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 ايمان به کلمه

ا به که با ايمان به يک کلمه می تواند کوهها را به حرکت آورد، برای آن ميتواند کوهها ر کسی
شک در آن کلمه است که می تواند آن . حرکت آورد چون نميتواند آن کلمه را به حرکت آورد

اين ديگر بسته به انتخاب ما است که .  در آن کلمه حرکت بيندازد کلمه را به حرکت آورد و
 .ميخواهيم کوهها را به حرکت بياوريم يا کلمه ها را

ا دارد، کوهها عظيم تر از کلمه ها می نمايند و که شوق حرکت اندازی در کوهها ری برای کس
جنبش کوههارا ميتوان . برای کسی که شوق تغيير کلمه ها را دارد، کلمه ها عظيم تر می نمايند

انسان، . ديد، ولی جنبش کلمات برای کسانيکه فقط حرکت کوهها را ميتوانند ببينند ناديدنی است
جنبش در . ه چگونه کلمه ها را به حرکت بيندازداوبايستی در آغاز فرا بگيرد ک. کلمه است

شکی که از ديگران به وام گرفته ميشود، . خود، با شک در خود و شک از خود شروع ميشود
.موجب حرکت نميگردد  

منطق يا جسارت

نتيجه گيری از بعضی افکار، احتياج به منطق و روش ندارد، بلکه جسارت فوق العاده می 
افع دوستی ها و آنچه بنظر ما حقايق هستند نمی گذرد منطق و روش، حفظ و رعايت من. خواهد

وقتی . منطق، موقعی کار خودش را می کند که احتياج به جسارت نباشد. کار خودش را بکند
 ، می کاهد، منطق ما هيچگاه نخواهد توانست ما را  خود، از جسارتکه عالقه ما به افکار

ماورای مرزهای افکار خود رفتن، جسارت .  مان ببردماورای اعتقادات و افکار مورد عالقه
حقيقت، جسارت را از . همهء ماوراء ها، در حقيقت است. در حقيقت ماورائی نيست. ميخواهد

جسارتی که ما را ياری دهد يک گام ورای حقيقت خود . ما ميگيرد که ماورای آن برويم
.برويم، حقيقت ما را منتفی خواهد ساخت  

هياتتغيير دادن بدي  

ولی . برای آنکه بتوان ملتی را در عمقش تغيير داد، بايستی بديهی ترين افکار او را تغيير داد
هنگامی می توانيم کسی را قانع سازيم . بديهی ترين فکر را به سختی می توان يافت و شناخت

ولی به . سخنان ما، شامل بديهيات او باشد. که در مجموعه ای از بديهيات او صحبت کنيم
برای تغيير دادن . نمی توانيم او را قانع سازيم محض اينکه از بديهيات او، دور بشويم ، ديگر

بديهيات بايستی در دامنه ای از وجود او وارد شويم که او اکراه از جزئی ترين تغيير آن دارد 
 نسبت به ما مضطرب و بدبين و مظنون مينمايد و ايمان خود را به ما از  و اين امر وی را

.دست ميدهد  

 برای تغيير دادن چنين دامنه ای پس از اين اظهار بدبينی، بايستی به او تجاوز کرد وعنف طبعًا
نمی   با زورولی. و در همين بديهيات پيوند می خورد چون رشته روابط آزادانه با اورزيد،

ديهيات،  بدر واقع غالبًا. بديهيات، نمايش سطحی اعماق است. توان به اعماق کسی دست يافت
.هيچگاه با زور نمی توان عمق انسان را تصرف کرد. اعماق گمنام و ناشناخته ما هستند  

  هربديهيات. به عبارت بهتر، عمق انسان هيچگاه قابل تصرف نيست، تا چه رسد با زور
پرده ايست پيرامون عمق ) و بالطبع نامرئی ترين(، آخرين و سخت ترين و شفاف ترين  انسانی

دسترسی و درستکاری بديهيات، سبب گمنام . ير انسان که سرچشمه آزاديش ميباشدتصرف ناپذ
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تبليغات با کاربرد  .بوسيله بديهيات است ت،غير از تبليغ افکار و عقايدانديشيدن در بديهيا
 در آن انديشه ثابت یيعن . بشودیبه انديشه ا بديهيات براي آنست که شنونده يا خواننده معتقد

  تا اندازهیانديشه بايست.را باهم نداشته باشد بماند و آگاهبود شفافيت آن انديشه ها و روابط آنها
 )یبديه(انديشه در اوج شفافيتش .و سخت بشود تا بتوان آنرا ديد و لمس کرد تاريک ای

. استی و ناشناختینابسودن  

 شناخت عمل به وسيله شخص

ولی وقتی بزرگی اش از حد معينی گذشت، . انسان در آغاز به وسيله اعمالش بزرگ می شود
الش هم بدون چون او بزرگ است،اعم. بزرگ می شوند) شخص او(اعمالش به وسيله او

 نمی اعمال چنين شخصی بخودی خود سنجيده . استثناء بزرگ می شوند يا بزرگ می نمايند
باره اعمال هر شخصی موقعی معنا دارد که ما به شخصيت بزرگ او، ايمان قضاوت در. شود

بايستی هميشه حدی را شناخت که . همه اعمال يک شخص بزرگ، بزرگ نيستند. نداشته باشيم
. آن شخص را بزرگ ميکند رگی شخص، عمل را بزرگ می کند و از کجا، عمل،از کجا بز

از .حد را بشناسد هر مورخی، بايستی در مقابل هر شخصيتی که مورد مطالعه قرار ميدهد، اين
.کجا شخصيتش، گفته او را مهم و پر معنا ميسازد، و از کجا گفتارش، او را مهم می سازد  

لت خود می دهيمبه آ چگونه ما، فکر خود را تقليل  

از اين رو افکار . مخالف، برای آنکه مؤثر با ما مخالفت کند، ميکوشد تا اسلحه ما را بکار ببرد
افکار، وقتی . از افکار ما، دشمنان ما، اسلحه های خود را ميسازند. ما، اسلحه های او ميشوند

.تبديل به آلت شدند ، بهتر و بيشتر ميتوان آنها را بکار برد  

. لت خود ميسازيم، افکار خود را مؤثرتر ميسازيم به آ خود ما، وقتی افکار خود را تبديلحتی
که آنها   تواند با افکار مافکار خود را تبديل به آ لت خود نساخته باشيم، مخالف ما میاوقتی ما 

.را تقليل به اسلحه های خود داده است، بر ما غلبه بنمايد  

( و استفاده از آن به عنوان اسلحه، واجد افکار ما نمی شود مخالف ما، با گرفتن افکار ما 
بلکه فکر ما را می گيرد و در دست می گيرد و دستکاری می ) و نميرسد  اافکار ما به آگاهبود

.کند  

نرا ناخودآگاهانه ، تبديل به آهمينطور وقتی خود ما، برای آنکه افکار خود را مؤثر سازيم، 
تبليغ فکر خود، نخستين .  خود را با افکار خود شروع کرده ايماسلحه خود می سازيم، دشمنی

تبليغ، اهميت بيشتر به تاثير فکر می دهد تا خود . گام برای استحاله فکر به اسلحه و آ لت است
لت بشود، مؤثرتر خواهد بود و باالخره انسان  به آاز اينرو هر چه فکر بيشتر تبديل)) . فکر(( 

انطور که ميخواهد، يا هر طور که اقتضای شرايط ايجاب کند، به می تواند هر فکری را هم
 نکه ذوق قدرت شود و آلت ما شد تبديل به قدرت ما می آوقتی فکر ما يا فکر ديگری. کار ببرد
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با فکری بايستی آغاز کرد که بتوان بر آن مسلط شدهميشه   

 برای تفکر. باره هر فکری چه موقعی بايد بينديشد بدهد که  دريک متفکر بايستی تشخيص
از اينرو تفکر در افکار . باره هر فکری ، قدرتی مخصوص و مناسب با آن الزم دارددر

يد که بيشترين قدرت فکری را مختلف، سلسله مراتب دارد و فکری را بايستی در آخر انديش
در گذشته، فکری را در آخر می انديشيدند که بيشترين تقديس و تقوا وتنزيه را يافته . الزم دارد

ولی امروزه شيوه مقابله ما با افکار عوض شده . فکر، گرفتنی نبود بلکه پذيرفتنی بود. بودند
 و در خود  ريم و نمی پذيريمما با قدرت با افکار روبرو می شويم و افکار را ميگي. است

.منعکس نمی سازيم و در ما تجلی نمی کند، به ما وحی و الهام نمی شود  

ينسان، معنی فکر برای انسان امروزی تغيير بد. فکر ما را نمی گيرد بلکه ما فکر را می گيريم
د با باره آن می انديشد، فکريست که انسان ميتوان را که انسان در هر فکری.کلی يافته است

در گذشته . بدينسان فکر انديشيده شده، فکر تصرف شده است. قدرت الزم با او روبرو شود
امروز برای . می بايستی خود را صاف و پاک ساخت و از آلودگی زدود ، فکربرای درک يک

شده اند، چون هميشه با افکاری  بسياری در تفکر ضعيف . درک يک فکر بايست مقتدر شد
 هميشه در تفکر، . اند، نداشته ، يعنی غلبه بر آن را قدرت تفکر درباره آنرده اند کهشروع ک

احسا س محروميت و مغلوبيت کرده اند، و هميشه در حسرت فهميدن درست، برای فکری که 
ميخواستند بفهمند، قدرت بيشتری قائل شده اند و جرئت برخورد و گالويز شدن با آن را از 

.خود گرفته اند  

ی بايستی آغاز کرد که بتوان بر آن غلبه کرد و شامه تيز برای يافتن فکر بعدی هميشه با فکر
موقعی بايستی . بدين ترتيب بايستی از فکری به فکر ديگر رفت. و انتخاب فکر بعدی داشت

و پيش از مقابله با فکر بعدی . حق عبور از فکری به خود داد که بر آن کامًال غلبه کرده باشيم 
رخوردن روی افکار عادت  ُس خواندن ما را به. که آن فکر چه قدرتی داردبايستی حدس زد 

.می دهد  

فکری که . لذت مجذوب شدن به افکار، ما را لذت قدرت يافتن به همان افکار دور می سازد
تفکر از هر فکری که گذشت، . مجذوب کرد، بايستی مقهور بشود تا بتوان از آن گذشت

ولی . رد و گالويز شدن با فکری نيرومند تر آماده می گرددمقتدرتر شده است و برای برخو
فکری که ما را مجذوب ساخته است، ما را مقهور خود ساخته است و ما قدرت خود را در 

.برابر او از دست داده ايم  

 ايرانيها وام نمی گرفتند

 از اين شايد پيروی. يکی از روشها ی اخالقی ايرانيان باستان اين بود که وام نمی گرفتند
.اصل، فعال برای ما مقدور نباشد  

چون ما بايستی ابتدا، با پس دادن وام افکار و عقايدی که قرنها از ملتهای ديگر گرفته ايم 
و وقتی توانستيم همه اين وامها ی فکری و عقيدتی را با نزولش پس بدهيم، آ نگاه . شروع کنيم 

.  حد وام گرفته ايمما بيش از. تعهد خواهيم کرد که ديگر وام نگيريم
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بعضی ها برای آنکه صداقت . آنچه برای ايرانيان باستان ، عار بود ، برای ما افتخار شده است
کسی که فکری از . و جرئت وام گرفتن افکار و عقايد را ندارند، آنها را از ديگران ميدزدند

.چشمه اش را نمی گويد ، دزدی می کند سرديگری نقل می کند و

کر، با تعهد پس دادنش، صادقانه تر و افتخار آميزتر از دزديدن فکر است، چون وام کردن ف
فشاری که ننگ وام بر ما وارد می سازد، ما را بدان واميدارد که از افکار وام گرفته شده، 

فکر را با نزولش به صاحب  سرمايه گذاری کنيم و از بهره اش زندگی کنيم و روزی ، خود آن
وامی که ايجاد احساس ننگ نکند، شرافتی که برای خالقيت الزم است، . اوليه اش برگردانيم
يا از ( و وقتی وام کرده ها را از خود بدانبم و خود را با آنها عينيت بدهيم . نابود خواهد ساخت

ديگر ) عقيده کهنی مانند اسالم که به وام گرفته بوديم عقيده تازه وام گرفته را بيرون بکشانيم
.بياييد دوباره ايرانی بشويم. فتی را از دست داده ايم درک چنين شرا  

 توقع بيجا از متفکر

متفکر، نمی تواند افکار خود را طوری بنويسد . متفکر با خواننده در يک تالش فکری با هم اند
توقع . که خواننده ، بدون تالش فکری بماند، يعنی فکر نکند و به سهولت افکار متفکر را بفهمد

، افکار خود را طوری بنويسد که خواننده، احتياج به تالش فکری با او نداشته باشد اينکه متفکر
متفکری . ، توقع اين است که متفکر، نخواهد خواننده خود را به فکر بياندازد و به فکر بگمارد
متفکری . که خواننده را در تالش همفکری شريک نمی کند، در واقع به خواننده خيانت می کند

متفکر زبان و شيوه پرو پا . راتش صادق است نمی تواند چنين توقعی را برآورده کندکه در تفک
.گاندچی راندارد  

  شخص بجای بت–سرمشق بجای بت 

از همه مردم . کسيکه ميخواهد بر همه مردم تأثير کند، بايستی صورت بسازد، نه آنکه بينديشد
يا همه را از يک فکر ميشود يک صورت ساخت ، اما به همه نمی شود يک فکر داد 

.برانگيخت  

فکر، هيچگاه در مغزهای مختلف منعکس نمی شود، تا در همه افراد يک عکس پيدا بشود، 
از يک فکر در مغزها ، هزاران فکر ديگر . بلکه در هر فرد بطور مختلف فهميده می شود

ين صورت فکر، انعکاسی نيست و صورتش در همه جا پديدار نمی شود، ا. برانگيخته می شود
برای . هر خدائی، انسان را به يک صورت می سازد نه با يک انديشه. است انعکاسی است

صورت با خيال سرو کار . تأثير در مردم ، بايستی توجه به خيال آنها داشت نه به فکر آنها
هر فکری ، خيالی است که از ميان . هر فکری، خيال است اما هر خيالی، فکر نيست. دارد

ا تمرکز و رياضت و انضباط ، برگزيده شده است و آن فکر برای ممتاز ساختن خياالت، ب
فکر موقعی خيا ل را برمی انگيزد که به .  قيافه ای بر ضد خيا ل به خود گرفته است  خود،

.خيال برگردد  

فلسفه ای که همگانی شده  .نشود، ميان مردم پخش نمی شود) تصوير(هر فکر، تا اسطوره
همينطور با عقلی  .بلکه يک اسطوره يعنی يک صورت گرديده است فه نيست،لسفديگر  ، است

.ستحاله به فلسفه ميدهند اساختن دين ، اسطوره را  

از اسطوره ای ، ) فکر( ولی بيرون کشيدن يک فلسفه . تا قابل قبول برای روشنفکران گردد
در آن فلسفه  ، سطورها. طوره منتفی و مرتفع نمی شود و استغييری در ماهيت اسطوره نميدهد
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. شخص، در اخالق تجسم می يافت، شخص برترو پيش تر از اصل اخالقی قرار می گرفت
نقاش و شاعر و مجسمه (ن و هنرمندانپيامبرا. شخص ، ميزان اصول اخالقی و عدالت بود

ايده ای که در ما بالفاصله صورتی برانگيزد، مؤثرترين ايده     . پيش از متفکرين بودند) ساز
يک پيامبر و يا هنرمند، . است، نه ايده ای که بايستی آنرا در همان مفهوم تجريدی اش بفهميم

. می يافتند وعرضه می کردند  درايده های خود را بالفاصله در صورت تجربه می کردند و 
می يابد و     ولی يک متفکر ، ايده را از صورت ، برهنه می سازد و بدون صورت در

درک و فهم يک فکر ، . عرضه می کند ، از اين رواست که دامنه تأثيرش نيز محدود است
با . ميآينداز عهده اش بر ن به رياضت و انضباط و تمرکز در خياالت دارد که غالبًا احتياج 

باز می دارد که  اسطوره سازی فلسفه ، فلسفه ميان مردم پخش می گردد، ولی مردم را از آن
تالش و زحمت اين انضباط و تمرکز و رياضت را قبول کنند، و مردم را به بی فکری خو می 

خواندن مردم به تفکر نيست، بلکه ) اسطوره سازی فلسفه(صورت دادن به يک فکر . دهد
به همين علت، با اسطوره شدن يک فلسفه ، فلسفه ميان . دن مردم به تنبلی فکری استعادت دا

يک متفکر واقعی . مردم ريشه ميدواند، ولی مردم را به تفکر بر نمی انگيزد و بيدار نمی سازد
مثال اعالء بودن، يا اسوه حسنه . صورت سازی هميشه بات سازی است صورت نمی سازد،
، همان صورت سازی در قالب انسان است ، ) مفهوم رهبری در اسالم(بودن، يا نمونه بودن

و خدا، بت های تازه ترند  مرجع تقليد، امام، پيامبر. به بت است) يعنی رهبر(تبديل يک انسان 
هدف زندگانی و اعمال کسی که ميخواهد سر مشق و مثال اعلی و اسوه حسنه . ولی بت هستند

 صورت درآورد، همه را همشکل خود سازد، حق باشد، اين است که همه را به يک
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 صورت، ننخستي. جتماع بودرهبر ، سرچشمه اوليه و خالق صورت واحد همه انسانها در ا
و به همين علت که اولين صورت، اصل بود، صورتگر . يا راهبر يا پيامبر بود صورت خدا 

. کسيکه صورت می داد ، خلق می کرد. خالقيت ، همان صورتگری بود. همه انسانها نيز بود
و . د می آفريد ، چون به گل صورت می دا       خدا کوزه گری بود که انسان را از گل

 طبق صورت خود يا بهترين   خدای تورات. صورت دادن به گل ، نماد خالقيت و تربيت بود
در قرآن، خدا انسان را  را به صورت خود می سازد، در تورات خدا انسان:( صورت ميساخت

به بهترين صورت هم، همان صورت خودش است، و هيچ صورتگری نيست که از خودش و 
  ).طبق خودش صورت نسازد

خدا می خواهد به عنوان . است که تناقض فکری آشکار می شود ولی درست در همين جا
و   صورت باشد تا همه به شکل او درآيند، سرمشق و بالطبع نخستين رهبر، نخستين رهبر و

، ولی از لحاظ مفهوم توحيد، )حکومت و قدرت= تربيت (همين صورتگری اوج قدرتش بود 
حل قضيه اين است که نماينده ای پيدا کند تا او اين صورت راه . نمی خواهد صورت باشد

و مثال اعلی باشد، و خودش با وجود حاکميت و راهبری ، به صورت تقليل  نخستين و سرمشق
گرچه اين راه حل ، تناقض ذاتی نهفته در آن را بر طرف نمی سازد، ولی کسی که ايده . نيابد

در هر حال، خدا ترا طبق . نمی تواند دريابدرا در صورت تجربه می کند، اين تناقض را 
صورت خود، يا صورتی که بهترين صورت می داند، ميسازد، ولی تو نبايستی صورتی از 

اين نتيجه تفکر تورات و قرآن و انجيل . چنين خدائی بسازی، چون او وراء صورت است
مردم . دائی بشوندبعبارت ديگر، مردم و جامعه نبايستی مثل پيامبر يا رهبر مظهر خ. است

کسيکه صورت . انسان نبايستی صورتی از خدا بسازد. بايستی از رهبر تقليد کنند نه بر عکس 
بر طبق تفکرات تورات و قرآن وانجيل ، انسان حق رهبری و . می سازد حکومت می کند

. انسان بايستی هميشه پيرو باشد. پيشتازی و پيشگامی در هيچ وجهی از زندگانی را ندارد
در حاليکه در . انسان بايستی هميشه غير اصيل و رونوشت باشد و هيچگاه سر چشمه نباشد

دمکراسی ، قانون اساسی با اين جمله شروع می شود که انسان برترين ارزش است، يعنی 
معنای استقالل و آزادی . است) سرچشمه(انسان سرچشمه ارزشهاست، يعنی انسان ، اصل

. بلکه خود می آفريند. ک صورت انسان از آن رونگاری نمی کندبا ديدن ي. انسان همين است
به چنين صورتها و سرمشقها و امثال دارد که بت نمی شوند و صورت خود را  بشريت، احتياج

خود  صورتشان برای رونگاری نيست بلکه برای برانگيختن افراد به . به عنوان بت می شکنند
.شدن و خودنگاريدن است  
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تر از صراط مستقيم استراه زندگی، پهن    

 رد شدن از روی يک تارمو. تارموئی است که بايستی آن گذشت) صراط مستقيم( معموال دين
فقط يک طناب باز، آنهم با تمرين های . فکری است که از رد شدن روی طناب پديد می آيد

 آن طناب بسيار زياد و با ورزيدگی، ميتواند برای مدتی کوتاه ، خود را با يک چوبدستی روی
همين طناب با کلفتی بی نهايتش . البته اين طناب ، با همه نازکی اش، پهنائی دارد. نگاه دارد
، برای رفتن چند گام و متعادل نگاه داشتن   تارمو، احتياج به يک طناب باز ورزيده در مقابل

ر مو اينکه چطور يک فرد عادی تمام عمر می تواند خود را روی يک تا. خود روی آن دارد
!در تعادل نگاه دارد، مسئله ايست که در آن بسيار جالب است  

چون نبايستی عليرغم (خود اين تار مو، به واسطه نازکی و در ضمن محکمی و سفتی اش 
نه تنها امکان عبور نيست بلکه انسان را نيز در اثر تيزی و بّرندگی ) سنگينی انسان پاره شود
اط مستقيم ، اساسا برای عبور کردن انسان ساخته شده آيا اين صر. اش به دو نيمه می کند

چرا بايستی اينقدر باريک و تنگ و عذاب دهنده و  است؟ راهی که انسان بايستی به پيمايد،
می  برای اين انتخاب شده است که هر کسی با يک ديد،)) راه دين((در واقع  خطرناک باشد؟

 نمی تواند از روی آن رد  ، هارت خودشتواند تشخيص بدهد که خودش با قدرت خودش و با م
اين راهيست که نميتوان . اين راهی است که خدا بايستی انسان را بر روی آن راه ببرد. شود

ولی انسان بايستی راهی را برای خود در زندگی بسازد که به اندازه ای پهن . روی آن رفت
ساس عدم تعادل روی آن راه باشد، که نه تنها خود بتواند با دل راحت و مطمئن و بدون اح
هر انسانی ، طناب باز نيست ، و . برود، بلکه ديگران هم با او و در کنار او بتواند گام بزنند

راه .  خواهد برود، طوالنی است و با طناب بازی نمی تواند آنرا به پيمايدیراهی که انسان م
 بسا راههای غير مستقيم، چه. زندگی، پهن تر از صراط مستقيم و کج و کوله تر از آن است 

در سر راههای مستقيم، همه مقدسين و خدايان برای . زودتر ما را به منزل می رسانند
انسان بايستی راهی را برود که نه خدايان می شناسد و نه غارتگران و . باجگيری نشسته اند

 باجگيری و ای که انسان برای خود ميسازد، هنوز هيچ راهزنی و-تازه  در سر راه .راهزنان 
بر سر راهها و به خصوص راههای مستقيم می  هميشه راهزنان . کنترل چی ننشسته است

. می رود  از بيراهه ها،انسان بی خطر تر و بی دردسر تر پيش. نشينند  

 چگونه می تواند کلمات قصار را دريافت؟

کلمات . ستکوتاه نوشتن، مشکل است، ولی کلمات قصار را خواندن و فهميدن ، مشکل تر ا
مفهوم تر  شود، بلکه نا، فهميدنی تر نمی) در تفسير يا تأويل(کوتاه را، انسان هر چه کش ميدهد

نوشتن کلمات قصار، احتياج به تکاثف نيروی فکری دارد که صاعقه وار . و پيچيده تر ميشوند
 فشردن  مو درک آن نيز فقط با يک ضربه فکری، با اعتالء دادن آنی خود و با دره. نزول کند

.نيروهای فکری خود، ممکن است نه با آب و تاب دادن و کشيدن و دراز کردن آن جمله  

 ايمان به ابديت و عطش برای نا آرامی

آرامی و   نا وقتی انسان به يک چيز ابدی، و ثابت و اعتقاد ايمان ندارد،احتياج به يک نوع
به همين علت . صرف سازنداضطراب و نگرانی از خارج دارد که روزبروز قوای او را م

 می کنند، چون بيشتر افراد هر روز در انتظار اتفاقی،  است که روزنامه ها نقش مهمی پيدا
. افتضاحی هستند، تا آن اضطراب و ناراحتی و ناآرامی درونی را تغذيه کنند خبری، تصادفی،

واقعه نگاری ((سی ذوق اين بود که با ايمان به ابديت، کمتر ک. ابديت احتياج به روزنامه ندارد
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بسياری از .  نا آرامی، غير از تغيير خواهی است عطش برای. داشت)) و تاريخ نويسی 
ناآرامی ها و ناآرام سازی ها ترضيه آن عطش ناآرامی را می کنند،اما به وجه تغييرات 

 استحاله داده بشود، تا بجای اين عطش برای ناآرامی می بايستی به خواست تغيير.نيستند
با ايجاد ناآراميها و گرفتاريها و دردسرهای . ، راضی نسازند هاتغييرات، مردم را با ناآرامی

.تروزانه، ميتوان مردم را از تغييرخواهی بازداش  

اما اين  .ماده ايست که از آن خواست آگاهانه تغيير، ساخته می شود عطش برای ناآرامی، 
وجود ...) مانند روح و بهشت و ( غيير ناپذيرعطش، تا موقعيکه اعتقاد به چيزهای ابدی و ت

.نمی شود که بتوان آنرا به اراده برای تغيير استحاله داد دارد، پديدار نمی گردد و رها  

يا با آنچه که ظلم را ظلم کرده است ، مبارزه با ظلم  

نی را وقتی ما با بدی و زشتی و ستم مبارزه می کنيم، ابتدا يک دستگاه اخالقی يا فلسفی يا دي
 نقاط مقابل آنها، -می کند)) بدی و زشتی و ستم((  که با تعريفهائی که از -پذيرفته ايم

پيش از آنکه . را نيز پيشاپيش مشخص و معين نموده است)) خوبی و زيبائی و عدالت((يعنی
مبارزات خود را با بديها و زشتيها و ظلمها شروع کنيم، بهتر است که آن دستگاههای اخالقی 

گيهای اين يسفی يا دينی را مورد دقت و مطالعه قرار دهيم و محدوديت ها و يک طرفو فل
چه بسا که پيش از مبارزه با بديها و زشتيها و ظلم ها، بايستی . مفاهيم را در آن دستگاه دريابيم

با آن دستگاه اخالقی يا فلسفی يا دينی مبارزه کنيم، چون آن دستگاه است که آنها را برای ما بد 
 دستگاه ديگر بگذاريم، بديها و  ،  دستگاه و زشت و ظلم ساخته است، و اگر ما بجای آن

، نه  زشتيها و ظلم هائئ که بايستی با آن بجنگيم، جابجا می شوند و چه بسا با تغيير اين دستگاه
تنها بديها و زشتيها و ظلم ها جابجا می شوند و تغيير ماهيت می دهند، بلکه شيوه مبارزه و 

در حقيقت، هر دستگاه اخالقی يا دينی يا فلسفی ما را بدين . تی شيوه دشمنی نيز تغيير می کندح
باور می کشاند که فقط و فقط يکنوع بدی و زشتی و ظلم در دنيا وجود دارد ، و آن بدی و 

هيچ نوع مطلق گرائی وجود ندارد . زشتی و ظلمت است که اين دستگاه آنرا کشف کرده است
هر چه بدی و زشتی و ظلم مطلق تر فهميده شود، مبارزه شديدتر . ی ديد همراه نباشدکه با تنگ

( روزيکه ما مفاهيم بدی و زشتی و ظلم . و خصمانه تر و آشتی ناپذير تر و بيرحمانه تر است
را نسبی تر بفهميم، حداقل دامنه و شدت دشمنی ها و ) و بالطبع خوبی وزيبائی و عدالت 

.  در فکر وجود دارد  فقط ضد. اهد شد و دشمن ما ضد ما تلقی نخواهد شدمبارزات کاسته خو
بدی وجود . ضد، يک چيز ساختگی است. ، هيچ چيزی ، ضد چيز ديگری نيست در واقعيت

عدالتی وجود ندارد که ضد . زيبائی وجود ندارد که ضد زشتی باشد. دندارد که ضد خوبی باش
در عالم اجتماع و روابط اجتماعی انسانی، سبب ) ک ديالکتي( نفی ضد انديشی . ظلمی باشد

هر کجا که دو مفهوم اخالقی ضد هم . خواهد شد که دشمنی ها، استحاله به ضديت ها نيابند
خوبست بجای  .می شوند، دشمنی های ما را غير انسانی و غير واقعی می سازند      ساخته 

که از دامنه و شدت دشمنی ميان ، کاری بکنيم  جستن محبت مطلق و صلح مطلق و بهشتی
انسانها و گروهها و ملت ها و امت ها کاسته شود، و اين در صورتی ممکن است که مفاهيم 

دشمنی مطلق . سازيم)) نسبی ((     خوبی و بدی، عدالت و ظلم، زشتی و زيبائی را )) مطلق((
ا به طور مطلق، از جا با بديها و زشتی ها و ظلمها، بهيچوجه ريشه های بدی و زشتی و ظلم ر

هر کسی که عدالتش را ضد ظلم ميگيرد، همان عدالت مطلقش، ايجاد دشمنی مطلق . نمی کند
و دشمنی مطلق، و نابود ساختن يک دشمن به عنوان ضد، ضديت را از يک . خواهد کرد

برای حل مسائل . صحنه روابط انسانی به صحنه ديگری از روابط انسانی خواهد کشانيد
 بايستی ضديت ميان مفاهيم خوبی و بدی ، زشتی و زيبائی، عدالت و ظلم را از ميان انسانی

نبايستی که گذاشت که . عادل می تواند و می بايد دشمن ظالم باشد اما نه ضد ظالم . برانداخت
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مفهوم خوبی و بدی، عدل و ظلم، ايزدی . دشمنی در روابط ميان انسانها تبديل به ضديت شود
.جعل تضاد در روابط انسانی می کند. ..و اهريمنی   

  خاموشی هائی که بحث را بارآور می سازند

نتيجه هر بخشی . برای فهم بعضی مسائل جوهری، به جای مباحثه زياد، بايستی خاموش ماند
در مباحثه، حيثيت اجتماعی فرد، او را از قضاوت . را در لحظات خاموشی ميتوان گرفت

يا از طرفداری از گروه و حزب خود (  خود صرف نظر کند بيطرفانه که بايستی از شخص
 به عنوان قاضی، ميان خود و   که در اين لحظه خاموشی است. باز می دارد) صرفنظر کند 

چون در مباحثه، او از طرف خودش حرف می . ، گوش می دهد ديگری ، به خود و ديگری
ر طرف کسی نيست، بلکه زند، و طرف خودش را می گيرد ولی در خاموشی، قاضی، ديگ

، لحظه ايست که انسان طرفدار، تبديل به انسان بيطرف می گردد و  خاموشی. بيطرف است
. شود، گوينده طرفدار، قاضی بيطرف می در خاموشی. فقط واقعيت را در نظر می گيرد  

س ناشناآشنای  

ولی ميل و عالقه به وقتی ما با تجربه يا فکر يا پديده ای روبرو می شويم و آنرا نمی فهميم، 
 می دهيم، به اميد اينکه روزی فرصت آنرا پيدا کنيم که راه تفهميدن آن داريم، در خود قور

اين تجربه يا فکر يا پديده، گهگاه باز به ما برخورد می کند، و باز به . فهميدن آنرا دريابيم
م کم آشنائی و تماس بدين طريق ، ک. آنرا بارها در خود می بلعيم همان اميد و انتظار ، ما

معموال آنچه را .  مرتب و صميميت، آنقدر زياد است که آنرا به جای فهم خود از آن می گذاريم
ما واقعيت می ناميم، همين پديده ها و تجربيات و افکار و احساسات ديرآشنای ما هستند که 

. فهميده شدن را در ما بر نمی انگيزد  به ديگر احتياج  

ی بزرگتراز بيخودی به خود  

انسان هنگامی احساس می کند مالک خودش است که ميان افکار و احساسات و تجربيات او 
بهمين لحاظ هر فکر و تجربه و احساس تازه ای که واهمه از ايجاد هرج و . هرج و مرج نباشد

خود . مرج در ميان افکارش بوجود آورد، بيرون ميراند تا احساس مالکيت از خودش بکند
رای او همان مالک خود بودن است، هميشه بيان تسلط بر افکار و احساسات و بودن که ب

تجربيات خود است، و هميشه اين تسلط، در عبارت از طرد و تبعيد افکار و احساساتی است 
 افراد در آشنائی و برخورد با يک فکر و يا تجربه معموًال. که در او ايجاد هرج ومرج می کند

از اينرو .خود می شوند ناط به خود را از دست می دهند و بيخود و ياو يا احساس بيگانه، تسل
هميشه از بيخودی و ناخودی ميگريزند و يا هميشه بيخودی و ناخودی برای آنها ايجاد 

خودی و بی خود شدن  تحمل يک فکر يا تجربه بيگانه يا تازه، با بی. اضطراب و بحران ميکند
د شدن، سبب اجتناب از برخورد با فکر و يا تجربه تازه بيخو  همراهست، و اکراه و نفرت از 

. اما، بدون اضطراب و بحران بيخود شدن، نمی توان خود را دامنه دارتر ساخت. می گردد
هيچ فکر تازه ای نيست که در درون ايجاد هرج و مرج نکند چون بايستی ترتيب موجود افکار 

افکار و احساسات . کار و احساسات ايجاد شودرا به هم بزند و مجددُا ترتيب تازه ای ميان اف
از اينرو هر . در درون انسان جاهای ثابت پيدا کرده اند و به آسانی تن به جابجا شدن نمی دهند

طرد و تبعيد . فکری يا احساسی که در درون ايجاد هرج و مرج می کند آنرا طرد می کند 
 قبول يک فکر تازه و ه  ک چه بسا. ست ني)) نظم درونی(( افکار و يا اکراه از آنها عالمت 

ما تا . ميسازد)) ايجاد خودآگاهانه يک نظم درونی (( را متوجه  ما  درونی درک هرج و مرج
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فقط در طرد افکار تازه اين بی نظمی را که با آن انس . بحال بدون نظم درونی زيسته بوديم 
.گرفته بوديم ادامه ميداديم  

 دردام حقيقت

 . افتندیمتاسفانه خود در دام حقيقت م ميروند حقيقت را به دام خود بيندازند، که یغالب کسان
انسان آزاد  ،یدر هيچ دام . آنهاستیکه حقيقت در پ  روند ،ی حقيقت می در پیکسان

 را نيز ی هيچ حقيقتیو حت . آزاد شدی نيز بايستیاز دام هر حقيقت . در دام حقيقتینيست،حت
. آزاديستینف ،ی از حقيقترفتن آزادگ . به دام انداختینبايست  

چون   دهد،ی میبلکه اين انسان است که به حقيقت آزاد  دهد ،ی نمی به انسان آزادیهيچ حقيقت
ما را به دام (  کندی که ما را به خود جذب می حقيقتیول  تواند خود را از آن آزاد سازد،یم

 که انسان خود را ی وقت قيقت هستچون آن ح  بدهد،ی آزادی تواند به کسینم ) اندازدیخود م
. و هم آهنگ با آن و مطابق وسازگار با آن بسازد و خود را تابع آن به طور مطلق به آن ببندد،  

 تفکر، فقر تخيل است

هر چه هم جهان ما بزرگ باشد، کوچکتر از . عرصه خيال ما، بزرگتر از جهان ما است
در خيال ما، هر صورتی و هر . نجدهيچ چيزی در خيال ما نمی گ. عرصه خيال ما است

نات بی نهايت اين صورتها و اطبق امک. فکری به طور آزادانه می تواند با هم ترکيب شود
به همين علت نيز هست که خيال ما به درد زندگانی کردن . فکرها، اين قدر جهان وجود ندارد
ايستی ترکيبات بسيار  به دنيای واقعی، ب  رسيدن برای. در واقعيت دنيای واقعی نمی خورد

جهان ما فقط يک امکان . محدودی از خياالت را پذيرفت، بايستی خياالت را در تنگنا گذاشت
از اين رو است که بايستی . جهان، دستگاه فکر است. از امکانات بی نهايت خياالت ما است

ه تفکر را فقر خيال ما است ک. از جهان انگاری دست کشيد) جهان بينی( جهان انديشی  برای 
فکر . ، تجربه آزادی فکر در هنر است)تخيل(گريز از انديشيدن به انگاشتن . ممکن می سازد 

.در سرازير شدن به خيال، هنر می شود  

زندگانی انسان ، نه تنها جريان تقليل دادن و تنگ ساختن خياالت در افکار است، بلکه به همان 
تغييرات اجتماعی و سياسی ، . خياالت استاندازه جريان دامنه دادن و گسترش افکار در 

 به  خياالت و هنر و تصاوير هميشه يک جنبش افکار به خياالت و هنر و بازگشت دادن آن
.افکار است  

 برای چه حقيقت را می گوئيم

انسان برای چه حقيقت را می گويد؟ هدف آگاهانه يا ناخودآگاهانه حقيقت گوئی، محتويات و 
اگر کسی برای تبليغ ا فکارش، حقايق را می گويد، همين  . سازدشکل حقيقت را معين می

افراد برای . خواست تبليغ و تنفيذ فکرش، محتوای حقايقش را سو و شکل خاصی می دهد
می گويند، اين گونه منافع است که محتويات  تأمين منافع دنيوی يا اخروی خويش حقيقت را 

برای آنکه مردم ظرفيت (         را نمی گويد اما کسی که حقيقت . حقيقت را معين می سازد
 همين واهمه از گفتنش، محتويات و شکل حقيقت مورد نظر و قبول) تحمل يا درک آنرا ندارند 
زيرا حقيقتی که نمی گويد، حقيقتی است که مردم را می ترساند .  وی را معين می سازد

را کم ظرفيت و بی ظرفيت می  که مردم را کوچک می سازد، حقيقتی است که مردم  حقيقتی
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آنرا گفته ايم و برای )) برای چه (( ما در هر حقيقتی که ميگوئم بايستی معين کنيم که . سازد
حتی برای آنچه نمی گوئيم بيشتر و عميق تر حقيقت . چه آنرا نگفته ايم، يا نمی خواهيم بگوئيم

اشتن حقيقت، حقيقت را در مسکوت گذ. هدف نگفتن، حقيقت را مسخ ميکند. را معين می سازد
عرفا با . خود ما و برای خود ما منحرف و معکوس ميکند يا تغيير شکل و ماهيت می دهد

با شناختن همين برای چه ها است که ماهيت . نگفتن حقيقت خود، حقيقت خود را مسخ ميکردند
 گفته نشد، و اساسا حقيقتی که برای چيزی و هدفی گفته شد يا. حقيقت خود را خواهيم شناخت

حقيقت تابع هدف گفتن يا نگفتن می . دروغ می شود، چون چيزی غير از آنچه بوده، می شود
و بر عکس آنکه می پندارد، دروغ را بايستی تحقير کرد و حقيقت را تجليل نمود، بايستی . شود

ه  ساخت  تا آن برای چه ها را که از حقيقت دروغ  و به آن پرداخت دروغها را به جد گرفت
آنقدر مقدس و اخالقی و عاليست که ) در گفتن يا نگفتن حقيقت( بعضی از هدفها  .اند، شناخت

ما فکر می کنيم وقتی هدف . تغيير شکلی را که به حقيقت می دهند، باور نکردنی می سازند
 يا شکل  حقيقت گوئی يا حقيقت نگوئی، يک هدف مقدس و عاليست، نبايستی در ماهيت و

ولی وقتی .  نميدانيم که برای چه حقيقت را گفته ايم يا نگفته ايمو ما غالبًا.  بدهدحقيقت، تغييری
ما شناختيم که برای چه حقيقت را گفته ايم ، خواهيم ديد که چقدر ناخودآگاهانه و با کمال حسن 

ن تازه با اي . گفته ايم تا چه اندازه حقيقت خود را تغيير شکل و ماهيت داده ايم    نيت، دروغ 
 می شود که بی جواب می ماند و آن اين است که برای چه،  شناخت ، مسئله ای ديگر طرح

ما هيچ گاه از گير اين تسلسل يرای .  طرح کرده ايم همين سؤال برای چه حقيقت را گفته ايم،
.چه ها نجات نمی يابيم  

گفت؟)) برای خاطرات نجات ملت يا بشر((بايد حقيقت را  

 می گوئيم که بشر را نجات دهيم، جامعه را نجات دهيم، برای آن حقيقت ما برای آن حقيقت را
اما درست به خاطر همين . را می گوئيم که بشر را به پيش ببريم، ملت خود را به پيش ببريم

در پيش و پس . هدف ، دروغ می گوئيم، اين هدفها نيز حقيقت را منحرف و مسخ می سازند
. د که از حقيقت های آگاهانه ، دروغهای ناآگاهانه ميسازندحقيقت ها، هدفهائی قرار می گيرن

دروغ (( يک . حقيقت از دروغ مقدس چندان فاصله ندارد و به آسانی به هم تحول پيدا می کنند
، دروغ را حقيقت نمی کند اما دروغ را برای گوينده اش، حقيقت می نمايد و برای ))مقدس

انسان حقيقت آن چيزی است که باور دارد حقيقت و برای . شنونده اش باور کردنی می سازد
، می دانست برای چه گفته است، بشريت و ملت ها،  اگر کسی، حقيقتی را که ميگفت. است

.بيشتر پيشرفت کرده بودند  

 خود بدون ديگران

انسان در بر خورد دائمی با ديگران خود را کشف می کند، و بدون اين برخوردها، خود را گم 
.ميکند  

دن فکر برای متفٌکر شدنخوان  

بسازد که ديگری احتياج ) فهميدنی ( آيا متفکر بايستی فکر خود را برای ديگری طوری مفهوم
همد؟ آيا متفکر بايستی فکر خود را تا آنجا برای فبه تفکر نداشته باشد و بتواند بدون تفکر آنرا ب

د؟ متفکر اولی را کسی به ديگری فهميدنی کند که ديگری بدون تفکر خود، نتواند آنرا بفهم
دشواری می توان فهميد ولی ه سهولت می فهمد ولی خود متفکر نمی شود، متفکر دومی را ب

. شودآنکه می خواند، متفکر می  
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 توده شدن، ننگ است

توده . امروز، ما را توده می سازند ، ولی ما، عليه اين جريان ، بايستی بکوشيم تا انسان بشويم
توده موقعی . بايستی بر ضد توده سازی و توده بودن انسانها برخاست. تشدن، ننگ انسان اس

ما توده ها را . توده قيام نمی کند، تا توده بماند. قيام خواهد کرد که بر ضد توده بودنش قيام کند
.شد خواهند  به انسانها که توده تبديل  در راهی گام می نهيم نمی رويم، ما  

 چرا توده را مقدس می سازند

قدرت . سانی توده را مقدس می سازند که می خواهند قدرت توده را برای خود تسخير کنندک
.توده هيچگاه از خود توده نيست  

از . قدرت توده، در رهبر متمرکز می شود. توده، در اوج درک قدرتش، در قعر ضعفش هست
می پرستد هر که چيزی را مقدس ساخت آنرا ن. مقدس سازندگان توده و خلق بايستی ترسيد

. سازدبلکه آلت خود می  

 قدرت توده و ارزش فرد

هر کس بايستی بداند که چه هنگام . با توده بعنوان توده رفتار می کنند، و با فرد بعنوان فرد
انسان می تواند هم توده و هم فرد باشد، اما هميشه نبايستی توده . ه هنگام فردچتوده است و 

 ضعف مطلق است، ولی فرد، ًاقدرت مطلق بشود، ولی بعدتوده می تواند در لحظاتی . بماند
جاذبه حل شدن در توده برای يافتن لذت از قدرت مطلق آن، . هميشه برترين ارزش را دارد

.سبب از دست دادن برترين ارزش می گردد  

 قدرت فراموش سازی تاريخ

 و بسياری را به آن در، تاريخ بسياری وقايع که ارزش فراموش شدن داشته اند، نوشته شده اند،
ند و وقايع با ارزش را فراموش سازد، قدرتهای واقعی نوا داشته تا وقايع بی ارزش را ثبت ک

ما را بياد آنچه که بدست فراموشی  تاريخ در وقايع ثبت شده،. تاريخی هستند که نوشته نشده اند
در تاريخ .  ها می گرديمنوشتنی نانوشته ها و نانوشته ها، پی سپرده شده است می اندازد، ما در

.خود دفن کرده اندنوشته ها نا نوشته ها را در . نوشته بايستی تاريخ نا نوشته را کشف کرد  

 فراموشکار، يک تجربه را چند بار تکرار می کند

ناآگاهی تاريخی سبب می شود که يک ملت، يک تجربه را چندين بار تکرار کند، چون تجربه 
فراموشکار يک تجربه . الطبع از نو آن تجربه تکرار خواهد کردای که انسان فراموش کرد ب

 حک  را آنقدر تکرار می کند تا با پرداخت بسيار گران و با درد و رنج و خون، در خاطرش
بعد از اينکه . برای ياد گرفتن بعضی از تجربه ها بايستی عذابها کشيد و شکنجه ها ديد. شود

 و عذاب و صدمه بدست آوريم، آنگاه همين خودآگاهی اين آگاهی تاريخی را با هزار شکنجه
تاريخی، يا ما را از خالقيت های تازه باز می دارد يا قدرت و دامنه خالقيت ما را محدود می 

خودآگاهی . ، مالک ما شده است، از اين به بعد، تاريخ ما را معين می سازد تاريخ. سازد
خودآگاهی تاريخی ، آنقدر . عين می سازدخواست ما، مسير آينده ما را م غم  برتاريخی،

جامعه . ط ضرورت جبر در تاريخ باقی می ماندقامکانات آينده را محدود و تنگ می سازد که ف
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جبر و ضرورت تاريخ، در واقع در اثر . ، سير تاريخ را برای خود ضرورت و جبر می سازد
 آگاهبود تاريخی ، قبضه .خود آگاهی تاريخی بيمارگونه ما، جبر و ضرورت ساخته شده اند

تاريخ، جبرش کمتر از جبريست که آگاهبود . شدن از تاريخ و محکوم تاريخ شدن نيست
.تاريخی ايجاد می کند  

 کسی که تاريخ را از نو می فهمد، تاريخ را تغيير می دهد

و . بدون قضاوت در باره تاريخ سياسی جامعه خود، نميتوان در سياست جامعه خود شريک شد
و .  حد امکان روشن ساخت قضاوت درست، بايستی تاريخ سياسی جامعه خود را تابرای

از . باره تاريخ گذشته خود، هميشه بستگی پنهانی و عميقی با رويای آينده ما داردقضاوت در
طرفی ما با رويای آينده بعنوان معيار در باره تاريخ گذشته خود قضاوت می کنيم، و از طرفی 

، رويای آينده برای ما، روشن تر و دقيق تر و به واقعيت نزديک تر می در مسير اين قضاوت
عطش ما برای مطالعه تحوالت تازه تاريخ جامعه خود، نشان آنست که رويای تازه ای . شود

، خود را عبارت بندی کند و راه تحول  در ما در حال تولد است و ميخواهد در تعمق تاريخ
کسيکه می . چ تاريخی بدون يک رويا از نو مطالعه نمی شودهي. واقعيت به رويا را پيدا کند

تحول در گذشته همانقدر . خواهد گذشته را همانطور که بوده، ادامه دهد، او هم رويا می بيند
.روياست که ادامه و تجديد گذشته  

برای هر تغيير و تحول سياسی در اجتماع بايستی تصوير تاريخی گذشته را در آگاهبود افراد 
.ر داد، بايستی تاريخ را از نو فهميد تا مسير تاريخ را تغيير دادتغيي  

سد شناکسی که رويای خود را نمی  

 ها و کج تصوير اشتباهی که ما از تاريخ روانی و سياسی جامعه خود داريم باعث گمراهی
هر رويايی که بطور اصيل از تاريخ روانی و سياسی . هات سياسی ما ميگردد ها واشتباروی
ه ما سرچشمه گرفته باشد و با آن بستگی عميق داشته باشد، موجب ايجاد تصوير اشتباه جامع

ما تصوير اشتباه از تاريخ خود داريم چون رويای خود را نمی شناسيم، . از تاريخ ما نمی شود
افکار بيگانه را می توان گرفت چون در بيداری و . ، روياهای ديگران است  ما حتی روياهای
. شوده می شود و کنار گذاشته میآگاهی گرفت  

 نجات از تصوير گذشته خود از تاريخ

با هر رويای تازه ای در مورد آينده جامعه، بايستی تصويری تازه از تاريخ روانی و سياسی 
اما تصويری که ما از تاريخ خود داريم يا کسب کرده ايم، نمی گذارد که . جامعه خود داشت

رويای ما از آينده جامعه ، موقعی برای ما روشن . داشته باشيم تصوير تازه ای از تاريخ خود 
رويای ما . می شود که بتوانيم خود را از تصوير پيشين که از تاريخ خود داشته ايم آزاد سازيم

 را برای  افتاده ما از تاريخ خود، راه - جا ربرای ما مبهم و مه آلود می ماند چون تصوي
ما موقعی می توانيم رويای خود را بفهميم که . خود باز نمی کنندپيدايش تصوير تازه از تاريخ 

کسی که نمی تواند از تصوير گذشته خود . تاريخ خود را بتوانيم به شکل تازه ای تصوير کنيم
.از تاريخ که در او بجا مانده و دوام دارد نجات يابد، نمی تواند رويای خود را بشناسد  

 تفاوت تحول و تکامل
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ما هميشه تحول داريم اما هميشه .  تحول تاريخی و تکامل تاريخی فرق گذاشتبايستی ميان
ايمان به هر تغيير و تحولی در عصر .  هر تحولی ، بخودی خود تکامل نيست   .تکامل نداريم

مردم مدتها می پنداشتند که بهرترتيبی هست . ما، در اثر مشتبه ساختن اين دو مفهوم است
به .  باز کنند، چون در تحول ، بخودی خود تکامل صورت می گيردبايستی راه را برای تحول

 نمی شود تغيير را پذيرفت و  اين اميد که هر تغيير و انقالبی بطرف پيش و به سوی باال است،
کمال، چيزی است که انسان يا جامعه می خواهد . کمال، يک ارزش اخالقی است. انقالب کرد

امی بسوی کمال است که انسانها بتوانند به آن تغيير و تحول، تغيير و تحول هنگ. يا بايد بخواهد
پس انقالبی که از طرف جامعه، آگاهانه و با تصميم گيری و . جهتی را که ميخواهند بدهند

انسان، بدون . يک انقالب تکاملی خواهد بود. کنترل همگانی بسوی کمال خود رانده می شود
 تغيير و. ايستی به هر تغيير و انقالبی اعتماد بکندجامعه نب. تالش ارادی، به کمال نمی رسد

.عقب بر ميگرد تحول را که به حال خود بگذاريد، به   

 اکراه از ديدن واقعيت

واقعياتی را که ما از شنيدن و ديدن آنها اکراه داريم، در اثر ناديده گيری، از تاثيرشان کاسته 
. شد و گسترش قدرت آن واقعيات استنمی شود، بلکه ناديده گيری بهترين خلوتگاه برای ر
ديدن هر واقعيتی، قدرت آن واقعييات . اکراه ما را کور می سازد و واقعيت را بر می انگيزد

ديدن هر واقعيتی ، قدرت بر . اکراه ما را کور می سازد و واقعيت را بر می انگيزد. است
 يا کج ميبينم مرا ضعيف می واقعيتی را که من نمی بينم ، يا نمی خواهم ببينم،. واقعيت است

ما در اثر اکراه از واقع بينی . ازد و قدرت را بدست کسی می دهد که آن واقعيت را می بيندس
. ديدن واقعيات سياسی بموقع، سبب جذب قدرت می شود. قدرت را از خود سلب می سازيم

طرناک می واقعيت سياسی در نديدن است که خ. واقعيات سياسی را نمی شود نا ديده گرفت
آنکه واقعيت را نمی بيند يا کج می بيند، .  می بيند تابع واقعيت نيست کسيکه واقعيت را. شود

. شودواقعيت پرست يا اسير واقعيت می  

 برنامه های بی نتيجه

هدفی که من از يک عمل دارم، در آن عمل، يکسان نمی ماند و جوهر ذاتی و غير قابل 
ه شخص ديگری، به آن عمل هدف ديگری می دهد و نتيجه انفکاک از آن عمل نمی شود، بلک
از اين رو است که مثال ّّ برنامه ها و نقشه های . می آورد ای را که من خواسته بودم بدست 

حکومتی برای تحقيق يک هدف مشخص، آن نتيجه را نمی دهد که حکومت می خواهد، بلکه 
ن برنامه ها و نقشه ها، هدفهای ديگری را گروها وافراد مختلف اجراء کنند گان ، با اجراء هما

اين هدفهای نا خودآگاه و خودآگاه ولی پنهانی افراد و گروهها، برای هر برنامه . دنبال می کنند
ای ، حٌدی در اجتماع و سياست تعيين می کند، ولی برنامه ريزها و طرح افکن ها فقط هدف 

تصادی و تربيتی را می توان تحميل برنامه های سياسی و اق. اصلی خود را در نظر دارند
.کرد، اما هدف را نمی توان تحميل کرد، هدف، جوهر ذاتی هيچ برنامه ای نمی شود  

  تابعيت تازه بجای تابعيت کهنه

با بزرگ شدن سازمانها، تابعيت شخصی روزبروز زيادتر و بالطبع، آزادی فردی کمتر شده 
رش سازمانهای وسيع گرديد، و همزمان با آن ايجاد و توسعه کارخانه ها که موجب گست. است

ارتش و نظام وظيفه که سازمان وسيعی شد ، و همينطور حکومت که سازمان پيچيده و دامنه 
.داری گرديد، روزبروز تابعيت شخصی را در دامنه های مختلف زندگی بيشتر نموده است  
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. برو نبود، آزادتر بودفرد کشاورزی که در زندگی خود در گذشته، با چنين سازمانهائی رو
رابطه مالک و زارع، يک رابطه سازمانی با سلسله مراتب انتقال فرمان نبود که در آن پله به 

 قاعده بدون در نظر گرفتن  پله، خصوصيات شخصی گرفته می شود و فقط خشنونت و قساوت
بود نه رابطه مالک و زارع با همه تابعيت زارع، يک تابعيت شخصی . شخص، باقی می ماند

يک تابعيت سازمانی، و رابطه دو شخص ، هر چه هم در اثر اختالف موقعيت با هم فاصله 
.داشته باشند، انسانی تر است  

.  وجود دارد که در تابعيت سازمانی يافت نمی شود هنوز در اين تابعيت شخصی ، آزاديهائی
ابد ولی دچار تابعيت کشاورز با آمدن به شهر و شهرنشين شدن، از تابعيت مالک نجات می ي

 ولی ، سازمانی تازه ای می گردد که در آغاز، در اثر نجات از سلطه مالک، احساس نمی کند
صی و تحت قواعد خشک و مقررات سازمانی، تحت خشاين تابعيت های در ظاهر غير

فرمانهائی قرار می گيرد که هر شخصی قدرت خود را در لباس قواعد و مقررات تحميل می 
. منکر شخص و قدرت خود می شودکند ولی  

...  

  .انسان در حينی که آقا و مالک مشخصی ندارد، ولی تابعيتش شديدتر و دامنه دارتر شده است
 تابعيت سازمانی در کار و در  .با نفی آقا و مالک و صاحب کارخانه، اين تابعيت بجا ميماند

نه آنکه قاعده ها و . تر می گرددن شديدتر و دامنه دارآ، غير شخصی تر و همزمان با  سياست
.، بلکه اشخاص، زير سر پوش قاعده ها و مقررات قرار می گيرنددمقررات حکومت کنن  

همچنانکه تنفيذ قدرت شخصی، . اشخاص، عوض می شوند ولی اشخاص با نقاب بجا می مانند
ارتر و شديدتر ، تاريک تر و لطيف تر ميگردد، به همان اندازه نيز دامنه د ترمرموزتر، پيچيده

بطور . اين تابعيت های سازمانی، کاهش آزادی های اجتماعی است. و غيرانسانی تر می گردد
کلی هر دامنه ای از زندگانی انسانی که در اجتماع سازمان بندی می شود، در آن دامنه آزادی 

نطقه ايجاد يک پيشرفت در يک منطقه، حق منع پيشرفت در م. فردی مورد تهاجم قرار ميگيرد
ترقيات در يک منطقه از زندگانی اجتماعی،عقب ماندگی و يا انحطاط . ديگر را به ما نمی دهد

رخ مردم کشيدن آن ترقيات می ه در ساير مناطق زندگانی را نامرئی می سازد، با روش ب
با ترقيات اقتصادی يا حتی با . توان عقب ماندگی و انحطاط را در ساير مناطق زندگی پوشانيد

 در روابط توليدی اقتصادی می توان عقب ماندگی در ساير مناطق زندگانی اجتماعی ترقی
. را پوشاند و حتی آنها را از ترقی بازداشت...) آزاديهای سياست، حقوق، تربيت هنر و (

روابط اقتصادی اگر به حال خود گذاشته شوند، در سياست و حقوق و تربيت و هنر تغيير می 
ی می تواند موجب پيشرفت در سياست و حقوق و تربيت و هنر و دهند و پيشرفت اقتصاد

اما در عين حال پيشرفت اقتصادی ، انسان را می تواند از پيشرفت در سياست و . فرهنگ شود
.حقوق و تربيت و فرهنگ نيز باز دارد  

اامنی ندر اروپای قرن نوزدهم، ترقيات اقتصادی و سازمانی ، موجب سر پوش گذاردن بر 
 قرن بيستم، پيشرفت صنعت و تُامين امنيت اجتماعی ، موجب سر هدر روسي. ی شداجتماع

پوش گذاردن بر عقب افتادگی و فقدان آزادی در سياست وتربيت و فرهنگ و حقوق انسانی 
برای پيشرفت در منطقه ای از زندگانی اجتماعی، به کسی حق دخالت و منع پيشرفت . می شود

.يد داددر ساير مناطق زندگی را نبا  

 از خيال تا واقعيت
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انسان درآغاز از واقعيت فاصله می گيرد و با واقعيت بيگانه می شود، و در اين  در هنر،
اين تغيير واقعيت در . بيگانگی از واقعيت، قساوت و جرئت برای تغيير دادن آن را پيدا می کند

دان واقعی امروز، در آثار هنرمن. ، تغيير واقعيت در اجتماع و زندگی است هنر، مقدمه
 خيال صورت ر صحنهتغييراتی که د. اصطالحات و انقالبات اجتماعی فردا آغاز شده است

 می گيرند روزی در فکر تبديل به انديشه می شوند و باالخره در تاريخ تبديل به واقعيت می
.گردند  

  از ثقلیرهائ

برای سبک ساختن . کندگرد آوری افکاری که هيچ گاه تغيير نمی پذيرد، روح را سنگين مي
فکری که تغيير نميپذيرد، سنگينتر . روح، بايستی بعضی افکار خود را گاه به گاه تغيير داد

ما در تغيير افکار خود است که احساس آزادی ميکنيم، چون ا حساس آزادی هميشه . ميشود
ت، چنان معموًال کسی که باِر يک فکر را از دوش خود انداخ. احساس رها شدن از ثقلی است

احساس سبکی ميکند، و اين احساس سبکی، چنان در او نشاط و جنبش و حرکت و رقص پديد 
تغيير فکر، نشاط و . می آورد که بالفاصله هوس از خود فرو انداختن همه افکارش را ميکند

از اين رو است که نمی گذارند کسی . حرکت می آورد، و حرکت موجب تغييرات ميگردد
چون با تغيير آن فکر، فکرش سبک خواهد شد و آن فکر را . ا تغيير بدهدکوچکترين فکرش ر
.به بازی خواهد گرفت  

 قدرت های زنجيری

قدرتهای ما همه در . عيف می پنداريمضما از قدرتهای موجود در خود بی خبريم و خود را 
 در هم شکستن زنجير يک فکر يا. زنجير افکار و تصورات و حقايق و مقدسات ما هستند

تصوير يا حقيقت مقدس، سبب ميشود که قدرت ما مانند آتشفشان فوران کند و همين آتشفشان 
ما بايستی دنبال افکار و حقايق و تصاويری . شدن قدرت مورد نفرت و تحقير ديگران است

باشيم که انضباطی به آتشفشان قدرتهای ما بدهد، نه آنکه آنها را در زير خاکستر بپوشاند و 
.خاموش سازد  

 اميال قوی در خدمت نهضت های اجتماعی

برای رسيدن به هدف چه بسا بجای اراده فکری، اميال قوی را در انسان می انگيزانند و بکار 
) آنچه اراده آهنين خوانده می شود( انگيختن اراده، ممکن است ، ولی دوام اراده. می گيرند

ند بطور خودکار، بهمن آسا بر عکس، اميال قوی وقتی يکبار برانگيخته شد. مشکل است
البته بکار بردن اميال قوی بجای اراده قوی، دردسر هايی نيز . حرکت خود را ادامه می دهند

ديگر . يکی آنکه اگر هدف تغيير بکند، مشکل می توان جهت اين اميال را تغيير داد. دارد
 بحرکت خود ادامه اميال انگيخته شده،. آنکه، هيچگاه هدف، نقطه توقف و پايان اميال نيست

ترمز اميال و توقف اميال سخت تر از انگيختن آنهاست، در . می دهند و ورای هدف می روند
اميال قوی تا هنگامی که ما را به سوی هدف ميراند و . حاليکه توقف اراده، کار آسانی است

هميشه می کشاند، به ما احساس قدرت کافی می دهد، ولی وقتی ما را از هدف دور می کند و 
اده ميدهد عل شود، به ما احساس ضعف فوق ا سبب لغزش و پرت شدن و انحراف از هدف می

   که همان اميالی. بين و متنفر ميسازد خود و بالطبع نسبت به خود بدو ما را نسبت به اميال
همان اميالی که لحظه . لحظه ای پيش عاشقش بوديم، لحظه ديگر مغضوب و منفور ما است

ا تأييد ميکرديم، لحظه ای ديگر نفی می کنيم و مردود می شماريم، مگر آنکه هوای پيش آنها ر
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برای بکار . هدف را از دلمان بيرون کنيم تا اميال بخودی خود عاليترين ارزش ما بشوند
گرفتن اميال قوی مردم به جای اراده آنها در نهضتهای اجتماعی، بايستی اين خطرها را 

.از رسيدن به هدف ، بايستی بسياری از افراد را قربانی کردبحساب آورد، وگرنه بعد   

ت شهادآماده کردن مردم برای  

فرد، در کشته شدن . برای تشويق و تشجيع به فدا کردن افراد،ايمان به بقای روح ضروريست
وقتی ايمان به بقای . و نابود شدن ظاهری و جسمی، روح فرديش برای ابد باقی خواهد ماند

ی را نيانگيزد، آنگاه تصوير فرد بعنوان سرمشق جامعه بايستی جاويد ساخته فردی روح کس
جامعه نام اين افراد و روش زندگانی اين افراد را به عنوان صورت قابل تقليد اعتال می . شود

همين بقاء صورت فرد سر مشق شده، مردم را به فدا کردن خود تشويق . دهد و ابقاء می کند
.می نمايد  

ضیتجربيات قر  

به همين سبب نصيحت بر پايه تجربيات خود به . تجربه ديگران را نمی توان قرض کرد
از اين رو درس عبرت از تاريخ ملت های ديگر گرفتن، در واقع . ديگری، بی ارزش است

  افکار مجرد. هيچ فکری مجردی نيست که فاقد تاريخ باشد. همان قرض کردن تجربيات است
به قرض ً ما معموال. ستند، بلکه تاريخشان در عمق آنها پنهان شده است، بدون تاريخ ني)فلسفه( 

کردن افکار ديگران اغوا می شويم، چون برای درک آنها، احتياجی به تاريخ آن افکار نمی 
چون در ظاهر تاريخی ندارند، برای ما ماوراء تاريخ قرار ) فلسفه( اين افکار مجرد. بينيم
. تاريخ هر ملتی ميتواند آنها را بپذيرد. کس و هر ملتی می خورنداين افکار به درد هر . دارند

اين پنداشت سبب می شود که ما فلسفه های وام گرفته از خارج را با زور به تاريخ خود و ملت 
کر قراردارد ميسر فدرک هر فکری، فقط با درک تجربياتی که در زير آن . خود تحميل کنيم

ی توان بدون درک تجربيات تاريخی آن فهميد، معهذا، تفکرات هيچ ملتی را نم. می گردد
تجربياتی را که بدين صورت فهميده ايم، تجربيات قرضی هستند، و برای تفکر مستقل احتياج 

.به تجربيات اصيل خود داريم  

  ضعيف، خودپرست است

کمبود قوا سبب می . هميشه ضعف، خودپرستی می آورد، يا انسان را خودپرست تر می کند
 که انسان نه تنها در استفاده از قوای موجودش صرفه جوئی کند بلکه تا آنجا که می تواند شود

همه قوايی را که دارد تنها برای خودش مصرف کند، و حاضر نيست که بخش ناچيزی از 
قوای خود را در خدمت ديگری مصرف کند، زيرا احساس می کند قوای او برای خودش هم 

او با قوايش غير . ش از آنکه خودش الزم داشته باشد، نيرو دارداما شخص قوی، بي. کم است
در حاليکه ضعيف، شيوه مصرف مقتصدانه قوايش را ياد می گيرد و . مقتصدانه رفتار می کند

به مالکيت قوايش و حفظ مالکيت قوايش پی می برد، قوی در فکر مالکيت خويش نيست و به 
يف در اثر آگاهبودش از مالکيت قوا، شروع به از اينرو، ضع. مالکيت قوايش نمی انديشد

چون او با توسل . توسعه دادن اين مالکيت قوا می نمايد و ميکوشد تا مالک قوای ديگری شود
به قدرت نمی تواند قوای ديگری را تصرف کند، راههايی را می يابد که ديگرا ن ــ بخصوص 

ديگران را تشويق به از .  او بگذارندآنهاييکه قدرت بيشتری دارند ــ قوای خود را در دسترس
آنهايی که می پندارند ضعيفان جامعه پاکان و حقداران . خودگذشتگی و فداکاری می نمايد

 به قدرت ، جامعه تبديل به بهشت برين خواهد شد، اشتباه  هستند، و با رسيدن پاکان و حقداران
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معه را فاسد و خراب خواهد درست، ضعيف، در اثر خودپرستی بيمارگونه اش ، جا. می کنند
خکخ ارض، از اين . ، زاييده مستقيم ضعف و بالطبع مستضعفين نيست مکارم اخالقی. ساخت

لحاظ به مستضعفين به وراثت واگذارده می شود که اين جمله از دهان يک ضعيف خارج شده 
 و خود هنگامی در اوجش پرستيده می شود که همه دنيا و. و ضعف خودپرست است. است

با رسانيدن ضعيف به قدرت، خود .  و از آن خود بخواهد  همه هستی را برای خود بخواهد
کسی که مورد ظلم قرار می گيرد، از . پرستی اش تبديل به از خود گذشتگی و پاکی نخواهد شد

، ايجاد  ، درمظلوم لحاظ اخالقی ، از همه جهات و در تماميتش پاکتر و برتر از آنکه به او ظلم
.به او ظلم نمی شود چون او پاک تر است. اخالقی نمی کندپاکی   

 در وطن خود بايستی آقای خود بود

اين احساس برای اين است که . احساس غربت برای اين نيست که انسان از وطنش دور است
انسان هر چه . انسان نمی تواند از بسياری از چيزهای وطنش که در او هست دست بکشد

قدرت انسان کمتر از آنست که بتواند . را از آن رها کند کمتر می تواند بيشتر می خواهد خود 
وی اين ضعف را هر چه . چيزهايی را که از وطن در او مانده، ريشه کن سازد يا از آنها بُبرد

بستگی به وطن در وطن بديهی و . بيشتر احساس ميکند ؛ قدرت آن چيزها بر او بيشتر می شود
ما جايی حق داريم بمانيم که از آن . فکر آن نيست که آن را بّجد بگيردمسلم می نمايد، کسی در 

در وطن . وطن را بايستی آگاهانه تصرف کرد تا بستگی به وطن بجد گرفته شود. ما است
وطن بايستی متعلق به ما باشد تا .  هنوز وطن نيست ، بودن و هر وقت خواستن آنرا ول کردن

ما در آن دخالت کند؛ و کسی حق نداشته باشد ما را از کسی حق نداشته باشد بدون اجازه 
.در وطن خود، بايستی آقای خود بود. بيرون براند و بدون ما در آن حکومت کند  

 تفسير به قرآن ، معنی می دهد

تفسير اصل . در تفسير قرآن، متن اصل نيست تا تفسير شود، بلکه تفسير جای متن را می گيرد
در آغاز، متن . فرع برای تأييد و اثبات تفسير بکار برده می شودفقط بصورت  متن می شود و

 می سازند ولی در پايان ، متن، اصل اصل گرفته می شود و اصل  و تفسير را با هم مشتبه
 و نتيجه از آن استنتاج می شود و نتايجی که گرفته  نمايانده می شود، آنگاه تفسير بعنوان فرع

ه متن فقط برای تأييد و معتبر سازی و تصديق تفسير بکار و باالخر. می شود اصل می گردد
.تفسير، اعتبارش را از متن ميگيرد اما محتويات خودش را به متن ميدهد. برده می شود  

 دين وقتی ضرر می رساند، منتفی نمی شود

فکری که ضرر می رساند، ما آنرا دور می اندازيم يا رها می کنيم، ولی يک دين که ضرر 
، بيشتر به آن پای بند می شويم، چون ميدانيم که آن ضرر، نتايجی بيشتر و مهمتر می رساند

ما مستحق آن ضرر و خسارت و صدمه و . برای آينده و برای نجات روح ما در آخرت دارد
دين دفتر ضرر و فايده . عذاب هستيم و آن ضرر، برای بهبود ما و آوردن ما براه مستقيم است

چون اين دفتر در . ن تا شاهی آخر رسيد گی کردآ به قاً ه بتوان دقيمادی و ملموس ندارد ک
می داند که  خدا.  ضرر و فايده را دانستقاً آخرت بسته می شود و فقط در آخرت می توان دقي

.ضرر رسانيدن به انسان ، انسان را بهتر ميتوان به راه راست هدايت کرد  

 ما واقعيت ها را نمی شناسيم
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د که چون با واقعيت زندگی ميکند و صبح و شب با واقعيت سر و کار دارد، هر کسی باور دار
و . واقعيت هميشه حاضر است و انسان را تحت فشار خود قرار می دهد . پس آنرا می شناسد

بنابرين اين کسی نيست که در آشنائی با .  ملموس و محسوس  کامالً بدين سان چيزيست 
، فهم  ولی فشار ، ايجاب.  ما را تحت فشار قرار می دهندواقعيات، . واقعيت شک داشته باشد

، و ما از  واقعت هر چه ما را بيشتر می فشارد، بيشتر به ما نزديک می شود. واقعيت نمی کند
ه ما را می فشارد، نسبت به چآن . اين نزديکی به اين پنداشت می افتيم که آنرا بهتر می فهميم

.  اکراه، ما را نسبت به واقعيتی که می فشارد، کور می سازدعامل فشار ايجاد اکراه می کند؛ و
 در زبان  .هر کسی بايستی واقعيت را کشف کند. بديهی پنداشتن واقعيات درست نيست

کلمه درست تجسم همين مسلم پنداشتن واقعيت است و بيان يک برای انگليسی   انگليسی
. و شک ناپذير است مسلم بيان بيان يک امر زبانان،  

به زبان فارسی، ) که در اثر خرافه زبانی پيدايش يافته است ( لی انتقال همين مشتبه سازی و
واقعيت، .  مجهول تر وگمنام تر و ديرشناختی تر ازهر چيزيستواقعيت. ميبندد   راه تفکر را 

دراثر نزديکی فوق العاده اش، و در اثر آشنا بودن فوق العاده اش ، و در اثر ملموس بودن 
درست آنچه را ما واقعيت می دانيم، مانع از کشف واقعيت . العاده اش ، مجهول استفوق 
حساب ) که مسلم ميداند، ولی جز پوشاننده واقعيت نيست( هر کسی روی واقعيت خود. ميشود

برای واقعی فکر کردن . ميکند و افکار خود را بر آن بنا می کند و بر پايه آن تصميم می گيرد
و باالخره در آنچه . ر پايه واقعييات، بايستی در آغاز واقعيات را کشف کردو تصميم گرفتن ب

بسياری از فلسفه ها و تئوريهائی که ما دوست می داريم  . ما واقعيت می دانيم، شک کرد
.واقعياتی برای ما آفريده اند و با اين واقعيت های ساختگی، واقعيات را پوشانيده اند  

ينیبرادری انسانی يا برادری د  

، و او را از  قی اسالم از اينجا شروع می شود که مُومن را از کافر جدابزرگترين جنايات اخال
چه ( ، ارزش برتر  مُومن برای اينکه ايمان به خدا يا به دين اسالم دارد. می سازد ممتازکافر

 قی انسا ن، از لحاظ اخال. نسبت به غير مُومن دارد) از لحاظ وجودی و چه از لحاظ اعمال 
. و خدای اسالم هم اعتقاد نداشته باشد برترين ارزش را دارد، ولو آنکه به اسالم   

اخال قی که رفتار مختلف در مقابل افراد داخل امت و افراد خارج از امت را جايز بداند، اخال 
.ق نيست، بلکه نفی اخال ق است  

دری با داخل امت، که به برا. اخالق واقعی، در مقابل همه انسانها يک نوع رفتار می کند
شعار . دشمنی و تحقير با خارج از امت می کشد، برادری دينی است و برادری انسانی نيست

زبی و طبقاتی، و نه حدمکراسی، برادری انسانی است، نه برادری دينی، و نه برادری 
ق دينی و ما احتياج به اخال ق انسانی داريم تا به جای اخال . برادری نژادی و قومی و خونی 

حتی مروت با دوستان و مدارا با دشمنان را حافظ می . ق قومی بگذاريم  و اخالاخال ق طبقاتی
 ما برای پايداری چه بسا معموالً .  اخال ق و بالطبع نفی اخال ق ميکند آموزد ، ايجاب دو نوع

. اج داريم دوستی ها که احتياج به مدارائی داريم و برای رفع چه بسا دشمنيها به مروت احتي
با ايمان به افضليت و ) و حزبی و قومی ( مدارائی دينی . مدارائی دينی و حزبی و قومی است

حاکميت و انحصاری بودن حقيقت خود، وجود و عقيده و عمل دشمن را ، به عنوان وجود يا 
 عقيده با عمل پست تر و محکوم و تابع تحمل ميکند بدون آنکه برای آن ارزش برابر با خودش

ولی مدارائی اخالقی، اين تمايز و تفوت ميان دشمن و دوست و ميان ديندار و بی . قائل شود
همه .  هر کسی، طالبی بسوی حقيقت می بيند طلب، درعارف در وادی .دين را نمی شناسد
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عارف نه تنها به دشمن، گوش می دهد تا او را تحمل . طالب حق هستند چه هشيار و چه مست
داند که حقيقت از زبان پست ترين و مطرود ترين و محقر ترين افراد بيان کند، بلکه او مي

. او افکار مطرودين و محقران و نفرين شدگان اجتماع و دين را حاوی حقيقت می داند .ميشود
. ندارد... او احتياج به مدارای دينی با کافر و مرتد و. او احتياج به مدارائی دينی با افراد ندارد

مدارائی اخال قی و .  شودگی ابدی جوينده برای درک حقيقت هر انسانی استمدارائی او گ
. با مدارائی دينی و حزبی و قومی فرق دارد انسانی و فکری ،  

اين نوع . ، احساسات انسانی و اخال قی ما را جريحه دار می سازد مدارائی دينی و حزبی
پابستگيهای دينی و حزبی، بلکه به نه تنها تعصبات و . مدارائی، کسرشاُ ن انسان واقعی است

 دينی و حزبی متضاد با اخال قی انسانی و نابود سازنده اخال ق انسانی   مدارائی همان ترتيب
.است  

 عشق خدائی

خدايی ساختن عشق در تاريخ، همراه با شيطانی ساختن سائقه های انسان و تحقير ارزش زن 
نفس عشق اعتالء داده می شود، ولی انسان با بيگانه ساختن سر چشمه عشق از انسان، . بود

از آن . در اين تحقير زنان مورد صدمه شديد تری قرار می گيرند. تحقير کرده می شود
عشق از انسان سرچشمه . هنگاميکه عشق آ سمانی شد، زن در اجتماع مقامش را از دست داد

.می گيرد  

. پس خدا زائيده انسان استاگر خدا عشق است، . انسان قادر است که سر چشمه عشق بشود
.  تر استاگر عشق، عاليست، انسان که سر چشمه آن است، عالی. اوج عشق انسان، خداست

 پنداشته می شد که حقير و پست و ضعيف، بخودی خود عقيم هستند و هميشه از حقر، سابقاً 
د می حقر پديد می آيد؛ از پستی ، پستی پديد می آيد و از ضعف و نقض، ضعف و نقض پدي

.آيد  

به سبب آنکه انسان را بخودی خودش ضعيف، ناقص و ( از اين رو با درک عشق در انسان
، بايستی سر چشمه ای ديگر  خواه ناخواه نتيجه می گرفتند که عشق) می پنداشتند پست و حقير

 .عشق را از انسان جدا می کردند و از او می گرفتند و به خدا می دادند. و برتر داشته باشد
، فقط شهوت جنسی داشت و عشق از خدا  انسان. نگاه خدا عشق را به انسان قرض می دادآ

.می آمد  

از شهوت و عشق دو چيز .پيوستگی و وحدت ميان شهوت و عشق بدينسان از هم بريده می شد
متضاد و جداگانه ساخته می شد که يکی کثيف و زشت و زمينی و حيوانی بود وديگری 

خدا نه تنها عشق . شهوت انسانی ، زمينه رشد و پيدايش عشق نمی شد. کآسمانی و خدائی و پا
را به انسان قرض می داد، بلکه به همان شيوه، عقل و علم و همه صفات ديگرش را نيز به 

ولی بر عکس اين پنداشت غلط ، درست از حقر .  انسان ـــ که از آنها عقيم بود ـــ وام می داد
د؛ از ضعف است که قدرت ميزايد؛از نقص است که کمال است که بزرگی پديدار می شو

 جاهل احتياج به دانائی جدا از خود ندارد  . ظاهر می شود و از جهل است که علم رشد می کند
، احتياج به کمالی جدا از خود ندارد  ناقص. که به او دانش وام بدهد، تا خدا به او علم بياموزد

 ،لم از جهل پديد می آيد؛ عشق از نفرت پيدا می شود، بلکه ع که به او کماالت قرض بدهد
.يه می کند زند و تغذکمال در رکود زمين نقص، جوانه می  
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عشق، هميشه رابطه ای ميان دو موجود است که با . سر چشمه عشق، هم زن و هم مرد است
. دهميشه دو وجود می مانن) آيده آل وحدت ( وجود تالش هميشگی آنها برای رسيدن به وحدت 

هيچگاه عشق ايجاد نمی شود و يک فرد واحد هيچگاه به عشق احتياج ) خدا( در يک فرد واحد
خالق می تواند . زيرا وقتی احتياج به عشق پيدا کند، ديگر واحد نيست و واحد نمی ماند. ندارد

، مخلوقی بيافريند که جدا از آن باشد و با آن فرق داشته باشد و بر آن حکومت کند و در مخلوق
عبد خود را ببيند، ملی عاشقی که بيافريند، معشوقش جدا از او نيست و با او فرق ندارد و نمی 

آفرينش عشق، دستوری . تواند با آنکه دوست می دارد، رابطه حاکم و يا تابع را داشته باشد
اين فوران وجودی عاشق است که آفرينش عشقی است و . نيست بلکه فورانی و جريانی است

 وقتی خدا عشق  .، او نيز عاشق را می آ فريند  که معشوقه نيز جز همان عشق نيستاز آنجا
می شود و مفهوم عشق، فاصله ای را که در مفهوم خالق در امر وجود     شد، هر چيزی خدا 

بدينسان رابطه حاکميت و تابعيت ميان خدا و . از بين می رود)ميان خالق و مخلوق ( داشت 
، در هم  نظامی که بر پايه مفاهيم خالق و آمر و رحمت استوار است. انسان نابود می شود

.پيچيده می شود  

ديگر خدا، مدل و سر مشق حاکميت شخصی نيست و واسطه و نماينده برای دوام حاکميت 
مفهوم عشق خدائی، وظيفه تاريخی اش را انجام داد، حاال هنگام آن رسيده . شخصی اش ندارد

غالبا از ديد شريعت )) انالحق(( مفهوم . ر چشمه عشق خودش استاست که انسان دريابد س
من که انسان هستم : مداران اشتباه فهميده می شود؛می پندارند معنی اين کلمه اين است که

مساوی با خدائی هستم که بی نهايت از من فاصله دارد و برتر است و اين به نظر آنها کفر و 
وم خدائی که در امر، می آفريند، در کلمه اناالحق مفه. ولی مسئله اين نيست. شرک است

، و سر  ، و سر چشمه قدرتست انسان ، خود سر چشمه عشقست، و سر چشمه علمست .نيست
همه چيز از انسان سر . بدين سان انسان برترين ارزش است. چشمه ارزشهای اخال قی است

.چشمه می گيرد  

.نسان سر چشمه می گيرندحتی خدا و کمال و علم و عشق و قدرت نيز از ا  

  چگونه ضعيف را برای هميشه ضعيف نگاه می دارند

آنچه . ، به وسيلُه خود، می توانند به قدرت و کمال و معرفت برسند ضعيف و ناقص و جاهل
 جوشی و خودکاری باز می دارد، افکاريست که آنها دضعيف و ناقص و جاهل را از اين خو

اين افکار می گويد ضعيف و جاهل و ناقص، . عتقد می سازدرا به عقيم بودن خود، مومن و م
با . بدون رهبری و راهنمايی و هدايت و ارشاد، ضعيف و جاهل و ناقص باقی خواهد ماند

هميشه . ايمان به اين حرف ، ضعيف و ناقص و جاهل، ايمان به خود را از دست می دهند
به جاهل بايستی . است کندبايستی شخص ديگری به ضعيف کمک کند تا حقوق او را حر

يکی : بدين سان مردم دو دسته می شوند... هميشه کمک کرد تا از راه راست دور نيفتد و 
اما بايد .  رهبران و مقتدران و ديگری رهبری شوندگان و پيروان و ضعفا و ٌجهال و محرومان

طرفداران .  بودبه خيرخواهان و حافظين و کمک کنندگان به ضعفا و نادانان و ناقص ها ظنين
ضعفا، ضعيف را ضعيف تر می سازند، چون امکان تحول به قدرت را از او می گيرند، چون 

دنيا به مستضعفين به وراثت داده می شود و او بايستی برای نگهداری . مانع تحول او می شوند
 ولی کسيکه هميشه مستضعف می ماند هيچگاه مالک دنيا. اين وراثت، هميشه مستضعف بماند

حال اگر روزی آن مستضعف . نمی شود، چون نگاهداری مالکيت دنيا احتياج به قدرت دارد
مقتدر شد و مالکيت ارض را تصرف کرد، آنگاه ديگر او مستضعف نيست و گروه ديگری به 

پس مستضعف ديروز، . مستضعفين تبديل می شوند که بالطبع وارث تازه خواهند بود
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ز در اثر همان ضعفش به قدرت رسيده است و ضعيف ضعيف ديرو. مستضعف امروز نيست
همين ترتيب ضعيف امروزی نيز بر طبق همان ادعای ه ب. امروزی را ايجاد کرده است

وراثت بر پايه ضعف و مستحق بودن ضعيف برای داشتن قدرت در تالش است مقتدر 
ن، پس مستضعفين جها. امروزی را که مستضعف ديروزی است از قدرت بر کنار سازد

.هميشه بطور مستمر مستضعف نمی مانند و يک طبقه، هميشه ضعيف و محروم نمی ماند  

 ميان فلسفه و روزنامه

انسان احتياج به تفکر فلسفی دارد تا دو . با خواندن روزنامه، لحظه تاريخ ما را قبضه می کند
 دريابد،  له تاريختا نه تنها آنرا به عنوان حلقه ای در سلس. باره آن لحظه تاريخ را قبضه کند

.بلکه بعنوان امکان گشوده ای برای عمل آزاد بشناسد  

  گير لحظه يا گير ابديت

تفکر چيزی جز تالش برای . لحظه، به اندازه ای عمق دارد که ما نمی توانيم در آن غرق شويم
هر لحظه ای قدرت آن را دارد که ما را . آمدن به سطح لحظه و شنا بر روی سطح لحظه نيست

، از  ما.  نان به خود جذب کند و به تمامی تصرف نمايد، که هيچگاه از آن نتوانيم آزاد شويمچ
لحظه ای به لحظه ديگر سپارده می شويم ، و گاهی که قدرت اين لحظه ها بر ما کم می شدند و 

فلسفه، چيزی جز دست و پا . می گيرد  ، ماللت ما را فرا  از گير جاذبه لحظات رها می شويم
البته فلسفه تنها قدرت گريز . دن برای نجات دادن خود از قدرت لحظه ها و کشش آنها نيستکر

ما از گير لحظه . يا رهايی از کشش لحظه ها نيست، بلکه يافتن جاذبه در ايده های جاويد است
، قوانين ابدی و  ، خيرابدی روح ابدی، عدالت ابدی: ها آزاد می شويم و گير ابدٌيت ها می افتيم

.يا جوهر وجودی ابدی  

 

 چگونه عقل را با عقل نابود می نمايند

. مثال عقل در خدمت دين، آلت است. ميان عقلی ساختن و عقلی، بايستی دقيقا تفاوت گذاشت
، بلکه پديده ها و واقعيات و مسائل را طبق هدفش عقلی می  دين با عقل توافق پيدا نمی کند
 .، قدرت و نفوذ خود را نزد گروهی حفظ کند  عقل نما شدنتا با. سازد تا نمايش عقلی پيدا کند

روزيکه عقل در جامعه های انسانی، برترين ارزش را پيدا کرد، هر چيزی ، عقلی ساخته از 
.می شود  

عقل که با استقالل انسان مالزمه  . فقدان آزادی و بردگيهای تازه، همه عقلی ساخته می شوند
 بکار برده می شود، با استدالل عقلی مردم را به بردگی و دارد، برای نابود کردن استقالل

.محتاج به رهبر بودن قانع می سازند؛ با عقل، عقل را نابود می کنند  

. ولی عقلی ساختن برای هدفی است. حرکت عقل، يعنی انديشيدن، در واقع بدون هدف است
برای آنکه ما بخواهيم ... انديشيدن برای انتشار چيزی يا قانع کردن مردم نسبت به آن و غيره

 ولو( عقلی که تابع هدفی است .  آزادانه بينديشيم، بايستی اين هدفها را از عقل خود دور سازيم
 آزادانه نيست و عقلی که آزاد نيست، نمی انديشد، بلکه  ،)آن که آن هدف عالی و مقدس باشد 

.عقلی می سازد  
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 استبداد دين بر اخال ق

حاکميت و استبداد دين بر اخال ق، اخال ق . ابعيت دينی اش آزاد ساختاخال ق را بايستی از ت
کسی که بی دين .  اخال ق در انحصار دين نيست. را تنگ و محدود و تغيير ناپذير سا خته است

 ولی در جامعه ما اين خرافه در اذهان نقش بسته است که اخال ق فقط  .ق نيست اخال، بی است
قيش و در  اخالبايستی نشان داد که دين در اثر انحصار معيارهای. در دينداری تُامين می شود

برای مُومنها، و غير (ق مختلف دو نوع اخالاثر پاره کردن جامعه به کافر و مُومن و تقاضای
آزادی . می سازد دين، اخال ق انسانی را نابود. بر ضد ايده آل بلند اخال ق انسانيست) مُومنها 

با اين شروع می شود که ما ه ما حکومتی جدا از دين بسازيم ، بلکه با اين شروع  نمی شود ک
، )قو عينيت دادن دين به اخال( ال ق تحميل ارزشهای دينی به اخ. قی جدا از دين بسازيماخال
قی بدون دين يا به عبارت بهتر وجود اخال وجود اخال. ته استق را اسير و تابع خود ساخاخال

.سی است که حکومت آزاد بر آن بنا می شودقهای متفاوت بدون دين، اسا  

 نفی اخال ق دينی ، نفی اخال ق نيست

 به معنای رد نمودن ارزشهای اخال قی ً رد نمودن ارزشهای اخال قی که دين به ما داده، لزوما
انسان بايستی خودش راجع به تعيين ارزشهای اخال قی بيانديشد و خودش . بطور کلی، نيست

اخال ق، از آسمان نمی آيد، بلکه توافق رفتار ميان انسانها است . ين سازداين ارزش ها را مع
اخال ق انسانی ، بايستی جای . که خودشان می توانند در باره آن بينديشند و با هم تفاهم پيدا کنند

) ولو دست از دين هم کشيده باشد ( ملتی که هنوز اخال قش دينی است . اخال ق الهی را بگيرد
. حکومت آزاد داشته باشد، زيرا هنوز شيوه رفتار خودش را مشخص نساخته استنمی تواند 

برای نفی دين کردن، بايستی اخال قی ديگر و . نفی دين کردن، نفی ارزشهای اخال قی آن نيست
نه آنکه دائما ارزشهای اخال قی   انديشيد و آزاد انديشيد، آورد و در باره اخال ق، مستقالً عاليتر

اخال ق بر جامعه حکومت  ، آن دين بوسيله جائيکه هنوز اخال ق دينی است. يل کرددين را تجل
.ق دينی ممکن می گرددتنها با جدا ساختن جامعه از اخالجدا ساختن حکومت از دين، . می کند  

 تحريک به التهاب سيا سی

، ايجاب ال قيدی طوالنی در مقابل سياست. ال قيدی سياسی با التهاب سياسی مالزم يکديگرند
، سبب  همين ترتيب التهاب شديد سياسی در مدت کوتاهه و ب. التهابات موقت سياسی می کند

برای آنکه يک ملتی سياسی . يک ال قيدی دراز مدت گردد  شود که جامعه دوباره دچار می
معموال انقالب گرايان، تالششان . انگيخت   برشود، نبايستی او را به يک التهاب شديد سياسی

التهابات سياسی، . در التهاب سياسی ، ملت سياسی نمی شود. ی التهابی ساختن ملت استبرا
 ملت، عليرغم انتظار انقالب گرايان. ايجاد عالقه مداوم و يکنواخت و پيگير به سياست نمی کند

بجای . ، بعد از التهاب شديد سياسی ، ناگهان صحنه را در اثر ال قيدی اش، خالی می گذارد
 گاه بگاه برای جيران ال قيد يهای دراز مدت ، بهتر است که ملت عال قه مداوم و التهابات

ميان کسی که می . پيگير و يکنواخت ولی متعادلی داشته باشد و هميشه در صحنه سياست باشد
کوشد تا مردم سياسی شوند و کسی که می خواهد مردم التهاب سياسی پيدا کنند، تفاوت زياد 

.است  

قدمه الزم نداردفکر اصيل ، م  
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  معموالً هر نويسنده ای با نوشتن مقدمه می خواهد خواننده را به افکارش نزديک تر کند ولی
يک . يک فکر زنده، مقدمه نمی خواهد. مقدمه ها خواننده را از افکار نويسنده دورتر می نمايند

.مقدمه، اصالت فکر را از بين می برد. می شود فکر اصيل، با خودش شروع   

زار و چهارصد سال ترسه  

آيا موقع آن نشده است که آنچه را هزار و چهارصد سال جرئتش را نداشتيم بينديشيم، بلند 
 بگوييم و روشن و قاطع بنويسيم؟

 جائی که دو نفر مجبور به دروغگويی می شوند

آنکه با ترسانيدن، حکومت می کند، تنها خودش مجبور به دروغگويی نيست بلکه مردم را نيز 
مردم با دروغ و ريا می توانند در مقابل ترس . مجبور به دروغگويی و رياکاری ميکند

دروغ و ريا، وسائل و روشهايی هستند که ميتوان حداقلی از استقالل و آزادی . مقاومت کنند
وقتی چنين حکومتی عليه دروغ و ريا مبارزه می کند و از مردم . درونی فرد را حفظ کرد
ولی . اهد برای آنست که آن حداقل استقالل و آزادی را نيز نابود سازدصداقت و صفا می خو

آيا برای رسيدن به هدفی . انسان با دروغ و ريا نيز آزادی و استقالل خود را حفظ می کند
نمی توان روشی ضد اخال قی بکار برد؟ يکی برای ادامه قدرتش )  آزادی و استقال ل(مقدس

برای ريشه کن ساختن دروغ . زاديش دروغ می گويددروغ می گويد و يکی برای حفظ آ
عقيده ای که از مردم صداقت . احتياج به وعظ اخالقی نيست بلکه بايستی ترس را برانداخت

می طلبد نبايستی حکومت کند، وگرنه می ترساند و مردم را مجبور به دروغ گفتن و دروغ 
حقيقت، اگر .  مطلق می پندارد شد ديگر دروغ خود را حقيقت کسی که دروغ. شنيدن می کند

حقيقتی که می گويد اگر من او ايمان نياوردم در . از مردم صداقت می خواهد بايستی نترساند
و اعمالم بی ارزش خواهد بود، مرا  می ترساند حقيقتی  دنيای ديگر به عذاب گرفتار خواهم شد

. مرا می ترساندکه می گويد اگر من به او ايمان نياورم، مرا دوست نخواهد داشت،  

 رابطه آزادی و دروغ

عظ اخال قی و تحميل يا ترويج يک اخال ق توسط  و.  هست و ريا جايی که آزادی نباشد، دروغ
تا وقتی آزادی نيست بوسيلُه اخال ق نمی توان با . نمی توان فقدان آزادی را جبران ساخت

.دروغ و ريا مبارزه کرد  

 ميزان سنجش حکومت ها

ه ای را نبايستی با حکومت قبلی اش سنجيد بلکه بايستی با حقوق اوليه انسانی هيچ حکومت تاز
معيار قضاوت انسان به آنچه در گذشته وجود داشته نيست، بلکه به آنچه بايد باشد، . سنجيد
 و آنچه نيز  آنچه در گذشته بوده برای آن سرنگون شده چون آنچه بايد باشد نبوده است. است

.ی شود که آنچه بايد باشد نيستهست وقتی سرنگون م  

 يک نوع ديگر استبداد

معموًال دين هر چه راستين تر است، . هر نوع حکومت دينی، يک نوع ديگر از استبداد است
حقيقت عاليتر، دعوی . هر حقيقتی چون انحصاری است مستبد است. حکومتش مستبد تر است
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 هيچ تفسير تازه ای از حقيقت. ر استاز اين رو استبدادش شديدت. انحصاری بودنش بيشتر است
کسی که ايمان به حقيقت دارد، حقيقت را هيچگاه رها نمی . ، از انحصاری بودنش نمی کاهد

حقيقت، تجربه ای است . سازد بلکه از تفسير گذشته حقيقت، به تفسير تازه ای روی می آورد
. نميشودکه انسان هميشه ميتواند تکرار کند و از تکرار اين تجربه، خسته  

 خوب يا بهتر

 یدر مقابل وضعيت کنون .انسان ميتواند جامعه را بهتر سازد،اما نميتواند آنرا خوب بسازد
  ما آن وضعيت جامعه گذشته را بهتر ساختيم ،یاما وقت.ميتوان مفهوم بهتر را دريافت جامعه،

 ار بهتر بود،آنچه يکب . از بهتر نسبت به وضعيت جامعه موجود خواهيم داشتیمفهوم ديگر
 یهيچ جامعه ا.دنبال کردن همان خط و همان سو بهتر از بهتر نخواهد شد.هميشه بهتر نيست

 را ی خواهد جامعه ای که میکس . شود بهتر ساختیبلکه هميشه م  شود خوب ساخت ،یرا نم
 یايده آل مطلوبش م  کند بلکه فقط نگاه بهی جامعه نمینگاه به وضعيت کنون خوب بسازد ،

.دکن  

یشانس اقليت هاي سياس  

 یاين اقليت م. شودی دارد ساخته می که فعاليت شديد سياسیانقالب هميشه بوسيله گروه اقليت
 خطر انقالب ی نفیبرا .تابع خود سازد  ندارد،ی سياسی را که شرکت در زندگانیتواند اکثريت

 اين یبلکه بايست اخت، محروم سی آن گروه اقليت را از بين برد و يا از فعاليت سياسینبايست
  دارد،ی موفقيت آن اقليت که فعاليت شديد سياس.  ساخت شريکی سياسیاکثريت را در زندگان

 شدن یسياس . شرکت خالقه نداردی سياسی است که در زندگانیدر اثر عدم تالش اکثريت
 سياست شريک تا اکثريت مردم در. خواهد شدیاکثريت سبب از بين رفتن قدرت اقليت سياس

.ترسيد )مثل روشنفکران و آخوندها (ی اقليت فعال سياسی از گروههاینيستند بايست  

 فاسدين ارض، خير خواهانند

بزرگترين بدبختی ها و شرارت ها و فسادها نتيجه بد خواهی ها نيست، بلکه نتيجه مستقيم 
برخاسته آنانيکه برای تحقق بهترين خيرها و خوبی ها و عدالتها . های مطلق است خيرخواهی

ايمان به خير . اند، موجب بزرگترين بدبختی ها و فسادها و خونخواريها و قساوتها شده اند
.، به آنها حقانيت انجام هر کاری را ميدهد خواهی مطلق آنها  

 از تقوای سازشکار

 و در محيط آزادی  .ت طلبی استصآمادگی برای سازش در محيط ترس و وحشت، عالمت فر
.قدرت و تقوای روحی استو استقالل عالمت   

نفرت انگيز نيز هست  است،یآنکه دوست داشتن  

هيچ کسي نيست که فقط بطور  .هم دوست داشتني است و هم قابل نفرت ورزي هر انساني،
 براي خودمان، حتي خود ما، .قابل دوست داشتن باشد و يا فقط قابل کينه ورزي باشد خالص ،

 .و اين ترکيب نيز هيچگاه ثابت و يکنواخت نيست .تيمهم دوست داشتني و هم نفرت انگيز هس
مجموع  .يعني هر فردي بطور دائم و به يک نسبت ثابت دوست داشتني و يا نفرت انگيز نيست
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از اين روست که ممکن است برخورد اوليه ما با  .اضداد بودن جزو طبيعت هر انساني است
خرافه اي که از  ما با  .ع شوداز دوست داشتن و يا از نفرت ورزيدن شرو يک انسان،

مي پندارم که آنکه در همان برخورد اول دوست  يکنواخت بودن و يکپارچه بودن انسان داريم،
هميشه  هميشه دوست داشتني مي ماند و يا بالعکس آنکه در آغازنفرت آنگيز بود، داشتني بود،

نقطه نفرت انگيز وجود هيچ  و در آنکه دوست داشتني است، .انگيز باقي خواهد ماند-نفرت 
با اين تصويراشتباه  .انگيز است،هيچ نقطه دوست داشتني موجود نيست-ندارد و در آنکه نفرت 

ميکنيم و محبت يا نفرت خود را  از هم پاره ،ت و نفرت خود را نسبت به انسانهامحب از انسان،
مطلق دوست بطور  که دوست مي داريم،  ما آن فردي را  .به يک گروه ثابت مي بخشيم

اين تصاوير  .بطور مطلق منفور مي سازيم فردي را که دشمن مي دانيم، داشتني مي کنيم و آن
در اديان و ايدئولوژيها و جهان بيني ها نيز منعکس مي شوند و شکلي غير مشخص و  غلط ،

و خبيث و  که در هر انساني هر چقدر هم پست ولي بايستي دانست .انتزاعي به خود ميگيرند
و همينطور در هر فردي که فوق  .عناصر دوست داشتني نيز وجد دارد فورو زشت باشد،من

عناصر نفرت انگيز و زشت نيز وجود دارد وما خودمان نيز از  العاده دوست داشتني است ،
 ما نه تنها براي ديگران هم دوست داشتني و هم نفرت انگيز هستيم، .اين واقعيت مستثني نيستيم

اگر ما همان تصوير غلطي .هم دوست داشتني هستيم هم نفرت انگيز و،ان نيزبلکه براي خودم
يا خود را براي خود بطور  در مورد خود بکار گيريم، را که در مود ديگران بکار مي بنديم،

در  .مطلق دوست داشتني ميکنيم و يا آنکه بطور مطلق منفور و محقر و دشمن مي سازيم
 - حقير و منفور و پست ساختهانسانها را براي خودشان، ،قهااريخ، همه اديان و عقايد واخالت
چ يه.نفرت ما به هيچکس نبايستي ما را از ديدن عناصر دوست داشتني در او محروم کند .اند

يا وجود ندارد و يا اگر  شيطان نيز،. انساني وجود ندارد که مطلقا نفرت انگيز و مبغوض باشد
 وجهه هاي دوست داشتني  ما عاشق چنانکه عرفاي خود . هم دارد وجوه دوست داشتني دارد،

.شيطان هستند  

نبايستي چشم ما را بر  )ولو اينکه سر مشق و رهبر ما باشد( دوستي و عالقه ما به يک انسان
سرمشق و رهبر انساني نيز بايستي هم دوست داشتني  .ديدن آنچه در او نفرت انگيز است ببندد

با والدين يا با سر مشق يا ( عينيت بدهيمیآنکه ما خود را با کسبراي  .و هم نفرت انگيز باشد
 با یاين کار را در کودک .او را از آنچه نفرت انگيز است پاک مي کنيم....)يک قهرمان و يا 

اين کار را در جستن  بعدا که رشد کرديم، )معموال با پدر(يکي از والدين خود شروع مي کنيم
 و باالخره وقتي از آستانه عينيت با اشخاص گذشتيم،  دهيم،اجتماعي ادامه مي سر مشق هاي

براي  .ادامه مي دهيم همين کار را در عينيت دادن خود با آن دين يا ايدئولوژيکه پيدا مي کنيم،
آنرا از هر عيب و نقص و حقر و نفرتي پاک مي  عينيت دادن خود با آن دين يا ايدئولوژي،

 همه عيب ها و نقص ها و حقارتها و ی مخالف آنرا حاوی هایکنيم و بالطبعاديان يا ايدئولوژ
. کنيمینفرتها فرض م  

عقايد ما  .ما دارند تعصب هاي اين چنين ريشه عميق و بريده ناشدني و چاره ناپذير در روان
براي  .منفور و حقير و باطل ودروغند بطور خالص، بطور خالص مقدسند و افکار ديگران،

انسان  .نسبت به ديگران جنايت ميکنيم يا يک فرد يا يک طبقه ،  فکر عينيت دادن خود با يک 
آنچه بطور انساني دوست  .بايستي بطور انساني دوست داشته باشد آنچه را دوست مي دارد ،

.نقاط نفرت انگيز نيز دارد داشتني است،  

نساني منفور ور اطآنچه ب .بايستي بطور انساني منفور بداند انسان آنچه را منفور مي داند ،
هيچ فرد و گروه و طبقه و امت و ملتي نيست که بطور  .نقاط دوست داشتني نيز دارد است،

و همچنين هيچ فرد و گروه و طبقه و ملت و امتي نيست  .مطلق و خالص دوست داشتني باشد
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تصويري را کهاديان و ايدئولوژيها از انسان به ما  .که بطور مطلق و خالص نفرت انگيزباشد
ولي انسان مي تواند يک تصوير غلط را نيز بطور انساني  .تصوير غلطي است  ده اند،دا

.دوست بدارد  

  فکر کنيمی توانيم منطقیچرا نم

نه به علت اينکه قوانين منطق را  . فکر کنيمی توانيم منطقی نمی و اجتماعیما در مسائل انسان
لکه براي اينکه افکار انساني يا اجتماعي ب ن قوانين را نداريم،آ دانيم يا قدرت پياده کردن ینم

هر  .ن نفوذ کرد و منطق را در آن بکار بستآدر اشکالي بيان نمي شوند که با منطق بتوان در 
 تشکيل شده است که هر کدام طيفي از معاني يا یمعموال از کلمات  ،یجمله در مسائل انسان

معاني اي که يک کلمه دارد با طيف  هر زباني و اجتماعي طيف  و درميداني از معاني دارند،
 يک زبان با طيف  طيف يک کلمه در .معاني کلمه اي نظيرآن در اجتماع ديگر فرق دارد

موقعي مي تواند منطقي بينديشد که  انسان، .با هم منطبق نيستند همان کلمه در زبان ديگر،
 ،در يک جملهآنوقت ترکيب کلمات . ندکلمات معاني مشخص و ثابت و روشني داشته باش

کلمات اساسي باشند و هر کدام از  وقتي سه کلمه در يک جمله ، .مرکز ثقلش عوض مي شود
ها  در حاليکه اين تمايزمثال پنج معناي متمايز از هم داشته باشند(اين کلمات طيفي از معاني

ساختگي است و يک معنا معموال بمعناي ديگر در آن کلمه ميلغزد و طيف تازه اي درست 
ما از هر کلمه در درونسوي  .اين جمله را صد ها نوع ميتوان تفسير کرد ، داشته باشند)کندمي

يعني ما از  . با هم ترکيب مي کنيم معنائي را که از هر طيفي بسرعت جدا مي کنيم، خود،
حتي نويسنده يا گوينده آن  .ناخودآگاهانه يک معنا را بيرون مي کشيم صدها معني يک جمله ،

ولي آنچه او  .در نظر دارد يک معناي خاص را در موقع بيان ،  طيف هر کلمه اي ،از جمله،
حتي خود او وقتي دقيقا درآن جمله . در اين جمله قابل مشخص ساختن نيست در نظر دارد،

ما در گفتن و  .اين عدم امکان تعيين آن نظر خود در اين جمله را خواهد شناخت بينديشند،
 ه يا خواننده توقع داريم که او از طيف معاني هر کلمه اي همان معنائينوشتن معموال از شنوند

و تا اين انتخاب  را نا خودآگاهانه برگزيند که با معناي مورد نظر ما انطباق نداشته باشد
از اين گذشته اين انتخاب معنا از ميان طيف  .بکار بردن منطق بي معناست صورت نگرفته ،

جمله ممکن است هر بار که با آن  .يکنواخت و ثابت نيست  نفر،معاني يک کلمه هميشه در يک
.معناي ديگري انتخاب کنيد آگاهانه از طيف معاني هر کلمه ،برخورد مي منيد، ناخود  

 

 انسان با خدا کاری ندارد

تا موقعی که انسان برای حل . عمل انسانی ممکن است فقط با فکر وحل مسائل اجتماع انسانی
اش به خدا احتياج دارد، خودش با فکر و عمل خودش بيافتن راه حل مسائل  -مسائل اجتماعی

مسائلی که در اثر اين واگذاری حل مسائل اجتماعی به فکر و عمل . اجتماعی خود نمی پردازد
 يکی از مهمترين  .خدا رويهم انباشته شده اند، حل مسائل را برای قرنها به تاخير انداخته است

و به اميد حل آنها . تماعی امروز آنست که قرنها رويهم انباشته شده اندعلل دشواری مسائل اج
.بوسيله خدا منتظر نشسته اند  

 بايستی  يابدفکر در امور اجتماع و عمل خود دربرای آنکه انسان مسئوليت خود را در باره ت
خداوند مسئول حل مسائل . بداند که کسی جز او قادر نيست مسائل اجتماعيش را حل کند

حاکميت ملی يعنی ملت به تنهائی مسئول و سرچشمه حل مسائل اجتماع خود . اجتمائی نيست
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انسان ديگر صبر و حوصله ندارد که منتظر خدا يا نمايندگانش بنشيند تا بيايند و مسائل . است
انسان بايد ايمان پيدا کند که مسائل اجتماعيش را تنها خودش با فکر و . اجتماعی او را حل کنند

   مفهوم حاکميت ملی و دمکراسی و جمهوری از اين انديشه . لش می تواند حل کندعم
.چشمه گرفته استسر  

  سازدیمسائل پيچيده تر،عقل را برتر م

قضاوت و سنجيد مي شود و هر  تنها در محکمه عقل انسان،هر چيزي فقط با معيار خود عقل
هر  هر گونه شکل حکومتي، .ود استمطرود و مرد چيزي که با اين معيار انطباق پيدا نکند،

 عقلعقل انساني خود را طبق معيارهر گونه قانوني بايستي در محکمه  گونه نظم اجتماعي ،
 هاي مختلف را که هزاره ها دوام آورد بودند -اين فکري بود که پايه استبداد.انساني توجيه کند

ساني کفايت مي کند و احتياج به عقل انساني براي حل مسائل ان .متزلزل مي سازد و آورده اند،
انسان به اندازه مسائلش عقل دارد و هر چه  .عقل برتر از خود براي حل مسائل انساني نيست

حل . عقل او نيز پيچيده تر و دامنه دارتر مي گردد مسائل انسان پيچيده تر و دامنه دارتر شود،
 مسائل امروز را عقل برتر شده  .عقل برتر را براي فردا مي آفريند مسائل پيچيده تر امروز ،

مي کند و چه بسا که انسان احتياج به حل مسائلش ندارد بلکه ميکوشد با مسائلش کنار  فردا حل 
زيستن با مسائل جوهري  .اساسا حل شدني نيستند بسياري از مسائل انساني،. بيايد و زندگي کند

.ر آن مسائل مي باشد ساختن آن مسائل و يا غلبه ب  مهمتر از رفع و يا تاريک  

 تاريخ يک مفهوم

 ی از خرافاتیمفهوم ماده بسيار . خرافه روح را گرفتی بود که جایخرافه ديگر مفهوم ماده،
خدمت  .را که مفهوم روح آورده بود از ميان برداشت ولي بهمان اندازه خرافات تازه ايجاد کرد

 ی مفهوم را تبديل به حقيقت ابدآن  ،ی و اجتماعی و روانیيک مفهوم در تاريخ تحوالت فکر
يک  . بوده اندی بخش ديروزی و رهايیافکارمترق  ،ی از خرافات امروزیبسيار . سازدینم

. نيستی بخش و مترقیهميشه رهاي مفهوم،  

يا به همين ترتيب   هست که با مفهوم ماده ما انطباق دارد يا نه،یمسئله اين نيست که چيز
ه با مفهوم روح ما انطباق داشته باشد يا نه ، بلکه مسئله اين  هست کیکه چيز  نيستیمسئله ا

و اين تاثير خودش  . داردیچه تاثير  ،ی و اجتماع و تاريخ انسانیاست که اين مفهوم در زندگان
  و اجتماع ،یر زندگ از صحنه تاثيرات تعيين کننده  دی شود و چه موقعیچگونه کم و بيش م

 یهنوز علوم اقتصاد.  گرددیه در صحنه تاريخ پديدار م شود و چه موقعي دوباریخارج م
.ی و مادیزو علوم طبيعج شود تا یم محسوب یبيشتر جزو علوم روح  

و مردکار مردمبارز  

کار و  .نميباشند کاریميشود که عالقه برا  ديگر انسان تغذيهی مبارزه از سائقه هایعالقه برا
ولي حاضر به  هستند که حاضرند کار بکنند،کساني  .دو روحيه متفاوت ميکند مبارزه ايجاد

 ی در واقع مرد کار نمیزه هستند ولر هستند که مرد مبایو بر عکس کسان مبارزه نيستند،
.باشند  

 کسي ینبايد شغل دائم مبارزه، . است که بتواند براي آن مبارزه کندیمرد مبارز دنبال چيز
.ار بر ضد سوائق او خواهد بودک .اين صورت او تن به کار نخواهد داد چون دربشود،  
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 تبديل هديه به حق

 و هديه دهنده، حق به آن پيدا ميکند ، گيرنده هديهوقتي امر هديه دادن عادي و مرتب شد،
موظف به دادن هديه مي شود و هديه گيرنده ديگر به هديه بنظر يک حق مي نگرد و نه به 

.داستثنائي و نادر و غير مرتب باش از اين رو هديه دادن بايستي يک عمل .عنوان يک هديه  

ی تماشائیکارها  

ل تماشائي را بر يک کار عم افرادي هستند که يک مي شوند، از کساني که انقالبگر بسياري
بلکه وقتي  انسان فقط براي مزد کار نمي کند ، .کار معموال تماشائي نيست .دهندترجيح مي

 کمتر تماشائي باشد، هر چه کار، .تماشائي باشد حاضر به صرفنظرکردن از دستمزد است
از او نيرو مي  براي آن نيست که کار، ،اين زحمت و.تقاضا براي دريافت مزد بيشتر است

. محروم استلکه براي اينست که از نگاه تماشاچيها و کفن زدن آنهاب طلبد،  

ه کار موقعي اجتماعي است ک .کارهايي که بکلي فاقد تماشاچي هستند رنج و عذاب دارند
 .مثال سياست يکي از بهترين کارهاي تماشائي است .اجتماع بتواند مستقيما تماشاچي آن باشد
انسان . آور و مشغول کننده نيست بلکه ميتواند جدي باشد-کار تماشائي بهيچوجه يک بازي خنده

.آن لذت ببرد تماشائي باشد تا ازدوست دارد که کارش  

واقع بين است ،یهر کس  

شايد با اطمينان خاطر بتوان  .کج بيني واقعيت مساله اساسي است .يت نمي کندواقعيت بيني کفا
درست بيني واقعيت احتياج به صبر و حوصله و  .گفت که هر کسي واقعيت را کج مي بيند

. ما بطور عادي کج مي بينيم  .تمرين و دقت وبالخره مبارزه عليرغم کج بيني عادي ما دارد
کسيکه به کج بيني هايش عادت  .ج بيني هاي عادي و مداوم ماهنريست براي تصحيح ک ديدن،

 اش ی بينیمانع از درک کج احساس بديهي بودن شيوه ديدنش ، بديهي اوشد، کرد و کج بيني ،
. بينندی همه غالبا کج میول  بيند،یواقعيت را م همه، .مي شود  

و منکر کج بيني خود يکند کسي است که هميشه کج بيني هايش را تصحيح م مرد واقع بين ،
بشرط آنکه از کج بيني  انسان مي تواند کج ديده هاي خود را راست و درست کند، .نمي شود

و  ، بلکه با تمرين درست ديدنيک امر طبيعي و عادي نيست، واقع بيني ، .خود آگاه بشود
کبار با ي . در امور مختلف واقع بين شود  مي تواند ،تصحيح لحظه به لحظه کج ديده هايش

انسان چشم واقع بين پيدا نمي کند که بتواندهر واقعيتي را بدون مکث و  درست ديدن واقعيت،
و بايستي روش گرفتن کجي ها  بلکه بايستي آگاه بود که ما هميشه کج مي بينيم ، زمان ببيند ،
.را دانست  

د که رابطه بلکه سبب مي شو کج بيني واقعيت سبب نمي شود که ما از واقعيت بريده بشويم ،
از شيوه بينش  رابطه انسان با هر واقعيتي ، .ما با واقعيت بهم بخورد يا تناسب ديگري پيدا کند

از آنجا که هر کسي واقعيت را طور ديگري مي بيند  .مشخص مي شود او درباره آن واقعيت ،
در جامعه ،  .واقعيت در او تاثير مي کند اما تاثير ديگري ،)کج بيني ديگري از واقعيت دارد(

در انسان  فقط در بينش صحيح از آن، ، واقعيت.بايستي روي کج بيني هاي واقعيت حساب کرد
 ولي آنکه مي خواهد واقعيت را درست ببيند، واقعيت بين در اجتماع زياد است ، .تاثير نمي کند

 ، چون کج است، چون هر ديدکجي.احتياج به حوصله و پشت کار و نقد و بيطرفي دارد
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هيچگاه کج نمي شود ولي  واقعيت،. طرفداري هميشه يک نوع کج بيني است .رفه استيکط
يک شاهکار  درست ديدن واقعيت،. واقعيت را هميشه ميتوان کج ديد و هميشه کج ديده مي شود

.واقع بيني يک عمل استثنائي و نادر است. بينش است   

 توده در حالت التهاب

قدرت تفکر و قضاوت خود را از دست مي  ساتش ،ي احسا حالت التهاب و بر انگيختگتوده در
توده را به التهاب و  کسي بخواهد قدرت را از توده سلب کند و خود تصرف نمايد،هر  .دهد
انگيزي و شورش شور .تا خودش براي او فکر و قضاوت کند کشاند، ميانگيختگي احساساتبر

.افکار خود است توده بسوي یانگيزي براي کاهش تفکر و قضاوت و راهبر  

به بدويت فکري و رواني باز  انسان در التهابات و برانگيختگي هاي شديد عواطف و سوائق ،
 انسان در اين حاالت ، .توحش و بربريت ،همگام با هيجانات تعصب آميز است .مي گردد
ه کسي قدرت رهبري دارد که شورانند .کند و بالطبع احتياج به قيم پيدا ميميشود )کودک(صغير

.و ملتهب سازنده احساسات و سوائق توده باشد  

رفع حالت التهاب  .در اين حالت است که آنها احتياج به کسي دارند که براي آنها تصميم بگيرد
 کدر و جامعه در حال التهاب ، براي چنين رهبراني خطر وجودي دارد، و هيجان از توده ،

.آموختن از تجربه را ندارد  

  روشنفکران،غلط عبارت بندی می کنند خواهندیم را که مردم یتغييرات

به نظر مطبوع و  و از روزيکه تغيير؛ از روزيکه تغيير اجتماع به نظر مردم ممکن رسيد،
. نقش مهمي را در جوامع ايفا نمودند سازندگان جامعه هاي آرماني و خيال آبادها ، دلپسند شد،

خواهي  اما تا اين تغيير.ي تغييرات دارندالتهاب فراواني برا اشتها ومردم و بخصوص جوانها،
 .مردم قيام نمي کنند توجيه نکردد و حقانيت پيدا نکند، ت بندي نشود و با استدالالترها عبا

هدف را روشنتر و بالطبع جهت حرکت را  عبارت بندي جامعه آرماني و خيال آبادها ،
.و به همان نسبت قوا را متکاثف تر مي سازد مشخص تر ،  

اين  .در اثر همان وجود اشتها تغييرات است  و تاثير خيال آبادها و جامعه هاي آرماني،رواج 
اشتهاي تغييرات و مطبوع ديدن  .روشنفکران بازي مي کنند نقش را در هر جامعه اي ،

 واقعيت، .را نسبت به واقعيات تغيير مي دهد موضعگيري مردم بخصوص جوانان، تغييرات ،
کمتر از آن  واقعيت براي روشنفکران ، .و حتميت و فشار نداردديگر انجماد و ضرورت 

بيش از  بالطبع خوش بيني به تغيير آن ،طبق آرمان خود، مقاوم است که در تاريخ مي باشد،
.حد است  

 .ميزان مقاومت تاريخي واقعيت ها را بسختي مي توان شناخت و بيشتر بايستي حدس زد
شتر براي حدس زدن صحيح تر مقاومت تاريخي مطالعات در تاريخ يک ملت ،امکان بي

.پيوند مي زند واقعيت حلقه ايست که ضرورت را با امکان، .واقعيت در قبال تغيير مي باشد  

اين قدرت حدس زدن و يا دريافت ، فقدان آگاهبود تاريخي يا ريشه کن شدن از فرهنگ خود
واقعيات نه  بدينسان ، .هدرا از دست مي د )در چهار چوبه واقعيات و ضروريات(امکانات 

از آنجا که  .بلکه يکجا و بصورت ناگهاني نيز تغيير پذيرند تنها بي نهايت تغيير پذير ند،
و از عهده گسترش يک ايده در  روشنفکران ايراني سابقه و سنت تفکر دستگاهي را ندارند،
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چه و هم آهنگ نيست جامعه هاي آرماني و خيال آبادهاي آنها نيز يکپار تماميتش بر نمي آيند،
.و مبهم و پريشان است و طبعا مه آلود  

   اين خيال آبادها که به تغيير خواهي جامعه جهت مي دهد و به محتويات خواسته ها عبارت
به نتيجه و هدف ايده الها نمي رسند و علت  دراثر اين ابهام و مه آلودگي و پريشاني ، مي دهد ،

. مي گردندمهم ورشکستگي انقالبها و نهضت ها   

 دو نوع ايمان

 هنوز من به اندازه کافی ايمان به خود و ايمان برای خود ندارم تا به خدا يا چيز ديگری -يک
.ايمان خودم برای خودم کفايت نميکند. ببخشم  

 من آنقدر ايمان دارم که در خودم نمی گنجد و از آن سرازير ميشود و برای اين خاطر دنيا -دو
.ها و آرمانهای بی نهايت می آفرينم تا سهمی از ايمان خود به آنها ببخشمو خدا و خيال آباد  

  پنهان استیفرد  ،یدر هر فکر

آنچه را ما نفوذ يک فکر  .هميشه متفکر آن نهفته است در انتزاعي ترين و در عيني ترين فکر،
اين فرد با محو ساختن صورت شخصي خود چنين دامنه و شدت  .مي دانيم يک فرد است

اما به سهولت در  مردم اجازه ورود و حکومت به يک شخص نمي دهند، .فوذي پيدا مي کندن
خانه روح خود را براي يک فکر مي گشايند و حکومت يک فکر را به حکومت يک شخص 

.ترجيح مي دهند  

 محروميت اما دخالت در سياست

 که مي خواهند در کساني .اکثريت قريب به اتفاق مردم نمي خواهند در سياست مداخله کنند
وقتي طبقه مقتدر موجود نگذارد اين اقليتها ي ناچيز  .اقليت ناچيز هستند سياست مداخله کنند،

محرومين  عذاب .ايجاد محروميت سياسي در اين اقليت ها مي کند در سياست دخالت کنند،
ند باال در ايران درست طبقه ثروتم .سياسي بيش از عذاب محرومين اقتصادي طبقه پايين است

وحق  مي کشيدند و طبقه متوسط و روشنفکران و آخوندها بشدت از اين محروميت سياسي درد
ولي محروميت  .تمتع از ثروت در خارج از کشور براي جبران اين محروميت سياسي بود

محروميت سياسي اين  .نمي توان جبران ساخت...و شکمي ، سياسي را با تمتعات جنسي ،
.ايجاد انقالب مي شود تي امکان انفجار پيدا کند،اقليت ها است که وق  

  با تغيير قيافه اشیتجديد حکومت هر عقيده ا

 آن است یبلکه برا وقتي ما دنبال افکاري ديگري هستيم براي اين نيست که حقيقت را بيابيم،
اکنون بر ما قدرت مي  که فکري بيابيم که چنان قدرتي داشته باشد که ما را از فکري که،

براي  بر ما زياد شد، )يا خرافه(وقتي احتياج به رهايي از حکومت يک فکر .رها سازد زد ،ور
البته بارها مي  .دست مي آويزيم به اولين فکر يا خرافه اي که بما عرضه مي شود، رهايي ،

فه ديگري ظاهر مي شود و ما او قي با لباس شود که همان فکر اوليه که بر ما حکومت مي کند،
همان  . مي دهد هميشه بر ما حکومتش را ادامه ، بدينسان يک عقيده .ود نجات مي دهدرا از خ

.همان ايدئولوژي نجات مي دهد .دين ما را از همان دين نجات مي دهد   
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  به انسان احترام بگذاردیقانون بايست

انونی قانون طبيعی ق. قانون انسانی آنا ن را رعا يت می کند و به ا نسان ا حترام می گذارد
ا حترام و  قانون طبيعی،.  در شباء تنفيذ ميشود  حترامی، و ااست که بدون کوچکترين رعا يت

رعايت نمی شناسد وقتی می گويند قانون طبيعی، عمومی ا ست و به همه يکسان رفتار می 
يت در رابطه با فرد و شخص به حالت احترام و رعا  يعنی فرد شخص نمی شناسد، ولی کند،

در نهايت عموميت و . و مساوی نيست اما قانون ا نسانی به اين معنا عمومی. آيد وجود می 
 قانون بايد فرديت را رعايت  .ن اشياء تلقی کنداند و حق ندارد افراد را به عنواتساوی، نمی تو

. کند و به آن احترام بگذارد  

 دو ثر مشتبه ساختن ا ينتنفيذ قانون طبيعی، با اجرا و تحقق قانون اساسی فرق دارند، ولی در ا
 مانند قوانين   قوانين در جامعه های انسانی، نون، و ايده الی ساختن قانون طبيعی،قا مفهوم از

طبيعی اجرا و تنفيذ می شوند ، قوانين انسانی چون مشابه قوانين طبيعی گرفته می شوند در 
 نين قواديگر. ی ايستندنهايت قسا وت اجرا می گردند و در مقابل قدس انسانی به احترام نم

 فرد و شخص را نمی شناسند، بلکه عموميت و تساوی و بی طرفی شا  نند قوانين طبيعی،هما
ينکه علوم در اثر ا.  کنندبه جايی می رسد که هتک هر نوع احترامی ا ز انسانها می ن، 

 علمی ويعیوقتی همانند قانون طب  قانون انسانی ريم که پندامی طبيعی ايده ال ما شده است،
س آ ن  شود و انعکا ساخته نمی  ولی نظام طبيعی و کيهانی، .رتقاء پيدا کرده استباشد، ا
يت و ارزش  و فرد بايد طوری باشد که نه تنها شخصيت لت قانون در انسان، نفوذ و دخا.نيست
ت انسان وجود مقدسی اس.  رعا يت کند، بلکه حرمت برای او به عنوا ن فرد قائل شود ا و را

ين ا ست که ا ين قدس ا  از اين گذشته قانون برای ا .که قانون حق دست زدن به ا و را ندارد
بل   قانون در مقا. را دست بياندازد  نه برای اين است که اين قدس انسان، نسان نمودار بشود،

در همه چيز طبق . هيچ چيزی مقدس نيست برای قانون طبيعی ، . قدس انسان تعظيم می کند
) اندازه ( مت طبق معيار اما قانون و حکو .ارخودش دخا لت می کند و دست می اندازدمعي

.ستانسان ا   

 جامعه، زندگانی همه را حفظ می کند

 پس جامعه بايد بقاء زندگانی  .زندگانی اجتماعی بايد، ابقاء بشود . زندگی بايستی ابقاء بشود
.همه افراد خودش را تامين کند  

در جامعه عضو جامعه بعنوان فرد زندگی  .زندگانی اعضای خود ا ستجامعه، مسئول حفظ 
جامعه افراد را . نمی کند که خودش تمام مسئوليت حفظ و بقاء زندگانی خود را به عهده بگيرد

زندگانی اجتماعی ايجاب مسئوليت همه برای . برای حفظ و ادامه زيستن به خود وا نمی گذارد
د زد جامعه ای که به حفظ زندگانی افراد و طبقاتی نمی پرداحفظ وجود و بقای همه را می کن

ن می دهد که آن افراد يا طبقات را ا ز جامعه دگی شان به خطر ا فتاده است، نشاکه ادامه زن
طبقا ت و افراد . ديگر آنها احساس تعلق و وفاداری به آن جامعه نمی کنند. طرد کرده است

ز چون جامعه مدت هاست که آنها را ا می شوند شمنمحروم از جامعه بيگانه و با جامعه د
روزی می رسد که اين دشمنی داخلی جامعه را به تمامی . دامن خود بيرون انداخته است

.تصرف می کند   

   با پول ولی بی قدرت
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شتن و قدرت نداشتنل نداشتن دو برابر عذاب و محروميت دارد که پوپول داشتن و قدرت ندا  

ت کشيدگان از قدرت استانقالب، جشن محرومي  

 سازمان دهندگان و  در انقالب،. ضعفاء انقالب می خواهند و محافظه کاران و مقتدرين جنگ
ينده را  مراتب قدرت می سازند که حکومت آ نهاد تازه از سلسله مسئولين و رهبری کنندگان،

  .ستهميشه فرصت تازه برای محروميت کشيدگان قدرت ا در دست خواهد گرفت انقالب،
ت و صنقالب فره انسانی خود برسند ولی جريان اضعفا در انقالب می خواهند به حقوق اولي
اين است که انقالب . وميت کشيدگان از قدرت استوسيله برای جبران قدرت خواهی محر

ضعفا در . بق از قدرت اداره می شود برای تامين قدرت فردای خودبوسيله محرومين سا
        آقای تازه خود را ناگهان  بعد از انقالب، .ای خود را پيدا می کنندسته آقناخوا انقالب ،

انقالب برای ˝ شناسند و می بينند که آقای خودشان را خودشان انتخاب نکرده اند و اساسا می
.آن کردند که آقايی نداشته باشند  

 چشم برای ديدن استثناء

غالب . يجه را گرفت که آن واقعيت نيستوقتی واقعيتی در يک تئوری نمی گنجد، نبايد اين نت
آنکه کوشيده می  عالقه ما به يک تئوری، سبب اغواء ما به ناديده گرفتن آن واقعيت می شود يا

وجود واقعيا ت استثنائی که يک تئوری . شود که آن واقعيت را به زوربا آ ن تئوری توجيه کرد
 تنها نتيجه گيری صحيح  ی شود،قادر به توضيحش نيست، سبب بی ارزش شدن آ ن تئوری نم

اين است که مشخص می سازد در چه دامنه هايی از زندگانی اجتمايی نبايد دخالت کند 
گاهانه آ بايد بيشتر مورد توجه قرا ر گيرند و بايد  ستثناء هستند، اواقعياتی که برای آن تئوری
وری را نشان می دهد نه بی  محدوديت يک تئ قبول يک استثناء،. با اين ا ستثناءها روبه رو شد

ن  را برانساما نبايد يک تئوری علمی اجتماعی. ستثناء آن ای آن تئوری و نه بی ارزشیشارز
ن بايد حاکم بر تئوری باشد شناختن هر استثنائی در يک تئوری و منع  انسابلکه  حاکم سازيم،

وری تازه هميشه با  يک تئ .آن تئوری از دخا لت در آن واقعيت، نشان حاکميت انسا ن است
عالمت اين  استثناهايی دارد و شناختن استثناها، توجه به ا ستثناها شروع می شود هر تئوری ،

ا ست که انسان به تئوريش ايمان مطلق نياورده است و هنوزحاکميت خود را به افکارش، حفظ 
.ناديده گرفتن استثناء، ارزش تئوری را باال نمی برد. کرده است   

ر نداردفقير تقصي  

وقتی جامعه و حکومت فقير را گناه . غالبًا فقير تقصير فرد نيست بلکه تقصير جامعه است
هم رنج فقر را . فردی ميداند مسئوليت را از دوش خود برداشته و به دوش فرد گذاشته است

  حداقل اين عذاب را که .کشيدن و هم عذاب گناه اخالقی را بردن، انسان فقيير را درهم ميکوبد
. خود مقصر است بايد از دوشش برداشت او در اثر فقير بودن،  

 آيا دشمن ما حقيقت دوست داشتنی دارد؟

همه ادعا ميکنند که حقيقت را دوست دارند ولی هر کسی حقيقت را موقعی دوست دارد که از 
  . دوست نمی دارد آن خودش باشد يا از آن او بشود هيچ کس حقيقتی را که دشمنش دارد،

ی که ما اميد به آن نداريم که حقيقتی که ديگری دارد، مال ما بشود، آن را هيچ گاه دوست وقت
ين ما حقيقت را بخودی خودش دوست ندا ريم بلکه ما مالکيت حقيقت را بنابرا.   داشتنخواهيم
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دوست داريم چون حقيقت دشمن مال اوست و ما نمی توانيم از او خلع مالکيت کنيم و آن را به 
.وريم، آ ن را دوست نمی د اريمجنگ ا  

از حقيقتش رفع سازد، و آن حقيقت برای تصرف، آزاد  وقتی دشمن ما ادعای مالکيتش را
 را به خودی خودش دوست دارد ن حقيقت پيدا می کنيم کسی که حقيقت آبشود، ما عالقه به

وست می ما حقايقی را د˝ ن حقيقت مال دشمنش هم باشد، دوست می دارد ولی معموالاگرآ
 . ن ، قطعی شده است آداريم که مالکيتش برای ما محرز و معلوم شده است يا مکان مالکيت

ن شد و آنچه را ما مالک شده ايم ،خرافه ای  توان مالک آحقيقت مالکيت پذير نيست و نمی
 . ريمندا  ينکه مالک حقيقت بشويم راما قدرت ا.  شدهيچ گاه نمی شود مال حقيقت. بيش نيست

آن که ايجاب دوستی حقيقت برای ما  ملک حقيقت نبايد ما را دشمن حقيقت سازد ولوتس از يا 
        ز دوستی ما به ما نزديک تره دوستی و دشمنی باشد حقيقت نه ارا شايد حقيقت و. نکند

کسی که حقيقت را می گويد، حقيقت را ره. ز دشمنی ما از ما دورتر می شودمی شود و نه ا
زيستن بدون مالکيت حقيقت زندگی بی معنايی است ؟آيا . ندارد   

 دور انداختن انسان

انسان دور  . خود انسان را با آن نبايد دور انداخت در شتاب دور انداختن گذشته های انسان،
انداختنی نيست نابود ساختن سازمانهای گذشته نبايستی به نابود ساختن آنها بدون دست زدن به 

.خواهی و انقالب خواهی استاهکار تغيير بزرگترين ش انسانها،  

 شرايط مساوی، انسانهای مساوی به وجود نمی آورد

مساوی ساخته است؛ و نتيجه می گيرند که با  انسانها را نابسياری معتقدند که شرايط نامساوی
در اين شعار، فقط تصوير خاص و . مساوی ساختن همه شرايط، انسانها نيز مساوی خواهند شد

يک (اين افراد ميپندارند که انسان در مقابل يک عمل . گی از انسان ترسيم شده استبسيار تن
فقط يک نوع عکس العمل نشان می دهد، يا بعبارت ديگر تّا ثير يک عامل اجتمائی در ) شرط

که چنين تصوريری از انسان، کامالً  در صورتی. انسان، هميشه يک نتيجه را ببار می آورد
 در  ساوی در انسانها، تاثيرات مختلف دارد؛ حتی در خود همان انسان،غلط است، يک عامل م

 بنابراين با مساوی ساختن همه شرايط، انسانها مساوی  . تاثيرات مختلف دارد موقع مختلف،
 در طبيعتش از تساوی می گريزد و ميخواهد چيز ديگری  نخواهند شد و از آنجا که انسان،
يط مساوی تر بشود، سائقه گرايش به سوی عدم تساوی غير از ديگران باشد، هر چه شرا

 و اگر امکان وجود اين سائقه وجود نداشته باشد، محروميت تازه ای در  .بيشتر می گردد
يک ايده . يک ايده را نبايستی تا حد تنفيذ نمود که انسان از بين برود. اجتماع ايجاد ميگردد

ايده ای که بدون حدود خوب . ودی خوب استدر حد) مانند ايده تساوی ميان انسانها( خوب 
.باشد وجود ندارد  

ولی . ايده بايستی برای انسان و در خدمت انسان ولی نه بر عليه انسان و عليرغم انسان باشد
.مطلقيت و کليت هر ايده ای، عليه انسان است  

 قانون اساسی عليه احزاب

. يرغم سالطين و حکومتها بوجود آمددر گذشته، قوانين اساسی برای تامين آزاديهای فردی، عل
حاال موقع آن شده است که قوانين اساسی برای تامين آزاديهای فردی عليرغم احزاب بوجود 
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 قدرت را از   ملت، . قدرت احزاب همانقدر خطرناکست که قدرت حکومت ها و شاه ها .آيد
.شاهها و حکومتها گرفته است و به احزاب داده است  

    نقطه آغاز برای خود می يابدتساوی در فطرت مازادی و آل  آايده

 ما تساوی آزادی ً  در آغاز وجودی قرار بدهيم مثال ما دوست داريم که ايده ال های خود را،
و ا ز ا.  و آزاد استمی خواهيم، آن وقت مدعی می شويم که انسان در طبيعتش مساوی

  بعداً ه است حق دارد و می بايد مساوی است چون او در آغاز مساوی و آزاد بود سرچشمه،
ين نحو به دست  را بديک ايده ال، حقا نيتش. اين شيوه تفکر غلط ا ست. هم مساوی آزاد بماند

 بر عکس اين شيوه  .ز سرچشمه در وجود و فطرت بوده است آورد که در آغاز و انمی
ی ها احتياج زادها وآ به مقداری ا ز تساوی  برای حل روابط اجتماعی، اجتماع  دراستدالل، ما

شته باشيم انسان به  دا می توا نيم آزادی و اساساً ما در اجتماع ا حتياج به آزادی داريم. داريم
جتماع  دراآزادی واقعی است که در روابط انسانی. تنهايی، احتياج به آزادی ندارد و آزاد نيست

ای تازه ای برای ا يجاد بط انسانی بيشتر می شود، دامنه ه رواچه اين هر.  شود می طرح 
.پيدايش يک نوع آزادی است گونه رابطه ای، زمينه برای هر. آزادی پديد می آيد  

 نفی روابط اجتماعی   با .هيچ گونه آزادی ندارد چون روابط ا جتماعی ندارد فرد در طبيعت، 
. می شودنمی شويم بلکه زمينه ای که بر آن آزادی قابل تحقق است از بين برده  ما آزاد تر

 همين طور تساوی ،.  بود  ما بود، متوجه نفی روابط اجتماعی، آزادگی که ايده ال عرفای
.مساوی ارزش و اهميت پيدا می کند نامفهومی است که بر زمينه روابط اجتماعی انسان های  

 تساوی بر آزادی

 آزادی همان طور که روزگاری عدم تساوی آزادی رااز ميا ن می برد روزگاری نيزتساوی،
 و سازگار آزادی و تساوی دو ايده هستند که در بعضی قسمتها پشتيبان. را از بين خواهد برد

آزادی و تساوی در همه نقاط با هم هماهنگ و . همند  قسمتها متناقض باهمند و در بعضیبا
 ست چون اين دو اصلقسمت موافق و متضاد بسيار مشکل اجدا کردن اين دو . سازگار نيستند

. پيچيده و بهم بسته هستند بهم   

 جائيکه آزادی جز تساوی نيست

حسد دو انسان ضعيف، او را عالقه مند به تساوی می کند تا هنگاميکه ضعف در اجتماع شديد 
ب برای تساوی چندان زياد است که آزادی برای مردم چيزی جز تساوی  است، التهاو پراکنده

.عيف نيستب جامعه ض ا لتهابه اين آزادی پاسخ. نيست  

  نکه اکثريت مردم آزادی را بخواهند بايد در آغاز برای آ . تساوی می خواهد جامعه ضعيف،
ئقه حسد  ما جهت سادر جامعه قوی. ت دادز ضعف نجا ساخت و ا را نيرومند ين ا کثريتا

يت و شخصيت، عالقه به تساوی را تحت شعاع خود قرار  به فردجابه جا می شود و اشتياق
.  از اين رو است که در جامعه های ضعيف، عالقه به کمونيسم شديد می باشد.می دهد

برای آنها آزادی چيزی جز . دمکراسی برای اين جامعه ها، تحقق تساوی درهمه زمينه ها ست
يل به قدرت کرد، تا عالقه به آزادی يکسان و هم  تبدضعف اين جامعه ها را بايد. تساوی نيست

. بشودوزن به عالقه به تساوی   
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 قدرت سياسی به کدام گروه از نخبگان می رسد؟

گان سياسی، نخبگان فکری، نخبگان مذهبی، نخب. گروه های مختلف اند جتماع ،نخبگان ا
اينکه ... ، نخبگان فرهنگی و)متخصصين(ن اقتصادی نخبگان فنی نخبگان اخالقی، نخبگا

ست که اجتماع به کدام  به اين ا نخبگان خواهد شد، بستهز گروهقدرت سياسی نصيب کدام يک ا
لبته مساله خيلی پيچيده می شود اگر ا. را می دهد اين عوامل بيشترين ارزش و اهميت از يک

طبق . يگری بيشترين ارزش را دناخودآگاهانه به يکی بيشترين ارزش را بدهد و آگاهانه به
وال سخت ترين رقابت معم . ترتيب اين ارزش ها مسابقه و رقابت انسان ها فرق می کندجدول

در  ˝مثال(ئل است اگر در اين مورد ن قاآدر جايی است که جامعه بيشترين ارزش را برای 
 بعد ازآن اهميت - طبق جدول-ارزشی کهراه رقابت و مسابقه بسته شود، آن گاه در) ستسيا

ان در و خواه ناخواه بهترين و زبده ترين نخبگ. جايگاه مسابقه بندی می شود ، داردبيشتری
مثال وقتی ارزش های مادی و اقتصادی باالترين . جائيکه مسابقه آزاد ممکن است رشد ميکند

قدرت و . دارزش اجتماعی است، نخبگان اساسی ملت در صحنه ا قتصاد نمودار می گردن
اجتماع امکان پذير باشد، فعال ترين  درهنگامی که مسابقه آزاد سياسیحيثيت و بالطبع سياست،

 ولی هنگامی که راه مسابقه و رقابت آزاد سياسی بسته   به سوی خود جذب می کند،افراد را
ن  نخبگاآن گاه در ارزش های جدول بندی شده بعدی) مثل ايران در دوره محمد رضا شاه(شد 

ين در ايران که اين رقابت اقتصاد و يا د˝ مثال. امکان تالش و ورزيدگی و پختگی پيدا می کنند
ناخواه امکان رشد يز به وسيله دربار و به نفع دربار محدود شده بود خواه قتصادی نآزاد ا

 صحنه رشد نخبگان  از اين رو مذهب،. قتصادی نيز بسيار محدود و تنگ شدواقعی نخبگان ا
ن مذهبی سياسی و بالطبع نخبگا) ز سياست است اينی جدا ناپذيرو از آنجا که اسالم  د (مذهبی

.شد  

 بايد ارزش ا جتماعی سياست و اقتصاد  ت علماء و ديندارا ن از سياست،برای کوتاه کردن دس
و فکر را باالترين ارزش ها ساخت و امکان آزاد رقا بت و مسابقه را در آ ن زمينه ها فراهم 

   طبق ارزشی که اجتماع به آن ها می دهد راه قتصادی و فکری،انمود تا نخبگان سياسی و
. ها بگيرندنتنگ سازند و امکان حکومت را از آ  کومت راورود آخوند ها به سياست و ح

 فعال اجتماع که مسابقه جو وگرنه با فقدان آزادی فعاليت در سياست و فکر و اقتصاد، نيروهای
.بت گرا و مبارز هستند به حرفه آخوندی ميل خواهند کردو رقا  

 شرکت مساوی در پيشرفت

ختالل و بحران  اجتماع، ايجاد و فکری در اصادی و صنعتی و علمیينکه پيشرفت اقتبرای ا
. ن پيشرفت شريک باشند در آمساوی˝ نکند، بايد همه افراد و گروه های ملت به طور نسبتا

، سبب می شود  پيشرفت های اقتصادی و صنعتی و علمی و فکری در جامعه های عقب افتاده
ان گردد و چون همه افراد و که تناسب طبقات و گروه های آن جامعه نسبت به هم مختل و پريش

در پيشرفت  جتماعی که دارند ،ا سب موقعيت به تناگروه های آن جامعه به طور مساوی يا
شرکت نمی کنند افرا د و گروه هايی که در پيشرفت، بيشتر شرکت می کنند و نسبت به 

مساله ين رو از ا.  زنندپيشرفت گشوده ترند، تناسب و مدارج اجتماعی را به کل به هم می
. ل اين شرکت نامساوی و يا نامتنا سب گروه ها درپيشرفتعکس العملی است در قبا تساوی،

کسی که يک گام، پيشرفت صنعتی يا اقتصادی و يا . مساله مردم تساوی است و نه آزادی
فکری می کند، صد گام از افراد يا گروه های ديگر اجتماع که در آن پيشرفت شرکت نکرده 

.تداند پيش می اف  
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سب با موقعيت اجتماعی که دارند به طور يکنواخت در پيشرفت های اقتصادی يد متنا را باهمه
پيشرفت های فراوان . جتماعی زياد لطمه نبيندسب ا تناو صنعتی و فکری سهيم ساخت تا اين

سب  شود که همه در تنا خود مساله نيست بلکه مساله موقعی ايجاد می در يک جامعه به خودی
.دشن نبای که دارند درآن سهيماجتماع  

 انسان بی رزق

ايمان و اميد به پيشرفت های اقتصادی وصنعتی و علمی و . بت نداردانسان احتياجات طبيعی ثا
ی سياسی، احتياجات موجود را دامنه دارتر و شديدتر وظريف تر می سازد و احتياجا ت تازه ا

ياجات ضروری ثابت روبه رونيست، قل احت حداله ترضيهحکومت، ديگر با مسا. می آفريند
    حتياجات تازه روبه روست که به سختی ا و افزاينده بلکه ترضيه احتياجات گسترش يابنده

 نداده ا ست که جامعه، ديگر جامعه رزقی نيست احتياجات را خدا . می تواند از عهده آن بر آيد
رزق به .  کندش بايستی ترضيهفريده و انسان خودآحتياجاتی است که انسان ا. خدا ترضيه کند

احتياجی را که انسان ،عليه اراده خدا يا بدون موافقت . حتياجات طبيعی خدا داده رابطه داشتا
 رزق های  آفريده، با) خارج از برنامه و نظامی که او معين کرده(اراده خدا برای خودش 
.الهی نمی شود سير کرد  

 چگونه عادات انسانی، خدائی می شوند

زلزل شدند، کسانی که می خواهند آن موازين را ن اخالقی و رسوم وقتی در جامعه ای متموازي
ز آن نکه انسان را ا آها را الهی و ابدی و فطری می سازند تزلزل به جایدوام بخشند، آن

در تزلزل روانی، به جای آن که . ن موازين می بندد انسان را به آموازين جدا سازد، بيشتر
ست می چسبد تا يکش ا که نزدن چيزهايی و به خودش بچسبد، به آ بيابدانسان، خودش را
ت ها و افکار گذشته می شود زعاد باعث نفرت از گسستن اتزلزل روانی. خودش را برهاند

ت بيشتر به عادت ها و افکار گذشته خود می چسبيم که  خود، ما با شدبرای رفع تزلزل روانی
بايستی کوشيد که اين تزلزل روانی  وافکار گذشته خود ،برای آزاد شدن ازعاد ت ها . بوديم

 گذاشت که تزلزل نبايد. يا اينکه اطمينان به خود بيافزايد و خود، نيرومند شود. بسيارناچيز باشد
عادت ها و افکار و برای جدا ساختن . يت کند ما به خود ما سرافکار و عقايدا  و ت هاعاد

و فکر و عقيده ای از برای تکانيدن عادت . ز خود تکان داد و اها را تکان دادعقايد، بايد آن
ن که اين تزلزل  بدون آن که خود متزلزل شود ياآن را متزلزل ساخت بدون خود، بايد آ
 لذت از زلزله ای که در خود ت از تزلزللذ. س و وحشت از خود ما شود  سبب هراضروری،

 توان از ای را نمی ست هيچ عقيدهد الزم ازلزل ساختن افکار و عقايت به متمی افتد برای جرا
ط  لذت بردن و نشان که خود را متزلزل ساخت تنها راه چاره برای آزادی،نيد، بدون آخود تکا

قيامت زلزله می شود برای اين که هول قيامت ا ز دل برود بايد . ز تزلزل استپيدا کردن ا
.شت دا زلزله را دوست  

 استبداد در درون ماست

ن نسبت به همديگر همان رابطه ای را پيدا می کند که قوای اجتماعی و ی انساقوای درون
 قوای اجتماعی با هم   که سياسی يا آنکه نسبت به همديگررابطه معکوس يا متضاد با نسبتی

ل داده می شود و جتماعی درون انسان انتقا ا تابعيت-روابط حاکميت˝ مثال. دارند پيدا می کنند
 ها نسبت به ر، دستگاه و شبکه ای از همان نوع حاکميت ها و تابعيتقوا و سوانق وافکا

.يگر پيدا می کنندهمد  
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 قوی درونی  وقتی رژيم سياسی و اجتماعی واقتصادی متزلزل شد يا از بين برده شد روابط
رژيم گذشته، در خارج از بين می رود ولی .  می کند و به جای خودش می ماند انسان مقاومت
 روح رژيم تازه و روابط تازه را  و آنچه در دوران ما باقی مانده،. ی می مانددر درون باق

.معين می سازد  

 فکر، علت نيست

.  نداردفکر نسبت به نتيجه اش روابط علت و معلولی. نتيجه يک فکرمعلول آن فکر نيست
ن با  و فکر م . يک فکر به طور خود کار نتايج خود را بدهد نمی توان نشست ين کهمنتظر ا

.برخورد به د يگری نتايج عالی خود را در ديگری نمی دهد  

 در خود پرسستی خود فقير می شود

 در خود پرست روز به روز خودش فقيرتر و خالی تر می گردد چون هيچ کسی را نمی يابد که
يگری به خود باز می گرديم دامنه خود  ما از دب شود چون وقتیاو خود را گم کند و به او جذ

پرست چنان از خودش خوشش اما خود . کنيم سيع تر می سازيم و خود را سرشارتر میرا و
  و در خود ماندن ،. ش منحرف سازد خودت انحصاریتواند از لذهيچ کسی نمي می آيد که

. فقر و تنگی خود می شود سبب  

 ايدال نبايد حکومت کند

 خود  قد رت را تصرف کند ،ی کند، هرکس که می خواهد من حکومت ه ال انسان برانساتا ايد
عالقه به . ل ها می سازد  يا آ ن که خود را مطهرآن ايده آل ها در می آوردرا به شکل آن ايده آ

 نبايد. لی وکمالی می سازد سف به اخالق الهی و ايده آگانه همه را متأرف قدرت ناخودآتص
در چنين . مان حکومت کنيم ل هاي، ما بايد بر ايده آل بر ما حکومت کند آشت که حتی ايدهگذا

عالقه ما بر ايده آل . نيد ن رو بر خواهد گرداه از اخالق و تقوا و طبق ايده آل شدموقعيتی هم
ل حکومت تا ايده آ.  از قدرت پرستی ندارد و خالی منفعت ء ان هم سرچشمه پا ک ورها، چندا

.می کند ، هر ايده آلی خطرناک است  

  تغيير قيافه حسد؟

از اين . ن بايد حسد خود را ظاهر سازد ، از تساوی دم می زندی هر جايی که انسادر دمکراس
به عبارت ديگر در ايده . پوشش ايده آل پيدا کرده است. رو نيز کسی صحبت از حسد نمی کند 

.آل متساوی ، حسد ، نام زيبا پيدا کرده است  

 چرا دوره سلطنت و امامت پايان پذيرفته!

ها را ی يا دستگاهی را می طلبند که منافع آنر و حکومت خود ، کسوقتی که مردم در رهب
: سلطنت و امامت وخالفت. تأمين نمايد ، ديگر سلطنت و امامت و خال فت ، دوام نخواهد کرد

ی مردم عل اخالقی يا ايده آل اجتماست می آورد که ايد ه آ بدحقانيت حکومت را در اثر اين
آن رهبر بايد شکلی  ا ماده ای شکل پذير می ديدند که درمردم در خود موم وآلت ي. بودند 
). ين صورت ساخت را به بهتررهبر،هر کسی(ن رهبر دا شت آکه  )صورتی پيدا کند (بگيرد 

دم ، آلت برای تحقق و اجرای اراده خود مر.  معکوس شده استاما اين رابطه در د نيای کنونی
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به مردم  حاکم. دست داده اند  ز ار بودن رالت بودن و ماده شکل پذيمی جويند و اشتياق آ
مفهوم قرآنی وانجيلی و (ازد صورت نمی دهد و از مردم صورتی را که می خواهد نمی س

  ها آن.  رهبر و حاکم و حکومت را تابع صورت خود می سازند،بلکه مردم) از رهبر تی تورا
.يگر در حکومت صورت ساز نمی خواهندد  

ه هاروش انديشيدن نه اند يش   

برای ياد گرفتن و پذيرفتن آن انديشه ها )  بر خورد با انديشه ديگران يا(ن مطالعه انديشه ديگرا
 يگری به روش انديشيدن خود ، انگيخته دن است که ما از روش انديشيدن بلکه برای آنيست
که  روش انديشيدن ندارند بل ولی بسياری از مردم که انديشه های ديگران را دارند،. يم شو

ها روش انعکاس يا روش جا به  آنزانسان، ا. يشه از يکی به ديگری هستندل يک اندنتقا اجايگاه
.فکار واهی را ياد می گيرندجا کردن ا   

عينيتش را ازدست می دهد ،))انديشه عينی(( چگونه    

يشه ، برای آن که اند . بات روانی جداشود و التهابرای آن که انديشه ای عينی شود، بايد اميال
نديشه عينی آيا می شود ا . تأثير کند بايد آميخته با اميال و التهابا ت روانی باشد در انسان ها

  و التهابات روانی انسان ها شعله بزند ؟ لپديد آورد که به اميا

 شد که آن انديشه ، بدون لتهابات روانی بوجود آمده ، سبب خواهدآيا چون يک انديشه بدون ا
تشارش ، عينّيت خود را ثير و نفوذ و انر بکند؟ پس يک انديشه عينی با تأثي تأالتهابات روانی

ش ، چون بدون اين برانگيزندگی التهابات واميال، امکان انتشار و نفوذ ست می دهد ،از د
.بسيار محدود است   

  استوار ماندن در تصميم، ايجاد قدرت تصميم را می کند

کسی نمی خواهد ، يک اراده ضعيف ، حق تصميم يک اراده قوی ، حق تصميم گرفتن از 
نبا ل امکانات  دارد ،  تا بدگيری می خواهد ، انسان بايداحسا س آن را بکند که اراده ضعيف

تقويت اراده اش بيفتد اما اراده ضعيف ، با گرفتن حق تصميم گيری، حتما موفق به تصميم 
اراده اش بيشتر پی می برد و در  به ضعف     چه بسا که حق تصميم گيری. گيری می شود 

.موفقيت تازه اش بيشتر احساس محروميت و آزادی دارد  

 درک   با با وجود اين ، ما تصميم نمی گيريم ما. خيلی از تصميم گيرها ، احتياج به حق ندارد 
به . ز تصميم گيری باز می دارد   را ا که ما ضعف اراده خود، ديگری را متهم می سازيم

.تصميم گيری نبايد اکتفا کرد بلکه بايد تصميم گرفتگرفتن حق    

برای اين که تصميم ما نيرومند شود بايد در . اراده در تصميم گيری ، نيرومند و آهنين می شود
 زود اجرا می  چه بسا ا ز تصميمات،. يک تصميمی که گرفته شده مدت ها ماند و مقامت کرد 

رنده ، در تصميمی که گرفته ، می ماند و تصميم شود چون مردم می دانند که اين تصميم گي
به محض اين که انتظار تغيير تصميم او را داشته باشند . خود را به ا ين آسانی تغيير نمی دهد

. ماندن مهم است ستوار ا مهم نيست ، در تصميم تصميم گيری.آن تصميم به جد گرفته نمی شود
 و در آن  گيری ديگر ، تصميمی بگيرديک ملت می تواند در خاموشی ، و منع حق تصميم

.يکتاتور را در هم بشکنداستوار بماند و اراده  د  
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 نيکی ، تعادل داد ميان شرها است

شر می ناميم اگر سوائقی که ما . يجاد انسان خوب می کنداين درست نيست که سوائق خوب، ا
قه به تظاهر و خود مانند شهوت جنسی، قدرت خواهی، عال (ها می دهيم يا ارزش منفی به آن

يدا کنند و نگذارند که يکی از آنها بر با هم و عليه هم تعادل پ...) شتياق تمتع از زندگیا نمايی و
 کوتاه و موقتی باشد و تالش برای کنترل و  ئق غلبه گذرا پيدا کند يا آن که اين غلبه،ديگر سوا

ها که ست تا آن برخوردار اشتریز سالمتی اخالقی بي اتعادل هميشه موجود باشد، چنين انسانی،
 و نيکی، زائيده سرچشمه ای از نيکی ها نيست بلکه حالت تعادل. فقط سوائق خوب داشته باشند

. نيکی وجود ندارد. دلت نيک فراهم می آور حا يک نظم شرها، . ط ميان شرها استانضبا
را نابود ساخت يا برای رسيدن به اين نيکی ، نبايد شرها . ست شرها الت مياننيکی، يک حا

ها به همديگر و شيوه ترمز کردن يکی با بلکه بايد شيوه مقابله آن گفت ، يا تاريک ساخت ،
ها و همچنين عدم ترضيه يکی با ترضيه ديگران در  آنديگری و باال خره شيوه ترضيه تناسبی

 و امنيت لت و رفا عدادر بنای شرها  زا.  تا به حا لت نيکی نزديک شد يک موقعيت را داشت
.نظر کرد توان صرفاجتمايی نمی  

 وجود، همه اش پديده است

يک جا  يک زمان و (اما هر طبقه ای ا ز پديده ها ، هميشه . هر چيز طبقاتی از پديده ها ا ست 
.  باطن هم مانند ظاهر پديده است  .در دسترس امکانات معرفتی ما نيست) تحت همه شرايط  و

آن چه ما در ماهيت و . بل دريافت ا ست قاو در شرايطی ديگر،يگر،  دفقط باطن، در زمانی
طبيعت و فطرت شيئی می ناميم، طبقه ای ا ز پديده ها هستند که در شرايط  جوهر و روح و

تمام طبقات يک چيز ، به . با امکانا ت معرفتی بيشتر، دريافتنی هستند  مشکل تر و نادرتر و
حتی همه . در همه شرايط پديده های يکسان نيستند در يک زمان و  و با يک شدت و يک نوع

 نع  ها، مايافت و يا برخورد با يک طبقه از پديدهدر.  هستند پديده ها مانع پديده بودن يکديگر
سائی همه شنا. ديده های همان شيئی می گرددز پيگر ا  برخورد با طبقات  د يا ز دريافتا

ما نمی توا نيم معرفت خود را با يک . ستطبقات پديده های يک چيز بطور يکسان ميسر ني
 خود طبقات مختلف آن پديده. گسترش و نفوذ بدهيم  شدت وعمق از همه پديده های يک چيز،

ت طبقه ای از پديده ها در يک چيز فمعر. شوندت ديگر در آن چيز ميها، مانع معرفت به طبقا
.يگر آ ن پديده می شودات د معرفت طبقگونی  مسخ و دگرسبب انحراف يا) يا در يک واقعه(  

ز پديده های روانی را مسخ و  امطالعه در مجموعه ای از پديده های روانی ، طبقات د يگر
معرفت يکنواخت و يکپارچه و همگونه از تماميت انسان در يک زمان . منحرف می سازد

 از دقت نه تنها درک بيشتر مجموعه ای از پديده های ديگر روانی يا اجتماعی،. ممکن نيست
می کاهد بينش ما از پديده های ديگر روانی يا اجتماعی بلکه معرفت پديده های ديگر روانی ׃ 

.د سازيا اجتماعی را مسخ و منحرف می  

 عی يا ترکيب اجتماجمع بندی بينش های مختلف از مجموعه های مختلف پديده های روانی يا
  ميت انسان يا معرفت تماميت ا جتماعها در يک تصوير يا دستگاه ، به هيچ وجه معرفت تماآن

اگر ما تاريکی ها و انحرافا . جمع بندی اين معرفت ها، بر مجموعه معرفت نمی افزايد. نيست 
 کدام از اين معرفت ها ايجاد می کنند جمع بندی کنيم خواهيم  ت و مسخ سازی هايی را که هر

ه شدت های مختلف بيشتر و بيشتر ديد دامنه انحرافا ت و مسخ سازی ها در طبقات مختلف و ب
جمع بندی و ترکيب معرفت ما، می بايد آگاهانه با ترکيب مسخ سازی ها و . شده است

گسترش معرفت های ما با چندين برابر گسترش . انحرافات و باريک سازی ها همراه باشد
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ی ديگر بينش و پديده ای از انسان، سراسر پديده ها. مسخ سازی ها و انحرافات مالزم است
 سراسر معرفت های ساير   يک معرفت از قسمتی از انسان، .انسان را متأثر و مسخ می سازد

ما با . يعنی معرفت يک جريان عظيم معرفتی با خود می آورد. می سازد قسمت ها را مسخ
اين جنبش ناخودآگاهانه ضد . ضد معرفت ايجاد می کنيم تالش معرفتی خود ناخودآگاهانه 

سبب می شود که کنار معرفت های خود، اين ضد معرفت ها را آگاهانه به حسا ب معرفتی ما، 
مسخ سازی و دانستن مقدار مسخ سازی و دانستن جهت مسخ سازی،  دانستن نوع  .نمی گذاريم

دانستن ˝ بلکه غالبا. ای نيست نادانی های ما معموال ندانستن پديده. خود يک نوع معرفت هستند
نيم يله معرفت خود بی خبريم و نمی داه ما از مسخ شدگی آن به وسپديده مسخ شده است ک

.هيچ معرفتی نيست که با خود ضد معرفت نياورد. معرفت ما چه مقدار آن را مسخ کرده است  

 خطرهرعقيده و فکری درعقيده يا فکرمتضاد آن ها نيست

  . زهمان افکاربسياری از افکار، به ضدشان نفی کرده نمی شوند بلکه با اصالح مختصری ا
ز يک فکر، آ ن فکر را  احتی نامرئی يک انحراف مختصر و) اصالح(يک تغيير مختصر 

از اين رو خشک عقيدگان و پاسداران هر عقيده ای . بدون هيچ گونه سروصدايی نفی می کند
 بلکه بيشتر حساسيت نسبت به همان  چندا ن متوجه عقايد و افکار متضاد با خود نيستند،

اين .  تفسير های مختصر دارند  مختصر و تغيير معماهای مختصر و همان تغييراصالحات
انحناء می دهند بدون آن که آ ن را بشکنند ولی با همان   به يک فکر،  تغييرات بسيار ريز،

انحناء مختصر جهتی تازه درآن فکر شروع می شود که در حين تغيير، چندان نمايان نيست 
من خدای تو را نفی نمی کنم بلکه می گويم خدای من مهربان تر . تخدای تو مهربان اس: مثال

.از خدای تو است  

همين خدای ...) يا عادل تر است، يا(خدای من برای من مهربان تر از آن است که تو می گويی 
و خدای مهربان تو با خشونت و قساوت و بی . مهربان تر، خدای مهربان تو را نفی می کند

تغيير مختصر در همان صفات خدا، از .  کردن اين خدای مهربان تر استرحمی در پی نابود
 خداها نام واحد به. به همين لحاظ بی نهايت خدا وجود دارد. يک خدا، خدای د يگری می سازد

.يل به وحدت نمی سازددادن اين بی نهايت را تبد  

 آيا نجات جامعه در گسترش استعداد های انسان است؟

ها و قوای موجود در انسان، انسان و جامعه را نجات نمی دهد و مسائل گسترش همه استعداد
ها و قوا، مسائل تازه با ابعاد غير  استعداداجتماعی را حل نمی کند بلکه برعکس گسترش اين

نيسم و کاپيتاليسم و ليبراليسم همه بر اين ادعا بنا شده اند که بايد کمو.  کندمنتظره ايجاد می
های نهفته در  گسترش استعدادنسان در اينشت ، نجات ا دا استعدادهاايمان به گسترش اين

مثل اين که اين . ئل انسانی را حل نمی کند بلکه بر مسائل انسانی می افزايدانسان، مسا
نمی دانند چيست ولی  اينکه اگر ايدئولوژی ها می دانند که اين استعداد های نهفته چيست و يا

 گسترده که دراثر ناهای اجتماعی نهفته، در گسترش دردایه استعدادمطمئن هستند که اين
های نهفته چون ولی نتيجه گسترش استعداد. اهد شدها ايجاد شده بود رفع خو استعدادماندن اين

غير قا بل پيش بينی ا ست بالطبع نمی توان پيچيدگی ها و مسائلی را که ايجاد خواهند کرد و 
.  تازه شان، معضالت پيش بينی ناشده پديد خواهد آوردبالطبع ثروت ا ين ا ستعداد ها و طيف

بط می افزايد به هيچ وجه نجا ت جامعه  ها و رواها بر مشکالت و پيچيدگیترش استعدادگس
اين ايمان ساده لوحانه و . ، حاصل نخواهد شد بشريت از مشکال تش در گسترش استعداد ها

ليسم از ليبرا  و ليسمو کاپيتا  نيسمو که کمخوش باورانه بر اثر تصويرهای سر بسته نيست
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 و هماهنگ از هم  ، استعداهای نهفته طبق يک برنامه معين شده از اين گذشته. انسان دارند
به (ن در آ ينده محاسبه کرد رش استعدادهای نهفته را نمی توابروز نمی کند و چون گست

.اندبل محاسبه می م قاناک و غير خطرهميشه) خصوص در يک جامعه وسيع  

 جاذبه انديشه های کلی درباره انسان

. ب تر می شوندجاذ˝ وند پر اشتباه تر و متقارتاانديشه ها درباره انسان هر چه کلی تر می ش
    انديشه گام به گام از فرد دورتر و بالطبع با کلی شدن انديشه،. ن، صورت فردی داردانسا
و بيشتر می گردد ن غلبه بر فرد و تصرف اختن انديشه امکا سااما با کلی. شتباه ترمی شودپرا

هات انديشه شتبا اجاذبه امکان تصرف انسان و غلبه برای. و از اين رو نيز جاذب تر می گردد
.داز نظر محو می ساز های کلی را درباره انسان ،  

 پرش به انديشه های کلی

ما به . لی بسازدخرافات زبانی از يک تجربه محدود فردی می تواند با يک پرش يک انديشه ک
ت محدود و تک تک، آهسته آهسته به ن را داريم که با جمع اين تجربياندرت حوصله و صبر آ

طرف يک انديشه کلی حرکت کنيم و اگر چنان چه از همان تجربه واحد و محدود و نخستين با 
   طرحاگر. يک پرش، انديشه کلی را طرح نکنيم با داشتن چند تجربه، اين کار را خواهيم کرد

ن آزمايش هائی موقتی تلقی می کرديم و با مشاهده عدم انطباق اين انديشه های کلی را به عنوا
ما ˝ ولی معموال. آن با تجربيات تازه، انديشه کلی ديگر را می آزموديم، اقدام بسيار مفيدی بود

  با آن انطباقکه(ها می کوشيم که تجربيات تازه را تانديشه کلی پای بند می شويم و مدبه اولين 
 منطبق  ها را به نحوی با آن انديشه به زور تفسير و تحريفيا ناديده بگيريم يا آن) ندارند
. ها ما را از ترک يک انديشه کلی باز می داردتردستی تفسيری و تأويلی ما مدت. سازيم

.دهای کلی انتظار تصرف يکباره همه واقعيت های مربوطه را به ما می ده فراگيری انديشه  

  فرد در اجتماع، حل نمی شود

اش است اين نتيجه را می دهد که فرد، علی رغم تعلق به يک  اين که انسان، بيش از عقيده
     گروه و اجتماع يا گروه ها و اجتماعات، در يک گروه و اجتماعات يا در همه آن ها حل

وان کارگر و مسلمان نه يک فرد به عن. ها می ماند از آنها و ماوراء آننمی شود و هميشه بيش
همين طور به عنوان کارگر مسلمان يا . در طبقه کارگری و نه جامعه مسلمان، حل می شود 

چنين نه در اتحاديه کارگران و نه همکارگر کمونيسم نه در طبقه کارگر، نه در جامعه اسالم و
  به يکارزش يک فرد، ارزش بستگی او  رو ازا ين. در حزب کمونيسم هر دو حل می شود

 ز بستگی به هيچ اجتماعی يا طبقه ای سرچشمه نمی گيرد وارزش او ا. گروه يا اجتماع نيست
 همچنين آگاه بودش. ستارزش فرد بيشتر از ارزش بستگی اش به ا ين گروه ها و اجتماعات ا

. و اخالق و انسانيتش و فهمش محدود در چهارچوب وافق آن گروه ها يا اجتماع نيست  

یم با تالش عقلرابطه الها  

از اين رو کسی که به . قدرت الهام و معرفت احساس، با افزايش قدرت عقلی کاهش می يابد
تالش های عقلی بيشتر خو دارد، تنها راه داشتن الهام و معرفت احساس سرمستی و تخليه 

 ره دوبا  تا قدرت الهام و بايد با يک ضربه و ناگهان ضوابط عقلی را زخود دور بريزيد. است
. نيرو بگيرد  
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  سخن، طبق فهم جامعه

هر متفکری در ضمن انديشيدن، بايد گاه به گاه به عقب خود بنگرد تا از جامعه اش زياد فاصله 
هيچ فاصله ای از جامعه شان ندارند  و بسياری از متفکرين از بس به عقب می نگرند ،. نگيرد

    دور. ش فاصله پيدا می کند از جامعه ان که می انديشدچون آ.  قع هيچ نيانديشيده اندو در وا
بلکه متفکر در اثر اين دور افتادن از جامعه برای . فتادن از جامعه عالمت بدی انديشه نيستا

کسی که .  به جامعه برای جامعه مفهوم می گردد ن شديکو در نزد.  شودجامعه نامفهوم می
   به جامعه می ماند و کسی که يک  نزدهميشه از نامفهوم شدن برای جامعه رنج می برد ،

از مطابق فهم جامعه سخن گفتن، . نمی تواند هيچ رنجی را تحمل کند ،همراه با جامعه است
.تقوايی می سازد تا عدم قدرت تحمل رنج خود را بپوشاند  

  افزايش يکنواخت همه قدرت های انسانی واجتماعی با هم ممکن نيست

نبه نه در  همه جاچنين پيشرفت. ب نمی تواند بيافزايدس همه قدرت هايش را به يک تناانسان
فرد و نه در جامعه ميسر است افزايش و دامنه گيری يک قدرت با کاهش و تنگی قدرت ديگر 

معموال . همان طورکه در جنبه ای قوی می شويم در جنبه ای ضعيف می گرديم. همراه است
و . يدن نقاط ضعف خود اکراه داريمما متوجه جنبه هايی هستيم که قويترمی شود چون از د

ش و رهيچ روش پرو. ز خود پنهان می سازيم که ضعيف تر می شوند را به کلی اجنبه هايی
. سب سراسر قوی ما را پرورش دهد و نيرومند سازد تناآموزشی نمی تواند هماهنگ با يک

ت های جامعه همه قدر بينی، نمی تواند نجها  فرهنگ و دين و ايدئولوژی و همين طور هيچ
  .ت عصر حاضر استاين از بزرگترين موهوما. ب دامنه دهد و مقتدر سازدسرا به يک تنا

قتصادی تصميم به تقويت بعضی  زمانی و تاريخی و جغرافيايی و است طبق احتياجاتا بهتر
سيب های اين ، برای رهايی از آ يگر بگيريم و در طول تاريخ داز قوا و تضعيف آگاهانه قوای

̋ ا، مجدد قوائی را که مدتی تضعيف کرده ايم.  را تغيير بدهيم هان آجای يف و تقويت،تضع
، تضعيف نمائيم يا از تقويتش  ها بيش از اندازه تقويت کرده ايمتقويت کنيم و قوايی را که مدت

.دست بکشيم تا به تعادل نزديک شويم  

  رد يک دستگاه فکری بعد از نتايجی که داده است

ريخ می توان نتايج مثبت را در تا. د نتايج مثبتی داشته باشدفکری می توان) سيستم(يک دستگاه 
آن نتايج مثبت از اين به بعد . نگاه داشت ولی آن دستگاه فکری را کنار گذاشت يا ترک کرد

به خاطر حفظ و ادامه نتايج مثبت، . احتياج به توجيه و دليل برای ماندن و نگاه داشتن ندارند
هات ع دستگاه فکری، کاری بيهوده است آن نتايج مثبت، ديگر احتياج به توجيده به آنادامه عقي
...) يک ايدئولوژی(يک دستگاه فکر . و می توانند سر پای خود بايستند. خود ندارندء برای ابقا

اقداماتی که هنوز در . می رود،اما نتايج مثبت و منفی که داشته، بدون آن فلسفه باقی می ماند
 هنوز ريشه ندارد و به عنوان مثبت شناخته نشده اند احتياج به فلسفه و توجيه هات جامعه
در . عمل، ا حتياج به فلسفه ای که ما را به آن عمل کشانده است را، منتفی می سازد. دارند

اروپا چه بسا ا ز فلسفه ها و ايدئولوژی ها و جهان بينی ها که به تاريخ سپرده شده اند ولی 
ها اين فلسفه ها و ايدئولوژيها را نفی و آ ن. ها باقی مانده استت شان، بدون وجود آ ن مثبنتايج

. ها روزی به اجتماع داده اند زندگی می کنند که آنحالی که با نتايج مثبتی کنند در نقد و رد می
ها شده است و وجودشان ديگر رابطه ای با آن فلسفه و  آناين نتايج جزو بديهات زندگانی

 و ايدئولوژی ها  روشنفکران شرق طوطی وار آن فلسفه ها. ها ندارد لوژيها و جهان بينیايدئو
   کهن ورزند بدون آها کينه مین کنند و به آو جهان بينی ها را رد و نفی نقد و حتی لعن می
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هر فلسفه ای و ايدئولوژی  . نتايج مثبت آنها را در جامعه خود به عنوان بديعهات داشته باشند
رد و نفی . ن نقش و وظيفه را انجام دادارد و بدون آن فلسفه نمی تواند آظيفه تاريخی ديک و
، نقش ضروری خود را ايفاء  ن که آن فلسفه يا جهان بينیدن آن فلسفه يا جهان بينی بدون آکر

يک نوع ابلحی و کج ) حتی بدون آن که امکان شروع ايفاء آن نقش را داشته باشد(کرده باشد 
ت روانی و فکری   ما در تجربيا رد کردن و نفی فلسفه ای که هنوز در جامعه. تفهمی اس

که فلسفه ای نقش بدون آ ن.  استدون کيشوت گری  نشده ا ست، يک نوع  جامعه وارد هم
   چيزی .ن ما داشته باشد ما آن را با يک ضربه از جا کنده ايمش را ميا ااجتماعی و تاريخی

رد و نفی آن فلسفه . ست و احتياج به قهرمان نداردکار آسانی ا: دنش ندارد از جا کنکه ريشه
رد و نفی آن فلسفه . داده استدر اروپا بعد از انجام خدمتی است که آن فلسفه در اروپا انجام 

.نجام دهد تواند ابه خدمتی است که آن فلسفه در جامعه ما می ن ما پيش از شروع ميا  

 مخرج مشترک نفهميده ها

چگونه بايد انديشند، بلکه اين است که در آن  ن چه نمی انديشندتفکر اين نيست که در آمسئله 
ما وقتی درباره يک . ن نينديشيده اندنمی انديشند و نمی دانند که درآچه می انديشند، چه چيز را 

.فکر می انديشيم، در بسياری از وجوه يا فکر، آن نمی انديشيم  

انديشه های ما هميشه از .  صل وظيفه تفکر است ايشيده نشده ،يافتن آنچه در يک انديشه، اند
برای آن که ما بتوانيم سلسله افکار يک متفکر را با . قسمتی از نينديشيده ها ساخته شده اند

ن متفکر، در خود يشيده های مشترک با آسرعت و لذت دنبال کنيم بايد مجموعه ای از نيند
آن چه او انديشيده  تا درچه چيزها نبايد انديشيدزد که در آمويک متفکر به ما می. ايجاد کنيم

افکار را فهم آثار يک متفکر، نينديشيدن در مجموعه ای از ˝ معموال. است بتوان مشارکت کرد
معتقدين به يک فلسفه يا ايدئولوژی يا دين، هميشه . ناپذير ما می سازدجزء عادات مسلم و تغيير

    انديشند در آن چه می فهمند و می. رندديشيدنی ها دانينديشيده ها و نينمخرج مشترکی 
 ها می از مخرج مشترک نفهمی.  وت اند اما ا ين مخرج مشترک نفهمی شان به کيستمتفا
.ينی بستگی دارند دبه چه حزبی يا ن تشخيص داد که افرادتوا  

 طيف خوبی ها

تر  دشوارمل به خوبینتخاب خوبی و تشخيص آن و عی خوبی، تفاوت و تنوع پيدا کرد اوقت
از لحاظ کميت با  و نه تنها خوبی ها،. چون در اين موقعيت چندين نوع خوبی است. می گردد

وقتی که من خوبی را از ميان اين . هم تفاوت دارند بلکه از لحاظ کيفيت نيز با هم تفاوت دارند
ه ارزش ديگری خوبی ها پيدا می کنم و به آن عمل می کنم با آن خوبی که طرف مورد معامل

آن خوبی را که او در زمان خاص و در . در جدول خوبی هايش به آن داده است، انطباق ندارد
موقعيت خاصی می خواهد با آن خوبی که من در آن زمان و در آن موقعيت ا نتخاب می کنم 

وقتی يک بدی در مقابل يک خوبی وجود دارد مسئله عمل نيک انجام دادن بسيار . يکی نيست
    درولی وقتی ما مواجه با چندين امکان خوبی باشيم و ديگری هم مفهوم خوبی را. ده استسا
وجود . حتياج به قدرت تشخيص فوق العاده دارد شته باشد عمل خوب انجام دادن، اين طيف داا

در گذشته . طيف خوبی، سبب می شود که عمل خوب دامنه اش تنگ تر و باريک تر شود
׃اعمال  .چون خوبی، طيفی نداشتخوب تر بود   

 ايده ال و تضادش با ارزش انسان
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ايده ال در مقابل واقعيت قرار دارد و به ما هم قدرت تغيير واقعيت و هم جرأت تغيير واقعيت 
از اين رو برای داشتن قدرت بيشتر در تغيير واقعيت، بايد ايده ال را عالی تر سا . را می دهد

.خت  

تغيير هر نوع واقعيتی با تجاوز به .  و ارزش انسان سروکار دارداما تغيير واقعيت، با انسا ن
 واقعيتی بايد بی نهايت در تغيير هر نوع . انسان و تجاوز در ارزش انسان سرو کار دارد

حتياط کرد که به ارزش انسانی صدمه نخورد، ولی سرمستی و لذت از تغيير واقعيت، ما را ا ا
از اين رو علو ايده آ ل های ما در تضاد ذاتی با . زدز توجه به ارزش انسان منحرف می سا

. علو ايده آ ل در تغيير واقعيات، ارزش انسان را ناديده می گيرد. ارزش انسان قرار دارند
هرايده آ لی درجريان تحققش .  تضاد ميان علوايده آ ل و تضاد انسانی را نمی توا ن ازبين برد

ا ن ها نمی توان از آن ايده آ ل ها دست کشيد و ايده برای حفظ ارزش انس. ضد انسانی می شود
آ لی که علويت ندارد، قدرت و جهت کافی به ما برای تغيير واقعيت نمی دهد و جرأتی که ايده 

بل واقعيت به ما می دهد در اثر ناديده گيری واقعيت و انسان در ميان اين واقعيت     مقاآ ل در
 بلکه نسبت به انسان و  نه تنها واقعيات را ناديده می گيردايده آ ل برای تغيير واقعيات. است

ايده ال ها و ايدئولوژی ها انسان و ارزشش بيش از  در دوره . بينا می گردد ناها نيزارزش آ ن
آ ل ها، بشريت و انسانيت و خلق   ايده    از جمله اين. هر چيزی پايمال ناديده گرفته می شود

.دوستی است  

، برای جعل پديده اشترجمه يک اصطالح  

، چه بسا يافتن لغت متناظرآن نيست )از زبان های اروپايی به شرقی(ترجمه يک اصطالح 
با ورود اين لغت .  ن جامعه ندارد متناظر با خود در آبلکه ساختن لغتی تازه است که پديدهای

. اخته بشودتازه ساخته، کوشيده می شود چه در خيال و چه در واقعيت، ا ين پديده متناظر س
آن اصطالح در . اين پديده مجهول اجتماعی، متناظر با آن در اصطالح در زبان اروپايی نيست

کم کم يافته شده ا ست  زبان اروپايی بعد از پيدايش پديده يا واقعيت برای مشخص ساختنش ،
يا ولی ترجمه ساختگی اين ا صطالح پيش از پيدايش آن پديده يا واقعيت سبب خلق آن پديده 

اصطالح اروپايی با لغت تازه ساخته مقابلش در زبان . واقعيت مجهول درجامعه نمی باشد
اولی پديده يا واقعيت موجود ولی نامشخص را . مختلف اجتماعی دارند˝ شرقی، دو نقش کامال

معلوم و روشن و برجسته و چشمگير می سازد و دومی می کوشد که پديده يا واقعيت ناموجود 
 لغت تازه ساخته با يافتن کلمه  ين  بودن انا مفهوم. ا در متن جامعه خود جعل کندو ناشناسی ر

رفع نمی ) يا ترکيبی از اين کلمات ريشه دار و مشهور(ای ريشه دار و مشهور در اين زبا ن 
ن پديده يا واقعيت ا ست و تا آن  بلکه فقدان خود آعلت نامفهوم بودنش مسئله زبانی نيست .شود

ه نشده است، اين لغت تازه ساخته شده نامعلوم و ت طور مصنوعی ساخته و پرداخپديده، به
ز اين لحاظ است که روشنفکران و مترجمين در اين زبان ها، قدرت جعل ا.  ماندنامانوس می

و شباهت اين پديده های مجهول با پديده های اصيل . واقعيات پديده ها را در جامعه خود دارند
.ه قلب با اصل استجامعه غرب، رابطدر   

 طبق طبيعت زيستن

چون طبيعت انسان، غير طبيعی شدن و . ن هم بی خطر نيست انسا ن، چندازندگی طبق طبيعت
ن  انساضد طبيعت خود شدن است کسانی که نجات مسائل انسانی را در زيستن طبق طبيعت

نسان ا. ودند خبر بمی دانستند از تحول طبيعت انسان به طبيعتی که ضد طبيعتش، بود بی
 ً قيقاو فکر د.  شده استهميشه طبق طبيعتش زندگی می کند، حتی وقتی که بر ضد طبيعتش
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 بر ضد طبيعتش است و شعار طبق طبيعت زيستن، خود يک فکر است که  نجنبش انسا
.ماهيتش همان ضد طبيعت بودن است  

و . لبه می کندانسان در هر فکری که می کند، بر ضد طبيعت بر می خيزد و بر طبيعت غ
آرزوی زيستن طبق طبيعت، در اثر همين دور شدن و ضد طبيعت شدن دائمی او در فکر ا 

.ست  

 انکار يک فکر

.انگيزد  فکری از خودم بر می من هيچ فکری را رد نمی کنم چون هر فکری مرا به خلق  

 صورت يا مفهوم

ش می  مختلف اه هایصيل آن ملت در چهر اتصويرانسان را در هر ملتی، در آغاز شعرای
ين صورت ها را عبارت بندی کنند و آن متفکرين می کوشند ا˝ بعدا. رينندکشند يا می آف

هميشه تحول صورت به . صورت ها را تقليل به مفهومات و انديشه ها و سر انديشه ها دهند
صورت واقعی . علو فکری هميشه فقر صورت انسان است .مفهوم يک تقليل و تنزل است

ديد تا در مفاهيم فلسفی و اخالقی و حقوقی و  را می توان در اشعار يک ملت بهترانسان 
.ن ملت آسياسی  

ندارد گر به حکومت آنکه خود، صورت می شود احتياج  

نسان بکشد احتياج به فرماندهی و زورورزی و  می تواند صورتی زيبا از اکسی که
انسان طبيعتا صورت دوست و . کشدصورت هميشه انسان ها را به خود می . تجاوزگری ندارد

از اين رو است که به آسانی بت می پرستد ضعف صورت سازی باعث . صورت پرست است
ست و بدون به زور نداشته اهيچ شاعری احتياج . پيدايش فرماندهان و زورورزان می شود

 را خداوند در آغاز خودش. استزور و فرمان، ناخود آگاهانه ملت را به صورت خود ساخته 
چون .  نداشت حتياج به خلق انسان به صورت خود ايل به صورت کرد چون بدين طريقتبد

 به  حتياجرت می شود اخدايی که صو. ن صورت در می آوردش را به آانسان، خودش خود
مفهوم اين که خدا انسان را به صورت خود آفريد عالمت آن . خلق انسان به صورت خود ندارد

.رف رابطه ميان صورت و انسان را نمی شناخته استاست که گوينده اين ح  

 چرا اخالق، زورورز می شود

برای (هيچ اخالقی. اما انسان يک صورت ندارد. نسان بنا شده است از اهر اخالقی بر صورتی
از اين رو رابطه . تطابق با انسان در تماميتش ندارد) آن که انسان صورت های مختلف دارد

نگرانی از اين تزلزل، سبب سلطه جويی اخالق بر . در تزلزل استاخالق با انسان هميشه 
اخالق بايد بر انسان حکومت کند يعنی نگذارد که صورت های ديگر انسان . انسان می شود

. زشت و منفور می سازد نمودار شوند و برای سلطه گری، خود صورت های ديگر انسان را  

 هدف های عالی چيستند؟

.  بنابراين انسان وجودی است که از خود وجود برتری می سازد.ش است هدف خودانسان،
پس ا ز خودی که است بايد قوائی را يابد که . که است، خود برتر می آفريند انسان از خودی 
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و نبايد مورد نفرت و پس خود پست تر ا.  بر برترش بدهداز آن چه است بتواند آن را تحول
 که مفهوم برتر و قدرت تحول به برتر زا ئيده می ز همين خود است چون اتحقير قرار گيرد

شود و همين خود ا ست که مفهوم برتر و قدرت تحول به برتر زائيده می شود و همين خود 
انسان وقتی هدفش را خارج ا ز خودش و ماوراء خودش می . است که ماده برتر شونده است

.ود می سازدانسانيت خود را ناب) و با خارج ا ز خودش می يابد (گذرد   

ست و به خود نرسيده ا می جويد، هنوز خود را نيافته اانسانی که در ماوراء خود مقصد خود ر
،   که انسانی. ن خدا را مقصد خود ساخته بود و خودش هدف خودش نبود هزاره ها انسا.ا ست

.خودش نيست هيچ ارزشی برای خودش ندارد خودش هدف  

ودش ارزش دارد برای اين که انسان خود را تحقير ، برای خ ستانسان وقتی هدف خودش ا
خارج از (آن چه هدف عالی خوانده می شود . را خارج از او و ماوراء او بگذاريد کند هدفش

.، انسان را به قصر حقارت می کشاند)انسان و ماوراء انسان  

 استثمار درونی

 ن هدف می سازيم ،ق آلت تحق به آهر هدفی که ما می گذاريم، سوائق وقوای خود را تبديل
ها  آنها بر خالف روند و طبيعت و از آن ستثمار کنيم خود را ايعنی می کوشيم سوائق و قوای

 هدف بايد –رونی را به همراه می آورد دهر هدفی با خود، يک نوع ا ستبداد . سود بکشيم 
     ما،یهدف ها عالی ترين. ها تحميل کند و خود را بر آنبرای تحقق خود، برسوائق غلبه يابد

ورزی به خود و سوابق  زور.منحرف سازی طبيعت ما هستند  ستبداد درونی وا ر برستواا
.  شود ستبدادی با تحميل يک هدف شروع میهر ا.  سازد  خود را بهتر و برتر نمی،خود

از .  و خارج از خود بشودرفع هدف بيگانه ين جهت هدف خودش می شود تا نفی وانسان بد
.مه بگيرد تا سوائق و قوای انسانی تقليل به آالت نيابندچشخودش سر   

 ترس از تجاوزگری سوائق خطرناک

کشی و افتخار به سرست و هر استبدادی روزی  اهر اخالقی در پی يک نوع استبداد درونی
کشی کنند و يا در خود  سرستبداد اخالقی کوبيده انسان عليه ا هم سوائق درمی کشد و روزيکه

نفجار را که نتيجه استبداد طوالنی خودش است، کشی و ا سرآن گاه، اخالق ا ين . منفجر شوند
خواهی و بی بند و باری و توحش و ترسناکی  گذارد و آنها را متهم به تجاوزبدوش سوائق می
.  قبيل اتهامات دوباره می کوشد تا استبداد خود را با شدت بيشتر ادامه بدهد  ميکند و با اين

آيا می توان . ستبداد دورنی شروع می شود ی و سياسی از رفع و نفی اين اع اجتماآزادی
ستبداد درونی نباشد ؟ستوار بر ا که ااخالقی آفريد  

 رفع تضاد ميان فرد و جامعه

اين به نفع جامعه نيست که همه تضادی را که همه فرد می خواهد و آن چه در جامعه بايد بکند 
فقط قسمتی از اين تضاد خواست فردی و بايدها . م آهنگ سازد يا ه رفع کند و يا نابود سازد و

و گرنه . و وحدت جامعه تامين بگردد  ی اجتماعی بايد با هم هماهنگ، سازد بشود تا بقاء
چشمه  تضاد سرنيروهايی که از اين. ست  تضاد، موجد حرکت جامعه اقسمت ديگری از اين

هايی که قسمت هماهنگ شده ميان فرد و می گيرند همان قدر به نفع جامعه است که نيرو
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 به يل به هماهنگی شود، تا مفيد تبداز اين رو بايد دامنه هايی را که در آن تضاد بايد. جامعه
.گرنه نفی تضاد بيش ازاين به ضرر اجتماع است  باشد کشف کرد و جتماعحال ا  

 فرد چگونه خودخواه می شود؟

و را نمی خواهند يا خوبی ها و تمتعات را برای او فرد از آن رو خودخواه است چون ديگران ا
.نمی خواهند  

 ستم ديدن انسان را عادل نمی سازد

و . کار انتقام بکشد خواهد از ستميک ستمديده، نمی خواهد رفع ستم از خود بکند، بلکه می
 که به انتقام، جبران يک عمل با عکس العمل مساوی آن نيست، بلکه می خواهد بيش از ستمی

کار برساند وگرنه می پندارد که بدون اين بيشی، ستمکار متوجه عذابی که  شده ستم به ستماو
داده نخواهد شد برای اين که ستمديده فقط به عکسل العمل مساوی با عمل قناعت کند، و از آن 

تجاوز ننمايد، بايد جلوی خود را در اتتقام کشی و کينه توزی بگيرد و نگذارد که از اين حد 
تمکار قيام ستمديدگان، لت مشکل است که برای سبرای ستمديده همان قدر ايجاد عدا. ز کندتجاو

نتقام و کينه توزی ستمديدگی الزم برای ايجاد عدالت، بيش از حس ا.  نمی کندلتايجاد عدا
برای رفع ستم، . لت را در ما ايجاد نمی کندتمديده بودن قدرت قدرت توليد عداتنها س. است

لت نيرومندی س عدا بشود، احساآن که خود اين عکس العمل موجب ستم تازه ایبدون بدون 
ستمديدگان ستمکاران . کينه توزی نمی توان ايجاد عدالت کرد با احساس انتقام و. الزم است

ولی ستمديدگان اجتماعی . تازه می شوند نه دادگران تازه ستم ديدن، انسان را عادل نمی سازد
.ارند که می توانند عدالت اجتماعی را بر قرار سازنددر اين دو قرن می پند  

 تقليل مجهوالت تازه به مجهوالت کهنه

ها را به معلومات خود باز نمی گردانيم بلکه به آن چه در ا برای درک مجهوالت خود، آنم
معموال مفاهيم و تصاويری را که ما با آن انس و . عادت، به آن مانوس شده ايم بر می گردانيم

بدينسان ما مجهوالت خود را رفع نمی سازيم .  ديرينه داريم معلومات خود می پندا ريمعادت
مجهوالت تازه . بلکه مجهوالت تازه خود را به مجهوالت کهنه ولی مأنوس خود تقليل می دهيم

مسئله مسئله حل مجهوالت تازه و شناخت آن نيست . ما با مجهوالت کهنه ما پيوند می خورند
.تن به مجهوالت تازه استبلکه انس گرف  

 آخرين خرافات

فرق خرافات . در زبان ما خرافاتی است که ما نمی توانيم هيچ گاه آن را از هم پاره سازيم
ما . در مقابل خرق خرافات زبانی بازی کودکانه ای بيش نيست... فلسفی و خرافات دينی و 

.ای کشف خرافات زبان استتعمق در زبان، بر. بدون خرافات زبانی نمی توانيم بينديشيم  

 آنچه روزی ديگران را قانع می ساخت

بعد از آن که ا فکار من ديگران را قانع ساخت به ا فکار خودم علی رغم مسرتی که يافتم 
. نع شدگان ندا شت، از آ ن قانع نشده بودند با قااگر افکار من، خرافا ت مشترکی. مشکوک شدم
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نتيجه اش ا ين . ر من راه افتاده بودند خرافات خود را شناختماز مطالعه کسانی که به دنبال افکا
.آن را نمی فهمند˝  کنونی من می پرسند و اساسا ز ا فکار سابق، اين معتقدبود که ديگر  

 تفاوت ميان بدبينی و شک اخالقی

 با شک در يک ارزش اخالقی،. بدبينی، ارزش منفی اخالقی به اشياء و واقعيات دادن ا ست
 شک در آن،  .هر ارزش اخالقی يک طرف منفی و يک طرف مثبت دارد. فرق داردبينی بد

ارزش هم ا ز جنبه منفی و هم از جنبه مثبتش است و آن ارزش اخالقی در تماميتش مورد 
همچنين شک در يک ارزش اخالقی يا در يک دستگاه از ارزش های . سوال قرارمی گيرد

 وقتی  .ارزش های اخالقی نيست فی همه دستگاه هایاخالقی، نفی همه ارزش های اخالقی با ن
ما در يک دستگاه از ارزش های اخالقی شک می کنيم، عدم ضرورت دستگاه د يگر از 

.ارزش های اخالقی را نفی نمی کنيم  

  فاقد يک تئوری اخالقی است وقتی که يک تئوری اجتماعی يا اقتصادی،

 اخالقی فراهم آورده می شود بحث انگيز ارزش های اخالقی و دستگاه هايی که ارزش های
 های ا جتماعی و ا قتصادی و سياسی می کوشند تا می توانند ارزش های، -و تئوری. است

 ضرورت آ اخالقی را در خود به کنار بزنند يا تاريک سازند يا با کاربرد اصطالحات تازه ای
ی بدينسان از بحث در تئوری يک تئوری اجتماعی يا اقتصادی يا سياس. ها را نامعلوم سازندن

ينسان بر احساس علمی بودن خود و  و بدارزش های اخالقی ا ش می پرهيزد و می گريزد
از تئوری های اجتماعی يا اقتصادی يا سياسی، . معتبر شناختن خود به عنوان علم می افزايد

سياسی که جتماعی يا اقتصادی يا  ان حذف کرد و تئوری های تواتئوری های اخالقی را نمی
 های اخالقی خود را مرکز تفکر قرار نمی دهند، تئوری های اخالقی خود را از بحث -تئوری

و بدينسان اخالق ثابت و واحدی را نا خودآگاه جاويد . و تفکر و تحول آگاهانه خارج می سازند
 های اجتماعی و اقتصادی و سياسی با ثابت و ساکن -می سازند علمی ساختن ا ين تئوری

.تيش ميسر گرديده اس اخالق و ارزش هاتن يکساخ  

 ينسان علمی شده اند که ارزش های، بدقتصادی و سياسی و اجتماعیتئوری های علمی ا
ختن يک تئوری علمی اقتصادی  ساما برای. ناپذير ساخته انداخالقی را در خود، ساکن و تغيير

عنوان رزش های اخالقی را به يا سياسی يا اجتماعی و يا حقوقی، حق داريم مجموعه ای ا ز ا
اما . ها را از بحث خود خارج ساخته و با لطبع فراموش سازيممفروضات ثا بت گرفته و آ ن

ن ارزش ها  و تحرک آحق نداريم برای کاربردن و تطبيق آن تئوری ها در اجتماع، مانع تغيير
مکان سا ختن يک مفروضات ثابت اخالقی ا. ز بحث آگاهانه خارج سازيمبشويم و اخالق را ا

. ن تئوری علمی را بسيار محدود می سازد آتئوری علمی را به ما می دهد، اما عرصه تطبيق
 ثا بت بما نند نه بل تطبيق و تحقق ا ست که آ ن مفروضا ت اخالقی، قاآن تئوری علمی تا جايی

آگاهانه و در بحث و تغيير ارزش های اخالقی بايد . ها را به زور ثابت نگه داريمآن که ما آ ن
يک تئوری ا جتماعی که تئوری . تالش برای ساختن تئوری های تازه اخالقی صورت گيرد

  جتماع اساختن يک. شنا نيست خود آاخالقی ندارد، نشا ن می دهد که به محدوديت تاريخی
.ستبداد است و اهميشه همراه با تحميل) اجتماعی يا سياسی يا حقوقی(طبق يک تئوری علمی   

فروضات ثا بت علمی، عوامل تغيير اجتماعی ا ست با فراموش ساختن اين مسئله علوم اين م
   اجتماعی و سياسی و حقوقی و اقتصادی دستگاه های استبدادی می شوند و علم بهترين وسيله

.ستبداد می شودا  
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 تفکر طيفی به جای تفکر ديالکتيکی

نطباق با آ ن ارزش را نداشت ا او شت و هر چيزی که برای ارزش دادر گذشته هر کسی يک
.ضد آن ارزش را پيدا می کرد  

همه دنيا و وقايع و پديده ها و اعمال را با يک ارزش يا حتی با يک دستگاه از ارزش ها 
 به دو   به دو منطقه،  به دو محوطه، نيا را تنگ و محدود و بالطبع به دو دنيا،ن، دسنجيد
چون با .  جايگزين کلمه های خوبی و خير شد ،))رزشا((  اصطالح  .پاره می سازد...  طبقه،

کلمه خوبی فقط يک ارزش گذاشته می شد و بقيه پديده ها و واقعيات، ضد خوبی يعنی بدی 
. فقط کلمه ارزش گذارده می شود... به جای تضاد خوبی و بدی، تضاد زيبايی و زشتی،. بودند

   فقط  می ناميم  در گذشته خوبی و بدیچه را ماآن.   و دراز ارزش طيفی ا ست بسيار متنوع
 د نيا و واقعيات و اعمال، يک طيف  ز اين گذشته،ا . زهمين يک ارزش هستنددو مقطع ا

در يک طيف ارزش مقطع های . وجود ندارند... بدی و شرو زشتی و ظلمت و .ارزشی ندارند
. ف و حتی متضاد می ناميمها را با نام های مختلوجود دارند که ما آن) لوان مختلفبا ا(مختلف 

دو مقطع مختلف آن طيف را از لحاظ ماهيت به هم متضاد نمی  ولی اين نام های متضاد 
ن با ست که در انسا ابه تفکری سو در دو قطب انديشدن، ضد انديشی، باقی مانده و رو.سازند

همه دنيا  . هر چه مرد نبود زن بود. تعميم رابطه جنسی زن و مرد به همه واقعيات شروع شد 
د  خرافه کهن سال آزاو اشياء و واقعيات و اعمال، يا مرد و زن شدند و هنوز زبان ما ازا ين

ا ين تفکر سپس در عالم دين همه چيزها را به دو دسته خدايی و اهريمنی و خير و . نشده است
 ای تفکر طيفی به ج .شر تقسيم کرد و باالخره همين روش به عالم انديشه ادامه يافت 

انديشی و در دو قطب انديشيدن، بايد بنشينند تا ما دنيا را از بسياری مسائلی که اين طرز ضد
نه همه دنيا يا زنند يا مرد، نه همه اعمال يا خوبند يا بد، نه همه . تفکر ايجاد کرده نجات بدهيم 
ميم فقط و  نامی  آن چه را ما دو قطب فکر يا اخالق يا اجتماع... مردم يا ستم کارند يا عادل و

عدم توانائی ما برای . اند-از طيف فکر يا اخالق يا اجتماع ) دو باريکه(فقط دو مقطع باريک 
سر  را با سرا ظاهر ساختن طيف فکری نبايد وجود دو باريکه فکری از يک طيف فکری،

) زدنمايان سا (طيف مشتبه سازد وقتی تفکر ما هنوز ذربينی نيست که اين طيف را نشان بدهد 
اين . چاری با همان دو قطب می انديشيم يا اخالق و اعمال خود را سازمان می دهيم   نا به   ما

.ی و اخالقی و سياسی را خالصه و مسخ می سازدعئل اجتما سراسر مسادو قطبی انديشيدن،  

در يک ا جتماع آزاد، يک طيف طبقاتی وجود دارد نه دو يا سه طبقه جدا از هم و متضاد با 
و در .  در يک فکر آزاد، يک طيف فکری وجود دارد نه يک فکر منفی و يک فکر مثبت.هم

ترکيب دو فکر . اخالق يک طيف ارزشی وجود دارد نه يک عمل خوب و نه يک عمل بد
ت دادن و جمع کردن دو باريکه فکری  وحدمتضاد وحدت دادن دو تضاد با وجود تالش برای

مسئله نفی دو باريکه . نمی کند  هيت دو باريکه را رفع می کوشد ولی اين تضاد و تناقض، ما
. ست که از لحاظ ماهيت هيچ تضادی با همديگر ندارنداد در طيفی ازافکار يا ارزش ها امتض

برای عادت به تفکر طيفی بايد . تفکر ديالکتيکی، ما را از رسيدن به تفکر طيفی باز می دارد
ئل اجتماعی ما درجه اول اخالق و تفکر و مساشکل زبان ما، م. به تدريج زبانی تازه آفريد

.است  

 انقالب زبانی، بنياد انقالب سياسی است

در واقع هر انقالبی نتيجه . بيشتر خرافات فلسفی و اخالقی و دينی فقط خرافات زبانی هستند
خت، تا انقالب صورت  ا زهم پاره ساتغيير درک چند کلمه ا ست خرافات چند کلمه را بايد
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يا دامنه  (شتند و ناگهان معنای ديگری  دامردم، وقتی ا ز اين چند کلمه، تجربه ديگری. ببندد
نقالب اجتماعی و سياسی و حقوقی اتفاق خواهد آن اگرفتند، ) دارتری يا با سمت يابی تازه ای

 - سياسی است بلکه بنياد انقالب اجتماعی-انقالب زبانی نه تنها فجر انقالب اجتماعی. افتاد
مقصود از انقالب زبانی تغيير شکل کلمات، نيست بلکه رفع خرافاتی که در . ی استسياس

با تغيير شکل کلمات، چه بسا درست نسبت به همين . نيده اند می باشد دوابعضی کلمات ريشه
و با دامنه  (ناگهان يک کلمه با همين تغيير معنا . وظيفه اساسی، سهل انگاری و غفلت می شود

 تغيير معنای چند کلمه  .انندگی خاصی پيدا می کند و سرچشمه حرکت می شودانگيز) معنا يش
ر می دهند و بهمان تربيت، ارزش های روانی را جا ين را تغي زبااساسی معانی همه کلمات

آن چه يک . ن ا ست که فقط به چند اصطالح معانی ديگر بدهد  متفکراوظيفه. بجا می سازند 
ست که روزی منفجر خواهد شد ست، ديناميت ساعت شماری ا امتفکر درآن چند کلمه گذارده

کسی که می خواهد اجتماعات . گاهی قرن ها برای انفجار چند کلمه الزم است و گاهی دهه ها
.را تغيير بدهد، کلمات را تغيير می دهد  

 قبول جمله ولی تغيير کلمه

 فرانسوی گفت عملی که بر پايه ابالرد. پولس گفته بود عملی که بر پايه ايمان نباشد، گناه است
قبول جمله ا ول باعث قبول و اعتبارجمله دوم شد ولی درک تحقق . وجدان نباشد گناه است 

عبارت دوم، در حينی که وسعت و عمقی تازه به عبارت اول بخشيد، آن چه منظور آن عبارت 
ميزان شدن وجدان و با . نقطه ثقل از ايمان به وجدان فردی جابه جا شد. بود، منتفی ساخت

گناه .  را از دست داد ل ايمان و دين اهميت و انحصاريت خود سنجش اعمافردی برای
 هر چه که از وجدان فردی. درعبارت دوم، به وجدا ن فردی و فرد، اهميت بيش از اندازه داد

.  داده شد بدينسا ن، فرد معيارتعيين گناه شد و فرد به مقام تقديس ارتقاء .ستو فرد نباشد گناه ا
 از سبب مقدس ساختن بيش˝  سبب آزاد شدن فرد و متقارتا يک کلمه در يک عبارت،  تغيير 

. يک خرافه، ايجاد خرافه ای ديگر کرد  رفع. اندازه فرد شد  

 آزادی فرد در مقابل جامعه

 او در مقابل آزادی فرد،آزادی او در مقابل قدرت و سلطه حکومت يا حاکم نسبت؛بلکه آزادی
تب مستبد تر از هر مستبدی باشد  تواند به مراجامعه می. ن هم استعه و قدرت سلطه آجام

. فقط آزادی در اجتماع نيست بلکه به همان اندازه آزادی ا ز اجتماع است آزادی اجتماعی،
آزادی از احزاب مختلف،  و رسوم جامعه، آزادی از جامعه به طور کلی، آزادی از اخالق

ينی و اقتصادی و سياسی مختلف،آزادی در مقابل قدرت گروه ها می ات دآزادی از اجتماع
اجتماع معتقدين يک عقيده ولو ˝ مثال. قدرت هر گونه اجتماعی بايد محدود يا منتفی شود. دباش

 قدرت و سلطه گريز ناپذير داشته باشد و فرد بايد اکثريت جامعه را داشته با شند، نبايد بر فرد،
آزادی فرد، موقعی در مقابل حکومت و حاکم تأمين شده . ا داشته باشدامکان استقالل از آن ر

برای . است که آزادی فرد در مقابل جامعه و اجتماعات و احزاب مختلف نيز تعيين شده باشد
مقدس ساختن جامعه، مردم، . نفی استبداد ا جتماعی را نمود˝ نفی استبداد حکومتی بايد قبال

رفاه اجتماعی، خير اجتماعی، . يجاد استبداد اجتماعی می شودسبب ا... طبقه، توده، ملت و 
استبداد (عدالت اجتماعی، منفعت اجتماعی، نبايد آالت و روش ها برای ايجاد  استبداد اجتماعی 

فرد گرائی و باالخره . گردد) جامعه، استبداد طبقاتی، استبداد امتی، استبداد ملتی، استبداد قومی
در مقابل استبداد اجتماعی .  الزم در مقابل عدالت اجتماعی استفرد پرستی جنبش ضروری و

طوالنی، بايد جنبش شديد به طرف فرد گرائی بشود تا مسموماتی که از استبداد اجتماعی در 
.روان فردی ايجاد شده، رفع گردد  
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 معرفت برای خودش

هايی از آن که انسان برای ر. ست به هدف انسان ان وسيله برای رسيدنمعرفت تالشی به عنوا
معرفت، فقط وسيله باشد، به سوی معرفتی می رود که فقط به خودی خودش ارزش داشته 

لت و خدمتکار خود نمی خواهد بلکه، معرفت را انسان، ديگر معرفت را به عنوان آ. باشد
وسيله چه را ما در تالش نخستين می جستيم، معرفتی بود که فقط  آنآيا. برای خودش می خواهد

 ولی معرفتی را می يافتيم که بيش از  ت ما بود؟ ما معرفت را به عنوان وسيله می جستيملو آ
ئيم، معرفتی به خودی خودش و معرفتی  جوچه را ما در تالش بعدی می آنآيا. وسيله ما بود

 وسيله   برای خودش بود؟ ما معرفت را برای خودش می جستيم ولی معرفتی را که می يافتيم
.هم بود  

  می خواهد چيزی بيابد که هيچ گاه آلت او نشودانسان

معرفتی  شد، من بامعرفتی که من از انسانی ديگر می جويم تا آ لتی برای رسيدن به هدفی برای
. برای رسيدن به هدف ديگری تحت ا ختيار ديگری می گذارد است که مرا نيز به عنوان آ لت،

من از معرفت، آلتی که فقط .  را داردهر معرفتی که آلت برای هدف ا ست، هميشه اين خطر
لتی است  آ بلکه آلتی برای همه می سازم و يا به عبارت بهتر، به درد خودم بخورد نمی سازم،

چه بسا از کاشفين معرفت که خود . برای آنانی که آن را بهتر و ورزيده تر به کار می برند
 ندارند و خطر معرفتی را که ازکاربرد معرفت خود به عنوان آ لت، و ورزيدگی و توانايی

يافته اند درک می کنند، و درصدد آنند که معرفتی در دست ديگران بگذارند که آ لت برای 
.کسی نباشد و نتوانند با آ ن کسی را آلت خود سازند  

از هر چيزی می تواند آ لت برای خود بسازد و از معرفت برای خود نيز می تواند  ولی انسان،
ازد و به همين علت است که هيچ هدفی و ارزشی نيست که با همه علو و آلت برای خود بس

.تقديسش نتوان از آن آ لت ساخت  

ن انسا. ف مقدس ديگری هر هدلت انسان می شود که خود انسان يااز اين رو همان قدر خدا آ
 باشنده آ لت ست که چيزهايی خطر شد و خوامتوجه اين لت کرد،  به ساختن آوقتی شروع

هر چه مقدس شد به . ها را مقدس ساخت آنکه چيزهايی آلت نشوند،ن آبرای. شندی بانناشد
فقط انسان . لت نباشديچ چيزی نيست که قابل تبديل به آشدنی باشد؛ ولی هلت نا آخودی خود بايد

آلتش نکند انسان با مقدس  لتش بشود،چيز را علی رغم آن که می تواند آبايد اراده بکند که فالن 
. آگاهانه چيزی را آلت ناشدنی می ساخت ولی ناخودآگاهانه آن را آلت خود می ساختساختن،  

 انسانی که آلت می سازد، خدايش را نيز آلت خودش می سازد

اهداف و ايده آل (خود و خدای خود را نيز  انسان همان طور که چيزها را آلت خود ساخت،
باالخره انسان، خود را . واند آلت بسازدآلت خود ساخت انسان، از همه چيز می ت) های خود را

وسيله برای خود ساخت و انسان، خود را وسيله برای ديگری سا خت و انسان، خود را وسيله 
ولی همان طور که می توانست خود را وسيله برای جامعه با . برای جامعه و حکومت ساخت

انسانی که .  بسازدحکومت بسازد درصدد آن شد که جامعه و حکومت، را وسيله برای خود
يش می سازد و به آن افتخار می کند، در خفا نيز می تواند خدايش را آ  خداخود را آ لت برای
   ن و مال انسان مورد تقديس و تجليل او قرا ر  که با زباو چه بسا خدايانی. لت خودش بسازد

. قرار گرفته اندمی گيرند وبرترين هدف محسوب می شوند، نمی دا نند که آ لت همان انسان    
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 شود که انسان آنها را آ لت خود ايمان به خدا يا هدف يا بشريت يا طبقه يا ملت مانع از آ ن نمی
.ن نمی تواند چيزی را آ لت خود نسازدبسازد انسا  

  شودیمالک معشوقه نم عاشق،

ما سبب می شود که ) به يک خدا به يک ايده آل، به يک معشوقه،(عشق ورزی ما به يک چيز 
ين انحصار و ولی ا. می توا نيم برای او بکنيمهر چه . سراسر قوای خود را صرف او کنيم

با عشق ورزی ما، معشوقه . صرف همه قوا برای او، ايجاد حق مالکيت آن چيز را نمی کند
ولی با عشق ورزی ما . مال ما نمی شود با عشق به خدا، خدا يا ايده آل ما،. مال ما نمی شود

مالکيت او از ما ايجاد حق متقا بل را . سراسر ما در تصرف او در آمده است. ه ايممال او شد
در عشق دو . عشق ما به او، ما را مالک او نمی سازد بلکه او را مالک ما می سازد. نمی کند

ولی به  نفر به همديگر، هر يکی به عنوان معشوقه و به عشقی که ديگری به او می ورزد،
. به او تعلق نداردديگری عنوان عاشق،  

 عشق به يک چيز والقيدی يا کينه نسبت به ساير چيزها

چون عاشق، همه قوای خود . عشق ورزی به يک چيز، سبب ظلم به چيزهای ديگر می شود
 چيز می کند و به آن چيز می گمارد و ساير چيزها از توجه قوای او به خودشان  را صرف آن

ی انحصاری به هرايده آلی، يک نوع ناعدالتی با خود دلبستگ .محروم و بی نصيب می مانند
ش را به يک چيز محصور می سازد، يا نسبت به همه چيزهای  امی آورد کسی که دوستی

چون با کينه . يگر کينه می ورزدمی ماند يا نسبت به همه چيزهای درالقيد و بی تفا وت گدي
برای برترين عشق به . بيافزايدورزيدن به ساير چيزها، می تواند برعشقش به آن يک چيز 

ل های ما، عادل ايده آ. نسبت به ساير چيزها داشتيک چيز، بايد پست ترين کينه و نفرت را 
لت را ما، ريشه کن می سازد، حتی ايده آل عدالت را در هر ايده آلی در ما احساس عدا. ندنيست

.ريشه کن می سازد  

 از حسدی که می خواهد ديگری را عقيم بسازد

ل ما سبب  اعما وقتی .يگران، يا بايد اعمال خود را پنهان ساخت يا خود را کاهش حسد درایب
ل به فوريت انتقال به چون حسد به اعما.  و متواضع ساختحسد می شود بايد خود را کوچک

يک خود کوچک و يا يک . حسد به عمل، تبديل به حسد به شخص می شود. شخص می يابد
راه ديگر برای . تا خود برای حسدش تسليتی بيابد وردآمال بزرگ پديد خود خالی شده، بايد اع

 باالخره و يا) به خدا يا سرنوشت(گريز ا ز حسد آن ا ست که انسان اعمال مهمش را به ديگر
و نيست که چنين عملی را ا. عمل او نيست اين عمل،. آگاهش نسبت بدهدبه استعداد، به ناخود

ش و تحسين اين عمل، افتخار نصيب او نمی شود  و از پادااوردمی تواند از خود به وجود بي
تا به حال حسد، حق وجود و . بلکه نصيب خدا و يا استعداد خدا داده يا طبيعت داده او می شود

 وحق ما بايد قدرت تحمل حسد را در خود بپرورا نيم. ابراز و استبداد درجامعه داشته ا ست
چرا ما خود را و اعما ل خود را کوچک . ران بگيريمز حسد ورزی را از ديگوجود و ابرا

خود و اعمال خود را نبايد کوچک ساخت، تا هر انسانی . سازيم تا حسود، ترضيه و تسلی يابد
 و  ز حسدش بورزد و بگذارد تا فراگير شود که چگونه می تواند آن را مهار کند، تا اياد بگيرد

ن ا ست  آحسد برای.  خالقيت عملی خود بسازد متحرکی برای چگونه می تواند از حسد خود،
پس با خالقيت خود و ابراز  . که جلوی خالقيت ديگری را بگيرد و همانند خود عقيم سازد

ش در خودش منعکس شود، تا باالخره  تالش خود را باز پس زد تا حسدبايد خالقيت خود،
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حسد همان قدر که می .  عقيم ساختن ديگری، به فکر خالق ساختن خود بيفتد حسدش به جای
. از خالقيت باز دارد، می تواند خود را به خالقيت برا نگيزد   تواند ديگری را عقيم سازد يا  

  ضعيف، هميشه قدرت دارد

رت حقير ساختن و عظيم انسان، قد.  سازدانسانی که خود را حقير می سازد، خدا را عظيم می
نشانه ت اوست و حتی عظيم ساختن خداوند، حتی حقير ساختن خودش، نشانه قدر. ساختن دارد
ختن  سانمودار نمی گردد، بلکه در حقير عظيم ساختن خودش،قدرت او فقط در. قدرت اوست

انسانی که خود را حقير می سازد به همان اندازه قدرت . نيز به همان اندازه نمودار می گردد
 حقير می ساخته است، حقير انسانی که خود را. دارد که انسانی که خدا را عظيم می سازد

بسازند، بلکه انسان را بايد به آ ) مطيع(انسان را نمی توا نند حقير و ضعيف و محکوم . نيست
. بسازد) مطيع(ن وادارند که خود با رغبت و ميل خودش، خود را حقير و ضعيف و محکوم 

) مطيع(وم و حقير ساختن خودش و محک بايد از قدرت خود انسان برای ضعيف ساختن خودش
 اين ا ست که در ضعيف ساختن خودش، در حقير ساختن خودش،. ش استفاده بردساختن خود

.ولو آن که آگاهبود اين قدرتش را از او گرفته اند. بر قدرتش افزوده شده است  

انسان محکوم و مطيع به وسيله . انسان ضعيف، به وسيله خودش ضعيف ساخته شده ا ست
خدای . رت خود را از دست نداده استداز ا ين رو ق. ه شده استخودش محکوم و مطيع ساخت

حکومت عظيم و حاکم عظيم و رهبر عظيم و . عظيم به وسيله ا نسان، عظيم ساخته شده است
انسان ضعيف، بايد هميشه خود را ضعيف . شده اند   امام عظيم، به وسيله ا نسان عظيم ساخته 
ز ضعيف ساختن خود، دست بکشد، همه مقتدرين و بسازد تا ضعيف بماند وگرنه روزی که ا

 به انسان نشان داد که فقط بايد. ست می دهندقدرت و سلطه و حکومت خود را از دخدايان، 
می      اوست که خود را ضعيف ساخته است و چون خود را  .و در دست خود اوستضعف ا

.هميشه قدرت دارد تواند ضعيف بسازد،  

 خود را دوست می داريم

. چ کسی نمی تواند د يگری را دوست بدارد بدون آ ن که در آغاز خودش را دوست بداردهي
خود دوستی، سرچشمه همه دوستی هاست و . همه دوستی ها از خود دوستی شروع می شود

همان طور که خودش ا ست و همان طور که ( دا شت     وقتی هر کس خودش را دوست
به او حق . ه عنوان يک خود دوست خواهد دا شتديگری را نيز ب) خودش می خواهد باشد

 و يا ندانستن شيوه    منع از خود دوستی .خواهد داد که خود باشد و خودش را دوست بدارد
خود دوستی و باالخره تحقير خود و نفرت از خود سبب پيدايش خود پرستی و خود خواهی می 

.ا شروع می کردخالقيت ر عرفان با خدائی که عشق به خود می ورزيد،. شود   

کسی که . عشق خدائی در خالقيتش درانسان ها متجلی می شد و عشق انسا ن به خود می شد
.خودش را دوست ندارد، خدايش و ايده آ لش و هدفش را دوست نخواهد دا شت  

  تفاوت خواستن منفعت برای خود و عشق ورزی به خود

منفعت برای . يای بسته خود قرار دهيمخواستن منفعت خود ما برای آن است که چيزی را در دن
منفعت . خواستن منفعت خود ما برای آن است که چيزی را که در دنيای بسته خود قرار دهد

مالک و (خود در داشتن . برای خود خواستن، ا ز خود خواستن، ملک خود ساختن است
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 لبريز .اما دوستی خود لبريز شدن دوستی از خود است. ، سربسته می شود)متصرف شدن
 در خود،. خود گشودگی است) عشق به خود(دوستی خود . شدن ثروت خود از خود است

هم گشوده می شودعشق، از  ׃  بسياری . خالقيت همان فرو ريختن و از خود فروريختن ا ست
لذت می برند ولی از آن می ترسند و بسياری از بستن خود و د نيای خود،  از گشودن خود،

.ود بسته و دنيای بسته مطمئن هستندنفرت دارند ولی در خ  

  آن چه انسان می کند، هست

وقتی ا و بينديشد که . ل انسان نزند بايد انديشه او را تغيير داد به دبرای آ ن که ثروت چنگی
ثروت و مالکيت ׃  می کند،هست و منکر آن بشود که انسان آن چه دارد،هست   انسان آن چه
با ايمان به چنين انديشه ای، فقط . ارزش ديگری پيدا می کند و   شکل ديگری به خود می گيرد

های او داشته . د آن چه او کرده است باشدثروت و مالکيتی برای او ارزش خواهد داشت که نما
داشته ها ئی که نمايش عمل . هستند) کار او+ افکار او+اعمال ا و(= فقط نمايش کرده های او 

هر کس احساس گشايش وجود خود را . ی خود او می کنداو نيستند، ايجا ب تنگی وجود برا
ولی وقتی انديشه . يش يا نتيجه عمل و کار فکر اوست داشته باشد که نماوقتی چيزی را دارد،

 داگر نابو (از ارزش عمل و کار و خالقيت  اصل اوليه اجتماع شد، انسان آن چه دارد، هست،
و غير اخالقی و   هر وسيله ای ولو غير قانونیآن وقت مردم به. به کلی می کاهد) ساخته نشود

در گذشته انسان آن . می خواهند به ثروت و مالکيت برسند  می زنند چون  غير انسانی دست
ست که  اين ما ااصل اوليه دنيای.  چه انسان دا شت، بود بود يا آن که آ ن چه ايمان داشت،

از اين . الکيت و ثروت، عوض می شوداز اين رو رابطه او با م. انسان آن چه می کند، هست
 هر کسی بايد فقط و فقط از  قدرت.  بايد چيزی بشود که خود می کند رو هر فردی در اجتماع

قدرت و مالکيت ديگر ارثی . اعمال و کارها و افکاری که خود او کرده است سرچشمه بگيرد
.دسرچشمه قدرت و مالکيت،هر فردی به خودی خودش می باش. ونّصی نيست  

 همسايهء همسايه

ست که ما با از اين رو ا. گر نيز با او داردمسائلی را که ما با همسايه مان داريم، همسايه دي
 به هم ئل مشترک ما را بيشترريم و حل مسا مسائل مشترک داهمسايهء همسايه خود هميشه

.يک تر می سازد تا به همسايهء اولینزد  

 انديشيدن حزبی ما

طرفداری از حزبی  انديشيدن،. يشد،هنوز شروع به انديشيدن نکرده استکسی که حزبی می اند
طرفداری از يک طرف،احساسات محبت . يا گروهی يا طبقه ای يا امتی يا ملتی کردن نيست

ما را  طرفداری،. را بر می ا نگيزد و از طرف ديگر کينه و نفرت و انتقام جويی را می افزايد
.دده بهتر ميان محبت شديد و نفرت شديد نمی توان انديشيمبارز بهتری می سازد نه انديشن  

بزيک طبقه و چندين ح  

. جتماعی بداند گروه اب نبايد خود را تنها طرفدار و تنها بلندگوی منافع يک طبقه يازيک ح
هر . طبقه ای که تنها با يک حزب خود را عينيت می دهد، آزادی خود را از دست می دهد

هر . ارد و اين منافع مختلف ارزش های مختلف نسبت به هم دارندطبقه ای منافع مختلف د
حزبی می تواند طبق ترتيب اهميتی که به همان ارزش های واحد يک طبقه می دهد، به طور 
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فع يک طبقه،  از منادعوی انحصاری دفاع و پشتيبانی. ديگری از همان طبقه طرفداری کند
 تواند فقط و فقط هر حزبی می.  ا ستمنحصر ساختن تمرکز قدرت يک طبقه در يک حزب

فع و ارزش های يک  منابتی از طبقه بندی ارزش ها و منافع يک طبقه تهيه کند ولیجدول ثا
جتماعی به يک حزب،  طبقه ا تقليل يک .طبقه را به طور مختلف نمی توان طبقه بندی کرد

.بنياد استبداد ورزيدن حزب به آن طبقه ا ست  

ندستودن، ايجاد حق می ک  

حق نزديکی بيشتر با آن فکر و  کسی که يک فکری را می ستايد، می پندارد که با اين ستودن،
 ما وقتی،. ست نشان فاصله داشتن اولی ستودن هميشه . حق مالکيت آن فکر را يافته ا ست

از . هميشه در فاصله ممکن است احترام، کسی يا چيزی را می ستاييم که از آن فاصله داريم،
 با ستودن  .از آن فکر و عقيده دورند يند، ستامی کسانی که يک فکر يا عقيده ای رااين رو 

ر يا کن فنحصاری آ ان فکر و حق تفسيرمی خواهند حق درک بيشتر آ  يک فکر يا عقيده،
حق هايی به انسان ستاينده می دهد که در ... يش يک عقيده يا فلسفه وستا.  کنندعقيده را پيدا
.ما هر کسی را که می ستاييم می خواهيم بر او حق پيدا کنيم. ناستودن ندارد  

 عملی که ديگر متعلق به من نيست

ن عمل  آولی  و خود را و تفکر خود را تغيير می دهيم، شتباهی که می کنيم، در اثر عمل اما
ن عينيت آن عمل اشتباه خود متنفريم و ديگر خود را با  از آکه ديگر اشتباه گذشته ما به ما،

عکس العمل های عملی که ديگر ما احساس . ش می دهند گردند و به ما پادا باز می نمی دهيم،
برای جامعه همه عمل هايی که ما در سراسر عمر . ما را شکنجه می دهد تعلق به آن نداريم،

. اجباری است مالکيت اعمال،. به طور يکنواخت و به يک اندازه تعلق به ما دارند می کنيم،
و  مال اخود آن را بپذيرد يا نپذيرد˝ آن عمل چه بعدا عملی کرده است، در موقعی، کسی که،

.خواهد ماند و به هيچ وجه نمی تواند خود را از عمل گذشته خود جدا سازد  

اعمالی که خود . انسان می تواند اعما ل خود را نيز ترک کند و مالکيتش را از خود سلب سازد
و ديگر امکان تکرار آن اعما ل را ندارد، حق ندارند  می داند،کنونی من ديگر به خود متعلق ن

.مرا پادا ش بدهند  

 کسی محترم است که دور از ما است

هميشه بی احترامی  شته با نزديک شدن، پنداکسی که احترام را هميشه با دوری مالزم هم می
ر می گردد، چنين فردی در عشق و دوستی که فقط در نزديک شدن ميس. و تحقير خواهد کرد

.احترام خود را از دست می دهد و به جای آ ن تحقير می نشيند  

او به کسی که ديروز برا يش . امکان صميميت را از بين می برد عادت به احترام در دوری،
همه کسانی که  برای او،. موقعی نزديک می شود که او را حقير سازد محترم بوده است،

. ف يک مرد حقير فقط حقيرهای ديگر می توانند باشندر اطرا  د. نزديک به او هستند، حقيرند
او فقط با حقيرهای . خته است سااو را حقير احترام کردن،. رت فقط حقارت است حقاهمسايه

به . بزرگان و بزرگی هميشه بايد دور از او باشند . ديگر می تواند زندگی کند و همسايه باشد
ن چه  سازد و فقط با آی های خود را از خود دور میهمين علت نيز همه بزرگی ها و نيرومند
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. ميتواند تحمل کند استترفقط آن چه را از خودش حقير. زندگی می کند در خودش حقيراست،
.را نمی تواند تحمل کند و نمی تواند باور کند که از اوست خود عالی اش،  

 هيچ کسی در اجتماع نبايد تنها درد ببرد

 با  ،)و از نيازهای خود، درد ببرد (د خود، درد خود را بکشد تا موقعی که فرد می توان
و تنها خود را  وقتی که کسی درد خود را از آن خود می داند،.  نمی کند   ديگری همکاری
او   نيازهای او در حا لت فشار شديها،  رفع آن می داند،    يا يا غلبه بر آن، مسئول تحمل آن،

.ن درد نمی کشاند    غلبه بر آ تحمل آن درد يا برای را به همکاری با ديگران،  

ولو به فرد فرد مردم فشار )  جتماعی ايک نياز فراگير (ست که نيازهای مشابه يا واحد  ااين
حکومت ها و حکام و رهبران و مقتدرين ˝و معموال. سبب اقدام مشترک نمی گردد بياورد،

ين نيازهای فرا  انفرادی و اود به تنهائی و هستند که، افراد خ  هميشه در پی روش هائی بوده
و راه رفع تنهائی آن را  ز آن درد ببرند او خود به تنهائی گير و واحد اجتماعی را تحمل کنند،

.پيدا کنند  

 زرنگی و زيرکی و حيله گری و فساد مالی رشد می کند، و به همين علت در چنين موقعيتی،
پيدا می شوند که مرد دردند و نه تنها دردهای خود در حينی که همزمان با اين جريان مردانی 

. همه بشريت درد ببرندی کنند بلکه بجای تحمل میبه تنهائ را  

 یبسته افراد مر شود و به درون سی میک تجربه فرد ي زندی که ميان دو انسان پل میدرد
و  یملک شخص درد، . شودیمرد درد م فرد، . شودی اش میدرد فاقد نقش اجتماع  .خزد

 شود و ی داده می بود تقليل به مالکيت فردی که ملک اجتماعیدرد.  شودی میباالخره فرد
 و ی اش را از دست داد و وظيفه قهرمانی اجتماعینقش همبسته ساز درست در تصوف درد،

.ممتاز يک فرد شد  

تمتع از درد بجائي مي رسد که همه  .لذت بخش مي شود درد، با قهرماني ساختن تحمل درد،
درد به همدردي و باالخره هم  .درد دنيا و بشريت را بطور انحصاري براي خودش ميخواهد

.را تبديل به همبود مي کند بود  درد، .بودي نمي کشد  

انسان مي خواهد که ديگري در درد او با او  .با همدردي شروع مي شود همکاري اجتماعي،
 و شرکت با ديگري در تحمل آن و همچنين ميل قوي براي احساس درد ديگري شريک باشد،

از اين رو  .انسان نمي خواهد و نمي تواند درد خود را به تنهائي بکشد .درد و رفع آن درد دارد
و حتي بيش از آن مي نمايد که درد  بالفاصله درد خود را نشان مي دهد، وقتي درد مي کشد،

وجب همکاري ديگري م ديگري، در چون با جلب همدردي و انگيختن احساس همدردي دارد،
و در احساس همدردي  مي انگيزد،ر يا آنکه خود را به همکاري با ديگري ب با خود مي شود،

.بالفاصله از دامنه منفعت جوئي که سائقه حاکم بر انسان در حاالت عاديست ميگذرد شديد،  

نيازهاي  و از اين تا نيازهاي واحد اجتماعي را هر کسي فقط به شکل نياز فردي درک مي کند،
و خود را به تنهائي مسئول و موظف براي حل و رفع  آور فقط بطور فردي درد مي برد،فشار

او منفعت جو است و منفعت جوئي بزرگترين سائقه او است که بر همه  اين درد مي داند،
را منفعت جو و منفعت پرست مي  تنها درد بردن انسان .سوائق ديگرش فرمانروائي مي کند

و نيازي که هستي او را به  ؛ که در وقت شدت نيازکسي بداند و پيش بيني کندوقتي  .سازد
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منفعت جو و خود خواه مي  تنها خودش موظف به درد بردن خواهد بود، خطر مي اندازد،
.شود  

منفعت جوئي تا موقعي بزرگترين سائقه حکمفرماني ما مي ماند که پيش بيني کنيم که در نياز 
.ما خواهد ماند  بر دوش خود دردر   باشديد و مهلک  

حتي کار  .سبب همکاري واقعي آنها با هم نمي شود از اين رو منفعت جوئي مشابه همه افراد،
و کار براي رفع نياز مشابه هم ديگر در ما ايجاد حس  با هم کردن و کار براي هم ديگر کردن،

ار بر ضد همست ونه هم کار هر يک براي خود است و بالطبع ک  کار با . همکاري نمي کند
نمي  تا جائيکه هر کسي در کار کردن منفعت فردي خود را به تنهائي مي جويد، .همکاري

بايستي حس همدردي از آستانه منفعت جوئي بگذرد تا  .تواند با ديگري همکاري واقعي بکند
.در مواقع بحران بايستي منفعت جوئي تابع اصل همدردي بشود .انگيزه همکاري پديد آيد  

 او دردناک شد و از آستانه قدرت ی نيازهای در اجتماع مطمئن باشد که وقتی هر کسیبايست
 شخصيتش کرد ی گذشت و شروع به صدمه زدن به شخصيتش و از هم گشائیتحمل فرد

از اين اطمينانست که سائقه منفعت  .ديگران و اجتماع همدرد او و طبعا همکار او خواهند بود
مي کند و براي ايجاد امنيت شخصي و فردي خود    حد و اندازه پيدا جوئي هر کسي در اجتماع

و جائي که شدت نياز ديگري يا گروه  .دست به نيرنگ و زيرکي و زرنگي و فساد نمي زند
ديگر از حد تحمل فردي يا گروهي مي گذرد و لطمه به گسترش شخصيتش مي زند او منفعت 

.به مي کندجوئيش را به کنار مي گذارد و يا بر آن غل  

در درد او جامعه  .ايمان به اينست که هر کسي درد خود را تنها نخواهد کشيد اجتماعي زيستن،
اين اصل بايستي در همه قوانين اجتماعي و سياسي و اقتصادي و  .با او شريک خواهد بود

جامعه شريک درد براي تحمل درد افراد و گروهها و برا ي غلبه بر آن  .حقوقي پياده شود
حکومتي که عينيت با جامعه دارد تحقق دهنده اين اصل  .ردها و يا رفع آن دردهاستد

از اين  .همدردي در گذشته يک اصل فردي اخالقي بود.همدردي اجتماعي به شکل سازمانيست
متعهد تحقق اين اصل همدردي و شراکت در درد اعضايش مي  بعد جامعه بطور سازماني،ه ب

براين همدردي از  بنا.اري اخالي افراد را به همدردي منتفي سازدشود بدون اينکه تعهد اختي
اين ببعد يک اصل اخالقي انفرادي نيست و فقط از لحاظ اخالقي و ديني از فرد تقاضا نمي 

ين نيست که همدردي ا .شود که اگر خواست همدردي بکند بلکه يک اصل اجتماعي مي شود
ان اخالقي عالي ميخواهم و مي توانم دردهاي افراد لو فرد ممتاز با وجدمن به عنوان يک فرد و

ديگر را بر دوش خود بگذارم و تحمل کنم و از دوش آنها بردارم که طبعا اين وظيفه نمي تواند 
.شامل همه درد کشندگان در اجتماع بشود  

عمل محدود فردي يکطرفه و اختياري مي ماند و هيچگاه يک عمل مشترک  اين همدردي ،
تا هر کسي از لحاظ اخالقي يا ديني خود را بطور فردي مسئول   نمي گردد،        اجتماعي

.همدردي مي داند همدردي يک اصل اخالقيست و فرد مسئول آن است  

 .ولي همدردي به عنوان نقش جوهري و اساسي جامعه در تماميتش يک تکليف اجتماعيست
 مشترک در دردي که ت بطورهمه افراد در سازمان سياسي که به خود داده اند در حکوم

حکومت  .حکومت حکومت اجتماعي مي شود .ي جامعه دارد با او شريکنديکنفر از اعضا
تعهد اخالقي نامرتب و اختياري افراد را که همه افراد درد کشنده بطور عادالنه از آن متمتع 

اع مي توانند نمي شوند به عنوان يک اصل بنيادي خود مي پذيرد و از اين ببعد افراد در اجتم
در   .به عنوان حق خود تقاضاي اين همدردي و شراکت در درد خود را از حکومت بکنند
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حاليکه همدردي يک فرد به من هيچگاه حق ادعا و تقاضا ي حتمي همدردي او را به من نمي 
من به شراکت  .نمي توانم اين شراکت را به عنوان حق خودم خواستار بشوم   من  .کند

.اين حق را بگيرم  توانمیفع درد خودم حق دارم و محکومت در ر  

 و دلبخواه ديگران نيستم که شايد طبق تلون ی اختياریديگر گداوارانه منتظر ترحم و همدرد
 یو چه بسا که اين همدرديها . موقعيت من حفظ حيثيت من بکند يا نکندیمزاجش يا شناسائ

بعد همه افراد در اجتماع بطور مشترک ه از اين ب . زندی لطمه به شخصيت من می فردیاخالق
يکنفر يا يک گروه   کهیبه خود داده در حکومت در درد   که ی سياسیبوسيله وحدت سازمان

 که در اجتماع زيست ميکند موظف به مشارکت در اين اقدام یدارد با او شريکند و هر فرد
.اجتماعيست  

اي تحقق اين همدردي و شرکت در تابع وظيفه حکومت بر در آمدش و مالکيتش در جامعه ،
فرد در جامعه فقط به منظور تامين منفعت و رفاه و خير خود زنده نيست  .همدردي اجتماعيست

هر فردي  .و کار نمي کند بلکه همچنين براي مشارکت در همدرديهاي اجتماعي زندگي مي کند
ود درد خود را تنها  که وقتي درد داشته باشد هيچگاه خ  در جامعه اطمينان و ايمان دارد

.نخواهد کشيد  

جامعه  .قانوني ساختن پياده کردن در قوانين اين اصل محکم ساختن بنياد همبستگي اجتماعيست
آنچه  .در قوانين خود را مکلف مي سازد که در تحمل و در رفع درد شريک درد هر کسي باشد

 شکل حق به خود مي وظيفه انفرادي اخالقي بود تبديل به اصل حکومت اجتماعي ميشود و
اين تعهد سياسي حکومتي است که افراد  گيرد و سرچشمه حقانيت حکومت و سياست مي گردد
بعد هر کسي ه و از اين ب  مي آورد    را در جامعه به هم مي بندد و روحيه همکاري را پديد

.تنها براي خودش کار نمي کند  

خود حدي پيدا مي کند  حکومتي در مقابلمنفعت جوئي فردي با چنين اطميناني از تعهد قانوني 
همدردي انساني او در جامعه  .و در آمد و مالکيت تابع اصل همدردي اجتماعي مي شود

سائقه منفعت جوئي فردي با  .عليرغم منفعت جوئي فردي اش بر ميخيزد و آنرا ترمز ميکند
ذاشت که فرد خود را در از اين رو است که نبايد گ .سائقه همدردي اجتماعي تعادل پيدا مي کند

 جامعه نه .نبايستي تنها درد ببرد هيچکسي در اجتماع  .رفع نيازها و دردهايش تنها بداند
کسي با درد خودش بسازد و نه همدردي با درد افرادش را به عهده وظيفه اخالقي ميگذارد هر 

    نند چون همدرديافراد وا ميگذارد که طبق دلخواهشان اگر بخواهند بکنند و اگر نخواهند بک
بلکه  .به همدردي يا همکاري نمي سازد به عنوان وظيفه اخالقي و ديني فردي کسي را مجبور

که در عالم اخالقي مي ماند   در اخالق و دين اختياريست و اين اصل اخالقي تا جائي همدردي
ي اخالقي  نمي کند در حاليکه جامعه همدردي را يک وظيفه اختيار   مسائل اجتماعي را حل

. و جدا ناپذير از خود مي داند       بلکه يک تکليف حتمي خود نمي داند  

به اختيار و آزادي مي توانند  .افراد در مقابل هم به طور اخالقي وظيفه همدردي دارند
ولي جامعه در تماميتش مکلف به همدرديست و اختيار آنرا ندارد که اگر  .همدردي بکنند

جامعه اي که شريک حتمي درد اعضايش نيست از هم  .يش نباشدنخواست شريک درد اعضا
.پاره مي شود  

ی گرائی ملیتنگ بين   
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هر ملتي مي . تنگ بيني ملي گرائي با نفي ملي گرائي يا با تحقير ملي گرائي رفع نمي شود
تواند از ديد خويش و طبق خصوصيات خويش مسائل زندگاني انسان را به بيند و در علوم 

استقالل فرهنگي و .بدون آنکه فقط و فقط در فکر خودش باشد ادبياتش بپروراند،انساني و 
.فکري و تاريخي ملي سبب تنگ بيني ملي گرائي نمي شود  

دوستانه بشري داشته باشد و براي منفعت  يک ملي گرا مي تواند افکار جهان شمول و نوع 
. و در عين حال ملي گرا بماند  همه ملل بينديشد  

به ما نزديک مي شوند ر،وقايع دو  

وقايعي  وقايعي که در زندگي ملل ديگر اتفاق مي افتد و ما در قبال آنها نمي توانيم القيد بمانيم،
در واقع اين گونه وقايع هستند که  .هستند که با وجود دوري ما خود را به آن نزديک مي يابيم

آن وقايع عالمت بروز وقايعي شبيه نزديکي رواني ما به  .در جامعه ما نيز اتفاق خواهند افتاد
.به آن در جامعه ما است  

 شناختن خود بر ضد گسترش خود

 را تثبيت کنيم  بنابراين هر خودآگاهي آگاهي پيدا مي کنيم که خود نسبت به خودموقعي ما
خود را  ما براي شناختن خود ، .حرکت ساختن خود و يا ننگ ساختن خود نيستچيزي جز بي

بعد از هر  .شناسائي ما از خود بر ضد گسترش خود باشد .حدود ساخته ايمتنگ و محقر و م
تالش موفق از خود بايستي بکوشيم که دوباره خود را از چنگال و قيد معرفت خود از خود 

.آزاد سازيم  

  همان سلطه بر نفس است؟یآيا آزاد

ولي همين  يافته ايم؛ما بعد از تالشهاي فراوان و رياضتها مالک خود شده ايم و بر خود سلطه 
چون ما به اندازه اي کوچکيم که مالکيت آن ما را قانع   را ناراضي ساخته است،     مالکيت ما
بزرگ  اگر اين خود ما .خود نمي تواند به مالکيت تنهاي خود قناعت کند سلطه ما بر.نمي سازد

 همه سو نظر مي اندازيم حاال به . و پهناور بود از مالکيت خود به خود قانع و خشنود مي شديم
که آيا اين فقر خود را با تصرف ديگران که شبيه به ما کوچک و محدود هستند نمي توانيم 

   جبران کنيم؟

را به هوس  نفس فقير و حقير ما است ما رسلطه ما بر نفس و ملک ما که نتيجه همان سلطه ب
 مالکيت است ولي لذت آور مالکيت و تسلط .ديگران انداخته است يسلطه بر نفسها و ملکها

براين اگر تسلط و مالکيت  بنا. حقير و تسلط بر آنها هميشه ايجاب محروميت مي کند هايچيز
نکه منکر آن بشويم که آخاشگري و توسعه طلبي مي نمايد مگر  ايجاب پرخود آزادي ما

.بر آن همان آزاديخواهي است مالکيت بر نفس و تسلط   

 زيستن بدون حقيقت؟

هنر رسيدن به  عرفان؛ :عرفاي ما مي گويند .هنر کشف حقيقت است فلسفه، :مي گويدارسطو 
آيا ما  آيا نمي توان هنري يافت که بدون کشف حقيقت و رسيدن به حقيقت زيست؟.حقيقت است
آيا زيستن کشف حقيقي نيست که احتمال   بهتر زندگي کنيم؟  با حساب احتماالت نمي توانيم

دير رسيدن به حقيقتي نيست که ما را نابود مي  ه زيستن راآيا ما دارد؟کمترين خطر را براي 
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توان  که با حقيقت بهترين زندگي را ميسازد؟ مردم حقيقت را دوست مي دارند چون مي پندارند
 از حقيقت ها را یبسيار. دن به عاليترين زندگاني را دارنددر کشف حقيقت اميد رسي. کرد

 .  بطور آگاهانه دور نگهداشت تا بتوان بهتر زيستی زندگانبايستي کشف کرد تا آنرا از
 توان با هيچگونه یآنچه مسلم است به حقيقت نم . حقيقت بر يک پنداشت بنا شده استیدوست
حقيقت را کشف کرد يا به حقيقت رسيد  اگر بتوان با هنر، . رسيد يا آنرا کشف کردیهنر

.ر حقيقت را نابود ساختميتوان با هنر نيز بدون حقيقت زيست و با هن  

  کند؟یحقيقت را خلق م آيا ايمان ،

آيا اين  اين ايمان است که احتياج به حقيقت دارد و يا حقيقت است که احتياج به ايمان دارد؟
و  سائقه ايمان ما است که براي تشفي خود ما را به خلق حقيقت و باالخره حقيقت ما ميراند؟

.ارد که هنوز حقيقت نيستاگر حقيقت احتياج به ايمان ما د  

  توان او را فريفتیکسيکه ديگر نم

انسان از بس از فريب خوردن خسته مي شود دنبال حقيقت مي رود چون او مي پندارد که 
 ولي در .حقيقت هيچ فريبي نيست .تواند بفريبد حقيقت نمي.حقيقت هرگز او را نخواهد فريفت

حقيقت،از همه چيز  .هاستت فريبنده ترين چيزکه حقيقاولين برخورد با حقيقت توجه ميشود 
اگر حقيقت اين قدرت گمراه سازي را نداشت همه به او رسيده  .بيشتر انسان را گمراه مي سازد

.بودند  

بدنبال آنچه کمتر يا هيچ نمي  ها انسان نبايستي از ياس فريب خوردگي و از خستگي از فريب
وقتي  .فترين و پيچيده ترين فريبها را داشته باشدفريبد برود بلکه بايستي تاب برخورد با ظري

.هيچ چيزي نتواند انسان را بفريبد او حقيقت را خواهد يافت  

کسيکه  .انسان موقعي به حقيقت مي رسد که ديگر حقيقت قدرت فريب دادن او را نداشته باشد
ي تواند وقتيکه خداديگر نم .مي رسد ديگر نمي توان او را فريفت کسي است که به حقيقت

.تا آن موقع خدا انسان را خواهد فريفت .انسان را بفريبد انسان به خدا رسيده است   

  وزن کمی ولیشک قو

فقط وزن ما ناچيز است و هر واقعيتي مي تواند  .هيچ واقعيتي آنقدر محکم نيست که بايد باشد
سنگين تر بود هر اگر معرفت ما  .عدم استحکامش پديدار شود وزن ما را تحمل کند بدون آنکه

ک ها را بکار مي ين شرکسيکه افراطي ت. واقعيتي عدم استحکام و تزلزل خود را نشان مي داد
.فشار شک هايش بر واقعيت ها تاثيري نخواهد کرد فتي اش سبک است ،برد ولي وزن معر  

  يا کشف حقيقت آنیغلبه بر چيز

علوم ما  علوم ما و بهترين ولي همه .روش غلبه بر چيزي روش کشف حقيقت آن چيز نيست
ولي از آنجا که ما قدرت خود  .ها نيستندچيزي جز روش غلبه بر چيزها و يافتن قدرت بر چيز

ها روش کشف حقيقت را مي  گذاريم در روشن غلبه خود بر چيزرا مساوي با حقيقت مي
 . غلبه کنيمما موقعي خواهيم توانست کشف حقيقت چيزي را بکنيم که نخواهيم بر آن  . شناسيم

وقتي بر همه دنيا غلبه  . مي بندد بر هر چيزي که غلبه مي کنيم را معرفت ما را به خودش
.کرديم خواهيم ديد که به اوج بي خبري از حقيقت رسيده ايم  
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یسالح فکر  

 با افکاري که مي جنگند  .مسلح ساختن مردم با افکار غير از انگيختن مردم به تفکر است
.اسلحه را بعد از پيروزي دور خواهند ريخت .نخواهند انديشيد  

 احتياج به قهرمان

 اثر ثروت در بی احتياجی از هر چيزی،. ملتی احتياج به قهرمان ندارد که قهرمان زياد دارد
ملتی که هيچ قهرمان . احتياج بيشتر به قهرمان دارد ملتی که قهرمان دارد،. ن چيز استاز آ

ست که ديکتاتورها را به  ايت نهاهمين احتياج بی. هرمان داردحتياج را به ق ا بيشترين ندارد،
.وجود می آورد  

 چرا انتقاد حق به ما می دهد که نابود بسازيم

و نشان . ينسان تأ ييد می کند که وجود را زيبا تر می سازد يا زيبا تر می نمايد را بدهنر، وجود
ييد وجود، برای رشد خالقيت أ نقص وجود تدرک. می دهد که وجود می تواند زيبا تر باشد

 نمی کرد، به خالقيتش ادامه نمی   انسان اگر درک نقص در وجود را  .انسان با آن وجود است
درک نقص در وجود ما برای نابود ساختن آن، .  اند-آفريدن و درک نقص به هم پيوسته. داد

حق به نابود سازی  د،فقدان خالقيت، در انتقا. موقعی است که انسان از خالقيت عقيم می شود
.را پيدا می کند  

 ضعف خالقيت و انديشه کمال

. کسی که نمی تواند چيزی را دوباره بيافريند، معتقد می شود که بهتر از آن نمی شد آفريد
.پندا شت کمال خلقت را پديد می آورد بدينسان ضعف خالقيت،  

 پيشروان

انديشی هايش، احساس پيشرفت می يش هم با ازدياد خرافات و کج  و کج انديک مرد خرافی
.کند  

 نفی امتياز با امتيا ز

مبارزه عليه هر امتيازی . س امتياز در چيز ديگر دارد به احسااحتياج ، نفی هر امتيازی
 با  نفی امتياز قومی . می شود که ايمان به امتياز ديگری موجود باشد      موقعی پيروز

.متياز دارد به احساس اسان، احتياجان. س امتياز ايمانی ميّسر می گردداحسا  

عقايد و اصول و خرافات و بستگی به  ب نشود، وقتی اين احساس امتياز فقط ا ز خودش سيرا
 ايمان به برتری انسان به خودی. متياز را ترضيه خواهد کرد احساس ااين افراد و اقوام ديگر،

           از در هر چيز ديگری امتيستحقق احسا. ز امتياز طلبی انسان است اش راه گريزخود
خطرناک تر از رفع ) بستگی به رهبر، بستگی به قوم و نژاد بستگی به عقيده و ايدئولوژی، (

.ستبا ايمان به خود ا حتياج در درک امتياز ااين  

  چگونگی قبول يک فکر
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فکار از اين رو ا.  گيرد و فرا گيرد فروع ست که انسان را بگيرد،ن ا آافکار متفکر در پی
ما در تالشيم که از فکری که در حال فراگرفتن و . خوش آيند و دوست داشتنی نيست متفکر،

. از افکار يک متفکر نفرت داريم˝ لبا رو ما غاز اينا. و برهانيم گرفتن ما است، بگريزيم،
 قدرتی را که در  .هميشه قدرتی که در يک فکر نهفته ا ست درصدد گسترش و فراگيری ا ست

 نمی کنيم چون آن را دوست می  ما يک فکر را قبول. ما است، نمی توا ن دوست داشتمقابل 
می پذيريم تا خود  بلکه وقتی که قدرت يک فکر را در فراگيری و تصرفش شناختيم دا ريم؛

ما يک فکر را موقعی می پذيريم که مطمئن .  فرا گيرنده و گيرنده باشيم نيز به واسطه آن فکر،
ست که ضعفا و فقرای روحی و فکری، به از اين رو ا.  را مقتدر می سازداهستيم آن فکرم

.بع مقتدر ترين افکار می شوند تافوريت  

  نابود ساختن ارزش قهرمان

ن به قهرمان دارند ولی آنانی که در آن ملت می خواهند  فراواملت هايی هستند که احتياج
ز پيدايش قهرمانان ن را تحمل کنند و مانع ا قهرمانانمی توانند قهرمان باشند و قهرمان نيستند،

هميشه در اثر اين شبهه قهرمان ها، از قهرمان های خود محروم می  اين ملت ها،. می شوند
 ين شبهه قهرمان ها، ا.بين می شوند ها و مفهوم قهرمان بودن بدمانند و نسبت به قهرمان

رمانی باشد و نه قهرمانی به وجود ارزش قهرمان بودن را نابود می سازند تا نه احتياج به قه
.بيايد و حتی مردم بر ضد قهرمانان باشند  

   بيشتر سودجو شويمیما بايست

ولی وقتی به تدريج آ ن . احتياج به خود دادن خود و اجتماع به عادت دارد تأمين يک منفعت،
ضروری  يگر،يا منفعتی د. يگر پيدا می کند دنسان و اجتماع منفعتی کند، ا می منفعت، تغيير

تر و مهم تر می گردد؛ ولی آن عادت که برای تأمين منفعت خاصی ايجاد شده بود به جا می 
نع ا ز جلب و تأمين منفعت  ما)با تابعيت ما از عادت خود (و عالقه ما به عادت خود . ماند

ت عادت ما منفعت گذشته را که ضرر کنونی ماشده است تأمين می کند منفع. تازه ما می گردد
ست که ما در اثر  و منفعت کهنه ما، ضرر تازه ما ا.کهنه ما در مقابل منفعت تازه ما می ايستد

 می زنيم و اين خود ضرر ينسان بهبد . عالقه به عادت خود، حاضر به اعتراف آن نيستيم
ز  و عادت گذشته، ما را ا توجيه می کنيم رسا نی به خود را به عنوان منفعت خود،ضرر  
و . ت تازه با تعويق ايجاد می گردد دارد و عاددت تازه برای تأمين منفعت تازه باز میايجاد عا

ت و عاد.  شده استقعی ايجاد می گردد که منفعت تازه نيز سپری  موچه بسا اين عادت تازه
از تشخيص منفعت تا جلب و .  ما است   جديد ما موقعی جا افتاده می شود که مضر به حا ل

در ايجاد . و جلب و تأمين منفعت، ا حتياج به عادت دارد. يشه فاصله ا ستتأمين منفعت هم
چه . هميشه مسئله گذاشتن يک مشت عادت تازه به جای عادات کهنه و ريشه دار است عادات،

ت را نداريم  عادارت تغيير سريع قدقدرت تغيير عادات يا رغم تشخيص منفعت، بسا که ما علی
بق را به کار  که همان عادات سا تشخيص داده ايم، می کوشيمو برای رسيدن به منفعتی که

.لبته ميسر نيست که اسابق خود آ لتی برای تحقق منفعت های تازه بسازيم، ت  با عادابريم يا  

ما منفعت . ت خود، سد می کنيم تازه خود را با عاداينسان راه رسيدن به منفعت هایا بدولی م
دوستی منفعت، . ت خود را بيشتر دوست می داريمادا اما عريم داهای خود را دوست می

شيم  و حاضر باز عادات خود دوست بداريم اما آن را بيشتر موقعی خالص و واقعی است که 
سودجوئی تنها وقتی که . ت های خود نفرت داشته باشيم خود از عادبرای جلب منفعت های
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ير بسياری از عادات ريشه دار، بايد برای تغي. کفا يت نمی کند عادت پرستی ما نيرومند ا ست،
.التهاب شديد برای سود داشت  

 جتماعیات دارند و انقالب هر  عاداهمه برای تغيير ا ز نند که قدرت بيشتر سودپرستاشايد اين
.پرستی ممکن می سازدرا سود  

  تصميم به هنگام

ا رسد، و درست خت که شرايط مساعد و زمان مناسب فر انداتصميم گيری را آن قدر به تعويق
تعويق . در همين لحظه تاريخی ا ست که بايد با يک ضربه و با نهايت قاطعيت تصميم گرفت

در . اندازی تصميم گيری تا چنين شرايط و زمانی برسد، خصوصيت يک مرد مصمم است
کسی که نابهنگام و نا به . تاريخ زندگانی فردی اجتماعی بايد به هنگام هر تصميمی را گرفت

 و بی تصميمی و ترديد، به تعويق انداختن تصميم. ميم می گيرد، مرد مصمم نيستجا تص
ز وقت تصميم نمی گيرد و هيچ گاه با رسيدن  اهيچ گاه پيش يک حکومت مدار،. القيدی نيست

ختن تصميم برای رسيدن به اين وقت بوده  انداتعويق. وقت تصميم خود را به تعويق نمی اندازد
.  لحظه بعد از اين وقت، نشان می دهد که ا و نمی تواند تصميم بگيردتصميم گيری يک. است

.هر وقتی برای تصميمی ا ست در تاريخ،  

 بدويت در پيچيدگی

برای ايجاد . ستر يک نوع ايمان و يک نوع بدويت ار ب استواهر نوع تند روی و افراط گرائی
. ختکرد يا افکارشان را بدوی سالقين بدوی ت فکارافراطی بايد به مردم يا جوانان اجنبش های 

پيچيدگی و . ها را از نظر مخفی ساختن آمی توا ن بدويت ب دادن به افکار بدوی، و تابا پيچ
.ويت می شود پوشاندن بدديالکتيک فکری،از بدويت نمی کاهد بلکه بهترين وسيله برای  

 فکر، راه خود را می رود

اما به . جتماعی يا سياسی يا اقتصادی شد ابه آسانی می توان نقطه شروع يک جنبش فکری يا
. شت کرد و به آن جهت داد و بر آن قدرت دا در دوامش هدايت ن جنبش را توان آمی دشواری

 کند ولو آن که احساس از و گسترش ا فکارش را پيش بينی ثيريک متفکر نمی تواند تاريخ تأ
ن  در دست متفکر آختيارشديگر افکری که به د نيا آمد . شدرش داشته با افکاثيراتدوام تأ
.نيست  

  پيشرفت نادانی، مالزم با پيشرفت دانائی است

ها را به  آ ننی يا پنداشت های ساختگی هستند که ما عادت کرده ايم خرافات زباها، تضاداغلب
در حالی که با دقت و تأمل  عنوان تضاد بگيريم و در رابطه تضاد با هم قرار دهيم،

.ه متضاد نيستندبيشترخواهيم ديد ک  

قدرت و . اغلب از گسترش خود هر مفهومی،آن چه را با مفهوم تضاد می ناميم پيدا می شود
گرما و سرما، درد و شادی، خير و شر هيچ  ضعف، دانائی و نادانی، خصوصی و عمومی،

.دانائی و نادانی دو وجه يک جنبش است. کدام با هم متضاد نيستند  
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و اين که انسان می تواند به جائی . ود و نادانی بدون دانائی نمی شوددانائی بدون نادانی نمی ش
. يک خيال محض است) يا وجودی است که همه چيز را می داند(برسد که همه چيز را بداند 

جد يک نادانی است و توسعه دانائی ها به همان اندازه توسعه نادانی ها  موچون هر دانائی،
وسعت دانائی يا وسعت نادانی مالزم و همگام .  نادان استس به اندازه دانائی اشکهر . ست
 است

نه هر آ ن کس و هر چه بر . رت با وسعت دامنه ضعف مالزم است طور وسعت دامنه قدهمان
ين مفهوم پيشرفت ا.  شوددانائی ا ش و قدرتش بيافزايد از نادانی ا ش و ضعفش کاسته می

 شده ايجاد... ائی و نادانی و قدرت و ضعف وست که از تضاد خرافاتی و زبانی دان ادروغين
دنيای گذشته، شناخته های . شناخته ها به اندازه دامنه شناخته ها وسعت می يابددامنه نا. است

دانائی ا ش کم بود و . شت نداکمی داشت به همان اندازه دنيای ناشناخته اش هم وسعت چندانی
ما با دامنه وسعت . سب کم بوده همان تنا ضعفش هم بقدرتش کم بود،. نادانی اش هم کم بود

آگاهی از اين نادانی  فقط افراد عادی،.  دانائی های خود بر وسعت دانائی های خود افزوده ايم
 و طبق همين خرافه می پندا شتند که. و فقط خبر وسعت دانائی ها را می شنوند. ها ندارند

يشان به همان  شود و از نقص هايک تر شوند، ا ز نقص شا ن کاسته میهرچه به کمال نزد
رهايی می يا بند اندازه وصول به کمال،  

 پنداشت خام عکس اينبر.  بودچون اين تضاد ميان کمال و نقص يک تضاد ساختگی و زبانی
ئص  نقادامنه هر چه دامنه کماالت گسترش می يابد،. ئص به هم پيوستگی دارندکماالت و نقا

به همان شدت و کميت نيز ناقص تر می  مل ترمی شويم،هرچه ما کا.  نيز گسترش می يابد
می شود بر ثروت نقائص ما نيز افزوده می  همان قدر که بر ثروت کمالی ما افزوده .  شويم
اين  از نقص کاسته بشود، يش کمال، که با افزاچنين تضادی ميان کمال و نقص نيست. شود

 همان طور ميان شر و خير، چنا ن . مفهوم تضاد ميان کمال و نقص يک خيال مصنوعی است
شر  ما با نيکی های بيشتر،. دامنه شر ما افزوده می شود يش دامنه خير،با افزا. تضادی نيست
.شت داکمتر نخواهيم  

خت انسان و اجتماع و تاريخ کور کرده  ما را از شنادين اين تضاد های ساختگی و دروغين،
ست برای خود  بهتر اکنيم،) ز ضد به ضد رفتنا(پيش از آن که ما بخواهيم ضدانديشی . است

.روشن سازيم که کدام فکر به کدام فکر در تضاد واقع شده است  

 ما چه موقعی آزادی طلبيم؟

کسی که از قدرت نفوذ افکارش اطمينا ن دارد، به هر کسی آزادی ا نتشار افکار می دهد و 
آزادی به انتشار افکار د يگران حاضر به دادن  همه دارد،اکسی که از قدرت نفوذ افکارش و

.  سازدکميت و کيفيت آزادی طلبی هر کسی را مشخص می  قدرت نفوذ هر کسی، .نمی شود
ز اين رو نيز آزادی ا.  کندين گذشته قدرت نفوذ هر فکری طبق شرايط و زمان تغيير میاز ا

 وقتی  .ودزياد می ش  و  کم يط شراين طبق اای و حزبی طلبی هر کسی و گروهی و عقيده
 نفوذ ، آزادی طلب است و وقتی شرايط نامناسب برای ست مناسب قدرت نفوذ افکارش اشرايط
پس آزادی . بر ضد آزادی است) و بالطبع مناسب برای نفوذ افکار ديگر است(رش باشد افکا

بلکه طبق شرايط  ب نيست،زطلبی خصوصيت زائی يک دستگاه فکری يا عقيده يا يک ح
آزادی طلبی اصولی در آن دستگاه فکری يا عقيده يا حزب، .  می شود       شنفوذش، کم و بي

، آن  آن چه در آن عقيده يا فکر راجع به آزادی گفته شده. با آزادی طلبی واقعی اش تفاوت دارد
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وضعيت آزادی طلبی را شرايط نفوذ آن . نيست که درواقع طالبند يا طالب خواهند بود چيزی
.می سازدعقيده يا فکر،مشخص   

 دست چين کردن تجربيات خود

البته ما می . ديگری نبايد ما را بشناسد. اطالع از خود به ديگری دادن،هميشه ضرر دارد
ها، يک تصوير گمراه  آنتوانيم قطعاتی از خود و تجربيات خود را به ديگران بنمائيم که ترکيب

تا وقتی ما همه خود و تجربيا ت . دکننده و به اشتباه اندازنده در ذهن ديگران از ما پديد آور
خود را به تمامی نمی نمايانيم، می توانيم منتخباتی از خود و تجربيا ت خود را برای گمراه 

ت تجربيات خود يا قطعاتی از تجربيات  گاه منتخباما هيچ. ساختن ديگران درباره خود بنمايانيم
راست گوئی های ما . گفتن استين ترتيب تاکتيکی برای دروغ است گفتن بدر. خود نيستيم

فقط بايد منتخباتی از تجربيا ت خود را . همان نتيجه را می دهد که دروغ گوئی خواهد دا شت
برگزيد که ترکيبش با هم چيزی جز تصوير دروغين نشود که ما می خواهيم در ذهن ديگران 

بته ما خود نيز عادت ا ل. ست گوئی های خود د يگران را گمراه می سازيمما با را. پديد آوريم
داريم که خود را در مجموعه ای از همين اعمال و تجربيا ت منتخب خود، به خود معرفی کنيم 

 چيزی جز تصوير˝چون ما معموال.  و بدينسان بيشتر به خود دروغ می گوئيم تا به ديگران
کار و بسياری از اعمال و ا ف. ت اعمال وافکار و احساسات خود برای خود نيستيممنتخبا

ها را فراموش  گنجد و ما    آناحساسات و تجربيات ما از خود در اين تصوير انتخاب شده نمی
.می کنيم يا ناديده می گيريم  

 فاصله قانون از حق

قوانين تالش دائمی برای عبارت . هيچ گاه انطباق کامل حاصل نمی شودميان قانون و حق،
 با قانون، ضديت. رای تحقق و تجسم حققانون آزمايشی است ب. بندی کردن حقوق هستند

ميان قانونيت و . بندی بهتر و صحيح تر حق است بلکه برای عبارت يت با حق نيست،ضد
نيت  حقاتا موقعی که قانونيت صادقانه در تالش برای عبارت بندی. حقانيت بايد تفاوت قائل شد

ولی وقتی قانون در  .يک قانون غلط در چنين وضعی معتبر است. ستقانون معتبر ا است،
گذاردن . تالش برای پوشاندن يا فاصله گرفتن از حق است، هر قانونی غير معتبر می شود

هيچ گاه قانون با حق انسان،عينيت . ستپايمال کردن حق انسانی و انسان اقوانين ابدی، 
 با حق کسی که قانون را. ن است که بتواند در قانونی بگنجد از آبيش حق انسان،. نخواهد يافت

ل خواهد نين خود، پايماو حق است، انسان را در زندان قواعينيت می دهد، و قانون برای ا
.ساخت  

 ما قوانين را معتبر می سازيم

  بلکه به کسانی است که. اند ها را گذاردهن آ کهاعتبار قوانين به کسی يا هياتی يا نسلی نيست
موظف به اجرای آن  گان معتبر نشناسند،دکنننينی را که اجرا قوا. د آن را اجرا کنندمی خواهن

قوانينی که از گذشته می آيند فقط يک سند تاريخی هستند که تا ما تصويب نکنيم، معتبر . نيستند
.و موظف و سازنده نيستند  

 ما می خواهيم بيش از آن باشيم که هستيم
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انجام دهد که بيش هر انسانی می خواهد عملی . ن باشد که هستز آهر انسانی می خواهد بيش ا
ولی وقتی نتوانست چنين عملی را انجام دهد ا ز خود شرم می برد و وقتی . ستااز قدرت او

ست بيش  خوا اين.کند و آن را تحقير می نمی تواند بيش از خود باشد، از هستی اش ننگ دارد
 خود  از قدرتاز خود بودن هستی ما را منفور و کثيف می سازد در خواست انجام عملی بيش

از اين رو است که . ن ما را معذب می سازد و اعمال معمولی ما را ناقص می داندوجدا
. خواست ما بيشتر بودن و عملی بيش از قدرت خود انجام دادن، خدا و اخالق را می آفريند

خدايی می يابيم که از ما بيشتر است و وقتی عملی  وقتی ما نمی توانيم از خود بيشتر باشيم،
قت  مافوق طانيم انجام دهيم، اخالق و ايده آلی می سازيم که از ما عملیدرت خود نتوا از قبيش

.ما نطلبد  

  از تقوای اطاعت

نه تنها اطاعت کردن را از تقوا   به خود آمدن و با خود شدن، .ستبی خودی ا مالزم، اطاعت،
ئی که مردم به جا. می اندازد، بلکه اطاعت کردن را ، برضد خود بودن احساس می کند بودن

 صورت تقوای انسانی ساخت تا خود آمدند، ديگرنمی توان حکومت کرد اطاعت را بايد به
 فقط از خود  کسی که به خود می آيد، .ها حکومت کردبر آن خت و سان مردم را بيخودبتوا

.اطاعت می کند  

 گرفتن قدرت از حکومت و جامعه

عدالت  و مقاومت واعتراض ومبارزه، ستدوقتی فرد نتواند درمقابل جامعه ويا حکومت باي
 و جامعه و حکومت آن قدر دارای قدرت اند که در  .اجتماعی وعدالت حکومتی برقرار نيست

برای اين که فرد بتواند در مقابل . مقابل خود، کوچکترين واهمه ای از قدرت خود ندارند
حکومت و جامعه در اين جامعه يا حکومت ايستادگی و مبارزه کند، بايد راههايی يافت که 
حتی وقتی حکومت و . مقابله، از قدرت بی اندازه خود، طبق دلخواهش نتواند استفاده برد

مسئله ايستادگی و مبارزه فرد به مراتب مشکل تر خواهد شد چون  جامعه با هم عينيت يافتند،
 و فرد قدرت آنها در مقابل فرد بی نها يت بيشتر ميشود وقتی حکومت و جامعه يکی شد،

فرد  حکومت و جامعه ای که با قدرتشان در مقابل فرد ظاهر می شوند،.  گرددیضعيف تر م
 ای که در مقابل فرد در اين مبارزه از همه قدرتشان -حکومت و جامعه. را نابود می سازند

جامعه و حکومتی که حق دارد، احتياج . استفاده می برند، بر ضد حق و عدا لت رفتار می کند
حق بايد همان . مبارزه فقط با توسل به حق انجام می شود نه با توسل به قدرت. ر نداردبه زو

تجاوز حکومت و جامعه از حق بايد به . قدر قدرت بر جامعه و حکومت داشته باشد که بر فرد
.ت شود که تجاوز فرد از حقشمجازا) بلکه بيشتر(همان شدت   

  نيکی، تعادل دادن ميان شر ها است

اگر سوائقی را که ما شر می . ت نيست که سوائق خوب ايجاد انسان خوب می کنداين درس
قدرت خواهی، عالقه به تظاهر و  مانند شهوت جنسی،(ها می دهيم  به آ نناميم يا ارزش منفی

 با هم و عليه هم تعادل پيدا کنند و نگذا رند که يکی...) ی وگخود نمائی و اشتياق تمتع از زند
با آن که اين غلبه، کوتاه و موقتی باشد و تالش  گر سوائق غلبه گذرا پيدا کند،ها بر دياز آ ن

چنين انسانی، از سالمتی اخالقی بيشتری برخوردار  برای کنترل و تعادل هميشه موجود باشد،
 ها نيست -نيکی زا ئيده سرچشمهای از نيکی. ا ست تا آنها که فقط سوائق خوب داشته باشند

. لت نيک فراهم می آورد حانظم شرها، يک. ت انضباط ميا ن شرها اسبلکه حالت تعادل و
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نبايد شرها را  برای رسيدن به اين نيکی،. ها استن شرنيکی يک حالت ميا. نيکی وجود ندارد
و شيوه ترمز  ديگر مقابله آنها با همبلکه بايد شيوه يا تاريک ساخت، نابود ساخت يا کوفت،

ها و هم چنين عدم ترضيه يکی با  آنشيوه ترضيه تناسبیکردن يکی با ديگری و باالخره 
لت نيکی نزديک شد از شرها در بنای  را داشت تا به حاقعيت مويگران در يک دترضيه

.عدالت و رفاه و امنيت اجتماعی می توان صرف نظر کرد  

 کسی که پايش در هر چيزی فرو می رود

اگر تا به اين اندازه از .  ما از شک استعالقه شديد ما به واقعيات محکم و مسلم، نشانه ترس
انسان بر روی هر چيزی . قدر نيز احتياج به واقعيات محکم و مسلم نداشتيم آنترسيديم،يشک نم

.ن که بند بازی بداند به شرط آکه حرکت می کند می ايستد  

واند انسان بر روی واقعيتی که نت. همچنين از نرم نبودن يا شل نبودن واقعيات نبايد ترسيد
ايد ب سست کرد و  ت را محکمات و مسلمابايستد، فرو می رود و برای عميق شدن هميشه بايد

ما درسطح واقعيات . آن قدر سنگين بود که هيچ واقعيتی نتواند ما را بر روی خود نگه دارد
قبول هر . ها کم و ناچيز است  ما نسبت به آن، چون واقعيات برای ما محکم اند و وزن نيم مامی

کسی که عقلش سنگين شد در هر واقعيتی  .واقعيت مسلمی، نشانه سبکی عقل و روح ما است
. فرو می رود و بر روی هيچ واقعيتی نمی ماند و بر روی واقعيات، نمی تواند گام بردارد

کسی که سنگين شد راه رفتن برای او عذابی . راهروی، احتياج به سطح و سطحی بودن دارد
.چيزی فرو می رودر هر ديشچون پا .شود می  

 جامعه فرشتگان هم، احتياج به حکومت دارد

ت و عواطف  و شهواميال شد که اشته می کم بود و پنداای که فرهنگ اخالق اجتماعی دوره
 توانست آ نها را ا نضباط بدهد و و کم کسی بود که می.  قابل مهار کردن اند رت به ندانسانی
سانی که می توانست بر اين اميال و شهوات و عواطف شديد ها غلبه کند و مسلط شود، انبر آن

از اين رو نتيجه گرفته می شد که وقتی . و وحشی، سلطه پيدا کند، بسيار نادر و استثنائی بود
کسی که بتواند بر (شته باشد    داکسی بتواند بر اميال و شهوات و عوطف خود سلطه و تصرف

داری را  هر کس هنر خودولی وقتی.  نيز حکومت کندبايد بتواند بر ديگران) خود حکومت کند
  بند هنر در. ياد گرفت و سلطه بر نفس يک کار همگانی شد، اين طرز تفکر ا ز بين می رود

.رداختن و مهار کردن شهوات و اميال با هنر منظم کردن مردم فرق دکردن و منظم سا  

 هنر و فن سلطه بر اميال و شهوات و با اين استدالل، اگر همه افراد در اجتماع تا اندازه ای
 در از طرفی در هر انسانی. سوائق خود را ياد بگيرند، احتياج به حکومت نخواهند دا شت

ا ز . ها سلطه بورزد که بر آنن فرد حاکم نيستز آای ا سائقه ، همان شهوتی يا ميلی يا جتماعا
نفس خود شده است اميال و ن فرد نادری که موفق به سلطه بر  گذشته ممکن ا ست که آاين

ز ا.  حساب نشودها شاهکاری داشته باشد که تسلط بر آنماليم و ضعيفی˝ سوائق و شهوات نسبتا
طرفی ديگر اين سلطه بر نفس در هر کس با کس ديگر، فرق دارد چون طيف قدرت اميال و 

 يک عمل در بسياری از افراد، سلطه بر نفس،. شد باسوائق و شهوات در هر کسی مختلف می
آگاهانه و ارادی فردی نيست بلکه بسياری ا ز اميال و شهوات در مقابل همديگر توازن و 

اضافه بر همه اين . تعادل با همديگر پيدا کرده اند و احتياج به تنفيذ قدرت ارادی نداشته اند
 مسئله کافی بر نفس خود داشته باشند˝ شند و سلطه نسبتا بااستدالالت، اگر همه افراد، اخالقی

حکومت منتفی نمی شود اخالقی بودن و متقی بودن همه افراد، احتياج به حکومت را از بين 
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اگر همه . حکومت، ضرورتش در اثر بی اخالقی و بی تقوائی مردم يا افراد نيست . نمی برد
ولو فرشته (ترکيب افراد مختلف . شت به نظم داافراد فرشته هم بودند، جامعه فرشتگان احتياج

احتياج به نظم دارد و با اخالق بودن همه مردم، احتياج به حکومت را از بين نمی )  باشندهم
اخالق خوب ضرورت . ليکه فقدان تقوا و اخالق، حکومت را مشکل تر می سازد  حابرد، در

از ا ين رو کمال اخالقی افراد، به خودی خود ايجاد نظم سالم و . نظم را منتفی نمی سازد
.ی نخواهد کردهماهنگ اجتماع  

  تکرار تجربيات

به خاطر سپردن تجربيات . ره آن تجربه را خواهيم کرد دوباهر تجربه ای که ما فراموش کنيم،
̋ از ا ين رو حافظه ما معموال. ست که نگذاريم تجربيات تلخ دوباره تکرار شود ابه خاطر آن

رزش دادن به عذاب و درد، ولی با ا. برای ياد آوری تجربيا ت عذاب آور و جانگزا زياد است
چون درد و عذاب نيز، در عمق . زا کم می شود عذاب آور و دردحافظه ما نسبت به تجربيات

ما دوست داشتنی و لذيذ می شوند، بدينسان سائقه طبيعی ما برای يادآوری بيشتر درد ها و 
 عذاب ها پريشان و درهم می گردد

  شکی از بدبينی و شک معرفت برای

مه معرفت خواهی ما شز سرچ که ا بدبينی ا ست، ما را ضعيف می سازد و شکیشکی که از
 شک بر پايه  .بع ايمان است آلت و تااست، ما را نيرومند می سازد شک بر پايه بدبينی،
شک در معرفت، دنيا را متحرک تر و . بدبينی، چيزها را زشت تر و تاريک تر می سازد

.انسان را نيرومند تر می سازد  

)اين نيز بگذرد(عتناعی به لحظات گذرا بی ا   

آيا گذرا بودن هر چيز، آن چيز را بی ارزش و بی اهميت می سازد؟ هر چيز گذرا تر است، 
تاريخ . بيشترارزش و اهميت پيدا می کند يک لحظه و آن بيشترين ارزش و اهميت دارد

باز ناگشتنی و ت اين بزرگ ترين ارزش های  آن است که ما خاطرالحظات و نوشتن برای
بقا و ابديت، ارزش تاريخی ندارد چون هميشه يکسان و . يکباره و بی نظير را نگاه داريم

.يکنواخت است  

ست و بيشترين ارزش و کيفيت يکباره دارد و چون می گذرد نبايد  اهر لحظه ای، بی نظير
. جه و اعتنا را کردنسبت به آن القيد و بی اعتنا بود؛ بلکه بايد به هر لحظه از زندگی اوج تو

آيا چون بيشترين ارزش ما گذرا است نبايد به آن پرداخت و بايد به آن القيد بود؟ آيا لذت بردن 
و تمتع از لحظه، آخرين و برترين توجه از لحظه است؟ پرارزش ترين چيز و مهمترين چيز 

دراز بودن و بی و . گذرا بودن يک چيز، از ارزش و اهميت آن نمی کاهد. می تواند گذرا باشد
فقر جاويد و عبوديت ابدی چون ابدی . زمان بودن يک چيز، بر ارزش و اهميت آن نمی افزايد

 نهايتش،ييت برای درازی بابد. يت نمی افزايند فقر و عبوداهميت بر ارزش وهستند يک پشيز
.يت پيدا نمی کند نهاارزش بی  

 حق قضاوت به ما حق لعنت نمی دهد
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. و چيزهايی را که ما ملعون می سازيم، قضاوت نکرده ايم. دن نيستقضاوت کردن لعنت کر
چون هيچ قضاوتی حق تلعين . و کسی که قضاوت می کند هيچگاه حق ملعون ساختن را ندارد

ه کرده کسی که لعنت می کند، قضاوتی، را ک. حق قضاوت، به ما حق لعنت نمی دهد. نمی دهد
وت قضا.  دوباره قضاوت شودی لعنت شده ای بايدهر انسان. ستاست منتفی و ملغی ساخته ا

به عنوان مجازات يک انسان، کسی حق ندارد . در اعمال انسانی از ارزش وجود او نمی کاهد
يل به اعمال بد، انسان را تبد.  شر کنديل به ننگين سازد و موجوديت او را تبداو را در اجتماع
.شيطان نمی سازد  

بود ساخت؟چگونه يک حکومت را می توان نا  

. بت و با دوام دارد ثاحتياج به مفاهيم ثابت و بادوام و باالخره به تصاوير ذهنی حکومت ادوام
برای متزلزل ساختن يک نظام حکومتی، بايد آن مفاهيم و تصاوير را متزلزل و مشکوک 

 سرنگون ساختن تزلزل تصاوير و مفاهيمی که دوام حکومت بر آن استوار است برای. ساخت
ذهان مردم کن کردن آن تصاوير و مفاهيم از اکومت کفايت می کند و احتياج به ريشه ن حآ

.نيست  

 وقتی که اختالف جزئی اختالف کلی می شود

 يکديگر داشته اس می شود که نامساوی ها، اختالف ناچيز ب احساعدم تساوی موقعی بيشتر
تی همه قو. کند، اهميت داردس می  چگونه احساریگاينکه انسان اختالف خود را با دي. باشند

گاه احساس عدم تساوی از بين نمی رود، بلکه درک اختالفا ت  ساختند، آنمساوی˝ را نسبتا
بسيارجزئی، همان احساسا ت تلخ و عدم تساوی گذشته را که در اختالفات بسيار کلی از همد 

وی به همان شدت وقتی تساوی نسبی ايجاد گرديد احساس عدم تسا. يگر داشتند، تکرار می شود
اين به بعد همان احساس به بزرگ بود و  از در اختالفات جزئی،. و کيفيت قديم باقی می ماند

برتری شناخت اختالفات ناچيز، حساسيت نداشت ولی وقتی اختالف کم شدند، احساس عدم 
و مرئی و محسوس نبودند  اتساوی، واحدش کوچک می شود و اختالفاتی که در سابق برای

.ن مرئی و محسوس می گردندناگها  

 تفاوت مجموعه ارزش ها با سلسله مراتب ارزش ها

اين جا به جايی به . معموال سلسله مراتب ارزش های اخالقی با اجتماعی جا به جا می شوند
ول از ارزش ها به کلی نابود شود و جدولی تازه از ارزش ها به جای  جداين صورت که يک
اهميت چند ارزش با هم در سلسله مراتب ارزش ها به کلی تعويض . آن گذاشته شود نيست

 ممکن است که يک انسان همه ارزش های اخالقی و يا اجتماعی. اخالق را تغيير می دهد
همين تغيير سبب . ها را در جدول ترتيب و اهميت تغيير دهد آنبق را حفظ کند ولی جایسا

 که می پندارند اسالم، مجموعه ارزش ست ااين اشتباه بزرگی. تغيير کلی اخالق او می گردد
مجموعه ارزش ها، به تنهايی کيفيت اخالقی را مشخص . بت است ثاهای اخالقی اش هميشه

سلسله .  سازدها نسبت به يکديگرکيفيت اخالقی را مشخص می آننمی سازد بلکه ترتيب اهميت
توان به طور يک مجموعه ارزش را می .  مجموعه ارزش ها فرق دارد با هامراتب ارزش 

تبی،  کرد و با هر سلسله مرايگر، ترکيب هر ارزش به ارزش ديت از لحاظ رتبه اهميت نهابی
در هر ) هر معتقدی به يک مجموعه ارزش(از اين گذشته هر کسی . اخالقی ديگر داشت
همان . يش را به نحوی ديگر مرتب می سازدارزش ها) سلسله مراتب (موقعيتی اين سيستم
. ها، در ترتيب ديگری از اهميت ها قرار می گيرندمجموعه ارزش  
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 نفرت از حرکت

 نسبت ين نفرت و کينها.  استيت در حرکت بوده وجودش از آغاز در اثر مبارزه و ضدانسان،
ست بکوشد تا آن چه می گذرد و  سبب شده ا می گذرد و می جنبد و می گريزد،    چهبه آن 

تثبيت کردن، ساکن و . اکن کند و سفت به آن بچسبدمی جنبد و می گريزد را ثابت سازد و س
منجمد ساختن، باالخره بی نها يت محکم خود را به چيزی بستن، در اثر کينه و نفرت نسبت به 

ين دشمنی با  جز ا صنعت و علم و مدنيت و فرهنگ و دين و هنر چيزی .حرکت پديد می آيد
مد سازی و بستگی مطلق حاال می بعد از هزاره ها ثابت سازی و منج. حرکت نبوده است

 ما اگر در بزرگ ترين شاهکارهای انسانی  .خواهد از دشمنی نسبت به حرکت دست بکشد
نخستين نفرت ما، نفرت عليه . بنگريم، هميشه اين تالش بر ضد حرکت را در کار خواهيم ديد

ر خواهيم حرکت بوده شاهکارهای انسانی بنگريم، هميشه اين تالش بر ضد حرکت را در کا
ی حرکت شايد عليه عشق آگاهبودانه برا .نخستين نفرت ما، نفرت عليه حرکت بوده است. ديد

.آگاهبود خود نيز هنوز کينه و نفرت ريشه دار ما نسبت به حرکت باقيستدر نا   

  احتياج به اسلحه ای ديگر

. لحه ديگر داردغلبه و پيروزی در مبارزه، احتياج به قدرت بيشتر ندارد بلکه احتياج به اس
 قدرت شامل همان اسلحه های˝ معموال. اسلحه ای را بايد به کار برد که دشمن نمی شناسد

يک فکر تازه معموال عليه قدرت های موجود پيروز می . ستشناخته شده و روش کاربرد آن ا
. ست، بلکه چون هنوز به عنوان اسلحه، ديده نمی شود اشود چون نه تنها اسلحه ای ديگر

. يگر است دست که هنوز مقتندر نمی داند که آن فکر، اسلحه ای ارت يک فکر تازه در اينقد
ن متزلزل  تواقدرت های اجتماعی و تاريخی را با اسلحه های موجود و شناخته شده نمی

ها دارند و  که آنيا بزرگترين قدرت ها نبايد با اسلحه هايی. ساخت و محکوم کرد يا از بين برد
ن را به  که هنوز قدرتمند آدر چنين موقعی احتياج به فکريست. رو به رو شد   می شناسند،

.عنوان اسلحه نمی شناسد  

رياکاری است تواضع،   

تکبری که برای پوشانيدن و . تواضعی که انسان را حقير و بنده سازد، بر ضد انسان است
انسان . ی داردتاريک ساختن حقارت ا ست، انسان را بزرگ نمی سازد بلکه کوچک نگاه م

. فقط در تکبر، ياد می گيرد که چگونه در بزرگ نماياندن خود، همان قدر کوچک بماند که بود
تواضعی که تاکتيک برای کوچک تر نماياندن خود است، يک نوع دروغ گويی و يا ريا کاری 

.ی که ا ست، خود را بنمايدگاست انسان، بايد به همان بزر  

بشناسممن می خواهم بزرگی خود را    

چنين خدايی برای من هيچ ارزشی ندارد . من هر چه بزرگ شوم در مقابل خدا هيچ می مانم
نه معياری که . من می خواهم معياری داشته باشم که بزرگ شدن خود را درست احساس کنم

و نه معياری که با کوچکترين رشد، احساس بی نها . علی رغم بزرگ شدنم، هميشه هيچ بمانم
تواضع در مقابل خدايی که بزرگی من هميشه در برابرش هيچ . گ شدن به من بدهديتی از بزر

 بزرگی نيست چون با هيچ نمی ،و بزرگی خدايی که در مقابلش من هيچم. است، ارزشی ندارد
.وند برای هيچ، بزرگ نيستخدا. توان بزرگی را سنجيد  
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  چرا انسان بزرگ ترين ارزش را دارد

و به خود ارزش می دهد زيرا سازنده . ن به خود ارزش می دهدانسان، با ارزش ا ست چو
و چون ارزشی را که می سازد می تواند به خود بدهد، بزرگ ترين ارزش هايی  .ارزش است

آن کس که بزرگترين ارزش را می تواند بسازد، بزرگ . می دهد که خود می سازد به خود
 ترين ارزش را دارد

رفتهبيش از اندازه ای که از خود گ   

انسان به . انسان، خود را با خود اندازه می گيرد و هميشه خودش را بيش از اندازه می گيرد
مال و اع( ز اين رو بيش از آن ارزشی را دارد که به خود  اای که از خود گرفته نيست اندازه

 انسان، دنيا را به. ن معياری است که از معيارش بيشتر استانسا. خود داده است) و افکار
نيا را با انسان د. د به اندازه خودش بمانداندازه خود می سازد، اما هيچ گاه خودش نمی توان

انسان در اندازه گيری دنيا . نيا می دهدزش به ديعنی با خودش، ار. خودش اندازه می گيرد
.، ارزش خود را می شناسد)شناختن دنيا(  

يش ارزش ندارد،  برا که دنياآن. کسی که خودش ارزش ندارد، دنيايش هم بی ارزش ا ست
شناختن هميشه . خودش، معيار بی ارزش شده است. خودش ارزشی ندارد که به دنيا بدهد

.ارزش دهی است  

  فرد مستقل و عضو جامعه

. هر تصوير يا مفهومی، همان طور که می تواند حقوق و ارزش هايی برای انسان ايجاد کند
انسان به عنوان ˝ مثال. ايی را از انسان حذف کندهمان طور نيز می تواند حقوق يا ارزش ه

عضو اجتماع از اجتماع، يک موجود واقعی و مستقل می سازد درحاليکه از انسان، يک 
ست و به عنوان يک قسمت، يک  در اندام بودن، در جزء بودن، اموجود غير مستقل که فقط
 تصوير از اجتماع به عنوان اين. ارزش دارد و معنا پيدا می کند... نقش يک قسمت از کار و

ها را منتفی - انسانی انسان هاست، در مفهوم همبستگی،گئيد همبست که منظورش تأيک هيکل
ثيرات ذهنی اين تصوير است که مفهوم فرد مستقل در مقابل  و تأبر ضد اين تصوير. می سازد

دارد و حکومت به عنوان يک واقعيتی غير ضروری و يا واقعيتی که فقط ضرورت موقتی 
مفهوم فرد مستقل، تصويری است که . می توان در پايان آن را منتفی ساخت، به وجود می آيد

ثيرات مضر تصوير ديگر را که فرد به عنوان عضو هيکل واحد جامعه باشد، تعادل  تأبايد
.ببخشد  

 آن چه را برای خود می خواهی

شايد بهتر باشد بگويند . واهمی گويند آن چه را برای خود می خواهی برای ديگران نيز بخ
ن چه را برای خود چون آ.  خود بخواهدچيزی را برای خود بخواه که ديگری هم بتواند برای

 شود که می خواهی و به خود حق می دهی که همان را برای ديگران بخواهی، سبب می
همان را ست خود و خير خود را به ديگری تحميل کنی بدون آن که بدانی که آيا ديگری هم خوا

خواهيم ولو عالی ترين و يما آن چه را برای خود م. می خواهد و همان را خير خود می داند
.مند ترين چيزها باشد به ما حقانيت آن را نمی دهد که برای ديگران نيز بخواهيم و سودبهترين  
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 چرا انسان اين قدر منفعت جو است؟

برای اينکه او منفعت خود را . ی داردمی گويند انسان آن قدر منفعت می جويد که خود آگاه
اهبود از خود را دارد، گوج آ اپس انسان وقتی. کمتر بجويد بايد از خود آگاهی به خودش کاست

وج آگاهبود از خود، علت کافی برای منفعت  اولی. بايد به حد اعالء منفعت خود را بجويد
.جويی شديد نيست  

بايد کاری . که انسان را منفعت جو می سازدست  از ضعف و نقص و حقر و فقر خود اآگاهی
ن  آدر هستی،. کرد که تنها ضعف و نقص و فقر و حقر ما در کانون آگاهبود ما قرار نگيرد

ست که می تواند به همان اندازه در کانون آگاهبود ما  اقدر قدرت و کمال و ثروت و بزرگی
 ضعف ها ا نيز در کنارای خود رهاگر ما قدرتها وکمال ها و ثروت ها و بزرگی . قرار گيرد

سيم، آن قدرمنفعت جو نخواهيم بود، منفعت جويی  خود بشناهایو نقص ها و نقص ها و حقر
ما در اثر آن ا ست که ما ضعف و نقص و حقر خود را بيشتر از قدرت و کمال و ثروت و 

از قدرت بزرگی خود می شناسيم و از ضعف و نقص و فقرو حقر خود بيشتر رنج می بريم تا 
ئيد دائمی ضعف  با تأاخالق و دين،. و کمال و ثروت و عظمت خود شادی و نشاط داشته باشيم

.و نقص و فقر و حقر ما، ما را به سوی منفعت جويی شديد رانده اند  

  احترام به خود متضاد صميميت با خود است

با احترام به . گذاردکسی که می خواهد به انسان احترام بگذارد، در آغاز به خود احترام می 
نزديکی و صميميت با خود باعث نفی احترام ˝ معموال.  به انسان شروع می شود خود، احترام
. ن با خودش خودمانی می شود خودش ديگر احتياج احترام به خود نداردانسا.  شوداز خود می

 دور  توانيم هميشهولی ما نمی. و احترام بگذارد   تا به اانسان بايد از خودش فاصله داشته باشد
با کسی صميمی می شويم که فاقد احترام . شيم و با خودمان، بسيار خودمانی هستيماز خود با

نزديک و صميمی بود ) ن چه محترم استآ( آموخت که چگونه با شخص محترم بايد. باشد
گ و احترام به خود، بايد با نزديکی و صميميت با خود هماهن. بدون آن که از احترامش بکاهد

هم داشته باشد،  ار باشد کسی که نتواند در نزديکی و صميميت با خود احترام به خودگساز
.خودش برای خودش هيچ احترامی نخواهد داشت  

 مجازات اعمال نيک

يغ داشتن پاداشی که می کنيم او را مجازات می کنيم دروقتی ما کار خوب ديگری را تحسين ن
خته شود دزديدن پاداشی است که حق او است عمل خوبی بايد از اجتماع برای عمل نيک پردا

يت تلقی می ان جرم و جناکه جامعه تحسين نمی کند مجازات می کند نيکوکار عملش را به عنو
ن چه به جامعه صدمه فوق العاده می  او را از مجازات نجات خواهد داد آکند نکردن کار نيک
.ت بلکه مجازات اعمال نيک استفل از مجازات جرم ها نيس تقازد سهل انگاری يا   

 مالک خود شدن، مشکل است

ما نمی توانيم اعمال و افکار و احساسات عالی . انسان به سهولت نمی تواند مالک خودش بشود
ب کنيم هميشه اعمال و افکار و احساسات و به عنوان ملک خود حسا. خود را تصرف کنيم

مالکيت ارز خود يا تصرف خود را بايد . دهيمعالی خود را به کس ديگر يا جامعه يا خدا می 
ل و و انسان منهای اعما. از تملک بزرگ ترين اعمال و افکار و احساسات خود شروع کرد
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اعمال و احساسات و . يگر ارزش تصرف و مالکيت ندارداحساسات و افکار بزرگ خود، د
قص احساس می کسی که خود را حقير و ضعيف و نا.  انسان مال انسان استگافکار بزر

کند، کسی است که اعمال و احساسات و افکار بزرگ و نيرومند او را از او دزديده اند و از 
شايد انسان چون به سختی می توانسته است احساسات و افکار و . مال خود هيچ خبری ندارد

 )…به خدا، به خود آسمان، به قهرمانان و(يگری زرگ خود را تملک کند، آن را به داعمال ب
انسان، می تواند با کار و زحمت ملک خود را . انسان، مالک خود نيست. نسبت می داده است

تصرف کند و چه بسا انسان ها که مالکيت خود را از خود، بديهی مسلم انگاشته اند و در اين 
.اثناء، ديگری آن را تصرف کرده است و او نمی داند  

  جامعه موهومی

ت  وحدو چون اين. يک جامعه يکد ست وجود ندارد.  استجامعه به عنوان وحدت يک موهوم
فرد يک واقعيت است و به عنوان واقعيت، . موهوم است، نيرومند تر از واقعيت می باشد

می گيرد، آن  فقط وقتی مفهوم فرد، شکل يک موهوم به خود. ضعيف تر از يک جامعه است
در .  ارزش تر از جامعه می شودمی کند يا با موقع همان قدرت موهومی يک جامعه را پيدا 

.مفهوم، فرد علی رغم مفهوم يک جامعه، بيشتر موهوم است تا واقعيت  

  انسان، حيوان اجتماعی نيست

ينکه از انسان، يک فرد ساخت همان قدر که کوشش و تالش الزم است که او اجتماع را  ابرای
. ود و هم فرد بشودماعی بشانسان می تواند هم اجت). ی دادگاو را به جامعه همبست(ساخت 

و فرد شدن و اجتماعی شدن انسان، از انسان . ن اجتماعی است نه حيوان منفردانسان نه انسا
انسان، بر عکس تعريف ارسطو، يک حيوان اجتماعی نيست. دو وجود جدا از هم نمی سازد  

ز آن زمان ا دهه ها زحمت و تالش الزم دارد تا يک انسان، اجتماعی بشود همان طور که بيش
.تا از انسان، يک فرد ساخته بشود و حوصله و کوشش الزم دارد  

  هماهنگ ساختن دنيا ها

مسئله توافق دادن انسان ها با هم، مسئله توافق . همان قدر دنيا وجود دارد که انسان وجود دارد
.ان بود آفريد توافق آنها با هم آسی نمی دنيائیهر انساناگر.  ها با هم استدادن اين دنيا  

  روح و اراده يک جامعه

 به کار بردن اين اصطالحا ت برای جامعه يا ملت يا. يک فرد، روح و اراده و آگاهبود دارد
ين کلمات ما را در ماهيت و  دهد ات موهومی يا شخصيت موهومی می  وحدهاگروه، به آن

.موجوديت جامعه و ملت و گروه به اشتباه می اندازد  

نسبت .  جامعه سبب می شود که بپنداريم که جامعه مانند فرد، اراده می کندنسبت دادن اراده به
. دادن روح به ملت سبب می شود که ما بپنداريم که ملت همانند فرد، روح دارد و حس می کند

و در اذهان  اين موجوديت موهومی جامعه يا ملت، در اثر تشبيه جامعه به فرد ايجاد شده است
اين .  جامعه به عنوان يک وجود واقعی برداشت و احساس می کنيمزا.  استريشه دوانيده

به همان ترتيب مفهوم طبقه به . شوديموهوم، از واقعيت هم مسلم تر و بديهی تر انگاشته م
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حقيقی عصر حاضر است  نادرست و ناعنوان آگاهبود يک طبقه يک موهوم بسيار موثر ولی
.دولی اين موهومات جزو واقعيات سياسی شده ان  

 موهومات مقتدر

ها  توان گرفت که آنين نتيجه را نمی دارند افکار يا احساسات مشابه يا مساوی چند نفر اوقتی
 و يا يک آگاهبود يا يک اراده دارند ولی در اثر اين مشتبه سازی به غلط  يک روح دارند

دارند پس استنباط می شود که يک ملت چون اکثريت افرادش افکار يا احساسات مساوی با هم 
دش افکار يا احساسات مساوی با هم دارند پس يک  افراکثريت چون ايک اراده ملی دارند يا

اراده ملی دارند يا چون اکثريت يک طبقه افکار يا منافع مشابه مساوی دارند پس طبقه يک 
ن با  بدن انساآگاهبود دارد هزار واحد مساوی با هم يک وحدت نمی سازند و چون سلول های

درست . مساوی هستند يا يک عمل انجام می دهند، وحدت هيکل انسا ن را فراهم نمی آورندهم 
.تفاوت آنها سبب پيدايش وحدت بدن می شود  

تساوی هزار فرد در يک تصميم گيری، ايجاد يک اراده را نمی کند، چون ا ين هزار فرد بايد 
ين تصميم گيری ها يک در همه وقت وهمه شرايط هميشه يکنوع تصميم بگيرند؛ و همه ا

آيا همه . ها داداشند، تا بتوان نام اراده به آ نهماهنگی ضروری و پاره نشدنی با هم داشته ب
اجزاء بدن انسان به طور مساوی در تصميم گيری شرکت می کنند يا قسمت خاصی از بدن 

ای آن تصميم اراده می نمايد و بقيه هيچ گونه مشارکتی در آن تصميم گيری ندارند ولی در اجز
همکاری می کنند؟ پس وجود يک اراده با تساوی صدها هزار اراده اجزاء چيزهای مختلفی 

موهومی است همان قدر هم آگاهبود طبقاتی موهوم ˝ همان قدر که يک اراده ملی صرفا. هستند
ت کلمه،ايجاد وحدت وحد.  امت دروغ محض استمحض است و همان قدر هم وحدت يک

 اعتقادهای مساوی به يک کلمه يا يک کتاب يا يک اصل ،از همه معتقدين .امت را نمی کند
نگيز خود را در ت شگفت ااين موهومات، تأ ثيرا. نمی سازد  يک وحدت، يا يک وجود واحد 

رت اين موهومات هميشه از حقيقت بيشتر بوده است  داشته است و خواهد داشت و قدتاريخ
.دايق بوده انبترين حق جاذموهوما ت مقتدر، هميشه  

 حقيقت، نور نيست

و .  و بشناسديابد دراگر حقيقت نور باشد، هر کس که بيناست بايد آن را به سهولت و بالفاصله
با اين . ن را به دشواری در می يابند و به سختی آن را می بينند، پس همه کورندچون همه آ

فته، همه مردم را به غير از تشبيه حقيقت به نور، هر کس با ايمان به حقيقتی که خودش دريا
چون يا مردم که بالفاصله حقيقت او را تصديق نمی کنند کور و ׃ خود، جاهل و ظالم می سازد
جاهلند يا اينکه در واقع می بينند و به عمد و قصد آن را ناديده می گيرند و بر ضد حقيقت عمل 

همه کسانی که حقيقت . کارندمی کنند يا بر ضد حقيقت، بر می خيزند و بدينسان متجاوز و ستم
ولی حقيقت، نور . را به نور تشبيه می کنند، مخالفين خود را يا جاهل و يا ظالم می شمارند

حقيقت را همان قدر که می توان به نور تشبيه . حقيقت می تواند بسيار تاريک باشد. نيست
) سايه روشن(لمت ن به چيزی ميان نور و ظ تواکرد، می توان به ظلمت تشبيه کرد و حتی می

 نور اما. تشبيه کرد، و همه اين تشبيهات، درباره روش و راه معرفت حقيقت چيزی نمی گويند
.مشخص سازد  حقيقت را می خواهدتن حقيقت تشبيهی است که راه معرفبود  

 ما نور هستيم يا حقيقت نور است؟
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ست که  ا جستن تالشیولی هر حقيقتی جستنی است و. حقيقت اگر نور باشد، نبايد آن را جست
 که ما به ديدن عميق ترين حقيقت ها احتياج به شديد ترين نوری دارد. نور می افکند به حقيقت

ا ين مائيم که نوريم و بايد . تا حقيقت را ببينيم ما بايد سرچشمه نور قويتر بشويم. ن می اندازيمآ
حقيقتی که برق . گمراه کننده استاين تشبيه نيز همانند تشبيه حقيقت به نور، . نورانی تر بشويم

باشد با نورخود ما نيز ديده نخواهد شد، ولو نوری بسيار قوی ) يعنی سريع در حرکت( آسا 
.باشد  

 چگونه حقيقت جنايتکار می شود

ست نور حقيقت سبب ظلمت  انسان شده انور ساختن، حقيقت سبب بزرگترين جنايات در تاريخ
.نسان را تحقير می کنده نام نور، قدرت معرفت ا بدر تاريخ بشريت شده است حقيقت  

 

 ما حقيقت را نور ساخته ايم

می تواند ميتواند حقيقت را ) از نور حقيقت بکاهد(انسانی که می تواند حقيقت را تاريک سازد 
 تر يعنی بر نوری که حقيقت دارد بيفزايد حقيقت را نورانی. نيز روشن تر و نورانی تر بسازد

اند که هستند؟ و  ن ايمان داريم نورانی تر از آن نشده که ما به آآيا حقايقی. ست ااز آن بکند که
حقيقت را نور ساخته ايم و آيا نبايد روشنی و تاريکی را پخش ˝ آيا اين ما نيستيم که اساسا

 ساخت تا حقيقت بهتر شنا خته شود؟

 چشم ما به حقيقت نور می تاباند

ما حقيقت را می بينيم .  حقيقت به چشم ما نور می تاباند:يم ما حقيقت را به اين دليل نمی بين
و حقيقت، آن نور را به چشم ما باز می تاباند حقيقت . چون چشم ما به حقيقت نور می تاباند

.ما نور چشم خود را به او نسبت می دهيم. خودش نور ندارد  

  تفاوت ميان معرفت و خرافه

ها  آنهم مساوی می گيريم و به عنوان مساوی ه را باتالش رسيدن به معرفت، دو چيز مشاب در
يا آن که چيزی را تشبيه به چيز ديگر می کنيم ولی ناخودآگاهانه اين تشبيه را  .ميکنيمی را تلق

بدين وسيله معرفت ما هميشه . فراموش نموده و يکی را مساوی با ديگری حساب می کنيم
 مساوی گرفتن مشابه ن که در اثر ايای  افه خربرای نفی. همراه و مالزم با يک خرافه است

يگری  با ددر واقعيت هيچ چيزی. ها، بايد از تساوی دوباره به آگاهبود مشابه و تشبيه برگرديم
تشبيه حقيقت با نور، مساوی شمردن . (مساوی نيست و بدينسا ن همه معرفتهای ما خرافه است

...)ده ها با همها، عينيت دادن پدي اثر مشابه بودن آنانسان ها در   

 اجبار به ديدن حقيقت

ست بايد ديده شود حقيقتی که خود را نور می نماياند، معرفت خود را اجباری  که نور احقيقتی
 را اگر من حقيقت. ولی حقيقت و معرفت حقيقت نبايد اجباری باشد. و ضروری می سازد

ست، خودش جباری امعرفتش ا که و حقيقتی. من مجبور به ديدن حقيقت نيستم. ستم می بينمخوا
.نيز جبر می ورزد  
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 آيا حقيقت، احتياج به معلم دارد؟

ست، پس چرا اين قدرمعلم و مروج و  ااگر حقيقت اين قدر ديدنش آسان و بالواسطه و مستقيم
حقيقت تاريک ا . مفسر و راهنما دارد؟ با نور کردن حقيقت، مردم را کور و کج بين نسازيد

.ياج به تالش دارد، ولی مردم می بينندست وديدن حقيقت، احت  

 فرد گرائی، امتيازات اجتماعی را نابود می سازد

ينی و  و دفرد گرائی جنبشی ا ست برای رهايی از امتيازات گروهی و ملی و طبقاتی و نژادی
امتياز در بستگی و عينيت با يک گروه يا ملت يا . انسان به عنوان يک فرد، امتياز دارد. حزبی
ز تعلق به يک گروه، هميشه ايجاب  ااحساس داشتن امتياز. يا نژاد يا دين يا حزب نيستطبقه 

س امتياز در فرد،  خضر احساابدر حاليکه .  می کند جتماعی ممتاز احقوق سياسی و اقتصادی
برترين ارزش را به فرد دادن، جدا ساختن فرد از . قدرت ايجاد چنين حقوقی برای فرد نيست

با امتياز به فرد، . دادن فرد در مقابل جامعه و مقدم دانستن فرد بر جامعه نيستجامعه و قرار 
ز خود،  در خود و اف می گردد و فرد با درک امتيازحذ... ق به گروه ها وامتيازات از همه تعل

ن نمی يابد که با تعلق به يک گروه و با امتيازتی  به آاين سائقه اش ترضيه می گردد و احتياج
ی و وابستگی به گبدين شيوه بست. وه در جامعه کسب می کند، به خود امتياز بدهدکه آن گر

چون اين گونه کسب امتيازات . برای کسب امتيازات کاهش می يابد... گروه ها و اجتماعات و
ن گروه همراه است و کسب اين امتيازات سرچشمه عدم تساوی حقوقی در  از آهميشه با تابعيت
ر به خود، خضر کمتری برای جامعه از غرور به يک اجتماع و گروه غرو. اجتماع می گردد

.جتماعی بود افرد گرائی جنبشی برای رفع و نفی امتيازات. و حزب دارد  

 چگونه می توان به آرزو رسيد؟

 توانند همراه هم و همزمان با ولی اين دو تالش می. شت تفاوت گذاميان دو تالش جداگانه بايد
ه می کوشد آن چه در عالم آرزو و فکر است، کم کم به دست آوردنی سازد يکی آن ک. هم باشند

در . ست به دست آورد و در دسترس همه گذارد اديگر آن که می کوشد آن چه بدست آوردنی
 شود که انسان بخواهد آن چه در عالم آرزو و فکر هم آميختن اين دو تالش با هم، سبب می

روش بدست آوردنی ساختن يک فکر و آرزو، )). وردبدست آ(( ست با يک ضربه ويکراست ا
.ست می باشد اغير از روش رسيدن به آن چه بدست آوردنی  

 مالکيت تابع اصل آزادی است

مالکيت . تو دارا هستی برای آن که آزاد باشی؛ نه آن که تو آزادی برای آن که دارا بشوی
رای ايجاد و توسعه بی اندازه بع هدف آزادی باشد، نه آن که آزادی وسيله ب تاشخصی بايد

 بايد از اصل آزادی سرچشمه بگيرد و ،مالکيت شخصی از اين رو قوانين مالکيت شخصی
من آزاد نيستم برای آن که دارا هستم، بلکه من . برای تحقق اصل آزادی باشد نه بر عکس

  شخصیالغاء مالکيت. برای تحقق آزادی و آن طور که ضرورت آزادی است، بايد دارا باشم
  را صل آزادی در اجتماع ساختن، مالکيت را تابع اساز نيست، بلکه مالکيت شخصیکار

.وسيله تحقق آزادی همه خواهد ساخت  

 راه مبارزه با تند روی های سياسی

 ٨٩



و ترس و وحشت . عدم امنيت اجتماعی، سبب ايجاد ترس و وحشت افراد و گروه ها می شود
. پرخاشگری می شود و به تند روی های سياسی می کشدافراد و گروه ها سبب تحريک سائقه 

نه (يجاد امنيت اجتماعی  با امبارزه با فلسفه های تند رو و افراد و گروه های تند رو را بايد
امنيت اجتماعی، ترس و وحشتی را که سرچشمه . شروع کرد) امنيت نظامی نه امنيت پليسی

کشتن و شکنجه دادن و سرکوبی تند .  سازدست، می کاهد يا نابود می اپرخاشگری و تند روی
.روی های سياسی، و ا جتماعی و اقتصادی را حل نمی کند  

 هر لحظه به شکلی بت عيار در آمد

و حتی کلمه خدا . به ما می دهد)) صورتی از خدا(( هر صفتی که به خدا نسبت داده می شود، 
و را می  ا اسمش، تصويرهمين صفات، برگزيد که درآن صورت همان از را می توان يکی

ن وقت خدا، يک خدا نيست بلکه به اندازه  شود آوقتی به خدا چند صفت نسبت داده می. کند
ها نسبت به هم، تقدم صفتی بر صفت ديگر ساختمان  آنترتيب(امکانات ترکيب اين صفات با هم 

.شت توان خدا دامی) اين صفات با هم  

 از اين صفات را پذيرفت که در سابق حکمروا بر برای اصالح هر دينی، بايد ترکيب ديگری
ل  از عدلت گذاشته شود يا فضل پيش از عدااگر محبت پيش˝ مثال. اذهان و دل ها بوده است

.دين تغيير ميپذيرد گذاشته شود،  

هر مومنی در زندگی، هر لحظه خدايی ديگر را می پرستد چون طبق ضروريات آن ˝ عمال
در زير . يفيت اين صفات را تغيير می دهد و جا به جا می سازدلحظه، اين صفات و کميت و ک

ن خبر دار  از آهزاران هزار خدا می آيد و می رود، بدون آن که هيچ مومنی کلمه واحد خدا،
.شده باشد  

تثبيت بشود و  يک خدا را موقعی می شود رد کرد که آن صفات و شيوه ترکيب آن صفات،
ولی . ست آسان ا و تناقض و ترجيح يکی بر ديگری، خيلیتضاد ميان اين ترکيب ثابت˝ طبعا

نفی خدا هميشه سبب حرکت . ين صفات حرکت می کند    اهر دينی، در طيفی از ترکيبات 
. می شود) ترکيب ديگری از صفات (ذهن مومن از يک تصوير خدا به يک تصوير ديگر خدا 

ه امکانات ترکيب صفات خدا تضاد ميان صفات ترکيب شده در يک تصوير خدا، علت نفی هم
ز اين گذشته تضاد و حتی تناقض ميان صفات هيچ چيزی، دليل کافی بر عدم ا.  شودنمی

حتياج  رفع اخيال مومن، می تواند طبق ضرورياتش خدايی تازه برای. موجوديتش نيست
اور در لحظه ای می تواند خدا را پدر آسمانی بداند، و در لحظه ای ديگر، د. خودش بيافريند

ين  منتقم بخواند تازه هر کدام از او در لحظهای ديگر هالک سازنده و همه اعمال بشمارد،
. تب صفاتی دارد که در پی آن می آورد صفت بسته به سلسله مرابرگزيدن و ترجيح دادن يک

ست که تصويری که به ناچار  اش اين ااين که گفته می شود که از خدا، صورتی نسازيد، معنی
. هر لحظه به شکلی بت عيار در آيد. تثبيت نکنيد ر ذهنتان دقيقه به دقيقه پيدا می شود،از خدا د

ما با فلسفه، هميشه يک . نه اينکه خدا، صورتی نداشته باشد بلکه بی نهايت صورت دارد
دين داری که به يک صورت از خدا چسبيده است و خدا را فقط . نيم رد کنيم تواصورت را می

 از ت واحد می داند، با قبول آن داليل، دست از ايمان به خدا می کشد ولیو فقط همان صور
 بی دين بوده است چون با عينيت دادن خدا با يک صورت، بر ضد اولين  ظ خود دين نيز اولحا

 صورت يافتن خدا، نفی. رفتار کرده است) که صورت سازی از خدا را منع کرده(دستور دين 
اگر هر .  خلق تازه به تازه خدا داشتری بايد خيال متحرکی برایبرای دين دا. ستکردن خدا ا
و تثبيت همه ( خدايی را داشت که لحظه به لحظه در ذهنش دارد ) تصوير(رت کشيدن انسان قد
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 يگر برود دبدون اينکه ناخود آگاهانه از تصوير به تصوير صورت های جداگانه را می کرد،
ويزان  را آنيا نمی توانست همه اين تصاويرابد د معدر بزرگ ترين) و شکل به شکل بشود

مومن لحظه به لحظه صورتی از خدا برای خود می سازد و آن را در زندگی به کار می . کنند
ينش، آن تصوير را نفی می  طبق دستور دبرد و لحظه به لحظه بعد از کاربرد آن تصويرخدا،

کسانی که نفی دين را . و را باز می کندکند و جا برای پيدا يش و آفرينش تصوير تازه ای از ا
اگر مبارزه شان با دکان داران دين نباشد، . مفهوم خدا بی خبرند) ديناميک( ز پويايی  کنند امی

اين مبارزه مومنين را وادار به تغيير تصويرخدا ˝ با يک تصوير ثابتی از خدا است، که طبعا
.دنفی کنندگان دين، باعث نهضت دينی می شون. می کند  

  جرئت به اشتباه کردن

شتباهات  تواند اعقل من، می. شتباه کردن دارمان به عقل خود دارم، جرأت برای اچون من ايم
کسی که هيچ اشتباهی و . يابد و تصحيح کند هيچ عمل آزادی بدون ا شتباه نمی شودمرا در

 و نفی اشتباه يا ست نه برای رفعا))  اشتباهتصحيح(( عقل برای . لغزشی نمی کند، آزاد نيست
شتباه کردن می ترسد و برای اين که مبادا  به عقلش ندارد از اکسی که ايمان. گريز از اشتباه

گاه به گاه بسيار  شتباه کردن، ا.ن دارد ا فتادت پيش شود که جرأاشتباه بکند پيرو کسی می
باه کردن واهمه شتآن که از ا.  شوداما سبب به کار انداختن عقل خود می گران تمام می شود،

کسی که از اشتباه . بين می شود بددارد، از عقل خود هيچ گاه استفاده نمی کند و به عقل خود
جرأت به اشتباه کردن، . ولی رهبر هم اشتباه می کند. کردن می ترسد به دنبال رهبری می افتد
ه پيش بردارد، اگر با هزار اشتباه، عقل من يک گام ب. ايمان ما را به عقل خود محکم می کند

دوست تر از آن دارم که در پس رهبری هزار گام به پيش بر دارم ولی عقلم جای خود مانده 
.باشد  

  دو نوع فکر

را در می يابيم که ما را فرا می گيرد، و ست که موقعی آن نوع فکر ايک. ما دو نوع فکر داريم
 مشتبه ن را فرا گيريمما آ که نوع ديگری فکر وجود دارد که ما موقعی آن را در می يابيم

يابيم يد ما را فرا گيرد تا در فکر که با.ها می شود با آنين دو فکر سبب رفتار اشتباهیساختن ا
و می گذاريم  امی کوشيم بر آن غلبه کنيم و فکری که بايد ما آن را فرا گيرد، خود را در اختيار

ها را در نمی  کدام از آن سازی هيچدر اثر اين مشتبه˝ طبعا. و تسليم می سازيمو خود را به ا
.يابيم   

 لذت از تزلزل

حس عدم اطمينان بسياری از مردم، سبب می شود که از متحرک ترين افکار، منجمد ترين 
.ت برد از تزلزل لذبرای داشتن افکار متحرک، بايد. عقايد و خرافات را بسازند  

 چرا خدا را به معلمی نپذيرفتم

به همين خاطر خدا را به . شتباهات خودم پی می برم چون به ايرممن از خودم درس ياد می گ
از هر اشتباه، درسی . ستاه من امعلمی خود نپذيرفتم؛ چون اشتباه،معلمی است که هميشه همر

و احتياج . را که می آموزم هميشه به خاطر دارم ولی درس های خدا را زود فراموش می کنم
شتباه رجوع می کنم و  باشم دوباره به همان اکه نفهميدهو درسی را  به مفسر و مترجم ندارم،
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خدا هنوز اشتباهات انسانی نکرده است و درد انسانی از . حتی همان اشتباه را از سر می کنم
علم انسانی هميشه زائيده از درد هايی است که از اشتباهاتش .اشتباهات انسانی نبرده است

.دارد  

اری روی درد، و فراموش ساختن آن ، يا لذت بردن از چاره درد انسانی، تسکين و مرحم گذ
 اين. شتباه، تبديل به علم شود ماند تا آن اشتباهی تا موقعی به جا میدرد هر ا. درد نيست

معرفت من از خود، در اثر کشش و . شنا می سازند     آهای من هستند که مرا با خودمدرد
 موقعی است که اين ئل زندگانی من،ا و حل مسدوام همين دردهای اشتباهات بوده ا ست،

معرفت اجتماع از خود، . دريابيم) ها هستندکه عالمت آن( دردها ت را در اثر هميناشتباها
 و     به اشتباهات خود پی ببرد، شتباهات خود می برد، که از اهايی است که در اثر دردموقعی

.شتباهی نيست بعد از امعرفت، چيزی جز رفع اشتباهی  

شتباه نکند، بلکه  ا ديگرتايک اشتباه را کسی رفع نمی کند . ت استمعرفت اشتباها معرفت،
شتباه، راه درک اشتباه ديگر و رفع  اعدم درک يک. ن که اشتباه ديگر بکند آرفع می کند برای

تکرار يک اشتباه، نه تنها درد دوباره از همان ا شتباه است بلکه درد . آن اشتباه را می بندد
کشف يک . بايد اشتباهی تازه کرد)) دردی تازه داشتند(( برای . همان اشتباه استمضاعف از 
.نقطه آغاز کشف يک معرفت تازه است ا شتباه تازه،  

  يک تجربه و چند نتيجه

بيان تجربيات تلخ برای آن است که ديگران را از تکرار آن تجربه باز دارد، ولی بيان يک 
بعضی تجربيات و افکار است که هر . باره آن فکر باز دارد را از تفکر دو فکر تلخ نبايد ما

و افکار،او را از تجديد آن تجربه يا فکر باز می ت کس بايد از نو بکند ولی تاريخ تجربيا
کسی نمی تواند با آموختن از ديگری، درک  ی تجربيات و افکار است که هيچ گاهضبع. دارند

.کرده باشد  

هر نسلی دوباره تکرار می کند هميشه نتايج مشابه و مکرر ولی اين تجربيات و افکاری که 
دو نسل با دو تجربه مساوی دو نتيجه مختلف می . ها فرق می کند نمی دهد، بلکه نتيجه گيری

 از اين رو وقتی ما نتايج تجربيات و افکار خود را به نسل تازه می دهيم برای آن نيست. گيرند
ها را  باره نکنند، بلکه برای آن است که همان نتيجه را دو و همان افکارها همان تجربياتکه آن

نگيرند که ما گرفته ايم از اين رو آشنايی با تجربيات گذشتگان الزم است تا برای نتيجه واحد و 
ای ولو تکراری،می تواند سرآغاز نتيجه  هر تجربه. ثابتی يک تجربه را هميشه تکرار نکنيم

.ای باشد گيری تازه  

  حد عميق شدن

بلکه ما در مطالعه کتاب ها می کوشيم تا به آخرين  مطالعه هيچ کتابی ما را عميق نمی سازد،
ن کتاب آاگر تالش برای عميق شدن خود هنگام مطالعه، از عمقی که . حد عميق خود برسيم

دارد تجاوز کند، آن کتاب برای ما ماللت آور و خسته کننده می شود و اگر آخرين حد عمق ما 
ه به عمق نويسنده کتاب نرسد،هميشه خواندن آن کتاب را تکرار می کنيم به اميد آن که هيچ گا

نمی تواند با خواندن، در  ولی عمقی را که خواننده ندارد،. بار ديگر شايد به آن عمق برسيم
و از اين گذشته ما بايد آن . انسان، چاهی نيست که بتواند به دلخواه بيشتر حفر کند. خود بسازد

مقصود از عميق شدن، چشمه شدن است، آب هايی .  ما بزايدهکه چشم  خود را حفر کنيم،قدر

 ٩٢



انسان بايد . که از ما می تراوند نشان عمق چشمه نيست بلکه نشان اعماق دسترسی ناپذير است
.آن قدر عميق شود که سرچشمه بشود  

 موفقيت، حقانيت نمی دهد

ست، می توان با کاربرد حيله و  ا يا بسيار ناچيزدر جامعه ای که آگاهبود تاريخی وجود ندارد
تاريخ و روش به (( که زور به قدرت رسيد يا رسيدن به حکومت، به روشی حکومت کرد

ئل و روش های به قدرت رسيدن در اثر  وسافراموش کرده شود و عدم حقانيت)) قدرت رسيدن
ن آگاهبود  فقدار اثر هميندر گذشته د. حقانيت حکومت عادالنه کردن از خاطرها زدوده شود

ولی در جامعه . تاريخی، چه حکمفرما و چه حکمبردار هر دو گذشته را فراموش می ساختند
هر چيزی که ناحق و با زور و حيله به حکومت و قدرت  ای که آگاهبود تاريخی بيدار می شود

به ˝ سبتارسيده ا ست، حقانيت خود را ا ز دست می دهد ولو آن که صد يا هزار سال هم ن
 آگاهبود تاريخی، مبدأ پيدايش هيچ قدرت و حکومتی را فراموش. خوبی حکومت کرده باشد

حتی تاريخ افکار و عقايد و روشی که . نيت ندارد دادن حقامی کند و دو نوع معيار براین
با آن نتايج يا موفقيت هائی  ها را متزلزل می سازد، اند، اعتبار آنها به سلطه رسيده آ نروزی

ظ ساختمان ساختمان منطقی به نظر درست می  از لحابعد از سلطه خود داشته اند و حتی
آگاهبود تاريخی بين دوره حکومت و دوره تالش برای رسيدن به حکومت را فرق نمی . نمايند

حتی افکار يا عقايدی که روزی با زور و . ها را می سنجد آنگذارد و با يک معيار حقانيت
ها و نتايج مثبتی که آن افکار و عقايد داشته  به آنت های طوالنی رغم عادیاکراه آمده اند عل

 ز دست ندهند، اعتبار و ارزش خود را از دست می دهند، و يا ااند، اگر حکومت خود را نيز
چه ) سياسی(تاريخ پيدايش هر قدرتی چه فکری چه حکومتی . ها می کاهداز ارزش و اعتبار آن

موفقيت ها و نتايج آن . يتش است به موجود فکر يا حکومت يا تربيتنيت آن سوال حقاترتيبی،
. نمی سازدشفکر يا حکومت يا تربيت، به مبدأ اش حقانيت نمی دهد و يا مبدأ ناحقش را فرامو  

 انسان در ضعف، حقيقت را کشف می کند

ل نويسنده مشهور فرانسوی می نويسد که استندا ׃  دان ست که همه مر اس غريزی من ايناحسا
 شايد اين دروغگويی از همين. مقتدر در گفتن و با داليل قويتر در نوشتن، دروغ می گويند

و وقتی به قدرت رسيدند آن حقيقت . ست که اين مردان در ضعف حقيقت را کشف می کنندجا
اگر بشر، دوره های ضعف خود را نداشت، هيچ حقيقتی . را به عنوان وسيله به کار می گيرند

و شايد در اثر ا ينکه، حقايق در ضعف ما متولد می شوند، شامل ضعف .  کردرا کشف نمی
ها  را که ما در حالت ضعف با آنحقايقی! ها را وسيله و آ لت ساختتوان آنهای ما هستند و مي

در حالت . ها عينيت بدهيم خود را با آنخود را عينيت می دهيم، در حالت قدرت نميتوانيم
با وسيله (( ايق، ما را قوی می ساختند ولی وقتی ما مقتدر شديم، ضعف ما، عينيت با آن حق

 آن چه ديروز در اثر عينيت دادن با خود مرا قوی می. تر می شويممقتدر )) ساختن آ ن حقايق
لت شدن مرا قوی تر می سازد و علت اين تغيير حالت، من نيستم بلکه ساخت امروز در اثر آ 

حقيقتی که به .  کشيد چون اميد مقتدر ساختن مرا به من دادحقيقت از همان آغاز مرا به خود
من قدرت می دهد و برای آن حقيقت است چون قدرت می دهد، روزی بايد به آ لت تقليل داده 

 راه رسيدن به   مقتدر دروغ می گويد، چون راست گويی در آغاز. شود تا قدرت بيشتر بدهد
.قدرت است  

ت نداردفکری که از آزادی می ترسد، قدر  
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اجتماع دينی و يا ايدئولوژيکی که از دادن آزادی به افکار ديگران می ترسد، قدرت واقعی 
جتماع نمی ترسد کاربرد زور برای نابود ساختن  در از آزادی اهيچ فکر مقتدری،. ندارد

 است که به ظاهر صاحب قدرت ای آزادی هميشه عالمت ترس و وحشت اجتماع يا عقيده
ن که  برد با آبا زور نمی توان آزادی را از بين. ، هميشه قدرت واقعی نيستقدرت حاکم. ستا

 با زور می توان يک فکر را کوبيد ولی باز فکر ديگری پيدا. ن را به تعويق انداخت توان آمی
يگر می    دقعی که انسان می انديشد و طور خواهد داشت، تا موحتياج به آزادیخواهد شد که ا
.تياج به آزادی را نمی توان از بين بردح اتواند بينديشد،  

د شدن از شر اراده آزا آزاد  

آيا ما ترجيع می دهيم که کمتر تقصير کرده باشيم و کمتر گناه داشته باشيم يا بيشتر آزاد باشيم ؟ 
 می خواهد کمتر تقصير داشته باشد، می کوشد تا هر چه می خواهد اراده آزاد     کسی که
زادی می دهد، آآن که ارزش به . مان به اينکه اراده اش آزاد است، ندارداز اين رو اي. بکاهد

و با همه تقصيرها، اراده آزاد را دوست . تقصير را هم ضميمه آزادی و اراده آزاد می داند
ايجاد (( هدفشان )) منفور ساختن بی اندازه تقصير(( و)) شوم ساختن بی اندازه تقصير. (( دارد

از روزی که خدا و اجتماع کاری . است)) رهايی از گير اراده آزاد(( و ) )نفرت از اراده آزاد
ايمان به آزادی اراده (( جز حسابرسی تقصيرهای انسانی ندارند مردم برای رفع تقصير، يا از 

می شوند و از شر ) خدا، رسول، رهبر، جامعه(می کاهند يا يک جا تسليم اراده ديگری )) شان
.دنداراده آزاد راحت می گر  

  تغيير ايده ال ها به جای اجرای بهتر همان ايده آل ها

برای رفع اشتباه از اعمال و بی نتيجگی يا کم نتيجگی اعمال، نبايد برای تحقق ارزش ها و ايده 
.ن ارزش ها و ايده آ ل ها را عوض کرد خود آآل هائی که داريم بيشتر کوشيد، بلکه بايد  

استتفکر فراتر از دستگاه های فکری   

يک سيستم فلسفی، يک جهان بينی، (همه تفکرات انسانی را نمی توان در يک دستگاه فکری 
.يبند يک دستگاه فکری نشود پاگنجانيد فکر ما بايد) يک ايدئولوژی يا دين   

ز دستگاه فکريش  که بتواند ايشد اندآن کسی آزادانه می .ما بيش ازهر دستگاه فکری هستيم 
مرزانديشه او، مرز دستگاه . فراتر بينديشد) زعقيده اش اش، اولوژیاز فلسفه اش از ايدئ(

ولی هر . متفکر خود را محدود به دستگاه فکری که انديشيده نمی کند. و نيست افکری
متفکری، برای انضباط فکری به خود دادن، بايد درعمرش يک دستگاه فکری، بسازد ساختن 

.آن دستگاه نيستيک دستگاه فکری برای زندانی ساختن خود در   

  تجديد نظر در معرفت خوب و بد

 آن چه خوب است، بر ضد آن چه بد همه به قاطعيت می دانند که خوب و بد چيست و برای
ها اگر در آن چه از خوبی و بدی می دانند اندکی شک می کردند و چنين  آن. ست می جنگدا

تر و معرفت ما بد. ختی نميجنگيدندرحمی و س ها با آن بی-ی اطمينانی به آن نداشتند، عليه بد
.تر شده اند در اثر معرفت ما، خوب خوبی های ما،  
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 يک عمل ولی اندازه های مختلف

معرفت، اندازه گرفتنی است و هيچ کس به اندازه نمی گيرد، بلکه هر کسی طور ديگری اندازه 
ست که ما  اا ارزشینتيجه اندازه گيری م. می گيرد چون واحد اندازه اش با ديگری تفاوت دارد

ما . نداريم) واحد اندازه(از اين گذشته ما تنها يک معيار . ت می دهيم و اعمال و اتفاقابه اشياء
ها با معيارهای مختلف مان را با  يج اندازه گيری و دردسر ما در آن است که نتامعيارها داريم

در کيفيت های . ر برده ايمهم مقايسه نمی کنيم و فراموش می کنيم که معيارهای متفاوت به کا
ما کسی را طبق کيفيت دوستی مان، با ˝ زندگانی، بر تعداد ا ين معيارها افزوده می شود مثال

معيار ديگری می سنجيم و طبق کيفيت دشمنی مان با ديگری، اعمال و ا فکار او را با معيار 
را با معيار ديگری فکار او  اعمال و اطبق کيفيت دشمنی مان با ديگریو. ديگری می سنجيم

بالطبع يک عمل مساوی از چند انسان يک اندازه پيدا نمی کنند، چون واحد اندازه . سنجيمی م
وت های  آن که با ارزش قضابرای. آگاهانه در هر موردی تغيير داده ايم را ما ناخودگيری

نيم که تحت چه ن مطالعه ک آگاهبودانه در آشنا شويم، بايد خود بهتر آاخالقی و اجتماعی سياسی
ز مورد به مورد، از شخص به شخص، از  خود را اقاعده و روشی معيارهای اندازه گيری

درست همين نتيجه مقايسه (ست  امقايسه نتيجه ها با هم بی فايده. گروه به گروه تغيير می دهيم
  بايد تفاوت ناآگاهبودانه معيارهای بکارگرفته را) هاست که قضاوت ما را تعيين می کند

ن در طيفش را با يک  و دشمنان در طيفش اعمال و افکار دوستااز اين گذشته بايد. ختشنا
 متوجه اگر اعما ل و افکار دوست و دشمن با يک معيار سنجيده می شد، بيشتر. معيار سنجيد

دو ˝ ها، و اساسا تا وجود متضاد اعمال و افکار آنمی شديم هاوجوه مشترک اعما ل و افکار آن
تضاد معيارهای . و فکر ضدهمند چون با دو معيار، متضاد اندازه گرفته شده اندعمل و د

ها جز يک معيار، بی خبريم سرچشمه می  از وجود آنها و حتی از تضاد آنمتضاد خود ما که
.گيرد  

  قدرت درد کشيدن

ولی درد رسانيد ن . درد کشيدن تلخ ا ست چون به عنوان ضعف و پستی احساس می گردد
ت آور و شيرين است، چون به عنوان برتری و قدرت  ما لذدر طبيعت) ادن ديگریعذاب د(

ز بين برد يا کاست، بايد درد کشيدن را به  را ابرای آن که تلخی درد کشيدن. احسا س می شود
.ب دهنده را به عنوان پست تر و ضعيف تر شناخت احساس کرد و عذاعنوان برتری و قدرت،  

س ضعف و حقارت  که تا در آن درد کشنده، آن احساب می دهندعذا آن عذا ب دهندگان برای
س ضعف يا  احسادرد کشنده کوچکترين ب کردن ديدند که در با همه عذاولی وقتی. را دريابند

حقر خودش نمودار نمی شود، ناگهان به مطلب خود که ا يجاد حس قدرت و برتری ا ست 
ذاب دهنده، شروع به عذا ب دادن خود می ع. ها را فرا می گيردس آنمشکوک می شوند و يأ

.کند  

هنر درد . به جای ايجاد حس قدرت و برتری در خود، ضعف و حقرش بشدت نمودار می گردد
        کشيدن و مرد درد شدن و مرد شدن در درد، قرن ها همين بود که به مقتدرترين اجتماع 

يين، با درد کشيدن در  طبقه پایحت. ها را نشان بدهندضعف و حقر آن) امراء و روحانيون( 
ها را نشان نمی داد بلکه ضعف و حقر، مقتدرين را به مقتدرين  آنصبر، تنها ضعف و حقر

. ن عظمت و قدرت خود را نشان داد توابا درد کشيدن، و عذاب بردن هم می. برمی گردانيد
 يندارد و ا تقدم عظمت و قدرت در درد کشيدن بر عظمت و قدرت به وسيله درد رسانيدن،
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يت قساوت به ديگران می  که با نهاشکنجه هايی. گان می دانندنکته حساس را همه عذاب دهند
.هاست که روز به روز می افزايد آندهند، عالمت همان احساس ضعف و خردی درونی  

  انسان آن چيزی که نيست، هست

من چون خود را . يستممن چون خود را دارم و ما لک خودم هستم، ن. ن چه دارد نيست آانسان،
نسان آن چه  بلکه اآزاد نيستم˝ دارم، چون قوا و افکار و اعمال خود را مالکم، مستقل و طبعا

وبا شناختن داشته های خود و احساس کمی يا نفرت از داشته های خود، متوجه اين [را ندارند 
. ،هسته باشدداشت) دوست دارد (خواهد يولی م] نداشتنی های دوست داشتنی ميشود

من درآن . ست،چون آنچه ميخواهد داشته باشد،و می خواهد باشد؛ استانسان،مستقل و آزاد ا
شته باشم  توانم دامن در آنچه می خواهم داشته باشم و می. آن چه دارم آزاد نيستم  چه دارم و با

 را ستقالل و آزادی او فکر ايت يک و موجودتنها واقعيت ما لکيت. و می خواهم باشم آزادم 
، و )شته باشد خواهد داآن چه می(معين نمی سازد، بلکه اراده و رويای دوست داشتنی های او 

ها بودن،  داشتن و آنخود را در آن داشتنی ها و بودنی ها، موجود گرفتن و تالش برای آنها را
.استقالل و آزادی او را مشخص می سازد  

اند به آن حامله شودنمی تو کسی که نمی تواند فکر ديگری را تحمل کند،   

(( يا آن که او،. تحول در هر کسی، می تواند از دو راه مختلف و متضاد صورت بگيرد
است و در گشودگی، می تواند آن چه را می خواهد بپذيرد و آن چه را می پذيرد او را )) پذيرا

ير پذيری ث، چون تأ))ثير پذيری محض نيستتأ(( ،)) اين قدرت پذيرائی((تغييرميدهد ا لبته 
، تسليم شدن به آن چه می پذيريم، ))پذيرفتن((  .ست بلکه ضعف اوامحض، قدرت انسان نيست

در خود می ((  می پذيريم،   ن چه را بلکه ما آنيست، بلکه ما آن چه می پذيريم، نيست،
با   و    ما قدرت پذيرش ديگری را داريم، بدون آن که خود را از دست بدهيم)) . پذيريم
.ز خود بيگانه بشويم او، ائیپذيرا   

ست که انسان، گيرنده است و درغلبه و تصرف، آن چه را می خواهد، می  آن امورد ديگر
به خود ملحق (( و)) از خود می سازد((خره تصرف می کند و  و با الگيرد، و برآن غلبه ميکند

 خود را از آن چيز و بدينسان با غلبه بر چيزی،)) می سازد       می سازد و در خود نابود 
، به اين معنی که بر آن غلبه کرد و )) گرفت((می توان فرهنگ غرب را ˝ مثال. تحول ميدهد 

ما می توانيم در اين غلبه و تصرف، غرب را در خود . آ ن را تصرف نمود و از خود ساخت
در در غرب زدگی ما به عکس به طور ناقص .(ز دست بدهيم  بدون آن که خود را احل کنيم،

هر انسانی است و قدرت )) قدرت مادر بودن(( رت پذيرايی،قد ). فرهنگ غرب حل می شويم
بيشتر چشم گير و خود آگاهانه وهمچنين با . شد باهر انسانی می)) قدرت پدر بودن(( گيرائی،

 کبر يک دستگاه فلسفی يا بر ي˝ مثال. مبارزه و مقاومت صورت می بندد  تشنج و تالش و
قدرت (( در حالی که. آن را تصرف نمود ن غلبه کرد و تواد به آسانی نمیفرهنگ نيرومن

 بدون ((يم و بی سر و صدا و بدون تالش و تشنج و ناخود آگاهانه و مالبيشتر)) پذيرايی
تحولی که در پذيرفتن، در انسان صورت می . صورت می بندد)) خواست حاکميت بر پذيرفته

در واقع انسان نمی داند که از چه . را دارد)) ر منتظرهزائيدن ناگهانی و غي(( بندد، شکل 
  در حينً معموال. رور شده و آن چه خواهد زائيد، چيست آبستن و باچيزهايی که خود پذيرفته،

تجديد )) احساس تحولی ديگر((گهان احساس کند و اين تحول به او  آن تحول را نائيدن،زا
ن تحول، تحول مادرانه در هر انسانی می تواند اي. را می دهد)) خيز حيات رستا((   وحيات

آن چه بايد (( می خواهد . خود دارد)) تحول پدرانه((باشد، ولی انسا ن امروزه عالقه بيشتر به 
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.(( ميل به تحول مادرانه بسيار کمتر است. ن غلبه کند و بر آ، خود بگيرد))او را تغيير بدهد
در پذيرفتن، رابطه حاکميت و . بع آن شدن نيستا ت، محکوم شدن به آن، يا))پذيرفتن يک فکر

ايجاد رابطه ) تحول پدرانه( در حالی که در گرفتن. تابعيت ميان ما و آن فکر يا پديده نمی باشد
بر آن چه ما غلبه می کنيم، بايد حاکم و قاهر بر آن . حاکميت و تابعيت، نقطه ثقل کار می باشد

خو گرفته ) در بر خورد با افکار ديگر( ميت و تابعيتکسانی که با رابطه حاک˝ طبعا.. بشويم
وقتی نتوانستند بر . ن نفرت دارند  ترسند و از آمشمئوند و می)) پذيرفتن افکار(( اند، از

ها می شود و  حاکم بشوند، فرهنگ غرب منفور آننرب، غلبه کنند، و نتوانستند بر آفرهنگ غ
(( ˝ ، قدرت تحمل ا فکار و طبعا))ب دارندگرفتن فرهنگ غر(( در ضمن چون فقط اشتياق به

کسی که هدفش در برخورد با ديگران، غلبه بر . را از دست می دهند)) حامله شدن از افکار
فکار    اافکار ديگران است، نمی تواند افکار ديگران را تحمل کند و کسی که نمی تواند

.ها حامله شود تواند به آنديگران را تحمل کند نمی  

بايد هوس گرفتن ا فکار ديگر و ) که يک خوی دمکراسی است( ل افکار ديگران برای تحم
)) مادر شدن روحی((دمکراسی واقعی، احتياج به . يگر را از سر بيرون کرد دغلبه بر افکار
.ست مادر نهفته ادر هر دمکراتی يک. مردم دارد  

 بايد خود را بزرگتر ساخت

ن با هم داريم، تصميم گيری ما درباره خوبی و مفيد در اثر وابستگی های مختلفی که ما همزما
.بودن و خير، دشوار می گردد  

ن چه  من است آن چه خوب برای خانواده و باالخره عشيره من است و آآن چه خوب برای
های مختلف من است، آن چه خوب برای طبقه من است، و آن چه خوب -خوب برای گروه 
. دارندست با هم تفاوت  جامعه و ملت من اوب برایست و آن چه خ من ابرای هم عقيدگان

که ( س و آگاهبود بستگی ها و شدت و کميت اين بستگی ها به همه اين اجتماعات مختلفاحسا
 شود و طبعا سلسله مراتب هيچ گاه به يک قوت مساوی نيست بستگی به هر کدام کم و بيش می

 اين خوبی ها با هم، در صرفنظر در هماهنگ ساختن) ها در تقدم و تاخر عوض می گرددآن
ينکه يک عمل برای من يا  در اها در يک موقعيت، از آنکردن از در نظر گرفتن خوبی بعضی

.حزب من خوب باشد ولی برای جامعه خود مضر بپندارم، تصميم گيری فرق خواهد داشت  

 ها، ستگیز ديدگاه خود است فقط ب خود و االبته تصميم گيری هميشه بر مقياس خوبی برای
ت را به خود ملحق می سازد، همه جزوی از خود و يا حلقه های به دور خود همه آن اجتماعا

.می گردند و خود بدينسان قشرهای مختلف پيدا می کند  

 قوم مت ا ست و يا گروه و يا اخانواده است و يا˝ قشر بعدی مثال. ست خود خود اقشرمرکزی،
خودند، طبق سلسله مراتبی که نسبت به خود دارند، دو ها از  قشرچون همه اين... ست وخود ا

تطابق دادن خوبی خود در يک عمل با خوبی جامعه، .  می شوند      خوبی با هم تطابق داده
س  اسابه هر چه انسان بيشتر... تطابق دادن خوبی خود در يک عمل با خوبی حزب يا طبقه، و

.تر صورت می بنددهمبستگی می کند، اين تطابق دو مفهوم خوبی بيش  

تر می گردد و بستگی مشکل  فرد مجرد تر می شود، برای هر چه پهناورتر و دامنه داراجتماع
.تر و پيچيده تر می گردد  
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. نتزاعی شدن فرد برای ملت می باشد ابستگی به خانواده تا بستگی به ملت، فرقش در همين
 خود ملموس و محسوس را برایبرای ايجاد و تقويت اين بستگی بايد ملت يا جامعه بزرگ 

و تا ملت و . نتزاعی، برای غالب مردم بسيار مشکل است فکر اوگرنه بستگی به يک. ختسا
 از خود او ست و قشری نشده اطبقه و هر گروه بزرگی برای فرد موجود موجود محسوسی

وبی او فقط چيزی را خ˝ بق خوبی خود با خوبی آن نخواهد کوشيد و طبعانشده است، در تطا
بايد در ايجاد بستگی های مختلف اجتماعی، . ست خوب امی داند که برای خودش به تنهايی

خانواده من، قوم من، شهر من، انجمن من اتحاديه من، حزب من، . خود را بزرگتر ساخت
در من، همه جمع . طبقه من، هم عقيدگان من، ملت من، همه از من، منی بزرگ تر می سازند

.می شوند  

باره  من درس اين از من بودن را بکنيم، تصميم گيری شوند هر چه من احساز من میو همه ا
آگاهبود طبقاتی، اراده ملی، آگاهبود . بق می دهند ها و منفعت ها تطاخوبی، بيشتر ميان خوبی

جامعه بزرگ، طبقه . ست انتزاعی امر ااجتماعی، تالش برای محسوس و ملموس ساختن يک
قبول آگاهبود طبقاتی يا اراده ملی . تگی ملی برای افراد محسوس نيستندوسيع و توده ای، همبس

.يا آگاهبود اجتماعی يک برنامه است نه يک واقعيت  

  حقيقت کيست؟

و پاسخ داد که من حقيقت هستم ولی  به اپيالتوس از مسيح پرسيد که حقيقت چيست؟ و مسيح
برای مسيح، حقيقت می . را) )حقيقت چيست؟((را داد نه )) حقيقت کيست((  مسيح جواب

شت چون و مسيح ميان دو شخص تفاوت می گذا. توانست فقط يک شخص باشد، نه يک چيز
يک انسان، خود را عين حقيقت می . پاسخ نداد که حقيقت خداست؛ بلکه گفت حقيقت، من هستم

.دانست  

 گسترش افکار

ا فکار را نخواهند گسترد و وقتی همه مردم قدرت گسترش ا فکار را داشته باشند، متفکرين، 
افکارشان را کوتاه تر خواهند نوشت وخواهند گفت و حجم کتاب ها روز به روز خواهد ˝ طبعا
.ست که مردم قدرت گسترش هر فکری را دا شته باشندبس ا))  حرفيک((جائی . کاست  

  انسان از آن چه غير اوست، می ترسد

بنابراين . ، چون غير از ماست، زشت ا ستديگری. بد است)) ست  از ماغير(( ديگری چون 
نزاع با . ديگری چون غير از ماست، دشمن است. ز ماست منفور است اديگری چون، غير

ست که من نامشابه با خود را نمی پسندم و هر چه  آن اديگری برای بقای من نيست بلکه برای
ز من، نبايد  اه با من، غيرمشابنا. نامشابه با من باشد، يک ارزش منفی و ضد با خود می دهيم

. ست ايگری بودن ديگری       ديت بر اساس حس درونی ما در مقابل و ضددشمنی. باشد
هر کس با ماست که مثل . ا باشدم ز ما باشد، با ما باشد، اديگری هم بايد مثل ما باشد، عين

 ترس ت، برایس انزاع انسان برای بقاء نيست بلکه برای عدم تحمل ديگر بودن ديگری. ستما
 انسان، اين ترس ذاتی. يا بايد از بين برود. بدينسان يا ديگری بايد مثل من شود. ستاز تازه ا

يش شکل به خود گرفته  هايش، اديانش، عقايدش، ايدئولوژی هايش، جهان بينیدر فلسفه ها
 يا، حق وجود )مثل او شده است(است... هر کسی که فقط پا بند آن فلسفه، آن عقيده. است

.يت دارد يا به او می توان احترام گذاشت و به او اطمينان کردارزش موجود  

 ٩٨



  ارزش انسان در اعتقاد به اسالم و کمونيسم

ندارد که معتقد به يک عقيده ) انسانی وسياسی و حقوقی و اجتماعی ( انسان برای آن ارزش 
يعنی قدرت آن ( تواندن برای آن ارزش دارد که میاست بلکه انسا...)فلسفی، همدينی،(خاص 
ارزش .  خوا ست جدا شودکه به هر عقيده ای خواست بپيوندد و از هر عقيده ای که) را دارد

علم، اعتقاد به يک مشت معلومات يا نتايج علم (انسان در مسلمان بودن، در کمونيست بودن 
ا عنک سرو يعنی ب)) معتقد به آن علم است(( نيست اگر هم کمونيسم،علم باشد، يک کمونيست 

 او از عقيده ای به عقيده ديگر نيست بلکه در قدرت و امکان جنبش)... کار ندارد بلکه با عقيده
ارزش انسان به آزادی و امکانات . ست و حتی به اين است که معتقد به هيچ عقيده ای نباشدا

ز عقايد يعنی به جنبش انسان در ميان عقايد است بلکه همچنين می تواند دور ا. آزاديش است
.باشد   

  ارزش واالی ضد انقالب

همان طور که تغيير، تنها . انقالب، تنها يک نوع نيست که هميشه به طور مطلق خوب باشد
موافقت با تغيير، دليل موافقت با هر . يک نوع نيست که هر تغييری را به طور مطلق بستاييم

. ها ترجيع داردسکون بر آن هستند که تغييرهايی. تغييری و تحسين هر گونه تغييری نيست
نقالبی است، پديده انقالب را نمی وع اکسی که موافق با هر ن. انقالب هم انواع مختلف دارد

ن را که  آبا نابود ساختن يک نظم اجتماعی يا سياسی، نبايد ناخودآگاهانه اميد و اشتياق. شناسد
موقعی بايد يک نظم . تش خواهد شد دابه طور خود کار نظمی را که ما می خواهيم، ايجاد

اجتماعی و سياسی را نابود ساخت که اطمينان کنترل شدنی و محاسبه پذير برای ايجاد يک 
ولی به حسب معمول لذت از نابود ساختن . نظم اجتماعی و سياسی و اقتصادی مطلوب باشد

د از يک نظم سياسی يا اجتماعی و احساس قدرتی که به ما می دهد، چندان است که درباره بع
نابود ساختن . نابودی و عدم خود کاری و خود جوشی نظم تازه کوچک ترين فکری نمی کنيم

ت پيدايش نظم تازه و محاسبه امکانا محض يک نظم به خودی خود انقالب نيست؛ بلکه تهيه
و گرنه انقالب، بعد از مرحله نابود  ن نيز، ارزش انقالب را مشخص می کند، بودن آپذير

ردم خارج می شود،چون در هنگام انقالب، مردم در تماميت شان خود به سازی از دست م
 و آن که در اين هنگام تصميم می گيرد،)) تصميم مشترک با هم بگيرند(( خود نمی توانند

 کشاند که می خواهد، و آن چه خود می خواهد در دهان مردم می ینقالب را به نظمی ما
بت و واحدی نيست که هميشه خوب شمرده شود و ثا     از اين رو انقالب يک ارزش. گذارد

آن که انقالبی است، خير و خوب و عالی و ستودنی باشد و آن که ضد انقالبی است شر و بد و 
و چه بسا که ضعف . ست  اانقالب بد، بيشتر از انقالبات خوب بوده. پست و نفرين کردنی باشد

ما هر انقالبی را نمی . ودنی تر استانقالب بودن، خصوصيتی عالی تر و ارزشمند تر و ست
پذيريم و ضد انقالب بودن را هم ارزشی واال و قهرمانی می دهيم، و تنها انقالب را برای اين 

. ست نه هر انقالبی اما انقالبی را که می خواهيم، انقالب ويژه ای. که انقالب است نمی پذيريم
.شتا دبرای کردن چنين انقالب ويژه ای، صبر و تحمل بايد  

دی برای مقتدراآزادی برای ضعيف و آز   

آزادی برای . ست که حقوقش حمايت بشود و مورد احترام قرار گيرد اآزادی برای ضعيف اين
نبايد به حقوق ضعيف ها ˝ و طبعا) بيشتر حق داشته باشد(ست که حقوقش را بيفزايد امقتدر اين

 ها از اين به بعد حق دارند کارهايی ضعيف. ها حمايت کند از حقوق آناحترام بگذارد و نبايد
حق آن دين، حق آن ايدئولوژی، ( انجام بدهند و افکاری بکنند که به حقوق آن مقتدر بيفزايد 
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احتياجی را که انسان در دوره ضعف دارد غير ا ز احتياجی است که انسان در ). حق آن حزب
، ) حزب اوه او يا در گروه يايا در طبق( طبق رشد و افزايش قدرت در او . دوره قدرت دارد

ن آزادی را می خواهد که احساس  آضعيفی که به قدرت رسيد،. لت نيز تغيير می کند حاينا
ش تا خواست و احتياج تازه اش بسيار  گذشته است و احتياج خواميان. قدرتش تقاضا می کند

) ت و احترامحماي( يگر آزادی را به معنای دوره ضعفش  شد، دضعيفی که قوی. فاصله است
اما به حسب ظاهر، فرياد همان آزادی به مفهوم سابقش را می زند و . نمی فهمد و نمی خواهد

.می خواهد) گرفتن حقوق بيشتر(به حسب باطن آزادی به مفهوم فعلی اش را   

 قدرت جمع ضعفاء، از ضعفا نيست

 چنين افرادی در .نيست) ضعيف ها(ش  ها با هم دارند، متعلق به افرادقدرتی که جمع ضعيف
نند حقوق خود را نگاه دارند ولی می توانند در يک جمع بندی،  توااثر ضعف شان نمی

قدرت طلبانی که اين واقعيت را کشف کردند، حامی طبقه های ضعيف . سرچشمه قدرت بشوند
و محروم می شوند، چون قدرتی که از جمع ضعفا پيدا می شود، مالک ندارد و البته چنين 

چون در اين صورت . عالقه به قوی ساختن فرد ضعيف ندارند) و چنين احزابی(بانی قدرت طل
از اين رو گروه . سته جمعی خواهند شد شوند مالک آن قدرت دخود ضعف هائی که قوی می

محرومين ا ز (ها و افرادی که قدرت می خواهند ولی به مقامات قدرت راه داده نمی شوند 
ها را به سينه می زنند و  شوند و سنگ حقوق آنرومين میحامی ضعفا و مح) قدرت هستند
ل ضعفاء ها می طلبند، چون مطمئن اند که اين قدرت ها، ما آنن برای از حق شاحتی بيشتر

.ها خواهد شدنخواهد بود بلکه ما ل آن  

 انسان مستقل

بلکه، . انسان به خودی خود و از خود و برای خود وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته با شد
يگران می شود بايد هدفی در مقابل و بر ضد،  دا ز ديگران می شود، و برای˝ فرد، چون دائما

موقعی . ز خود بشود خود بشود بخواهد ابخواهد برای. آن بگذارد که به سوی آن حرکت کند
يگران و از جمع شدن، و  و ترس از دخود خواهی و خود پرستی رشد می کند که نگرانی

خود پرستی، گريز از جامعه مستبدی است که . ان جمع شدن او را فرا می گيردبرای ديگر
هر جا که منافع جامعه . همه چيز را برای خود می خواهد و همه چيز را از خود می سازد

شود و حقوق خود را در پرست مي است، خوداولويت پيدا کرد، فرد که در مقابل جامعه ضعيف
. روئی نجات می دهدگی و حيله بازی و ريا و دونزر  

 ترازوئی که در دست فرشتگان عدالت است

چيست و با اين دانش می خواهد ... انسانی که به يقين می داند که ظلم و عدل، خوبی و بدی، 
عدالتی ا مجازات کند، به طور قطع خود ناطرفداری از عدل و مظلومين بکند و ستمکارا ن ر

و مرز . ز عدالت ندارد ا چون انسان، چنين دانشیخواهد کرد و ستمکار تازه ای خواهد شد،
اين جزميت دانش ما درباره . ميان ظلم و عدل چنين روشن و چشمگير، خط کشی نشده است

کسانی که حساسيت . ز آن ستم بکنيم که از ستم بکاهيم اعدالت و ظلم سبب خواهد شد که بيشتر
ظلم را از عدل جدا می سازد می برای عدالت دارند، کسانی هستند که اين خط باريکی که 
به همين علت، عدالت را . شت نداشناسند، وگرنه حس عدا لت خواهی شان چنين حساسيتی

چون عقربه ترازو، با دقت هر چه تمام تر وزن را نشان می . می کنند) ترازو(تشبيه به ميزان 
اعمال انسان .ن درست کشيد توايی نمی ترازوگاه روی هيچ دهد، ولی اعمال انسان را هيچ
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ن می شود، چنين  عدا لت خواها، سبب گمراهیالتاين تشبيه لغتی ترازو به عد. کشيدنی نيست
اعمال . ل انسان، قابل کشيدن نيستعمال انسان وجود ندارد، چون اعماترازويی برای کشيدن ا

ل ن قدر نتايج اصلی و فرعی پی در پی دارد و چه بسا نتايج فرعی و گمنام يک عمانسان آ
ن که فراموش با آ( شود اهميت و اساسی می شود و هيچ گاه در تاريخ گم نمی يج با به نتاتبديل
فع ناظر، در وجوهی مثبت و در وجوهی منفی است و در سرازير  طبق مناو اين نتايج،) شود

شدن ا ين عمل درجريان پهناور و پيچيده تاريخ، وجوه مثبت و منفی اش تحول پيدا می کنند که 
لت نه تنها دو طرف مورد قضاوت را  فرشته چشم بسته عدا. هيچ ترازويی نمی توانيم بکشيمبا 

.ندنمی بيند بلکه شاهين ترازويش را نيز نمی تواند ببي  

  من در تناسب با ديگری کيستم؟

ن فرد با انسان به عنوا. انسان به عنوان فرد با اين سوال اصلی رو به رو است که من کيستم؟
ست که من در تناسب با ديگری کيستم؟ در اين صورت انسان خود  رو به رو ااصلیاين سوال 

را با مقياس ديگری و از ديد ديگری و قضاوت ديگری می شناسد و می سازد و تغيير می 
بدينسان در اجتماع . ا نمی خواهديانسان می کوشد آن طور باشد که ديگری می خواهد . دهد

خود را با . ن فرد، می کوشد تا خود را فقط با خود بسنجداانسان به عنو.  شودشخصيتی می
وت خود می بيند و می سازد خود و قضامقياس خود و از ديد (( ׃  من آن چيزی می شوم که 

ست که اين  اين امسئله هر انسانی)) . من خود را به اندازه خودم می آفرينم((، يا )) می خواهم
هنگ سازد و ا ين دو سوال هميشه با هم طرح گردند دو حرکت را در خود با هم سازگار و هما
هرعملی، هر فکری، هر احساسی و عاطفه ای می . و با همديگر در هر عملی پاسخ داده شوند
يت را با شخصيت ا بدهد؛ بدون آن که بکوشد تا فردتواند در زمان واحد جواب به هر دو ر

.و با شخصيت را فرديت منتفی سازد. منتفی سازد  

انسان می کوشد هويتی پيدا کند که ورای .ست ورای تاريخ و اجتماع  ا، سوالی)) کيستم؟من (( 
، سوالی )) من در تناسب با ديگری کيستم؟. (( همه زمان ها وهمه اجتماعا ت قرار گرفته است

. انسان فرزند روز و وطن و اجتماع خود است. ص خاص و در اجتماعات خاا ست در تاريخ
تاريخ  از ها سوال، آزاد کننده آنينبودند و ا)) من کيستم؟((يشه متوجه سوال  و عرفا همهفالسف

، آزاد )) ورای تاريخ و اجتماع خود قرار دادن(( می توانست خود را با  او. واجتماع بود
جوابش هميشه بستگی به آن دارد که )) من نسبت با ديگری کيستم؟(( اما سوا ل . احساس کند

ين که اهميت بيشتر به کدام بدهد،  در او شخصيت،)) . يگری د (( ت يااس)) من (( نقطه ثقل 
)) من((کيست؟؛ در اين جا )) من((نسبت به )) ديگری((اگر سوال اين باشد که. فرق می کند
خواهد ديگران را به اندازه خود بسازد و به اندازه خود بشناسد و داوری کند، ولی ياست که م

است که )) ديگری((کيستم؟؛ اين )) ديگری((سد که من نسبت به وقتی او هميشه از خود می پر
با چشم ( و خود را از ديد ديگری می بيند . و خود را همانند ديگری می سازد. معيار اوست

و با طرح اين سوال واحد در دو شکل مختلف اش، در شق اول، می ). ديگران خود را می بيند
و در شق دوم می کوشد ديگران . ل قرار بدهدکوشد ديگران را تغيير بدهد و خود را مد

در اجتماع، کسی به ندرت از خود ˝ معموال. را مدل قرار بدهد و خود را تغيير بدهد) جامعه(
مردم . اين فقط سوالی است که فالسفه و عرفا از خود می کنند)). من کيستم؟((می پرسد که 

راضی باشند و )) دادن خود به ديگراننه از سازش ((  می افتند که    وقتی به فکر اين سوال
 نه ديگران را بتوانند مانند خود سازند و نه خود را  ،)) سازش دادن ديگران با خود(( نه از 

. با اين يأس است که گاه گاهی در مقابل اين سوال قرار می گيرند. بتوانند مانند خود سازند
.شخصيت ها در اجتماع فراوان ترند تا فرديت ها  
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آخرين است، برترين استآن که   

کوشد  دو متواضع که به هم برخورد می کنند هر کدام می. ستت ادر تواضع کردن هم رقاب
اين عقب . که برترين است. ترين است آخردر تواضع اين. افتاده تر و حقيرتر از ديگری باشد
ه ضعيف و هر چا.  تواضع استنسان ضعيف تقوايشا.  استافتاده ترين است که پيشرفته ترين

هيچ گاه احساس تواضع را از احساس . چه را ضعيف تر بکند، ممتازتر است هرتر باشد يا
کسی که نمی . انسان ها در پست شدن هم با هم مسابقه می دهند. امتياز نمی توان جدا ساخت

تواند در مسابقه قدرت های فکری و روانی و بدنی با ديگران شرکت کند با ديگران که باقی 
ند مسابقه در ضعف های فکری و روانی و بدنی می دهد، و اوج اين ضعف را معيار مانده ا

. ست است، ممتازتر از همه اترين و عبدآن که تسليم ترين و مطيع ترين. امتياز قرار می دهد
. جامعه بايد جامعه ای باشد که فقط در ضعف ها رقابت و مسابقه خواهد بود برای مستضعفين

 و بردن در هر مسابقه. ه بعد مسابقه در عبادت و عبوديت و اسالميت استدر جامعه، از اين ب
اين مهم نيست که در چه مسابقه می دهد؛ اين مهم است که در جامعه . ت دارد انسان لذای برای

به عنوان برنده شناخته می شود، و کدام ضعيفی است که در مسابقه در ضعف، از ضعفش 
.لذت نبرد  

 خودش تلخ و دردناک بودند در مسابقه و رقابت، شيرين و نشاط ضعف هايی که به خودی
اگر در قدرت های انسانی عده معدودی می توانند شرکت کنند ؛ در ضعف های . آورمی شوند

) آفريده و ساخته)) (=خلق((و )) توده(( همه می توانند. انسانی همه می توانند شرکت کنند
.وج و آفريننده بشودا که بتواند قله و بشوند ولی کم کسی است  

  نمايش بزرگی

ی از بين می رود گيش بزرگی می شود، احترام به بزر به نمايل تبددر جامعه ای که بزرگی
ن ندارد و در هر  در انساچون کسی، ديگر بزرگی را نمی شناسد و ايمان به وجود بزرگی

 بزرگی انسان از بين بزرگی، فقط نمايش و صحنه چينی بزرگی را می بيند و جائيکه احترام به
هم به وجود آمد، کسی نخواهد توانست او را  رفت، انسان بزرگ به وجود نمی آيد و اگر

.بشناسد  

  !انقالب، کار خودش را خواهد کرد

ايمان به سير تکاملی تاريخ يک نوع خوش بينی ساده باورانه و بدوی در همه بخصوص در 
ها می پندارند که فقط بايد انقالبی آن.  کنديجاد میروشن فکران نسبت به هر تغيير يا انقالبی ا

. ها ميخواهند رود که آنکار، به سويی مید و آن گاه آن انقالب به طور خودکرد يا تغييری دا
با . شتند، حاال ايمان به سير تکاملی تاريخ دارند دامردم ايمان به مشيت و تقدير الهی˝سابقا

.  بينی به جا مانده است-خوش مان و ساده باوری وتعويض طبيعت و تاريخ با خدا، همان اي
انقالب و . کار به سويی نخواهد رفت که ما می خواهيم به طور خودهيچ انقالب و تغييری،

 به اميد اين که انقالب، کار خودش را خواهد کرد، نبايد. تغيير را نمی توان سر خود گذاشت
.ان ارزشی را دارد که ايمان به خداايمان به سير کامل تکامل تاريخی، هم. نقالب کردا  

 فهميدن بدون انديشيدن
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ها انديشيدن و  خواهند، بلکه حوصله با آنافکاری هستند که نه تنها از ما حوصله فهميدن می
و هم . ها را فهميد آنهم بايد. را از ما می خواهند) ديگر انديشی(ها انديشيدن  ازآنباالخره غير

چه بسا اين افکار را ما در آغاز نمی فهميم بلکه وقتی توانستيم غير ها انديشيد و  از آنبايد غير
 از می پنداريم که يک فکر را بايد پيش هنوز ما. ها را فهميده ايم آن گاه آناز آن بينديشيم،

فکاری هستند که ما در تمام عمر هم با همه تالش ها درست نمی و ا. باره آن فهميدن دريشيداند
با هر فکری انديشيدن و غير . ست که فقط به همان فهميدن قناعت کرده ايمعلت هم اين ا. فهميم

ما موقعی به فهم . از آن انديشيدن همان لحظهای شروع می شود که فهميدن هم شروع می شود
ن  از آايم غير کامل يک دستگاه فکری، يک ايدئولوژی، يک عقيده می رسيم که شروع کرده

 ايدئولوژی يا عقيده با فلسفه خود را موقعی می شناسيم که )) دح((ما . فکر و انديشه بينديشيم
شيم و حد  که حدش را شناخته بابيرون گذاريم و ما موقعی چيزی را می فهميم)) پا از آن حد(( 

.آن چيزی را موقعی می شناسيم که از آن حد پا فراتر گذاريم  

 آيا انسان با ول کردن يک ارزش بی ارزش می ماند؟

اندازه (و خود آن را به کار می بندد ) ارزش می گذارد( ی خود، اندازه می گذارد انسان برا
 نو در کار بستن آن اندازه خود، ارزش اندازه خود را می آزمايد و می شناسد و با اي) کاری

ارزش (و با کنار گذاشتن اندازه پيشين . ، اندازه خود را تغيير می دهد)اندازه گيری(= معرفت 
 ارزش نمی ماند، چون ارزش را کسی ديگر به او نمی دهد که بدون ارزش و ، بی)پيشين

.ارزش گذار بدون ارزش هم با ارزش است. معيار بماند  

 حاجت ما آن طور در ما اثر می کند که ما به آن ارزش می دهيم

ی ها ارزش های مختلف کنند، ما به آنحوائج و منافعی را که طبيعت و اجتماع برای ما ايجاد می
ارزشی را که اجتماع به يک حاجت يا منفعت می دهد غير از ارزشی است که ما در . می دهيم

.های حوائج و منافع خود به آن می دهيم-دستگاه ترتيب ارزش   

ست، نه ارزش آن را و ما در تعيين  ساخته ای ما حاجت ما را معين براهمين طور طبيعت
جت طبيعی، حاجت می ماند ولی حا. بی داريمارزش آن در دستگاه ارزش های خود آزادی نس

ما ميتوانيم بر . اين حاجت در درجه بندی حاجت ما جای می گيرد که ما مشخص ميسازيم
و يا از اهميت آن حاجت ). ن را پر ارزش تر سازيمآ ( اهميت يک حاجت طبيعی بيافزاييم

و منافع می مانيم اما در اين ها  حاجت ما تابع بسياری) بکاهيم ارزش آن را بگيريم يا کم سازيم
ها را نسبت به هم عوض می کنيم و با اين مراتب آن)  خوداندازه گذاری(ارزش گذاری ها 

برای حيوان يک حاجت . تغيير مرتب، معنای آن حوائج و منافع برای ما عوض می شوند
ی، معنايی و از اين رو نيز بی معنا است ولی برای ما هر حاجت و منفعت. طبيعی، ارزش ندارد

ما اهميت منافع و حوائج خود . يگری و ارزش ديگری داشته باشد ددارد چون می تواند معنای
ين رو روابط توليدی و توليدات اقتصادی با تعيين حوائج و منافع ما،  ااز. را تغيير می دهيم

 که شیست که در مرحله آخر با ارز    اهميشه انسان. ها را برای ما نمی کنند ارزش آنتعيين
هر واقعه ای . ها را بر خود تغيير می دهد آنثير دهد، نحوه تأن محصوالت و آن روابط میبه آ

و حقوق و فرهنگ، و پديده ای و رابطه ای در تاريخ و اجتماع و اقتصاد و سياست و تربيت 
می ثير  آن طور و تا آن اندازه در من تأثيرنمی کند که او معين می سازد بلکهآن طور در من تأ

.کند که من به آن ارزش می دهم  

 انسان، ارزش دارد چون اندازه گذار است
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ز يک  او نيست عملی عمل اتعيين کردن ارزش يک انسان همانند تعيين کردن ارزش يک
 مختلف همه اعمال انسان نيست که فقط يک ارزش داشته باشد و جمع همه اين ارزش های

چون ارزش انسان را اعمال او مشخص . ی سازدرزش های آن انسان را مشخص نم ، انسانیا
 آن بلکه خود او مشخص می سازد، چون انسان، اندازه برای) اندازه کاری های او(نمی سازند 

ل گذشته است و چه بسا اندازه های اعمال خود را تغيير داده است و اعمالی را که به اعما
رای اندازه ای که در پايان برای خود اندازه تازه او نبوده اند، دور ريخته است و باالخره ب

ست کاری و عملی بکند آيا چنين انسانی هيچ ارزشی ندارد؟  اگذاشته، هيچ گاه طبق آن نتوانسته
ای است که يک انسان برای خود می گذارد ولی ارزش انسان به  ارزش هر عملی به اندازه

 که هيچ گاه نمی توانم طبق من اندازه ای برای خود می گذارم. گذاری اش است-قدرت اندازه 
.آن عملی بکنم و هيچ يک از اعمال خود را از خود نمی دانم  

 چطور می شود اعمال انسان را با هم کشيد؟

جمع نمی شوند، بلکه ˝ ين ارزش ها با هم حتماا.  مختلف دادن ارزش های توابه يک عمل می
از اين رو مجموعه . ه کنار بزنديگر آن عمل را نابود سازد يا ب تواند ارزش دمی   يک ارزش 

می )) جمع آن اعمال با هم (( اعمال انسانی با ارزش های مختلفی که پيدا می کنند، مانع از 
.برند يا بر هم می افزايند می     از بين ˝شوند حتی ارزش خود را متقابال  

 و ضد ارزش(در ترازوی خدا در قيامت، همه اعمال را می توان به دو دسته تقسيم کرد 
نيايی،  دعلت هم اين بود که در چنين. جمع کرد) در دو کفه ترازو( و در اين دو دسته ) ارزش

هر عملی فقط يک ارزش دارد و فقط يک نوع ارزش می تواند داشته باشد و هيچ گاه انسان، 
 خود بکند و ارزش و حدی را که لنيست تا تعيين ارزش برای عم) ارزش گذار(اندازه گذار 

.وقتی قيامت است که انسان، اندازه گذار نباشد. ماند ذارده هميشه بدون تغيير میخدا گ  

 آزادی و عقيده آزادی بخشنده

اگر همه مردم فقط با يک دستگاه فلسفی يا فکری يا فقط با يک عقيده دينی و ايدئولوژيکی می 
 يک عقيده باشد، توانند به آزادی برسند، مجبورند وقتی راه به آزادی فقط يک راه، يک فکر،

.ستبداد نخواهد بوداآزادی هم چيزی جز   

  تناقض ميان عقل و منفعت پرستی

و بايد . ست که انسان عقل می خواهد تا منفعت و فايده خود را بشناسد اين ما اتناقض دنيای
بت را در خود تحريک کند تا به آن منافع و فوائد به  و آز و رقاسائقه های فزون خواهی

فع و فوايد را مشخص می  را که آن منان عقلیيسريع ترين وجهی برسد، يعنی همبهترين و 
حد برای (( خواهی و آز و رقابت،  چون فزون. سازد، در خطر بيندازد و حتی نابود سازد

می گيرد و آن را بر پا می  را نمی شناسد و اين حد را هميشه ناديده)) منفعت و فائده خود 
عقلی که منفعت و فائده ما را مشخص می سازد، وسيله و روشی گذارد و نامشخص می سازد 

ئل انسانی، رفع حل مسا.  سازدمشخص می که آن منفعت و فائده را نابرای تحقق آن می جويد
ت از مورد  تناقضاتناقضات نيست بلکه صلح برقرار ساختن کشمکش ساختن بحرانی ميان اين

اقضی را در انسان و در اجتماع، برای هميشه به مورد است با يک نسخه کلی نمی توان هر تن
.و در همه موارد حل کرد  
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  به جای از خود بيگانگی اقتصادی؟از خود بيگانگی دينی

او فقط . خودش نيز، برده و نوکر او ا ست ،)مالک خودش است(کسی که آقای خودش ا ست 
) و هم مقتدر استکه هم مالک (قايش  اش، با خود، آروابط درونی خودش را، از نظر آقايی

ملک و شيئی است، انطباق نمی ’می بيند، و خودش را با آن چه در او نوکر و برده و عبد و
يش از  کند و خود آقادهد و با اين خود ذليل و پست و متواضع و عبد و مطرود، همدردی نمی

ده در او، دو خود غيرمساوی ايجاد ش. اين خود برده اش فاصله دارد و با آن مساوی نيست
 خود عبدش عدم تساوی و سلطه جوئی و پرخاشگری و تجاوز طلبی از خود آقايش عليه. است

متواضع )) خود((يش، با بی رحمی و فاصله گيری و حس امتياز به خود آقا. شروع شده است
ولی روز به روز اين دامنه روانی و وجودی خود . و سليم و عابد و ضعيفش رفتار می کند

تر می شود، و بر دامنه روانی و وجودی خود عابد و نوکرش می دود تنگ تر و محآقايش
 و تسليم و اطاعت محض می شود، تا آن که تماميت  يت آ لش، عبودافزايد، تا آن که ايده

وجودش عبد و مطيع و مسلم می گردد، آن گاه در اين حد است که احتياج به مالک و آقا و 
. و منجی و شفيع و حامی و مرشد پيدا می کنداحتياج به هادی. رهبری، وراء خودش دارد  

هر نوع رهبری، چه سياسی چه اقتصادی و چه دينی، بر پايه يک نوع خاص از خود بيگانگی 
) از خود بيگانگی روابط توليدی اقتصادی˝ مثال( با رفع يک نوع از خود بيگانگی. پديد می آيد

ز اين گذشته، هر نوع از خود ا.  شودنمیمسئله از خود بيگا نگی، هيچ گاه تمام و هيچ گاه حل 
 در از خود بيگانه شدن تا جنبش روانی و وجودی. بيگانه بودن، منفی و مضر و شوم نيست

ن است و در نوسان به با خود يگانه شدن است و هميشه در ميان ا ين دو قطب حرکت می انسا
(= برای شناختنانسان . کند، ضرورت حيات روانی و ا جتماعی و تاريخی انسان است

خودی که خود را می شناسد خودی است که يک قسمتی . خود را به دو پاره می کند) معرفت
می سازد و از خود ) برونسو(از آن، قسمت ديگر را مورد مطالعه قرار می دهد يعنی عينی 

همين . خود شناخته شده هميشه خود بيگانه از ماست. پاره می کند و با خود بيگانه می سازد
ور خود دوستی، خود را به دو پاره می کند و اين ا ز خود بيگانه شدن ها، بسيار بار آور و ط

ن که در حقوق و مجازات، يک عمل، از انسان جدا ساخته می شود و پاداش چنا.  استمفيد
در حالی که ما حق نداريم يک عمل را به خودی خود مجازات بکنيم، بلکه بايد . داده می شود
ست گانه ساختن اعمال از انسان امحاسبه پاداش تک تک اعمال، بي. ازات کنيمانسان را مج

حتی وقتی من يک عمل می کنم، يک فکر می کنم يک حس می کنم، آن عمل و فکر و حس را 
از خود بيگانه می سازم و بدون اين بيگانه سازی هيچ عملی و ˝ از خود جدا و مشخص و طبعا
حساسات، از ما  ااساسی اين است که نبايد اعمال و افکار ومسئله . فکری و حسی نميشود کرد

س بيگانه شده را بايد باز  احسابيگانه بشوند و عمل بيگانه شده، همين فکر بيگانه شده و همين
اين حرکت نوسانی از خود . به خود باز گردانيد و به خود ملحق ساخت و با خود يگانه ساخت

. شدن، حلقه های پيچ در پيچ تحوالت ما را ممکن می سازندبيگانه شدن و دوباره با خود يگانه 
نيستی، شايد  کموکار، انسان را از خود بيگانه می سازد چه رژيم سرمايه داری باشد چه رژيم

  در يکی کمتر و در يکی بيشتر باشد، ولی کار را به طور کلی بدون بيگانه سازی از خود
 خالص خالقيت فردی باشد که در آن موقع نميتوان تحمل کرد، مگر آن که کار، يک عمل

ن  را از انساماشين خالقيت. و در کارخانجات، کار هيچ گاه خالقه نيست. مسئله فرق می کند
 جتماع، اين پارگی در افقط بايد روش های مختلفی اتخاذ کرد که با جريانات ديگری. می گيرد

.باره ا لتيام يابددو  
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ما در زندگانی معمولی خود با . ن و ضد و شر نيستاز اين گذشته، هر بيگانه ای، دشم
بسياری از بيگانگان، مطبوع تر آمد و شد داريم تا با بيگانگان و هم عقيدگان و هم حزبان و 

.همکاران و هم طبقگان و هم رنگان   

دنيايی که بيگانه مساوی با دشمن و ضد و شر و ا هريمن و زشتی و دروغ و تاريکی بود، 
. نيستديگر دنيای ما  

 ن، و ما با بيگانگا. با خود بيگانه هم می توان روابط حسنه داشت و با آن آمد و شد کرد
از هر )) خود بيگانه اش(( ش همان خود ماست که با نمونه ا. ک تر از يگانگان هستيمنزدي

اين (  ترين همسايه به او، همان خود بيگانه اش است و-و نزديک. چيزديگری نزديک تر است
چون انسان با .  غلط ا ستً که با همسايه ات همان رفتار را روا بدار که با خودت، کامالشعار 
 و انسان به طور کلی با    .) متضاد با خودش داردً يک ترين همسايه اش رفتار کامال نزداين

ست، بيشتر از يگانگان دور کشمکش و کشاکش دارد،  اش اهمسايه اش، به علت اينکه همسايه
می که برمی دارد، روی قدم او می گذارد، و با بيگانه گان دور، برای اين يگانه چون هر قد

از اين رو است که انسان هميشه با همسايه . است که اين کشمکش ها و کشاکش ها را ندارد
ما شد، به زودی از ما  هر کسی که همسايه ديوار به ديوار. همسايه اش دوستی و صلح دارد

و ما هميشه اولين همسايه خود بوده . تی خود ما، همسايه خود ما بشودبيگانه می شود، حتی وق
سيم، يا شنااز اين رو نيز اين قدر از خود بيگانه ايم و اين قدر خود را کم مي. ايم و خواهيم بود

 خاطر، از انسان اين که اين قدر خود را بد و کج و معوج و مسخ شده ميشناسيم، و برای همين
ينسان بر اثر       بد، چون هميشه خود را کج می شناسد و)) دت را بشناسخو((سته شده کهخوا

خدائی هم که . يک است با او نزدخودش، بسيار. ز شناختن خود دارد نفرت ايت،نهانزديکی بي
به همين نفرت زدگی ) قريب تر از حبل و ريد به او شد، همسايه او شد( بسيار به او نزديک شد

بالفاصله بعد از دوره )) خدائی و بی خدائینا((  وه ای خدا ناپرستیهميشه دور. دچار می شود
ر و خدای بسيار نزديک، خدای بسيار بيگانه و منفو. ای خدا پرستی شديد پيدا می گردد ه

.ستنشناختنی و دوست نداشتنی ا  

. يک شود به انسان نزدبايد خيلی) حکومت دينی(خدائی که می خواهد بر انسان حکومت کند 
از اين رو برای خدا ماندن نبايد . ين رو انسان از چنين خدائی بيگانه و نفرت زده می شوداز ا

.زياد به انسان نزديک شد  

  تغيير دادن فکرو تغيير دادن دنيا

اولين سوالی که برای او مطرح ) در اثر خواندن يا شنيدن( وقتی متفکر از فکری انگيخته شد، 
ه می توان اين فکر را تغيير داد؟ در حالی که مومن از می شود اين است که چه قدر و چگون

اولين سوالی که برای ) در اثر خواندن يا شنيدن و به آن ايمان آورد(فکری که بر انگيخته شد 
ست که با اين فکر چه قدر می توان زندگانی و دنيا را تغيير داد؟ و  ااومطرح می شود اين

غييرات قرار بگيرد تا بتواند زندگانی و دنيا را تغيير اين فکر به خودی خود بايد ورای ت˝ طبعا
بدهد و کسانی که افکار را تغيير می دهند احتياج به کسانی دارند که با آن افکار دنيا و زندگی 

ست که کسانی که دنيا را  ااين. از اين رو ايمان به افکار خود را می ستايند. را تغيير بدهند
د افکار خود را تغيير بدهند يعنی نمی توانند بينديشند دنيای ما را تغيير می دهند، خود نمی توانن

افکاری که دنيا را تغيير می دهند در مغز تغيير دهندگان، تغيير .  نمی دهند   متفکرين تغيير
افکاری که انقالب می سازند، .  که دادند، سکون می آورند ناپذير شده اند و بعد آن تغييراتی

.ضد انقالبی اند  
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قه فکری نيستسائ  

ما فقط يک قدرت داريم که می . در ما وجود ندارد) و باالخره سوائق( چيزی به نام سائقه 
جريان ˝ ی مرتباتو وقتی اين قدرت را در قنا. های مختلف جريان داد قنات در توان آن را

رند سائقه ها در ما موجوديت فطری و ماوراء طبيعی ندا. می خوانيم داديم، آن را سائقه خاص
.اين قنات ها برای جريان قدرت ما ساخته می شود بلکه در اثر روابط اجتماعی کم کم  

 برای تغيير هر چيزی بايد از ارزش آن کاست

برای ترجيح دادن و . ارزش دادن، ترجيح دادن و اهميت يک چيز بر چيزهای ديگر است
ارزش بيشتر به ˝ اطبع. اهميت دادن بايد يک چيز را بزرگ تر از چيزهای ديگر پنداشت
تجليل يک چيز، با تحقير . چيزی دادن، سبب ارزش کمتر دادن به چيزهای ديگر می شود

می دهد که ترتيب ارزش های خود را  انسان، وقتی دنيا را تغيير. چيزهای ديگر مالزم است
.تغيير بدهد  

برای تغيير با تغيير ترتيب ارزش ها، آن چه ديروز تجليل می شد، امروز تحقير می شود و 
هميشه برترين ارزش ما، تغيير ناپذيرترين ارزش ما . دادن چيزی، بايد آن چيز حقير باشد

ين ترتيب طبق ا. هاستحقيرترين چيز˝ است و کمترين ارزش ما، تغيير پذير ترين و طبعا
می گردد و طبق اندازه حقارت ها ما  ارزش ها، ترتيب حقارت ها، و عظمت ها مشخص

 دادن، ما تغييررا دوست داريم چون با تغيير. ها را پيدا می کنيم دادن آنغييرقدرت و جرأت ت
ن چه تغيير داده شده در س قدرت ما می افزايد و احساس قدرت در اين پيدا می شود که آاحسا

ن در ما آتا چيزی برای ما حقير نشود جرأت تغيير دادن ). اختيارش با ما است( ست دست ما ا
هر چه . ن چيز را از صفحه تغييرات خارج می سازد آترام به هر چيزی،اح. نمی شود پيدا

.تر رفت، کمتر تغيير خواهد پذيرفت باالاحترام چيزی  

  رابطه ارزش و طبيعت

جود او را نپذيرفتن و علی رغم طبيعت،اهميت  و موارزش دادن به اشياء، يعنی اهميت طبيعی
دنيای بی ارزش، همان زيستن منطبق بر .  کاستنها آنها دادن يا از اهميت طبيعی تر به آنبيش

ولی انسان هيچ عملی و حسی و فکری، بدون ارزش دادن، نمی کند وقتی عملی . طبيعت است
طبق طبيعت ). به آن بيشتر ارزش بدهد(جيح بدهد  کند، که آن را تريا فکری يا حسی می

است، به خود داده است زيستن، برای انسان همان ارزش هايی را که طبيعت به خود داده 
چيزی را در خود بر چيز ديگر ترجيح نمی ( پذيرفتن؛ ولی طبيعت، ارزش به خود نمی دهد 

و تازه اگر ارزش هم داده ا ست، بايد انسان در آغاز کشف بکند که طبيعت به خود چه ) دهد 
انسان برای کشف ارزش هايی که طبيعت به خود داده است ˝ ارزش هايی داده است و معموال

.را که خود نا آگاهانه می دهد کشف می کند هايی ارزش  

  فکر، آزمودنی است نه آموختنی

. هر فلسفه ای، هر جهان بينی، هر ايدئولوژی، هر عقيده ای، آزمايشی فکری از انسان است
 دريافتن جهان و زندگی و تاريخ، همه اين آزمايش ها با ارزش اند ولو اين که  برای يافتن و

يابند بند و دريش ها نتواند جهان و زندگانی و تاريخ را در سراسرش بياآزمادام از اين هيچ ک
هيچ عقيده ای و فلسفه ای . ها را پيدا کرد آنها نيز نمی توان امکان يافت و دريافت بدون آنولی
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هر آزمايشی .  و رد شدنی نيست و جهان بينی و ايدئولوژی، دور انداختنی و مطرود شدنی
فکار مرده  تفکر، موضع اتاريخ. نسان در آزمايش گاه زندگانی، ارزش دارد اعاطفیفکری و 

نيست بلکه تجسم زنده آزمايش های بی نظير و يک باره فکری است، که هميشه ارزش خود 
فکر، . آموختن هر فکری، آزمودن آن فکر است. را برای هر نسلی در آينده خواهد داشت

کری را بايد باز آزمايش کرد تا آن را آموخت، ولی هيچ هر ف. آزمودنی است نه آموختنی
ها را حقيقت يا معلوم نتيجه مسلم و شک  چون آنمعتقدی نمی تواند معتقدات خود را بيازمايد

.ناپذير علم می شمارد  

  کشمکش ميان قدرت تحمل و جسارت

وان تغيير داد ت و جسارت داشت و برای آن چه نمی ت جرأن چه می توان تغيير داد بايد آبرای
چون چيزی را که ما آرزوی تغيير دادنش را داريم ولی نمی توان . شت قدرت تحمل دابايد

از آن رو که آرزوی تغيير يافتن آن به ما جرأت و . تغيير داد، تحمل فوق العاده الزم دارد
ت رأج در مقابل آرزوی شديد و انگيخته شدن به  جسارت تغيير دادن آن را می دهد و استقامت

أت و جسارت، ما دراين مواقع بيش از جر.  خواهديت برای تحمل می نهاو جسارت قدرت بی
يابنده را تحمل کنيم بلکه بايد جرأت و  نا ما نبايد چيزهای سخت تغيير. قدرت تحمل ما است

 جرأت و جسارت ما را به هر چيزی را که ما تغيير داديم. جسارت تب آلود خود را تحمل کنيم
می ا نگيزد که بيش از آن چه ما می توانيم تغيير بدهيم، می رود، و حساب و شناخت حدی بر 

.توانايی حد تغيير دادن ها را از دست می دهيم  

و بعد از ورشکستگی . ن چه را نمی توانيم تغيير بدهيم، تغيير بدهيم تا آما جسارت پيدا می کنيم
ره ميگردد و می پنداريم که ما را فريفته در اين آزمايش تغيير دادن ياس و نااميدی بر ما چي

کمتر می  در التهاب، انسان جسارت بيش از آن پيدا می کند که الزم دارد و در التهاب،. اند
با شناخت .  چه نمی توان تغيير داد را بشناسد  توان مرز ميان آن چه می توان تغيير داد و آن

.گرفتاين مرز است که می توان جلوی التهاب و جسارت را   

 معرفت ما نمی تواند کثرت را تحمل کند

پيچيدگی، ما . ها لذت ببريم و از آنما نمی توانيم حرج و مرج پديده ها و واقعيات را تحمل کنيم
.را گيج و پريشان می سازد پيچيدگی احساس تاريکی و گم شدگی می آورد  

 در هم و برهم پديده ها زير از اين رو است که ما با ساده ساختن و گرد آوردن و انباشتن انبوه
.صل يا چند عبارت، ناگهان احساس روشنی و وضوح می کنيم  ا يا چندمچند نا  

ت دادن و در وحد.  همراه استساده ساختن جريانات دنيا، هميشه با احساس روشن ساختن دنيا
. رددر توحيد و وحدت، نور، ما را فرا می گي.  به اوج ساده ساختن، می رسيم  واحد ساختن

يعنی فقير ساختن ( نفی ثروتمندی و کثرتمندی جهان. ست  است چون ساده  احقيقت نورانی
ما با فقير ساختن دنيا به .  و اجتماع می دهد   نيا بر دبه ما امکان فهم دنيا و قدرت ورزی) دنيا

ننده پوشا. است)) نيانور د  (( آن چه برای ما. حقيقت می رسيم و تجربه روشنائی و نور داريم
آن چه ما نور خود می ( يعنی حقيقت ما. ست انيا دثروت و کثرت واقعيات و پديده های

دنيا و حقيقت را تاريک می ) حقيقت ما(نور ما . ، واقعيات و پديده ها را می پوشاند)پنداريم
.سازد  
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ند ين قدرمتنوع و ثروتمند و کثرتمند است که قابل تقليل به چند نام و چند اصل و چ احقيقت،
اين جريان ساده سازی و نورانی سازی ماست که . حقيقت نمی تواند واحد بشود. عادت نيست

به اصالت . حقيقت، هر چه کثرتمندتر می شود. ست نه حقيقت       اايده آ لش، وحدت و واحد
معرفت ما نمی . ست انسان انهايت ظلمت برای. يت کثرتمندی شود و نهاخود نزديک تر می

احتياج )) حقيقت واحد(( و)) وحدت حقيقت(( معرفت ما است که به. ا تحمل کندتواند کثرت ر
چون ما اصل واحد را به . دارد و از اين احتياج خود، خصوصيت حقيقت را معلوم می سازد

و هر جا که ما اوج قدرت فهميدن داريم، . بهترين وجهی می فهميم، پس حقيقت بايد واحد باشد
.ن داريم از آو چيزی را که نمی توانيم بفهميم، احساس تاريکی. يمتجربه روشنايی و نور دار  

ها  و با ساده ساختن آنها بر می خيزد آن کثرتمند هستند و معرفت ما عليهولی واقعيات و پديده ها
. ها را نورانی می سازد علم، آنها در يک اصل، يک فلسفه يک دين يک آنو باالخره با توحيد

تفکر، کارش همين روشن ساختن است يعنی فقير ساختن دنيا . ودشيجهان برای او روشن م
ما در حقيقت خود، به آخرين حد قدرت . صل فقر و فقيرسازین اولی افتخار کردن بر اي

هر حقيقتی، فخر می . فتخار را داريم ادر اين حا لت، اوج˝ فقيرسازی دنيا می رسيم و طبعا
((  حقيقت، موقعی است که حقيقت را بتوان به ساده ترين. آورد، چون ساده و فقير می سازد

.ين لحاظ نيز مفهوم خداوند توحيدی هميشه عين نور است داد و از اتقليل)) واحد    

و در ساده سازی است که انسان، خود را بر پديده ها تحميل می کند و به همين علت نيز خدای 
دعوی هر گونه وحدتی، با .  داردواحد، فلسفه واحد، علم واحد آخرين قدرت را بر اشياء الزم

ست هر وحدتی حامله به قدرتی مطلق و انحصاری ا  و مطلق متالزم ادعوی قدرت انحصاری
.ست  

 چگونه می توان از فريب ها لذت برد؟

شايد وقتی ديگر نتوانيم خود را فريب بدهيم و وقتی هر گونه که می شد خود را بفريبيم، فريفته 
تن حقيقت می کنيم برای رسيدن هر چه زودتر به اين نقطه، بايد ايم، آن گاه شروع به ساخ

وقتی که ديگر با هيچ . خودآگاهانه و طبق يک نظم خاصی همه فريب ها را با خود بيازماييم
 را به خود ز ديگران و از ا شياء ديگر خوردن اروشی نتوا نيم خود را بفريبيم، امکا ن فريب

.ز بين برده ايما  

ت فريب خوردن، اصال هيچ راهی ديگر به دريافت حقيقت نداشته کاناه اين امشايد با قطع هم
ما را به خود می کشد و از ما )) فريب های بينهايت (( باشيم چون اين خود حقيقت است که در 

.  ها، نمودها، ظواهر، پرده ها چيزهايی جز تّجلی حقيقت نيستند-می گريزد و همه اين فريب
ست که ما هر جا با حقيقت برخورد کرديم،  ا تّجلی حقيقت، در اينس فريب خوردگی ازاحسا
لک آن شويم ولی می انگاريم که  و مانيم آن را تصرف کنيم و بگيريم و نگاه داريم توانمی

ولی انسان . گرفته ايم و مالک شده ايم) ن شکل در آن عبارت، در آ ( حقيقت را در آن تّجلی
اگر . ست پا و فّرار اقت بشود از اين رو حقيقت هميشه گريزهيچ گاه نخواهد توانست مالک حقي

س فريب خوردگی نداشتيم، و همه فريب های  احساطمع ما داشتن حقيقت نبود، از حقيقت،
.لذيذ و پر ارزش می شدند جهان و زندگی،   

  در انديشيدن، هيچ گناهی نيست
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بزرگ ترين گناه هر انسانی .  کندهيچ انديشه ای که انسان می کند، گناه ندارد، که از آن توبه
ه من در گذشته کرده بودم، نشان آن است که يشه ای کتوبه از اند. نينديشد˝ اين است که مستقال

در انديشيدن هيچ گناهی . ز انديشيدن مستقل می ترسم و انديشه کردن را گناه می دانممن هنوز ا
کسی که بر . نمی تواند گناه باشد) دمحتوای انديشه هر چه باش(چه بينديشد  و انسان هر نيست

کسی از انديشه ای که در گذشته کرده توبه می . ضد خدا و حقيقت نيز می انديشد گناه نمی کند
بنابراين چنين توبه ای ارزش . کند که در حال، نمی انديشد، يا در زير فشار و زور می انديشد

توبه از انديشه، توبه از .  انديشه نداشتاگر طور ديگر انديشيدن گناه بود، انسان، آزادی. ندارد
ش را با رفع ترس و زور زود، خواهد  توبه کرد، توبه اآزادی است و کسی که از آزادی

 به و طبعا(جامعه ای که توبه از آزادی يک فرد را بپذيرد، اعتماد خود را به انسان . شکست
حکومتی که انسان را . توبه کندانسان هيچ گاه از آزادی نمی تواند . ست داده استاز د) خودش

.ف می کند جهل خود از انسان اعترادارد به می به توبه از آزادی وا  

ست  اايمان جامعه ای که با توبه يک نفر از آزادی اش محکم شود، ايمان حقير و بی ارزشی
.که در برخورد با کوچکترين آزادی، متزلزل خواهد شد  

ی شود؟آيا دروغ در اثر دوام يافتن، راست م  

در گذشته هر چيزی تغييرناپذير بود، . ن چيز نيست آدوام هيچ چيزی، دليل حقيقت و حقانيت
تغيير ناپذير بود و حقيقت می بايد با وجود يکی باشد، چون وجود، )) وجود     (( . حقيقت بود

 و هر چيزی که بود. يت داشتحاز اين رو نيز، بود و دوام بر تغيير ارج. شت دادوام هميشگی
شت هر چيزی سنت داشت بر حق بود حتی برای ايجاد حقانيت  داحقيقت و حقانيت. دوام داشت

می گردانيدند، چون  ن را يا فطری می ساختند يا به آباء يا اجداد باز، آبرای يک فکر يا عقيده،
نيت داشت که در فطرت بود  و حقاهر چيزی حقيقت. در اين صورت دوام و بود پيدا می کرد

هر فکر تازه ای، هر . ينسان تأوين تاريخ و تاريخ سازی شروع شدبد.  داشتبقه تاريخیيا سا
می (( ريخ و ما قبل تاريخ برای خودش  و آغاز تاحکومت تازه ای، هر عقيده تازه ای تاريخ

ستبداد وظلم، ا. ولی برای ما ديگر، دوام يک چيز دليل حقانيت و حقش نيست)). ساخت 
ستبداد يا يک اشتباه و هزار سال دوام ا.  نخواهد کردن، حقانيت پيدادرماندن و دوام آورد

 آورد حماقت ها باطل هم دوام می. حماقت، حق يک دقيقه بيشتر ماندن به او نمی دهد
دوام زور در گذشته، حق . هات و دروغ ها نيز سابقه طوالنی در حکومت و قدرت دارندواشتبا

    است ستبداد، دوام هزار سا ل ناحقی اهزار سال بقای. دبرای دوام زور درآينده ايجاد نمی کن
ت و  که ثباسنت و فطرت و تاريخ. ت به ناحقی، به ناحقی حقانيت نمی دهدو انسان در اثر عاد

.  نيستهصل يا عقيد ان فکر يا بر حق بودن آدوام يک فکر يا اصل يا عقيده را می نمايد، دليل
 يته در آن چه هزاره ها بلکه در ابديقتی داشته باشد کست می تواند حق اآن چه در يک لحظه

.معيار حقيقت، دوامش نيست. ست ارجحيت داردبوده ا  

ها اشتباهات آناحترام به پدران خود و تحقير  

ت نسل پيش، فرا گيريم، تا آن  از اشتباهاما بايد. شتباهات نسل پيش را تکرار کنيم اما نبايد
نش ياد  که از اشتباهات پدراکسی. ا شتباه، گران تمام می شود. اشتباهات را باز تکرار نکنيم
.ن اشتباهات را بپردازد گران آبهای˝ نگرفت، خودش بايد مجددا  

 مرهون اشتباها انسان مرهون اعمال بزرگ و نيک و ا فتخار آميز پدرانش نيست بلکه همچنين
می پردازند تا ما دوباره شتباهات خود  اها بهای گرانی برایو آن.  که آنها کرده اندتيست
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 يق به سنت ها و حقاها را تبديل اشتباهات آنمرهونيت ما نسبت به پدرانمان نبايد. نپردازيم
ز حقايقی  انند برای ما ارزش بيشتریتوامياشتباهات آنها به عنوان اشتباه         . مقدس بسازد

ز آن  توان است که می اعملی   يک اشتباه نيز. ثت گذارده اند ما به وراداشته باشند که برای
 هات ا ست، همان اشتبال نسل های يک ملت در تاريخ آن چه حلقه اتصاشايد. فرا گرفت
  ز اشتباهات را  نوع ايک ملت هميشه يک ملت می ماند، چون هميشه يک. ها استمشترک آن

 است که از اين رو نيز تاريخ هر ملتی، تاريخ تکرار يک مشت اشتباهات مکرر. می کند    
 و ها که تحقير می کنيم اشتباهات آنما برای همين. در هر نسلی ا شکال ديگر به خود می گيرند

ها اغوا می شويم، به پدران خود احترام می  به آنها می خواهيم دوری کنيم ولی هميشهاز آن
ا اشتباه کسی که پيش ما و جلوی چشم م. ريم نفرت داها نيز از آنها نزديکيم ولی و به آنگذاريم

. ما را کرده است، لطمه به غرور ما می زند و اعتماد ما را نسبت به عقل خود از بين می برد
ما به جای آن که خود را متهم به . ن گاه همان اشتباه را کردن حماقت است اشتباه و آديدن يک

 خود ما از پدران. شتباه را اول کرده است نفرت می ورزيم که آن احماقت بسازيم، به کسی
.مها کشيده می شويناخودآگاهانه به همان اشتباهات آننفرت زده ايم چون   

 استبداد، سنت آزادی است

ت جامعه را به انسان، ا شتباها.  جامعه، اشتباهات آن جامعه استبزرگ ترين سنت های يک
. هدت را تصحيح می کند و تغيير می د ا شتباهات، آن اشتباهاين از ابا آگاهی ارث می برد و 

 ن چيزی نيست که انسان، تکرار، میسنت تنها در آ.  می آفريند   يک اشتباه هم، سنت فکری
سنت، آن چيزی نيز است که در تغيير و تصحيح مداوم . ن را دوام می بخشدکند ودر تکرار آ

انسان . استبداد و ظلم می تواند به خوبی سنت آزادی و عدا لت بشود. آن، به آن دوام می بخشد
تواند از استبداد، معنای آزادی را بفهمد و ياد بگيرد، همان طور که از ظلم می تواند، می 

هر ظلمی به انسان عدا لت   . رس آزادی می دهد دهر استبدادی،. مفهوم عدالتش را رشد بدهد
.هميشه استبداد سنت آزادی نيز است.     می آموزد  

 تقصير جامعه، هيچ گاه عادالنه تقصيم نمی شود

به يک اندازه با هم شريک )) احساس تقصيرش((شتباهی که دو نفر با هم می کنند در  ا يکدر
شتباه مشترک، عادالنه تقسيم نمی شود در تقصير، شرکت از هم پاره می  اتقصير يک. نيستند

شود و هر کسی تقصيرش را به دوش ديگری می اندازد جامعه ای که عادالنه تقصير را در 
.ستب ايم کند، کمياسبا هم تقاعمال مشترک خود   

 در ميان تساوی و عدم تساوی

. در آزادی، انسان غير مساوی می شود با عدم تساوی انسان، آزادی را از دست می دهد
ست و هم مفيد مضر اتساوی، هم برای آزادی  

 افکار قربانی شده

. نش رانه جا کند فکار خود را فدای ايمانش می مومن شد، امتفکری که به فکری يا حقيقتی
ب می  انتخابرای او افکارش برترين ارزش را دارند و برای قربانی، هميشه بهترين چيزها

و افکار ا.  شده او مدفونندو می گويد، چندين فکر قربانی که ااز اين به بعد در هر فکری. شوند
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نمی شهادت می دهد ولی ) به ايما نش(فکارش او در ا.  شده او هستندقبرستان افکار شهيد
.انديشد  

 ازدواج يک فکر مقتدر با يک عاطفه مقتدر

ايجاد صلح و . اگر ما افکار مقتدر خود را به خودشان واگذاريم همديگر را نابود خواهند ساخت
تعادل ميان افکار مقتدر خود، اولين گام برای متفکر است دو فکرمقتدر، نفرت از ترکيب شدن 

هر يکی می خواهد . مقتدر، با هم متضاد می شونددو فکر . با هم و وحدت با هم را دارند
همين طور احساسات و عواطف مقتدر ما می . ديگری را تابع خود سازد و در خود حل کند

خواهند همديگر را تصرف کنند و بر هم غلبه پيدا کنند و وقتی يک عاطفه مقتدر به يک فکر 
 فکری در ما ايجاد می -داد روانیستبفکر و عاطفه همراهش با هم، ان آن وقت آ. مقتدر پيوست

.کنند  

 مستضعفين امروز، می خواهند مستکبرين فردا شوند

ين رو به مستکبرين کنونی نفرت  باشند، از اهمه مستضعفين می خواهند روزی مستکبرين
دارند نه به کبر و کبير بودن عشق به کبر و و خواست برای کبير شدن، مستکبرين کنونی را 

نفرت از . ها بسته است را به آنی سازد، چون راه کبير شدن و کبر يافتناين قدر منفور م
 ضعف، مستکبر را زشت تر و نفرت .مستکبرين، نفرت از کبر و عدم ميل به کبير شدن نيست

ضعيف برای اين بر ضد مقتدرين . نگيزتر و کبر را زيباتر و دوست داشتنی تر می سازدا
.است، چون خود قدرت می خواهد  

ه از ضعفا پشتيبانی می کند به اميد اين که جای مقتدرين موجود را بگيرد، درد ضعفا کسی ک
را نمی شناسد و دوا نمی کند ضعيف می خواهد خود قوی بشود نه آن که آقا و حاکم تازه ای 

.ضعفی که درد آور شد، اشتهای قدرت توليد می کند. بيابد  

 آزاد شدن از کمال

ی نها يت يک فکر يا يک دستگاه فکری نيست، بلکه رها کردن ادامه دادن ب)) کمال تفکر((
ين وسيله کامل نمی شود که به کمالی می رسد بلکه  است تفکر ما بديک فکر يا دستگاه فکری

.بدين وسيله از کمالی آزاد می شود  

 آزادی از نقص

ستند که هها  آنقص خود هستيم چون و تابع نواما اسير. هر نقصی، ما را به کمالی می راند
آزادی از نقص، برای ما رسيدن به کمالی است که . بت می سازندکماالت ما را مشخص و ثا
 ن نقص، به اوج خود رسيده ما از آن کمال، تابعيت به آدر رسيدن. آن نقص، معين می سازد

گاه گاه بايد نقص هايی را که برای ما محسوس می شوند، عوض کرد تا از گير يک . ستا
ما نقص های فراوانی دا ريم که برای ما هنوز . بع از گير کمالش؛ رها شدنقص، و بالط

چون يک نقص موقعی بار آور می شود . محسوس و شناخته نشده اند يا ما را معذب نمی سازند
ن لذت می بريم، آن نقص را حفظ خواهيم کرد و  که ما از آنقصی. که انسان را عذاب بدهد

نگيزاننده  را در خود زنده و با ا گاه به گاه بايد نقص تازه ای.ن را کمال خود می شمريم آحتی
و با عذاب آور ساخت تا از گير نقص پيشين نجات يابيم وقتی ما مدت درازی مفهوم ثابتی از 
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 سيرهمان يک نقص بوده ايم و از يک اکمال داشتيم عالمت آن ا ست که ما برای مدت درازی
 ها بايد از گير يک نقص به گير نقص ديگر آنبا تعويضت برده ايم از نقص های خود، نقص لذ

ن  به کمال آآزادی از هر نقصی رسيدن. فتاد تا با تعويض نقص، مفهوم کمال ما نيز تغيير بيابدا
) رسيدن به يک کمال( سير تکاملی . ست ايگری آن نقص با نقص دنيست؛ بلکه تعويض
.رهايی بخش نيست  

 کمال نقص است

فکار او هستند، چون نقص اين کماالت را به  افکار کامل و کمال انسانی،فکار ا اناقص ترين
 در آن است نقص هر کمالی. ها دست کشيد توان از آنسختی می توان شناخت و به سختی می

وج نقص خود ما در مفهوم کمال خود به ا.  استن شناخت نقص را در خود از بين بردهکه امکا
.می رسيم  

تاز خود بيگانگی خوب اس  

خوديست ) شخصيت= آن خود اجتماعی ما(جتماع داريم  را که ما در ان خودی عرفا، آبرای
بی (( ها به عبارت آنن از اين خود و يا شدکه بيگانه از خود حقيقی ماست از اين رو بيگانه

از خود بيگانه شدن، يک ) خود شدن(ن خود حقيقی ماست  آ، نزديک شدن و يافتن))خودی
بيگانه شدن از . ن چه خود ماست، بيگانه از ماستآ.  استآور انسانیحرکت مثبت و بار 

. سيم شناست که ما در خود نمی ابيگانه، اولين گام برای کشف خود و يگانه شدن با خودی
بايد مورد شماتت و مالمت وتحقير . نگيخت جامعه را بر ضد خود برابرای نفی اين خود، بايد

طبق ارزش (جتماع  ائيد و تحسينکه با تأ) شخصيت(ماعی جت خود اجامعه قرار گرفت، تا اين
خودی که . ساخته شده ا ست، از هم فرو پاشد) ها و ايده آ ل ها و انطباق با موازين اجتماع

بتواند علی رغم مالمت و انتقاد و طرد و لعن و تحقير و نفرين جامعه، ارزش های خود را 
چون . (ودی خود بيگانه ايم چون با خود يگانه ايمما از خ) فرديت. (ست آن خود خود ما ابيابد،

ما عين خود اجتماعی خود هستيم، عين تصويری هستيم که جامعه و مردم و عقايد و 
می شماريم    ز آن چه ما خود  اول بايدپس در گام ا).  ها و سنت ها از ما ساخته اند ايدئولوژی

.و ايمان داريم که خود ماست، بيگانه شويم  

خودی که جامعه ما از ما ساخته . انگی، در هر جامعه ای است و خواهد بودگود بياين از خ
مائی که دست ساز روابط اجتماعی و . ولو جامعه نيز جامعه ايده آلی باشد، خود ما نيست. است

. ين خود، بيگانه شد و آزاد شد تا به خود رسيد از اا قتصادی هستيم،خود ما نيست و درست بايد
ن خود  و غلبه بر آن، آدی برای رهايی از خودی که روابط اجتماعی اقتصادیاين تالش اب

ما را بزرگ تر و عالی تر و با ارزش تر از خودی هستيم . ما را رشد می دهد) فرديت(حقيقی 
ست که در راس قانون  اچنين انسانی.  اقتصادی از ما و در ما ساخته اند-که روابط اجتماعی

.صل قانون اساسی می باشداساسی قرار می گيرد و ا  

خودی که اسير و عبد جامعه مطلق و خلق بت ساخته و طبقه مقدس خود نيست؛ اين فرد در 
او با خلق و جامعه و طبقه و توده به عنوان . جامعه و خلق و طبقه بت تازه خود را نمی سازد

.بت و مطلق سرو کار ندارد  

 اشخاص منفوری که اعمال دوست داشتنی می کنند
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واند بزرگ باشد و اعمال با آثاری تشخصيت می . صيت يا عمل و اثر، تناسب مستقيم نداردشخ
که از او پديد می آيند کوچک و ناچيز باشند و همين طور اعمال و آثار بزرگی از شخصيت 

ز محتويات و کيفيت آثار و  گذاشته اآن چه را او در شخصيتش. های کوچکی پديدار ميشوند
 از آثار ينسان می توان شخصيتی را دوست دا شت و محترم شمرد ولیبد. ستاعمالش کاسته ا

را منفور داشت و تحقير کرد  ن که شخصيتش  آشت و آن را تحقير کرد ياو اعمالش نفرت دا
.ولی آثار و اعمالش را دوست داشت و محترم شمرد  

  ضعف بدون درد، لذت دارد

برد، می تواند با همان ضعفش به قدرت کسی که ضعف خودش را می شناسد و از آن درد می 
. برسد، به شرط آن که نخواهد درد خود را از آن ضعف تسکين دهد و در نشئه، فراموش سازد

ضعفی را که درد ندارد، می . نبايد گذاشت که درد ضعف در آگاهبود ما از ضعف، حذف شود
.ن از آن لذت برد تواتوان تحمل کرد حتی می  

کومت می کندجائی که فقط يک فکر ح  

، حکومت خواهد کرد و جائی که فقط يک ˝ست، فقط آن فکر منحصرا فکر اجائی که فقط يک
فکر حکومت می کند، هيچ کسی نمی انديشد چون در انديشيدن، هر کسی طوری ديگر می 

جائی . يگری نبايد بينديشند است که طور دو جائی که همه يک طور می انديشند جائی. انديشد
و جائی که همه . ه می شود، همه طور ديگر می انديشند کشمکش ميان انديشه هاستکه انديشيد

.يشه به تنهايی حق ندارد حکومت کند اندانديشه ها آزادند، يک  

 تضاد ايمان و حقيقت

آيا اين ايمان ما به حقيقت است که به حقيقت ارزش می دهد؟ آيا بايد به حقيقت ايمان داشت، تا 
ن ايمان آورد؟ آيا حقيقتی نيست که  توان به آ آيا حقيقتی نيست که نمی.دحقيقت، ارزش پيدا کن

ن حقيقت را گرفتار و زندانی نمی سازد؟ آيا  ما آ کفاف نمی دهد و آيا ايمان آنايمان ما برای
لوده نساخت؟ آيا ايمان ما،  خود آ ها را با ايمان احترام گذاشت که آنينسان بدنبايد به حقايقی

ن رو که به آ) هر حقيقتی و فکری( حرکت و آزادی را از هر چيزی ) ج بستگیواعالقه به (
می کند نمی گيرد؟ آيا ايمان ما اصل منجمد سازی، اصل ضد حرکت، اصل ضد آزادی نيست؟ 

ل ايمان ما حرکت و آزادی خود  دارد که بتواند در چنگاآيا حقيقت ما اين قدر حرکت و آزادی
ايمان ما، هر چيزی را برای ما آرامش . ايمان خود، ايمان داريمرا از دست ندهد؟ اما ما به 

از اين رو است که ما به آزادی و حرکت هم ايمان می . بخش و ساکن و استوار می سازد
بياييد حقيقت و آزادی و حرکت را از . ايمان ما آزادی و حرکت را هم سنگ می سازد. آوريم

.دست ايمان خود نجات دهيم  

ن به جای انتقاد از خودانتقاد از دشم   

يگران  که از دکسی. ست خود ابزرگ ساختن معايب ديگران برای کوچک ساختن معايب
معموال انتقاداتی که . نتقاد نکند خود، اهميشه انتقاد می کند برای آن است که هيچ گاه از معايب

ده شده اند، يا با ما از دشمن خود می کنيم، انتقاد از تعصب خود ما ا ست که برای خود ما نادي
آن که عيب دشمنش را بزرگ تر می سازد، صدمه به . آن انتقادات، ناديدنی ساخته می شوند

معرفت خودش از خودش می زند، چون با آن عيب گيری، عيب خودش را در ديد خودش 
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ما در انتقاد از . کوچکتر می سازد، تا به جائی که عيب خود را به دشواری می تواند بشناسد
همين طور می . نان خود روز به روز خود را نسبت به خود جاهل تر و نابيناتر می سازيمدشم

ما در دوستی، . تواند بزرگ ساختن حسن ديگری برای کوچک ساختن حسن خود ما باشد
. خوبی های خود را برای خود نامرئی می سازيم˝ خوبی دوست را خوب تر می سازيم و طبعا

به آن چه عشق می ( ستودن دوست ما .  معرفت ما از ما می انجامددوستی ما باالخره به کاستن
ما لياقت برای دوستی و دشمنی نداريم و . ما را نسبت به خود، جاهل و کور می سازد) ورزيم 

شمن خود را به طور موقت ريم، شايد ما بايد گاه گاه دا از معرفت خود نفرت دان که م آيا
بزرگ ساخته و محاسن کوچک اه دشمن بداريم تا معايب ريم و دوست خود را گاه گدوست بدا
برای دشمنی بيشتر احتياج به بزرگ . ها را کوچک تر و يا بالعکس بزرگتر بسازيمساخته آن

حتياج به بزرگ تر ساختن حسن دوست  اساختن عيب دشمن نيست و برای دوستی بيشتر
ست می  که اشمن را همان طورما بايد روش هائی ديگر پيدا کنيم که با آن که عيب د. نيست

بينيم و می گوييم، بر دشمنی نسبت به او بيفزاييم و محاسن دوست را همان طور که است ببينيم 
دشمنی ما، نسبت به دشمنی ما بيشتر ˝ ولی معموال. و بگوييم، و بر دوستی نسبت به او بيفزاييم

ا، بيشتر نتيجه همين نتيجه همين بزرگ سازی معايب اوست و دوستی ما نسبت به دوست م
.بزرگ بينی محاسن اوست  

 ادامه منطقی فکر يا ادامه تجربی فکر

در يک جامعه، يک فکر يا دستگاه فکری را نمی توان طبق روش منطقی روی يک فکر يا 
يگری ساخت بلکه يک دستگاه فکری را بايد آن جامعه با تمام وجودش تجربه د دستگاه فکری

.ن بنا کرد آا دستگاه فکری را بر رویکرده باشد تا بتوان فکر ي  

 آرزوی آن که ديگران ما را بفهمند

يگری ما را بفهمد، ما می خواهيم که ديگری مانند ما احسا س بکند  که دوقتی ما آرزو می کنيم
ين کلمات ما بايد بيش از آن انتقال بنابرا. که ما می کنيم؛ همان دردی را داشته باشد که ما داريم

ل افکار خود قناعت نمی ما به انتقا).  باشندبايد بيش از افکار و مفاهيم(قل می تواند بدهند که ع
 ها هستيم ولی، ما با انتقال خود، ناخودآگاهانه منتظر انتقال احساسات و عواطف همراه آنکنيم،

توقع . فکاری که حامل احساسات و عواطف شدند افکاری نيستند که ديگران فقط و فقط بفهمندا
افکاری که احساسات و . که ديگران در چنين افکاری تنها بينديشند، يک توقع بيجاستاين 

اين افکار، احساسات و عواطف را زورتر . عواطف مردم را بر می انگيزد، فهميده نمی شوند
.انتقال می دهند تا معانی را  

 مزرعه دنيا

در . نيا بکاريم دمينست پس در دنيا جائی نيست که برای خاطر ه مزرعه آخرت ااگر دنيا،
. ستن ادنيا جای برداشتن و درويد. می توان کاشت که در دنيا از آن بهره برد      دنيا آن قدر 

ل خود را در همين دنيا می  اعماما نتيجه. همان جائی که انسان می کارد همان جا نيز می درود
وی آن نتيجه مطالعه کرد از اعمالی که بعد ازاين دنيا نتيجه خواهند داد، نمی توان ر. خواهيم

ين گذشته کدام نتيجه عمل از ا.  توان از اعمال جدا ساختاين گذشته، محصول اعمال را نمی
ن قدر نتايج مثبت و منفی دارد و در نسلش زمانی  آبه آخرت انداخته می شود چون هر عملی

ستگاه جراحی می تواند نتيجه مثبت يک عمل در ديگری سبب نتيجه منفی شود، که با هيچ د
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 کند، نمی توان اين نتايج را در طول تاريخ جامعه که عمل بدون شخص در آن سير خود را می
.ز هم جدا ساخت و اندازه گرفتا  

 تلطيف دشمنی

، خودش را از بين خواهد )ز بين ببرد ايا بايد در پايان(ز بين می برد  که دشمنش را اکسی
، چه )با خود وحدت بدهيم( من را دوست بداريم چه دشمن را تابع خود سازيم، چه دش. برد

با دوست داشتن دشمن . دشمن را همفکر و هم عقيده خود سازيم دشمن خود را از بين برده ايم
با هم عقيده ساختن دشمن نيز، دشمن . می شويم  نيز دشمن را از بين می بريم، چون با او يکی 

با تابع ساختن دشمن نيز، دشمن را به عنوان همين طور . را به عنوان دشمن از بين برده ايم 
.يک وجود مقاوم و موثری که در مقابل ما اظهار وجود بکند از بين برده ايم  

. دشمنی را نبايد از بين برد. اما ما برای رشد و گسترش و حرکت خود، احتياج به دشمن داريم
. ست ادر دمکراسیدشمنی را بايد اعتالء بخشيد اين تلطيف دشمنی است که هدف سياست 

 سياستی که هدفش نابود کردن دشمن و دشمنی است، هميشه در پی دشمنانی می گردد که بايد
چنين سياستی، ارزش مثبت و عالی دشمنی را نمی . ها را نابود سازد تا خود حکومت کندآن

.شناسد  

 ست که اچون جائی سياست. چنين سياستی، نفی سياست را به طور ذاتی می کند˝اساسا
جامعه بی طبقه، . دشمنی است و جائی که اختالف و دشمنی نيست، سياست هم نيست اختالف و

جامعه همگون، جامعه هم عقيدگان، جامعه های خيالی همان طور که فاقد اختالف و دشمنی و 
. وقتی در جامعه سياست است، حکومت دمکراسی است. کشمکش است، فاقد سياست هم است

.  با سياست سرو کار داشته باشد  مت، يک جامعه تک طبقه ای نبايد ايک جامعه بهشتی، يک
.بر چنين جامعه ای حکومت می شود  

سياستی که می خواهد دشمن را نابود سازد، می خواهد جامعه ای بسازد که در آن صلح و 
دمکراسی ما در .  خواهند گشتآرامش، با مرگ فرديت و گروه بندی ها واختالفات ايجاد

 آنها مقدس ها احترام می گذاريم و موجوديت ما برای   آن دشمنی هايی داريم که بهاحتياج به
ها می دانيم و در مبارزه، از کاربرد هر وسيله يا  با آنست و خود را در ارزش، مساویا

صرفنظر . ها خواهد زد آنها خواهد کشيد يا لطمه به ارزش و شخصيت آنروشی که به نابودی
ما . ی وجود و شکوفايی ما همان ارزشی را دارد که ما برای دشمنانماندشمن ما برا. می کنيم

نمی خواهيم جامعه ای خالی از اختالف و کشمکش و دشمنی بسازيم بلکه ما می خواهيم 
در فلسفه ها و عقايد و ايدئولوژی هائی که دشمن . دشمنی را لطيف و عالی و انسانی سازيم

ها دشمن، نه تنها هيچ ارزشی  آنبرای. طيف دشمنی نيستندفقط نابود ساختنی هستند، قادر به تل
ارزش او . برای ما دشمن همان ارزشی را دارد که ما داريم. ندارد بلکه ضد ارزش هم است

.  می گذاريم که به ارزش خود   حترام و به آن ارا در همه مبارزات همان قدر حفظ می کنيم
.د آن را ياد گرفت تا دمکرات بوددشمنی کردی يک هنر بسيار مشکلی ا ست که باي  

)عمل در حال(فرق ميان حال و حالت    

همه صفات اخالقی و محبت برای عرفای ما يک حالت گرفتن يا يک حالت داشتن نسبت به 
ل  حاينا. ش و در خودش بود، نه نسبت به ديگران حال بود که از خودديگران نبود بلکه يک

نست  تواد يگر، يا اتفاقی يا خاطره ای، يا نشانه ای میفرد . تمام وجود او را فرا می گرفت
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شت و فقط در اين  خاطره ندال نسبتی با آن اتفاق يا فرد يااما آن حا.  آن حال باشدبرای پيدايش
و اخالق و محبت ا.  بودلتی برای او، ريا و تظاهر و دوروئی حاچنين. رابطه وجود نداشت

ل می کرد  حاين را در ااو هر عملی. ن، تحقير می کردرا به عنوان حالت نسبت به ديگرا... و
و عمل در اين حال، احتياج به نتيجه و اجرا و فايده و پاداش وراء خودش . نه در آن حالت

و عمل می کرد نه ا.  کردو را خوش می حال اهر عملی،. او از عملش خوشحال بود. نداشت
و می خوا ست  شد احالش خوش میشت بلکه برای آن که  آخرت، سود دابرای آن که برای

)).حال می آمد((او درعملش و در عملش نيز به .  جامعه خوشحاالن بشود،جامعه  

 مفهوم آزادی برای ضعيف و برای قوی

آن که قوی . ن هيچ موانعی نيست داند که در آآن که ضعيف، است دنيای آزاد را دنيايی می
ست و موانعی پيدا خواهد شد که او  انعیان مواست، جامعه آزاد را جامعه ای می داند که در آ

ع نباشد، آزادی ارزش نخواهد ن هيچ گونه موادر جامعه ای که. حق دارد و می تواند رفع کند
  .داشت
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