده نه ماهيت شان ب

دی و خصوصی خود به منافع فر جامعة انسانی درک نکرده اند. فقط و فقط در
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  انديشند.می

را )که مطابق  اهانسانيت استثماری غصب و تصاحب بهرة کار مفيد حاميان مالک

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 

  .کنندمیتوجيه  ،انسان از انسان را بر مبنای اين اصل حقوقی خود ساخته

ت هستی است و تعلق به همه موجودات دارد. انسان منابع بيکران هستی در مالکي

ی هاپديدهبا غصب و تصاحت استثماری و اجباری، حق موجودات و  حق ندارد

ی فاقد حيات ارگانيک( را تلف هاپديدهديگر هستی )از جمله حيوانات، نباتات و 

کند. اين دست درازی ناحق و افراطی نظم طبيعی، محيط زيست و ايکوسيستم را 

  .رساندمینسان صدمه ی هستی و اآهنگهميب کرده و به توازن و تخر

هر شکل و صورتی که نظام يافته باشد، ه در اجتماع قطبی، طبقاتی و استثماری ب

سوسياليستی، ، شبه داریسرمايهاز جمله)ساختارهای قبايلی، فيودالی يا دهقانی، 

فه و غيره(، نيروی های مختلامپرياليستی، ديکتاتوریامپرياليستی، سوسيال

، غصب (که ذاتاً در مالکيت فردی شان است) هاانسانجسمی و استعداد فطری 

که اصل  شودمی. در اينجا ديده آيدمیوجود ه بشده و از آن مالکيت استثماری 

ذاتی مالکيت خصوصی افراد نقض شده و ارتباط واقعی آن با مالکيت جمعی به 

نوع پيوند جبری و استبدادی ن يک؛ عوض آشودمیطور مصنوعی گسسته 

حقوق  هاانسان. تحت اين موقعيت و شرايط عينی و ذهنی، گرددمیحکمفرما 

؛ يابندمیخصوصی شان را در حقوق عمومی اجتماع تضمين شده و مصئون ن

که حقوق عامه را به صورت فردی و خصوصی حراست  کنندمیاحساس ضرورت ن

  نمايند.

، ناامنی حقوقی، و کمبود منابع ، ترس از آيندهتماعیاز اينجاست که دلهره اج

و زمينه  دنآيمیوجود ه ها وغيره بعدالتی، بیهااعتمادی اقتصادی، نابرابریبی



 

 

122 
 

تعمار، تجاوز، انحراف، رشوه و برای هزاران نوع دزدی، غصب، استثمار، ستم، اس

و مرض سياسی،  عدالتی. اين هرج و مرج، بیشودمیبند و باری و غيره فراهم بی

های زندگی از کانون خانواده ، اخالقی و اجتماعی در تمام عرصهاقتصادی، حقوقی

  گستراند.های اجتماع انسانی دامن میگرفته تا همه بافت

از نگاه حقوق و ، ار ديگران مالکيت خصوصی يافته اندکه بر حاصل ک استثمارگران

منابع هستی، هيچ حقوقی بر  با ماهيت مالکيت هستی بر آهنگهمعدالت بشری 

رابطة منطقی با  تواندمید. اين خصوصيت ننآن منابع قابل استفاده شده، ندار

پيوند واقعی با مالکيت اشتراکی و  تواندمیعموميت و اين مالکيت خصوصی ن

مالکيت جمعی داشته باشد؛ بلکه در تناقض با آن قراردارد و نوعی انحراف از اصل 

و عام و پيوند ضروری مالکيت خصوصی با مالکيت جمعی و گوهری ارتباط خاص 

 . شايسته است که به اين محتوای متناقض و تضادآلودباشدمیمالکيت اشتراکی 

کار برده شود؛ تا از مفهوم اصيل ه )مالکيت تصنعی( اصطالح مالکيت استثماری ب

  گردد.و جدا مالکيت خصوصی تميز 

و عام مطلق نموده و بر اساس مالکيت مطلق مالکيت را در خاص  تواندمیانسان ن

زد. در جامعة بسا آلايدهخصوصی و يا مالکيت مطلق عمومی و اشتراکی جامعة 

ی بين مالکيت خصوصی، آهنگهمترين ترين رابطه و مناسبآزاد انسانی متکامل

. رشد و تکامل قراردادهای شودمیمالکيت عمومی و مالکيت اشتراکی برقرار 

که ضرورت استثمار فرد از فرد نفی شده و انسان حقوق  رسدمیحدی انسانی به 

خصوصی خود را در حقوق جمعی اجتماعی و منافع فردی خود را در منافع عامه 

مع را در خصوصيت فردی خود پاس و حقوق اجتماعی ج يابدمیتأمين شده 

 دارد.می
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دی پی برده و به ازدر جامعة آزاد انسانی بشر به معنی واقعی آاختيار و آزادی: 

. انسان در اين اجتماع مفهوم عينی و ذهنی يابدمیمتکامل ترين نوع آن دست 

ترين درجات آن ادی، اجتماعی و حقوقی را در بلندهای سياسی، اقتص آزادی

کرده و به سوی  اس زندگی عملی و نظری خود را استوارو بر آن اس کندمیتمرين 

  .شتابدمیبيشتر های طبيعی و اجتماعی  کسب آزادی

انسان در زير سقف بزرگ قراردادهای اجتماعی اين جامعه فرصت و قدرت پرواز 

و قيوات مصنوعی و های تعيينات و از دامتواند می عملی و ذهنی کافی پيداکرده

تا حدود ممکن قيودات طبيعی را  .يابدمیرهايی  انسان بر انسان ساخته و پرداختة

بيش از پيش ذهنی و جسمی انسان در اين باغ آزادی های . غنچهشکندمینيز 

  .شوندمی شکوفا

های نسبی جلو سوی کسب آزادیه انسان از همان روز های نخستين حيات ب

آمده است. قوالب تنگ و تاريک را در بستر طوالنی تاريخ درهم شکسته و باز در 

رونده و رو  انسان در حقيقت در پروسة حرکت پيش مانده است.گير یقوالب ديگر

گسل بوده و به ماره قالب شکن، دام گسست و زنجيربه تکامل هستی در هستی ه

نحوی از انحا عشق آتشين و پايان ناپذير به آزادی، پرواز و اختيار داشته است. اين 

ی با آهنگهمنيروی ذاتی و تپش سرمدی در کنه انسان هرگز آرام نشده و در 

و انسان به آزادی و اختيارات بيشتر و  تازدپيش میحرکت اليتناهی هستی 

 .شودمیبيشتری در جامعة آزاد انسانی نايل 
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 گستره و ژرفنای آزادی

بوده و از آن تعبير و تفسيرهای گوناگون  هاانسانسخن آزادی همواره ورد زبان 

شده است. انسان تاکنون گستره و ژرفنای واقعی آزادی را درنيافته؛ بلکه آنرا ذهنًا 

در لفافة تعيينات نسبی و مفاهيم صوری قيد کرده است. چه بسا که از شناخت 

در عالم خيال ذاتی مقولة يادشده گاهی اوقات دور گرديده و جهت رسيدن به آن 

  ده و يا ناديده انگاشته است.ويا گوهر وجودی خود را فراموش کرو ر

، بايد در ک روشن برای شناخت بنياد اصلی آزادی و رابطة واقعی انسان با آن

فلسفی از هستی و قوانين اساسی آن بحاصل آيد؛ گوهر واقعی پديدة حيات و 

شناسايی شود؛ ضرورت پيوند اجتماعی انسان  ،انسان يابیشکلتکامل آن تاسرحد 

با انسان و عمق ذاتی روابط قراردادهای اجتماعی با حرکت اليتناهی هستی و 

؛ سطح و درجات ممکن اختيار و آزادی گرددقوانين عينی آن به قدر کافی روشن 

انسان در ارتباط با پيوند ارگانيک و ذاتی حرکت هستی و حرکت جامعة انسانی 

به گستره  توانمیبا اين عميق نگری و ديدگاه تکامل يافته است که  تابندگی يابد.

و ژرفای آزادی به طور نسبی راه يافت و با شناخت نسبی آن در اجتماع انسانی، 

ه تعيينات پيشرفته و قراردادهای مناسب جهت برقراری، توسعه و حفظ آزادی ب

  وجود آورد.

. به باشدمیهای نسبی، معيّن و مشخص روبرو به آزادیدر اين صورت هم انسان 

ی با قوانين عينی هستی و در اجتماع آهنگهمعبارت ديگر آزادی در کل، در 
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و زمان، )در موقعيت و شرايط مشخص(  انسانی، تحت قراردادهای مربوطة هر عصر

   .تواندمیمفهوم عملی پيدا کرده 

سوی کسب آزادی های نسبی پيش ه زندگی هماره ب یهاانسان در تمام عرصه

های جامعة انسانی جريان و اين حرکت طبيعی و اجتماعی در تمام بافت رودمی

، با شودمیروبرو  ی طبيعی بی شماریهاپديدهدارد. انسان در زندگی واقعی با 

، تعدادی را از مسير راه خود دور کندمیی پيداآهنگهمتعدادی سازگاری و 

. آزادی در بستر اين حرکت آوردمیو در مقابل برخی سر تسليم فرود  سازدمی

  .يابدمیسرمدی و در جريان اين مبارزات عينی واقعيت وجودی 

ورت به رفع احتياجات ارگانيزم ، ضريابیشکلانسان ابتدايی از نخستين روزهای 

ها سال رشد و تکامل بدنی داشت. استعداد و توانمندی فطری آن را طی مليون

او با اين خصوصيت ذاتی و استعداد فطری به کار و  طبيعی حاصل کرده بود.

ی متنوع هاپديدهفعاليت اقتصادی و اجتماعی جهت تداوم بقاء مبادرت ورزيد و از 

بتدايی شناخت حاصل کرد. مغز انسان توان ذاتی انعکاس هستی در همان حد ا

ه هستی در هستی را داشت. او تحت همان موقعيت و شرايط حرکت خود را ب

  های نسبی آغاز کرد. سوی کسب يک سلسله آزادی

رفت. او تا هنوز ت ناخودآگاه، غريزی و کند جلو میحرکت ابتدايی انسان به صور

؛ ميزان درخشش در سطح اجتماعی درک نکرده بودروابط مغلق هستی و شعور را 

نمود نی آن بسی مغشوش و ابهام آميز میانعکاس هستی در هستی در هيئت انسا

  .ساختمیو حرکت انسان را به طرف آزادی بطی 

رابطة انسان با انسان تا انسان طبق ضرورت فطری وارد اجتماع انسانی شد؛ يعنی 

ترين یل پيداکرد. اين حرکت الزمی در ابتدايل اجتماع انسانی تکامسرحد تشکي

ی و نظم باخود داشت و انسان در آن به تدريج تأثيرات آهنگهماشکالش نوعی 

ی متنوع هاپديدهمثبت و منفی نهاد. انسان اجتماعی در مبارزه و سازگاری با 
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دست آورد. وارد زندگی اجتماعی، ه ت بيشتری بلفعل و امکاناهستی توانمندی با

  وادگی و جمعی شد.خان

به سبب درک محدود انسانی و عقل قاصر بشری اجتماع قطبی، طبقاتی و 

با حرکت گوهری  آهنگهماستثماری بر مبنای قراردادهای سطحی، نامناسب و نا

ی متنوع آن و رابطة ذاتی انسان با انسان حاکميت پيداکرد و هاپديدههستی و 

مغرضانه ينات متناقض، استبدادی و جوهر واقعی آزادی دستخوش يک سلسله تعي

ل و زنجير قراردادهای اعتقادی و غشد. آزادی فطری و طبيعی انسان در 

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.

ی واقعی کلمه چيزی نيست جز استعداد و توانايی حرکت در هستی معنه آزادی ب

که جزء خصوصيت گوهری هستی است. گوهر و ماهيت آزادی در حقيقت همان 

ی تا آهنگهمتضاد و حرکت، حرکت هستی در هستی است، که در پيوند ذاتی با 

وع ی متنهاپديده. اين سير و حرکت جاودانه در کندمیبی نهايت در هستی سير 

ی و تعادل هريک آهنگهم. اين نسبيت ها در رابطه با يابدمیهستی جنبة نسبی 

و تعيينات موجود، کشف و  هاپديدهی خاص، رابطة انسان با آن هاپديدهاز 

  . شوندمیشناسايی 

ی را در آهنگهمبه بيان ديگر اين انسان است، که هستی دارای حرکت، تضاد و 

های دیو به طرف حصول آزا کندمیسبی شناسايی ی متنوع به صورت نهاپديده

بهترين و . موانع را از پيش روی حرکت ذاتی خود برداشته و رودمیبيشتر جلو 

دای و اختيار( با حرکت ای و رابطه، )در زير سقف برزگ آزآهنگهمترين متکامل

  .سازدمیاليتناهی هستی و قوانين عينی آن در اجتماع انسانی برقرار 

بخشی از هستی، در هستی قرار دارد و به طور واقعی در حرکت،  به مثابة انسان
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. گوهر واقعی آزادی انسان در رابطة واقعی با هستی کندمیی سير آهنگهمتضاد و 

. در اين تعيينات عينی است، که انسان مفهوم شودمیو قوانين عينی آن تعيين 

 یترردادهای متکامل و پيشرفتهماع قرااصلی آزادی را شناخته و مطابق آن در اجت

؛ از قيد خياالت و اوهام رهايی از هستی و يا جدايی از گوهر تواندمیوضع کرده 

ذاتی و جسمی خود و از قيد و بند تعيينات سطحی و محدود انسان بر انسان آزاد 

و به طور آزاد، سالم و بالنده وارد زندگی طبيعی، عملی و نظری خود  شودمی

  .گرددمی

نسان در بستر زندگی بسيار طوالنی، به سبب عدم شناسايی گوهر واقعی هستی و ا

 هایشناختدر رابطه با آن گوهر واقعی خود، دچار يک سلسله توهمات، پندارها و 

واقعی و غيرانطباقی شد. با اين سطح محدود فکری و عقلی، به ذات مطلق غير

   مرحلة آزادی قياس نمود.روی آورد و اين مطلق خلق شده در هستی را آخرين 

های رويايی در مورد اصل گوهری هستی، انسان  شکل مدون و منظم اين برداشت

کهن و ن هند قديم، چين باستان، آريانایی متفکريهاجمعبندیادی را در و آز

. همچنان نظرات فيلسوفان يونان )سقراط، توانيممیديگر تمدن های باستان ديده 

های بنياگذاران مذاهب برهما، هندوئيزم، بودا و غيره  رداشتافالطون و ارسطو( و ب

  اوج اين حرکت رمزآلود ذهنی را نمايانگرند.

که آنها يک نکتة مشترک وجود دارد؛ آن اينی کهن هاجمعبندیدر تمام آن 

که هست، خود را به طور عميقانه و آن طور  گوهر واقعی هستی و گوهر واقعی

سبب اين عدم شناخت و نگاه سطحی از معرفت به جوهر به نتوانستند بشناسند و 

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 

های کهن ها و طرز تلقیشرق عرفان و تصوف را داريم که ريشه در آن برداشت

  خورد.ن آب میهمه از زندگی تاريخی انسا هایريشهد. دار
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هرگاه با اين شيوه به اصل جوهری واقعيت ديده شود، بقاء در فنا، حقيقت در نفی 

دست آمدنی است. با اين ه واقعيت و آزادی نهايی در انکار گوهر مادی هستی ب

طرف و شک در جريان زندگی طبيعی و عملی انسان از يکاسلوب انديشيدن بی

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، 

  .شودمیاوهام و روياهای محض غرق 

باورمندان به آن طرز بينش و شيوة انديشيدن نيز ناگزير از زندگی طبيعی و 

آنان تا جايی که به زندگی عينی و واقعی شان در هستی واقعی تعلق واقعی اند. 

و عمل  انديشندو درست می ، در همان سطوح ممکن و الزمی واقعیگيردمی

؛ زيرا در غير آن تعادل بين تعمير و تخريب ارگانيزم بدنی شان برهم کنندمی

الت و ، تخيّ. آنگاه پر و بال مرغ روياهاشودمیخورده و ادامه حيات ناممکن 

  سوزد.عيات عينی پاک میها نيز در آتش واقورزیانديشه

اين طرز تلقی و انديشيدن  هایريشهاگر از تحليل و بررسی مفصل اصل و 

بگذريم؛ باورمندان اين شيوه، در شناخت ژرفنای آزادی در همان حد پنداری آن 

فنای اشد که انسان با . اگر چنان بباشندمینيز گرفتار تناقضات و ابهامات منطقی 

جسم، به بقاء و با نفی گوهر عينی هستی به آزادی مطلق برسد؛ باز به نوعی قيد و 

؛ زيرا آخرين قلة صعود آزادی قياس شده است؛ آيدمیجبر در ذات مطلق گرفتار 

بخشی از هستی و هستی باتمام فراخنايش در آن  به مثابةدر آن صورت هم انسان 

و آن ذات مطلق در خود. پس آزادی در آن  گرددمی مطلق فرض شده محدود

که او در خويشتن محدود  شودمیحدود نيز، در اليتناهی مطلقی محدود 

  .باشدمی

ی مفهوم عينی و آهنگهمآزادی واقعی فقط در هستی دارای حرکت، تضاد و 

ز . انسان ايابدمیيعی و واقعی بدان دست يافته و انسان در بستر زندگی طبذهنی 
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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 

متناقض و نامناسب انسانی بود که سلطه  طحی،اضافه شده همان قراردادهای س

  د.انسان بر انسان و استثمار فرد از فرد را تحکيم بخشي

های سوی آزادیه انسان طبق خصوصيت ذاتی و انرژی فطری خود همواره ب

يادی را شکسته است. اين جريان بيشتر پيش آمده و قيودات طبيعی و اجتماعی ز

و انسان  رودمینهايت در هستی جلو ر بستر عينی اجتماع انسانی تا بیوقفه دبی

ب بيشتر و بيشتری دست های نسبی و مطلوهای گوناگون به آزادیدر زمينه

 .کندمیپيدا
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