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 يادآوريهاي چند در فرصت انتشار

  اقتصاد توحيدي

   سال از واپسين انتشارها25 درپي گذشت 
  

آن را براي امروز گويا تر ،  انتشار يافته است1356 ديماه 16 كه در ،خل چاپ دوم كتاب  را باز خواندم         وقتي مد
تعريف مي كردند ، اما دوران وفور را نيز وعده مي » علم مبارزه با ندارت « چرا كه آن زمان، با آنكه اقتصاد  را . يافتم

اين دو فكر در رقابت بودند و باورمندان . نيز  همگاني شده بودند » سم ماركسي« ، ليبراليسم و »  فكر جبار « دادند و  دو 
 حقانيت خود را به اثبات خواهد ، از راه رساندن انسان به دوران وفور، به هريك، ترديد نداشتند كه فكر راهنماي  آنها

امعه ها  مطمئن شده اند كه امروز، كه اقتصاد روش افزودن بر ندرت گشته است ، نسلهاي  جوان همه ج، اما . رساند 
خطر برافتادن نسل انسان نيز ، جدي و موضع تحقيق . زندگي كه خواهند جست، بدتر از زندگي نسل امروز خواهد شد 

نظرهاي جديد پيرامون عدالت اجتماعي پيدا شده اند و با وجود .  ها و هشدارهاي همه روزه محققان گشته است 
ل حاضر، در جهاني شدن سلطه ماوراء مليها بر اداره نيروهاي محركه در مقياس جهان  كه در حا-  ،جهاني شدن اقتصاد 

آن سياست .   پيشنهاد ما در جريان انقالب ايران گوشهاي شنوا پيدا مي كند- و نيز در مقايس زمان ، خالصه گشته است 
ر ماوراء ملي ها را بدست آورد، به سياستي جهاني كه مها: جهاني كه به استمرار پيشنهاد شده است و مي شود، اينست 

و عمران ، تخريب نيروهاي محركه پايان بدهد و اين نيروها را در رشد همه انسانهاي روي زمين ، نسل بعد از نسل 
اين سياست از جمله فرآورده هاي تحقيقي بود كه بخشي از آن، زير عنوان اقتصاد توحيدي انتشار . طبيعت بكار اندازد

  .  يافت 



.  مشغول بودند ، در حقيقت، كتاب اقتصاد توحيدي نقد دو تجربه اي بود كه جامعه ها ، بعضي به اين و برخي بدان     
اصول راهنما و روشهاي پيشنهادي اگر هنوز از سوي نويسنده و شركت كنندگان در بحثها كه كتاب حاصل آنها است، به 

انقالب . ،  در تاريخ ايران و تاريخهاي كشورهاي ديگر ، ارائه شدند تجربه در نيامده بودند، اما با مراجعه به تجربه ها 
هرچند فرصت بطور كامل و بي مانع و رادع هاي بسيار . ايران فرصتي فراهم آورد  تا اين اصول و روشها تجربه شوند 

ادي با صفت در حقيقت، اقتص. در اختيار قرار نگرفت، اما نتايج حاصل گواه صحت اصول راهنما و روشها شدند 
  كتاب را نخواندند  و در تجربه و نتاييج آن نيز ننگريستنند و  به صرف صفت ، كه گروهي بر خود ستم كردند–توحيدي 

  به انسان -آن را  اقتصاد اسالمي و اقتصاد اسالمي را مساوي آراي فقهي رايج گمان بردند و تبليغ كردند  » توحيدي « 
  :مي گويد 

اقتصادهاي كنوني . ايه اصلي يك اقتصاد شد، اقتصاد نه در خدمت انسان كه در خدمت قدرت است هر زمان تضاد پ– 1
تضاد انسان با طبيعت ، تضاد جامعه هاي در رابطه ، تضاد حال با آينده  تضاد گروههاي ( بر پايه تضاد شكل گرفته اند 

تضاد مادر، تضاد ) . ن و طبيعت با نيازهاي قدرت تضاد نيازهاي انسا... با يكديگر ، » منافع متضاد « اجتماعي داراي 
اين تضاد سبب مي شود انسان از خود بيگانه و آلت فعل قدرت بگردد و . نيازهاي انسان و طبيعت با نيازهاي قدرت است 

 ها كه القا و همه جامعه» فكر جمعي جبار « آن بد خيم ترين . گمان برد كه نيازهاي قدرت، نيازهاي طبيعي او هستند 
قدرت را .  آزاد كند » فكر جمعي جبار « اقتصاد توحيدي مي كوشد انسانها  را از جبر  اين  . پذيرفته اند، اين فكر است

  .بي محل و اقتصاد را به خدمت انسانهاي آزاد در جريان رشد و نيز  طبيعت در روند آباداني ، در آورد 
با پي گيري .  زير سلطه ، نخستين بار، در اين كتاب بعمل آمد – گر  نقد نظرهاي موجود در باره سلطه و روابط سلطه– 2

 در كارهاي ديگر، در دسترس اهل خرد قرار ، زير سلطه ، از پي هم ،  يافته و–اين مطالعه، ديناميك هاي نظام سلطه گر 
تخريب .  شده اند در فصل دو كتاب، پيدايش قطبهاي تمركز قدرت و تخريب متقابل اين قطبها موضوع بحث. گرفتند 

تنها ابرقدرت « سابق و اقمارش بودند و موقعيتي كه امريكا بمثابه » شوروي « يكي از دو قطب تمركز و تكاثر قدرت كه 
پيدا كرده و افول اين قدرت كه در جريان است ، بر صحت نظري گواهي مي دهند كه در اين كتاب تشريح شده » 

راستي اينست كه انسان امروز نمي بايد بدان .  قطب قدرت به ميان است 6 تا 5اين ايام سخن از پيدايش . است 
. دلخوش كند كه قطبهاي قدرت متعدد مي شود بلكه مي بايد عقل خويش را از ثنويت بمثابه اصل راهنما آزاد كند 

 بر حق  - سازد الف جامعه جهاني  ب.  توحيد را اصل راهنماي انديشه و عمل كند و جهاني فارغ از قطبهاي قدرت بسازد 
 -  در محيط زيست و منابع و حقوق انسان و حقوق ملي و اداره امور جهان بر اصل موازنه عدمي و ب ، اشتراك اشتراك

 بدين خاطر كه فرهنگ فرآورده كار هر جامعه در وطن او است و اختالف –حق  اختالف در گوناگوني فرهنگها 
 حق دوستي  شامل حق صلح و حق -  و ج –اطالع ها، يكديگر را غني مي كنند فرهنگها از راه جريان آزاد انديشه ها و 

  . رابطه هاي آزاد جامعه ها با يكديگر و  جريان آزاد انديشه ها، دست آوردهاي علمي و فني و اطالعها در جهان
ان با ابزار توليد، زمين و   تغيير ساخت بودجه دولت، نظام و اعتبارات بانكي ، تغيير ساخت واردات و تغيير رابطه انس– 3

 بخصوص تغيير چند و چون نيروهاي محركه و جهت دادن به اين نيروها در فعاليتهائي كه نيازهاي انسان ، منابع طبيعت 
را در جريان رشد بر مي آورند و طبيعت را آبادان مي كنند، به ترتيبي كه در اين كتاب تشريح شده اند، در دوران 

آن دروغها كه فاش شدند، از . نتيجه فاش شدن دروغها گشت.  بعمل درآمدند ،  هرچند بطور ناقصمرجع انقالب ايران ،
 نبودن – رشد ناپذيري جامعه هاي شرقي ، بخصوص جامعه هاي اسالمي ، ب - الف : جمله اين دو دروغ بودند بودند 

  . راه رشدي غير از راه رشدي كه غرب يافته و در پيش گرفته است 
رتو اجراي  برنامه اي كه نخست واقعيت بخشيدن به استقالل اقتصادي بود ، مطالعه اي ديگر ، در طول ربع قرن      در پ

  .، انجام گرفته است كه دو بخش از اين مطالعه ، به عدالت اجتماعي و رشد ، اختصاص يافته اند 
بني صدر مي خواهد ايران را « و »  است اقتصاد مال خر«  آن زمان كه با وجود امكان كم تجربه انجام مي گرفت، – 4

، صدور جواز تخريب تجربه بزرگي شد كه » مثل سوئيس و فرانسه كند حال اينكه مردم براي اسالم انقالب كرده اند 
بلكه ميزاني كه هر . تجربه اي كه  در آن، عدالت اجتماعي هدفي كه بايد بدان رسيد نبود . ايران در كار انجامش بود 

نتيجه اين كه ، در زماني بس كوتاه ، در شهرها و روستاهاي . يش و در جريان اجرا مي بايد سنجيده شود، بود برنامه پ
اين دست آورد، از جمله، حاصل سه  تغيير بس . ايران، متوسط درآمد خانوارها از متوسط هزينه خانوارها فزوني گرفت 

  :بزرگ بود 



.   انسان و نيازهايش هستند كه مي بايد محور فعاليتهاي اقتصادي  بگردند :ن  حل تضاد انسان با قدرت، بسود انسا–الف  
 بازگرداندن اقتصاد ايران ، ،  به سخن ديگر. براي اين كار،  برنامه تعطيل اقتصاد قدرت است كه مي بايد به عمل درآيد 

  بنا بر اين، .  كار اول است از اقتصاد زير سلطه به اقتصاد مستقل 
 كه مصرف محور اقتصاد زير سلطه ايران بود، توليد - به استثناي دوره كوتاه نهضت ملي ايران – سال 60ز    پس ا- ب 

نفت و (  صدور نيروهاي محركه ↔ مصرف ↔ نيروهاي محركه از  مدار واردات  ، بدين سان. محور اقتصاد ملي گشت 
  در نتيجه،  . تغيير جهت يافتند،  توليد ↔صرف  م↔به  مدار توليد )  به اقتصاد مسلط .. .سرمايه و استعدادها و

 تغيير رابطه دولت با ملت ، از راه تغيير منابع بودجه دولت، بقصد ممكن كردن مردم ساالري در ايران ميزان و –ج 
توضيح اين كه در حال حاضر، اين جامعه ملي است كه در فعاليتهاي اقتصادي . جهت ياب سياست اقتصادي گشت 

در آمد حاصل از فروش ( چرا كه منابع اصلي بودجه دولت خارجي هستند .  وابسته به بودجه دولت است روزانه خود،
وابستگي دولت در ) . نفت به خارج و اخذ حقوق گمركي از واردات و گرفتن وام از خارج و نظام بانكي و كسر بودجه  

 وابستگي  ملت به بودجه دولت، نه هم سبب بزرگ  در بودجه خود، از ملت و، درآمدهايش به اقتصاد مسلط و استقاللش
شدن ابعاد صدور نيروهاي محركه ما  به اقتصاد مسلط و يا تخريب آنها مي شود ، نه هم محدود كردن دولت به حدود 
قانون و حقوق مدار گشتنش را ناميسر مي كند، بلكه جامعه را عامل صدور نيروهاي محركه خويش و گرفتار فقر روز 

  . بدين سان بود و هست كه ايران امروز گرفتار ديناميكهاي فقر و قهر و نابرابري گشته است . ي كند افزون م
  بهنگام تأليف كتاب اقتصاد توحيدي ، چون  هر دو اقتصاد در رقابت وعده وفور مي دادند، بديهي است نه تنها - 5

پيش متعين كردن آينده بميان نبود كه اصرار بر سخن از دو واقعيت قابل مشاهده ، يكي  پيشخور كردن و ديگري از 
امروز كه هر دو واقعيت بر همگان عيان گشته اند، اين پرسش محل پيدا . اين بود كه كسي اين دو واقعيت را نبيند 

نمي ديد كه با » شوروي « چرا هشدارهاي بني صدر بموقع شنيده نشدند ؟  راستي چرا دولتي مثل دولت : كرده است 
 كردن و قدرت را محور برنامه گذاريهاي اقتصادي كردن، سقوط خويش است كه از پيش متعين مي كند؟ اين پيشخور

پرسش را از رژيم شاه سابق و رژيم كنوني كه همان اقتصاد را باز ساخته و محكوم به همان سرنوشت است، مي بايد كرد 
شدار را خواندند و نه رژيم كنوني هشدار را مي نه آن دو روش كه مردند به اين پرسش پاسخ دادند و نه حتي ه. 

اما انسانهائي كه مي خواهند آزاد شوند و آزاد كنند، نيازد دارند پاسخ را بشوند و . خواند و به پرسش پاسخ مي دهد 
 قدرتي كه خود گوركن –ب .  قدرت بينا وجود ندارد و نمي تواند هم بوجود آيد- پاسخ اينست كه الف . بخوانند 
بنا بر اين ، هر زمان مردمي ديدند كه اقتصادي دارند كه .  نشود نيز وجود ندارد و نمي تواند هم بوجود آيد خويش

 بايد بدانند محور  – در حال حاضر، مردمان سراسر جهان اين واقعيت را مي بينند –متكي بر  پيشخور كردن است،  
آيا .   مصرف هستند  و آينده ، از پيش متعين مي شود عمومي زندگاني جمعي و فردي آنها قدرت و محور اقتصادشان

بقا باشد و عقلهاي جمعي و فردي آزاد شوند و توان و اراده اي براي برخاستن  مي توان از اين جبر رها شد؟ اگر امكان
  .  به كوششهاي سخت ، پديد آيند، مي توان 

زسازي اقتصادي ، بخصوص باز سازي اقتصادهاي زير  كه محتواي برنامه واقعي با- و براي آنكه تغييرهاي بزرگ  – 6
  انجام پذير شوند، ناگزير ضوابطي مي بايد بكار برده شوند تا كه پايه -  را تشكيل مي دهند ،  نظير اقتصاد ايران، سلطه

 شدن اصلي اقتصاد قدرت، يعني تضاد، به پايه توحيد بدل شود و اقتصاد به خدمت انسان در جريان رشد كردن و آزاد
اينك كه مسئله . اين ضوابط و نيز سازماندهي اداره نيروهاي محركه در اين كتاب موضوع بحث شده اند . در آيد 

بيكاري، حتي در اقتصادهاي مسلط نيز مسئله اي بغرنج گشته است و چند و چون كار  ثبات را يكسره از زندگي 
، با ابزار توليد از زمين و منابع موجود در طبيعت كار خود، با با زحمتكشان همه جامعه ها ربوده است ، تغيير رابطه انسان 

 بنا بر اين كه قدرت كور و .  و تخريب سوئي و رعايت دقيق و قاطع ضوابطي كه مانع از بهره كشي انسان از انسان
 بر انسانها است كه بنا بر اين،. قدرتمدارها بسا  بيراهه را تا نابود شدن نوع انسان نيز مي روند گوركن خويش است، 

حقوق خويش را بشناسند و زندگي را عمل به حقوق بگردانند و خويشتن را از نظام اجتماعي و روابطي كه بر مدار 
  . قدرت بوجود آورده اند، رها كنند 

اسطور رشد بر جهان .  اجتماعي همان بود كه غرب مي گفت – سال پيش از اين، رشد اقتصادي 35 آن روز، – 7
امروز، در غرب، در . بود  كه انسان ساخته و خود را آلت فعلش كرده بود » فكر جمعي « جبارترين . مي كرد خدائي 

اما اگر رشد اسطوره  شد نه بدين خاطر بود كه واقعيت ندارد ، بلكه از . كتاب مي نويسند » مرگ اسطوره رشد « باره 



رشد در تكاثر و تمركز و انباشت قدرت، انسان و محيط زيست اين رو بود كه با جانشين انسان شدن قدرت و ناچيز شدن 
بدين قرار، خبر از مرگ اسطوره رشد دادن مشكل را حل نمي كند چنانكه . كند » رشد « تخريب مي شدند تا قدرت 

پس اگر انديشه هاي آزاد نيروهاي . نيروهاي محركه پديد مي آيند . چرا كه عمل برخود افزا است . حل نكرده است
  .رشد، مي ميرد  از راه واقعيت جستن، محركه را به خدمت رشد انسان و آباداني طبيعت درآورند،  اسطوره 

اسطوره رشد و بازشناساندن رشد بر اصل موازنه عدمي ، موضوع بحث آزاد شدن از      نخست در اين كتاب بود كه 
اد است، رشد فريب است چرا كه نه انسان كه قدرت توضيح داده شد وقتي اصل راهنما ثنويت است، وقتي بنا بر تض. شد

 كه انسان و آباداني طبيعت مي شودجريان آزاد شدن و بارور شدن استعدادهاي آن زمان، رشد پس، . رشد مي كند 
  . پايه اصلي  توحيد مي گردد 

       ابوالحسن بني صدر
      2005 برابر اول ماه مه 1384 ارديبهشت 11
       

 

 

 

 

  
  

  هللا الرحمن الرحيم بسم ا
  

  مدخل
  

همه تعاريف ناهمگون و گاه متضـاد، هسـتة مشـترك خـويش را در ايـن تعريـف          . »علم مبارزه با ندرت است    «    اقتصاد،  
كدامنـد، تعـاريف را در      » نـدرت « چيسـت و عوامـل      » مبارزه« اما هرگاه بخواهيم بدانيم مقصود از       . آورند بدست مي 

بر مبنـاي تعريـف ديگـري مـي         » ضداقتصاد« تا بدانحد كه اقتصاد بر مبناي تعريفي        . يمهمين تعريف نيز مشترك نمي ياب     
  .شود

   بدينقرار اگر نخواهيم در دام همان فريبكاري سخت برواج بيفتيم كه مشابهت ظاهري ميان تعـاريف را اسـباب التقـاط                     
ست كه تفاوت برداشت اسالم را با برداشتهائي كه   بر ما . عناصر نظريه هائي قرار مي دهند كه از بنياد با يكديگر ناسازگارند           

  .نحله هاي ديگر بدست مي دهند آشكار سازيم
« و اگـر هـم دربـارة مطلقيـت          (دارند،  » اقتصاد سياسي «    نحله هاي رايج در غرب، با همة تفاوت بنيادي كه در تعريف             

« را  » علـم اقتصـاد   « اگر يكـي    ) 1. ( نظر دارند  اشتراك» ندرت منابع طبيعي  « دربارة نسبيت   ) موافق نباشند » ندرت منابع 
اين علم چگونگي هاي اختصاص وسايل محدود را بـه ارضـاي   « تعريف مي كند و بر آنست كه      « علم به اداره منابع نادر      

ـ                ) 2(» نيازهاي بيشمار و نامحدود، مطالعه كند      ه ديگري بر اساس همين ندرت و بر پايه طبقه بندي نيازهـا، اقتصـاد را برنام
طبيعـي و   (ايـن نظريـه هـا، دربـارة مفـاهيم نيازهـا             . و هر چه هست در كم و كيف اين نيازهاست         ) 3. (گذاري مي كند  

و اگر يكي آنها را راهبر فعاليت توليدي و ديگري تحـول آنهـا را محصـول                 ) 4(جويند   مشابهت مي ) اجتماعي و ارزشي  
بهانه آنسـت كـه     .  شك و ترديد و رد و قبول قرار نمي دهند          مي شمرد، هيچكدام آنها را مورد     ) 5(» شيوة توليد « تحول  

انساني كه هست خـود انسـاني       « اما حقيقت آنست كه     . و نه انساني كه بايد باشد     » انساني است كه هست   « كار علم مطالعة    
جامعـه اي   چـرا كـه هـيچ       . هست كه با نظام حاكم سازگار است و بنابر اين از لحاظ اين نظام انساني است كه بايد باشد                  

و آيا انساني كه بر وفق نظام ارزشي حاكم، نيازمند مي شود، انساني نيسـت كـه                 . بدون نظام ارزشي سراغ نمي توان كرد      
گذاردن، خود متضمن پيشـگيري از پيـدايش        » انساني كه هست  « ؟ بدينقرار بنا را بر      »بايد باشد « موافق آن نظام ارزشي     

توفيق در ايجاد منع در پرسش از بايستگي اين انسـان، تـا بدانجاسـت كـه                 . ستشك دربارة بي كم و كاستي اين انسان ا        
 البته در محدودة شيوه توليدي كـه در آن          -نظرية ماركسيستي رسمي، وي را ساخته تاريخ و بنا براين در رفتار اقتصادي              



ه بندي تاريخي، عقالني بـودن      با پايه قراردادن دور   .  خردمند مي شمرد و تصرفات او را عقالني مي خواند          -بسر مي برد    
داراي معنائي ديگر مي شود، معنائي كه بنا بر آن تا وقتي تضاد ميان روابط توليدي و نيروهـاي توليـدي، بدانحـد رشـد                         

و اينـك   . نكرده است كه تغيير روابط توليدي را اجتناب ناپذير سازد، نيازهـا و توليـد و مصـرف الجـرم عقالنـي هسـتند                       
 كه اين دوره بنديها اعتباري همـوزن خيـال دارنـد و             - حتي بر گروندگان بدين مكتب       -مي شود   روزبروز بيشتر واضح    

نيز مورد ترديد قـرار گرفتـه اسـت         » زيربنا« از  » روبنا« تابعيت  ) 6. (سر هم بندي نشده اند    » جعل تاريخي « جز به كمك    
هن است كه عقالني بودن و نبودن را ضوابط و اينك اگر روشن نيست كه كارگاه توليد زور و قدرت يكي نيست، مبر  ) 7(

  ) 8. (ديگر بايد و اين نظريه ها در جهت بيان قرآني موضوع تصحيح اند
  ) 9: (در اين بيان در طبيعت از هر چيز به اندازه وجود دارد.    بيان قرآن از اساس با نظرهاي موجود تفاوت دارد

  
  اِنا ُكلَّ  َشئي َخلَقناه ُ بِقَد رٍ 

  ازهر چيز به اندازه آفريده ايمهمانا 
  

    بدينقرار ندرت را نه يك امر طبيعي كه يك امر اجتماعي مي شناسد بنابراين علم اقتصاد بمثابه جزئـي از علـم انسـان،                        
علم مبارزه با عوامل اجتماعي ندرت و تنظيم فعاليتهاي توليد و توزيع و مصرف براي فـراهم آوردن اسـباب آزاد شـدن                       

  .اسبات و تناسبات زور و رشد او، مي شودانسان از من
ايجاد مي كند اصل و     » سرمايه«     موافق اين تعريف و بر اساس آموزش قرآني ديگر نمي توان، دستگاه اقتصادي را كه                

درحقيقـت وقتـي مجموعـه هـاي انسـاني در مناسـبات و              . عامل تعيين كننده قرارداد و بقيه را هر چه هست فرع شـمرد            
قرار مي گيرند، در هر مجموعه دستگاهي مركب از چهار مؤلفه بوجود مي آيد كه استعداد و كار و منابع را                     تناسبات زور   

در كارگاه اقتصادي سرمايه و در كارگـاه سياسـي قـدرت            : در كارگاه هاي مختلف به زورهاي گوناگون تبديل مي كند         
عقايـد و   ) يا عقيـدتي و ايـدئولوژيك     ( كارگاه ديني    تخريبي و در كارگاه اجتماعي و روابط اجتماعي مبتني بر زور و در            

ره آورد دستگاههاي عظيم توليد زور در جهان، ندرتي فزونـي           . كنند بينشهائي كه زور را بعنوان ارزش برين توجيه مي        
نفـي  علم اقتصاد، علم رها كردن انسان از مزدوري دستگاهي است كه با توليد زور نه تنها او را بعنوان انسان                     . جوي است 

به ديگـر سـخن، نـه تنهـا انسـان بـه       . اش، بازيچة توقعات زورمداري مي سازد»نيازهاي طبيعي « مي كند، بلكه وي را در       
بپندارد، بلكه درخورد و خواب نيز، زور را » عقالني« خدمت توليد زور در مي آيد و ناگزير مي شود كه اين توليد را          

همانند يك معتاد به مواد مخدر نشئه و آرامش را در تخريب باز هـم بيشـتر                 بصورت فرآورده هاي تخريبي مصرف كند و        
  .خويش بجويد

    بدينقرار درموازنة مثبت، انسان ديگر بحساب نمي آيد، بايد رام و موم شود و براي اينكار بايد مدار ذهن و انديشة وي                      
. همان عالمتهاست كه قابل تبـديل بـه زور باشـند     در اين مدار، عالمت هائي كه ذهن انسان مي تواند بگيرد،            . بسته گردد 

ذهن هنوز آن عالئمي    . بدين سان دستگاه ذهن، مثل يك صافي عالئمي را كه با ساخت آن سازگار نيستند، نمي گذراند                
بـدينقرار  . را هم كه از صافي مي گذراند بهنگام تحويل به فرآورده هاي انديشه، در محتـوي و شـكل قالـب مـي كنـد                        

يب نيازها از لحاظ كم و كيف، با چگونگي نگرش در واقعيت ها و با چگونگي تحويل آنها بـه پديـده هـاي                ساخت و ترك  
هاي تفكر و باالخره با چگونگي كاربرد اين فرآورده ها بستگي مستقيم پيـدا               ذهني و با چگونگي تبديل آنها به فرآورده       

ح آنكه در اين تناسبها، جمع جبري زورهائي كـه مقابـل            توضي. گردد در مناسبات و تناسبات زور، مداربسته مي      . مي كند 
مي شوند همواره بايد بزرگتر از صفر باشد چرا كه برابر كردن اين جمع با صفر، بدون تبديل همة منـابع و اسـتعدادهاي      

 و وقتي جمـع جبـري  . موجود، به زور ممكن نمي شود و اگر هم ممكن شود، با سكون و بي حركتي مالزمه پيدا مي كند      
  )10. (بزرگتر از صفر است، الجرم ارزش هر توليد را در مرتبه اول زوري كه بوجود مي آورد، معين مي سازد

 ����    اينك اگر خواسته شود در وجه اقتصادي اين معني توضيح داده گردد، بايد گفت كه مدار فطري، مدار باز مـادي            
در دستگاه انديشه بـه فـرآورده هـاي معنـوي تبـديل مـي       در اين مدار، واقعيتهاي مادي جهان و اجتماع،       . معنوي است 

 مادي، هر معنويتي تا به يك فرآوردة مادي تحويل نشود، معني و مفهـوم پيـدا نمـي                   ����اگر در مدار بستة مادي      . گردند
كند و ارزش بهم نمي رساند، در اين مدار هر ماديتي تا وقتي به يك معنويت ارزشمند بدل نشود، ارزش توليد و مصرف                       

. اسـت » اوليه« نياز انسان به غذا يك نياز طبيعي يا         . بعنوان مثال غذا فرآوردة مادي مورد نياز انسان است        . پيدا نمي كند  



اما همين غذا موضوع جعل دهها نياز اجتماعي مي گردد كـه اغلـب بـا وظيفـة                  . بدن بدين غذا در فعاليتهايش نياز دارد      
اسي از جمله مهماني هاي بـزرگ بـراي ارتقـاء يـا تثبيـت موقعيـت سياسـي                   نيازهاي سي : اصليش ناسازگار، بل متضاداند   

« نيازهاي اقتصادي از جمله براي تحصيل اعتبار، نيازهاي اجتماعي از جمله تحصيل مقام و موقـع اجتمـاعي و نيازهـاي                      
 كه صرف غذا وقتـي      اين نيازها از اندازه و شمار بيرونند و با چنان جبري همراهند           . از جمله تشخص طلبي   ) 11(» ارزشي

ها را چگونه بدست آورده اسـت؟ ايـن         » وظيفه« غذا اينهمه                       ! نيازها را ارضاء مي كند كه به تخريب بدن بيانجامد         
وقتي مصرف اين يا آن غذا، تعيين كننده جا و موقعيـت            . وظيفه ها را در دستگاه اجتماعي توليد زور بدست آورده است          

ار بسته است، يعني معنويت بايد شكل مادي بخود بگيرد تا در نظر مصرف كننده و ديگران،                 اجتماعي كسي مي گردد، مد    
اما همين غذا را مي توان بخاطر نيازهاي بدن مصرف كرد و وظايف گوناگون آنـرا بـا حـذف نيازهـاي                      . معني پيدا كند  

ي مورد مصرف، در برگيرنده و      در اين صورت، غذاها   . اجتماعي كه تعبير و ترجمان زورمداري هستند، دگرگون ساخت        
در ايـن صـورت از جملـه بـا حـذف فـرآورده هـاي غـذائي تخريبـي و                     . بيان كننـده، عالئـم مـادي زور نمـي شـوند           

  ...گذاري در توليد محصوالت غذايي، مسئله گرسنگي حل مي شود و نقشه گرسنگي جهان محو مي گردد  سرمايه
 و منزلت اجتماعي بر پايه زور باشد، بيانگر  تقوي و ترجمان جا و موقعيت بر           بدينسان اگر بجاي آنكه نوع غذا بيانگر جا       

بديگر سخن انسان بر اساس موازنه منفي يا رابطه انسـان خـدا   . پايه عدم زور بگردد، مدار بسته به مدار باز تبديل مي شود      
چه مصـرفش بـه بـدن زيـان مـي رسـاند،       يا رابطه خود و با ديگري بر پايه عدم زور، بيش از نياز بدن نمي خورد و هر آن  

در اينجا كوشش براي حذف . معنويتي كه با اين نوع مصرف درهايش بروي او باز مي شوند، ايثار است             . مصرف نمي كند  
تفاوت ميان اثرات برتري جستن بديگري از راه مصـرف ايـن يـا آن               . گرسنگي از جهان و تاريخ هدف و انگيزه مي شود         

در مـدار   . اين تفاوت، تفاوت دو مـدار اسـت       . رسنگي، بر انديشه و عمل انساني، ظاهراً عيان است        غذا و برانداختن ديو گ    
بسته، انديشه جز در حدود توليد زور به صورتهاي گوناگون نمي تواند عمل كند و در مدار باز افـق او بـي نهايـت مـي                           

ه دادن زور به اشـكال گونـاگون مـي رود و در             ويت اسير ماديت مي شود و ناگزير تنها بكار جلو         ندر مدار بسته، مع   . شود
مدار باز، ماديت زمينه عمل در عرصه معنويت كران نا پيدايي مي گردد كه در آن، انسان در استعدادهاي بيشـمار خـود                       

  .مي شكفد
  : قرآني، تفاوت اين دو مدار را بهتر بازشناسانيم مثال ديگر بياورم تا با يك بيان   يك

عاليت اقتصادي تحصيل قدرت و زور مالي باشد، الجرم فعاليت هائي را بايد برگزيد كه حداكثر سـود                       اگر مقصود از ف   
براي اينكار بايد با جعل نيازهاي اجتماعي، نيازهاي طبيعي را دگرگونـه و بـا فعاليـت هـاي توليـدي،                     . را ببار مي آورند   

از اينرو نرخ بهره نقـش جهـت يـاب فعاليـت            . مي شود اما اين انتخاب بدون ابزارهاي پولي ممكن ن       . انتخابي دمساز كرد  
غير « توضيح آنكه فعاليتهاي اقتصادي كه ميزان سودشان پائين تر از نرخ بهره قرار بگيرد،            . هاي اقتصادي را پيدا مي كند     

سـود و   بدينسان در اين فعاليت ها، اوالً نيازهاي انسان هدف نيستند، وسـيله تحصـيل               . تلقي و حذف مي شوند    » اقتصادي
از جملـه   . ثانياً، نرخ بهره و ميزان سود، حاكم بر همه فعاليتهاي اقتصادي مي شـوند             . تبديل آن بزور و قدرت مالي هستند      

عوارض زيانبار حاكميت اين نرخ ها بر فعاليتها، اسراف و تبذير در استفاده از منابع طبيعي و تبـديل انسـان بـه مـزدور و                          
  . تخريب از روي قرار و قاعده او مالزمه داردواداشتن وي بكاري مي گردد كه با

   حال اگر ابزار پولي را از اثر بيندازيم و نرخ بهره را بعنوان جهت ياب حذف كنيم و انسان و نيازهايش را بعنوان هدف                     
تصادي كه  و همه فعاليتهاي اق   » غيراقتصادي« فعاليتهاي اقتصادي بكرسي قبول بنشانيم، تمامي فعاليتهاي اقتصادي تخريبي          

  .مقصودشان تامين فرآورده هاي الزم براي ارضاع نيازهاي واقعي است، اقتصادي مي گردند
  :   براي اينكه تفاوت اين دو اقتصاد معلوم شود، توجه خواننده را به واقعيتهاي زير جلب مي كند

 است، فوراً بزير كشت مي روند و گرسنگي         دهنكه اينكه بالاستفاده ما   ...  تمامي زمينهاي افريقا و آسيا و امريكاي التين و           -
ديگر الزم نمي شود ميليونها انسان در انتظار سود بخش شدن توليد در  اين سرزمينها، محكوم به مـرگ                    . از ميان مي رود   
  .با گرسنگي شوند

ط، غيراقتصادي  تمامي فعاليتهاي صنعتي كه اينك به لحاظ ناسازگاري با تمركز سرمايه و منابع در كشورهاي صنعتي مسل              -
تلقي مي شوند، اقتصادي خواهند شد و چند ميليارد انسان كار پيدا خواهند كرد و نيازهـاي خـويش را بـا توليـد خـود                

  .ارضاء خواهند نمود



. آزاد مي شود و چند ميليارد انسان، انسانيت خويش را بـاز مـي جوينـد               » سودبخشي«  آموزش و پرورش از قيد ميزان        -
  .و دست آوردهاي اين انديشه ها و دست ها، از حد و حساب بيرونندانديشمند مي شوند 

  ...و 
  بدينسان وقتي ميزان بهره بعنوان بيانگر جاي هر فعاليت در دستگاه توليد زور حذف مي شود، تمامي فعاليتها كه به علت                     

 شـوند و همـه بـدانها مـي          پايين بودن ميزان سوددهيشان، غيراقتصادي بودند و كسي بدانها نمي پرداخت، سودآور مي            
  )12: (پردازند و وعده خدا تحقق پيدا مي كند

  َمن َذاالّذَي ُبقِرض اهللاَ َقرُضاً  َحسنًا
  َفيضاعِفَه لَه اَضعافًاكثيره  َواهللاُ َيقُبِض  َو َيبصطُ َواَاليهِ ُترَُجعونَ 

  
برابر بيفزايد و قبض و بسـط بدسـت         كيست آنكس كه وام بدون بهره به خدا دهد تا خدا بر آن چند                   « 

  ».خداست و بسوي او باز مي گرديد
  

   بدينقرار، ندرت يك امر اجتماعي و علم اقتصاد موجود، علم تنظيم بلكه تشديد اين ندرت  براي تحصيل حـداكثر زور                     
» علـم اقتصـاد    « .ضد اين علم بايد علمي باشد كه امكان مي دهد عوامل اجتماعي ندرت از ميان برداشـته گـردد                  . است

موجود ادعايش درباره حذف اخالق از قلمرو خود نادرست است، زيرا در مدار بسته، معنويت از ميان نمي رود بلكـه در                      
نيازها در اين مدار بسته بوجود مي آيند و ارضاء مي شوند و توليد و مصـرف و                  . يك رشته عالئم مادي تلخيص مي گردد      

بنابراين اين دعوي كه تخريبي شمردم پـاره اي فـرآورده           . ني و واقعيت پيدا مي كنند     بنا بر اين ندرت، در اين مدار مع       
ها، اخالق گرائي است، دروغ و دروغ بزرگي است، چرا كه هر نظام اقتصادي با يك نظام ارزشي همراه است و به هيچ                       

بدينسان صحه گذاردن بر نظام     . درو نمي توان اين نظام ارزشي را ثمره تضاد ميان روابط توليد و نيروهاي توليدي شمر               
.  در واقع صحه گذاردن به مدار بسته مـادي مـادي اسـت             -  ولو بمنزله مرحله اي از تحول تاريخي          -اقتصادي، موجود   

  . مداري كه در آن توليد زور، رشدش جايگزين، انسان و رشد وي مي گردد
 انسان امكان مي دهـد معنويـت انكـار شـده خـويش را          اقتصاد اسالمي، اقتصادي است كه مداربسته را مي گشايد و به          

  .اين اقتصاد علم مبارزه با نظامهاي مبتني بر  زوري است كه ندرت ها بر ندرت ها مي افزايد. بدست بياورد
   بدين سان در اين كتاب به قصد برانگيختن يك انقالب بزرگ در انديشه هاي علمي دوران معاصر، مبـارزه بـا عوامـل                       

  :درت شرح شده انداجتماعي ن
. همه دورانها كه در دوران ما به حد غيرقابل تحملي رسيده است، ندرت زمينه و ابـزار كـار اسـت                    » ندرت«     مهمترين  
تنهـا  . پوشانده اند  و بدان جمعيت چند ميليارد نفري اين كره را از حق كار محروم كرده اند               » حق مالكيت « بزور لباس   
بقيه نيز نه به ابزار دسترسي دارنـد و         . كه كارشان خريدار دارد يعني مي توانند مزدور شوند        توانند كار كنند     كساني مي 

  .نه به زمين و نه به منابع زمين تا بتوانند كار كنند
وقتي بدانيم كه زمينه و ابزار كـار انسـان،   .    اختيار كار انسانيت امروز در دست قدرتهاي مالي و سياسي قرار گرفته است    

ار و رهبري و ارزيابي است، و زمينـه و ابـزار ايـن دو               كنه و ابزار كار اجرائي نيست بلكه كار اساسي انسان، كار ابت           تنها زمي 
بحران ندرت زمينه و    « نوع كار اگر هم وجود داشته باشد، براي اقليتي سخت اندك شمار وجود دارد، آنگاه از وخامت                  

و اسالم با اساس . بايد راه از بين بردن اين ندرت تحميلي را نشان دهد    علم اقتصاد   . كار تا حدودي آگاه مي شويم     » ابزار
قراردادن موازنه منفي يا اصل تكيه بخود بمثابه نسبي در صيرورت بسوي خدا، بانسان راه رهائي از نـدرت را نشـان مـي                        

  .در اين كتاب از اين راه سخن بميان است. دهد
مت يكي از ابعاد اصلي اوست، بنابراين فعاليت اقتصادي نبايد چنان باشد كـه               و پيشرو خلق شده است و اما       م      انسان اما 

از اينرو اقتصاد   . آدمي را از ابتكار و رهبري باز بدارد و رهبري و امامت نهادي را به سلطه جوئي و تفوق طلبي برگرداند                    
در ايـن كتـاب از   . دود مي گردانـد اسالمي در عين آنكه مالكيت بر كار را تصديق مي كند، مالكيت بر حاصل كار را مح         

قلمرو مالكيت جمع و رابطه آن با تحقق اصل مالكيت فرد بر كار خود و در نتيجه از محدوديتهاي مالكيت بر حاصل كـار   
  .و اثرات آن بر آزاد كردن انسان و پيشرو و امام كردن وي سخن مي رود

  



وهاي محركـه در جهـت و مسـيري اسـت كـه بـه افـزايش                 پيشرو شدن و امامت فطري را بازجستن، محتاج كاربرد نير         
بدينقرار در اين اقتصاد رشد اقتصادي معني واقعي خود را بدست مي آورد و بر اثـر                 . باروري و در نتيجه امكانات بيفزايد     

ري را  عالوه بر اين، كاربرد نيروهاي محركه بايد جهت و مسي         . آن زمان بزمان بر امكانات طبيعت و انسان افزوده مي شود          
بدينسـان اقتصـاد بايـد      . بيابند كه در آن انسانها نسبت بيكديگر نسبي و فعال بشوند و نيازي بزور در تنظيم رابطه ها نمانـد                   

عمل نيروهاي محركه را تنظيم سازد تا وصول به جامعه برين توحيدي ممكن گردد و در اين جامعـه موازنـه هـا يكسـره                      
 تمركز و تكاثر قدرتي بر جا نماند و انسان آزاد و متكي بخود، مالك كار خويش                 هيچ مركز و هسته و كانون     . منفي گردند 

در اين كتاب از شيوه هاي استثمار كه معمولند و چگونگي برخورد اسالم با آنها و چند و چون نيروهاي محركـه و                       . شود
آينده را نمي توان از قلمرو      . جهت و مسيري كه بايد اتخاذ كنند، تا اصل مالكيت بركار خود تحقق گيرد، بحث مي شود                

بعثت انسان الجرم به سرانجام هائي مي انجامد و اين سرانجام ها ناگزير در كم و كيف عمل و                   . عمل امروز كنار گذاشت   
انسان نبايد هر سرنوشتي را كه دستگاههاي توليد زور از پيش برايش تعيـين مـي كننـد،             . جهت و مسيرش اثر مي گذارند     

) در صورتيكه دو زور مقابلـه كننـد       (تي سرنوشت خود را به نتيجه برخورد زورها مي گذارد نه دو بعدي              بپذيرد، انسان وق  
نيروهاي محركه وقتي جهان گرفتار و اسير موازنه مثبت اسـت،           . كه بي بعد مي شود چرا كه او ديگر تابع متغير زور است            
در اين جهت، كاهش گرفتن امكانات و افزايش قواي    نتيجه عمل   . جز در جهت  و بر مسير تخريب نمي توانند عمل كنند           

بدينسان آينده و چند و چون آن بايد در تنظيم حال و جهـت و مسـير     . تخريبي و زبوني و ناتواني روزافزون انسان است       
  .حركت نقش سازنده خويش را باز بيابد

  :در حقيقت اگر بخواهيم
  پايه مالكيت بطور قطع محدود به كار گردد و  -

ايـن  ) كار اجرائي و كار رهبري و كار ابداع و ابتكار         ( مالكيت را بدست بياورند و در همه سه نوع كار            همه اين  -
 حق را بدست بياورند و 

عوامل تمركز و تكاثر قدرت مالي و غير آن از ميان بروند و همه امكان برابر در رشد استعدادهاي خود را بيابند        -
 و

 بر قواي فعاله خويش افزايش بيابد و فايده كارش به همه برسد ودر يك بعثت دائمي، دايره مالكيت شخص  -

 در جهان بدون مرز، جهاني بدون قواي تخريبي جامعه ئي توحيدي، پديدار گردد -

  ....و 
      

در اين كتـاب   .     بايد كه برنامه هاي امروز دربرگيرنده انتخاب هائي باشند كه وصول بدان مقصد را ممكن مي گردانند                
  .رجام  اين انتخاب ها، گفتگو مي شوداز آن ف

    اما فايده بحث وقتي معلوم مي گردد كه نه هم تماس انسان را با واقعيت ملموس و مسائل روز نبرد، بلكه به وي امكان                        
دهد با چشمان باز در واقعيت نظر كند و با انتخاب هاي روشن عليه سرنوشتي كه زورمداران بـوي تحميـل مـي كننـد،                         

راه حـل هـائي     ) بمثابه جزئي از علم واحد رهبري     (بايد بتواند بر اساس خطوط راهنماي اقتصاد اسالمي         . شوردبشوبد و ب  
بدين خاطر، جلد دوم اين اثر، دربارة بيانيه اي است كه براي دگرگوني بنيادي جامعه               . براي وضعيت امروز پيشنهاد كند    

  .ايراني، پيشنهاد مي شود
  ٭٭٭
  

كتاب مجموعه مباحثاتي است كه نخست بر نوار ضبط و سپس توسط خواهران و برادران، نوشـته                     و بايد گفت كه اين      
  .و تنظيم و تصحيح و تكميل شده است

در ايـن   . در فراهم آوردن، اطالعات و مراجعه به قرآن و كتب و انتقاد نظريه ها جمع نسبتاً بزرگـي شـركت كـرده انـد                       
  .ي شودفرصت از مجاهدتهاي همه آنها سپاسگزاري م

قرار بر اين بـود كـه همـة         .    نيك معلوم است كه با وجود تحرير دوباره چند فصل، هنوز كار از كمال خود بدور است                
اينكار به چاپ بعدي موكول مي شود، اميد كه تا          . فصول بر اساس انتقادها و رهنمودها كه مي شوند، از نو تحرير گردند            



 گرامي نيز انتقاد اين كار را وظيفه خود تلقي كنند و به يمن انتقادهـا نـواقص                  آنگاه انتقادها بدست برسند و خوانندگان     
  .رفع گردند

    چگونه مي توان، از كار بسيار ارزندة كساني كه متن نهائي را بصورتي آماده كرده اند كه اينـك در اختيـار خواننـده                        
احثـه مـبهم هـا را روشـن و نادرسـتي هـا را حتـي                 و و مب  ي كه با صبر بسيار از راه پرس و ج         گيرد، از كار كسان    قرار مي 

المقدور درست كرده اند، ياد نكرد؟ نسل كار و انديشه، اينك تولد مي يابد، اميد كه شب تيره را كوتاه گرداند و خداي                       
  .بدست تواناي اين نسل سپيدة فرداي ديگري را در افق پديدار سازد

كتاب به همت كساني به چاپ مي رسد كه بر موانع بسيار غلبه جسـته               ) زمان انجام مباحثات  ( سال   4    و اينك كه پس از      
اند و راه را بر عرضه انديشه اسالمي گشوده اند و امكان مباحثه آزاد را بيشتر كرده اند، از اين برادران مصمم و صـميمي                         

  .كنم تشكر مي
اهد، برادر شهيد حاج سـيد مصـطفي خمينـي             مخفي نماند، كه درباره اين كتاب و لزوم طرح اينگونه مسائل با عالم مج             

گفتگو به ميان آمده بود، و هم در ديماه عالم مجاهد حاج سيد حسن غفاري به شهادت رسيده است، اينست كه كتاب را                        
  .تقديم اين دو عالم و همه علمائي مي كند كه مبارزه بزرگ آزادسازي انسان را تا مرگ ادامه دادند

  .ان اسالم پاك و منزه ارائه گردد، چه اندازه توفيق حاصل گشته، خداوند داناتر است    كوشش بر اين بود كه بي
    ابوالحسن بني صدر- 1356 ديماه 16                                                                                                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بخش اول
  

  اسباب و عوامل و سازوكارهايدر 
  تمركز و تكاثر

  
  
  
  
  
  

  فصل اول
  عاريف و تشخيص زمينه و حدود مالكيت در اسالمت

  
يك رابطه است كه ميان موضوع مالكيت و انسان بعنوان دارندة آن برقرار مي شـود، وقتـي                  » مالكيت«     اگر مراد ما از     

نه بمعناي جامعـه سـرمايه داري،       (» مالكيت خصوصي « در اينصورت   باشد،  ) اعم از اقتصادي و سياسي    (منشاء مالكيت زور    
وي كار تحقـق نمـي يابـد و دارنـده        بمعناي آزاد كردن انسان در استفاده از خودش بعنوان نير         ) بلكه بمعناي دقيق كلمه   

  .زور، آنهم تا زمانيكه زور دارد، مالك حساب مي آيد
وجوب پيدا نمي كنـد و بـرخالف        » مالكيت خصوصي « قت منزلتي چون        بنابراين وقتي منشاء مالكيت زور باشد، هيچو      

 طبقاتي ديروز و كليه نظامهـائي كـه اسـاس و ضـابطة اصـلي                م  دروغ بزرگي كه مي گويند در نظام طبقاتي امروز و نظا          
 هـركس، بـه  : مجموعة روابط اقتصادي اجتماعي شا ن را زور تشكيل مي دهد، مالكيت خصوصي وجود نداشـته و نـدارد            

بـراي  . است و به محض اينكه زور را از دست داد، مالكيت را هم از دست مي دهد                » حق مالكيت « اندازة زورش داراي    
  :آوريم روشن شدن مطلب چند مثال مي

هسـتيم،  ) انديويدوآليسـت (» فردگـرا «ما فرانسـوي هـا   : در انتخابات اخير فرانسه، پمپيدو تبليغ مي كرد كه       :     مثال يك 
لكيت خصوصي داشته باشيم و هر كسي صاحب خانة خود باشد و آنرا براي فرزندان خود باقي بگـذارد و از                     مايليم كه ما  

اين دورغ است و در اين نظام سرمايه داري كه تو درست كرده            : رقيبش جواب خوبي به ايشان داد كه      . اين قبيل حرفها  
نگاه كنيد كه آنقدر بر سر هر كه كوچك است          به واحدهاي بهره برداري كشاورزي      . اي، مالكيت خصوصي وجود ندارد    

البته ظاهر قضيه اين است كه در ازاء فروش ملكش قيمتي هم بـه              . زده مي شود كه باجبار ملك خود را واگذار مي كند          
خودمـان هـم   « : او مي پردازند اما همه مي دانيم كه اين قيمت هم از قبيل قيمت هاي فرمانفرمائي است كه مي گفـت                

  .يعني ثمن بخس است! » خريده بوديمبهمان قيمت
  

    در حقيقت، بازيگر اصلي وضعي را بوجود مي آورد كه دارنده يك زمين كوچـك چـون در توليـد قـادر بـه رقابـت           
نيست، عمالً نمي تواند توليد كند و بنابراين مجبور مي شود زمين خود را به اين اميد بفروشد كـه شـايد بـا پـولش كـار                            

  پس ثبات و دوام اين مالكيت در كجا است؟. ديگري انجام دهد
يعني پس از اينكه قـدرت حاكمـه        .  مالي انجام مي گردد    -    در جامعة مسلط، تراكم بيشتر بوسيلة مكانيزم هاي اقتصادي          

از لحاظ سياسي مالكيت به ثبات ميل مي كنـد          ) و اگر عللي نباشند كه دائم آنرا در حالت تزلزل نگهدارند          (تثبيت گشت،   
  . از لحاظ اقتصادي همچنان در وضعيت عدم ثبات باقي مي مانداما
  



تصميم يك صاحب قدرت كـافي اسـت كـه درعـرض     . اما در جامعة زير سلطه، عدم ثبات بيشتر سياسي است:     مثال دو 
  .يك شب بسياري را از هيچ به همه چيز برساند و نيز بسياري را بكلي بي ثروت سازد

ت امريكا ده درصد ارزش دالر  را پايين آورد، دولت ايران هم يازده درصد ارزش ريال را                     چندي پيش هنگاميكه دول   
معناي اين تفاوت عظيم اينست كه يكشبه عده اي         . باال برد و بدين ترتيب، تفاوت دو نرخ مبادله، بيست و يك درصد شده             

زيرا او ارزش دالر را     ( امريكا مي پردازد     واردات چي انگل، صدها ميليون دالر سود خالص بردند و چون اين سود را  نه               
، معلـوم اسـت كـه ايـن     )چون آنها به ريال خريد مي كنند(و نه مصرف كنندگان ايراني ) پائين آورده و سود برده است  

كار، يك تصميم سياسي بوده است تا از پول دولت يعني درآمدهاي نفتي، چنين ثروت عظيمي را به جيب انحصـارچي                     
  .واردات بريزد

اينگونـه تصـميم گيـري هـاي سياسـي در           .    امر فوق، يكي از ده ها مكانيزم چپـاول در اقتصـادهاي زيـر سـلطه اسـت                 
يعني دولت آقاي پمپيـدو نيـز       . اقتصادهاي مسلط، چه سرمايه داري و چه غيرسرمايه داري، نيز وجود دارند، اما به ندرت              

تر بكند، ولي چون اينكـار انعكاسـات خيلـي غظـيم دارد، غالبـاً      ممكن است تصميمي بگيرد كه يكشبه، ميليونري را ميليونر    
  .تراكم ثروت از طريق سيستم بانكي و توليد و توزيع صنعتي و كشاورزي انجام مي يابد

در اوائل قدرت هر سلسله اي، بزور قشون، اموال را از چنگ ديگران در مي آوردند و خود آنرا صاحب مـي            :    مثال سه 
بود كه در ايام سـلطنت خـود بيشـتر از يكـدهم كـل اراضـي            » گرگ زمين خواري  « ول تقي زاده    رضاخان به ق  . شدند

 ببعد در تمام مدتي كه قدرتش رشد مي كرد،          32از كودتاي   : و يا همين تيمور بختيار    . مزروعي ايران را بزور غصب كرد     
ـ       ود، منتقـل مـي شـد و از زمانيكـه     هم بخشي از اموال دولت و هم قسمتي از اموال افراد به مالكيت وي كه خصوصـي ب

  .مصادره كردند» قانوناً«قدرتش در سراشيبي افتاد، جريان به عكس شد تا وقتيكه اموالش را هم بكلي و 
اسالم ضابطة زور را مطلقا : در اينجا و بعنوان ُلب آن بايد گفت      .     نظر اسالم در مورد مالكيت به تفصيل شرح خواهد شد         

و بدين خاطر است كه اگر مالكيـت خصوصـي را تنهـا و              . بطه اي را كه مي پذيرد ضابطة كار است        قبول ندارد و تنها ضا    
، بگيريم، در اسالم مالكيت خصوصي وجـود دارد و اگـر            »هركس مالك كار خويش است    « : تنها به معناي دقيق كلمه كه     

هـر فـردي، بطـور      : را برداشت كنيـد   نظام اسالمي پياده شود، ممكن نيست شما بتوانيد پركاهي از نتيجه زحمت ديگري              
  .استمرار، مالك كار خويش است

يعنـي  .      براي اينكه اينچنين مالكيت خصوصي، كه شرط اول آزادي انسان است، تحقق پيدا كند شـرايطي الزم اسـت              
 يـك   اسالم مالكيت خصوصي را در شرايطي پذيرفته است كه هيچ قدرتي نتواند انسان را بدون ميـل و اراده اش حتـي                     

اسـالم در يـك محـدوده و        : اينستكه در آغاز كار بايد محدوده را تشخيص داد        . لحظه نسبت به حال و آينده، متعهد كند       
و ما بايد حتمـاً ايـن مبـاني اجتمـاعي را تشـخيص              . »اگر كار بكني، مالك كارت هستي     « شرايط مشخصي گفته است كه      

ر از آنستكه حاكم بر جوامع بشري است، پس حتمـاً آنچـه در ايـن       بدهيم و سپس اگر ديديم، زمينه اي كه اسالم گفته غي          
  .زمينه ها انجام مي يابد، هر اسم و رسمي بخود بگيرد، منظور و مطلوب اسالم نيست

     بدينخاطر است كه ما در بخش بعدي از جامعه هايي كه مبداء و مقصدشان شـرك اسـت، صـحبت خـواهيم كـرد و                         
ي بر زورمداري، يك محتوي را تشكيل مي داده كه با تغيير تناسب ها اشـكال گونـاگون                  خواهيم ديد چگونه روابط مبتن    

همچنين از منشاء مالكيت بعنوان زورسياسي و اقتصادي       . ساختهاي اجتماعي بدينسان قابل تعيين هستند     . مي پذيرفته است  
ـ . و تمركز آن در دست عده اي معدود، بحث خواهيم كرد     ي تشـخيص مبـاني اجتمـاعي    مي توان گفت كه روش ما يعن

يك نوآوري نسبت به مباحث اخير درباره مالكيت است، در حقيقت كسانيكه راجع به مالكيت در اسالم كـار كـرده انـد،                       
  .اند راجع به شرايط تحقق آن سخني نگفته

چوقـت از   يعني مـا هي   .     بطور خالصه در مورد مالكيت مي توان گفت كه هدف اسالم بازگشت به طبيعت مالكيت است               
است صحبت نمي كنيم، بلكه بايد ببينيم مسئله در طبيعت خودش چيسـت؟ و بعـد ببينـيم                  » بد« يا  » خوب« اينكه مالكيت   

اگر مالكيت در طبيعت خود نيست و از آن بيگانه است، چگونه بايد بدان بازش گرداند؟ مطالعـة قبـايلي كـه در امريكـا،                         
 وجود داشته و دارند ما را به اين امر راه مي برد كه در اينگونه قبايل، زمين و                   گينه و نواحي ديگر بدون  ارتباط با خارج        

منابع بطور استمرار همگاني است و مجموعة جامعه، از ُخرد و كالن، از آن بهره مي برد و نيز بطور طبيعي هركسي مالك                       
  .كار خويش است



و . مالكيت خصوصي و هم مالكيت عمومي را مي پـذيرد             با توجه به آنچه در قسمتهاي بعد بحث خواهد شد، اسالم هم             
مالكيت عمومي نه در معناي مورد نظر مكتب هاي مرسوم، بلكه به معناي همگاني آن مي باشد، يعني زمينه هاي عمـومي                      

و اسـالم   . كار و فعاليت بشر همگاني است و مثالً حتي اگر غيرمسلمان هم جزء مجموعه شد، در اين مالكيت سـهيم اسـت                     
 باشد و بنا بر اين در چهـارچوب ايـن     - طبيعت مالكيت    -ام خود را چنان تنظيم كرده است كه پاسدار چنين مالكيتي            نظ

نيستند، بلكه هر دو، و در تمامي زمينه ها، محدود به پـنج اصـل               » مطلق« نظام، نه مالكيت خصوصي و نه مالكيت عمومي،         
ت اقتصادي و يا قدرت سياسي در كانونهـاي مختـل، بكلـي از بـين     باشند، طوريكه امكان تراكم قدر راهنماي اسالم مي  

يعني هدفهايي كه جامعه يا فـرد   ( يعني مالكيت از لحاظ هم توحيد  هم بعثت و هم امامت و هم عدالت و هم معاد                   . برود
اي محدود است و اين محدوديت هم براي فرد است بعنوان نيروي كار و هـم بـر  ) كنند در حركت توحيدي معين مي    

رهبري جامعه يعني امام هم     : اين پنج اصل در همه جا بايد راهنما باشند        . جامعه ايست كه اينكار در آن، صورت مي گيرد        
آقا، امروز شـما الزم نيسـت در جامعـه          « محدوديتهائي دارد و اين نيست كه امتيازات مطلقه اي داشته باشد و مثالً بگويد               

و اين به قاعده مشروطه به قول آقاي خميني امام هـم مشـروطه   . »اركردن نداريدامروز شما حق ك« و يا » مسلمين باشيد 
  .است

   بنابراين، در هر كجا ضابطة مالكيت زور باشد، در آنجا نه مالكيت خصوصي وجود دارد و نه مالكيت عمومي و در عـين                       
ه از مالكيت خصوصي به مالكيت      گذر، چه از مالكيت عمومي به مالكيت خصوصي و چ         : حال، هر دو مالكيت وجود دارند     

بـه  . دو زمينة تراكم قدرت را تشكيل مي دهند       » خصوصي« و  » عمومي« يعني در حقيقت اين     . عمومي بسته به زور است    
بيان ديگر در جوامعي كه اساس بر تراكم قدرت است، هر كس قدرت دارد هم از توبرة عمـومي مـي خـورد و هـم از                           

در اينگونه جوامع از عمومي بودن يا خصوصـي بـودن مالكيـت             ! درت از هيچكدام  آخور خصوصي و با از دست دادن ق       
است » شيوة توليد آسيابي  « بحث كردن، موجب بسياري از فريب ها در زمينة نظري شده است كه مهمترين آن داستان                 

صوصي حتي بيشتر از   كه منطبق با هيچ واقعيتي نيست و باز به خالف آنچه متصور است در نظام هاي اشتراكي، مالكيت خ                  
  .آنچه در ممالك سرمايه داري مرسوم است، وجود دارد

اين مالكيت خصوصي كه شما مي گوييد با آن مالكيت عمومي كه امروزه مطرح است، چـه اختالفـي دارنـد؟      :     سئوال
يسـت بجـاي    و اگـر يكـي هسـتند، بهتـر ن         . زيرا در آن مالكيت عمومي هم مي گويند هر كس بايد مالك كار خود باشـد               

  مالكيت خصوصي، مالكيت عمومي بگوييم؟
متبادر به ذهن، مالكيت دولتي است و اين مالكيت دولتي با آنچـه منظـور              » مالكيت عمومي « امروزه بطور كلي    :     پاسخ

اساس كار بر اينسـتكه مـا مـي خـواهيم بـراي آزاد              . ما است فرق هائي دارد كه در قسمتهاي آينده روشن خواهيم كرد           
مالـك كـار    ) بطور نسـبي  (ن انسان، شرايطي را فراهم كنيم كه در آن شرايط آزادي وي تحقق بيابد و همه بتوانند                  ساخت

حال بايد ببينيم كه اسالم چه راهي رفته است؟ و نيز آيا راه ديگر و بهتري هست كه انسـان بـا پيمـودنش بـه          . خود شوند 
يريم و به اين خصوصي و عمومي تـن دردهـيم، يعنـي قضـيه بـه                خواهيم اين مفاهيم را بپذ     آزادي برسد؟ بنابراين نمي   

تازه از لحاظ محتوي نيز ما موافقتي با تعاريفي كـه از مالكيـت خصوصـي و عمـومي مـي شـود،                       . اصطالح اعتباري است  
برخالف حقوق غربي، ما مالكيت خصوصـي را  : اسالم در مورد هر دوي اين مفاهيم، مطالبي را عنوان كرده است . نداريم

در مورد مالكيت عمومي نيز چنين مطلقي را كه آقـاي برژنـف بعنـوان               . مطلقه نمي دانيم و چنين مطلقي را نمي پذيريم        
اگر معناي مالكيت عمومي اين است كه همه كار كننـد و   . رئيس دولت، مختار جان و مال همة مردم است، قبول نداريم          

ولـي اگـر   .  بود خرج كند، چنين چيزي مورد نظر اسالم نيستنتيجة كار خود را دست دولتي بدهند كه بهر نحوي مايل 
جامعـه بهـم نخـورد، امكـان        ) توحيد در حركت تاريخي   (مالكيت عمومي اين است كه بهر كس در حدودي كه توحيد            

  .دهد مالك كار خود  گردد، اين معني مورد نظر اسالم است
حساسيت دارند، نوشته اي    » مالكيت خصوصي « اصطالح  منظور من اين است كه چون كساني نسبت به          :     سئوال كننده 

با اين عنوان را نخواهند خواند و بهتر اين است كه ما نظر اسالم را مالكيت عمومي بناميم و سپس مترقي بودن آنرا ثابت                        
آن مسئله همان است كه در مورد حديث الناس مسلطون علي اموالهم و علي انفسهم حربه درست كـرده انـد و بـا            . كنيم

البته نظر شريعتي اين است كه انفسـهم را         . كوبند كه مالكيت خصوصي و سرمايه داري را اجازه داده است           اسالم را مي  
  .اند و ناس نه به معني فرد، بلكه بمعني جمع و  تودة مردمان است بعدها اضافه كرده



 هم هستند كه فعالً بر امور بشر سوارند و          تازه دستة ديگري  ! اين غلط است كه انسان دنبال حساسيت جاهل برود        :     پاسخ
مثالً آگاه كردن آن حاج آقائي كه مالك بودن خودش را عـين شـرع اسـالم                 . آزاد ساختن آنها هم اهميت كمي ندارد      

پس آنكس كه حساسيت دارد، قدرت و دولت را مطلق مـي كنـد و بنـابراين اگـر           . مي داند، بهيچوجه كم اهميت نيست     
اگر هم بگوينـد يـك      . راضي خواهد شد  » مالكيت عمومي « بدش خواهد آمد و اگر بگويي       » صيمالكيت خصو « بگويي  

چرا كتاب را نخواند؟ ما ترسي از انتخاب        . كمونيست واقعي هيچوقت دولت را قبول ندارد، در اينصورت دعوائي نداريم          
  .عوض نمي كندتغيير اصطالح چيزي را  . واژه ها نداريم و بايد مفهوم قلب شده را تصحيح كنيم

.      مي پرسم من چه وقت آزادم؟ وقتي كه شما باين شكل يا به آن شكل، به اين نام يا به آن نام، نتيجه كار مرا ندزديـد                          
. اگر نه، من نه تنها بر چيزي مالكيت ندارم بلكه آزادي هم ندارم زيرا زور و بنا براين اختيار و تصميم دسـت شـما اسـت                          

و چـون مـن كـوچكترين تـأميني نـدارم           . »و گرنه، دنبال كارت برو    . اين مزد كار مي كني، بكن     آقا اگر با    « مي گوييد   
  !و بعد دعا هم بكنم كه خدا ساية شما را از سر من كم نكند» بفروشم« مجبورم به هر مزدي دسترنج خود را به شما 

« به حاج آقا مي فهمـانيم كـه         : ي گيريم ، دو نتيجه م   )و منجمله مالكيت  (     پس بعد از ثابت كردن شرايط تحقق آزادي         
و پولهـائي را كـه      . حواست جمع باشد كه اين خالف اسـالم اسـت         . آقا جان، تو در يك شرايط نابرابري معامله مي كني         

جمع مي كني همه اش بر تو حرام است و آنچه را هم كه بعنوان سهم امام مي دهي، همانهم آتش جانت خواهد شـد و                      
تـو  ! حواست را جمع كن   « : به كارگر هم مي گوييم    . »تي را كه به دست آورده اي، حل نخواهد كرد         مسئلة ميليونها ثرو  

و » .تو بايد مبارزه كني و محيطي را فراهم سازي كه در آنجا بتـواني مالـك كـارت شـوي                 . بعنوان انسان، حقوقي داري   
» عمومي كـردن مالكيـت    » «.نت خواهد افتاد  هيچ چيز را  مطلق نكن زيرا بعد گرد        « : باالخره به روشنفكر هم مي گوييم     

خوب، انقالب سفيد هم مي گويد كه جنگلهـا         . بايد زمينة عمومي را تشخيص داد     . براي آزادي منست نه براي اسارت من      
را ملي كرديم، آبها را ملي كرديم، زمينها را هم با وجوديكه در ابتدا تقسيم كرديم، بعد از طريق شـركتهاي تعـاوني پـس          

است كه عده اي بنام جامعه » عمومي كردن« آيا اين ... ها و    و ملي شان كرديم و نيز نفت و ذوب آهن و بانك           گرفتيم  
را مطلـق كـردي، سـرمايه داري دولتـي          » عمـومي « و بنام قيم ابدي و تام االختيار هميشگي، مردم را بچاپند؟ خير، اگر              

ايـن از خودبيگانـه كـردن مالكيـت عمـومي اسـت و              ! چيـد امروز در روسيه و فردا در جاي ديگر، نفس همه را خواهد             
  .همچنانكه پيش خريد كردن من تا آخر عمر، از  خود بيگانه كردن كارفردي من است و اين هر دو در اسالم باطل است

    پس با توجه به اين واقعيت اجتماعي نقش زور در تنظيم روابط، آيا ممكن است آدمي كه اختيار خواب شـبش را هـم           
ارد، مالك كار خود باشد؟ چگونه ممكن است مالكيت خصوصي تحقق بيابد؟ پس چه لزومي دارد كه بگـوئيم مالكيـت                     ند

  خصوصي بد است؟
هـم مالكيـت   .     مسئله اينجاست كه بايد حدود را مشخص كرد، زيرا در غير اينصورت انسان هيچوقـت آزاد نمـي شـود      

ولي محدود بودن غير از هيچ حقي نداشتن است و غير از اينسـتكه              . عمومي و هم مالكيت خصوصي محدوديتهائي دارند      
من در حدود اجتماعي تاريخي، طبيعي آزادم كه مالك و صاحب كار خود باشم و آنچه                . ديگري جاي من تصميم بگيرد    

، كـه   بنحـوي كـه ايـن دو      : از حدود معين، زياد آمد، متعلق بعموم است آنهم نه در يك دوره معين بلكه در طول تاريخ                 
بينشان مرزي نيست، بلكه الزم و ملزوم يكديگرند، اسباب ايجاد جامعه اي را فراهم سازند كـه در حركـت توحيـدي بـه                        

  .مرزهاي آزادي ميل كند
ايـن  . هيچ انساني به تنهايي بعنوان فرد نمي تواند كار زنـدگاني را سـامان دهـد             .    هيچ انساني به تنهائي كاره اي نيست      

بنابراين در كار دست و انديشه، جمع شركت دارد و در           . ايجاد مي كند تا دست و انديشه بكار افتد        جمع است كه محيط     
كار هر انساني، مالكيت جمعي حاضر است و بايد حق خود را بخواهد و اين است منشاء محدوديت انسان حتي بـر كـار                        

يعنـي بخشـي از   . امعه به نسبتهائي حاضر اسـت ، ج»ماسعي« حق در اين    : به بيان ديگر در ليس لالنسان اال ماسعي       . خودش
و كـامالً هـم     . جامعه، خط حركت جامعه و آن نقطة كمال مطلوبي كه براي جامعه در نظر مي گيرد، معين خواهد كـرد                   

امكان پذير است كه دقيقاً هم سهم نيروي كار دست و فكر، و هم سهم جامعه را در كاري كه مي شود، بدون ذره اي كم          
  .اسبه نمودو زياد، مح

   بخاطر اهميت موضوع تاكيد مي كنيم كه محدوديت مالكيت تنها از نظر يك نسل نيست و هيچ نسلي نمي تواند خـود                      
را مطلق بكند و مثالً بگويد كه اين طبيعت ايران تنها مال من است و در نتيجه نسلي كه فردا مي آيـد يـك قطـره نفـت                             



رات احتمالي زلزله هاي روزانه به او برسد، كه رژيم حاكم بر اين نسـل مـي                 نداشته باشد و فقط زيرزمينهاي خالي و خط       
  .خواسته در تهران از زيادي اتومبيل راه نشود رفت

    بدينسان، در سه بخش اين كتاب، از قطب هاي تراكم قدرت، سازماندهي اسالم براي مبارزه عليه اين قطـب هـا و از                       
  .برنامه گذاري اسالم صحبت خواهيم كرد

  
  ٭٭٭

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوم 
  

  ) 13(قانون تراكم و تخريب قدرت در طول تاريخ 
  

      
    در اين فصل از قطبهاي تراكم قدرت، روابط متقابل اين قطب ها، فراگرد تراكم و تخريب قدرت در كانونهاي اصلي                    

  :آن و باالخره از سيال بودن قدرت سخن به ميان است
  
  : قطبهاي تراكم قدرت-1

ون ديد ما نسبت به جهان ديدي توحيدي است و جامعة جهاني را مجموعه اي فرض كرده ايم كه تقسيم بنـديهايي                          چ
در آن صورت گرفته است و اين اجزاء با يكديگر مناسبات و تناسبات زور برقرار كـرده انـد و فاجعـة بشـر از همـين جـا                 

كل بنديهاي اجتماعي بوجود آورده اند كـه بـا يكـديگر    اين مناسبات و تناسبات در هر يك از اجزاء ش    . شروع شده است  
 سـورة حديـد     20قرآن در آيه    . روابط آلي دارند و متقابالً يكديگر را ايجاب مي كنند و بنابراين هر تغييري جهاني است               

  :مي فرمايد
  

الد كمثل غيث اعجـب     و تفاخر بينكم و تكاثر في االموال و االو        ] اِعلمواانّماَ اُلحيوه الدنيا لَعِب و لهو و زين       
الكفّارنباته ُشم يهيج فريه مصفرّاتم يكون ُحطاماوفِي االخِره َعـذاب شـديد و َمغفـره مـن اهللا و رضـوان و                      

  ماالحيوه الدنيا االمتاع الغرود
  

بدانيد كه حيات دنيا و جريان زندگاني بازيگري و لهو و آرايش و تفاخر بينتان و تكاثر و افـزون طلبـي                      « 
: فرد اگر اين تدني و تباهي را مي توان با توجه در اين مثال به معاينه انـدريافت                 . اوالد است در اموال و    

همانند نبات و سبزه اي كه به يمن باران به جا و به موقعي برويد و مايه شگفتي كفـار، زنـداني مطلقهـاي                        
نهد و آنگاه چوبي    ذهني كه از فهم اسباب و علل عاجزند گردد، اين سبزه خرم و شاداب، روي به زردي                  



و نيست حيات دنيا جز متـاع       . در آخرت، عذاب شديد و مغفرت و خشنودي از خداي است          . خشك گردد 
  ».و مايه غرور

  
ازم آن لهو و از نتايج و لو : قدرت قرار مي گيرد   ) 14(   وقتي نقطه قدرت منعقد مي شود، اساس زندگي اين دنيا بر تكاثر             

قرآن مي گويد كه اين تكاثر يك جريان دائمي مي باشد          . ت كه صرف قدرت مي شود     نه هائي اس  لعب و زينت يعني هزي    
يا مثل باراني است كه مي آيـد و كفـار را بـه              . كه دائماً مثل موجي كه باال مي رود و بعداً پخش مي شود، عمل مي كند               

اهان روي به زردي مي نهـد،       ارد كه اين چه سيل عظيمي است كه راه افتاده، ولي بعد مي بينند رنگ گي                د تعجب واميد 
است كه تا باال مي آيـد و    به اصطالح قدرت در ابتدا موج عظيم. گياهاني كه به يمن باران رئيده بودند، خشك شده اند       

پايان ايـن   . بعد آرام آرام مثل برگهاي زرد و خشكي كه در زير پا درهم كوبيده شده و ناچيز مي شوند، از بين مي روند                      
م و اضطراب و اين جهان بي منزلتي هاست و هر روزش همان جهنمي اسـت                ن كار، اين جهان پر از بي      انجام اي خط و سر  

  .كه وصفش را شنيده ايم و بنابراين سرانجامش هم همان جهنم است
  :اضافه مي نمايد) 21حديد (و در آية بعدي

  
ين امواباهللا و ُرسله ذالك فضـل       سابقواالي مغفره من ربكم و جنّهٍ عرضها كعرض السماء واالرض اُعِدت للّذ           

  اهللا يوميه  من يشاء واهللا ذوالفضل العظيم
  

به آمرزش خدا و بسوي بهشت، بهشتي كه پهنايش پهناي آسمان و زمين است و براي كساني آماده شده                   « 
اين فضل خداست كـه هـر كـه را خواهـد            . است كه به خدا و پيامبرانش ايمان آورده اند، پيشي جوئيد          

  ».خدا داراي فضلي عظيم استدهد و 
  

در آنجايي كه قدرت مجال تكاثر پيدا نمي كند، هـر كـس مالـك               :    در اين آيه راه و جهان ديگري را معرفي مي كند          
بايـد بـه ايـن راه، راه مغفـرت          . هيچكس به هيچكس زور نمي گويد     . كار هيچكس را ديگري نمي برد     . كار خويش است  

 راه، بهشتي  است كه هم عرض آسمان و زمين است و براي كساني اسـت كـه بـه خـدا و                        الهي شتافت و البته پايان  اين      
پيامبران او ايمان آورده اند، يعني در عينيت و ذهنيت خود در خط نسبيت و فعاليت هستند و به راه توحيد مـي رونـد و            

به همان  » من يشاء « . (ر بگيرند اين فضلي است كه از طرف خداوند به كساني داده مي شود كه بخواهند در راه خدا قرا                 
  .و خداوند صاحب فضل و كرامات است). معنائي است كه ما در بعثت دائمي توضيح داده ايم

  : سوره جمعه مي گويد11و در آيه 
  

ليها و تركوك قائمـاً ُقـل ماعِنـداهللا َخيـرمِن اللّهـوِرمن التجـاره و اهللا خيـر                   و اذاراَ واتجاره اولهواً نفضوااِ    
  قينالرّاز

  
وقتي تجارت يا لهوي را مي بينند، شتاب آلود جذبش مي شوند و تو را در آن حال كـه قـائمي تـرك                        « 

بدينان بگوي آنچه نزد خدا است بهتر از لهـو و تجـارت اسـت و خداونـد بهتـرين روزي رسـان                       . گويند
  ».است

  
تو اينجا ايستاده اي و آنها : ( غمبري رها مي كنند   مردم دنيا  وقتي لهو يعني جاذبة قدرت متكاثر را مي بينند، تو را كه پي 

يعنـي كـامجوئي هـاي خـاص تكـاثر قـدرت و             (بگو آنچه كه خدا به شما مي دهد از لهو           ) دنبال تجارت و لهو مي روند     
و خداونـد بهتـرين     . بهتر از اينها است   ) البته اگر شما به طبيعت خودتان باز گرديد       (تجارت نيست، اما چيزهائي هست كه       

   . وزي دهندگان خاليق استر
اگر تجارت، عن تراض نباشد، همواره و در همه جا يكي از راههـاي تكـاثر                .    در اينجا مسئلة مبادله نيز عنوان شده است       

مثالً تجـارت   . مبادله نابرابر يكي از سببهاي تكاثر قدرت مي باشد و ما بعداً بدان خواهيم پرداخت              . ثروت در كانونها است   



ب نفتي كه به كشورهاي امريكا و اروپاي غربي مي رود، تمام ثروتهاي ما نيز به آنجا مكيده مي شود، تجـارت                      به سب : نفت
  .عن تراضي نيست

  : آل عمران مي فرمايد10و باز در آيه 
  

   اِنّ الذين كفروالن ُتغني عنمم اموالهم والاوال ُدهم مِن اهللاِ َشيئاً واولئك فهم وقودالنّار
  

  ».گز مال و فرزندانشان از عذاب خدا نرهاند و آنان خود آتش افروز جهنم هستندكافران را هر« 
  

بنـابراين كسـانيكه    .     كسانيكه كفر ورزيدند، جايشان در جهنم است و اموال و اوالدشان آنها را از خدا مستغني نمي كند                 
ينترتيب به خداوند كفر مي ورزند، امـوال  مطلق مي كنند و بد) از اوالد به قدرت انساني تعبير مي كنيم      (مال و قدرت را     

و قدرت اقتصادي براي آنها نمي ماند، زيرا طبيعت قضيه بر اين اساس است كه هر كانون قدرتي تشكيل شود، بنفسـه در                       
مقام كانون، خود را در معرض تالشي قرار مي دهد زيرا با نيروهاي ديگر برخورد مي كند و آنها را تجزيه مي كند ناچار                      

وز در برخوردهاي بزرگتري گرفتار مي شود و باالخره كانون ثروت و قـدرت متالشـي مـي شـود و چيـزي بـراي                         هر ر 
  .صاحبانش باقي نمي ماند

در طول اين تاريخ گنجهاي فراوانـي تشـكيل شـده انـد امـا بـه محـض                   :    سراسر تاريخ ايران بيان همين واقعيت است      
 در جهان مطرح شده است، ربودن و بخود اختصاص دادن اين گنجها             تشكيلشان اولين هدفي كه براي قدرتهاي موجود      

هنوز هـم همينطـور   . بخاطر اين گنجها اسكندر از غرب و مغول از شرق هجوم آوردند و اين گنجها را بردند      . بوده است 
بيدن و از   بقول فانون، استعمارزده همه شب خواب نشستن بر جاي كلن و در رختخواب او غلتيدن و با زن او خوا                   . است

  ) 15. (او گرفتن هر آنچه را كه دارد را مي بيند
   و اين عكس العملي است براي اينكه استعمارگر، استعمارزده را لخت كرده و حاصل غارت آنهاست كه وي جمع كرده                   

خـوابي  نيز، قابل فهم است كه فلسطيني خواب بازگشت به فلسطين را ببيند و به او نمي شود گفت كه چرا چنـين                       . است
زيـرا كـه    . انهدام اسرائيل در همين تراكم قدرتي نهفته است كه دولت صهيونيستي جمع و متراكم كرده است               . مي بيني 

خواهي نخواهي اين هفتصد ميليون انساني كه اسرائيل را در ميان گرفته اند، با اينهمـه تحريكـات، آرام نمـي گيرنـد و                        
قدرت همچنانكه  . ولي باالخره دفعة يازدهم پيروزي با آنها خواهد بود        . كستده بار ش  ... يك بار، دوبار،    . نخواهند گرفت 

  .يك طرف را از ضعف به قدرت مي برد، طرف ديگر يعني صاحب قدرت را به ضعف مي آورد
 خداوند اگر اراده كند دستگاه فرعوني را از راه اموال و امكانـات .     اين معني را در مذاكره موسي با خداوند مي بينيم         

  )88يونس : (برد از بين مي
  

 و قال موسي ربنا اِنّك اتيت فرعون و ماله زينه  و اَمواالفي الحيوه الدنياربناليضلّواعن َسبيلك ربنـااطمس                  
  علي اَموالهم و اشدد علي قلوبهم فاليؤمنواحتّي َيروالعذاب االليم

  
نش بر جهانيان زينت و اموال بخشيده       و موسي گفت پروردگارا همانا به فرعون و كارگزاران و هعمپيوندا          

خداوندا دستشان را از اموالشان كوتاه گـردان        . اي و بدين عوامل مردمان را از راه تو به بيراهه مي برند            
  ».پس ايمان نياورند تا برايشان عذاب دردناك رسد. و دلهايشان را در هم فشر

  
خدايا، با همة اينهـائي كـه بـه او          . ي، اموال هم كه دادي       خداوندا به اين فرعون، قدرت كه دادي، زينت هم كه داد          

مقصود . (داده اي من چگونه با وي بجنگم؟ او هم درست بخاطر چيزهائي كه به او داده اي، از راه تو منحرف شده است  
ان، قلبشان  پس تو اموال اينها را بالاستفاده گرد      ). آنست كه انسان را از راه نسبيت و فعاليت منحرف مي كند           » ع« موسي  

خداوند هم به او جواب مي دهد كه بسيار خـوب ولـي             . را در هم فشر تا ايمان نياورند و به عذاب اليم روز قيامت برسند             
ـ ه نرويد كـه صـاحب قـدرت را در هـم ب            يعني به آن را   . شما توجه كنيد از آن راه نرويد بلكه به راه خدا بيائيد            نيد و  كش



. بايد راه را عوض كرد و راهي ديگر رفت        .  تاريخ بشر بوده است و كاري است خطا        اين جريان . خودتان جاي او بنشينيد   
  .ما به اين راه در قسمت راه حل اسالمي پرداخته ايم

  : سورة بقره مي فرمايد268باز در آية 
  

  الشّيطان يِعد ُكم الفقر و يا مركم بالفحشاء واهللا َيعِد ُكم َمغفره ً منه وفضالً واهللا واسِع عليم 
  

و خداوند شما را وعدة مغفرت . شيطان به شما وعدة فقر مي دهد و در نتيجه شما را امر به فحشا مي كند         « 
  ».و فضل مي دهد و البته امكانات وي وسيع و بي نهايت است

  
  :   و باالخره سوره تكاثر، كه بيان تمام و كمال قانون قدرت است

  
 َثم َ لتسئلنّ يومئذٍ َعـنِ النّعـيم         )7( َثم َ لنرونها عين اليقطن       )6(يم  لترونّ الحج ) 5(كَالّ لوتعلمون علم اليقين     

)8 (  
  

اگر بـه   . پس بازايستيد چه زود ندانيد    . بازايستيد. تا بگورستان رسيديد  . تكاثر شما را بخود مشغول داشت     « 
.  يقين بخـش ببينيـد     دوزخ را باز و از نو ببينيد بديدة       . علم، به علم اليقين برسيد دوزخ را بچشم علم ببينيد         

  ».آنگاه از نعمتها پرسش شود
  

كـار و توليـد   :    بدينقرار در روابط مبتني برزور و مناسبات و تناسبات قدرت، تكاثر همگـان را بخـود مشـغول مـي كنـد                   
قـدرت مـالي    . آدميان ميداني جز تخريب نمي يابد و حاصل آن جز بكار ساختن و ويران كردن انواع قدرتها نمـي رود                   

مثل بهمني كه ازكوه سقوط مي كند و يا چون ماشين غظيمي كه بـراه مـي افتـد                  . و غير آن بر خود مي افزايد      ) ايهسرم(
اما بتدريج كه مقاومتها را بر سر راه مي بيند و در . خراب مي كند و بر خود مي افزايد و سرازير مي شود       . شتاب مي گيرد  

تا به درة مرگ مي رسد و چـه زود ايـن كـوه برفـي خـود را           اثر كم شدن شيب از سرعت و قدرت تخريبش مي كاهد            
به ياد دارائي ها مي افتد اما ديگـر ديـر اسـت و او را از تالشـي و مـرگ                . قدرت گرفتار تجزيه مي شود    . ناتوان مي يابد  

  .قانون قدرت كه در اين فصل مطالعه مي شود عينا همان است كه در اين سوره بيان شده است. رهائي نيست
  
  وابط متقابل قطبهاي قدرت ر-2
  

  : سورة حجرات مي خوانيم13در آية 
  

لتعا َرفوااِنّ اكرمكم عنـداهللا اتقـيكم اِنّ اهللا   ياايهالناس اباخلفنا ُكم مِن ذكرواُنثي و جعلنا ُكم ُشعوباً و قبائل    
  َعليم خبير

  
گردانيـديم تـا كـه از يكـديگر     اي مردم، همانا ما شما را از مرد و زن آفريديم و آنگاه ملتها و ظايفه هـا        « 

  ».خداوند دانا و خبير است. و گرنه بزرگوارترين شما نزد خدا متقي ترين شما است. شناخته شويد
  

تبديل گشت و جامعـه هـاي       » لتخاصمو« به  » لتعارفوا« تقسيم شدند تا    » شعوب و قبايل  «      چنين شد كه جامعة بشري به       
در رابطه با يكديگر، در خط از خود بيگانگي برخورد پيدا كردند و اين برخوردها به                انساني هم در رابطه با طبيعت و هم         

دشمني و آن به ايجاد روابط زور ميان جامعه ها و در درون جامعه ها انجاميد و امت واحد يا جامعة توحيدي بـه جامعـه                      
  )16. (شدندها و جامعه ها با يك رشته برشهاي افقي و عمودي به طبقه ها و اليه ها تقسيم 



  
   در اينجا، نمي توان به تفصيل اين امر پرداخت كه چگونه انسان، در رابطه با  طبيعت، ناچار شد كه كانونهـاي متـراكم                        

بوجـود آمـد و چگونـه در        » قشون« كننده و متمركز كننده اي درست كند و نيز چگونه، در رابطه با قدرتهاي خارجي،                
مـا در قسـمت اسـباب       . مين قشون ابزار اصلي تراكم قـدرت را تشـكيل داده اسـت            تمام جماعات بشري بدون استثناء، ه     

تراكم، اين جريان را برررسي خواهيم كرد، در اينجا بايدمان گفت اگر در جامعه هاي در رابطه، قدرتها در كانون هائي                     
جهان صفر نيست و نيـز اگـر   متمركز گشتند و برخوردها بوجود آمدند، اين امر بدان معني است كه منتجة قوا در مقياس         

يك محل و مكاني داراي چنان امكاناتي باشد كه از لحاظ موقعيت هـاي جغرافيـايي، طبيعـي و انسـاني و نيـز از لحـاظ                           
توانائي توليد، موقعيتي پيدا كند كه بتواند از برخوردهاي جماعات در رابطه، نيرو بگيرد به كانون اصلي تـراكم قـدرت                     

  . شوددر مقياس جهان تبديل مي
    تاريخ بشر را از زماني دنبال مي كنيم كه جامعه هاي انساني، بصورت مجموعه هاي در رابطه، با يكديگر برخورد پيـدا                       

يعني هميشه  . از آن زمان بدينسو هرگز ممكن نيست در تاريخ دوره اي منهاي يك يا چند قدرت جهاني يافت                 . كرده اند 
د داشته اند و هر وقت فقط دو قدرت بوده اند، آنقدر با هم برخورد كرده انـد                  در تاريخ بشر دو، سه قدرت جهاني  وجو        

  .كه قدرت سومي نيز مجال و امكان وجود و رشد يافته است
و حتي در دورة اخير كه در زمينة تراكم در مقياس جهان بحثي .      مسئلة فوق در نظريه ها مورد توجه قرار نگرفته است  

كنوني » تراكم« ولي  . زان غربي مي پندارند كه تراكم پديدة نوظهوري در تاريخ بشر است           گشوده شده است، نظريه سا    
: نيست بلكـه داراي سـابقة تـاريخي اسـت    » نو« مي باشد، از لحاظ محتوي بهيچوجه   » نو« جهاني هر چند از لحاظ شكل       

اكم شـده و سـپس طبـق قـانون        همواره و در مقياس جهان، منتجة قواي مجموعه هاي در رابطه، در دو سه كـانون متـر                 
و البته گاهي، دوره هائي پيش آمده است كه تنها يك قدرت اصلي و چند نيمچه قدرت فرعي                  . قدرت عمل كرده است   

و بهر حال در تمام تاريخ حتي يك استثناء هم پيدا نمي شود كه در جامعه اي بريـده از بقيـة                      . در صحنه بجاي مانده اند    
بشر در مجموع، اسير روابطي بوده است كه اين كانونهاي قدرت برقرار    .  به رشد شده باشند    جهان، كانونهاي قدرتي قادر   

كرده اند و طبيعي است كه در اين اسارت، و در اين زمينة تراكم زور، مرزها بوجود مي آيند و مالكيت فردي، مالكيـت                        
بيگانه شدن از فطرت، تأثيرات تشديد يابنـده        شكل مي گيرد و بنوبه خود بر اين جريان از خود            ... دولتي، مالكيت ملي و     

  .مي گذارد
  
   فراگرد تكاثر و تخريب قدرت در كانونهاي اصلي آن-3
  

    تا وقتيكه در مقياس جهان، كانون اصلي قدرت، توانائي ادغام داشته باشد، بعنوان قدرت اصلي بدون انقطاع بـر جـاي    
ـ   (و نيروهاي اقتصادي    ) مغزي و يدي  ( نيروهاي انساني    يعني تا هنگاميكه كانون قدرت بتواند     . خواهد ماند  د و  اعم از تولي

ديگران را در دستگاههاي اقتصادي، سياسي و نظامي خود جا بدهد و بخش قابل جذب آنها را    ) مواد خام موجود طبيعت   
سـلط برجـاي    در خود به فعاليت وادارد و بخش جذب ناپذير را از جريان خارج ساخته و نـابود كنـد، بعنـوان قـدرت م                       

اما، بمحض اينكه اين قدرت، توانائي ادغام را از دست داد، به سراشيب تخريب و تالشي مي افتد و طبيعـي             . خواهد ماند 
است كه با شروع اين تخريب، ديگر قدرتها و نيمچه قدرتهائي كه تابحال زير فشار اين قدرت بودند و بوسيلة اين كانون                      

قل ديگر دوشيده نمي شوند نيروهاي خويش را صرف تبـديل خـود بـه قـدرت                 مي شدند، چون حدا   » دوشيده« قدرت  
بمرور كه قدرت اصلي متالشي مي شود، قدرت هاي فرعي باال و باالتر مي آيند و باالخره قدرت اصلي                   . اصلي مي سازند  

  .را متالشي مي سازند
 معاصر نيز، امپراطوري اروپـا كـه چنـدين قـرن            و در دوران  ...     امپراطوريهاي ايران و روم بهمين نحو از بين رفته اند           

حاكم بر بشر بود، كم كم توانائي ادغام كردن را از دست داد و از پلهويش چيزي زائيده شـد كـه امـروزه خـود غـول                            
در طرف شرق نيز روسيه كه خود مـدتها         . عظيمي گشته است و در حقيقت اروپا در مقابل امريكا به بچة كوچكي مي ماند              

و اكنون باز جهان ما سه قدرت دارد كـه دو           . مين اروپا بود، بعنوان دومين غول بزرگ جهان برخاسته است         زير سلطة ه  
  .درآيد» بزرگان« كه بتدريج مي خواهد در زمره ) چين(قدرت اصلي هستند و قدرت سومي 



 از ايـن كانونهـا توانـائي           پس وقتي در مقياس جهان، قدرتها در كانونهاي در رابطه، جمع شدند، بسته باينكه كدام يك               
قطـب  « آنرا داشته باشد كه ديگران را در خود جذب كند، يعني رابطه اي نامتعادل با ديگران برقرار كند، اين كـانون،                      

در دوران معاصـر،    : و اين پديدة تاريخي هميشه اسـتمرار داشـته اسـت          . مي شود » كانون مركزي قدرت  « يا              » اصلي
ايـران و روم هـم چنـين        . تراكم در غرب و روسية شوروي قطب اصلي تراكم در شرق اسـت            اياالت متحده قطب اصلي     

 عربـي افريقـائي در غـرب، دو         -در شرق و امپراطوري اسالمي      ) نسبتاً(در زمان حملة مغول نيز، چين       . نقشي را داشته اند   
و البتـه بطـور مـداوم،    . ه اسـت قطب اصلي تراكم بوده اند و در دوران بعدي اروپا مدتي تنها قدرت صحنه جهـان بـود     

قدرتهائي فرعي نيز در صحنه حضور مي داشته اند ولي هميشه مجبور بوده اند تمام منابع و ثروتهاي خـود را در اختيـار                        
به عنوان مثال مي توان از بحران پولي اخير صحبت كـرد            . است» سوار« قطب قطبها، يا كنوني بگذارند كه بر همة اينها          

قدرتها مجبور شدند با اتخاذ سياستهاي مالي در جهت توقعات امريكـا، دارائـي خـود را در اختيـار وي                     كه چگونه نيمچه    
  .بگذارند

مرزهائي كه به صورت مالكيت خصوصي در زنـدگي مجمـوع بشـر             ...     پس، با وجود همة اين مرزهاي نژادي و ملي و           
اينها در زمينة نابرابري و نتيجة اين رابطه تراكم قدرت          است، چون ضابطة اصلي همة اينها را زور تشكيل مي دهد، رابطة             

  .در چند كانون است
  
  
  : قدرت طبيعتاً تكاثر طلب است-4
  

اياالت متحده كه اكنون بيشتر از نيمي از جهان را مي دوشد، طبيعتاً استراتژيش اين است       .      قاعدة قدرت بر تكاثر است    
 تا چه وقت آنچه را كه دوشيده است مي تواند تحليل برد؟ عين زالـويي كـه                  كه هر چه بيشتر بدوشد، اما به چه مقدار و         

اياالت متحده نيـز    ) قانون تكاثر (مكد و پس از مدتي كه ظرفيتش تمام شد باد مي كند، مي افتد و مي ميرد                   خون را مي  
  .چنين سرنوشت طبيعي و محتومي را دارد

و استمرار مالكيت   » مالكيت« نامي   ثر بكار مي برد، تحت عنوان و بنام           و اين كشور تمام وسايلي را كه براي جمع و تكا          
و تمام  ! من) آزاد(دنياي  .... پول من، زور من، قشون من، توليد من، امتيازات من، منافع من، نفت من و                : انجام مي دهد  

پس هر بار كـه     . است» زور« ه بمعني   بلك» مالكيت« دارند كه دقيقاً و اساساً نه بمعني        » من« اين ابزار و وسايل مضاف اليه       
هويدا گشت، امر بر زور است و بنـاي زور بـر تكـاثر    ) و نه كار(را كنار زديم و در وراي آن، زور » مالكيت« پرده              

مـن خالصـاً   « چه اين شـكل بگويـد   .  و تمام عواقب آن را بهمراه خواهد داشت       -شكلش هر چه مي خواهد باشد       . است
فرقي در واقعيت امـر نمـي كنـد و زور در جريـان          ... و چه   » من سوسياليست هستم  « ، و چه بگويد     »مي هستم مخلصاً اسال 

از سوسياليستها، مثال روسـيه شـوري و از اسـالمي هـا             : تكاثر همان مصائب را كه همواره ببار آورده است، ببار مي آورد           
  . دوران خلفاي اموي و عباسي كفايت مي كند

وق اين است كه قدرت طبيعتاً تكاثر طلب است يعني زور چيزي نيست جز قـوايي كـه از ديگـران گرفتـه                            دليل امر ف  
از اينرو وقتـي مـي گـوييم        . شده و در يك جا متمركز گرديده است و بغير از اين معنائي ندارد و نمي تواند داشته باشد                  

قـرار گرفتـه    » من« مع شده است و در دست       حاصل كار تبديل به زور شده است، يعني حاصل كار جمعي در كانوني ج             
و باز وقتي در مقياس جهان كانونهاي قدرت ايجاد مي گردند، طبيعتاً براي حفظ خـود، بنـاگزير بـه مرزبنـديهائي                      . است

... ، مرزهاي دريائي من، مرزهـاي نـژادي مـن و     »مرزهاي جغرافيائي من  « !: متوسل مي شوند و چه مرزبنديهاي عظيمي      
كنند و سرخ پوستاني را كه آنهمه قتل عـام كردنـد و وطنشـان را تصـرف                   يكا سياه ها را بهيچ حساب نمي      اكنون در امر  

اعتراض كرده اند كه حاال كه وطـن مـا را سـتانديد،             ! نمودند، هنوز راحت نمي گذارند بطوريكه اينها رسماً در قرن اتم          
و روشن است كه همة اين مرزبنديها راه بازگشت انسـان را    . و البته آنچه به جائي نرسد فرياد است       . اينهمه بما زور نگوئيد   

به طبيعت خود از بين برده است و خواهيم ديد كه اسالم به درست از همينجا و از نفي اين مرزها شـروع و مسـئله را در       
  .مقياس جهاني طرح مي  كند

  



  : سيال بودن قدرت-5
     

د، در يك جا بطور دائم مي مانند؟ پاسخ اين سئوال منفي است زيـرا                  آيا وقتي اين كانونهاي تراكم قدرت تشكيل شدن       
نيروهائي كه در يك كانون جمع شده اند و در آن عمل مي كنند، تحت تأثير مجموعه هاي ديگرند و بـه لحـاظ اينكـه                          

 در بر خوردند    خود نيز از مجموعه هاي ديگر آمده و تشكيل يك كانون را داده اند، بنابراين دائم با مجموعه هاي سابق                   
اما، از آنجا كه اصول برخورد، برخـورد زور بـا زور، و             . و اين برخورد دائمي مجموعه را در معرض تالشي قرار مي دهد           

از طريق نابرابري قوا، است و منشاء و نيز نتيجة برخوردها، زور است، در همان جريـان تخريـب كـانون قـدرت مسـلط،                         
: ليل زور توانسته است مانند جيوه اشكال متفاوتي با همان محتوي داشـته باشـد  بهمين د. كانون ديگري تشكيل مي گردد 

نبايد پنداشت اگر امروز امريكا بعنوان قدرت مسلط از بين رفت، فردا ديگر بشر آزاد مي شود بلكـه فـردا نيـز، در جـاي                          
و باز امر سـابق در شـكل جديـد          ديگري كه در خور اجتماع و تكاثر قوا باشد، قوا متراكم شده و منتجه اي خواهند داد                  

تنها در صورتي اين امر از بين مي رود كه مبنا را از بين  ببريم، يعني تمـامي مرزهـا را بـرداريم و                   . استمرار خواهد يافت  
اين عوامـل موجـده     . چنان موازنه ها را منفي كنيم كه بكلي عوامل موجدة امكانات تشكيل كانونهاي قدرت از بين برود                

وع رابطة انسان با طبيعت و نوع رابطة مجموعه هاي بشري با همديگر و تا اين عوامل برقرارند، آن كانونهاي                    عبارتند از ن  
  .قدرت بوجود خواهند آمد

     پيش از آنكه ايران تبديل به يك قدرت جهاني بشود، قدرتهاي كلده و بابل و آشـور بوجـود آمـده بودنـد و بعـد از                           
طر همـين   بخـا .  و بعد اروپا و ژاپن و حاال چين بعنوان كانون قدرت به ميدان آمده انـد                ايران يونان و روم و بعد اعراب      

هر نژادي يك دور آزمايش قـدرت داده اسـت و مالكيـت ايـن قـدرت                 « : ت كه گفته اند   جابجا شدن كانون قدرت اس    
شـان بـوده اسـت، نوبـت     ادواري است و چون همة اين نژادها مزة قدرت را در تاريخ بشر چشيده اند و چند روزي نوبت                  

ولي بنظر مـا، مسـئله ابـدا نـژادي نيسـت و نـژاد از             ! »سياهان هم خواهد رسيد و آنها هم يكروز سوار بر بشر خواهند شد            
فروعات قضيه و يكي از آن اموري است كه بايد از صورت آن بدون آن گذر كرد و حقيقت مسئله نژادپرستي كه نتيجـة        

ن است يك روز هم سياهان حاكم بر بشر بشوند و نبايد و نمي توان چون نژادگرايان                 ممك. زورمداري است را عيان ديد    
ها بتوانند در آنجا متراكم شوند،       اگر يكروزي آفريقا موقعيتي پيدا كند كه قدرت       . گفت كه حكومت از آنها بر نمي آيد       
  . حكومت از سياهان هم برخواهد آمد

است، و توانسته است آنجا     » بي طرفي «  اين كشور كوچك، چون سرزمين       :     مثال سوئيس مطلب را روشن تر مي سازد       
را به دژ نفوذناپذيري تبديل كند، تمام سرمايه هاي اروپا و حتي امريكا در آنجا جمع شـده و عمـالً از لحـاظ اقتصـادي                          

 باالخره در آنجـا هـم       آيا هيچ شنيده شده است كه كمونيستها در سوئيس فعاليتي داشته باشند؟           . حاكم بر اروپا شده است    
« بطور قطع كمونيست يافت مي شود، اما اگر اينها بزرگترين فعاليتها را هم بكننـد، چـون حـواس سـرمايه داران نبايـد                         

اين كشور بايد حتمـاً بصـورت دژ        . شود، محال است كه اين خبرگزاريهاي كذايي كلمه اي از آن گزارش بدهند            » پرت
  .سرمايه داري و سرمايه باقي بماند

     پس بدبختي بشر بخاطر سيال بودن قدرت مي باشد زيرا اگر اين كانونهاي قدرت هميشه در يكجا مـي ماندنـد، آنـرا                       
قدرت سيال اسـت و كـانون عـوض مـي           ! نه... اما  . خراب مي كردند و تمام بدبختيها پايان مي يافت و بشر آزاد مي شد             

هر چه بيشتر در    . بات قدرت، روزگار بشر را قرين خسران ساخته است        تجزيه بشر به مجموعه هاي در مناسبات و تناس        . كند
ر خسران ببار مي آيـد، ايـن خسـراني اسـت كـه بشـر در                 تاين موازنه بمانيم، احتمال خالصي از آن كمتر مي شود و بيش           

  :آنست
  

  تواصوابالصرِاالّالذين امنواوعملواالصالحاتِ و توا صوابالحق و) 2(ي ُخسرٍ اِنّ االنسان لف) 1(والعصر 
  

مگر آنـان كـه ايمـان     . شاهد است كه انسانيت در زيان و خسران گذران كرده و مي كند            ) تاريخ(زمان  « 
آورده و مي آورند و دررستكارند و يكديگر را بجانبداري از حق سفارش مي كنند و يكـديگر را بـه صـبر                

  ».مي خوانند) بر سختيهاي مبارزه(



  
ر برقرار است، اصل بر تمركز قدرت در يك يا چندين كانون و تكاثر آن  اسـت، بنـاگزير                         در اين جهان كه روابط زو     
مگر آنهايي كه اين قانون و اين بازي را نفي مي كنند و خود را از اين جريان خارج مي      . انسان همواره در خسران است    

  .و نستوه پاي مي فشرندت قرار مي گيرند و در هدف توحيد، استوار كنند و در راست راه نسبيت و فعالي
  

  ٭٭٭
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل سوم
  

  نظام سلطه و پويائي هاي چهارگانة آن
  

  
.      اجزائي كه مجموعة جهاني را مي سازند عبارتند از مجموعه هائي كه مسلط هستند و مجموعه هائي كه زير سلطه اند                    

در سلطه مسلط مي دوشد و مجموعة زير . ، سلطه استهر موازنه اي كه بر زور بناگردد و هر رابطه اي كه بيانگر زور باشد 
و نيز روابطي كه بين دو مجموعه برقرار شده جريان انتقال مداوم ثروتها و منابع زيـر سـلطه بـه                     . سلطه دوشيده مي شود   

  .قطبهاي مسلط را استمرار مي بخشند
هستيم و خريدارها هم يا بعنوان      » الكيت ملي م« مال خود مي باشيم، يعني داراي حق        » مالك«      مثالً در مورد نفت، ما      

و  معامالت ما هم به اين       . سرمايه خود هستند  » مالك« شركتهاي خصوصي و يا شركتهاي دولتي و يا خود دولت خارجي،            
طريق بوده است كه ما طبيعت، ثروت و منابع خود را در ازاء مبـالغ جزئـي كـه آنهـا مـي دهنـد، بـه طيـب خـاطر در                                

  .دعا هم كرده ايم كه اهللا خيرالرازقين» مبادلة متعادل« شته ايم و بخاطر اين اختيارشان گذا
  :بيانگر روابط مسلط و زير سلطه در نظام جهاني هستند) 17(   چهار پويائي 

  
  : پويائي ادغام-1
  

ز جـنس خـود        پويائي ادغام خاصة جامعه يا مجموعة مسلط است كه هر چه را كه از جامعه هاي زير سلطه مي گيـرد، ا                     
  .كرده و در خود ادغام مي كند

» جـا « را بعنوان مادة خام و هم بعنوان سوخت وارد مي كند و در اقتصاد خـودش                 » نفت« سرمايه داري امريكا    :    مثال
نفت خامي كه وارد اياالت متحده مي شود، در يك شبكة بسيار وسيع             . اندازد و آنرا با افزايش توليد منطبق مي كند         مي

عالوه بر كـاربرد  . اقتصادي، چرخهاي اين اقتصاد را بكار مي اندازد   » نيروي محركة « ي بكار مي افتد و بعنوان يك        توليد



نفت در تمامي زمينه هاي سوختي و حرارتي از اتومبيل و هواپيما گرفته تا توليد برق، از نفت ده هـزار مشـتق مختلـف                         
بـا هـر افـزايش    . و يا كودهاي شيميائي بـر پايـة آن مـي گردنـد    شود و صنايع عظيم پالستيك  پتروشيمي نيز گرفته مي   

وارداتي، و با هر جاانداختني، ظرفيت اقتصادي سرمايه داري باالتر مي رود و براي جذب بيشتري آماده مي شود و مـي                      
يا برق چقـدر و  ... توان محاسبه نمود كه با هر افزايش واردات مثالً توليد اتومبيل يا هواپيما چقدر بايد افزايش پيدا كند                  

، حـاال ديگـر حاضـر    هاي نفتي را دور مي ريختنـد » تفاله« و اگر سابق پس از استفاده هاي گوناگون، آخرين   . غير ذلك 
و . توانند آخرين باقيمانده هاي نفتي را در اقتصاد خود جذب كنند          اء را دور بريزند و مي خواهند و مي        نيستند آن اجز  

رشد يابنـدة پويـائي ادغـام    اين خاصة . ه تر مي گرددتر و گرسن قتصاد بيشتر مي شود، تشنههر اندازه قدرت ادغام اين ا   
  ! عوامل اساسي بدبختيهاي بشري استعاملي از 

     وجه مشخصه جامعه مسلط، پويائي ادغام است و اين جامعه مسلط نه تنها توانائي جذب و ادغام مواد خـام و ثروتهـا را            
از لحاظ نيروهاي يـدي يعنـي كـار         :  و يدي كشورهاي زيرسلطه را نيز در خود ادغام مي كند           دارد، بلكه نيروهاي مغزي   

الجزايـري در فرانسـه و كـارگران تـرك و اسـپانيائي و يونـاني در         » كارگران« اجرائي، مسئله بسيار روشن است و خيل        
اي كار اجرائي، زمينـة كـار الزم اسـت،    همچنانكه بر: از لحاظ مغزي، بايد بگوييم . آلمان گواه صادق اين مدعا مي باشند      

يعني مثالً براي بيل زدن، زمينه كار، يعني زمين الزم است، براي فكر نيز زمينة  تفكري بايد موجود باشد، واال فكر محلـي                        
س اگر نفت نبود و صنايع پتروشيمي بوجود نمي آمدند، قطعاً نيازي هم به مهنـد              . براي فعاليت و ابتكار و ابداع نمي يابد       

و وقتي نفت و پتروشيمي وجود دارند، همـة اينهـا و           . شيمي و بكار گرفتن آزمايشگاه و دانشكده و كارخانه يافت نمي شد           
اگر يك فرد ايراني، در رشته پتروشيمي تحصيل كنـد، ايـن فـرد              . آيند منجمله خِبرگان علوم پتروشيمي نيز بوجود مي      

از آنجا كه   : و در بقيه رشته هاي علمي نيز وضع از همين قرار است           . هيچ راهي بجز خدمت كردن به جامعة مسلط ندارد        
و مثالً با   ) پديده مهاجرت مغزها  . (امريكا براي فعاليت فكر، زمينة مساعد فراهم مي كند، توانائي جذب مغزها را يافته است              

و مي تواند همة اينها را      وجود اين مقدار كثير دانشجو كه خودش تربيت مي كند، از جاهاي ديگر هم دانشجو مي گيرد                  
  .در خودش جذب كند، يعني به اينها كار بدهد

در ايران روزگاران گذشته وقتي كـه مركـز تمركـز و            .      البته نبايد گمان برد كه اين پديده اختصاص به زمان ما دارد           
ان هجـوم آوردنـد صـدها    و يا مثالً وقتي سپاه مغول به ايـر  . تكاثر قوا بوده، همين پديده در جهت عكس رخ داده است          

  .هزار نفر از اسراي صاحب فن را به چين فرستادند
اينجاست كه نظريـة مـا بـا        .      حال اگر جامعة مسلط توانائي ادغام را از دست بدهد، در سراشيبي خراب شدن مي افتد               

 و ما به پويائي هـاي درونـي   او تنها به پويائي دروني سلطه گر توجه داشت       . نظرية لنين دربارة امپرياليسم تفاوت مي كند      
  :سلطه گر و زير سلطه توجه كرده ايم

  
  : پويائي تالشي-2
  

« توضـيح آنكـه وقتـي يكـي     . اسـت » پويـايي تالشـي  «    اثر روابط دو مجموعة مسلط و زير سلطه، در جامعة زير سـلطه   
وهائي كـه از دسـت مـي دهنـد،         است، از طرفي روابط اجزاي دهنده با يكديگر، در اثر نير          » دهنده« و ديگري » گيرنده

بعنوان مابازاء آنچه مي دهد نيروي محركه تخريب و تالشـي           ) جامعه زير سلطه  (و از سوي ديگر، دهنده      . سست مي شود  
بر اثر اين دو امر، يعني دادن نيروها و گرفتن نيروهاي محركه تجزيه گر، تجزيه و تالشي صورت مي گيـرد و                      . مي گيرد 

). از لحاظ فرهنگي و اجتمـاعي نيـز بهمـين نحـو اسـت             ( جامعه در اقتصاد مسلط ادغام مي شود         بخشي از جامعه و اقتصاد    
)18(  

نفت توليد شده در ايران، با ديگـر بخشـهاي اقتصـادي كـوچكترين رابطـه اي نـدارد و در هـيچ يـك از                 :      مثال نفت 
ان مجموعه نمي سازد، بلكه خود دولـت        فعاليتهاي اين بخش ها شركت نمي كند، و بطور كلي، صنعت نفت با اقتصاد اير              

  .مستقلي است در داخل كشور
     البته كار به اينجا خاتمه پيدا نمي كند، بلكه ما بازاء صادرات نفتي، بعنوان درآمد، شروع به متالشي كردن بقية اقتصاد                     

در برابـر ايـن سـيل       »  ملـي  توليـد « كشور مي كند، هراندازه بتواند از خارجه باتكاء درآمدهاي نفتي خريد مي كنـد و                



وقتي با ملي شدن نفت، اين اثر تخريبي درآمـدهاي نفـت در دورة حكومـت                . واردات محكوم به از بين رفتن مي شود       
  .ملي مصدق، از بين رفت و در نتيجه واردات قطع شدند، توليد ملي بسرعت رو به رشد نهاد

اگر ما صنعت يا كشاورزي خـودي داشـتيم،         . يز از بين مي رود    از بين رفت، روابط بخشهاي اقتصادي ن      » توليد«      وقتي  
همه اينها در رابطة با هم، يك نظام متناسب توليدي را تشكيل مي دادند كه بخشهاي مختلف آن در رابطة اكمال متقابل،                      

يـران بكلـي   امـا امـروز، اقتصـاد ا   . نيازهاي همديگر را بر مي آورند و معلوم بود چقدر توليد و چقدر مصرف مـي  كنـيم       
بكلي بريده و قسمتهاي عظيمي از آن بر وفق توقعات بازار غـرب             » صنعتي« بخش كشاورزي از بخش     . متالشي شده است  

بكلي ) مثل شمال تهران  (شهر با ده قطع رابطه كرده است و حتي شهرها نيز تكه تكه شده اند و قسمتهائي                  . توليد مي كنند  
ستكه در اقتصادهائي كه زير سلطة اقتصادهاي مسلط هستند، بخـش كشـاورزي كـه               اين... در اقتصاد غرب ادغام گشته اند       

و يا اگر هم رابطه اي دارد، بعنوان جزئـي          . بايد علي القاعده براي شهر توليد كند، با اقتصاد شهري هيچ رابطه اي ندارد             
  .از شبكة عمومي اقتصاد مسلط، و نه بعنوان مجموعه اي مستقل عمل مي كند

  
  : نابرابري پويائي-3
  

يعني هر زمان، آنكه مسلط است از زير سلطه مي گيـرد            : است» پويائي نابرابري «      رابطه و نسبت دو پويائي فوق با هم،         
و برخود اضافه مي كند، و با اين اضافه كردن، نسبتهاي دو مجموعه نابرابر تر مي شوند و باز در ايـن نسـبتهاي نـابرابرتر،                          

 30در زمان مصدق وقتي كه نفت ملي شـد،     . مي شود، بيشتر در خوردن زير سلطه توقع مي كند         آنكه قوي تر و چاق تر       
پويـائي نـابرابري بـدين      .  ميليون تن مي برند و كفايت نمي كند        300بردند و كفايتشان مي كرد، حال        ميليون تن مي  

. ود و غذاي بيشتري طلب مي كنـد       معناست كه درست مثل كرم هفتواد در شاهنامه، آنكه بيشتر مي خورد، چاق تر مي ش               
  :براي وضوح بخشيدن به مسئله، مثال نفت را توضيح مي دهيم. اين كرم هفتواد، امروز همين جامعه مسلط است

محاسبه كرده اند كه از هر صد واحد پولي كه از فروش نفت در اروپا بدست مي آيد، فقط چهارده درصد                 :     مثال نفت 
مربوط به قيمت نفت خام است و بقيه ماليات دولـت   ) ش قيمتهاي نفتي بظاهر تغيير كرده است      اين نسبت بر اثر افزاي    (آن  

با حساب سازيهائي كـه مـي كننـد بسـيار           . و مخارج كليه فعاليتهائي است كه در اقتصاد غرب و بوسيلة آنها بعمل مي آيند              
د و بنا براين مي بينيم كه هراندازه توليـد          كمتر از اين چهارده درصد را به ما مي دهند و مابقي را خود صاحب مي شون                

نفت بيشتر مي شود، اين نابرابري رابطه بطور اجباري بيشتر مي گردد، يعني هر توليد بيشتري خودش زمينة توليد باز هم                     
  .بيشتر، يعني نابرابري بيشتري را آماده مي كند

و (هاي نفت به ما مي دهند، دولـت در سـطح جامعـه              پولي را كه بعنوان درآمد    :    جريان در اينجا خاتمه پيدا نمي كند      
ارتشي و غيره پخش مي نمايـد و از ايـن رهگـذر    » عمراني« بعنوان حقوق، خريد از مردم، برنامه هاي   ) البته بطور نابرابر  

مقدار پـولي باشـد كـه در جامعـه     X يعني اگر : جامعه دارد» ضريب تكاثر« قدرت خريدي ايجاد مي كند كه بستگي به 
مقدار پولي خواهد بود كـه       s (X-1(  ضريب عمومي پس انداز باشد،        Sش شده و بدست نفر اول رسيده است، و اگر           پخ

  ...  پولي كـه نفـر سـوم و          s ( x-1 (³ پولي خواهد بود كه نفر دوم و         x) s-1 (²اين فرد خرج مي  كند و بهمين ترتيب          
)1-s( x      پولي كه نفر  n        پول در گردش در جامعه، يا قدرت خريد ايجـاد شـده عبـارت             ام خرج خواهد كرد، و مجموع

   و    N = ∞،  )يعني به خارجه نرود   (و اگر تمام پول در جامعه بماند        . در گردش » دستهاي« تعداد   = N  ∑ ) s-1 (است از   
 نزديـك بـه بـي       به صفر باشد، ضريب تكاثر      نزديك    sاگر  ) o › s › 1:     هميشه داريم . (  مي شود   S/1ضريب تكاثر برابر    

يعني اگر مردم، بداليل سياسي و اجتماعي ابدا ذخيره اي نكنند و هر چه بدست مي آورند بعنـوان قـدرت                     . نهايت است 
اين امر از جمله داليـل تـورم در خيلـي از            . شود  درصد مي  300 و   200 و   40 و   30خريد عرضه كنند، ميزان تورم      

ولي اگر بطور متوسـط     . ريد تقريباً همان مقداري است كه خرج شده       و اگر نزديك به يك باشد، قدرت خ       . كشورها است 
يعني مقدار پول خرج شده در كشـور، دو برابـرونيم خـود    .  خواهد شد5/2 بگيريم، ضريب تكاثر برابر 4/0  را  Sمقدار

  .قدرت خريد ايجاد خواهد كرد
بازار مي شود و چون توليد داخلي يا وجود              اين قدرت خريدي كه دوبرابرونيم درآمد نفت توليد شده است، متوجه            

ندارد و يا نزديك به صفر است، متوجه واردات مي شود و دولت مجبور است حتي گاهي تا يك برابرونيم قرض كرده و                       



و . و قرض را نيز بايـد از محـل درآمـدهاي نفتـي بپردازنـد              . كاال وارد كند، تا قيمتها بيشتر از حد قابل تحملي باال نروند           
و اگـر فقـط   .  درصد باال تر مي رود و رژيم چاره ديگري جز اين نـدارد   20ر اينستكه توليد نفت ما سالي در حدود         بخاط

 –رشد توليد نفت كمي كاهش پيدا كند، اقتصاد وابستة ايران به بحران گرفتار خواهد شد و چـه بسـا كـه رژيـم را هـم                          
  .از پاي در خواهد آمد با خطري جدي مواجه كرده و – 44-39همچنانكه در سالهاي 

تمام منابع موجود و متعلـق بـه نسـل حاضـر را             :      از اينجا و به اين دليل است كه اقتصادهاي مسلط آينده خور هستند            
اند و رشدشان موكول به اين است كه چيزهائي را هم كه متعلق به آينده است، بخورند و اينستكه زندگي همه                      خورده

فروشند به اعتبار آينده، مي خرند، به اعتبار آينده و به اين دليـل اسـت كـه اقتصـاد امريكـا                      مي  : بشر را قسطي كرده اند    
 ميليون تن از    500 ميليون تن نفت دردش دوا مي شد، اكنون بايد           30اكنون هيوالئي شده و بر عكس سابق، كه مثالً با           

خوراك مغز كفايتشان مـي كـرد و ايـن          درست مثل مارهاي ضحاك، كه در اوائل يك ذره          . خارج ببلعد تا راحت بشود    
  ...اواخر مغز دو نفر آدم هم كفايت نمي كرد 

، مصداق قاعده اي است كه تاكنون بدان توجـه          »ثروت، ثروت مي آورد   « ، يا   »فقر، فقر مي آورد   «      پس اين مثل كه     
و زير سـلطه اجبـاري و بـا تكـاثر           توليد نيز توليد بيشتري را ايجاب مي كند و نابرابري بين مسلط             : شده است  كافي نمي 

جريان خون به خارج ضـعف      . درست مثل اينكه زخمي در بدن ايجاد شده باشد و خون بيرون بزند            . قدرتها همراه است  
رفتن خون از بدن و ضعف بدن از يكسو و مرگ از            . كند و با آن خونريزي شديدتر مي شود        عمومي بدن را تشديد مي    

  . ي را تشكيل مي دهندگير سوي ديگر، يك جريان شتاب
  
  
  
  : پويائي قهر-4
  

     در نتيجة سه پويائي اصلي كه در فوق بيان گشت، قطبهائي بعنوان قطبهاي قدرت در جهان، شروع به رشد مي نمايند                     
دارند، رشد خود را ادامه مي دهند وقتي ظرفيتشان بـه           » ظرفيت« و، بطوريكه در قسمت بعد خواهيم ديد، تا آنجائي كه           

مـثالً  . ها رسيد، شروع به خرابي مي نمايند و عناصر تشكيل دهنده شان در مجموعة قدرت ديگـري متشـكل مـي شـوند     انت
ظرفيتش تمـام   « ولي بعد از اينكه     . اروپا زماني قطب تمركز و تكاثر در مقياس جهان بود و بهمين پويائي ادغام مجهز بود               

درست مثل زالوئي كه خون مي مكد و پس از اينكه           . ن مي دهد  ، شروع به صادر كردن و دفع مازادي كرد كه بيرو          »شد
اروپا كه مي گرفت حال مي دهد و بـي جـان مـي شـود                . ظرفيتش تمام شد از جان مي افتد و خون را بيرون مي دهد            

ـ     . امريكا مي گيرد و مثل زالوئي به پوست بشريت مي چسبد           ابق البته امكانات اين زالوي جديد، بيشتر از امكانات زالوي س
  .است، اما بي نهايت نيست و باالخره شروع به تالشي و تجزيه خواهد كرد

     نتيجة سه پويائي فوق خرابي پذيري قطبهاي قدرت قديم و نوسازي قطب قدرت جديد بـوده اسـت و علـت سـيال                       
اي قهريـه   خـود رسـيده و نتوانسـت قـو        » نقطـه اوج  « بودن و پايندگي قدرت اين بوده است كه قدرت از زمانيكـه بـه               

هاي ديگر صادر كند و در مجموعه خود و آن مجموعه ها بكـار انـدازد، زيـر فشـار درونـي و                        روزافزون را به مجموعه   
بيروني، شروع به خراب شدن مي نمايد و عناصر متشكله اي در يك مجموعة ديگر، ايجاد يك قطب قـدرت جديـد مـي                        

  .كنند
مثالً با دورة انوشيروان ستمگر اينستكه اكنـون ابعـاد برخـورد و ابعـاد روابـط           اما فرق زمان معاصر با زمانهاي گذشته و    

جهاني، در مقياس تمام كرة ارض است و مرزها در حقيقت برداشته شده اند و حتي بشر با قواي تخريبي اي كه  درست                        
ينستكه نكنـد ايـن توانـائي روزي    بيم بشر از فردا ا. كرده است، توانائي اين را دارد كه طبيعت و نسل خود را از بين ببرد    

بكار افتد؟ و اميد بشر فردا نيز اينستكه در اثر اين روابط و ادغام همة اين مجموعه ها در هم، كار بجائي برسد كه انقالب،                         
در مقياس جهاني پيروز بشود و در نتيجه امكان بهره يابي از اين مهمات تخريبي از بين برود و فرداي آزادي را براي بشر                  

  .دارك بكندت



     پس در حقيقت، در جهان معاصر و با ابعاد كنوني روابط بين المللي، نتيجة سه پويائي فوق، پويائي قهـر اسـت كـه در                       
مقياس جهان مي باشد و مشخصه زمان ما است و هر چه زمان پيش مي رود، درجه اش افزايش پيدا مي كند يعني چـون                      

مرحـوم  . ي دوشند و نيروهايمان را جذب مي كننـد، مـا اعتـراض مـي كنـيم                ما كشورهاي زير سلطه را غارت كرده و م        
تو . ايراني، چوب خشك را مي زند صدا مي دهد و اعتراض مي كند            « : اشراقي دربارة ملي شدن نفت، در منبر گفته بود        

وقتي منابع و . نيمما كه از چوب كمتر نيستيم كه ببينيم مي برند و اعتراضي نك» از چوب كمتري؟ چرا اعتراض نمي كني؟      
قوائي جذب قدرت مسلط مي شوند و بقيه جامعه بكلي آس و پاس مي              . ثروتهاي ما را غارت كردند، تجزيه پيش مي آيد        

يعني بخاطر اين تالشي همه جانبة جامعة ملي و شكل بندي هاي اجتماعي ناشي از آن، كارمايه هاي عظـيم بيكـار                      . شوند
ده شده، اما عرصة فعاليت و خالقيت توده هاي عظيم انساني، روزبروز محدودتر مـي               انسان فعال و خالق آفري    . مي شوند 

  .شود
     از طرفي انسان هر چه را دارد، از دست مي دهد و از طرف ديگر، مقدار توقعات او افزايش پيـدا مـي كنـد و بكلـي                            

) د كه اين امكانات را از دستش گرفتـه انـد          و مي داند كه دارد و باز مي دان        ( تناسب ميان توقعات او و امكاناتي كه دارد         
از طرف ديگر، نظـام     ). 19(بهم مي خورد و تحمل اين وضع غيرممكن مي شود و براي تغيير اين رابطه حركت مي كند                   

اگر فقـط توليـد سـاليانه نفـت را          » !پدر جد او در آمده ا ست      « سلطه نيز مي داند كه اگر اين رابطة موجود قطع بشود،            
و در اثر عدم افزايش توليـد درسـت مثـل           . داري غربي به صفر مي رسد      ند، ميزان رشد اقتصادهاي سرمايه    افزايش نده 

پـس  . ماشيني كه به سرباالئي كوه رسيده است و يكدفعه بنزينش تمام مي شود، مكث و بعد از مكث، سقوط پيش مي آيد                     
در نتيجه غرب مجبور    . ن نظام، ساقط خواهد شد    مسئله بسيار جدي است و مثالً در صورت قطع صادرات نفتي، غرب بعنوا            

ايـن قهـر رسـمي غـرب        . است تداركاتي تهيه ببيند و جلوي اين قهري را كه به مخالفت غارت او برخاسته است، بگيـرد                 
قهـر تـوده هـاي غـارت زده         . بصورت قشون تظاهر مي كند و مي بينيم كه هر روز ابعادش در دنيا افزايش پيدا مي كند                 

  .ورت انقالب عرض وجود مي كند و اينستكه جهان ما، جهان برخورد انقالب با ضد ا نقالب استجهان نيز بص
     با توجه به آنچه در مورد از بين رفتن مرزها و ادغام همه جانبة مجموعه ها در هم در آغاز اين قسـمت بيـان گشـت،                           

 را قهر ضدانقالبي جذب مي كنـد و بكلـي حـذف             يا اين قهر انقالبي   : براي جهان، در دو نهايت، دو سرانجام وجود دارد        
يا آن قهر انقالبي، اين قهر ضـدانقالبي را جـذب مـي كنـد و بنـابراين                  . مي نمايد و بنابراين سرانجام جهان تالشي است       

بين اين  دو انتها، با تشخيص روابط و اجزاء كه بايد بطور عينـي و بـر وفـق اصـول راهنمـا              . سرانجام جهان توحيد است   
  . بگيرد، سرانجامي است كه مجموعة جهان پيدا خواهد كردانجام

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل چهارم
  

  زمينة تمركز و تكاثر، مرزها، و سازوكارهاي سلطه
  

     در اين فصل پس از ذكر لزوم وجود امكانات كافي براي اينكه محلي بتواند به كانون تمركز و تكاثر تبديل گـردد، از         
ور بوجود آمده اند و با زور استمرار مي يابند و از ساز و كار نظام سلطه سخن خواهد رفـت                     مرزها بمثابه روابطي كه با ز     

  .براي تحول جامعه از توحيد به نظام طبقاتي و بقاي در آن، شرح خواهد شد» بيروني و خارجي« و نقش عامل    



       
  : زمينة تمركز و تكاثر-1
  

 آن كانون بايد داراي امكاناتي باشد كه جاهاي ديگـر از آن امكانـات بـي                      براي اينكه تراكم در كانوني ممكن بشود،      
مثالً اگر تمام سرمايه هاي جهان را در كشوري جمع كنيم ولي در اين كشور امكان بكار بردن اين سرمايه ها                     . بهره باشند 

كشور ديگري كـه در آن امكـان        وجود نداشته باشد، يا اين سرمايه ها در آنجا تلف مي شوند و يا خواهي نخواهي باز به                   
و يا اگر همة فعاليت اين مهارت ها وجود نداشته باشد، خواهي نخواهي ايـن مهارتهـا يـا                   . فعاليت داشته باشند، مي روند    

  . تلف خواهند شد و يا بجاي ديگري كه داراي زمينة فعاليت باشد، مهاجرت خواهند كرد
. تراكم قوا بشود، اينستكه امكانات تراكم در آن محل وجود داشته باشد                پس شرط اينكه يك جا و محلي بتواند كانون          

مثالً ايران قبل از اسالم  نيز ايران بعد از اسالم داراي اين شرط اساسي تراكم بود و بنابراين منتجة قـوا در ايـران محـل                           
در غرب ايـران قـرار داشـتند،        زيرا از يكطرف نيروهاي دنياي آنروز، چه آنهائي كه در شرق و چه آنهائي كه                : مي جست 

و . مجموعة جهان بسط بدهند   ) تمام(هيچكدام به تنهايي قدرتي نبودند كه بتوانند از مسافت دور دامنة سيطره خود را به                
از طرفي ديگر تشكيل كانونهاي قدرت در درون مرزهايشان، قطع رابطه با قـواي خـارج از مرزهايشـان را ايجـاب نمـي              

 وجودي خود را از دست مـي داد و خـود   ت لشيروان قطع رابطه مي كرد، ديگر عخاقان چين با انويعني مثالً اگر  . كرد
و نيز از لحاظ امكانات طبيعي هم، ايران بقول دوران سازان، در آخر دوران سـوم از      . را محكوم به از بين رفتن مي نمود       

دي داشـت و بخـاطر آن نيـز داراي چهـل الـي              زير آب خارج شده بود و تمام پوشيده از جنگل بود و طبيعت بسيار آبا              
پس طبيعتاً چون ايران داراي تمام امكانـات  . پنجاه ميليون جمعيت بود كه براي دنياي آنروز جمعيت بسيار عظيمي است          

  ) 20. (تفوق مي بود، وقتي كه با بقية كانونها در رابطة قوا قرار مي گرفت، بر آنها مي چربيد و مسلط مي شد
  
  : مرزها-2
  

كمبود نظريه ماركس در اينستكه در آن مرزها بمثابـه روابـط ارگانيـك     .      ديگر از اسباب مهم تراكم، انواع مرزها است       
اگر اين روابط را هم در نظر بگيريم تاريخ روابط زور يا سلطه با ايجاد مرزهـا شـروع                   . دورن و بيرون ملحوظ نشده است     

  . مي شوندمي شود و در درون مرزهاست كه طبقات پديدار
      مرز چيست؟ مرزي كه با زور ايجاد شده است، جائي است كه در آن منتجة قواي مجموعه هـاي در برخـورد، صـفر                        

حـال آنكـه مـرز      . بطوريكه هيچكدام، در يك زمان معين و در پي تعادل قوا، از آن قدمي فراتر نتوانند رفـت                 . مي شود 
گفـتن دارد كـه در روابـط        . ا كار و بوسيلة طبيعت بوجود آمده است       طبيعي، مرزي است كه حاصل رابطه اي باشد كه ب         

مبتني بر زور، مرزهائي كه با كار و بر اساس هويت نسبي هر جامعه و هر گروه بوجود آمده اند، و حتي مرزهـائي چـون                   
جويند و خـود    كه طبيعت در ميان گذاشته است، از خود بيگانه مي شوند و به مرزهاي زور تبدل مي                  ... اختالف رنگ و    

  .مايه تشديد و استمرار روابط زور در مقياس جامعه و جهان مي گردند
     مرزها چه وقت بوجود آمدند؟ زماني كه جوامع بشري به مجموعه هاي بريده از هم، در رابطه با  طبيعت و در رابطه                        

ي و اقتصادي از اين روابط زور متـاثر         سازماندهي هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگ      . با يكديگر در روابط زور قرار گرفتند      
طبيعت كه گاه فراوان محصول در اختيار مي گذاشـت و گـاه در   . شد و خود انعكاس روابط سلطه گر و زير سلطه گشت         

جائي بخيل و در ديگر جا گشاده دست مي شد، بر روابط جامعه ها اثر مي گذاشت، صلح و جنگ ميان مجموعه هـا زيـر               
 مـي   يفـر ر جريان دادن نيروهاي محركه اي كه در بطن هر جامعه ايجاد مي شـدند و بنـاگزير م  فشار طبيعت و يا بخاط 

دولتها و قشونها   . جستند، در مجاري تكوين و تمركز و تكاثر قدرت در هر مجموعه، مرزها را پديد آورد و استمرار بخشيد                  
  .شكل گرفتند و نظام طبقاتي عارضه اي پايدار گشت... و 

ركز و تكاثر قدرت در جهان، به ايجاد كانونهاي جهاني تمركز قدرت انجاميد و قـدرتهاي جهـاني، پديـدار                         جريان تم 
سـازندگان  (و كـذابين  ) زورمنـدان و زرمنـدان  (قدرتمنـدان  : از اينرو صرف اجتماع اين عوامل. شدند و استمرار يافتند  

كـافي نيسـتند، عامـل      ) خص و شخصيت پرستي   ش(و ذهنيات مردمان    ) ايدئولوژي خودكامگي و قدرت خودكامه پرستي     



چهارمي الزم است كه با اين عوامل تأليف شد و جامعـه را از توحيـد بـه نظـام طبقـاتي متحـول كنـد و در ايـن نظـام                          
  .اين عامل، بيروني و خارجي است. نگاهدارد

نـد كـه نسـبت بـديگران مسـلط          بمحض اينكه گروهي در مرزي قرار گرفت      :      تأثيرات از خودبيگانه ساز مرزها بيشمارند     
است، همانند جامعه زيرسلطه، به طبقات تقسيم مي شوند چرا كه زور جز از راه تجزيه بوجود نمي آيد و تمركز آن جز با                

و در اين جامعه طبقاتي مسلط، كمترين عضو خـود را در مقايسـه بـا افـراد جامعـه مـادون از                       . تخريب صورت نمي گيرد   
ته وي قرباني تبليغات مسموم كننده است كه اگر اين تبليغات نباشند و آدميان را مسموم نكنند،               الب. شمرد نژادي برتر مي  

وضع را طبيعي نخواهند شمرد و در پي پرستش قدرت و زور، نسبت به مردم جامعه زير سـلطه احسـاس غـرور نخواهنـد                         
رد و نتيجه بار سـنگين سلسـله مراتـب          هاي خود را بوسيله اين عوامل ذهني تسكين نخواهند ك          كرد و بخشي از ناكامي    

  .اجتماعي را بر دوش خويش با صبوري تحمل نخواهند كرد
     در جهاني كه مرزهائي بر اساس زور، نه كار، بوجود آمده، و زور اين مرزها را حفظ يا كم و زياد كرده، آيا مي توان                         

به زور بوجود آمده اسـت، بـه زور ادامـه يافتـه     :  استتصور برابري كرد؟ مثالً وجود اسرائيل در خاورميانه، به زور متكي     
است، به زور ساكنين آن سرزمين را بيرون كرده است، و به زور وضع موجود را به صد ميليون عـرب و هفتصـد ميليـون             

در اين وضعيت، آيا ممكن است گفت بـين         . مسلمان تحميل كرده است و هر روز هم هر كار مي خواهد انجام مي دهد              
طيني و صهيونيست مهاجر، روابط برابر متصور است؟ با وجـود مرزهـاي عقيـدتي، مرزهـاي مـذهبي، مرزهـاي                     عرب فلس 

آيا ممكن است كه بگـوييم      ... نژادي، مرزهاي جغرافيائي، مرزهاي قدرت، مرزهاي دانش و مرز فن، مرز اطالعات و مرز               
 داشته است به آقاي صهيونيسـت فروختـه و از آن            عرب فلسطيني با رضا و رغبت و علم و اطالع، اموال و زمين و هر چه               

  مملكت خارج شده و اكنون، حسب الشرع، آنجا ملك طلق اسرائيل است؟ 
     بنابراين، از جمله لوازم تحقق يا مالكيت خصوصي بدين معني كه هر انسان مالك دست آورد كار خودش بشـود، بـر                      

مرزهـا در داخـل هـر منطقـه اي          ). و آنهم در ميان ملـل     (ئي نيستند   مرزها، تنها مرزهاي جغرافيا   . داشتن اين مرزها است   
مرز بين ترك و فارس، لر و كرد، عرب و عجم، و مي دانيم كه ايـن عناصـر در جامعـه مـا از         : وجود دارند، مثالً در ايران    

الت متحـده مـرز بـين       في المثل در ايـا    : در مناطق رشد يافته نيز اين مرزها وجود دارند        . موقعيت برابر برخوردار نيستند   
مـثالً در ايـاالت متحـده منـاطق     : ولي مرزهاي جغرافيايي هم وجود دارنـد ... سفيد و سياه، مرز بين آسيائي و اروپايي و     

و منـاطق   ) كه در واقع قطب تمركز و تكاثر سـرمايه انـد          (پيشرفته تري وجود دارند كه قطب پيشرفت خوانده مي شوند           
 كه رشد ظالمانه اقتصادي موجب شده اسـت         م يكي از دعواها بر سر اين است         فرانسه ه در  . عقب مانده هم وجود دارند    

و هر روز هم فاصله ميان منـاطق رشـد يافتـه و             : كه مناطق رشد و توسعه نيافته در اين قلمروهاي رشد يافته بوجود آيند            
زيـاد  » وراي نوما« ) Ultra - modern (رشد نيافته افزون تر شود، در فرانسه هم مناطق رشد نيافته فراوانند و هم مناطق

  .ن دو هم هر روز فزون تر مي شودشده اند و فاصله اي
بوجود آمده اند و تا اين مرزها وجود        ) و رشد آن  ( بر اساس توقعات قدرت     ...      تمام مرزها، از عقيده و نژاد و خاك و          

و بدين خاطر در هنگام سـنجش مالكيـت         . قق پيدا كند  دارند، اصل حاكميت انسان بر نتايج كار و فعاليتش نمي تواند تح           
  .اسالمي با اصل بعثت، باز از مرزها و از روش مبارزة اسالم با آن سخن خواهد رفت

  
  
  : سازوكارهاي سطله-3
  

اقتصـادي يـا    (     در اين قسمت مي خواهيم طرحـي عمـومي ارائـه دهـيم كـه قـادر باشـد چگـونگي تـراكم قـدرتها                          
ان دارد و ما بتوانيم در هر زمان و هر مكان، اين قاعده را براي سنجش وضع در آن زمان و مكان بكار                       را بي ) غيراقتصادي

  .بديهي است اين مبحث مهمترين قسمت بحث مالكيت مي باشد. ببريم
كنيم و       ما زمينه مطالعه را زمينة جهاني مي دانيم و بنابراين در تحقيق جوامع بشري، زمينه را مجموع جهان فرض مي                     

مطالعـه  : در تاريخ نيز با ديد توحيدي  نگاه مي كنيم و آنرا سازوكارهاي روابط پديده ها وامرهاي مستمر تلقي مي كنيم                    



اي به اينصورت، ديد و شناخت جامعي به انسان مي دهد حال آنكه در مطالعه بصورتهاي ديگـر چنـين شـناخت جـامعي           
  .گردد حاصل نمي

را بصورت مجموعه هائي فرض كنيم و آنها را در رابطه با هم قرار بدهيم، مالحظه مي كنيم                       پس اگر اجتماعات بشري     
كه هميشه اين رابطه از طريق كانونهايي كه معرف تراكم قوا در جامعه هاي خودشان بوده اند، انجام مي گرفته اسـت و                  

  :در اينصورت
يعني در جهان،  بعنوان يك مجموعه، هميشه        .  مي باشند   كانونهاي قدرت در مقياس جهاني، يك امر سيالي بوده اند و           -1

كانونهاي اصلي قدرت وجود داشته اند و بنابراينكه، در مقياس جهان، منتجة قوا چگونه و در چه شـرايط زمـان و مكـاني                        
  .حاصل مي گرديده، محل كانون تغيير مي يافته است

بطه بوده اند يعني هميشه نقش علت وجودي همـديگر را            اين كانونهاي اصلي قدرت، با كانونهاي فرعي قدرت در را          -2
هيچ كانون قدرتي در هيچ واحد اجتماعي منهاي روابطش با كانونهاي قدرت در واحـدهاي اجتمـاعي                 : بازي كرده اند  

بنابراين تمـام شـكل بنـديهاي سياسـي و اقتصـادي و اجتمـاعي و نيـز           . ديگر نمي توانسته است و نمي تواند بوجود بيايد        
ناشي از روابط كانونهاي قدرت با يكديگر و تبديل توان كار و محصول             ... اي سياسي جغرافيايي، عقيدتي، نژادي و       مرزه

  .كار توده هاي محروم، به زور است
   

) بيمـاري (يعني اگر كانون تراكم قوائي بوجود آمد،        . در نظام بدن، اين قاعده صادق است      :      مثال پديده هاي طبيعي   
و يـا در علـوم طبيعـي،    . يعتاً دو جريان جذب در كانون قوا و تجزيه در بقية بدن را با هم ايجاد مـي كنـد                  اين كانون طب  

اين دو با هم انجام مي شـوند زيـرا تركيـب بايـد     : هرگاه تركيبي صورت گيرد، حتماً بايد تجزيه اي نيز انجام يافته باشد       
  . عناصر خود را از جائي اخذ كند

ادامه و رشد هر كانون قدرتي در گروه تجزية جامعه اي است كه قدرت عناصر خـود                 : درت است      امر فوق، طبيعت ق   
مثالً اگر در يك جامعه، سرمايه اي در دست عده اي متراكم مي شود، بسيار طبيعي اسـت كـه تـوده                      . گيرد را از او مي   

عرض  راين دو جريان هميشه با هم و د. دهاي عظيمي از يك روزي مختصر ساالنه، ماهانه و حتي روزانه اي محروم بشون        
ايـن قاعـدة    . هر وقت شما مسلطي ديديد، بايد زود بدنبال زيرسلطه ها بگرديـد           : انجام مي شوند  ) و نه در طول هم    ( هم  

  .قدرت يا قاعدة از خودبيگانگي جامعة بشري است
جود آمده اند، گرچه آزادي بشـر را             و چنانكه در قسمت گذشته متذكر شديم، اين كانونهاي قدرت كه در همه جا بو              

بتأخير انداخته اند ولي جاودانه نيستند و چنان نيست كه نتوان آنها را حذف نمود، بلكه سـرانجام، بعـد از اينكـه جوامـع                         
در تكـوين كـانون     » خـارجي « بشري توحيد كامل پيدا كردند، شرايطي جمع مي شوند كه ديگر عناصري كـه بعنـوان                 

د، وجود نداشته باشـند و نتواننـد چنـين نقشـي را بـازي كـرده از بازگشـت انسـان بـه آزادي                         قدرت شركت مي نمودن   
  . جلوگيري نمايند

اگر هر دوي اينها الزم و ملزوم همديگر هستند و باهم مي باشند، چطور مي شود كه در آينده فقـط يكـي از                        :      سئوال
  آنها حذف مي شود؟

تقسيم بشر به واحدهاي كوچك و نوع روابط بين المللي يعني تقسـيم       . ع همراهند مسلط و زيرسلطه امرهاي واق    :      پاسخ
ما اين تقسيم را طبيعي نمي دانيم، بلكه آنرا از خود بيگانگي تلقي         . المللي كار و قوا اين وضع را بوجود آورده است          بين
و انسـان در جامعـة      .  حـذف مـي شـوند      كنيم و بنابراين مي گوئيم كه نه فقط يكي از اينها، بلكه هردوي اينها بـاهم                مي

در آنصورت بشر از همة اين از خود        . توحيدي به وحدت در زمينة هويت، در زمينة خالقيت و در زمينة آزادي مي رسد              
  .شود بيگانگي ها آزاد مي

 « پديـده » داخلـي «      اما در شرايط وجود مرزها، بعضي از عناصري كه در تكوين قدرت شركت مي كنند بـه عناصـر                    
سئوال اينستكه آيا مـي شـود و عملـي    . و بيگانه هستند و روابط اجتماعي از خود بيگانه ساز را موجب مي شوند          » خارجي

  است كه همة اينها را حذف كنيم؟
اس انسان و فرد، در جامعه اي مثل جامعة ايراني كه در آن ارزش برين، قدرت مطلقـه اسـت و همـه                       و ياحتي در مقي        

بزيد؟ ما مي گوييم كه     » انسان گونه « ال قدرت مي روند، آيا راهي هست كه آدمي بتواند در اين جامعه              شب و روز بدنب   



تشيع يعني راه زيست در اين جهان از خودبيگانه سـازي كـه انسـان شـيعه         : فكري براي اين كار شده و تشيع همين است        
  . در عالج چاره به اين مطالب باز خواهيم گشتما. بايد آنرا تغيير بدهد و رهبري كند و به مرزهاي آزادي برساند

  :تكراراً قاعده فوق را بصورت ذيل بيان مي كنيم
«      اگر در يك پديده اي كانون قدرتي بوجود آمد، حتماً عنصر يا عناصري از اين كـانون قـدرت نسـبت بـه پديـده                          

ش، نسبت به پديده بيگانه و نسـبت بـه عناصـر            است يا هستند و نيز حتماً اين كانون قدرت، در بسياري از عناصر            » خارجي
بعبارت ديگر هيچ كانون قدرتي در هيچ پديـده اي بوجـود نمـي              . شده است ) تر(خارجي كه با آنها تركيب شده، يگانه        

آيد مگر اينكه بخشي از اين كانون قدرت توانسته باشد عناصري از مجموعه هاي ديگـر گرفتـه، بـا آنهـا تركيـب و يـك                           
  .باشدمجموعه داده 
آيا ممكن بود بدون تصرف كشورهاي ديگـر و جريـان يكطرفـة غنـائم و                : دستگاه خالفت اسالمي در آغاز    :      چند مثال 

به مدينه، اشرافيت جامعه اسالمي تكوين پيدا كند؟ پس اين امر كه خالفت به سلطنت معاويـه مـي                   ... جزيه ها و خراج و      
از زمان عمر دستگاه اداري ايراني شد و دفتـر و  . ر مكونه اش خارجي هستند زيرا كه عمده عناص   . انجامد، غيرمنتظر نيست  

پايگاههاي نظامي چون پايگاه كوفه ايجاد شدند و به كشورهاي زير سلطه نيز فرماندار و حاكم گسيل                 . دستك وارد گشت  
 كسـري عمـل مـي    معاويه هم در دمشق كاخ سبز درست كرد و وقتي هم مورد مؤاخذه عمر واقع شد كه چرا چون     . شد

! كند، جواب داد كه ما چون با خارجيها مقابله مي كنيم، بايد قصر ما از قصر آنها مهمتر باشد كه بر عظمت اسالم بيافزايـد                        
  ...و عم هم ظاهراً به اين استدالل قانع شد 

 كه ايـن قـدرت بـه        و بنابراين قاعده اين است    . هستند» خارجي«     مي بينيم كه عمده عناصر رشد اين قدرت نوخاسته          
و در واقع هم سلسله هاي اموري و عباسـي  ! بيگانگي نسبت به جامعة اسالمي ميل كند و اگر ميل نكند، خالف قاعده است            

  .همه در خط سابق افتادند... و 
ود كه  اگر ما بپرسيم كه چرا دولت شوروي بعد از انقالب كبير اكتبر چنين وضعي را دارد، مگر قرار نب                  :      دولت شوروي 

نيز بعنوان ابزار طبقة مسلط روي به اضمحالل گذارد؟ در جواب خواهند گفت كه چون               » دولت« طبقات از بين بروند و      
امپرياليسم جهاني حي و حاضر و ناظر بر امور داخلي ما بوده و هست، ما ناچار بوده ايم كه قشون عظيمي داشته باشيم كه      

پـس در   . پيـاده كنـيم   » سوسياليسم را در يك كشور    «  قوي نيز باشيم و باصطالح       از پس او بربيايد و نيز داراي يك دولت        
  .شوروي نيز عناصر خارجي در ايجاد و تكوين كانون قدرت حضور دارند و اين يك قاعدة عمومي است

وجود در پديده هاي طبيعي نيز اين قاعده صادق است يعني در هيچ پديده اي، كانون قدرتي ب                :      پديده هاي طبيعي  
و بمحض تشكيل، اين مجموعه نسبت به . نمي آيد مگر اينكه اين كانون قدرت با عناصري خارج از پديده، مجموعه بدهد         

ايـن مجموعـه    . پديده سابق نسبتاً بيگانه و نسبت به عناصر خارجي كه با آنها مجموعه داده است، نسبتاً خودي مـي باشـد                    
كند، نسبت به آنها يگانه تر و داخلي تر و نسبت به پديدة سابق، بيگانه تر مي                 جديد، هراندازه بيشتر به عناصر خارجي ميل        

  :و باز بنابراين قاعده در پديده هاي اجتماعي، در گروه هاي حاكم بر جامعه ايران نظر كنيم. شود
نسبت به جامعـة     اين گروه ها هراندازه بيشتر در نظام مسلط جهاني يعني كانون قدرت در جهان ادغام مي شوند، بيشتر                    -

  :ايراني بيگانه مي گردند و كمتر امكان دارد كه با آن جامعه  عناصر و هويتهاي مشترك داشته باشند و يا
است زيرا با هيچ بخـش اقتصـادي كشـور مجموعـه     » بيگانه« نفت بعنوان مادة خام بكلي نسبت به جامعة ما       :  نفت ايران  -

  .است زيرا كامالً با بخشهاي مهم اين اقتصاد مجموعه مي دهد» خودي« اما همين نفت در اقتصاد مسلط، . دهد نمي
به چگونگي تراكم قدرت اقتصادي در كانونهاي قدرت جهاني و اثرات اين تراكم در جامعه هاي       » ديد«      و اگر با اين     

يـك  . نـرا نمـي ديـده ايـم    زير سلطه بنگريم، بر واقعيت هايي استشعار مي يابيم كه پيش از اين بر ما مجهول بوده و مـا آ    
واقعيت اينستكه برخالف آنچه حزب توده مي گويد كه شاه با كنسرسيوم در تضاد است، چنين تضـادي در كـار نيسـت و           

هر دو عناصر مشتركي دارند و هر دو        . دادند و مي دهند    باشند و با هم يك مجموعه تشكيل مي        اين دو در وحدت مي    
  .د درتناقض قرار گيرندهمديگرند و نمي توانن» علت وجودي« 

يعنـي وحـدت مجموعـه در       ( وجود بيايد كـه توحيـد         به   )بمعناي مجموعه (     بنابراين هر گاه كانون قدرتي در جامعه        
هويتش، وحدت مجموعه در حركتش، وحدت مجموعه در سيمايش، وحدت مجموعه در محتـوايش و بـاالخره وحـدت                   

آنرا خراب كند و از بين ببرد، ما بايد فوراً بدانيم كه عناصري ) نورددمجموعه در منازلي كه در طي حركت خود در مي    
  . وارد شده اند و جز اين هم ممكن نبوده است-از جامعه هاي ديگر در اين جامعه بطور عرضي  و نه طولي 



بايـد بگـوئيم كـه    اگر تيمساري مثل صدها همدست خودش، ميليونها زمين را در ايران به ثبت برساند، ما ن:      مثال ديگر 
اين تقصير اسالم است كه مالكيت خصوصي را اجازه داده است و بنابراين ايـن تيمسـار فـوق الـذكر توانسـته زمينهـا را                          

، پس او بعنـوان شـخص زمينهـا را مالـك            »نظامي« يعني  » تيمسار« بلكه بايد توجه به اين مطلب بكنيم كه         . تصاحب كند 
و بنابراين قدرتي كه در اين كشور شكل گرفته و واقعيت           . نها را تصرف نموده است    نشده، بلكه بعنوان نمايندگي قدرت آ     

يافته است، با هويت توحيدي جامعه در تناقض است و البته اينها هيچگاه با هم در يكجا جمع نمي شوند و هميشه بـا هـم       
 ،كه بخشي از تاريخ ايـران  در حال تزاحم و تخاصم هستند و اين است دوگانگي قدرت، قدرت سياسي و رهبري مذهبي        

هر وقت قدرت نظامي بوجود آمده، حتماً در  برابرش يك قدرت غيرنظامي و غيردولتي نيز عرض اندام                  : را ساخته است  
  .نموده و با آن جنگيده است

ت و هرگاه كانون قدر:      تاكنون معلومتان شده است كه مسئلة قدرت يك مسئلة ملي نيست، بلكه مسئله اي است جهاني         
و اين بيان علي است، آنجا كه       . مجموعة مسلطي بوجود آمد، حتماً مجموعه هايس ديگري وجود دارند كه زير سلطه اند             

و اهميت اين بيان از لحاظ علمـي مبـرهن اسـت كـه علـي شـكل                  . گويد هرگاه كاخ ديديد، دنبال كوخ بچرخيد       مي
بحث در اينسـتكه    » سوسياليسم« اآلن هم در مورد     . درگيريمعمومي و محتواي واقعيتي را بيان مي كند كه همة ما با آن              

وقتي كه  « : » مرزها كي از بين مي روند؟     « و  » .وقتيكه مرزها از بين بروند    « : » سوسياليسم كي در دنيا بوجود مي آيد؟      « 
و تا سوسياليسم   تا مرز هست، سوسياليسم نيست      . اين دور تسلسل و باطل است و هيچوقت حل نمي شود          » .سوسياليسم بيايد 

  :آيا راه ديگري براي وصول به جامعة توحيدي وجود ندارد؟ چرا! نيست، مرز هست
  

  :»موازنة عدمي«     كانونهاي تراكم قدرت از بين نمي رود مگر با 
 ، اين آموزش بزرگ اسالم بازگشت به جامعة توحيدي هم در مقياس جامعـه و هـم                »موازنه عدمي «      ما معتقديم كه با     

اگر ما بخواهيم با جامعه اي كه نظام غلطي دارد بجنگيم، بايد از نظـام آن جامعـه و از نظـام            . ر مقياس فرد شدني است    د
با رقصيدن از شب تا صبح نمي توان بـا          . ارزشي آن جامعه خود را خارج كنيم و با آن جامعه موازنة عدمي برقرار سازيم              

با نفـي ايـن     .  طريق همين ضد ارزش ها خود را به حكومت رسانده است           جامعة بورژوازي جنگيد، زيرا كه اين جامعه از       
. ضد ارزش ها است كه ما مي توانيم نيروئي انقالبي بسازيم و اين نظام اجتماعي را دگرگون كنيم و طرحي نو دراندازيم

  .و اينست راه حل شيعه
آنجـا كـه باسـتناد بقـول امـام                     .  انـدريابيم      و از اينجاست كه ما مي توانيم مفهوم نظري مهم حـرف آقـاي خمينـي را               

  .مراجعه به اين دستگاه دادگستري براي رسيدن به حق، ولو شما ذيحق باشيد، بر شما حرام است): 21(مي گويد 
ـ .       موازنة شما با اين دستگاه ستم، موازنة عدمي است        بالً بـه نيـاز   وگرنه، بمحض اينكه شما به او اظهار نياز كرديد بايد ق
اين چنين نيست كه رژيم دادگستري را براي رفـع سـتم سـاخته    . اساسي او، كه عبارت است از رشد قدرت، پاسخ بدهيد 

را به شما تحميل مي كند و بعد به شما مي گويد          » اطاعت از نظمش  « قبالً آن بيداد بزرگ يعني      . باشد تا به داد شما برسد     
و بديهي است كه چون اصل قضـيه بـر ظلـم اسـت، شـما در دادرسـي       . »ستري من بيااگر كسي بتو بيداد كرد به دادگ    « 

و اگر كسي به شما خالف اين را بگويد، بدانيد فريب مي دهد زيرا در دستگاه ستم،                 . هيچگاه به حق خود نخواهيد رسيد     
  .هيچكس، هيچگاه، به حق خود نمي رسد

  د و به دادگاه هم مراجعه نكند؟پس تكليف مظلوم چيست؟ حقش را گرفته ان:      سئوال
  .حتي اگر مجبور شود با او بجنگد، بايد حقش را بگيرد. بايد خودش بطور مستقيم قضيه را حل كند:      پاسخ

نه مي تواند وي را بكشد و نه مـي توانـد از             . فرضاً زني با شوهرش نمي سازد     . بعضي مواقع مسئله جنگي نيست    :      سئوال
  آيا راه حل ندارد؟.  با رأي دادگاهاو طالق بگيرد، مگر

راه حل اساسي، يعني موازنه عدمي اينسـتكه بـراي از بـين بـردن قـدرت                 . البته نمي شود راه حل نداشته باشد      :      پاسخ
  . حاكمه از طريق خارج كردن خود از نظام اين قدرت و ساختن خودش بعنوان نيروي جانشين، تالش و كوشش كند

حل عمومي، موارد خاصه اي نيز وجود دارد و اگر علماي ما هيچكار هم نكرده باشند، ايـن كارهـا را    عالوه بر اين راه     -
مراجعي درست كرده اند كه آدمي مي تواند براي حل مسائل خود به ايشان مراجعه كند و با دادگستري نيـز                     : كرده اند 

ر قرار بود سي ميليون نفر هـر روز بـه دادگسـتري             اگ. چنانكه امروز و همين اآلن نيز چنين مي كنند        . كاري نداشته باشد  
هيچگاه حاضر نمي شوند به دادگستري بروند، بلكـه         » مؤمنين« آيا نشنيده ايد كه     . بروند، هيچوقت كار بجائي نمي رسيد     



نزد آخوند محل و يا ريش سفيدي قضايا را حل مي كنند؟ اين كار يعني عدم مراجعه به بنيادهاي سياسي حـاكم را بايـد               
  .تعميم داد و عمومي كرد

: و باز خميني مي گويـد     .  يا در مورد ماليات، بعضي از مراجع گفته اند كه چون مخارج دولتي است بايد آنرا پرداخت                 -
به چه قاعده به دستگاه ظلم پول بدهيم كه قدرتش بيشتر شود و بيشتر سـر نيـزه در شـكم مـردم فـرو                . »نخير، نبايد داد  « 

  .حق بجانب ايشان است و اين معناي موازنة عدمي مي باشدببرد؟ و در اين مورد 
مصـرف آنچـه را كـه مـي     .  و در زمان انقالب الجزاير، همة انقالبيون با استعمار فرانسه موازنة عدمي برقرار كرده بودند  -

لتي است،  دواگر سيگار انحصار    . دانستند مصرفش به استعمار كمك مي كند و ماليات دولتي مي شود، تحريم كرده بودند              
 در اين مملكت تحريم نكردند؟ مگر سيد جمال الدين اسدآبادي و حزب وطني وي با تحـريم                  مگر تنباكو  را   . نمي كشند 

  كاالهاي انگليسي، ضربه اي عظيم به وي وارد نكردند؟
 پاسخ مثبت اسـت  و سئوالي كه مطرح مي شود اينستكه آيا ما به نتيجه هم مي رسيم؟ بگمان ما          .      پس اينكار شدني است   

زيرا ما موازنة منفي را تنها به معناي خارج شدن از نظام نمي گوييم، بلكه خارج شدني مورد نظر است كه براي تـدراك                        
نيروهاي تهاجمي، براي حمله به نظام و از پاي درآوردن آن باشد، هرچند مبارزة منفي صرف، يعني خارج شدن از نظام                     

خروج كامل از نظـام  « آنچه منظور است . دانيم اساس كار جنبش استقالل هند بر اين بود     نيز بي تأثير نيست، چنانكه مي       
زيرا ما مي دانيم كه تـا وقتـي ارزشـهاي           . نه براي مقاومت نكردن، بلكه براي بهتر مقاومت را سازمان دادن          . است» حاكم

 دهيم و بنابراين بايد در آغاز، اين ارزشـها          نظام حاكم بر ما حكومت مي كنند، ما نمي توانيم مقاومت و مبارزه را سازمان              
  .را در وجود خود نفي كنيم و بدور بريزيم

  :     و در اينجا نتيجة بحث فصل پيش را نيز بايد آورد كه
  
 هر كجا كه كانون قدرتي بوجود بيايد، جريان اين كانون، پويائي ادغام، يعني جـذب كـردن از بقيـه و خـوردن و                         -1

  .ودتحليل بردن خواهد ب
و هميشه هم .  آنكه زير سلطه است همة آنچه را كه دارد از دست مي دهد و در معرض تجزيه و تالشي قرار مي گيرد                  -2

بدين خاطر بود كه بـا      . چنين بوده و هيچ زير سلطه اي را نمي توان يافت كه در او جريان تجزيه و تالشي را نتوان ديد                    
ناخته، جهات اساسي تالشي اقتصاد ايران از صفويه بدينسـو يافتـه و توضـيح          تحليل امور واقع كه در دسترس بودند اما نش        

  .داده شدند
  . پويائي رابطة كانونهاي تراكم و عناصري كه قدرت از آنها گرفته مي شوند، نابرابري است-3

: وصل نباشد، نمي تواند   تا يك منار به منار ديگر       : اصفهان بيانگر قاعده ارتباط عِلي كانونهاي قدرت است       » منارجنبان    « 
را منارهـاي   ) هـر دولـت   (منـار   : منارجنبان اصفهان به زبان حال مـي گويـد        .  برپا باشد  -2 سيال باشد، يعني بجنبد و       -1
  :ديگري مي جنبانند كه از زير با اين يكي اتصال دارند) دولتهاي(

ذاتاً متحدنـد و اختالفشـان اينسـتكه چـه     است، يعني » اختالف در وحدت  «    اختالف حكومتها و طبقات مسلط در جهان،        
و اين نيز يك امـر مسـتمر تـاريخي          . كسي بيشتر بخورد و چه كسي كمتر، نه اينكه در اصل خوردن اختالفي داشته باشند              

است و بهمين دليل است كه مثالً خسروپرويز ساساني، دشمن چندقرنة روم، با قشون روم دوباره در ايران به سـلطنت بـر                       
اين دو چون منارجنبان همديگر را نگاه مي دارند و البتـه همـديگر      . شمني اين دو در ماهيت و ذاتشان نبود       د. مي گردد 

  .را هم مي جنبانند
يعني ذاتاً بـا هـم اخـتالف        . است» اجتماع در اختالف  «    اما اختالف توده هائي كه غارت مي شوند با كانونهاي قدرت،            

شاه ايران، تنها بزور سرنيزه است كه توانسته خود را بعنوان           . شده اند » اجتماع باهم « دارند ولي به زور سرنيزه مجبور به        
  .حال آنكه واقعاً هيچ ماهيت ايراني ندارد و با مردم ايران اصالً مجموعه نمي دهد. »بقبوالند« ايراني به بقيه      

م در جامعة مسلط و هم در بخـش زيـر سـلطه                  بايد بار ديگر متذكر شويم كه شكل بنديهاي اجتماعي و اقتصادي كه ه            
اين اشكال، بنا بر تغييرات كمي در محتـوي، تغييراتـي           . بوجود مي آيند، بيانگر اين محتواي سيال يعني قدرت مي باشند          

« روابـط يكسـان نبـوده، از لحـاظ          » كميـت « و  » شكل« هر چند از لحاظ     . مي كنند، اما تا وقتيكه محتوي تغييراتي بكند       
  .همين نوع روابط هميشه در جهان حاكم بوده است» كيفيت« و » محتوي

  ٭٭٭



  
  فصل پنجم

  

  ابزارهاي تمركز و تكاثر
  

  
  )22(قشون :  ابزارهاي تمركز و تكاثر در پهنة سياست-الف 

  
     در زمينة جماعات بشري، نخستين و اساسي ترين ابزار و ايجاد و تراكم قدرت بعنوان يـك پديـده مسـتمر و در تمـام                         
طول تاريخ بشر، قشون است و در حقيقت نطفة ايجاد كانون قدرت و نطفة تشكيل قشون يك نطفه هستند و بـا هـم بسـته                    

و بعنوان نيـروي مسـلح سـازمان يافتـة          » كانون« بايد توجه بشود كه ما در اينجا از پيدايش قشون بصورت يك             . شده اند 
 قبل از اين دوره هـا هـم وجـود داشـته ولـي كـانون                 » ميعمو« يعني قشون بصورت    . كنيممسلط بر جامعه صحبت مي      

در تاريخ بشر از همان زمانيكه قشون بعنوان يك امر دائمي و الزم در سـاخلوها  . قدرت و دولت بوجود نيامده بوده است    
ـ                        ي و سربازخانه ها جمع شد، با همين جمع شدن، نطفه و سنگ اول كانون قدرت گذاشته شد و تا امروز هم بعنوان اساس

بطوريكه اگر اين ابزار اصلي نباشد، بقية ابزارها و منجمله ابزارهاي اقتصادي، دوامـي  . ترين ابزار تراكم عمل كرده است    
  .نمي آورند

اگر فردا تمام شيرهاي نفت را بروي خارجي ببنديم، علت وجودي قشون از لحـاظ مـالي از بـين مـي رود، و                         :      مثال
 بكنيم اينستكه ابزار اصلي فشـار و اختنـاق            را  اريدليل اينكه ما نمي توانيم چنين ك      اما  . قشون ناگزير متالشي خواهد شد    

  .رژيم يعني قشون جلوي ما را مي گيرد
     در انطباق با قوانيني كه در قسمت پيش بيان گشت، اين قشون يك پديدة ايرانـي نيسـت بلكـه در حقيقـت دنبالـه و                          

. با تمام قشونهاي قدرقدرت اروپا و امريكا كه در سطح جهان فعالنـد، پيونـد دارد  ساخلوي قشون امريكا در ايران است و        
)23(  

ظاهر قضيه اينستكه بر طبق قانون در فرانسه مالكيت خصوصي وجود دارد و كسي را نمـي تـوان از خانـه                      :      مثال ديگر 
ي اجازه مي دهد فقط سي و پنج درصـد          اما در واقع اگر قشون فرانسه نباشد، آيا تودة زحمتكش فرانسو          . اش بيرون كرد  

هر بار چندين ميليـون دالر  ) مالك كارخانه هاي هواپيماسازي جنگي فرانسه    (مردم بر بقيه حكومت كنند و يا آقاي داسو          
زاغه هائي مثل زاغه هـاي جنـوب شـهر تهـران وجـود      ) Bidon-Ville(سرمايه به سوئيس بفرستد؟ و يا در حومة پاريس،     

ا بنا بر نوشته مطبوعات فرانسه، زنان براي اينكه بتوانند لوازم خانه هاي نو را كـه در اختيارشـان گذاشـته                      داشته باشد؟ و ي   
شده اند تهيه كنند، مجبور به خودفروشي بشوند؟ ما وقتي واقعيت قشون را درك مي كنيم كه بقية ابزارهـا كـه نقابهـاي                        

فتند و گروه هاي مسلط مجبـور شـوند زور خـالص و عريـان را                زيبائي به چهره زده اند، در صورت فعلي خود از كار بيا           
قبـل از آن    .  براي سركوب دانشجويان و كـارگران انجـام داد         1968چنانكه اينكار را دوگل در بهار       . وارد ميدان بكنند  

فرانسه است و وظيفه اش تنها دفاع از         ) Apolitique(همه فكر مي كردند كه در جامعة فرانسوي، قشون بكلي غيرسياسي            
چگونـه  » غيرسياسي« معلوم نشد كه اين قشون      . در خارج از مرزهاي اين كشور است، نه دفاع از قدرت در داخل مرزها             

دوگل در خاطراتش مسئلة آماده باش يك سوم نيروهـاي          . و چرا پاريس را محاصره كرد و به ياري قدرت حاكم شتافت           
  .نيز ديده ايم... را در شيلي و لبنان و »  غيرسياسي«نقش اينگونه قشونهاي . فرانسوي را ذكر كرده است

     پس اصلي ترين و اساسي ترين و قوي ترين و قديمي ترين ابزار متراكم، قشون بـوده اسـت و تـا قشـون برجاسـت،                          
اينكه خود قشون از كجا بوجود آمد، محتاج بحث جامعه شناسي           . كانونهاي قدرت و گروههاي مسلط و زيرسلطه برجايند       

در ) 24. (باشد و ما بهنگام طرح نظرية قدرت بدان خواهيم پرداخت و علل وجودي آنرا برخـواهيم شـمرد            يعي مي وس
در . اينجا مي توان گفت كه جامعه ها بر اثر قرارگرفتن در مناسبات و تناسبات قدرت نتوانسته اند رفاه را سـازمان دهنـد                      

» بد راه افتـاده   « جامعه ها،   . دها از محل توليد ديگران گشته است      نتيجه كميابي روزافزون شده و زور وسيلة تأمين كمبو        



و كار زورگويي را بعهدة عدة خاصي گذاشته اند و اين عدة خاص، بصورت زور متراكم در يك سازمان جـدا از جامعـه                        
  .بنام قشون، بر جامعه مسلط شده اند

» بد الزم « ي كند، اما بشر از روي رضا و رغبت به اين            با عقل سليم مطابقت نم    » بدر راه افتادن  «      درست است كه اين     
يعني قشون تن در نداده است، بلكه تاكنون بخاطر وجود مستمر مجموعة عواملي، هميشـه ايـن امكـان بـوده اسـت كـه                      

. يكي از جاري ترين و عمومي ترين عوامل تراكم قدرت، عامل قحطي و بروز گرسنگي بوده اسـت                 . قدرت متراكم شود  
بشر براي از گرسنگي نمردن اين بود كه در قشون مهاجمي جمع شود و به جوامع !) و نيز ظاهراً كنوني  ( قديمي  راه حل   

و نيز جوامعي كه مورد حمله و غارت براي دفـاع خـود، ناچـار از سـازمان دادن                   . ديگر حمله برده و آنها را غارت نمايد       
  .قشون مي شدند

دو وجه فوق، كه يكي از رايج ترين اشكال تراكم قدرت مي بودند، بايـد وظـايف                      در رابطه با عامل طبيعت عالوه بر        
 بشـر بـراي حفاظـت خـود در     - همچنانكـه امـروز   -در گذشـته نيـز   : مربوط به حفاظت انبار محصول را نيز اضافه نمود        

 انبـارداران ايـن   بتـدريج . هاي بزرگ ناچار بود كه در مواقع وفور نعمت ذخايري را ايجاد كند        خشكسالي ها و قحطي   
شدند و اين وظيفه دائمي به كمك مجموعه عوامل ديگـر موقعيـت متفـوقي بـراي                  ذخاير داراي وظيفه اي دائمي مي     

  . از اينجا نطفة قدرت بسته مي شد. ايشان ايجاد مي كرد
ور عامل تنظيم روابـط          و نيز بخاطر تجزية اجتماعات بشري و رابطة نابرابر جوامع با همديگر و پيدايش رابطه قدرت، ز                

ميان جوامع شده است و قشون بخاطر زورمداري و عهده داري نقش حمله و دفاع از مرزهـا ايـن حـق را بخـود داده                          
است كه تمام قواي موجود در جامعه را در اختيار خود بگيرد و اگر الزم تشخيص داد نسبت به جامعه موقعيت متفوق در                       

 زندگي را داشته باشد و ديگران را از آن محروم كند و هميشه هم شـعارش ايـن                   استفاده از خوراك و پوشاك و وسايل      
و اين نيز در طبيعت روابط است، يعني اگر قشون بخواهـد بنـام              . »قشون مقدم بر همه   « يا  » قشون برتر از همه   « باشد كه   

د و در نتيجه از ايـن رهگـذر، ايـن        جامعه با ديگري بجنگد، بايد نيروهاي موجود در جامعه را بسيج كند و در اختيار بگير               
  .اختيار را دائمي كند

     قشون بعنوان رابطه انحصاري جامعه با جوامع ديگر نقش مهمي را بازي مي كنـد و هـر نـوع رابطـة ديگـري اعـم از                
امعـه  مـثالً رابطـة اصـلي ج      . بين دو جامعه، اشكال مختلف آن رابطة اصلي، يعني رابطة زور است           ... سياسي و اقتصادي و     

ايران با روسيه يا با غرب را رابطة دو قشون تشكيل مي دهند و تا اين بر جا و در مركز روابط است، ديگر روابـط بـه َتَبـع          
  .آن بر جا خواهند ماند و تغيير نخواهند كرد

بلكـه سـاخت    ) و نمي شـود   (      البته در جوامع بشري نقش قشون تنها به رابطة قوا با جامعه هاي ديگر منحصر نمي شده                  
قشون، از لحاظ سلسله مراتب قدرت، الگو و نمونه اي براي جامعه نيز بوده است يعني هر قدرت مسلطي، جامعـه اي مـي      

هم اطاعت كوركورانه و هم طبقه بندي و قشربندي جامعه در سلسله مراتبي كه جاي هر كـدام                  : خواهد بر اساس قشون   
« هاست و ا گر سرباز ساده بودي، جايـت آن          » باال« ار بود، جايت آن      اگر تيمس  )25. (را قدرت معين و مشخص مي كند      

البته درست است كه اين سرباز ساده را مـي          ! ها است و وظيفة سرباز جز مردن بخاطر تيمسار، يعني قدرت، نيست           » پايين
ي را هـم گلبـاران مـي        فريبند و كلة او را از افتخارات موهوم پر مي كنند و براي سنگ تمام گذاشتن، قبر سرباز گمنـام                   

عنصـر اساسـي نظـام ارزش هـر         . فداكاري كرده است اما همه مي دانيم كه وطن يعني قدرت          » وطن« كنند كه در راه     
انند، در واقع نظاميان را     مي زنند و زنان برايشان گل مي پر       مثالً در پاريس، وقتي نظاميان قدم رو        . اجتماعي قدرت است  

مالحظه مي كنيم كه در عميق تـرين نفسـانيات و در بطـن              . ستايند آنان، قدرت را مي   ستايش نمي كنند، بلكه در وجود       
  .ذهنيات آدمي، قدرت بعنوان ارزش برين فرورفته و انسان را به از خود بيگانگي كاملي مبتال كرده است

ـ              ار، بلكـه در مركـز هـر         بدينسان، دقت نظر علمي دربارة نقش قشون، ما را به اين نتيجه مي رساند كه قشون نـه در كن
از ازدواج، شكل بنديهاي اجتماعي و مالكيـت        . قرار گرفته است  )  كه بر اساس قدرت تنظيم شده باشد      (ساخت اجتماعي   

گرفته تا نفسانيات جامعه، هيچ زمينه اي نيست كه قشون در مركز آن قرار نداشته باشد و حال آنكـه دربـاره ايـن مسـئلة                          
گويا قدرت داراي حريمي است كه حتـي انديشـه      . كر و تحقيق زيادي به عمل نيامده است       جامعه شناسي بسيار اساسي، ف    

  .آدمي نيز از رفتن در آن هراس و احتراز دارد
     بخاطر اين نقش بسيار اساسي است كه مطالعة مالكيت بدون عنايت به حضور قشون و دخالت آن در تمام زمينه هـاي                      

در بازگشت به يك نظام فكري ديگـري كـه در           . و دور از واقعيت عيني خواهد انجاميد      اجتماعي، الزاماً به نتايجي ذهني      



آنجا مالكيت يك مفهوم ديگري پيدا بكند، ما ناگزير بوديم و هستيم كه ايـن مطلـب را بـدانيم و نمـي تـوانيم ايـن امـر                             
فالن جواب را داده اسـت زيـرا        اجتماعي را از جامعه خارج كنيم و سپس بگوييم كه اسالم راجع به فالن مسئله مشخص،                 

اگر بگوييم اسالم مالكيت خصوصي را قبول كرده و ذكـر نكنـيم             . معني اين جواب و مفهوم مسئله را اندر نخواهيم يافت         
كه آنرا در كجا قبول كرده و اينكه اسالم نظامي را كه قشون در مركزش باشد بكلي رد مـي نمايـد، تنهـا وسـيله اي بـه                             

  .ايم تا با آن خود را توجيه كننددست قدرتمندان داده 
بورژوا منهاي قشون يعني چه؟ گروه هاي حاكم يعني اقليت هر جامعه كه             .      و اصوالً طبقه بدون قشون معني نمي دهد       

اولين نشانة از بين رفتن طبقات، انحالل قشون در جامعه و . قشون نيز يعني همين. قدرت را در خودشان متراكم مي كنند     
ادي نقش تهاجمي آن مي باشد واالّ، تا در جائي قشون هست و رشد مي كند، در آنجا طبقات هم وجود دارنـد و     تغيير بني 

كار قشون دقيقاً ايـن اسـت كـه تمـام           . رشد مي كنند و همانطور كه گفته شد، اصوالً با همديگر يك هويت را مي سازند               
بايد با قهر عمومي بشـر، بصـورت ارادة تغييـر،          . دهدساز جامعه را مي گيرد و بصورت لجن تحويل مي            نيروي دگرگون 

و بدون آنكه خود    . قشون را از بين برد و از بنياد برانداخت و هرگز هم اجازه نداد كه در آن شكل خود را تجديد بكند                     
يگـر  را فريب بدهيم بدانيم اگر جوامع انقالبي اجازه بدهند قشون انقالبي شان تبديل به قشوني بشود كـه در جاهـاي د                      

بشر آنروزي آزاد مـي شـود       . هست، بايد كامالً مطمئن باشيم كه آن جوامع در آينده باز تسليم نظام طبقاتي خواهند شد               
اين است كه مي گوييم دراسالم نظام وظيفه نيست و اما اين نقـص              . كه قشون را در اجتماعات خودش منحل كرده باشد        

ي خواهد اين علت اصلي بوجود آمدن كانونهاي قدرت را از ريشه بزند        زيرا اسالم م  . اسالم نيست بلكه كمال اسالم است     
و اين دقيقاً آن است كه شيعه و اسالم مـي           . و نابود كند و اين قشون هم از بين نمي رود مگر اينكه در جامعه منحل بشود                

، ايـن قشـون الزامـاً و        برعكس اگر ما قشون را از جامعه خارج كرده، در يك كانونهايي متمركز و متـراكم كنـيم                 . گويند
زيرا كه چون زور متراكم و اسلحه در دست اوست و بقيه هم چيزي ندارند، خـواهي                 . اجباراً بر جامعه حاكم خواهد شد     

  .نخواهي توي سرشان خواهد زد و كار تمام خواهد شد
  .حذف بشودولي گفته مي شود كه با وجود اين قدرتهاي بزرگ جهاني، امروز ارتش نمي تواند :      سئوال
آزمايشهائي كه در زمان خود ما شد، چه در ايران و چـه در خاورميانـه و چـه در                    .... اتفاقاً امروز بهتر مي تواند      :      پاسخ

قشون ايران نمي تواند حتـي تصـور        ... هندوچين، معلوم مي كند كه با اين قشون هاي امروزي روس و امريكا و چين و                 
مقاومتي سازمان داد، اين مقاومت را تنها و تنها ارتش هايي كه براسـتي در جامعـه ادغـام                   اگر بشود   . مقاومت را هم بكند   

  .توانند انجام بدهند شده باشند، مي
اين مركزيـت  . اگر هم ارتش مردمي روي كار بيايد، مركزيتي براي نگاهداري و حفاظت سالح ها الزم است        :      سئوال

  همان كانون تراكم قوا خواهد شد؟
اجازه بدهيد قشون را مردمي بكنيم و آنگاه حفـظ اسـلحه هـا بسـيار آسـانتر      ! اين مسئله غيرقابل حلي نيست : .... اسخ     پ

خواهد بود تا اينكه گروهي وجود داشته باشند كه هم انحصار اسلحه و هم انحصار منابع اقتصادي را داشته باشـند و هـم                        
آيـا  . كه حافظين اسلحه بتوانند خودبخود حـاكم بـر جامعـه بشـوند            اين نيست   . تنها گروه قدرت بدست در جامعه باشند      

كسانيكه انباردار اسلحه هستند، بصرف انبارداري نمي توانند بر جامعه حاكم بشوند، بايد عوامل ديگر هـم جمـع شـوند و                      
م توانسـت سـالح     بنابراين مسئله اينستكه نقش اسلحه كدام است؟ اگر ما ارتش مهاجم را قبول نكنيم و نپـذيريم، نخـواهي                  

و سالح دفاعي در واقعيت خودش محتاج بـه اينسـتكه نـوع توليـد               . تهاجمي داشته باشيم و سالح دفاعي خواهيم داشت       
نظام دفـاعي بـر اسـاس توحيـد و     . نظام دفاعي غير از نظام تهاجمي است. اسلحه چنان بشود كه بتوان آنرا عمومي نمود  
ست در صورتيكه نظام تهاجمي بر اساس متراكم كردن قواي جامعه در يك             پخش كليه امكانات در تمامي سطوح جامعه ا       

خـواهيم نـه در مقيـاس خـود جامعـه و نـه در        ما نمي.  ديگران انداختن استن بنام قشون و اينرا مثل سگ بجان     كانو
ن از راه نفهمي گي داشته باشيم كه اگر ديگرا     بلكه مي خواهيم س   . ن حمله نماييم  مقياس جهان، سگ تربيت كنيم و بديگرا      

  .و زورگوئي سگي درست كردند و بجان ما انداختند، توي دهان آن سگ بزنيم
زور از كجا مي آيد؟ براي تهيه زور بايد ابزار كار و منجمله اسلحه تهيه كرد و بنابراين اقتصاد است كه                     :      يكي از حضار  

  .انستند زور بگويندزور را ايجاد مي كند و اگر اين قشون ما ابزار نداشتند، نمي تو
زور از اينجا مي آيد كه من چيزهائي را از ديگران بگيرم و بخود منحصر كنم، بعد با اين چيزها كه انحصاراً                      :      سخنران

ابزار كار چيست؟ مثالً خنجر است، داس و بيـل و تفنـگ             . من دارم و ديگران ندارند، در رابطه نابرابر با ايشان قرار بگيرم           



حال فرض كنيم كه پنج نفر به كسي هجوم ببرند كه خنجـري هـم در                . راي توليد اينها كارخانه و غيرذالك     است، و نيز ب   
چقدر احتمال دارد كه اين يك نفر بتواند با آن پنج نفر مقابله كند؟ به احتمال بسيار قـوي ديگـران، چـون                       . دست دارد 

 است، قوي ترند و خواهند توانست كه خنجر را هـم            قدرت خود را در يكجا متراكم كرده اند از وي، با وجوديكه مسلح            
بر آنها عامـل اساسـي      » مالكيت« پس اين نيست كه اقتصاد و قدرت توليد ابزار كار و            . از وي بگيرند و سرش را هم ببرند       

ت در زمان انقالب الجزاير نيز بودند كسانيكه به استناد درست يا غلط از انگلس تصـور مـي كردنـد كـه قـدر                       . بوده باشد 
. نظامي از آن كسي است كه داراي قدرت اقتصادي هست و بنابراين پيروزي فرانسه را بر الجزاير محتـوم مـي دانسـتند                      

پس نبايد فريب خـورد و گفـت كـه مـثالً در دوره      ). 26(البته فانون جواب آنان را در دوزخيان روي زمين داده است            
گر داراي چنين نقشي نيست، بلكـه قشـون هميشـه ايـن نقـش       هاي وحشيگري، نقش قشون تعيين كننده بوده و اكنون دي         

اگـر  . تعيين كننده را داشته و اكنون هم دارد و بدون آن تراكم نه در زمينة سياسي و نه در زمينة اقتصادي ممكن نيست                      
  .شما قشون را در جامعه حذف كنيد، ثابت پاسال ها نمي توانند بوجود بيايند

  .سالي هم نباشد، قشون بوجود نمي آيداگر ثابت پا:      يكي از حضار
  .الزم و ملزوم همديگرند:      سخنران

  يعني ثابت پاسال قشون را تأمين مي كند؟:      سئوال كننده
نه حاال كه درآمدهاي نفتي وجود دارد و نه در سابق كه اين             . ثابت پاسال ديناري به قشون نمي دهد      ! نخير:      سخنران

هيچوقـت  . هميشه ثابت پاسال ها بر سر مردم بيچـاره زده انـد و از آنـان اخـاذي نمـوده انـد                . درآمدها وجود نداشتند  
اگر مي كردند كه ديگر پولدار نمـي        . پولدارها ذره اي از جيب خود نپرداخته اند و در هيچ خرجي شركت نداشته اند              

اگر تـاريخ ايـران     ! امر جداگانه اي است   البته بجز وقتيكه همين ها بوسيلة فرد قوي تري مصادره مي شده اند كه               . شدند
را مطالعه كنيد، سرداران قشون ايران هميشه از خانواده هاي حاكم بوده اند و هنوز هم بافت اصلي قدرت در ارتـش را                    

  .اينان تشكيل مي دهند
ودش بوسـيلة   همين شخص كه با زور، مردم را غارت مي كند و به ثابت پاسال ها و ارتش مي دهد، خ                   :      سئوال كننده 

بنابراين ثابت پاسال ها از منافع اقتصادي خود براي حفظ خود خرج مي كنند و ارتـش                 . ثابت پاسال ها اجير شده است     
  .را مي سازند
ممكن است ثابت پاسال ها براي ساختن قشون از خود مايـه بگذارنـد ولـي خـود ثابـت پاسـال هـا يعنـي                          :      سخنران

  .د آمدن ندارندپولدارها بدون قشون امكان بوجو
  كدام اين دو، پول يا زور، مقدم است؟:      سئوال
و هر وقتي امكانات مالي خود را نخست خرج قشون مي كند زيرا اگـر آنـرا از                  . پول شكي از اشكال زور است     :      پاسخ

مخارج قشوني  بهمين رو هم در عمل هفتاد الي هشتاد درصد بودجه دولت ما،             . دست بدهد، ديگر پول بدست نمي آورد      
و اين نيست كه در ابتدا زور بوده، و زور مالكيت آورده و حاال مالكيت زور را دوام بخشـيده اسـت بلكـه اول زور                . است

و هر وقت زور را از بين برديم، متعلـق  . بوجود آمد و خود را متمركز كرد و هميشه هم مالكيت در دست زور بوده است              
  .يش از بين خواهد رفتآن يعني مالكيت در شكل و در محتوا

  چطور شد كه اين زور استمرار پيدا  كرد؟:      سئوال
بر طبق قاعده اي عمومي كه در مبحث گذشته بيان گشت، قدرت سيال است و تـا وقتيكـه علتهـاي وجـودي                       :      پاسخ

قـدرتها قـرار دارنـد و       و نيز در عرض اين كانون قـدرت، بـي           . پيدايش آن از بين نرفته، در كانونهائي باقي خواهد ماند         
بر همه چيز بي قدرتها دارد و مالكيت بر زمين، بر پول، بر خانه، بـر                » حق مقدم « كانون قدرت، نسبت به ميزان قدرتش،       

در چنين وضـعي طبعـاً هزينـة        . را تشكيل مي دهند   » حقوق« مالكيت بر خوردن و خوابيدن نيز جزئي از اين          ... سكس و   
و برعكس بدانيم كه اگر هزينه اصلي جامعه اي را هزينه هاي نظامي تشكيل              . اي نظامي است  اول و مقدم جامعه، هزينه ه     

بدهد و ا ين جامعه حتي اگر خود را انقالبي بنامد، نه تنها به جامعة توحيدي و آزاد از طبقـات كـه تمـام جامعـه داراي                            
د اختالف و پيـدايش پايـه هـاي جداگانـه و            هويت يگانه اي باشند، نخواهد رسيد بلكه جامعه بيشتر به شرك، يعني تشدي            

  .طبقات و اقشار جدا از هم ميل خواهد نمود
 -     پس زور با بوجود آمدن  تراكم خودش در كانونهائي، خود را استمرار داده و با اين استمرار تمام ساخت اجتماعي                    

 كرده و خود را در مركز اين ساخت قرار اقتصادي در تمام جماعات بشري و در تمام تاريخ بشر را تابعي از نيازهاي خود         



با اين ترتيب، بشر هنوز به مرحله اي نرسيده است كه مالك كار خود باشد مالك كار همه، زور اسـت و اگـر                     . داده است 
، البتـه در    »گردنه هاي اجتماعي را گرفته باشيد     « شما زور داشته باشيد يعني به بگره گاه هاي قدرت دست يافته باشيد و               

بگمان ما، اسالم بر اساس آن پنج قانون عام نظامي است براي از بين بردن اين كانونهـاي         ....  مالك همه چيز هستيد      آنجا
قدرت در مقياس جهاني و در نتيجه بوجود آوردن اين امكان كه بشر براي نخستين بار در تاريخ در حدود هويت واحـد          

  . جامعه مالك كار خود بشود
با زور سياسي بوده يا زور اقتصادي؟ و آيا اصوالً نمي توان از لحاظ تقدم، اشـكال ديگـري را تصـور                      آيا تقدم   :      سئوال

بودن باعث بـه قـدرت رسـيدن        » صحابه« و يا   » شيخيت« نمود؟ مثالً در صدر اسالم پس از رحلت حضرت پيغمبر، عامل            
ه حضرت پيغمبر مي كنند به حكومـت رسـيده          ابوبكر مي شود و يا در مورد خاندان هاشمي، چون اينها خود را منسوب ب              

بوده، بهمين دليل قدرت    » عالم«  و يا در مطالعاتي كه دربارة جوامع اوليه كرده اند، در بعضي از جاها، فردي كه                 ... اند  
  ...اقتصادي و سياسي را هم بعدا ً قبضه كرده است 

مطلب احتياجي به جامعة اوليه ندارد و تـاريخ ايـران خـود             چگونه قبضه كرده است؟ اتفاقاً تحقيق اين        » بعداً« :      پاسخ
تمام سلسله هاي ايراني در آغاز با مذهب همراهي مي جسته اند ولي در جريان رشد قـدرت بتـدريج از                     . بسيار گوياست 
نگي مسئله اساسي اينستكه چگـو    . امامت از خود بيگانه مي شده     . گرفته و سرانجام با آن خصم مي شده اند         آن فاصله مي  

را كه شما مي گوييد قبـول نـداريم زيـرا پايـة آن بـر      » عامل مسلطي« ما . از خودبيگانه شدن اين امامت را مطالعه كنيم       
هر كدام از اين عاملهاي مسلط، خود يك مجموعه تشكيل مي دهند و هيچگاه بصورت پديدة  منفرد بـدون        : شرك است 

يم بصورت علمي به مسئله نگاه كنيم بايد بر طبـق اصـل اول قـانون                يعني اگر بخواه  . كنند اجزاء متشكله اش، بروز نمي    
اي را در جهان نمي بينيم مگر اينكه مجموعة عناصري است كـه مـي تواننـد در آن            هيچ پديده « عمومي پديده ها كه     

رت آيـا مـي تـوان تصـور قـد         : را مطالعه كنيم  » قدرت متراكم « ، بايد اجزاي اين مجموعة      »مجموعه يك هويت بسازند   
اقتصادي كرد منهاي قدرت سياسي؟ يعني قدرت سياسي را از آن بگيريم و باز مجموعه باقي بماند؟ و بر عكـس، آيـا مـي                         
توان تصور كرد كه عنصر اقتصادي قدرت را برداريم و قدرت سياسي بر جاي بماند؟ پس بنابراين اينهـا تقـدم و تـأخري              

قت اينها بسيار بيشتر از دو عامل مي باشند، يعني اين دو بدون جمع    ندارند و هر دو در يك مجموعه مي گنجند و در حقي           
  ...نمي توانند كانون قدرت بوجود بياورند و » ايدئولوژي« شدن با 

  
بعضـي اوقـات عامـل زور    : منظور من اينستكه بعضي اوقات فقط يكي از اين عوامل مؤثر واقع مي شود          :      سئوال كننده 

مثالً در اين شيخ نشينها، چون طرف پيرقبيله يا خانواده بوده اسـت بوسـيلة               . مذهبي يا فكري  سياسي، گاه اقتصادي و گاه      
  .انگليس به حكومت رسيده و مسئلة اقتصادي اصالً مطرح نبوده است

بله، برخالف امروز كه در شيخ نشين ها نفت فوران مي كند، سي سال پيش اين منـاطق بيابـان لـم يزرعـي                        :      سخنران
اما ديد توحيدي مي گويد كه اين حرف دروغ اسـت و بـدون آن اجـزاء،             . عامل اقتصادي اي به نظر نمي آمد      بودند و   

 پرنيـاني دگـر     به دو چيـز گيرنـد مـر مملكـت را يكـي            « : باالخره قدرت خرج دارد   . اين قدرت نمي تواند بوجود بيايد     
يعني در آنروز كـه انگلسـتان آنجـا را          .  جستجو نمائي  زر را پيدا نكردي، بايد آنرا در جائي ديگر            ااگر در آنج  » .زركاني

و تازه قبـل از     .  اقتصادي خود گرفت، عامل اقتصادي را بايد در انگلستان يافت          -بعنوان پايگاه توسعة شبكة جهاني سياسي     
طقـه  انگليس هم، قدرت ايران در اين مناطق حضور داشته است و اخيراً نامه هائي بدست آمده كه بر طبق آن شيوخ من                     

اگر شما اين خط . كرده اند كه آنجا را تصرف كند و آنها را از سلطة دولت ايران نجات بدهد   (!) از انگلستان درخواست    
قبول مي كرديد، مـي توانسـتيد ايـن نامـه هـا را در               » بايد اجزاء يك پديده را بعنوان مجموعه پيدا كرد        « فكري را كه    

 بينش را نداشتيد، اين نامه ها در آنجا گم مي شد و مورد توجـه واقـع نمـي                    وزارت خارجه انگلستان پيدا كنيد ولي اين      
  .گشت و شما هم هنوز در گير و بدنبال عامل مسلط مي بوديد

     بنابراين بسته به اينكه روابط چگونه برقرار بشوند، از لحاظ شكل و نه از لحاظ محتوي، تغييراتي بوجود مي آيـد ولـي                       
محتـوي يـا اصـل، زور اسـت و وجـوه            . د كه به همة وجوه و اشكال محتوي نگريسته شـود          ديد توحيدي ايجاب مي كن    

به زبان ساده، يك سكه پول دو رو، شـير و خـط، دارد و اگـر مـا       : اشكال مختلف قضيه مي باشند    ... اقتصادي يا سياسي يا     
 اندر كار شده اند و خط را رو  يك طرف مثالً خط را ديديم، دليل اين نيست كه شيري وجود ندارد بلكه نيروهايي دست               

  .كرده اند حال آنكه هر دو رو يك مجموعه را مي سازند



آيا رضاخان ثابت پاسال را آورد يـا ثابـت پاسـال رضـاخان را؟               :      براي اينكه مطلب بهتر مفهوم شود، مثالي مي آوريم        
ثابت پاسال نمايندة نـوعي     . مي گنجند جواب ما اينستكه در حقيقت هر دو همديگر را آوردند و هر دو در يك مجموعه                 

از روابط اقتصادي بين ايران و بقية جهان است كه بعنوان دالل اين رابطه سهمي كه به مقياس مـا ميليونهـا ثـروت و بـه                           
رضاخان كيسـت؟ او    . مقياس غارت و چپاولي كه در جهان انجام مي گيرد ذره اي در مقابل كوهي است، به او مي رسد                   

بسته به نوع صف بندي و تعادل عمومي قوا در جهان، مهـره            . ن جريان اقتصادي و نظامي در جهان است       هم نمايندة همي  
جريانهاي انقالبي حاد آنروزگار كه نيمي از كشور يعني شمال را پوشانده بودنـد و در مركـز                  : هاي اينها جابجا مي شوند    

.  هاي صاحب قدرت را سخت به خطر افكنـده بودنـد           نيز آرام نداشتند، موقعيت گروه    ) تنگستانيها(و در جنوب    ) مدرس(
اين گروههاي صاحب قدرت بدون متراكم كردن زور در يك كانوني و ساختن يك غول قدرت افسـار گسـيخته، نمـي                      

هاي قاجار كه تا ديروز سالم نظامي رضـاخان را           و اين عجيب نيست كه شاهزاده     . توانستند از پس اين جريانات بربيايند     
در حقيقت اينان پاي او را نمي بوسيدند، بلكه پاي قدرتهائي را            . دادند، اكنون پاي او را بوسه مي دادند       هم جواب نمي    

اينان بين دو   . كه در او متراكم كرده بودند مي بوسيدند و در او وجود خود را استمرار مي دادند و تا حال هم حاكمند                     
 را بعنوان قدرت بپذيرند و ديگر اينكه اصوالً بعنوان قدرت حذف            يكي اينكه پاي رضاخان را ببوسند و او       . امر واقع بودند  

بشوند و البته آنكه قدرت را اصل مي داند، راه حل دوم را انتخاب مي كند و خود را در آن شبكة روابط جهاني قرار مي     
  . دهد

لـت ايـران مجموعـه اي       در حقيقت دو  .      هنوز هم بقاي طبقة صاحب قدرت در ايران بسته به اين روابط جهاني است             
است از زور سياسي و زور اقتصادي جدا از جامعه، كه بسيار شديد و بكلي خارج از امكانات جامعه رشد مـي كنـد و ايـن               

اين دولت از لحاظ اقتصادي متكي است بـه نفـت و قرضـه هـاي                . رشد در هيچيك از وجوهش، به جامعه نيازمند نيست        
قشون بعنوان يك پديده برآمده از جامعه ولي خارج از جامعه و مسلط بر جامعه      خارجي و از لحاظ سياسي متكي است به         

وقتي بطريق علمي عملي كنيم، اجزاي مجموعه قدرت بدستمان مي آيد و متوجه مي شويم كه قشون بدون نفت و نفت                     
  .بدون قشون اصالً متصور نيست

  
آيا قدرت نظامي مهم تر از قدرت اقتصادي نيست؟ مالكيـت           مجموعه قبول، ولي مثالً در شرايط ايران،        :      سئوال كننده 

و داشتن سرمايه هيچ شخصيتي نمي آورد، ولي آن كسيكه قدرت نظامي دارد، هر آن كاري را كه بخواهد، مي كند و بر          
  .عكس در اروپا بيشتر قدرت اقتصادي مطرح است

همچنانكه مي گوييد   . قعيت دسترسي پيدا نخواهيد كرد    شما اگر توجه نكنيد و برپاية شرك برويد، هرگز بوا         :      سخنران
درست است كه در ايران زمينه بيشتر سياسي است و در غـرب بيشـتر اقتصـادي، امـا در پشـت و در بطـن همـين زمينـة                              
اقتصادي، قدرت نظامي نهفته است كه اگر آنرا حذف بنمايي ولو ميليونها ثروت هم داشـته باشـي، تـوده هـاي لخـت و                         

تراكم اقتصادي و تراكم سياسي با هم   . اموالي را كه بزور از ديگران غارت كرد اي، يكشبه از تو پس گرفته اند              عريان آن   
البته همچنانكه تاكنون ذكر كرده ايم، . ايجاد مي شوند و از هم جدا و بيگانه نيستند و بعنوان يك مجموعه عمل مي كنند    

مـثالً از   . ه از چگـونگي انعقـاد آن صـحبت مـي كنـيم            كتفاوت آن، بل  شكل اين مجموعه متغير است ولي ما نه از اشكال م          
سر، زيبـا يـا     حال اينكه بچه اي كه بوجود مي آيد دختر است يا پ           . مجموعه اسپرماتوزوئيد و اوول، نطفه منعقد مي گردد       

قدرت نظامي  در اينجا نيز مي گوييم كه نمي توان نطفه بندي قدرت را  منهاي شركت                . ي است زشت، مسئله علي حده ي    
  ...و آن كسانيكه اين كار را كرده اند ره بجايي نبرده اند . و يا منهاي شركت قدرت اقتصادي تصور نمود

  
كيسـت؟  » عامل مسـلط  «      اما مسئله اي كه ايشان مطرح مي كنند اينستكه چه كسي در مركز قضيه است؟ و بقول ايشان                   

 كاال و سرمايه به بقية جهان صادر مي كنند و توليد دنيا را مي مكند و                 ظاهراً در غرب روشن ا ست كه سرمايه داران غرب         
و باز ظاهر در بعضي جاها نيز مثل ايران روشن است كه قشون در مركز قرار دارد و اگر اينرا از . در خود جمع مي  كنند  

كشور ما وقتي كه كودتـاي      بهمين جهت هم هست كه در كشورهايي مشابه         . دستگاه بگيرند، دقيقه اي باقي نخواهد ماند      
. نظامي صورت مي گيرد، يكشبه بكلي چهره عوض مي شود و بنظر مي رسد كه اصالً حكومت سابق وجود نداشـته اسـت                      
. اما ما مي گوييم كه نه در آنجا فريب بخوريد و نه در اينجا وگرنه هرگز نخواهيد توانست ضـعف قـدرت را پيـدا كنيـد                    

 بيشتر سياسي و در غرب بيشتر اقتصادي است ولي واقعيت اينسـتكه ايـن دو نيـروي                  درست است كه زمينة عمل در ايران      



نبايد فراموش كنيم كه قشـون جزيـي اسـت از         . سياسي و اقتصادي بعنوان ايجاد قدرت  متراكم الزم و ملزوم همديگرند           
كـه  . قتصادي قدرت يك شبكه بندي جهاني سياسي قدرت و نيز همين قشون جزيي است كه از يك شبكه بندي جهاني ا                  

  .هر وجه آنرا بگيريم، وجه ديگر را از دست خواهد داد
     بنابراين، همچنانكه در مورد پديده هاي طبيعي نيز ديديم، نبايد فريب عامل مسلط را خورد، زيرا يك عامل تا وقتـي                     

هيچ مطلقي بجز خدا را قبول      هدف اسالم مبارزه با مطلق تراشي است و         . با عوامل ديگر جمع نشود نمي تواند مؤثر شود        
 و معناي نماز. ندارد و تمام دستوراتش بخاطر حذف كانونهاي تراكم قدرت و بازگرداندن انسان به طبيعت خود مي باشد             

و مي گويد كه اي انسان، در ادامة بشر نه مرد بتنهايي عامل مسلط است               . اينستكه اين كانونها را در وجود شما از بين ببرد         
يعنـي مـاهم    . كه مجموعة زن و مرد عامل هستند و در اين مجموعه تمام عناصر براي ايجاد يك هويت برابرند                 و نه زن، بل   

در اجزاء، و هم در حركت در طول تاريخ بايد برابر بشويم و بنابراين نبايد امكان پيدا كنيم كه در كانون تراكم قـدرت                        
  .هيم آوردقرار بگيريم وگرنه تمام اجزاء و لوازم آنرا با خود خوا

در گوشه اي از افريقا، يك عده شيرازي با بردن اسالم نقش عقيدتي بازي كـرده انـد و درسـت مثـل                       :      يكي از حضار  
  .استعمارگران، منتها از طريق عقيده صاحب تمام آن منطقه شده اند

پس بايد عناصر   .  قدرت شده باشد   با عقيده نمي توان مالك همه شد، مگر اينكه عقيده ابزار          ! اين اشتباه است  :      سخنران
بلكـه عنصـر سـوم آن    . قدرت را مطالعه كرد و اين نيست كه خيال كنيم قدرت فقط دو عنصـر نظـامي و اقتصـادي دارد    

ذهنيات انسان بعنوان دستگاه مطلق تراشي و نظام ارزشـي حـاكم بـر جامعـه اسـت و                   ن  فكري است كه و عنصر چهارم آ      
  ...ست با هم و الي آخر عنصر پنجم آن شكل روابط بشر ا

     الزم نيست به زنگبار برويم، مگر ساسانيان رئيس آتشكده نبودند؟ عقيده اگر بر عليه قدرت حاكم شروع به انتشـار مـي                      
پس خودش وسيلة ايجاد يك كانون عليه كانون موجود مي شود و            . كند يك وظيفه دارد و آن بيان نيروي مخالف است         

بنابراين ما بايد بسيار مواظب باشيم كه       . ودن زمينه و ديگر عوامل، نطفة قدرت بعدي بسته مي شود          از همين جا، با مساعد ب     
ايـن پديـده    . اگر در مبارزه، عقيده تبديل به وسيله اي براي توجيه روشها و اعمال نادرست گشت با آن نيز مبارزه كنيم                   

وقتيكـه  . رخ مي نمايد، پديده اي تاريخي است      .. .كه امروزه به شكل ستايش از رهبري، كيش شخصيت، كيش سازمان و             
عقيده وسيله گشت، سازمان پرستيده مي شود و وقتي سازمان پرستيده گشت، تمركز يا سـانتراليزم و بـه تبـع آن قـدرت                        
پرستيده مي شود و اين خود بسته شدن نطفة قدرت است كه با خواباندن قدرت قبلي، خود در واقـع اسـتمرار گذشـته،                       

پس نه در زنگبار و نه در جائي ديگر، صحبت عامل مسلط نيست، بلكه صـحبت از زمينـه اي اسـت    . يد مي شود بشكلي جد 
  .كه در آنجا اين عامل توانسته با اجزائي ديگر تركيب بدهد و اين تركيب است كه حاكم مي شد

رزمينها نمود، در واقع نه تنها آنهـا را         س» آزاد كردن «      اينستكه ما مي گوييم در اين حمله اي كه ماد به همة دنيا براي               
آزاد ننمود بلكه خود را به يك كانون قدرت اصلي كه طبيعتاً جز با كانونهاي قدرت فرعي  نمي توانسـت رابطـه بگيـرد،                         

يعني قدرت اصلي، و هر سلطه گري، در جوامع زير سلطه خويش كانونهاي قدرت فرعي را مي تراشد و در                    . تبديل نمود 
تواند بكند زيرا قدرت براي تماس با جامعه يـا بايـد بـا فـرد فـرد اعضـاء جامعـه تمـاس بگيـرد و در                      ن نمي واقع جز اي  

اينصورت چون نمي تواند جامعه را ابزار خود بنمايد بايد خودش را در جامعه منحل كند و يـا ايـن تمـاس را  سـازمان                           
اينستكه هر وقت قدرت مركزي در ايـران بوجـود          . ندبدهد و جامعه را به گروه بندي ها و قشربنديهاي متفاوت تقسيم ك            

در روسـتاها نيـز وضـع    . صنف يكي امر عمـومي تـاريخي در شـهرهاي ايـران اسـت     . مي آيد، صنف هم بوجود مي آيد     
چـون قـدرت   : ، بخوبي بيان مـي كنـد  »كدخدا را ببين، ده را بچاپ   « بهمچنين بوده است و قاعدة عمومي فوق را مثل          

  .ك دهقانان تماس بگيرد و آنها را غارت كند، اين كار را از طريق كدخدا انجام مي دهدنمي تواند با تك ت
اگر ما قوانين عمومي را در زمينة پديده ها اعمال كنيم هيچوقت دچار سئواالت گمراه كننده و ابهـام                   :      حاصل سخن 

قدرت بايد عناصر آنرا تشخيص بدهيم و بعد        براي مطالعة عيني    : آورنده كه ذهن را از واقعيت بدر مي برند، نخواهيم شد          
ساخت و نسبتهاي اين عناصر در مجموعه قدرت را بسنجيم و بعد حركت مجموعه و جهت و مسير آنرا مطالعه كنـيم و در                        

  .آخر اثراتي را كه مجموعه ايجاد مي كند، اندازه بگيريم
سي ترين اسباب تـراكم كـه بـدون آن بقيـه عوامـل                   در بحث از كانونهاي تراكم قدرت به اين نتيجه رسيديم كه اسا           

ة اجتماعي بنام قشون است كه بمحض بوجود آمدنش در جوامـع خـود هـم                قدرت عمل نخواهند داشت، عقد يك غد      
  .طبقة مسلط را مي سازد و هم ابزار اين طبقه است



  
  

  : ابزارها و عوامل تمركز و تكاثر در پهنة اقتصاد-ب
  

 بعنوان يك سازمان سياسي مسلط در مركز تراكم قدرت منجمله تراكم قـدرت اقتصـادي قـرار                       چنانكه بيان شد قشون   
ولي طبيعي است كه خود قشون در پيدايش و تكوينش محتاج به تمركز و تكاثر اقتصادي نيز هست چنانكـه بـدون                      . دارد

 بندي ما از لحاظ درجة اهميـت  بنابراين واضح است كه فصل. آن تكون و بقا و رشد قواي نظامي امكان نخواهد  داشت  
  .اسباب و لوازم تراكم نيست

     باز به مقتضاي ديد توحيدي، مسئله را در بعد جهاني آن مطرح مي كنيم و مشاهده مي كنـيم كـه كانونهـاي قـدرت                         
ت اقتصادي را قبظه كرده است، رابطه اي تنگاتنگ با طبقات مسلط جوامع ديگر برقرار  مي كنـد و مجمـوع ايـن طبقـا                        

در فصل گذشته از پويائيهاي چهارگانـه اي كـه در روابـط             . مسلط، بصورت يك مجموعه، در مقياس جهان عمل مي كند         
كـه در   (كنند، بحث شد و اكنون به مطالعه ابزارها و عوامـل اقتصـادي تمركـز و تكـاثر                    خود روابط سلطه را بازگو مي     

  :زيممي پردا) وجوه اساسي آن بطور مستمر در تاريخ بكار رفته
     تراكم قدرت اقتصادي بدين معناست كه همان كسانيكه قدرت سياسي را تحصيل كرده اند، انحصار قدرت اقتصـادي                  
را نيز در اختيار دارند و تنها كساني مي شوند كه مي توانند راجع به سرنوشت توليد، نه تنها در مقيـاس جامعـه، بلكـه در                           

ربوط به ميزان توليد، نوع مصرف، چگونگي بكاربردن اضافه توليـد، چگـونگي   مقياس جهان تصميم بگيرند و كليه مسائل م      
را از طريق انحصارهاي ابزار توليد، پول، بازار جهاني و غير هم در حيطه قدرت               ... گذاريهاي مختلف و     انتخاب سرمايه 

يعني مثالً اگر هـم  زمينـة   . تاكيد مي كنيم كه عرصة عمل هميشه جهاني بوده است و جهاني است     . و مهار خود در آورند    
سرمايه گذاري فالن امريكائي محدود و به مرزهاي قراردادي امريكا باشد، خود عمل در يك نظام جهاني واقع مي شود                    
و جزء مجموعه اي است كه اگر در مقياس جهان عمل نمي كرد، امكان پاگرفتن سـرمايه گـذاري مزبـور وجـود نمـي                         

  .بوده ولي البته شعاع عرصه عمل بسيار كوتاه تر بوده است ميدر قديم هم وضع بهمين نحو . داشت
     با توضيحات فوق اينك براي مطالعه تراكم قدرت اقتصادي، نخست در محـدودة نظريـة عمـومي سـلطه، نظريـه اي                      

بـدينقرار  . دربارة سلطه اقتصادي ارائه مي دهيم تا ابزارهاي اقتصادي سلطه و چگونگي بكاربردنشان روشنتر در نظر آينـد         
نخست به سلطه اقتصادي و آنگاه به ابزارهاي اقتصادي تمركز و تكاثر و سپس بـه پـاره اي از عوامـل و سـاز و كارهـاي                            

  .پردازيم استمرار نظام سلطه مي
  

  :مختصري درباره نظرية سلطة اقتصادي
  

« بدينسـان  .  با فشار و تضـييق اسـت       دربارة سلطه اقتصادي اين نظريه اظهار شد است كه سلطه عبارت از قرارداد توام    
امـا  . را رابطه اقتصادي آزاد مي شمرند و با اين ضابطه در هر رابطه اقتصادي نظر مي كنند                » قرارداد بدون فشار و تضييق    

از كجا بتوان فهميد كه رابطه اقتصادي متضمن فشار و تضييق است؟ براي آنكه اسباب سنجش دقيقي بدست دهند، براي                    
  )27. (اختالف در قدرت، اختالف در ساخت، اختالف در ُ بعد: فه مي شمرندسلطه سه مؤل

     بدينقرار وقتي ميان دو اقتصاد رابطه برقرار مي شود، اگر اين دو  اقتصاد دو ساخت متفاوت داشته باشـند، مـثالً يكـي                        
ا يكـديگر رابطـه بگيرنـد و بعـديكي     و نيز اگر دو اقتصادي ب. صنعتي و ديگر غيرصنعتي باشد، اين رابطه، رابطه سلطه است      

) مثالً فرانسه كه اقتصادش داراي همان ساخت اقتصاد امريكا است         (و بعد ديگري كوچكتر باشد      ) مثالً امريكا (بزرگتر  باشد    
و باالخره اگر دو اقتصاد از لحاظ ساخت و بعد يكسـان باشـند امـا درجـه                  . ه با فرانسه مسلط مي شود     طامريكا از طريق راب   

  .ان به مبادله يكسان نباشد، اقتصادي كه مي تواند از مبادله چشم بپوشد، بر اقتصاد ديگر مسلط مي گرددنيازش
     وجه درست نظريه اينست كه وقتي ميانم دو اقتصاد رابطه برقرار مي شود، اختالف هاي فوق، موجب سلطه يكـي بـر                      

وام با فشار و چه بدون فشار متضمن سلطه است چـرا كـه              م اينستكه قرارداد چه ت    هديگري مي گردند، اما وجه نادرست آن      
دو مجموعه با شرايط مساوي از لحاظ بعد و ساخت و قدرت فشار و تضييق، اگر بخواهند مانع از عمل نيروهـاي محركـه                        



ادلـه  در صورتيكه ايـن نيروهـا را از راه مب         . در تغيير نظامهاشان گردند، ناچار از خنثي كردن اين نيروهاي محركه هستند           
و اگـر   . خنثي سازند، رابطه مبادله رابطه سلطه است و دو مجموعه زير سلطه يكديگرند            ) ولو متضمن فشار و تضييق نباشد     (

در سـاخت و    (مبادله هم صورت نگيرد، بلكه دو مجموعه در رابطه نيروهاي محركه را در جهت حفظ برابري بـا يكـديگر                     
بدينقرار از لحظه اي كه هدف نظام اقتصادي نه رشـد و آزادي             . لطه يكديگرند بكار اندازند، باز  زير س     ) بعد و قدرت فشار   

گردد، بناچار بايد جهت نيروهاي محركه خويش را بـه اسـتمرار خـود و                انسان، كه استمرار خويش در ابعاد بزرگتر مي       
را ممكـن گردانـد،     بزرگتر كردن ابعادش منحرف و منحصر كند، و هرگونه رابطه اي كه چنين تغيير جهت و انحصـاري                   

  .رابطه سلطه است
ايـن  .      بدينقرار سلطه بدون در اختيار درآوردن نيروهاي محركه و بدست گـرفتن رهبـري آنهـا ممكـن نمـي گـردد                  

  :نيروهاي محركه بطور عمده عبارت از كار و حاصل كار گذشته و حال و آيندة مردمان و طبيعت است
ثر قدرت با اختيار انحصاري بر نيروي انساني در مقياس جهـان و بـا تقسـيم  بـين                         در عصر حاضر كانونهاي تراكم و تكا      

المللي كار و تراكم مغزها و يدها در مراكز سلطه، امكانات كنوني و حال را بلعيده و به عرصة آينده هجوم آورده انـد و                         
  : دهنداستمرار و بسط ابعاد خويش را بحساب نيروي كار و طبيعت نسل هاي آينده انجام مي

  

  :تقسيم كار و استثمار
  
  :دادن به كار» ساخت«  اختيار انحصاري در -1
  

كار بعنـوان خالقيـت انديشـة آزاد    :  ابتكار و ابداع   -1:      براي تشخيص بهتر از اجزاء  مي توانيم كار را به سه نوع يعني             
:  كـار توليـدي اجرائـي      -3ي و انتقاد و      رهبري و ارزياب   -2آدمي، و نيز كار از لحاظ تأليف هنر بعنوان دست ساخت، و             

حال مي گوييم اگر وضع در جامعه اي چنان باشد كه فقط يكـي از               . كاري كه هدفش فقط توليد كاال است، تقسيم كنيم        
اين انواع كار را امكان بدهد در اينصورت به حكم طبيعت امر انحصار مراكز تصميم بوجود خواهد آمد و بـديهي اسـت       

 نخواهند توانست همه نيروي كار باشند و هم امكانات آنرا داشته باشند كه وقت خود را به وجوه اساسـي                 كه تمام  انسانها   
  .كار، يعني رهبري و ابتكار اختصاص دهند

توضيح آنكه گرچـه راسـت اسـت كـه وقتـي نيـروي كـار                .      كم و زياد امكانات، در كم و زياد وقت خالصه نمي شود           
 مادي و غير آن بكار مي رود، وقتي براي توده هاي عظيم انساني باقي نمـي مانـد كـه                     درخدمت تجديد استمرار قدرت   

آنرا صرف خالقيت و شركت در رهبري جامعه كنند، اما حتي اگر وقت آزادي باقي مانـده باشـد و مـردم در آن وقـت                          
م مي آورند كه كسـي بـدينكار        امكان انديشه و خالقيت داشته باشند، به حكم ايجابات تمركز و تكاثر قدرت، اسبابي فراه              

ميل نكند، بدين قرار، بسود كانونهاي قدرت نيست كه عموم در انديشيدن شركت داشته باشـند و خـود  تمركـز و تكـاثر                      
 ژوئـن  -بعنوان مثال در فرانسه بعد از وقايع مه . دليل اينستكه چنين جرياني وجود نداشته و نمي تواند وجود داشته باشد       

اره كارگاه را هم كارگران و هم سرمايه داران پذيرفتند و در عمل چون خالقيـت انديشـه و كـار    ، شركت در اد   1968
ولي بعد، با وجود اينكه سود سـرمايه بـاال مـي رفـت، سـرمايه         . كارگر بيشتر مي شد، سود سرمايه داران افزايش پيدا كرد         

بخاطر آن بود كه بتدريج كه دخالت و حق نظر          اين امر   . داران با شركت كارگران در ادارة كارگاه ها، مخالفت كردند         
و تصميم كارگران در امور كارخانه بيشتر مي شد، به اين آگاهي مي رسيدند كه در امور اجتماعي و سياسي نيز آنها بايـد   

  . افكند تصميم گيرنده نهائي باشند و اين امر موقعيت گروههاي مسلط را سخت به خطر مي
صرف نظـر از اينكـه ايـن        (در توليد بيشتر براي  ثروت و قدرت بيشتر،          » ترقي« و اسطورة   » فتپيشر«      از وقتيكه اساس    

در ايـن مفهـوم     » ترقـي « ، منحصـر گشـت و       )توليد بيشتر به توقعات اساسي انسان براي آزاد شدن جواب مي دهد يا نـه              
نوشت جامعه هاي سوسياليستي هـم      بنابراين اگر مشاهده مي شود كه سر      . اسطوره شد، كار اجرائي وجه غالب كار گشت       

هاي سرمايه داري انجاميده، جاي تعجبي نيست زيرا كه از جمله، در همان كشورها هم اسطورة                 بهمان سرنوشت جامعه  
و همچنانكه عمالً در اين دو نوع جوامع بشـري          . بعنوان اساس ترقي، پذيرفته شده است     » توليد بيشتر براي قدرت بيشتر    « 

ندرت نهفته است زيرا كه ديگر اساس بـر تـأمين اساسـي تـرين               » توليد بيشتر براي قدرت بيشتر    « ت          مي بينيم، در طبيع   



م نيست و اصوالً چنين تأميني نه تنها احتياجي به خالصه كردن تمام پيشرفت بشر در عرضة نيـروي كـار                      ه نيازهاي جامعه 
ا كه ديگر بوجوه انسانيت  انسان كه خالقيت انديشـه و دسـت         زير. بيشتر و توليد بيشتر كاال ندارد، بلكه با  آن متباين است           

و در موادري هم كه به اين كار نياز است، قدرت آنرا تابع متغير تجديد توليد سـرمايه و قـدرت                     . باشد اهميت نمي دهد   
  .در ابعاد بزرگتر مي كند

اند آزادانه، در خدمت عقيـده، آرمـان و              تمام مغز و هنر بعنوان مجموع محصول عملي انديشه و ذوق انساني بايد بتو             
وقتي چنين نشد و همة اينها در خدمت توليد و مصرف و قدرتي بيشتر بكار رفت، نه تنها انديشه و هنر،                     . ارزشي بكار بيافتد  

 برابر بدينقرار بديهي است كه تمامي انسانها نمي توانند از شرايط و امكانات. بلكه تمام غرائز آدمي از خودبيگانه مي شوند    
  .كه بدون آنها تحقق مالكيت بعنوان حق عمومي غيرممكن مي شود، برخوردار شوند

     نگاهي اجمالي به تاريخ كشورهاي مختلف و حتي به هزارويكشب و داستانهاي شـگرف آن و وصـف كاخهـاي بغـداد                   
مـا مـي فهمانـد كـه كـار تجديـد            بـه   ... و شرح اصفهان دورة صـفويه و        ) كه ابداً نبايد پنداشت اغراق آميز است      (آنروز  

استمراري قدرت بزرگ و بزرگتر، امر واقع تازه اي نيست كه بلكه در ابعـاد كـوچكتر و اشـكال متفـاوت در تـاريخ بشـر                
استمرار داشته است و اصوالً پديده اي است كه با تمركز و تكاثر قدرت همزاد است و هر جا قدرت و بـا آن  ثـروت بـه                   

ند در جريان خود، كار آزاد را از خود بيگانه مي سازد و بـه كـار بنـده وار در خـدمت توليـد                         تمركز و تكاثر ميل مي ك     
  .وضع تهران امروز خودمان و شهرهاي ثروتمند امروز، بنفسه نمايشگر اين واقعيتند. قدرت بيشتر تبديل مي نمايد

  
  : قبضة استعدادها و نيروي كار موجود در جهان-2
  

ع ديگري مي رسيم و آن اينكه چون براي كنترل نوع و ميزان توليد و نيز نوع و ميزان مصرف اين                          از اينجا به امر واق    
ز بايد متمركز و متكـاثر بشـود و         امور بايد تمام سازمان يافته و متمركز بشوند، تعيين كم و كيف توليد يعني داشن و فن ني                 

ن باز يك پديدة مستمر تاريخ اسـت كـه هـر كـانون              و اي . ين نه درمقياس يك كشور، بلكه در مقياس جهان چنين است          ا
» صـدور اسـتعدادها   « يا  » فرار مغزها « پديدة  . قدرتي به كانون تمركز و تكاثر انديشه و مبادلة آگاهي ها تبديل مي شود             

رت روزگاري هم كه ايران قـد : كه امروزه با آن مواجه هستيم، امر تازه اي نيست و هميشه در تاريخ استمرار داشته است     
البته بايد متذكر اين امر شـد كـه ايـن           . مسلط و كانون سلطه در جهان بود، همين جريان انديشه بسوي ايران برقرار بود             

  .هرگز ابعاد امروزي را نداشته است) بخرج زير سلطه است(جريان صدور انديشه 
فاوتهـاي اساسـي از لحـاظ نظـام              در گذشته بتدريج كه محلي به كانون تمزكز و تكاثر قوا تبديل مي گشت، چـون ت                

ارزشي وجود نمي داشت، نيروي كار مناطق ديگر خودبخود نمي آمد و قشون كانون قوا به زور شمشير اهالي يك شـهر                      
قصـور پادشـاهان هخامنشـي را       . و منطقه را از دم اسير مي كرد و براي بردگي و بيكاري به مراكز خود منتقل مي نمـود                   

بتدريج و پس از اينكه نطفة قدرت و ثروت منعقد مي گشت، مغزها اكثراً به ميل خود بـه                  . ندهمين اسيران جنگي ساخته ا    
برخالف سابق، امروز چنان سازوكاري به قضيه داده اند كه خودبخود انجام مي شود و كارگران                . اين كانونها مي آمدند   

كشورهاي اروپـايي قـبالً     . پا را پر كرده اند    از كشور خويش رانده مي شوند و اكنون هم ارو         ... ترك و شمال افريقائي و      
به كارگران خارجي كاري را كه يك هموطن آنها مـي           ... و  » رحم و شفقت  « سعي مي كردند ادعا كنند كه از لحاظ                 

تواند انجام بدهد، بدهند و حال آنكه امروز ديگر پرده ها افتاده و وزير كار فرانسه رسماً اعالم كرده است كه كشورهاي                      
اينان نه تنهـا از كـارگران   . نعتي به نيروي كار خارجيها احتياج حياتي دارند و بدون آنان چرخ اقتصاديشان چنبر است          ص

خارجي بعنوان نيروي كار استفاده مي كنند، بلكه اين كارگران را كه در اجتماع خويش مـي توانسـتند نيـروي انقالبـي                 
اين تاثير مي اندازند و به عامل تخفيف فشار در جامعه هاي مسلط و زير             كارآمدي بشوند، با انتقال به كشورهاي مسلط، از         

  .سلطه تبديل مي كنند
     چرا آن كارگر حاضر مي شود خانه و زندگي و زاد بوم خود را رها كند و در شرايطي كه كامالً با شرايط بردگـي در    

نـدگي  غربي عيناً مثل برده با او رفتـار مـي شـود، ز            ايران و بابل و يونان قديم مقايسه كردني است و در اين اقتصادهاي              
 شكل جديد همان امر مستمر است، بوجود آمده است؟ براي اينكـه در كشـور خـويش،                  كند؟ چرا اين نظام بردگي، كه       

زمينة كار و فعاليت را از اين كارگر گرفته اند و از لحاظ فرهنگي نيز مورد هجوم ضدارزشـهاي غـرب سـلطه گـر قـرار                           



بعنوان مثال، همانسان كـه گذشـت، نفـت بـا انتقـال خـود               . ت و بنابراين مجبور است كه ترك ديار خود كند         گرفته اس 
 مي سـازند و تـوده       ا نيز به اين اقتصادها منتقل       بعنوان ماده خام و سوخت به اقتصادهاي مسلط، زمينة فعاليت اقتصادي ر           

  . كار اجرائي ساده مي گرداندهاي عظيم زير سلطه را عاري از هر گونه امكان فعاليت و حتي
گرفتـه تـا فلسـفه و    ...      اينك با شناخت اين پديده كه تمام زمينه هاي زندگي بشر از تكنولوژي، اداره، سـازماندهي و           

تمام در مراكزي تحت كنترل يك نظام جهاني مسلط اسـت و هميشـه هـم در طـول تـاريخ                   ... جامعه شناسي و اخالق و      
مثالًٌ در  :  يابيم كه چقدر صحبت كردن از اينكه مالكيت عمومي است يا خصوصي، بي ربط است               چنين بوده است، در مي    

حد عموم اآلن صاحبان قدرت و نه مردم ايران مالك چاههاي نفت ايران مي باشند و در حد افراد بديهي است بـين دو                     
نوان حق انحصاري مي سازد و ابتكار مـي كنـد، و    انساني كه يكي تمام راه و چاهها را بلد است و اساساً خود او اينها را بع  

انسان ديگري كه در اين راه و چاهها قرار مي گيرد، فرق اساسي وجود دارد و اگر به ايـن دومـي بگـوييم كـه از حـق                             
مالكيت بطور مساوي با اولي برخوردار است، اين آدم اگر حداقل شعور را داشته باشد خواهـد فهميـد كـه او را دسـت                         

  .اند و چنين چيزي عمالً امكان تحقق نداردانداخته 
       

     چنانچه ديديم، عالوه بر مسئلة تقسيم كار، در روابط سلطه گر و زير سلطه مسئلة زمينة كار و عمل نيز مطرح مـي شـود                         
را بـاز مـي   اين قضيه كه در آن نظرية مربوط به استثمار بكلي ناديده گرفته شده، در نظرية اسالمي جاي نسبتاً مهم خـود                   

وقتـي زمينـة فعاليـت در       . اجزاء دارد و يك جزء اساسي تحققش وجوه دائمي و آزاد زمينه اسـت             » مالكيت« .:        يابد
اقتصاد زير سلطه نبود و حتي انديشة آدمي محلي براي كار نيافت، انسان در آنجا مالك چه چيز مي تواند باشـد؟ خنـده                        

 آقا شما مالك كار خود هستيد ولي نه زميني وجود دارد كه در آن كشت كنيد و نه                  «: آور مي شود اگر به انساني بگويند      
ولي اگر كارت را بـه      ... كارخانه اي كه در آن كار كنيد و نه معدني كه استخراجش كنيد و نه ابزاري كه بكارش بريد و                     

وشـد، معلـوم اسـت كـه        ديگر چنين فردي كه مجبور است خودش را هم بفر         » .من بفروشي، صاحب مزدت خواهي شد     
  .حتي مزد خود را نيز از دست خواهد داد

     مالحظه مي شود كه مسئله بسيار دقيق است و اگر ما به اجزاء آن دقت وافي مبذول نداريم و هرگز نخواهيم توانست   
بلـه،  « گفـت كـه     دريابيم و خيلي هم مترقي فكر كنيم، خواهيم         » ليس لالنسان االماسعي  « مفهوم واقعي اين نظريه را كه       

هـم  » ماسـعي « اما توجه نخواهيم كرد كه از جمله زمينة . »اسالم گفته است كه براي انسان به غير از كارش چيزي نيست  
بايد وجود داشته باشد و بطور كلي استقرار نظام، شرط تحقق اين آيه است و مي خواهد شرايطي را فراهم سازد كه اين        

چنانچه در طبيعت نيز چنين است و هر متحركـي صـاحب            . سان به طبيعت خود باز گردد     اصل به كرسي بنشيند و واقعاً ان      
نتايج حركت خود است و شما مي بينيد كه ترتيب نظام اسالمي چنان است كه انسان نه در يـك زمـان معـين، بلكـه در                           

 در هر جامعـه اي وجـود   سعي خودش را در زمينه هايي كه    ) باز بطور نسبي  (طول تاريخ خودش، همواره بتواند آزادانه       
دارد بكار بياندازد و هيچ احدي، هيچ بنياد و يا روابط اجتماعي اي نتواند او را از بكار انداختن آزاد نيروي كار خودش                       

  .رسد، محروم سازد به او مي) بطور نسبي(مانع شود و يا بتواند او را از آنچه 
و بزرگ شدن ابعاد آن، جـز پيشـروي در صـحنه زمـان              ) ل درآيد بهر شك (     در عصر حاضر، استمرار نظام سرمايه داري        

در حقيقت جذب توليد با قدرت خريد موجود ممكن نيست و بايـد بحسـاب درآمـد                 . يعني در صحنه آينده شدني نيست     
ميليونها انسان بحساب مزدي كه در آينـده خواهنـد گرفـت و از محـل                . آتي مصرف كنندگان، اجناس را بفروش رساند      

ئي كه در آينده از بهره برداري منابع طبيعي بدست خواهند آورد، بطور قسطي خريد مي كنند و در ازاء ايـن                      درآمدها
  .خود را پيش فروش مي كنند و به برده تبديل مي گردند» نيروي كار« خريدها منابع و 

      
  :پيش خريد نيروي كار بشر:  برده داري عصر جديد-3
  

ستمر تاريخ بشر است و امروز هم مانند سابق وجود دارد ولي هيچگاه ابعاد مسئله به بزرگـي                       برده داري يكي از امور م     
امروز مردمان با دقت دقيقه و ثانيه از سنين جواني تا آخر عمر خود را پيش فـروش مـي                    : و پيچيدگي امروز نبوده است    

  .كنند و متاسفانه، برخالف سابق، به آن استشعار هم نمي يابند



بق از طريق زور خالص و عريان، مردمان به بيگاري مي گرفتند و از نيروي كار آنها براي انباشت ثروت استفاده                          در سا 
عالوه بر آن، مطالعة تاريخ نشان مي دهد كه چه در دوره هاي بابلي و هخامنشي و چه بعد از آن، مردمـان                       . نمودند مي

مـثالً وقتـي نـادر      . نسل پياپي خود و بچه هايشان را مي فروخته انـد          عادي نيز بر اثر فشار اقتصادي و يا زور حتي تا چند             
اموال فردي را كه مغضوب شده بود مصادره كرد و عالوه بر آن از او پول خواست، وي مجبور بفروختن دو دختر خود                       

   مي پذيري؟شد كه البته آنها را هم از ترس نادر نخريدند و آنشب وي دست به دعا برداشت كه خدايا آيا اين را تو
     پس درست است كه تاريخ بشر، برده داري از بخود ديده است، اما هيچوقت برده داري بدين شكل نبوده كه تمـام                      

فرض كنـيم متوسـط     : آينده بشر را چنين نظام يافته و از روي حساب و با جدولهاي دقيق و تنظيم شده پيش خريد كنند                   
براي تحصيل اسباب زندگاني، بخشي از عمر خود را كه مي تواند صرف       وي مجبور است    .  سال باشد  70عمر يك فرنگي    

...  سال از زندگي  خود را قبالً با خريـد خانـه و ماشـين و تلويزيـون و يخچـال و                        45يعني  . كار كند، پيش فروش كند    
ل بـراي   يك خانة كوچـك حـداق     . قسطي، پيش فروش كند و نسبت بكار خود در اين مدت  عمالً مسلوب االختيار گردد               

و با نزولش براي ده سال يا پانزده سال  تقريباً دوبرابر يعنـي              . يك زن و شوهر فرانسوي حدود دويست هزار فرانك است         
عالوه بر اينها بايد اتومبيل و تلويزيـون و         . يعني بايد ماهي حدود دو هزار فرانك بپردازد       . چهارصدهزار فرانك مي شود   

. چون ماشين ها را چنان مي سازند كه دقيقاً پس از مـدتي خـراب بشـود                . ب كنيد حسادانه   سالي يك    5-6را هم هر    ... 
حال يك خانواده متوسط ياخانواده كارگر فرانسوي چقدر بايد پول در بياورد كه ماهي دوهزار فرانـك قسـط بدهنـد؟                     

ير بسر كار برود، طلبهـا را       اگر يكروز د  . مي بينيم كه اينها را چنان حساب كرده اند كه حتي يكي دو روز هم زيادي نيايد                
معلوم است كـه كـارگر فرانسـوي        . به اجرائيه خواهند گزارد و بعنوان ديرپرداخت قسط خانه اش راهم خواهند گرفت            

  . ادغام مي شود بخورد و باجبار در نظام سلطه گر نمي تواند تكان
ايـن افـراد چـه مـالكيتي مـي          ! دارند» صيشخ«  درصد خانواده ها، خانة      40     با وجود اين، مي گويند كه در فرانسه         

توانند داشته باشند؟ مگر فردي كه تمام عمرش را قبالً پيش فروش كرده است، برده نيست؟ سابق پول مي دادند و بـرده                       
پس دروغ است اگر بگوييم نظام برده داري از بين رفته است و باز دروغ        . مي خريدند و حاال هم همين كار را مي كنند         

) جـز آنهائيكـه قـدرت بدستشـان اسـت         (هيچكس  . گوييم در نظام سرمايه داري مالكيت خصوصي وجود دارد        است اگر ب  
  وجود نداشت اين كارگر بدبخت چه از دست مي داد؟» مالكيت خصوصي« و اگر اين      . مالك هيچ چيز نيست

كم شد، يعني انحصار قدرت اقتصـادي            بدينقرار بمحض اينكه در جامعه اي قدرتهاي  اقتصادي در دستهاي معيني مترا            
ايـن تـراكم بهـر      . پيش آمد، در آن جامعه امكان تحقق مالكيت انسان بر خودش بعنوان نيروي كار، از بين خواهد رفت                 

چنانكه در ايران قبل و بعد از اسالم عمده تراكم كننـده            (شكل در آيد، و بهر وسيله انجام شود، يعني خواه بوسيلة دولت             
بمحض اينكـه   : و خواه بدست سرمايه دار و خواه با پادرمياني خان، واقعيت و محتوي همانست             ) بوده است هميشه دولت   

ديگر خنده دار خواهد    . حق تصميم راجع بكار و امكان انتخاب، از دست آدمي خارج شد، ديگر هر مالكيتي دروغ است                
قي راجع به خود ندارد، و مالك خودش نيست،         فردي كه ح  . بود اگر به چنين فردي بگوييم كه تو مالك خانه ات هستي           

  .مي تواند شمرده گردد... چگونه مالك اشياء مي تواند بشود؟ چگونه مالك خانه اش و 
  

  :ابزارهاي اقتصادي تمركز و تكاثر
  

و بكـار       اما اختياري انحصاري مراكز سلطه تنها بر نيروي كار حال و آينده بشر نيست، بلكه بـراي در اختيـار درآوردن      
  :بردن نيروهاي محركه اقتصادي در تمركز و تكاثر قدرت، در دست داشتن انحصاري ابزارهاي زير نيز ضرور مي گردند

  
  : مبادالت بازرگاني-4
  



     بطور مستمر در تاريخ، مبادله خارجه يكي از پايه هاي اساسي تمركز و تكاثر قدرت و ثروت بوده اسـت و امـروز نيـز                         
در اين جزء نخست با مثالي، وظيفة اقتصادي مبادله را روشن مي            . ي در استمرار نظام سلطه ايفاء مي كند       نقشي بسيار اساس  

  .كنيم و آنگاه به بررسي نقش كنوني آن مي پردازيم
در پيدايش شهرها در جهان هميشه دو عامل اساسي نظامي و اقتصادي در زمـره عوامـل ديگـر                   :      مثالي از تاريخ ايران   

شهرهاي ايران اولين بار بعنوان پايگاه نظـامي، يعنـي   .  مي داشته است نظامي شان غلبه  -اند و وظيفه سياسي      همؤثر بود 
از ايـن ميـان شـهر       . مركز تسلط قدرت حاكم بر جامعه اي كه شهر براي حكومت بر آن ايجاد شـده، تأسـيس شـده انـد                     

بنابراين از لحاظ سياسي، شهر مركز تنظـيم  .  ي توان نام بردرا م... همدان قديمي ترين شهر دنيا و مدائن پايگاه نظامي و    
  .اي كه بر آن حكومت مي كند و با خارج از آن جامعه مي باشد رابطة قدرت سياسي با جامعه

     دومين وظيفه شهرها جمع كردن مازاد توليد جامعه و مبادله بخشي از آن با خارجه مي بود و مي دانـيم كـه تنهـا در                          
يعني از نظر قدرت حاكم، روستاها هميشه بصورت معدني مي بودند           . اكم سرمايه و ثروت امكان پذير مي شد       اينصورت تر 

، »معـدن « كه وظيفة تهية مادة اوليه و خام را بعهده مي داشتند و قدرت حاكم، حتي بدون توجه به لزوم تجديد حيـات                
و البتـه هميشـه بخـش كـالن ايـن           . له بر هم مي انباشـت     مازاد توليد آنرا تصرف مي نمود و در انبارهاي خود براي مباد           

مبادالت بدست قدرت بدستان مي بود و تجار به نمايندگي دربار، وزرا و امراء كه بازرگاني خارجي ايران را در انحصـار      
او بعنوان مثال معروف است كه در زمان قحطي خراسان عامل سلطان مسعود در قندهار به                . مي داشتند، عمل مي نمودند    

 هزار خروار گندم در انبارهاي من است و اينها را چكار كنم و كجا جاي دهم و به كجا بفروشم و 123« : نامه نوشت كه
  ».ما در اينجا در قحطي هستيم

     منظور اين است كه مبادله با خارجه اساس تراكم است و به غير از اين ممكن نيست كه يـك شـهري بعنـوان كـانون                          
البته چنانكه گفته شد در سابق ارقام بسيار كوچكتر از امروز بودند و مثالً گنجينه               . ب موقعيت برتر بشود   تراكم ثروت، صاح  

 ميليون دالري كه نادر از هندوستان غـارت كـرده بـود، در مقايسـه بـا ثـروت فـالن                      700پادشاه هخامنشي و يا حدود      
  . ميلياردر امريكائي به چيزي شمرده نمي شود

 جزء مقصود ما پرداختن به مطالعه انواع انحصارهاي خريد و فروش و يا چند و چون مبادالت بازرگاني                        اينك در اين  
بلكه مي خواهيم بـه  . كه از طريقشان، ثروتهاي طبيعي و دسترنج زير سلطه در مراكز مسلط بر هم  انباشته مي شوند، نيست      

يش و بسط ابعادش در مراكز مسلط، موقوف به آن اسـت كـه              توضيح اين نكتة مهم بپردازيم كه استمرار نظام سلطه و افزا          
  .در كشورهاي زير سلطه مبادالت بازرگاني پايه و تنها پايه فعاليت اقتصادي را تشكيل دهند

جانشـين  » واردات«      اين پايه، با ويران كردن پايه هاي داخلي اقتصاد، مجموعة اقتصادي را دچار تجزيه مي گرداند،                 
ديگر مشكل تنها اين نيسـت كـه صـادرات كشـورهاي زيـر              . ي شود و محور فعاليتهاي اقتصادي مي گردد       توليد داخلي م  

سلطه را عمده مواد خام تشكيل مي دهد و يا كه اين كشورها با كشورهاي صنعتي معدودي مبادله بازرگـاني انجـام مـي                 
ت كه سلطه گـر از واردات همچـون يـك           دهند و در اين مبادالت ارزان مي فروشند و گران مي خرند، بلكه مشكل آنس              

نيروي مهاجم در تخريب موانع سلطه قطعي و مباني فعاليت مستقل استفاده مي كند و از پيش تمامي  اسـباب، اختيـار در                        
نه تنها زمينه مستقلي براي كـار بـاقي نمـي مانـد، بلكـه امكانـات كـار                   . تصميم و امكانات فعاليت مستقل را نابود مي سازد        

  . و كمتر مي شوندتوليدي كم
     وقتي جامعه زمينه فعاليتها و اختيار كار در خارج از حيطه فعاليتهاي اقتصاد مسلط را از دست داد، و در فعاليـت هـاي                        
اقتصادي به فعاليتهائي كه به مصرف راجعند بسنده كرد، در همه چيز حتي در زندگاني نيز وابسته به واردات مي گـردد و           

  .اختيار را نسبت به خود و نسبت به ثروتهاي طبيعي و طبيعت خود از دست مي دهداز همين جا هرگونه 
در تمامي رشته هاي .      بعنوان نمونه امروز كار كشور ما بجائي رسيد است كه بدون واردات، زندگاني محال شده است            

ـ        ت خارجي محور فعاليت ها گشته اند          اقتصاد، محصوال  اختمان نيـز، بتـدريج واردات    ، حتي در رشته هاي كشاورزي و س
وابستگي كامل مجموع فعاليتهاي    . چنان اهميتي بهم رسانده اند كه بدون آنها فعاليت توليدي بتدريج غيرممكن مي شود             

وقتي . يكي وابستگي در فعاليت اقتصادي است و يكي وابستگي از لحاظ مصرف           : اقتصادي كشور به واردات دو جنبه دارد      
وليد ناخالص ملي را تشكيل مي دهد و اين بودجه در نفت و قرضه ها خالصه مي شود، معلـوم                     درصد ت  85بودجه كشور   

است كه اگر واردات صنعتي و خدمات نباشند در هيچكدام از سه بخش اقتصادي صنعت و خدمات و كشاورزي فعاليـت                     
ه هاي استراتژيك اسـت يعنـي       و خطرناكتر آنكه در هر سه بخش وابستگي ايران به فرآورد          . اقتصادي ممكن نخواهد بود   



در حقيقـت   . فرآورده هايي كه بدون ورود آنها فعاليت اقتصادي بكنار، حتي زندگاني مردم كشور غيرممكن مـي گـردد                 
ايران وارد كننده توليدات تمام رشته هاي صنعتي و هر سه نوع كاالهاي سرمايه اي و واسـط و مـواد خـام و كاالهـاي                          

  .مواد كشاورزي استراتژيك يعني فرآورده هاي دامي و غالت و برنج استمصرفي و ا نواع خدمات و نيز 
توليـد كشـاورزي    » او. آ. اف«      درباره وابستگي كامل بخارج از لحاظ تغذيه مردم كشور بايد گفت كه بنا بـر بـرآورد                  

يـا  (و براي هفـت هشـتم       ايران، اگر هم همه آن به مصرف تغذيه برسد، تنها نزديك به يك هشتم مردم را تغذيه مي كند                    
و اين وضع كشاورزي اسـت كـه در دوران حكومـت    . بقيه بايد از خارج مواد غذايي وارد كرد  )  درصد 93بقول هويدا   

داشت، بلكه با صادرات مازاد توليد كشاورزي، محاصره اقتصادي كشور را كـه از جانـب                 مصدق، نه تنها مازاد توليد مي     
و امروزه كشاورزي ايران در تمامي مراحل توليد وابسته به خارجه شـده             . ساخت  بود بي اثر مي    ه  انگليس صورت گرفت  

ايـن اسـت كـه معنـاي        ... است و از آب و بذر و كود و ماشينهاي كشاورزي تا حتي آسياب را بايد ازخـارج وارد كننـد                      
  ) 28. (وابستگي كامل و بي نظير در جهان

، به سلب اختيار كامل زير سلطه مي انجامد و بتدريج اختيار نيروي كار و                    بدينسان در اختيار داشتن مبادالت بازرگاني     
 روابـط سـلطه از قمـاش بردگـان          اما اين بردگان اسير   . ثروتهاي طبيعي زير سلطه، در دست مراكز مسلط، قرار مي گيرد          

ه اي كه به جامعه هـاي       در تجزيه همه جانب   . لي نيستند، بلكه اينان را بكار تخريب خود و طبيعت خويش مي گمارند            معمو
قهري كه براي واداشتن زير سلطه بكار       . زير سلطه تحميل مي شود، عامل انساني اين تجزيه نيروي كار زير سلطه ها است              

ديگر صحبت بر سر آن نيست كه زير سلطه اختيار كار خود را ندارد و حاصل كارش                 . مي رود، از خود او گرفته مي شود       
سخن در اين است كه وي مرتبت انساني خويش را از دست مي دهـد و در سـود تمركـز و                      عايد ديگري مي شود، بلكه      

  .تراكم سرمايه و تكاثر ثروت در جهان جبراً بكاري مي پردازد كه متضمن تخريب خود و طبيعتي است كه از آن او است
كنند، حقيقت آنسـت كـه از زمـاني             اما نبايد پنداشت كه مسلط و زير سلطه را مرزهاي جغرافيائي از يكديگر جدا مي                

 نظام سلطه و بزرگتر شدن ابعـاد آنسـت انسـان از             ر  كه موضوع فعاليت اقتصادي، رشد و آزادي انسان نيست، بلكه استمرا          
. مسلط و زير سلطه، بناگزير به خدمت قدرتي در مي آيد كه جز از راه تخريب انسان و طبيعـت نمـي توانـد رشـد كنـد                           

» توليد« و نيروي محركه حاصل از كار، يعني سرمايه، از نو بكار گرفته مي شوند و بر ابعاد و شتاب                    » همواد اولي « بدينقرار  
قدرت مي افزايند و بنوبه خود بر اختيار مراكز مسلط بر اين مواد و سرمايه مي افزايند و فعاليتهاي تخريبي ابعاد بزرگتر و                       

 مجموعه هاي اقتصادي كه در آنها پاره اي نقش مسـلط و پـاره اي                فراگرد ايجاد و تخريب   . شتاب بيشتري پيدا مي كنند    
ايران و  (از جمله به علت همين فعاليت هاي تخريبي در تمدن هاي كهن             . نقش زير سلطه را بازي مي كنند، همين است        

  .است كه طبيعت راه انحطاط در پيش گرفته است...) بابل و روم و 
    

  : انحصار پول و سرمايه-5
  

 و سرمايه نيز به اداره و كنترل انحصاري مراكز سلطه درآمده اسـت  ل واقتصادي در مقياس جهان، پ ساخت كنوني       با
مثالً . توان گفت كه نظام بانكي امروز به انحصار پول، اساسي ترين ابزار تراكم قدرت اقتصادي را تشكيل مي دهد        و مي 

ارزش دست آوردهاي ديگران و مواد خام، مراكز مسلط  حاصل           از طريق حق تصميم راجع به نرخ مبادالت يعني تنظيم           
  .دسترنج زير سلطه را به جيب خود سرازير مي نمايند

     نخست بايد گفت كه با برنامه هاي اسارت باري كه بخصوص در كشورهاي زيرسلطه اجرا شده اند و مي شـوند، ايـن                     
يعني وقتي فعاليت هـا بـر محـور واردات          . دست مي دهند  كشورها هرگونه اختياري را بر مصرف سرمايه هاي خويش از           

و در ايـن شـرايط      . شكل گرفتند، سرمايه ها مجال ديگري براي فعاليت پيدا نمي كنند و راهي مراكز سلطه مـي گردنـد                  
. درآمدهاي دولتي نيز فقط صرف ايجاد زيربناهائي مي شوند كه كشور را براي جذب واردات بيشـتر آمـاده مـي كننـد                      

 در مقياس جهان هر روز بيشتر تحت كنتـرل مراكـز سـلطه غـرب و     صل كار قرنها و قرنهاي مردمان   ن سرمايه و حا   بدينسا
  .بخصوص امريكا در مي آيد

     اما نبايد پنداشت كه انحصار سرمايه در غرب تنها در دست دولت ها است بلكه شركتهاي چند مليتي كـه در مـاوراي                       
جريان تمركز سرمايه و پول بنوبه خود از قدرت عمل و كنترل بسـياري برخـوردار                مرزهاي كشوري عمل مي كنند، در       



امـروز  . خواننده هر روز از باال و پايين رفتن ارزش پولهاي كشورهاي صنعتي مطالبي مي شنود و يا مي خوانـد                . شده اند 
مي گويند عمده بـازي زيـر        ... فردا وضع دالر و ليره بهم مي خورد و        . رود و فرانك پايين مي آيد      بهاي مارك باال مي   

سر اين چند مليتي ها است زيرا با در اختيار داشتن مقادير زياد از پولهاي مختلف، هر پولي را مي خواهند متزلـزل مـي             
تنها با يك عوض كردن فرانك به مارك كافي است كه هر دو پول  را دچار نوساناتي سازند كه با مقاصدشان مي                       . كنند

  . پولي در قبال عمل اين غولها از آسيب پذيري در امان نيستامروز هيچ. خواند
براي مثال، پول .      كنترل اين چند مليتي ها بر سرمايه ها و پول كشورهاي زير سلطه بمراتب قطع تر و مخرب تر است         

جمـه نـاقص،   كشوري مثل ايران كه اساساً پشتوانه جز درآمدهاي نفتي ندارد و در واقـع امـر، ترجمـة فارسـي، آنهـم تر        
پولهاي خارجي است، چه موجوديت مستقلي مي تواند داشته باشد؟ نظام بانكي ايران با اتصاالت چند جانبـه اي كـه بـا                       
نظام بانكي جهان سرمايه داري دارد، مجري سياستهاي چندمليتي ها در ايران است و بدست اين بانكهاست كه درآمدها                   

  ) 29. (وند، بمدار اقتصادي چند مليتها جذب مي كنندو سرمايه هائي را كه در كشور ايجاد مي ش
     بدينقرار هم در مقياس كشورهاي صنعتي و هم در مقياس جهان اختيار انحصاري بر جريان سرمايه ها بتـدريج تحـت                     

ند مليتيها  يد چند مليتيها قرار مي گيرد و اين بر عهده بانكها است كه بمثابه شبكه اي جهاني اين جريان را بر وفق مراد چ                       
بديهي است كه هرگونه فعاليت اقتصادي كه موجب بيرون رفتن سرمايه ها از مدار جهاني چندمليتي هـا                  . سازمان دهند 

گردد، به پويائي دروني اقتصادها جهتي ديگر خواهد بخشيد كه هم با تمركز و تراكم و تكاثر سـرمايه در مقيـاس جهـان                        
و بـدين خـاطر   .  مليتيها بدر خواهد برد و آينده آنها را مشـوش خواهـد كـرد   ناسازگار است و هم اختيار را از كف چند       

است كه نه تنها اين چندمليتيها به مهمترين قطب هاي تصميم گيري فعاليت هاي اقتصادي و نيز مجري اين فعاليـت هـا                       
ـ       در مقياس جهان سرمايه    اثر سـرمايه، در پهنـة   داري تبديل شده اند، بلكه بطور روزافـزون و در انطبـاق بـا ايجابـات تك

  )30. (كنند سياست جهاني نقشي فعال ايفاء مي
در قسـمت بعـد بـدين امـر         (     بدينسان چندمليتها بهمان ترتيب كه نوع توليد و بنابراين نوع فـن را تعيـين مـي كننـد                    

  :ب مي كنند، نوع و ميزان سرمايه را نيز تعيين مي كنند و از اين لحاظ دو هدف مهم زير را تعقي)پردازيم مي
      
يعني متناسب با نيازهاي چند مليتيهـا،       . سهميه بندي جهاني سرمايه منطبق شود     «  جريان سرمايه ها در مقياس جهان با         -1

  .بكار افتد... در سرتاسر جهان، سرمايه ها در رشته هائي كه مي خواهند و به ترتيب و نسبتي كه مي خواهند و 
ر بدانسان تنظيم شود كه برنامه هاي سرمايه گذاري مـنعكس كننـدة برنامـه جهـاني      جريان سرمايه در داخل هر كشو  -2

به سخن ساده در هر رشته به همان ميزان و در همان محدوده استراتژي چنـد مليتـي هـا،     : سهميه بندي سرمايه ها گردد    
  .سرمايه گذاري شود

      
منعكس كننده هيچ واقعيت    ...  و سرزمينها و نيروي كار و             نكتة بسيار درخور اهميت اين است كه مالكيت اسمي ثروتها         

چنانكه اسماً جامعه ايراني مالك منابع ثروت خويش است امـا در واقـع، و ايـن بخصـوص در                    . مشخص و ملموسي نيست   
. است كه، از اين مردم نسبت به منابع ثروت و خودشان هرگونـه اختيـاري سـلب شـده اسـت                    » عصر پهلوي « ايران            

سرمايه هـا فاقـد هرگونـه اهميتـي      » مليت« گذاري جريان سرمايه ها در داخل و خارج هر كشوري            قرار در برنامه  بدين
بسخن ديگر ضريب وابستگي با درجة اختيـار سـلطه گـر در             . مهم اداره اين سرمايه و جهت عمل اين سرمايه است         . است

ساده سخن اينكه اگر قـدرتي بتوانـد        . ل نسبت مستقيم دارد   اداره عوامل توليد و هدايت آنها، و نه با  مالكيت اسمي عوام            
تمامي عوامل توليد را كه متعلق است، در قبضه اداره خويش درآورد و آنرا در جهتي كه مي خواهد بكار اندازد، درجه                      

 و بدين دليل است كه در دوران حكومت مصدق، مذاكرات نفت          . وابستگي مالك عوامل بدو ميل به صد در صد مي كند          
و از آن ببعد تا امروز نيز، با هـر قـرار            . هربار كه بچگونگي ادارة صنعت نفت مي رسد، به نتيجه نمي رسيد و قطع مي شد               

و ايـن تنهـا     . دادي كه ميان رژيم و كنسرسيوم امضاء شده است، مهار كنسرسيوم بر اداره اين صنعت محكمتر گشته است                 
اري بر فن و سرمايه و محل اجـراي طرحهـا بـديهي اسـت كـه ادارة                  با سلطة انحص  . در يك كشور و در يك رشته نيست       

فعاليتهاي اقتصادي و غير آن در دست چند مليتيها باقي مـي مانـد و بـراي مثـال در ايـران، ادارة توليـد نفـت، صـنايع                             
ن ايـن چنـد     با كارشناسا ... پتروشيمي و نظام بانكي و قشون و سازمان برنامه و صنايع مختلط و مؤسسات كشت و صنعت و                   

  مليتيها نيست؟



  
  

  : سلطة خرابكارانه و انحصاري بر طبيعت و بر منابع طبيعي-6     
  

ي كه بـراي توليـد الزم       درر توليد و زمينه هاي توليد و موا            بر اساس آنچه تاكنون دربارة تمركز گفته شده است، ابزا         
 خام در مقياس جهان در انحصار است و هم صـنعت نفـت و   مثالً هم نفت بعنوان ماده . اند، نيز ضرورتاً متمركز مي گردند     

  .هم نيروي كاري كه در صنعت نفت بكار مي افتد
مثالً اگر يك تن نفت را ما مصرف كـرديم، بهمـان مقـدار از كـل موجـودي                   .      و مي دانيم منابع كرة ارض محدوداند      

حـال  .  را درست  كنيم و سرجاي سابقش بگـذاريم         ذخاير نفتي كاسته شده است و امكان اين نيست كه فرضاً دوباره نفت            
بنامند، توليـد بيشـتر بمعنـي مصـرف         » ترقي« را  » توليد بيشتر « اگر عقيده و مذهب اقتصادي حاكم توليد گرايي باشد و           

و هرانـدازه يـك نسـل بيشـتر از منـابع اسـتفاده كنـد،                . از اين منابع طبيعي جلوه خواهد كـرد       ) و طبيعتاً بيحساب  (بيشتر  
  .ندگان منابع كمتري در اختيار خواهند داشتآي

     در حقيقت چون قدرت تمركز و تكاثر طلب و گسترش خواه است، بر طبق قانون خود عمل مي كند و ايـن قـانون،                        
مـثالً از زمانيكـه   : نيست كه مثالً ببينند آيا ضرري و نفعي متوجه ديگران مي كنـد يـا نـه     » عاقل« بمعنائي كه ما مي فهميم      

ة بهمن منعقد مي شود و از كوه به پايين مي آيد، دائماً، تا حد توانائيش، بر خود مـي افزايـد و ديگـر تـوجهي بـاين                             نطف
قـانون  ... ندارد كه چقدر از برف كوه را به دره مي آورد و اگر اين برف بماند چه نتايجي در تابستان خواهد داشـت و                         

قـدرت نيـز در   . ايد و هرچه را سر راه خود ديد، جـزء خـود كنـد      بهمن اين است كه بمحض راه افتادن بر خودش بيفز         
بنايش بر بلعيدن امكانات كنـوني و       ... نتيجة روابطي كه برقرار مي شوند و ساز و كارهاي آنها و عمل و عكس العمل ها و                   

  .وم مي بردحال است و اگر در زمين جائي نماند، متوجه فضا مي شود و نيز تا آنجا كه بتواند به عرصة آينده هج
  

     سرمايه داري جهان و وابسته اش رژيم شاه، براي ابقاي خود بهر قيمتي، قرار است منابع نفت ايران را در بيست سـال                       
قرار دهـيم كـه صـنايع پتروشـيمي بطـور مسـتقل        )  دالر 17بشكه اي   (اگر بناي محاسبه را قيمت نفتي       : آينده تمام بكنند  

 ميليون تن نفت خام بطور مسـتقل، همـان درآمـدي نصـيب              40كه از فروش حداكثر     خريده اند، باين نتيجه مي رسيم       
اگر توليد نفت ايران را به يك پانزدهم توليد كنـوني           « بدينسان  .  ميليون تن نمي شود    300ايران مي شود كه با فروش       

 تـا  20ليارد تن قبول كنـيم، از   مي9 يا 5/7كاهش دهيم يك قلم عمر ذخائر نفتي ايران بنا بر اينكه ميزان ذخائر نفتي را       
نفت را چون مفت اسـت،  . » سال باال خواهد رفت و اين يكي از ابعاد خيانت اين رژيم است1000 تا 700 سال به    25

مصرف بي بنـد و بـار نفـت         « كشورهاي صنعتي چرا دنبال انرژي گران نروند؟        . سرمايه داري غرب نفله و ضايع مي كند       
هـر  ) 31(» .ربي و نه مردم كشورهاي نفت خيز كمترين استفاده واقعـي از آن نمـي برنـد                جنايت است، نه زحمتكشان غ    

باري امروز در غرب نيز بسياري نگران فردا هستند و همه           . چند نفت مسئله بسيار مهمي است ولي متأسفانه تنها مسئله نيست          
  .ع بسيار ناهنجاري روبرو خواهد كردمي بينند كه اين گونه مصرف عنان گسيخته منابع موجود، آيندة بشر را با وض

  
دانش بشري نيز بموازات ميزان مصـرفش بـاال مـي           « :      البته افراد ساده لوح يا مغرضي نيز پيدا مي شوند كه مي گويند            

آنچه شما مي گوييد، درست است ولي از كجا كه دهسال بعد بشر نتواند پس از تمام شـدن منـابع زمينـي، ذخـاير                         . رود
همچنانكه تاكنون گفته شد، جامعه بشري دو قطب پيدا كـرده، تـوده             : ما در پاسخ مي گوييم    »  را بكار بكشد؟     ُكرات ديگر 

اين مردمي كـه درد گرسـنگي دارنـد، اينهـا در            . هاي عظيم از گرسنگي مي ميرند و عده اي نيز از پرخوري مي تركند             
تنها آن اقليت است كه اين منابع را با چنـين           . ي برند حقيقت انسان محسوب نمي شوند كه بگوييم استفاده اي از منابع م           

اينهائي كه عقل و شعور استفاده معقول از منابع ُكـره ارض            . ولخرجي كه از سيري بتركد، بنام يك نسل، مصرف مي كند          
ابع خود  ا به سرنوشتي بدتر از من      تضمين وجود دارد كه همان منابع ر       را ندارند و اينها را خرج تكاثر قدرت مي كنند چه          

  زمين مبتال نكنند؟
   



     پس مسئله اين نيست كه رسالت خدائي براي علم و تكنولوژي قائل بشويم و از توانائي بشر در استفاده از منابع  سخن                       
مسئله مورد بحث چگونگي استفاده از اين علم در بكاربردن اين منابع است بنحوي كه بجاي تشديد نابرابري ها،                   . بگوييم

  .انات بوجود بيايدتساوي امك
گفـتن  .      اما مسئله سلطه خرابكارانه بر طبيعت تنها در غارت بي حساب منابع موجود در اين طبيعت خالصه نمـي شـود                    

. ندارد كه جهاني كردن شبكة توليد و پخش فرآورده هاو جريان سرمايه ها، رابطة مستقل انسان و طبيعت را بهم مي زنـد           
را ...  فرآورده هاست كه بايد محل كارگاه شبكه راه هـا و شـهرها و ميـزان توسـعه آنهـا و                       يعني اين ديگر مطابق جريان    

و گذشته از آن بايد     . بدينسان انسان و طبيعت، هردو بايد با توقعات مراكز سلطه و چند مليتي ها انطباق بيابند               . تعيين كند 
هـر انـدازه وابسـتگي      : ة وابستگي متناسب اسـت    تحمل اين آلودگي با درج    . آاليش روزافزون طبيعت را  نيز تحمل كرد       
هنوز گازهائي كه در خوزستان مي سـوزند، شـبهاي آن اسـتان را روز مـي     : بيشتر، آلودگيهائي كه بايد تحمل كرد بيشتر    

  ...آلودگي هواي تهران روزافزون است و . كنند
نفت ايران را به ثمن بخس به اربابـانش مـي   همه مي دانيم كه امروزه شاه     :      در اينجا ذكر نكته اي ديگر ضرورت است       

خيانت شاه تنهـا در     . براي آن مي كند   » و تربيت كادر  « اتمي  ) كوره(دهد و قسمتي از درآمد آنرا صرف خريد سانترال          
!  سـال هسـتند    25 سال بعد تمام مي كند تا سانترال هايي بخرد كه عمر متوسط آنها همـان                 25اين نيست كه نفت را تا       

اورانيوم سـوخته يـا     » مدار سوخت «  خيانت در اين نيز هست كه با روش كنوني توليد انرژي اتمي، در پايان                بلكه) 32(
زباله اتمي بدست مي آيد كه مادة راديو اكتيو سخت خطرناكي اسـت و تـا پانصـدهزار سـال فعـال يعنـي راديواكتيـو                   

 آنكه زباله اتمي را در معادن بسيار بزرگ نمك دفن           رفع خطر از اشعه هاي اين زباله امكان پذير نيست مگر          . خواهد ماند 
. يعني امري كه بسيار مشكل است خصوصاً از  لحاظ نسل آينده بسيار پرخطر مي باشد و اطميناني بـرآن نيسـت                     ... كنند و   

ايه داري بدين خاطر است كه اقشار مترقي از مردم آمريكا و اروپا بمخالفت با توليد برق اتمي برخاسته اند و اكنون سـرم  
و سـرنيزه   . جهاني همان برنامه اي را كه نمي توانسته است به آساني در غرب انجام دهد، در ممالك ما پيـاده مـي كنـد                       

اجازه نمي دهد كسي از شاه بپرسد آيا بهتر نيست بجاي خريد سانترال اتمي با وجود خطرات مسلمي كه براي نسل مـا و                 
بتعداد هزار ُتن و تحمل هزينه هاي سنگيني براي ايجـاد ايـن سـانترال، نفـت                 نسل هاي آينده دارد و تربيت كادر آنهم         

  كمتر بفروشيم و براي آينده نگاهداريم و كادر براي صنعت نفت تربيت كنيم؟
  

     اما اين تنها نيروي انساني نيست كه بايد از خود بيگانه گردد، و نه تنها نسل حاضر و نسل هاي آينـده اسـت كـه بايـد                            
كشيده شوند، و باز اين تنها طبيعت نيست كه بايد خراب شود و بغارت رود، تا كانون هاي مسلط بتواننـد بـر جـا                         باسارت  

بمانند و بسط و رشد يابند، بلكه ساخت اقتصادي مجموعه هاي در رابطه نيز بايـد تغييـر يابـد و امكانـات زيسـت مسـتقل                            
شت ناپذير در فراگرد وابستگي بمراكز سـلطه سـرعت و شـتاب             تا بطور قطع و بازگ    . مجموعه هاي زير سلطه نابود گردند     

  :گيرند
  

  :عوامل و ساز و كارهاي استمرار نظام سلطه
  

  : تغيير ساخت اقتصادهاي در رابطه-7
  

     اقتصاد مسلط غرب و شركت هاي چندمليتي اين اقتصاد در رابطه با ايجابات تمركز و تكاثر سرمايه در مراكز مسـلط و                      
انحصاري خود بر سرمايه و پول، متناسب با ساخت اقتصادي هر كشور، مرحله اي از توليد را در آن مستقر                    بكمك كنترل   

جهان بيك كارگاه بزرگ تبديل شده است كه در آن كشورها و بخصوص كشورهاي تـابع نـه تنهـا هرگونـه                      . مي  كنند  
 راه ها و بنادر و فرودگاه ها و در شهرسازي           استقالل عملي را از دست مي دهند بلكه مجبورند در طبيعت و در ساختمان             

تغييرات الزم را بدهند تا بتوانند با موقعيـت مـادون و تـابع و گـاو شـيرده،      ... و انتخاب محل صنايع و ايجاد شبكه برق و   
  . جزئي از شبكة جهاني توليد و مصرف بگردند

  



جامعه ها از جمله جامعه ما، جامعـه هـاي پويـا و             :      در حقيقت پخش توليد در مقياس جهان همين و بيشتر از اين است            
فعال تلقي نمي شوند بلكه در آنها نيز بايد تغييرات مطلوب انجام بگيرند تا همواره رام و كارپذير باقي بمانند و خود را با                        

قهـر و بـزرگ     و گذرا بگوييم كه اعمال روزافـزون فشـار و           . تغييراتي كه از خارج به آنها تحميل مي شود، منطبق سازند          
  .شدن خارج از حد قشون و ديوان ساالري نيز براي انجام همين منظور است

     بعنوان نمونه بايد گفت كه برنامه گذاري هاي متوالي در كشوري مانند ايران هدفي جـز بسـط نفـوذ اقتصـاد غـرب                        
 حقيقت برنامه سـرعت بخشـيدن       هاي چندمليتي تا ژرفاي جامعة ايراني نداشته است و برنامه پنجم هم در             بويژه شركت 

درحاليكه هزينـه هـاي جـاري كشـورهاي     . ادغام در نظام غرب و تسريع پيشرفت شركت هاي چندمليتي در ايران است     
 درصد هزينه هاي ناخالص ملي مي رسد، هزينه هاي اداري و سازماندهي در ايران كه سـه بخـش                    20صنعتي بندرت به    

 درصد كل هزينه  ها بـالغ مـي شـوند و بطـور            54به بيش از    . را در بر مي گيرد    عمده سياسي نظامي، اداري و اقتصادي       
هدف اوليه اين گونه هزينه ها توسعه بازار ايران بسـود واردات،            . و نظامي مي گردند   » زيربنايي« كلي شامل هزينه هاي     

  .افزايش سوددهي سرمايه و ايمني آن است
: ا و مناسبات اقتصادي با كشورهاي صنعتي رابطة تنگـاتنگي وجـود دارد                بدينقرار ميان چگونگي ساخت بندي هزينه ه      

نوع و ميزان مخارج نه تنها با حجم مبادالت بازرگاني رابطة مستقيم دارد، بلكه با ساخت واردات نيز متناسب است و ايـن                       
ـ                ادي سـرمايه داري غـرب    امر يعني تغيير ساختهاي اقتصاد زيرسلطه بر اساس جانشين شدن واردات هميشه از هدفهاي بني

  .وچند مليتي ها بوده است و با  سياستشان دائر بر انحصار و توسعه بازار سازگار مي باشد
     در كشور ما تغيير ساخت اقتصادي و نيز تغيير ساخت توليد كشاورزي اثرات مرگبار خود را هم اكنون بيشتر از گذشته                

 درصـد   3/17) 1346(كرده اند، نفت كـه در پايـان برنامـه سـوم             بحسابي كه دستگاهيان خود جور      . ظاهر كرده است  
 درصد اين توليد بيشـتر نبـود، در         5/19هنوز از   ) 1351(توليد ناخالص ملي را تشكيل مي داد و در پايان برنامه چهارم             

رصد به ترتيب  د24و بخش كشاورزي از . پايان برنامه پنجم بطور مستقيم نزديك به نيمي از اين توليد را  شامل مي شود               
معين اين سخن اين است كـه بـراي چرخيـدن چـرخ اقتصـاد      .   درصد توليد ملي تنزل مي يابد      4/8 درصد و    2/18به  

و نيـز  . بينواي ايران، بايد ميزان درآمدهاي نفتي در پايان برنامه پنجم تا بدانجا باال رود كه نصـف توليـد را شـامل شـود     
  .دمات نيز چيزي جز بازتاب درآمدهاي نفتي نيستندو خ» صنعت« روشن است كه بخش هاي ديگر 

دولت از روي قرار و قاعده سياست نابودي كشـاورزي          :      بخش كشاورزي ايران از دو بخش ديگر نگون بخت تر است          
يعني براي كامل كردن و همه جانبه كردن وابستگي ايران به كشورهاي صـنعتي و در درجـه اول                   . را تعقيب كرده است   

 ادغام بخش كشاورزي در سرمايه داري جهاني، سياستي را تعقيب كرده است كه در نتيجه آن ضمن رشد منفـي                     امريكا و 
 8/78) 1340(چنانكه توليـد مـواد غـذايي اسـتراتژيك كـه در سـال       . كشاورزي ايران ساخت آن نيز تغيير يافته است    

قليل پيدا كرده اند و در عوض توليد مواد          درصد ت  3/59) 1350(درصد توليد كشاورزي را تشكيل مي دادند، در سال          
و نيز با سـرمايه  .  درصد افزايش يافته اند7/40 درصد به 2/22ديگر كشاورزي كه عمده صادرات را تشكيل مي دهند از     

بعنوان مثـال در    . داري كردن توليد كشاورزي، اين بخش بطور روزافزون محتاج اعتبارات يا بهتر درآمدهاي نفتي است              
 برابر و به نزول خواران ده برابـر         5مي گذرد، قرض روستائيان به بانك هاي دولتي         » انقالب سفيد « سال كه از    فاصله ده 
  )33. (شده است

     هر چند ارقام فوق تنها گوشه اي از واقعيت تغيير ساخت اقتصادي ايران را نشان مي دهنـد، معـذلك گويـائي بتمـام       
اما تغيير ساخت اقتصادي كافي نيست،      . زيرسلطه و مجموعه هاي مسلط مي باشند      دارند و خود بيانگر رابطه مجموعه هاي        

  .بايد كليه امكانات زيست مستقل مجموعة زيرسلطه منهدم شوند
  

  : از ميان بردن اقتصاد مستقل و زمينه امكانات بازگشت به استقالل اقتصادي-8
  

ي سـيما و صـورت قناعـت مـي كننـد، قائـل بـه ثنويـت                    بسياري كسان با طرزفكرهاي مختلف كه در تحقيق به بررس         
« و بنا بـراين پويـا و        » مدرن« اقتصادي كشورهاي زيرسلطه اي نظير ايران شده اند و اين كشورها را مركب از دو جزء                 

« رادر بخـش    » سـنتي « همة مسئلة اينان اين است كه چگونه مي توان بخـش            . و به زعم ايشان غيرپويا مي شمرند      » سنتي



از خارج به ايـن     » مدرن« اينان به اين امر اساسي عنايت نمي كردند و نمي كنند كه بخش              . جذب و ادغام كرد   » مدرن
« و از همينجا اثرات مشابه اثـرات بخشـهاي          . سربرنياورده و نپوييده است   » سنتي« اقتصادها تحميل شده و از بطن بخش        

 دستگاه مكنده اي است كـه       رن در اقتصادهاي زيرسلطه،   اين بخش مد  : در اقتصادهاي صنعتي بجاي نمي گذارد     » مدرن
 صدور ثروتهاي طبيعي و حاصل نيـروي كـار          -1:  بر قوه آن افزوده مي شود و دو كار را با هم انجام مي دهد               هر زمان   

  . تجزيه همه جانبه كشور زير سلطه-2جامعه بخارج آن و براي اينكار 
رابطه جذب قديم در جديد نيست بلكه رابطه تخريب پايه هـاي            » سنتي« صادي  با اقت » مدرن«      بدينقرار رابطه اقتصاد    

بعنوان مثال تنها و تنها مسئلة ايران امر وابستگي توليدات رشته هاي صنعتي             . موجوديت مستقل جامعه هاي زيرسلطه است     
ان وابسـتگي كاسـته مـي     درصد به خارجه نيست تا گفته شود بتدريج كه صنايع ما در رشـد كـرد از ميـز    90 تا   30ميان  
وابستگي بخش كشاورزي به خارج تنها به لحاظ تراكتور و گندم چين و خـرمن كـوب نيسـت كـه بگوينـد اينهـا                         . گردد

مسئله بند از بند بريدگي اقتصاد ايران تنها ايـن نيسـت كـه صـنايع مختلـف بـا                   . بتدريج در خود ايران توليد خواهد شد      
  .كه گفته شود بتدريج مجموعه هاي صنعتي حول صنايع مادر بوجود خواهند آمديكديگر رابطه اكمال متقابل ندارند 

     تنها مسئله ايران، عدم وجود نيروي انساني ماهر نيست كه گفته شود نخست از خارج وارد مي كنيم و بتدريج ايرانيان                     
تنهـا مسـئله    . مر تحقق نيافته است   و مي دانيم كه پس از هفتاد سال در صنعت نفت نيز اين ا             . جاي آنها را خواهند گرفت    

و باز مسئله تنها ايـن نيسـت   . ايران، فقدان آب نيست كه بگويند تأسيسات صنعتي را در كناره خليج فارس ايجاد مي كنيم              
كه بخشهاي اقتصاد ايران هركدام با چندين و چند رشته محكم به اقتصادهاي مسلط وابسته اند، تا بگوينـد بتـدريج ايـن                       

و باالخره مسئله تنها توزيع سخت نابرابر درآمدها نيست كه بگوينـد         . خت گرفتن اقتصاد مدرن باز خواهند شد      بندها با سا  
بلكه اينها همه هستند و بر پايـه تخريـب انسـان و طبيعـت               ... به موازات پيشرفت اقتصادي توزيع را عادالنه خواهند كرد          

  :تحول مي جويند و نمودهاي اين دو امر واقع هستند
  .تضاد دائمي و فزاينده انسان و اقتصادي كه بيگانگي مي جويد -1
  . تخريب با قرار و قاعده انسان و طبيعت-2

  .و وقتي در پرتو اين دو امر واقع پايا، در امور فوق نظر شود، شدت وخامت وضع آنسان كه هست، در نظر مي آيد
ماعي آن جامعه استوار است و نيازهـا در رابطـه بـا ايـن                    در حقيقت فعاليت اقتصادي هر جامعه بر زمينه طبيعي و اجت          

حال آنكه اقتصادي كه بر جامعه تحميل شده است، منابع طبيعي را مي بلعد، نيروهاي انسـاني را                  . زمينه نو به نو مي شوند     
. خودش مي ُبـرد   بكار مي گيرد، اما هيچ انطباقي با زمينه هاي فوق نمي جويد و در نتيجه انسان را بتدريج از زمينه هاي                      

بلكه .  اجتماعيش مايه نمي گيرند و از خارج به انسان تحميل مي شوند            -نيازها ديگر از فعاليت انسان بر زمينه هاي طبيعي          
حاصل تضـاد دائمـي و فزاينـده انسـان و اقتصـادي كـه               . به علت فقدان زمينه ها، فكر از توليد مي افتد و عقيم مي شود             

ت كه با محروميت از اساسي ترين بعد رشد، يعني توسعه قلمرو خالقيـت انديشـه، از زمينـه                   بيگانگي مي جويد، انساني اس    
هاي خود بريده مي شود و بازيچه اقتصادي مي گردد كه ديگر نه تنها از آن او نيست بلكـه نسـبت بـه او بيگانـه اسـت و                   

  .مكنده ثروت ها و عقيم كنندة استعدادهاي اوست
 از آنجا كه واحدهاي اقتصاد زيرسلطه جزئي از شركتهاي صنعتي و كشاورزي و معدني و                -1     بدينسان روشن است كه     

 بطـور روزافـزون     -2چند مليتي مي شوند، نمي توانند مستقالً ميان خود رابطه اكمال متقابل برقرار كنند و در نتيجه                    ... 
ملي دمساز نمي شوند و تابع نيازهـائي هسـتند           با نيازهاي جامعه     -3منابع طبيعي و نيروي انساني زيرسلطه را به خدمت و           

 و وقتي اين واحـدها بـا جامعـه و طبيعـت             -4. كه با تمركز و تكاثر سرمايه و تجديد آن در ابعادي بزرگتر مناسب باشند             
 و. زيرسلطه بيگانه بودند، تنها و تنها با اقتصادي كه در درست چندمليتي ها است، رابطه اكمال متقابل برقـرار مـي كننـد                      

 بين انسان زيرسلطه و اقتصادي كه بر او تحميل شده است، تضادي فزاينده حاكم مي شود و طبيعـت كشـور                      -5بنابراين  
  .زيرسلطه نيز بدست خود زير سلطه خراب و ويران مي گردد

يعـت       و حاصل همة اينها طبيعتي است سوخته و انسانهائي از خودبيگانه كه جز فن سوزاندن اسـتعدادهاي خـود و طب                    
خويش تمريني نكرده اند و در جريان از خودبيگانگي فرهنگي، علم و فن تجديد حيات را بكلي از دست داده انـد و در                        
فراگرد وابستگي به مراكز مسلط هر روز سرعت و شتاب بيشتري مي گيرند و هر روز بندهاي تازه اي از اسـارت، اسـارتي     

 اينان جز خسران  قطعي جز زندگي بعنوان دون انسان، جـز زنـدگي               آري. خفت بار، بر دست و پاي آنان بسته مي شود         
مگر اينكه بخداي و بخويش ايمان بياورنـد و در خـط نسـبيت و               . بعنوان دوزخي روي زمين، قرارگاهي نخواهند داشت      



ـ                        ر فعاليت به پاره كردن بندهاي اسارت خويش بپردازند بندهايي كه مراكز مسلط در پي قطعـي كـردن مهارشـان بـر زي
  .سلطه هستند

       

 افزايش ضرايب وابستگي كشورهاي زيرسلطه بمراكـز مسـلط و همسـو كـردن               -9
  :پويائي اقتصادشان

  
     اينك در اين جزء هدفهائي را كه مراكز مسلط در پي به بند كشيدن قطعي زيرسلطه، دنبال مي كنند و مبـين چنـد و               

  :چون وابستگي ها مي باشند، فهرست مي كنيم
  .يش ضريب تغيير ساخت توليد و مصرف افزا-1
  . افزايش ضريب تغيير ساخت هزينه ها-2
  . افزايش ضريب كوتاه شدن زماني كه مي توان بدون واردات بر سر پا ماند-3
  ).هزينه هاي قواي قهريه و هزينه هاي رسمي كردن انسان( افزايش ضريب هزينه هاي حذف و جذب قهر -4
  .ظ تعادل قوا در سطح جهاني افزايش ضريب هزينه هاي حف-5
  . افزايش ضريب خودكامگي سياسي و بي ثباتي منزلتها-6
  . افزايش ضريب نابرابريهاي اجتماعي و افزايش سرعت تجزيه اجتماعي-7
  . افزايش ضريب ادغام در جامعه سلطه گر-8
  :ه اينهمهو در نتيج.  افزايش ضريب نابرابري شتاب گير ميان اقتصاد مسلط و اقتصاد زيرسلطه-9
  

  . افزايش ضريب تخريب انسان و طبيعت-10
  

و اينك روشن است كـه در نتيجـة         .      آري، اين ضرايب هستند كه واقعيت وابستگي و ميزان تخريب را معين مي كنند             
اين همه، پويائي اقتصادهاي زير سلطه بر جهت صدور روزافزون منابع ثـروت خـويش و توليـد و مصـرف انگـل وار بـا                          

ت و پويائي اقتصاد مسلط همساز و همسو مي شوند و از جمله به اين هدف اساسي مراكز مسـلط يعنـي كـم كـردن                          توقعا
تأثيرات تغييرات سياسي محتمل بر چگونگي ادارة توليد و تحول مصرف و بي اثر كردن قدرت دخالت دولت ها، حتـي                     

  .اگر حكومت ملي استقرار يابد، سازگاري مي جويد
  

  :حاصل سخن
اعم از  (متمركز و متكاثر شدند، نه تنها دربارة نسل امروز مفهوم مالكيت            ... قتي ابزار، توان علمي، منابع، حق تصميم و             و

از جمله عوامـل    . تحقق پيدا نمي كند، بلكه نسلهاي آينده نيز از پيش، از اين حق محروم مي شوند               ) خصوصي يا عمومي  
، يكي هم اينستكه مراكز تصميم، تمركز و تكاثر اموال را در بخشـي بحسـاب        استمرار پديده تمركز و تكاثر در طول تاريخ       

منتهي در طول تاريخ بشرف ابعاد اين تصميم راجع به سرنوشت آيندگان، به بزرگي ابعاد امـروز                 . نسلهاي آينده مي كنند   
 يك نسل مربـوط نيسـت       همچنانكه در مورد نفت ديديم، تصميمي كه امروز گرفته مي شود تنها به سرنوشت             : نبوده است 

از پيش راجع به سرنوشت و حدود فعاليت بچه اي كـه دو نسـل بعـد بـه دنيـا                     . بلكه ده ها نسل بعد را هم متعهد مي كند         
و حال چه جا خواهد داشت اگر ما دربارة او از آزادي و از يكي از ثمـرات ايـن                    . خواهد آمد، تصميم گرفته شده است     

  !آزادي يعني مالكيت صحبت كنيم؟
      آيا از اين قدرت متمركز كه در مقياس جهان متكاثر مي شود، راهي به استقرار نظم آزادي كـه در آن انسـان بـراي                         

نه انسان امروز است بلكه از انسان بعنوان يـك          » ا نسان « نخستين بار در تاريخ مالك كار خود بشود، هست؟ و منظور ما از              
تـا قيـام قيامـت داشـته        ... ن بايد اين حق مالكيت را هم امروز هم فـردا و             انسا. پديدة مستمر اجتماعي صحبت مي كنيم     

بـراي  (و شناخت اين حق، خودبخود مستلزم آنست كه ما در استفاده از منابع به مقداري اكتفا كنيم كه يك نسـل                      . باشد



كز و تكاثر قدرت منافـات      نياز دارد و همچنانكه ديديم اين امر با اصل تمر         ) آزادي خود از سلطه هاي طبيعي و اجتماعي       
تواند از جهت و از نتايج آنچه كه بعنوان حق مي شناسد غافل بماند، ما مـي                  چون يك نظام جامعه االطراف نمي     . دارد

  :گوييم كه درنظرية اسالمي نيز بايد به اين مسئله توجه شده باشد، و اينطور هم هست
عمـوم  .  حقي است كه در امري براي عموم شناخته شده اسـت       مالكيت عمومي كه در اسالم طرح مي كنيم عبارت از         
چه برسد به (، هيچ نسلي »عمومي« از نظر اسالم » حق« بنابراين . نه به معناي يك نسل، بلكه عموم نسلها در جهان و تاريخ         

كلـوا واشـربوا    (و اصل اسالمي    . نمي تواند از حق يك نسل در استفاده از منابعي كه در اختيار دارد تجاوز كند               ) گروهي
. اسراف حرام است، بدين معني است كه شما نمي توانيد بيشتر از آنچه شما را آزاد مـي كنـد، مصـرف كنيـد                       ) والتسرفوا

يعني پاية توليد و مصرف در اسالم نه توليد بيشتر براي مصرف بيشتر و آنهم براي تجديد سرمايه و قدرت در ابعاد بزرگتر،                       
  . عقيدتي استبلكه پايه آزاد شدن و آگاهي

     اسالم بناي خود را بر آن گذاشته است كه يا از بين بردن شرايطي كه تا اين هنگام برشمرديم، و با جـايگزين كـردن                        
نظام ديگري، انسان نه تنها بطور نسبي مالك كار خود شود بلكه فعاليتهاي وي آنچنان جهتي را پيدا كند كه هر نسلي كه                       

ه نسل قبلي در تصميم راجع به سرنوشت خود آزادتر باشد و هر نسل اختياراتش در ميـزان                  در آينده خواهد آمد نسبت ب     
  .تملك نيروي كار خود فزوني بيابد

     الزم به تذكار است كه نظريه هائي كه در زمان ما عرضه شده اند، بكلي نسبت به اين مسئله بيگانه بـوده انـد و بـدان                           
 كه بنا را بر اين مي گذارد كه فرزندان ما مثالً در مالك شدن نيروي كـار خـود        روشن است نظريه اي   . عنايت نكرده اند  

  .آزادي بيشتري داشته باشند، جزئي از نظريه عمومي خواهد بود كه زمينه ساز آزادتر شدن زمان به زمان انسان است
  

  : ابزارهاي تمركز و تكاثر در پهنة فرهنگ-ج 
  

زيان مهم اين امر    . پيش فروش كردن آينده، اساس نظرية ما در زمينة سلطه است               چنانكه در قسمت هاي پيش ديديم،       
آدمي كه از راه اجبار آينده خود را فروخته است، از ترس عقب افتـادن اقسـاط                 : در نحوة عمل انديشه ظاهر مي گردد      

ـ                     د و يـا تركيـب كـار        ناگزير در چهارچوب معين و مشخصي بايد كار كند و مي داند كه نمي تواند از كارش دسـت بكش
در . اين چنين آدمي رسمي مي شود و نمي تواند انديشـه و ابتكـار كنـد               . خويش را بسود ابتكار و كار رهبري تغيير دهد        

حقيقت كار انديشه با طبيعت رسمي شدن مباينت دارد و از اينروست كه امروزه بطور نسبي از ميـزان قابليـت ابتكـار در                        
  .اهاي ديگر دنيا مغز دريافت نكند، دچار كمبودهاي جدي مي شودغرب كاسته شده است و اگر از ج

اگـر ايـن امكانـات در اختيـار همـه نباشـند،            .      براي آنكه تفكر صورت بگيرد، بايد امكاناتي در اختيار جامعه قرار بگيرد           
مالكيت مثالً خانـه    و وقتي انسان مالك انديشه و كار خودش نيست، شناختن حق            . محرومان مالك انديشه خود نمي شوند     

براي او سختي سراپا فريب است چون خانه محصول انديشه و كار است و اسير، كسي كه در انديشـيدن و نيانديشـيدن و                        
  .كم و كيف كار مسلوب االختيار است، البته بر محصول فكر و دست حق مالكيت پيدا نمي كند

طه اين نيست كه انديشه ها بوجود نمي آينـد، بلكـه اينسـتكه                   بنابراين مسئله اساسي درغرب مسلط و جامعه هاي زيرسل        
اوالً زمينه انديشيدن براي همه وجود ندارد و ثانياً امكان انتشار انديشه نيست و از اين روست كه از رشـد آن جلـوگيري                        

تفكـر را نيـز   دود به سخن ديگر، چون زمينه كار و ابزار انديشه در دست انحصارات معيني است، اينها زمينه و ح              . مي شود 
 هائي كه در خارج از قلمرو انحصارها توليد مي شوند، يا اصالً امكان انتشار نمي يابند و يـا دايـرة                      انديشه. تعيين مي كنند  

چه انديشه هاي بكر كه بدست سازمان امنيت هاي جوراجور و همـه جـور از ميـان بـرده                    . انتشارشان بسيار محدود است   
اگر امكان انتشار تمام انديشه ها بطور مساوي وجود داشت، جامعه بشري اكنون در چه مرحلـه    تو خود بنگر كه     ! نشده اند 

  ...اي از رشد و رشد واقعي بود؟ 
 انحصـار قضـاوت و      -2 تمركز و انحصار وسائل خبري و اطالعات در مفهـوم وسـيع آن،               -1     در اين قسمت برآنيم كه      

  .ر دانش و فن را مورد مطالعه قرار دهيم انحصا-3انحصار فتوي يعني تفسير قوانين و 
  
  : انحصار اطالعات و منابع خبري-1



  
در طول تـاريخ بشـر، اطالعـات و         .      انتخاب روش و تصميم بدون در دست داشتن اطالعات الزم امكان پذير نمي شود             

ترسي بدانها محروم بـوده  وسائل مربوط به آن همواره منحصر به كانونهاي قدرت بوده و توده هاي عظيم بشر از حق دس             
انحصار وسائل اطالعاتي به كانونهاي قدرت مانع از آن مي شود كه توده ها از اموري كه به خود آنهـا مربـوط مـي                     . اند

  . شود آگاه شوند و نيز، در نتيجه، دستگاههاي حاكم اين وسائل را براي دادن اطالعات غلط به مردم بكار مي برند
 سرگرداني بشر در طول تاريخش ناشي از انحصار منابع و اطالعات در دست يك عده است، كه با                        اساساً تمام حيرت و   

. نوع اطالعاتي كه به اشخاص مي دهند و تحريف و جعل هائي كه مي كنند، نوع قضاوت را به آدمي تحميل مـي كننـد          
 خود بخـدا    ز با ناسزاگفتن به علي به خيال        نمامثالً مردم شام بخاطر تبليغات رژيم معاويه و آنهم در حيات علي، در موقع               

علي بن ابي طالب، انساني كه تاريخ و زندگي گذشته و آينده بشر، از اسـارت تـا آزادي، در وجـود و                       . تقرب مي جستند  
حال آنكـه  . تاريخ زندگيش خالصه شده است، مردي است كه اگر وي را شايسته ستايش ندانند، حتماً در خور لعن نيست              

اين امر بر اساس اطالعات غلطي است       . هستند كه چنين مي كنند    ) ناصبي ها و خيلي هاي ديگر     (وز هم كساني    هنوز و هن  
كه در مغز اينها گذاشته اند و نسل بعد از نسل در ذهنشان مانده و متحجر شـده اسـت بطوريكـه بـه كمـك هـيچ بينـه و                               

  . كرداستداللي نمي توان اينان را از زندان اين اطالعات نادرست آزاد
     امر فوق، پديدة مستمري است و ما هميشه و همه روز و از جمله در همين حال، با آن سروكار داريم و اينسـت دليـل                       

يعنـي بـر همـان اطالعـات نادرسـت          ) 34(اينهمه تاكيد و تكرار قرآن بر اينكه اينقدر نگوئيد ما بر دين اجدادمان هستيم               
... « اينهمه تاكيد در سراسر قـرآن كـه     . م كنيد و علم پيدا كنيد     ينيد، تعقل و تفه   بايد سعي ك  . زندگي خود را بنا مي كنيم     

قـدرت، چـه در     : و اينهمه كوشش براي كوبيدن كذابين، همه و همه ناظر به اين امـر اسـت               » افال يعلمون ... افال يعقلون   
هنگي، امكان تراكم در كـانوني را نمـي         زمينة اقتصادي و چه در زمينة سياسي و چه در زمينة فكر و انديشه و در نتيجه فر                 

  .يابد مگر از جمله بوسيله انحصار منابع خبر و اطالع و علم
     انحصار اطالعات يك مسئله عمومي است يعني نه تنها در مقياس جهان بين كشورها و در مقياس كشورها بين آنها كـه                      

 است بلكه و همچنين در همـه سلسـله مراتـب اجتمـاعي              كانونهاي قدرت را در اختيار دارند و بقيه يعني توده ها، صادق           
حتي پايين ترين قشرها، اين انحصارها از عوامل خارج شدن نتيجه كار از دست توليد كننـدگان هسـتند و بطـور كلـي                        

بدينسان انحصار اطالعات نقش اساسي را در تراكم ثروت         . نابرابري در داشتن اطالعات موجب نابرابريهاي ديگر مي شود        
  .درت در كانونهاي قدرت بازي مي كندو ق

يك طـرف   :      براي روشن شدن اثرات نابرابري اطالعات در تراكم وسائل مادي، يك معامله ساده را در نظر مي گيريم                 
بي اطالع ... فاقد هرگونه اطالعي است و مثالً از قيمت هاي روز در جهان، قيمت كاال در بازار و اثرات آينده بر قيمتها و  

طبيعي است معامله اي كه اين دو مي كنند، در شـرايط مسـاوي              .  و طرف ديگر همة اين اطالعات را در دست دارد          است
بعنوان مثال چند سال پيش در ايرانم شايع كردند كه بعلت فراواني فوق العاده محصول پنبه در جهان، محصـول                    . نيست

 نمي تـوان بـه مـدت زيـاد انباشـت كـرد و اصـوالً بعلـت نيـاز                     پنبه ايران را در هيچ جا نمي خرند، و از آنجا كه پنبه را             
بعـد از   . را شايع كردند، فروختند   » اطالعات« شديدشان، پنبه كاران محصولشان را به نصف و ثلث قيمت به كسانيكه اين              

پنبـه  بطور كلي دروغ بوده و اصالً  عكس آن حقيقت داشته است يعني چون قيمت » اطالعات« مدتي معلوم شد كه اين  
يـا فـي المثـل يـك     . در تمام دنيا رو به صعود بوده، عده اي براي سود دو سره بردن چنين شايعاتي را منتشر ساخته انـد                  

روستائي بي خبر كه به شهر مي آيد، بواسطه نداشتن اطالعات و داده ها محصولش را ارزانتر از قيمـت بـازار، و تـازه بـا                           
و بطور كلي، حتي در سطح ده، پاكـار يعنـي           . تر از نرخ بازار به او مي فروشند       منت، از او مي خرند و مايحتاجش را گران        

خدمتكار كدخدا براي امور ده، بمناسبت اطالعات بيشتري كه نسبت به مردم سادة ده دارد مي تواند مقـداري از نتيجـة                      
  .توليد ديگران را تصاحب كند

. تأثيرات عظيمي بر روابط اقتصادي افراد بشـري مـي گـذارد                بنابراين روشن است كه داشتن يا نداشتن اطالعات چه          
يكـي از ايـن خبرگزاريهـا در اختيـار     .  امروزه هر خبري كه در دنيا پخش مي شود از مسير پنج خبرگزاري عمده اسـت        

ن پنج اطالعاتي كه ما داريم و روي آنها قضاوت مي كنيم بناچار از طريق يكي از اي. روسهاست و بقيه هم در اختيار غرب     
حال فرض كنيد مي خواهيم راجع به يك فعاليت اقتصادي مثالً خريـد دالر              . خبرگزاري در اختيارمان قرار گرفته است     

  .چون منابع اطالعاتي ما همان منابعي هستند كه دالر در اختيار دارند، نتيجه روشن است. تصميم بگيريم



بعنـوان مثـال    .  جنبه هاي زندگي بشر ناظر بوده و هنوز نيز هسـت                اين امر واقع مستمر يعني انحصار اطالعات، بر تمام        
يكي از عللي كه فعاليتهاي بشر، حتي در سازمانهاي سياسي كه همه داراي يك فكر و يك هدف هستد، تـا امـروز بجـائي                         

العـات را  در سازمانهاي سياسي و عقيـدتي عمـالً آنهـايي كـه اط         : نرسيده و همين نابرابري در دسترسي به اطالعات است        
آگاه نبودن ها، اجباراً » اسرار سازماني« دارند قدرت را هم قبضه مي كنند و بقيه بدليل همين نداشتن و ندانستن ها و از                

يعني چون مطالب اساسي با آنها در ميـان گـذارده نمـي شـود، در هـيچ تصـميم       . نقش گوسفند و آلت را پيدا مي كنند  
... و » مصـالح جمعـي  « و » مركزيت سازماني« براين تنها، آنهم بصرف تبعيت از     گيري مهمي شركت داده نمي شوند و بنا       

برايشان تعيين گشته است و خود در تصميم گيري و برنامـه ريـزي آن شـركتي                 » باال« كارهائي را انجام مي دهند كه از        
ـ     » اسراري« في المثل روشن است كه اطالعات يا بقول خودشان          . نداشته اند  ه رهبـر حـزب كمونيسـت    را كـه ژرژ مارش

آگاه باشند و بعضـي هـا هـم، يعنـي           » اسرار« بعضي ها حق دارند از      . فرانسه در اختيار دارد، كارگر معمولي حزب ندارد       
به » باال« اكثريت عظيمي، چنين حقي را ندارند و در نتيجه جز از تأئيد و دنباله روي مواضع و سياستهاي كسانيكه در آن                      

مردم ... اولي ها مي توانند با در اختيار داشتن وسائل خبري و ارتباطي و              . اره اي نخواهند داشت   چ» وارد هستند « امور  
را بفريبند و آراء شان را به نفع خود بدست بياورند و در رهبري باقي بمانند و امور را به نفـع خـود جريـان دهنـد و از                              

  .دومي ها جز دنباله روي كار پذيرانه كار ديگري بر نخواهد آمد
     اگر نوع خبردادن و خبرگرفتن واقعاً بيطرفانه باشد و عين واقعيت را بيان كند، و اگر اطالعات خالي از هرگونه شك                     
و ريب و ابهام و دروغ و تزوير بوده و بيان صاف و روشن قضايا باشند، طبيعتاً عكس العملي كه انسان نسبت به وقايع نشان                         

الً در انتخابات اخير فرانسه،  اگر بجاي پخش سخنرانيهاي رهبـران احـزاب، وسـايل                مث. خواهد داد، نوعي ديگر مي شود     
 هر ساعتي به يكي از اجتماعات عمومي كه تشكيلشان براي مطرح كردن مسائل مردم اسـت،                 خبري روزانه چند ساعت و      

ـ       . شد، يقيناً سرنوشت انتخابات جور ديگري مي شد        اختصاص داده مي   ه راسـت و رأئـي كـه        يحتمل نه چپ مي برد و ن
تمـام اينهـا بـر      . مردم مي دادند، بر پاية ترسي كه چپ و راست در دل مردم نسبت بيكديگر ايجاد كرده اند، نمـي بـود                     

  .اساس فريب است چرا كه منابع اطالعاتي و حتي وسائل انتقال اطالعات انحصاري هستند
ضانه و سراسر دروغ به فاجعه اي در دوران ما انجاميده كه                 متأسفانه درمقياس جهان اين نوع خبردادن هاي واقعاً مغر        

با تبليغات شديد و دروغ مغز امريكائي را آنچنان پر مي كنند كه ويتنامي را بعنوان يك شـبه انسـان مـي                       : ناظرش هستيم 
ي اسـت،   پذيرد و كشتن او را نه تنها جايز مي شمارد و با لذت انجام مي دهد، بلكه چون او در نظـرش وحشـي متجـاوز                         

و اين مسئله يعني فريب دادن افكـار عمـومي امـروز نسـبت بـه سـابق ابعـاد بسـيار         . كشتار او را پيكار مقدسي مي پندارد    
  .بزرگتري بخود گرفته است

يكـي از كارهـاي     . و انحصار اطالعـات وجـود نـدارد       » سرّ«      بخاطر اين امر بسيار خطير است كه در حكومت اسالمي           
. م اين است كه به مسجد نقش سازندة عظيمي در زمينة آگاه كردن توده ها از مسائلشـان داده اسـت                    برجسته پيغمبر اسال  

بدين ترتيب كه در آنجا اطالعات در دسترس عموم قرار بگيرد و از انحصار كانونهاي قدرت خارج شود تا بشر اين امكان              
حكومت كنند و آزادي، حيثيت انساني و منجمله نتـايج          را پيدا كند كه به ديگران اجازه ندهد با استفاده از جهلش بر او               

  .كارش را از او بگيرند و اينست منشاء اينهمه تكيه و تائيد اسالم بر علم و آگاهي
     حاصل بحث فوق از جنبة اقتصادي اينستكه تا هنگاميكه انحصار اطالعات وجود دارد، محال است مالكيت بر نتايج كار               

من ندانم نتايج كارم داراي چه ارزشي است، در مبادله با كسانيكه بر اين ارزش آگـاهي دارنـد،        تا هنگاميكه   . ممكن شود 
يكي از مسائل اساسي بوده و از اسباب مهـم تـراكم            ) منابع و وسائل انتقال   (پس انحصار اطالعات    . يقيناً مغبون خواهم شد   
  .اقتصادي و سياسي است

       
  :اد و قضاوت انحصار تفسير قوانين، فتوي واجته-2
  

يكي از امور مستمر در تاريخ بشر اينستكه قدرتها حق          . سير قوانين است   آزادي يا عدم آزادي در فتوي و تف             مسئله دوم 
بنـابراين  . تفسير قوانين يعني مقرراتي را كه بر جامعه حكومت مي كند، بطور انحصاري بخود اختصاص داده و مي دهند                  

در تاريخ ديده نشده اسـت كـه        .  و هميشه قوانين به نفع صاحبان قدرت تفسير شده اند          آزادي فتوي هرگز وجود نداشته    



صاحب قدرتي تفسيري عليه منافع خود از قوانين كرده باشد و يحتمل در آينده هم ديده نخواهد شد چرا كه اگـر بنـا                         
و بخـاطر ايـن امـر يعنـي         . شـت بود بجز اين رفتار از صاحبان قدرت سربزند، دليلي براي چنين انحصارها وجود نمي دا              

توجيه قوانين بر وفق ايجابات نظام موجود است كه مي بينيم در طول تاريخ همواره مشاغل قضـاوت و فتـوي و تفسـير                        
. قاعده و قانون، حق نسبتاً اختصاصي خانواده هاي خاصي بوده و اين خانواده ها هميشه به كانون قدرت وابسته بوده اند                    

  .تندكذابين اينها هس) 35(
  

  :     اكنون بعنوان مثال، چند مورد تاريخي را ذكر مي كنيم
. تا آن زمان رسم نبود كـه كسـي بـا خـواهر خـود ازدواج كنـد                 .  كمبوجيه پسر كوروش در مصر عاشق خواهرش شد        -

 وجـود   كمبوجيه به روحانيان و قضات يا مفسرين قوانين مراجعه كرده و از آنها سئوال مي كند آيـا در قـانون مـاده اي                       
دارد كه چنين امري را اجازه دهد؟ مفسرين با آنكه مي دانستند چنين عملي خالف قانون است چـون از تـرس جـان و                         

چنين امري در قانون پـيش بينـي        « : بخاطر مصالح خويش جواب منفي را در مصلحت خود نمي ديدند، پاسخ دادند كه             
او هم فوراً با اين خـواهر و بعـد بـا            » ...به انجام هر كاري است    نشده، اما ماده اي وجود دارد كه مي گويد پادشاه مجاز            

  .خواهر ديگري ازدواج كرد
او براي هر حق كشي و زورگويي جنـاب هـارون، از كنيـز گـرفتن تـا                 :  ابويوسف قاضي بغداد در زمان هارون الرشيد       -

  .درست مي كرد» وجه شرعي« گردن زدن، يك 
  . شنيده ايم داستان ابوذر با كعب االحبار را هم-
امير، شيخ علي اكبر نامي را به تهران آورده بود و فـوق العـاده بـه او احتـرام مـي             :  دربارة اميركبير داستاني هست كه     -

« شيخ علي اكبر به فرستاده امير مي گويد         . روزي امير كسي را براي قضاوت در مورد دعوائي پيش او مي فرستد            . گزارد
يعني مي خواهي طرف را محكوم كـنم        » .تا ميل حضرت امير چه باشد     ! دس وسيع است  به امير عرض كنيد دامنة شرع اق      

  ...نبود و حساب و كتابي در كارش بود، شيخ را به روز سياه ا نداخت» ميلي« يا حاكم؟ از آنجا كه امير آدم 
  

ـ   .      پس مالحظه مي كنيم كه در آزادي اجتهاد در شيعه فلسفه اي وجود دارد              اد يكـي از ضـربه هـاي        اين آزادي اجته
در ميان مذاهبي كه مي شناسـيم،     . كاري بر پيكرهاي كانونهاي تراكم قدرت بوده و با اصل امامت در انطباق كامل است              

آزادي اجتهاد اختصاص به شيعه دارد و براي اينكه استبداد ديني پيش نيايد و امامت يك امر انحصاري نشـود، تقليـد بـر              
اينست كه مـا بـا      . بر اينست كه خود مجتهد بدان درجه رسيده است كه بتواند تفقه كند            مجتهد حرام است چراكه فرض      

اين مسئله اي بسيار اساسـي     . مخالفيم زيرا تسلط بر آن شورا معادل است با تسلط بر شيعه           ) 36(آن پيشنهاد شوراي    فتوي        
و از اين جهت است كه با اينكـه         .  شود است و اگر بتاريخ بصورت پديده هاي مستمر برخورد نشود، اهميت آن فهم نمي             

شيعه را از صحنه راندند، در زمان عثمان مبارزه عليه اصل آزادي اجتهاد تشديد شد و هنوز نيز حتي در زمينه هاي نماز و       
اخيراً . در دستگاه مسيحي هم فتوي دادن منحصر به پاپ است         ...  هم حاضر نيستند آزادي فتوي را محترم بشمارند          ه  روز
در ُسني گري هم باب . ا به شورائي تبديل كرده اند ولي در واقع هنوز انحصاري است و بقيه هيچ اظهارنظري ندارند   آنر

حاال هم كه اين حق را داده انـد فقـط شـيخ حـق     . باز بود) حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي   (اجتهاد فقط به همان چهارتن      
  ... اظهار نظر و آنهم باب طبع رئيس 

ز بعنوان وجهي از امر مستمر فوق هميشه ابزار دست قـدرت بـوده اسـت و بخصـوص در زمينـة اقتصـادي،                 قضاوت ني 
چنانچه در غـرب    . نابرابري طرفين معامله بسود صاحب قدرت، همواره از طريق دستگاههاي قضائي تأمين مي شده است              

گاه قضائي بر اين اسـت كـه سـرمايه          هاي قضائي بر صيانت و سيادت سرمايه است يعني تمام كوشش دست            اساس دستگاه 
و در روسيه و در ايران، گرچه ساخت اقتصادي متفاوتي دارند، اساس بر صـيانت و سـيادت قـدرت                    . بخوبي گردش كند  

  .سياسي است
.     مي بينيم كه انحصار قضاوت نقش بسيار تعيين كننده اي در حفظ و افزايش قـدرت قـدرت بدسـتان ايفـاء مـي كنـد                      

ئيكه قضاوت برابر نمي تواند وجود داشته باشد، آيا مي توان گفت مالكيـت خصوصـي واقعيـت پيـدا مـي                     بنابراين در جا  
كند؟ در جائيكه قوه قضائي در انحصار دولت است، آيا كسي مي تواند مطمئن باشد كه حاصـل كـارش مـال اوسـت؟ و                         



يمات دستگاههاي قضائي خودكامه و مطلق      تا وقتي كه انسان و روابط انساني انسان از تصم         : تاكنون هم چنين نبوده است    
  ...الرأي مصون نيست، فرد نمي تواند مالك نتيجه كار خويش باشد 

  
  : تمركز و انحصار دانش و فن-3
  

و در  .       دانش و فن همواره در طول تاريخ در انحصار كانونهاي قدرت بـوده و در رابطـه بـا آن تمركـز يافتـه اسـت                         
ابع علمي بوده كه كانونهاي قدرت قادر به تأمين نيازهاي اساسي اسـتمرار و بسـط خـود در           حقيقت اين با دسترسي به من     

اند و عمالً نسبت به توده هاي عظيم بشري كه از اين امكانات محرومند، موقع و موضع نابرابر خود                    تمامي زمينه ها بوده   
  .مثالي ساده براي طرح مسئله كافي است. را حفظ كرده اند

ي را در نظر بگيريد كه به اطالعات علمي مجهز است و كارگر ساده اي كه از كمتـرين اطالعـات بـي بهـره                              كارفرماي
است حال چطور ممكن است كه رابطة اين دو نابرابر نباشد و كارگر بتواند حقوقش را از كارفرما به تمامي بگيرد؟ و چرا                       

تن نان شبش حرف است، تحصيل علم برايش يـك كـار            اين نابرابري علمي وجود دارد؟ بدين دليل كه كسي كه در داش           
و مضاف بر آن، چون غالباً وضع مادي دانشمندان خـوب نيسـت، هميشـه نـوعي تبليغـات منفـي       . طرفه محسوب مي شود 

يعني حتي در غرب كه امكان تحصيل نسبتاً بيشتر است، فرزند طبقات بهـره  : دراين زمينه براي توده ها وجود داشته است      
بشوند، همان حقـوقي را خواهنـد   ... غالباً بر اين باور هستند كه اگر مدرسه و دانشگاه بروند و مهندس و معلم و  ده جامعه   

گرفت كه هم اكنون دريافت مي كنند و بنابراين رفتن به مدارس عـالي را نـوعي وقـت تلـف كـردن و محروميـت از                           
زيرا اگر اين امر حقيقت مي داشـت،        . ه هاي مردم است   التبه اين طرز فكر نتيجة فريب دادن تود       . درآمد تلقي مي كنند   

اينها تبليغات نصفه كاره اي براي فريب توده هاي مردم است و . نبايد هيچكدام از پولدارها دنبال تحصيل علم مي رفتند        
  .با حقايق اشياء منطبق نيست

ار ساده آن هم اين است كـه دارنـده               در حقيقت نابرابري علمي هميشه در طول تاريخ وجود داشته است و دليل بسي             
حال در جامعه اي كه چنين تقسيم كاري شـده اسـت و             . خواهد و مي تواند از موقعيت برتري برخوردار باشد         علم مي 

اساسش بر اين نابرابري است، چگونه مي توان حكم كرد كه جاهل مالك است و عالم، كه حـق او را در علـم دزديـده                          
« :  دزديد؟ و بخاطر همين امر واقع مستمر است كه اين حرف در ميان مردم مـا رواج دارد           است بقيه حقوقش را نخواهد    

علت عقب ماندگي مسلمانان اينست كه علماي ما علم را در طاقچه گذاشتند كه دست نااهل نيفتد و نتيجه اين شد كه ما                       
رسيدند و براي ما جهل ماند و عقب مانديم         مسلمين علممان در آن طاقچه ماند و خارجيان از آنجا َبرش داشتند و به علم                

در مورد فن هم همينطور اسـت و بخـاطر    . اين حرف همان بيان ساده نابرابري موقعيت بخاطر نابرابري در علم است           » ...
فن ويژه خـويش را فقـط بـه پسـرش و اگـر      ... همين است كه بسيار شنيده ايم كه مثالً يك منبت كار يا يك نبات ساز يا           

  .لنسل باشد به شاگردش ياد مي دهد، و نه به هيچكس ديگرمقطوع ا
مـثالً  (     دراينجا توضيح اين نكته ضرور است كه تمركز و انحصار مستمر دانش و فن، تنها بـه لحـاظ نـابرابري موقعيـت                        

. اقض است در حقيقت نفس تراكم و تكاثر با عمومي كردن دانش و فن متن            . ناشي از نابرابري علمي نبوده است     ) اقتصادي
توضيح آنكه از آنجا كه عمومي كردن دانش و فن با فعال و خالق و مبتكر ساختن همگان مالزمت دارد، ايـن امـر، فـي                          

بيهوده نيست كه انوشيروان    . نفسه، بمعناي فروريختن ساخت اجتماعي جامعه و از بين رفتن موقعيت قدرت بدستان است             
 شود كه كفاش زاده اي دبيـري بخوانـد زيـرا كـه موقعيـت دبيـران و                   بيدادگر، حتي در قبال پول هنگفت، حاضر نمي       

و نيز روشن است كه چرا بالفاصله پس از پيروزي اسالم بر            . ديوان ساالران و در نتيجه موقعيت خود او نيز بخطر مي افتد           
هر دهكده كوچك ايران    ايران و از بين رفتن ساخت ظالمانه اجتماعي، انديشه ها در همه جا رو به شكوفائي نهادند و از                    

 علمـي ايـران دردوره هـايي بوجـود آمـده و      خود پيداست كه چرا تمامي نوابـغ  نوابغ علم و ادب ظهور كردند و هم        
تربيت يافته اند كه قدرت هاي مركزي ضعيف بوده و بر جان و مال و انديشه هاي مردمان بسط يد مطلقـه نمـي داشـته                          

  .اند
طول تاريخ همواره بطور مستمر چنين بوده كه هرگاه كشوري به كانون تـراكم قـدرت                     پيش از اين گفته شد كه در        

و نيز گفته شد كه امروزه بـه لحـاظ وجـود روابـط سـلطه در                 . بدل مي گشت، استعدادها نيز در آنجا جمع مي گشته اند          



و تنها  و يا در حال از بين رفتن ن رفتندمقياس جهان، تمام زمينه هاي فكر و استعداد در خارج از قلمرو روابط سلطه از بي        
نه هايي مي توان فكر و ابتكـار  ها در زميزمينه هائي باقي مانده اند كه خاص اجتماعات و اقتصادهاي مسلط مي باشند و تن              

  .كرد كه در اقتصادهاي مراكز سلطه خريدار دارد
 امكـان زيسـت مسـتقل را از دسـت داده                 بدينقرار انسان زير سلطه، با از دست دادن زمينه فكري خويش و چون عمالً             

است، تنها و تنها در يك كار، يعني كار اجرايي بدون دخل و تصرف و به صفت آلت فعل، مجاز است يعني جز فعلگي در                         
انسان زير سلطه و فرهنگ باخته خود از        : كه از آن اقتصاد مسلط است، كاري ديگر نمي تواند بكند          ... كارخانه و مزرعه و     

  .يرپائي سلطه بر خويش گشته استعوامل د
     بايد توجه داشت كه اين تراكم استعدادها و انحصار دانش و فن عمومي است يعني در خود غرب نيـز اسـتعدادهاي                      
خالقه در مراكزي تحت كنترل سلطه گر گرد آمده اند و در اين مراكز بزرگ تحقيقي و علمـي اسـت كـه ابتكـارات و                          

بدينقرار واضح است كه علم اسير الزامات سلطه گشته است و عمالً          . ته و بوجود مي آيند    طرحهاي جديد فني صورت گرف    
و باز تراكم زياد در جوامع مسلط ايجـاب مـي           . امكاني براي بروز و رشد دانش و فن در خارج از قلمرو آن وجود ندارد              

رد تا روابط بين المللي را سـازمان        كند كه در مقياس جهاني، نقش رهبري در دست گروههاي باالي اين جوامع قرار گي              
يعني در جوامع مسلط نيز همچنانكه در جوامع زير سلطه هـر زمـان بيشـتر ازگذشـته، كـار ابتكـار و اداره از كـار                     . دهند

اجرائي فاصله گرفته و جدا مي شوند و با آن تمركز و انحصار علم در تمامي زمينه هاي فني و اجتماعي قطعـي تـر مـي                           
استمرار وضع فوق مستلزم آنست كه انسان جامعة مسلط و بخصوص صاحبان دانش و فن نيز بـيش از پـيش         ادامه و   . گردد

توضيح آنكه دانشمندي كه نتايج كارش را در اختيار قدرت مي گذارد، لزوماً از خود بيگانه است و             . از خود بيگانه گردند   
تقال براي امريكا بمـب اتمـي بسـازد تـا در هيروشـيما              گرنه چگونه حاضر خواهد شد بدينكار تن دهد و مثالً با كوشش و              

اگر او به مسئوليتهايش در برابر      . بكارشان آيد و يا انواع سالحهاي مخوف را بر عليه مردم ويتنام درست كند و بكار اندازد                
ادها بشريت آگاه بود، آيا هرگز حاضر به انجام چنين كاري مي شد؟ و براي چه هدفي؟ و چنين اسـت كـه ايـن اسـتعد                         

بجاي آنكه با بكار بردن علم خويش امام وار بشريت را به خروج از اين دوزخ بخوانند، خود بيش از ديگران هيزم كـش                        
  .آن شده اند

از جمله عوامل مهم سازماندهي نظامي است كه استثمار امروزه بخود گرفته            » تكنولوژي«      دانش و فن و بقول غربيان       
مسـئله در   . است كه به غرب و به مراكز سلطه امكان حكومت بر بقيـه بشـر را داده اسـت                  اين انحصاري تكنولوژي    . است

گرفتـه تـا انـواع مشـتقات        ... خريدن نفت خام و فروختن دوباره آن به صور مختلـف از نفـت تصـفيه شـده و بنـزين و                       
اقتصـادي آن در جهـان   مسئله اين است كه دانش و فن دقيقاً بصورت يك كـاال بـه معنـاي            . پتروشيمي خالصه نمي شود   

وارد : سرمايه داري در آمده است و همان نقشي را بازي مي كند كه اروپاي استعمارگر با صدور مثالً پارچـه آغـاز نمـود        
كردن مواد خام و صادر كردن مواد ساخته شده به چندين و چند برابر قيمت و عالوه بر آن  اختيار انحصاري بـر نحـوة                     

  :مقام توضيح بايد گفت كهدر . عمل و اداره آن داشتن
يعني همـانطور كـه مـثالً فـالن كارخانـه        .  در خود اقتصاد سرمايه داري غرب، دانش و فن نقش كاال را بازي مي كند               -1

كفش سازي ساالنه ده هزار جفت كفش توليد مي كند بدون آنكه از خريداران آن و به توقعاتشان اعتناي جدي داشـته                      
اط مختلف براي فروش توزيع مي كند، مراكز علمي و تحقيقي نيز ساليانه فالن مقدار مقاالت                باشد و اين كفش ها را به نق       

بايد آنرا مصرف  » كاالي« كنندگان آتي   » مصرف« مي كنند و آنرا پخش و توزيع مي نمايند و           » توليد« علمي و تحقيقي    
ه هم امكان خريد و هـم امكـان بكـاربرد           و نيك پيداست كه خريداران اين كاالها جز كانونهاي قدرت و ثروت ك            . كنند

الزامي ندارد كه فالن محقق امريكايي يا اروپـائي كـه دربـاره مـثالً               . آنها را در استمرار و بسط خود دارند، نخواهند بود         
چه اين سـازمان در هـر حـال         . جامعه شناسي ويتنام مقاله اي نوشته است، مستقيماً بوسيله سازمان سيا استخدام شده باشد             

و يا مراكز و دانشگاههاي بزرگ تحقيقي امريكا اصوالً تنها          . صل تحقيقات وي را بكار جنگي خود در ويتنام خواهد برد          حا
بيهـوده  . شده اند كه از اعتبارات مختلف تحقيقي جنگي امريكا سهم شير را مـي بردنـد               » معتبر« و  » بزرگ« بدين خاطر   

وس و طرح بكار برد اشعه الزر در ويتنام در مؤسسـه تحقيقـي اسـتانفورد                نيست كه برنامه كمپيوتري بمباران كامبوج و الئ       
 طـرح و سـازماندهي مـي        MITريخته مي شود و كودتاي سرهنگان يونان را مركز كمپيوتر انستيتوي فني ماساچوسـت               

 كشور ما قـرار     اعتبارات هنگفت دولت ايران به اين دانشگاهها، بخاطر اينگونه دانش و فني است كه در اختيار رژيم                . كند
  :و در همين رابطه است كه. مي دهند



.  فني يكي از عوامل اصلي بسط نفوذ در كشورهاي زير سلطه و تحت كنترل درآوردن آنهاست                - همين كاالي علمي     -2
يعني ديگر امريكا مثالً به ايران كفش صادر نمي كند و يا به ژاپن اجازه مي دهد كـه بـازار امريكـا را غـرق در راديـو و                              

بعنوان . امروزه نقش امريكا صدور فرآورده هاي صنايع علوم پيشتازي است كه در انحصار خويش دارد              ... تلويزيون كند   
مثال هم اجاره يك ماه فالن كامپيوتر امريكائي از بهره حاصله از توليد ده ها و صدها هزار كفـش و راديـو بسـيار بيشـتر                  

  .م كنترلي مي دهد كه در سابق هرگز نظير نداشته استاست، و هم اين كمپيوتر به امريكا امكان عظي
با افزايش قيمتهاي نفتي در حد ايجابات اقتصادي امريكا، سرمايه هاي كالني از اروپا، ژاپـن و كشـورهاي                   :      مثال ديگر 

دوره بعـد از    زير سلطه راهي امريكا شده اند و اينك اين سرمايه ها در زمينه هاي تحقيقي يافت و بكاربرد انـرژي بـراي                       
 الزم است، حتي اروپا امكان اين       ي عظيمي كه در امر تحقيقات انرژي      به لحاظ سرمايه گذاريها   . پايان نفت بكار مي روند    

چه خواهد شد اگر در ده بيست سال آينده امريكا مالك انحصاري دانش و فن مربوط بـه انرژيهـاي نـوع                      : كار را ندارد  
  ...م سيطره اي بر جهان خواهد داد جديد باشد؟ و اين امر چه امكان عظي

و در پايان قرن از نفت، سهم ما بيابانهاي خشك و           ...      نفت ما را به سرمايه، زمينه كار و دانش و فن آن تبديل مي كنند                
  .خواهد بود... سهم آنها سرمايه هاي كالن و امكانات وسيع 

اما واردات،  .  هاي اقتصادي كشورهاي زير سلطه سخن رفت            در مباحث پيش از تبديل واردات به محور اصلي فعاليت         
اين امر در نظر اول مثبت جلوه مـي  . با پويائي كه اقصاد مسلط دارد، فن را هم با خود همراه مي آورد و حاكم مي كند        

ن تـامين   كند و از اتفاق، مسئوالن سيه سوزي مردم كشور ما در توجيه انتقال درآمدهاي نفت به اقتصاد مسلط، يكي همي                   
اين درست است كه مسئله فن جديد، كـه از جملـه بـه              . را بعنوان دليل ارائه مي دهند     » تكنولوژي جديد « نياز به                     

علت مجهز نبودن بدان، ملت ما دو قرن است بزير سلطه رفته و غارت شده و تحت سياه ترين بهره كشي ها قـرار گرفتـه            
هر جامعه اي بايد بـه فـن تجديـد حيـات طبيعـت و دسـتگاه                 : دركپيدا خواهد   يشتر از گذشته اهميت     است، در آينده ب   

واردات با جانشين كردن خود و تخريب انسان و طبيعت          . اقتصادي خود مجهز باشد، اما راه اين، از طريق واردات نيست          
 سـلطه بـه كشـورهاي       توضيح آنكه همچنان با واردات تكنولوژي از مراكز       . بندد زيرسلطه، راه را بر تحصيل اين فن مي       

و از آنجـا كـه ايـن واقعيتهـاي       . گـردد  زيرسلطه بدون توجه به نيازهاي طبيعي و اجتماعي و فرهنگي آنهـا صـادر مـي               
كشورهاي زير سلطه هستند كه بايد با اين تكنولوژي وارداتي منطبق گردند و نه اين تكنولوژي با واقعيتهـا، جريـاني در                      

بهمان اندازه كه واردات بيشتر مـي شـود،         . ادها در كانونهاي قدرت بوجود مي آيد      جهت تمركز و تجمع افزاينده استعد     
زمينه هاي مستقل تكفر، خالقيت و عمل ما نيز كمتر مي شود و در نتيجه به واردات و فرهنـگ وارداتـي وابسـته تـر مـي                            

القيت زيرسلطه را نيز از بـين       نقش اساسي فرهنگ وارداتي اينست كه حداقل امكانات باقي مانده براي ابتكار و خ             : شويم
و در حقيقت جهت تحول فنون در همان جهت تحول دستگاه توليدي مراكز سـلطه اسـت و بدينسـان هـيچ                      ... مي برد   

جائي براي كشورهائي مثل ايران نمي گذارند كه استعدادهاي خود را بكار اندازند و فنون مناسب را در زمينة مشـخص                     
اين وابستگي ها هم اكنون كشورهاي زير سـلطه را          . د دادن اقتصاد كشور، ابداع كنند      اجتماعي خود، براي رش    -طبيعي  

وضع چه خواهد شد آنروز كه مردم كشورهائي نظير كشور ما، بكلـي از زمينـه                . مطيع كشورهاي صنعتي نگاه داشته است     
صـله كشـورهائي كـه بـدوره        هاي عيني حيات خويش بريده باشند و دارندگان فن آنرا از ما دريغ كنند؟ مي گوينـد فا                 

فاصلة آنها از كشورهاي ما چه اندازه       . ماوراء صنعتي گذر مي كنند از كشورهاي صنعتي پيش رفته، فاصله دو تمدن است             
  خواهد بود؟

     بدينقرار مراكز سلطه، با جانشين كردن واردات، اختيار قطعي تكنولوژي را بدست نگهميدارند و هـر اسـتعدادي هـم                    
اهميـت  . ن عملي پيدا كند ناچار بايد در محدودة توقعات آنها فعاليت كند و  خود را در اختيار آنها بگذارد        بخواهد ميدا 

تمركز دانش و فن در مراكز دستگاه توليدي غرب كه تحت اختيار و اراده چنـدمليتي هاسـت از هـم اكنـون از بـيم از                     
ليتي ها، براي آنكه فن ساالر بـاقي بماننـد، دو هـدف             اين چندم . دست دادن هرگونه استقالل علمي و فني در اضطرابند        

 نيروهاي انساني، مليت خود را بايد از دست بدهند و به نفع قدرتمندان، بصورت بردگـان،                 -1. عمده را تعقيب مي كنند    
. ..كارگران ايراني در كشورهاي خليج فارس و كارگران كره اي و فيليپيني و              : در كشورهاي مختلف جهان توزيع شوند     

 پخش توليد را بـا پخـش تكنولـوژي در مقيـاس جهـان متناسـب        -2. در ايران، رام و مطيع، مورد بهره كشي قرار گيرند         
بدينسان نه تنها مرحلة توليد را با درجه تكامل تكنولوژي در هر كشور هماهنگ مي كنند، بلكه در هر كشور تنها                   . گردانند

  .ام فني را بكار مي گيرندمرحله اي از تكنولوژي و جزئي از مجموعه و نظ



بلكه با توسعه روزافزون زمينه كار براي       .      خالصه سخن آنكه هيچ كشوري تنها با وارد كردن فن، صاحب فن نمي شود             
مغزها و دستها صاحب فن مي شود و اي بسا قادر مي شود در تحول جامعه بشري بـر پايـة ارزشـهاي واالي توحيـد و در              

حـال كـه جـا و محـل         . كمال و امامت و پيشتازي و عدالت و جستجوي جامعيت مـؤثر شـود             گذشتن مداوم از نقص به      
انحصار دانش و فن در ساز و كارهاي تمركز و تكاثر قدرت معلوم گشت، به اهميت پيگيري شديد اسالم در مبارزه با اين                       

مهدي كساني  « و چرا   » ....موزند  در زمان مهدي به همة شما حكمت و علم بيا         « انحصار پي مي بريم و مي فهميم كه چرا          
  ) 37. (»را كه به سن بيست سالگي رسيده باشند و دانش دين نياموخته باشند، مي كشد

ه آنها، راه حـل ارائـه       جوو از        نظامي كه اسالم عرضه مي دارد براي گشودن عقده هاي تمركز و تكاثر، در هر وجهي               
.  كتاب آورده شده اند، قبالً گفته شده و هيچكدام را ما ابتكار نكـرده ايـم    چنانكه تمام راه حلهائي كه در اين      . داده است 

. پراكنـده :  »دامنه شرع اقـدس وسـيع اسـت       « اگر كتب فقهي را بگرديد همه را پيدا خواهيد كرد، ولي بهمان صورت              
اگـر روحانيـت   . هرگز كسي وجوه مالكيت را روشن نكرده است و از همين جا مي توان به تقصير روحانيتمـان پـي بـرد        

حوصله بخرج داده بود و اينكار را انجام مي داد، مي ديديد كه از لحاظ فكري زير بار مكاتب مختلف نمي رفت و توده                        
االطراف مي يافتند، از اين بحران فكري كه اآلن گرفتار آننـد، آزاد          مردم چون تمام جوابها را در يك نظام فكري جام         

  : اين قسمت، بر ماست كه سخن علي بزرگ را بگوش گيريم كهو بعنوان نتيجه اي بر. مي شدند
  

  ».خداوند از نادانان پيمان نگرفت كه ياد گيرند تا اينكه نخست از دانايان عهد گرفت كه ياد دهند« 
  

  :حاصل سخن
  

شـد و تنهـا در      است ممكن نيست انسان آزاد بشود و بتواند مالك كار خود با                 اسالم مي گويد تا وقتيكه اساس بر تراكم       
و اگر واقـع گرايانـه بـه تـاريخ نگـاه كنـيم پديـدة اسـتثمار و         . صورت حذف تراكم است كه اين امكان بوجود مي آيد   

هركجـا كـاخ   « بقول مـوال علـي   . نابرابري هميشه بوده است و در همين زمان خودمان هم محتاج سند و مدرك نيستيم              
اينها دو وجه پديدة تراكم قدرت      . و زاغه هاي جنوب تهران را هم ببين       كاخ سفيد را ببين     . »ديديد، دنبال كوخ بگرديد   

  .و ثروت مي باشند
     اسالم با اصل تمركز و تكاثر با اين اصل كه سرنوشت يك نسل و نسلهاي بعد در مراكزي تعيين بشود، صرفنظر از اينكه                       

اصـل  . ي ندارد بلكه با آن بشدت مبـارزه مـي كنـد   اين امر را مالكيت خصوصي و يا مالكيت عمومي بناميم، نه تنها موافقت          
مورد قبول اسالم اينستكه بطور مستمر در طول تاريخ، و هر زمان بيشتر از زمان پيش، بايد شرايطي فراهم كرد كه در آن                       
طبيعت و جامعه امكانات مساوي براي همه فراهم بكنند تا هر كس بتواند نيروي كار خـود را نـه در يكـي از وجـوهش و         

طلق كردن آن وجه، بله در تمام وجوهش بكار بياندازد و البته ثمرات چنين كاري متعلق به كسي اسـت كـه اينكـار را                         م
  .انجام داده است

يكي نفي نظامهائي كه وجودشان مانع از       :      آنچه اسالم براي ايجاد چنين جامعة توحيدي متعالي انديشيده دو دسته اند           
ات تأسيساتي كه عدمشان مانع از تحقق اين اصل شده اسـت و ايـن موضـوع بحـث دو                    تحقق اين اصل است و ديگر اثب      

  .بخش بعدي اين تاليف است
  

  ٭٭٭
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  بخش دو
  

  سازماندهي اسالم براي مبارزه
  با اسباب تمركز و تكاثر

  
  
  
  

  فصل ششم
  

  )سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي(مبارزه با زور 
  به عنوان منشاء مالكيت

  
مورد وجود يا عدم وجودشان تحقـق مالكيـت              در بخش اول تا آنجا كه امكان داشت از امور واقع مستمري كه بنا بر                

را غيـر ممكـن مـي سـاخت، بحـث شـد و اينـك در دو فصـل،                    ) در شكل و در محتـواي اسـالمي اش        (مورد نظر اسالم    
  :در اين فصل در سه قسمت. سازماندهي اسالم براي مبارزه با اين امور مستمر را مطالعه خواهيم نمود

  خدا،مالكيت مطلقه و تعلق مالكيت به ) الف
  تغيير پايه مالكيت از زور و انحصار آن به كار و) ب
  .نفي امور واقع مستمر، از مبارزه اسالم براي بكرسي قبول نشاندن كار بعنوان تنها منشاء مالكيت  سخن مي رود) ج
  

  : مالكيت مطلقه و تعلق مالكيت به خدا-الف 
گذشـته اي بسـيار طـوالني در        » مالكيت مطلقـه بـه خـدا      حصر  «      تا آنجا كه اطالعات تاريخي در دست است قول به           

مالكيت امر مقدسي شمرده مي     ) قبل از اينكه تاريخ مدني پيدا كنند      ) (38 (120» امه واحده « در دوران   . زندگي بشر دارد  
اين مطلب مورد اتفاق تاريخ نويسان به ويژه تاريخ نويسـان چـپ اسـت و             . شده و همه چيز به خدا تعلق مي داشته است         

  و چرا؟. ظاهراً هم بايد همينطور بوده باشد
.      زيرا معناي مالكيت خدا اين مي بوده است كه اسباب و زمينه كار در اختيار عموم و نسل بعد از نسل قرار داشته باشد                       

اين . مثالً اگر كسي مي خواست براي درست كردن زورقي درختي را قطع بكند كافي بود كه بندي بدور درخت ببندد                   
انه گذاري بديدگران مي فهماند كه كسي بخاطر كارش اين درخت را نشانه گذاري كرده است و لذا دست زدن بـه                      نش

« پـس  . هر فرد ديگري در صورت نياز بايد درخت ديگري را بكـار مـي گرفـت          . آن درخت براي ديگران حرام مي شد      
يار عموم باشد و نفس كار و حاصل آن متعلـق           براي تحقق اين اصل بود كه زمينة كار در اخت         » حصر حق مالكيت به خدا    

بدينقرار تجاوز به او عيناً مثل تجاوز به خدا تلقي مي شد و تمـام قبيلـه بـا متجـاوز مـي                       . به كسي بگردد كه كار مي كند      
  .ستيزيد
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وجـود  از بين رفت، كانون هاي تراكم قـوا ب        » امه واحده «      بتدريج به لحاظ  جهاتي كه در بخش اول بررسي كرديم            
در اين دوره هنوز پاي خـدا در        . آمدند، و به موازات آن مالكيت عمومي و شخصي اشكال و مفاهيم ديگري پيدا كردند              

مالكيت به ميان است با اين فرق كه به خالفت  سابق كه جمع و نسل خليفه و جانشين خداي مي بودند اينك فرد خليفه                         
. د به عموم بشر در توالي تاريخيش تعلق داشته باشد، مقدس شـده اسـت  خدا  شده است و مالكيت فردي بر آنچه حقاً باي       

مذهب كه پيش از آن به نشانه دوراني كه زمين و آنچه در او و بر او بود از آن خدا شمرده مي شد، جا و مكـان معينـي                              
 و مالكيت آنها هـم ماننـد        تعلق پيدا مي كرد   » مالكين« و بقيه زمينها به     . مستقر مي شد  » خانه خدا « نداشت، در جائي بنام     

ولي بتدريج كه مالكيـت     . سابقاً رئيس قبيله يا قوم نماينده تمام آن قبيله و قوم مي بود            . مالكيت خدا مقدس تلقي مي شد     
فرد با فرد و فرد با شئي گشـت رئـيس ايـل و    ) بر پايه زور(نه بيان رابطه جمع با زمين و اشياء و افراد بلكه ترجمان رابطه             

ملكت نماينده قدرت شد و با توصيف خدا بعنوان قدرت خودكامه و كـور و مطلـق العنـان از خـدا نماينـدگي                        قبيله و م  
بدين خاطر است كه كتيبه هائي كه از شاهان ايراني بجاي مانده است آنان را در حالي نشان مي دهد كه حلقـه    . گرفت

  .سلطنت يا فره ايزدي را از اهورا مزدا مي گيرند
مـثالً در ايـران فقـط       . حق عموم نمي بود و همه نمي توانستند مالك بشوند         ) غيرمنقول(ين دوره ها مالكيت          در تمام ا  

طبقة خاص اشرافي حق مالك شدن آنهم نه اصالتاً كه به نمايندگي از شاه را، داشت و در عمل تنها قدرت سـلطنتي بـود          
اين وضع تـا    ) نيز همچنان زور منشاء مالكيت باقي ماند      چون بعد از اسالم     (از لحاظ نظري    . مالكيت مي داشت  » حق« كه  

در كشورهاي اروپائي نيـز از زمـاني        . ظهور اسالم در ايران و كشورهاي مختلفي كه در قلمرو وي درآمدند ادامه داشت             
  .به اينطرف حق داشتن زمين عمومي شده و اكنون از لحاظ نظري پذيرفته شده است كه همه مي توانند مالك بشوند

نماينده .    تغيير بنيادي كه اسالم ايجاد كرد اين بود كه حق مالكيت مطلقه را يكسره از بشر سلب و به خدا منحصر كرد                       
، »خـدا مالـك اسـت     « بـدينقرار،   . خدا بودن زورمندان را نيز سلب كرد و اجماع امت را عنوان نمايندگي خدا بخشـيد               

چ صاحب قدرتي در جهان به هيچ نحوي از انحاء نمي توانـد ادعـاي   بنا بر وجه سلبي آن هي. متضمن نفي و اثباتي است    
اسالم اين امر را كه گروه ويژه اي خود را به نمايندگي خدا مالك مي شمردند باطل شمرد، رابطه خـدا را       : مالكيت كند 

زورگويـان را   با قدرتمندان خودكامه و با هر گروهي كه خود را جانشين خداوند در زورمندي مي ناميدند قطع كرد و                    
ه قرار گرفت و تمامي     و بنا بر وجه ايجابي آن خداوند با همه مخلوقات و بدون هيچگونه امتياز در رابط               . خصم خدا ناميد  
به نمايندگي از خدا مالك كـار و بناچـار زمينـه كـار خـويش      ) به شرحي كه خواهد آمد(زمين توانستند  انسانهاي روي 

  .بگردند
ي خواهد بدانسان كه هر كس مالك كار خود شود و به انـدازة ارزنـي مـورد اسـتثمار قـرار                            اسالم مي خواست و م    

اين دقت و اين حساسيت به اين جهت است         . نگيرد، شرايط تحقق اختيار هركس را بر كار خويش در جهان فراهم سازد            
طيل مي شـوند و آزادي مفهـوم        كه اگر انسان مالك كار خود نباشد اصل هاي امامت و عدالت و بنابراين ساير اصول تع                

ها جمـع   » نابرابري« اگر اسالم كوچكترين نابرابري حتي به اندازه ارزني را اجازه دهد، اين             . خود را از دست مي دهد     
  .و جمع خواهند شد و جرياني همه گير براه خواهند انداخت و جهاني خواهند شد

  :ني يكي سلبي و ديگري ايجابي استمتضمن دو مع» خدا مالك است«      باري همانطور كه آمد 
هيچ صاحب قدرتي بهيچ نحوي از انحاء       .      سلبي آن به شرحي كه گذشت اينست كه غير از خدا هيچكس مالك نيست             

، اجـازه و امكـان   ...تواند مالك بشود يعني نظرية اسالمي به هيچ قدرتي اعـم از قـدرت دولتـي، مـذهبي، علمـي                    نمي
پس اين حـق مالكيـت كـه تـا پـيش از             . نمي دهد )  بهر شكل كه اين بت عيار قدرت درآيد        حال(مالكيت بعنوان قدرت    

از صـاحبان  : اسالم دو خاصه بنيادي داشت يعني هم مطلقه و هم اختصاصي بود، هر دو خاصه خود را از دست مي دهـد      
ده هـاي عظـيم انسـاني را    قدرت سلب مالكيت مي شود و ديگر دارندگان زور نمي توانند به صرف اينكه مالك هستند تو           

بدينسان قرآن با اختصاص مالكيت به خدا يعني نفي مالكيت مطلقه           . جزء ملك خود بدانند و آنها را خريد و فروش بكنند          
  .و اختصاصي، در مبارزة پيگير خود با اين ا مر مستمر تاريخ بشر قدمي اساسي بر مي دارد

رابطة خداوند و عموم كه در نخستين روزهاي آزاد زندگي بشر يعني            اينست كه آن    » خدا مالك است  «      جنبه ايجابي   
  :پيش از بوجود آمدن كانونهاي قدرت موجود بود، دوباره برقرار مي كند

پـس  .      يعني در استفاده و سودجستن از آنچه كه متعلق به خدا است عموم بشر برابرند و هيچ تبعيضي بين آنهـا نيسـت                      
ابقاً هم مالكيتشان مطلقه بود و هم استفاده از آنها اختصاصي، به عموم بشر تعلق مي گيرد و ايـن                    بهره يابي از نعماتي كه س     



نه بمعناي يك نسل كه بمعناي بشر بعنوان يك پديده مستمر در طول تاريخ، از روزي كه اسالم عرضه شده است تـا قيـام        
ز چون مسلمانان مي باشند و آنها هم حق سود بـردن            روايات مختلف تصريح دارند كه در اين امر غير مسلمانان ني          . قيامت

  .از نعماتي كه متعلق به خداست دارند و بطور كلي هيچ تميز و تمايزي بين انسانها وجود ندارد
     بخاطر اين ديد، يعني حصر مالكيت مطلقه به خداوند و بنابراين سلب آن از هر كس ديگر است كه اسـالم مقـرر مـي                      

و يا امام جمعي را كـه افـرادش         .  زمان سود گرفتن، حتي در تجارت، حرام است و مثل ربا مي باشد             دارد در جامعة امام   
چنانكـه  ) 39 (121...درموقع احتياج نتوانند از جيب همديگر براي رفع نياز بردارند، آمـاده جهـاد و انقـالب نمـي شـمرد              

ي است، اساس را بر اين نهاده است كه هرگونه از           مالحظه مي كنيم امام در بيان خود كه در انطباق كامل با نظرية اسالم             
خـود  . حال آنكه نزد مذاهب سالفه بنا بر تصوري كه از خـدا مـي سـاختند   . خودبيگانگي و غيريت در جامعه از بين برود      

خدا نيز، هم در تعريف و هم در محتويش از خود بيگانه شده بود و همين از خودبيگانگي هـا را هـم بـه جامعـة انسـاني                             
  )40 (122.ديروز چنين بود و امروز نيز چنين است. ي مي دادتسر

     پس، نفي هر قدرتي غير از قدرت خدا و بنا بر اين نفي هرگونه مالكيتي مگر براي خدا، اولين قدمي است كه اسـالم                        
بخـاطر ايـن    و  . در راه سلب مالكيت از كساني كه در همه تاريخ هرگونه آزادي را از بشر سلب كرده اند، برداشته اسـت                    

قدم بسيار اساسي است كه در كشورهاي اسالمي، تا قبل از قرن اخير كه دخالتهـاي اروپـائي همـه بنيادهـاي فرهنگـي،                        
يعنـي بـا وجـود      . اجتماعي و اقتصادي را در سير تالشي و تجزيه انداخت، وضع بكلي با كشورهاي ديگر تفاوت مي كرد                 

پي در پي قشون بوسيلة گروه بندي هـاي حاكمـه، تشـكيل قـدرت               همه تجاوزات خارجي و داخلي و وارد كردن هاي          
كه در غرب ممكن شد، در كشورهاي حـوزه اسـالمي و      ) بطور نسبي (هاي عظيم بر اساس قدرت اقتصادي و مالي آنگونه          

ولي همچنانكه در فوق ذكر گشت، چون مالكيـت مفهـوم و رابطـه مجـردي                . بخصوص در روستاها، نتوانست ممكن شود     
كه ترجمان روابط زور و در شكل و محتوايش منعكس كننده نظام هاي جماعات بشري در رابطه با يكديگر است،                    نيست بل 

اصل مورد نظر اسالم بطور كامل به اجراء درنخواهد آمد مگر آنكه بشر از قدرتمندان خلع يد قطعـي كنـد و از روابـط                         
  .زور آزاد شود

م شده است و داراي اهميت است، اين است كه از اسـالم بدينسـو، ايـن          آنچه كه تاكنون در جهت اين خلع يد انجا        
و ايـن امـر، از      . هائي كه اساسشان را زور تشكيل داده و مي دهد، هيچگاه نتوانسته اند مشروعيت بدست بياورند                مالكيت

جامعـه قـدرت    در حقيقـت اگـر      . لحاظ ايجاد يك نيروي انقالبي و قيام عليه قدرت مستقر، واجد اهميت بسـياري اسـت               
حاكمي را مشروع بداند، براي ايجاد يك جريان انقالبي نخست بايد نامشروع بودن اين قدرت را ثابت كرد و اين كاري                 

تجربة قرنها و قرنها مبارزه الزم بوده است تا بشر به اين مرتبه از شعور وجدان و استشعار برسد و بـا وجـود                        : نه آسان است  
و متاسفانه بايـد گفـت تـا        . سيار تر از بسيار مردمان، قدرت هاي حاكم را مشروع مي دانند           اين، هنوز هم كه هنوز است، ب      

اسـالم  . قدرتي مي تواند از لحاظ مشروعيت به اكثريتي كه سواري مي دهد تكيه كند، بر جا مي ماند و حكم مـي رانـد                       
خت و جهـاد عليـه زورگـوئي را         اين مشروعيت را از زور گرفت و آنرا نه تنها يك جو ذيحق نشناخت كه ضد حـق شـنا                   

اسـالم، هـر زمـان، بـار        . از اينرو اسالم طي تاريخ طوالني خود، همواره سازندة كارماية انقالبي بوده است            . واجب شمرد 
مسئوليت را بر دوش همگان نهاده و به ستايش و تقديس كساني پرداخته است كه مي خواهند اين رسالت ها را از عهده                       

  ...ا بهم بريزند و نظمي نو در اندازند برآيند، اين اوضاع ر
     حاصل سخن آنكه حق استفاده از منابع و مواهب طبيعي حقي است عمومي و از آن مجمـوع انسـانهاي روي زمـين،                  

نيك پيداست كه اين حكم با اين امر كه ايـن منـابع در كانونهـا و در دسـتهائي متمركـز                    . نسل بعد از نسل، تا قيام قيامت      
. بدينقرار اسالم براي اينكه عموم بتوانند از حق خود بهره مند شوند، بايد ارائه طريقي كـرده باشـد                  . ينت دارد بشوند، مبا 

عموم چگونه و با تحقق چه شرايطي مي توانند از اين حق برخوردار شوند؟ و آيا اگر منشاء و اساس مالكيـت زور باشـد،                         
 بعنوان منشاء و اساس مالكيت نفي مي كند، چه اساس ديگـري را              آدميان به حق خود خواهند رسيد؟ و اگر اسالم زور را          

  بجاي آن مي پذيرد و به كرسي قبول مي نشاند؟
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  : تغيير پايه مالكيت از زور و ا نحصار آن به كار-ب
ة      اسالم در مبارزه با مفاهيم مقلوب حقيقت و براي متجلي كردن حق و حقيقت، يعني استقرار مجدد رابطه انسان و هم        

انسانها با خدا كه خاصة نخستين روزهاي زندگي آزاد بشر بوده، قدم اساسي ديگري برداشته است، بـراي از بـين بـردن                       
گفتن ندارد كـه اگـر زور يعنـي زور    . مفهوم مقلوب بايد پايه زور را بر مي داشت و پاية كار را مي گذاشت و چنين كرد        

، اين اصل كه عموم در استفاده از مواهـب نماينـده خـدا هسـتند، تحقـق                  بر جا بماند  ... سياسي يا اقتصادي يا مذهبي يا       
نظرية اسالمي مفاهيم بسيار صريح و آشكار و بدون ذره اي ابهام در رابطه با جريان و حركت آزاد شـدن                     . نخواهد يافت 

 تنهـا پايـه اي كـه      از زور اسـت،    ك و ضابطه و پاية مالكيت چيزي غيـر          بر طبق اصول راهنما، مال    . انسان عرضه مي دارد   
يعني اسالم تنها بر كار و آنچه كه از كار بدست مي آيد، مـالكيتي را بطـور   ) 41 (123.اسالم براي مالكيت شناخته كار است  

محدود و (به رسميت شناخته است و هدفش تحقق دادن شرايطي است كه در آن انسان براستي مالك ) و نه مطلق(نسبي  
  . كار خويش گردد) نسبي
ابراين دومين اقدام اسالم در زمينة مالكيت تغيير پايه و منحصر كردن آن به كار است و اين امر تا دوران معاصر، در                            بن

هيچ نقطة دنيا و در هيچ دوراني سابقه نداشته است و تنها در دوران اخير است كه نظريه هاي اشتراكي نيز ايـن نظـر را                          
  .ند اجزاً پذيرفته

از انسان و اختصاص آن به خدا و بنا بر اين نفي پايه زور و پذيرفتن كار بعنوان تنها ضـابطه بـراي                            نفي مالكيت مطلقه    
خداونـد و   : مالكيت و منزلت، بر پاية فلسفي استواري بنيان شده است و آن مسئله خلقت و رابطة خداوند و مخلوق است                   

« : را خداوند انشـاء مـي كنـد       ) كن(» باش«  فرمان   مخلوق از چه وقت رابطه برقرار مي كنند؟ از وقتيكه فعل خلق يعني            
اء شـده اسـت و نيـز قبـل از آن      ه زماني انش   نمي تواند بگويد خلقت انسان در چ       ، علم ما  »فيكن« شود   و سپس مي  » كن

و . آنچه مي دانيم اينست كه پديده هاي طبيعي به بيان قرآن مخلوق خداوند هستند             .  چه بود و چه مي شده است       زمان  
. اين قبل از اينكه خلقت انسان صورت بگيرد چون مخلوقي وجود ندارد، رابطه اي بين خدا و مخلوق متصور نيسـت                    بنابر

پس رابطه اي كه خداوند خود بعنوان خدا با مخلوقش برقرار مي كند رابطه اي است كه از فعـل خالقيـت ناشـي مـي                          
يعني ايـن پايـه     . است» منطقي« قرار مي دهد كامالً     ) كار (بدينقرار اين امر كه اسالم در مورد مالكيت، پايه را فعل          : شود

  .اصول راهنماي اسالم در مطابقت كامل است
مثالً رئيس يـا فرمانـده   (     بدينسان، در همة آيه هائي كه ذكر خواهند شد، خداوند نه بعنوان زورمند و صاحب موقعيت          

كه بعنوان اصـلي، يعنـي خـالق كـل     ) امع بشري وجود دارندقشون يا سرمايه دار و از اين مناصب و منزلتهائي كه در جو     
و بنـابراين طبيعتـاً همـان رابطـه اي را كـه ميـان خـود و                  . موجودات، خود را مالك زمين و آنچه در اوست مـي دانـد            

نيـز  ) كـار انسـان   (برقرار مي كند، بين انسان و مخلوق انسان         ) موجودات جهان و منجمله انسانهاي كره ارض      (مخلوقاتش  
از اينرو در اسالم، نتيجة كار به فعل فاعل و نه به فرد دارندة موقعيت حقوقي خاصي تعلق                  . ي پذيرد و رسميت مي دهد     م

  .مي گيرد
: مثالً اسالم در تعلق نوزاد مي گويـد :      همانطور كه ذكر شد، نفس اين پايه در تمامي احكام اسالمي ملحوظ شده است     

شوهر صاحب فرزند   . يعني بچه متعلق به مرد و زني است كه همسر شده اند           ) اب است بچه مال رختخو  ( » الولد للفراش « 
در . به سخن ديگر فرزند از آنِ شوهر است مگر آنكه شوهر بالعان رابطه حقوقي ميان خود و همسر را منتفـي كنـد                      . است

 زور در حاصـل كـار دخالـت         در اسالم هرگز  . جزائيات اسالمي و مقررات ديگر اسالمي نيز همين پايه رعايت شده است           
در حقيقت متصور نيست كه خداونـد، وقتـي بعنـوان موقعيـت             . نمي كند و در تعلق نتيجة كار به كار به حساب نمي آيد            

چنـين  ... الهي و زورمندي چيزي را از بنده توقع نمي كند، به اشخاصي بعنوان رئيس قبيله و رئيس مذهب و ثروتمند و                      
  را بدهد؟اجازه اي و حق چنين توقعي 

سـازگار نيسـت و بـه شـرحي كـه           ) شكل بنديها هر چه باشند    (     بدينقرار نظر اسالم درباره مالكيت، با نظام هاي طبقاتي          
خواهد آمد اسالم تمامي طرق استثمار و اعمال زور براي ربودن نتيجه كار كارگران و يا سـلطه بـر كـار آنـانرا مسـدود                          

 را بـا    انـد تـا موقعيـت زور        ده اند كسانيكه در مراحل مختلف تاريخ كوشش كرده          كرده و از بين برده است و فراوان بو        
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اسالم توجيه كنند يعني بجاي اينكه اسالم را بعنوان نظام جامع االطرافي براي از بين بردن وضـع موجـود تلقـي كننـد،                       
تصر، مفيدتر است كه بجـاي      در اين مخ  . سعي كرده اند اسالم را با آن نظامي كه حكومت مي داشته است، منطبق سازند              

دنبال گرفتن و توضيح دادن اين انحرافها، از اصول راهنماي حركت بحث بشود و خطوط اساسي اقتصاد و مالكيـت در                     
  :اسالم در پرتو شناسائي قرار داده شود

 تراكم قـدرت اسـت   و بطور كلي نظام هايي كه اساسشان بر     ...      باري مطالعة تاريخ كشورهائي مانند ايران، روم، يونان         
... به دارندة منزلـت و موقعيـت سياسـي و اقتصـادي     » حق مالكيت« دهد كه پايه مالكيت همواره زور بوده و     نشان مي 

اسالم حق مالكيت را از آنِ خدا شمرد و بدان مالكيت هاي اختصاصي و مطلقـه را نفـي نمـود و پايـه                        . تعلق داشته است  
مي كنند، تنها گفتن اين سخن كه پايه مالكيت كـار اسـت،            » كار« ن سلطه گران نيز     چو... مالكيت نسبي را به كار دانست     

پايه مالكيت كار است بشرط آنكه زمينة كار براي همـه بطـور برابـر وجـود              : مشكلي را حل نمي كند مگر اينكه گفته شود        
اگر اين شرط حاصـل     . ، فعاليت كند  داشته باشد، و همه كس بتواند به صفت استمرار و نسل بعد از نسل، با امكانات مساوي                

نباشد يعني كساني مجبور بشوند براي بدست آوردن وسيله كار، سهمي از كار خويش را بديگران واگـذار نمايـد، ديگـر                      
معناي تعلق مالكيت به خـدا اينسـت كـه          : مالكيت بخدا تعلق ندارد و مالكيت انسان بر كار خويش خالي از وجه مي شود              

  .وجود داشته باشد) از جمله در حد استعداد و توان كار(مر براي عموم بشر بر اساس قسط امكان كار بطور مست
     بنابراين در مشي اسالمي،از خود بيگانگي هائي كه در اثر تراكم قدرت بوجود آمده اند، حـذف مـي شـود و انسـان                        

داوند و بنابراين در اختيار همه و همـه  دوباره به روزهاي نخستين كه مالكيت مقدس بود يعني زمين و منابع آن از آن خ          
اين بازگشت نه بمعناي اينست كه به گذشته انسان رجعت مي شود بلكه بمعناي طبيعـي كـردن و   . ندZ بود، بازگشت مي 

اسالم آن رابطه اي را كه در فراگرد از خود بيگانگي جماعات بشري، صاحبان          . به فطرت بازآوردن روابط اجتماعي است     
از جانب خدا دم از مالكيت مطلقه زدند، قطع مي  كند و هيچ حق و هيچ اختصاصي را                   » ندگي اختصاصي بنماي« قدرت  

زمـين و   : بعنوان زور و  موقعيت هاي حاصل از آن نه در زمينة مالكيت و نه در هيچ زمينه ديگري به رسميت نمي شناسد                      
مالـك كـار    )  بطـور نسـبي   (عه در حد خـويش      آنچه در اوست مال عموم است در حدي كه كار مي كنند و افراد و جام               

اينك در سه جـزء ذيـل بـا         . و اين درست آن خواستي است كه هنوز در تاريخ بشر تحقق نيافته است             . خويش مي باشند  
رآني و روايات، به توضيح بيشتر اين امر كه اسالم تنها ضابطه و پايه رابطة ميان ا نسان و خدا و انسانها بـا                        قمراجعه به آيات    

  .ديگر و انسان و كارش و انسان و شئي را كار مي شناسد، مي پردازيميك
  

  :كارپايه رابطه بين خدا و انسان -1
2-   

يعنـي  » موقعيـت « خداوند بخـاطر   .      بنا بر مطالبي كه گفته شدند، هر نوع رابطة خداوند و مخلوق از طريق فعل است               
ي بخاطر داشتن مذهبي خاص، نه فيض مي بخشد و نه عذاب مـي              مثالً بخاطر تعلق به يك خانواده يا نژاد يا طبقه و يا حت            

  .اين تنها و تنها به نفس عمل است كه پاداش يا مجازات تعلق مي گيرد: كند
سـخن بـه ميـان اسـت،        ...  آيه اي كه محل رجوع ما بوده اند و در آنها از عمل وجد و جهد و سستي و فكـر و                        54    در  

در ايـن   . ابطه خود را با خدا تعيين مي كند و در خور پاداش خوب يا بد مـي گـردد                  انسان از طريق كار است كه نوع ر       
  ) 42 (124.بحث چند آيه را نقل مي كنيم بدان اميد كه خواننده خود به آيات ديگر مراجع خواهد كرد

  
  :  سوره يونس فرمايد52در آيه 
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  ا ُكنتُم َتكسِبون َ ثُم قيل اللّذين َظلموا ذُوقوا  َعذاب الخلدِ َهل ُتجزون اِلّاِبم
  

آيا جـز در خـور آنچـه عمـل و كسـب             . آنگاه به كساني كه ستم كردند گفت شد عذاب ديرپا را بچشد           « 
  »كرده ايد، پاداش داده مي شويد؟

  
  : همين سوره مي فرمايد108در آيه 

  
 َو من ضَلّ  َفاَنّما َيضلّ ُ َعليهـا َو           نّماَهتدي لِنَفسيهِ ُقل يا ايهاالنّاس ُ َقدحاء كُم الحق ُ مِن ربكُم َفمن اهتدي َفا            

  مĤاَنَا شعليكُم بِوكيلُ 
  

پس آنكس كه راه و هدايت      . بگو اي انسانها سخن حق از پروردگار شما را بيامد         ) خطاب به پيامبر است   (« 
جويد، همانا بسود خويش هدايت گشته است و آن كس كه گمراه گردد، همانا به ضرر خـود گمـرا مـي                      

  ».من وكيل شما نيستمگردد و 
     اين مفهوم سخت در خور توجه، كه در بسياري از آيات بيان شده اسـت، مسـتند مـا در بحـث جبـر و اختيـار بـوده                             

هم مي تواند به عمـل درخـور هـدايت          . موافق صريح آيه بشر آزاد است هر راهي را مي خواهد، برود           ) 43 (125.است
  .حق به حال خويش رها شدن بشودگردد و هم مي تواند بواسطه كار خود، مست

  
  : سوره اسري فرمايد15در آيه 

  
َمنِ اهتَدي َفاِنّماَيهدي لِنَفسهِ َو من َضل َفاِنّما َيضِلّ َ َعليها َو ال َتزُروازِره وِزر اُخري َوما  ُكنّا ُمعذّ ِبـينُ حتّـي                        

  َنبعثَ رسوالً
  

اطر خويشتن هدايت يابد و آنكـس كـه گمـراه           پس آنكس كه هدايت مي جويد، جز اين نيست كه بخ          « 
و هيچ گنه كاري بار گناه ديگري را بـر نـدارد و     . شود، جز اين نيست كه بر نفس خود گمراهي روا دارد          

  ».عذاب نمي كنيم) كسي را(ما تا پيامبري نفرستيم 
  

  :فرمايد) آيه پيشين(     در اين آيه پس از ذكر همان معني 
ي را بر دوش خود نمي كشد و خدا كسي را عذاب نمي دهد مگر آنكه از پيش پيـامبر فرسـتاده و                كسي بار گناه ديگر   

نكتة ديگر درخور توجه اينست كه از خداوند هم بايـد فعـل فرسـتادن رسـول صـادر                   . راه را به آدميان نشان داده باشد      
عقاب بـال بيـان   « طة دوجانبه اي نيست و چرا كه در غير اينصورت يعني اگر انسان حدود كار خويش را نداند، راب            . گردد

  .»قبيح است
  

  : سورة بقره فرمايد111-112در آيه هاي 
  

َوقالوا َلن يد َخلَ الجنتّه اِلّا َمن كان َ  ُهودااَونُصاري تِلك اَماِ ُنيتم ُقل ها ُتوا ُبرها َنكُـم اِن كُنـتُم صـادِقينُ                         
)111(ُ جهه لِلّهِ َو ُهوو ال ُهم َيحزَ نون َ  َبلي َمن اَسلَمليِم وال َخوف عهِ وبرمحسِنُ َفلَه اَجره عِند)112(  

  

                                              
43- �
رc ،�
رز�� d$>� دا2=>، ا,#م TC�� �� ��D! �
&' 13 GH ،41-31  



. ايـن سـخن آرزوي آنهاسـت      . و مي گويند به بهشت در نمي آيند مگر آنانكه يهودي يا مسيحي باشـند              « 
راستي آنست كه هر كس روي بـه جانـب خـدا            . بديشان بگو اگر راستگوئيد برهان خويش را ارائه دهيد        

  ».بر اينان نه بيمي است و نه اندوهگين مي شوند. و نيكوكار بود، نزد خداي پاداش خويش را داردآورد 
  

     خداي در اين آيه باورهاي هنوز راسخ و استوار را كه بنا بر آنها صرف موصوف كردن خويش بـه صـفت عقيـده اي                         
ور پاداش نمـي دانـد از كسـانيكه بصـرف           و چون موقعيت و حالت را در خ       . براي رستگاري كافي است، باطل مي شمرد      

توقع بهشت را دارند، دليل مي طلبد ومي گويد كسي كه با توجـه از  ) و امروز موضع ايدئولوژيك(موقعيت مذهبي شان    
بـه سـخن ديگـر،      . غير خدا به خدا، سالمت و آزادي جويد و در اين توجه به خدا، نيكوكار باشد، پاداش خواهد گرفت                  

بلكـه عمـل    . است و بدان خود را در خور پاداش شـمرد         ...) يا ماركسيست يا    (يد مسلمان يا مسيحي     كافي نيست كسي بگو   
اگر جز كار، پايه و ضابطه قرار مي گرفت با اصل توحيـد، جسـتجوي مسـتمر                 . مشخص وي مالك و ضابطه قضاوت است      

  .هويتي شامل و جامعه و با بعثت و حركت بر دوام به كمال، تناقض بهم مي رساند
به كسي پاداش دهد، ديگـر واجـب و حـرام چـه الزم مـي                ) يا هر عقيده ديگري   (     اگر خداوند محض صفت مسلماني      

چرا كه مسلمان شـدن     . شود؟ اگر كار ضابطه شمرده نمي شد، امامت و عدالت و معاد نيز اصولي خالي از وجه مي شدند                  
اي كاش انسانها، هر عقيده اي مي خواهند داشته باشند، كار           و  ... مي داد و    ) كه ما هستيم  (جاي خود را به مسلمان بودن       

شناختند و چنان نمي شد كه مثل امروزه روز اشخاص به صرف ابراز تمايل به عقيده اي جـال و جلـوه               را پايه عقيده مي   
  ...بيابند 

  
  
  

  : سوره نجم فرمايد31در آيه 
  

  ينُ اَساؤابِما َعمِلوا َويحجِزي اَلّذينُ اَ حسنُوا بِالُحسنيَوللِّهِ مافِي السمواتِ و مافِي االَرض لنجِزي الّذ
  

و آنچه در آسمانها و زمين ا ست، خدا راست تا كساني را كه به عمل خويش بد مي كننـد سـزا دهـد و          « 
  ».آنان را نيز كه كار نيك مي كنند، به نيكي پاداش دهد

  
  : سوره انعام فرمايد160در آيه 

  
نهبالِحسيِئهِ َفال ُنجري اِالّمِثلَها َو ُهم اليظلَمونُ َمنجاءَبالِس فِله ُ  َعشراَمثالِهناو َمنُ جاء   

  
آنكس كه نيكوئي آورد، بدو ده برابر آن نيكوئي رسد و آنكس كه زشتي آورد، جز بهمان انـدازه عمـل                 « 

  ».زشت كيفر نشود و بديشان ستم نمي رود
  

اگر كسي كار نيك كند، ده برابر آن پـاداش مـي   : و مجازات فرق قائل شده است   خداوند در اين آيه از لحاظ پاداش      
اين امر، گذشـته از لطـف بـي حـد خـدا، اثـرات               . گيرد و اگر كسي كار زشتي مرتكب شود، بهمان ميزان كيفر مي يابد            

در .  كار مي افزايـد    در حقيقت در كار بر پاية توحيد، تخريب صورت نمي گيرد و كار بر             . دوگانه كار را منعكس مي كند     
امـا در   . بنابراين هر كار، ده چندان ثمر ببـار مـي آورد          . برخوردهاي بينابيني نيروها تلف نمي شوند و بر هم مي افزايند          

كار بر پاية تضاد، بخش عمده اي از نيروها در برخوردهاي بينابيني تلف مي شود و چه بسا نتيجه و حاصـل كارهـا خـود                          
و اگر بنا مي شد بدي ها را برابر نتايجي كه ببار مي آورند، پاداش مي دادند واي                  . ظيم است هنوز يك نيروي تخريبي ع    

  ! بر بشر



اگـر تضـادها را از ميـان بـرداريم حاصـل كـار مـا ده        :       دعوي فوق را در جمع خود به محك آزمايش نزديك كنيد         
و به سخن ديگر اگر در عوض فعـل         .  پريشان مي كند   چندان و بيشتر مي شود و اگر تضادها را بيشتر كنيم، كار ما جمع را              

بدي كه از شخصي صادر مي شود، ما ده برابر آنرا به وي برگردانيم، جمـع هـاي مـا دوامـي نخواهنـد آورد و پاشـيده                            
  .حال آنكه اگر عمل نيكي را ده برابر جبران كنيم، جمع مستحكمتر به پيش خواهد رفت. خواهند شد

  
  : زلزال فرمايد سوره7 و 8در آيه هاي 

  
  )8( َو َمن يعملَ مثقالَ ذَرهٍ َشرّاً َيرُه ُ )7(َفمن يعمل مثقالَ ذرهٍ َخيراًَ  َيرُه ُ 

  
آن ) سـزاي (آن ببيند و كسي كه ذره اي عمل شر كنـد،            ) پاداش(پس كسي كه ذره اي عمل خير كند         « 

  ».ببيند
  

خـود  ) چه نيك و چـه بـد      (هر عملي   . عملي مساوي با صفر نيست       در اين آيه سخن از اين واقعيت است كه نتيجة هيچ            
نتيجة مجموعه عواملي است كه همسازي كرده اند، و پس از صدور، نفس عمل با مجموعة سـابق، دوبـاره، مجموعـه اي                       

و . نـد تمام زندگي بشر باقي خواهد ما     ... بر زندگي امروز و فردا      ) هر چند بسيار جزئي   (خواهد ساخت و بنابراين اثر آن       
چون نيرو نمي تواند بيكار بماند، يا مي سازد و يا ويران مي كند، هر عملي بر جهان و بر رابطـه انسـانها بـا يكـديگر و بـر                               

حاصل اين بحث آنكه ميان ا نسان       . خويشتن خويششان و بر رابطه انسان و خدا اثري سازنده يا تخريبي بجاي مي گذارد              
 خداوند نه تنها بعنوان خالق است كه با طبيعت و انسانها رابطه مي گيرد، بلكـه ايـن                   :و خدا با عمل رابطه برقرار مي شود       

تنهـا و تنهـا    ) و يا برعكس دور شدن از وي(براي نزديك شدن به خدا . رابطه خالقيت، رابطة مستمري است تا روز قيامت 
قرار مي  ) بدون هيچگونه تبعيضي  (مل  بدينقرار خدائي كه در رابطه بين خويش و بندگانش اساس را ع           . عمل بايسته است  

دهد، آيا در نظاميكه براي سعادت بشر عرضه مي كند غير از كار، پايه و ضابطه ديگري را در روابط ميان انسانها رسميت و                        
  .مشروعيت مي دهد؟ آيا در قرآن از ضابطه و پايه ديگري ولو يك بار سخن رفته است؟ نه

  
  :گر كارپاية رابطة انسانها با يكدي-2
  

  : سوره روم فرمايد41در آيه 
  

  َظهرُ اُلفَساد ُفيِ اُلبروالبحِربِماكَسب ُ اَيدِي النّاسِ لِيذي َيقمم بعض الّذي َعمِلوا لَعلَّهم ُ  َيرجِعونُ
  

كنند را   فساد در خشكي و دريا بدست مردم پديدار مي شود، باشد كه مزة حاصل پاره اي از آنچه مي                  « 
  »ه از فساد بازگردندشايد ك. بچشند

  
 بدون عمل تخريبي فساد ببار نمي آيد و فساد نمايان خشكي و دريا و فساد روابط اجتماعي نادرسـت منشـائي                      ار     بدينقر

  .غير از عمل انساني ندارد و تنها و تنها حاصل كارهاي تخريبي آدميان و اعمال زور عليه يكديگر است
در روابط اجتماعي، در رابطـه بـين        . الم پايه كار را در همه موارد بكار برده است            همچنانكه در پيش نيز ذكر گشت، اس      

مثالً كسي نمي توانـد بگويـد       . حتي در عبادات پايه كار است     ... انسان و توليد و توزيع، در ازدواج، رابطه امام و ماموم و             
خـوش قلبـي تنهـا،      ). و بسياري مي گويند   (ديگر احتياجي به نماز خواندن ندارد       » خوش قلبي است  « كه چون آدم                

تمرين نماز را بايد گزارد و كارهاي خوب را بايـد            ! خوش قلبي خوب است ولي كافي نيست      . جاي عبادت را نمي گيرد    
همه نه تنها انعكاس قبول پايه كار، بلكه حصر پايه به كار و           ... و  » فرزند از آن بستر   « و          » زرع از آن زارع است    «و  . كرد
  . ل استعم



  
 و  79     و در مقام ستايش كار و ارزش كردن آن و دادن وظيفه اصلي در روابط اجتماعي بدان، قـرآن در آيـه هـاي                         

  : سوره توبه فرمايد80
  

 اَ لَّذينُ َيلمِزُونُ الُمطّوِعينُ مِنُ المؤمِنينُ فيِ الصدقاتِ والَذّينُ اليجِـدونُ اِلّـا ُجهـد ُهـم فَينحـر ُونُ مِـنُهم                     
اِلسـتَغفِرطَم ُ  اَوال تَسـتَغفِرلَهم اِن تَسـتَغفِرلَهم َسـبعينِ َحـرُه  ً  فَلَـن                 ) 79(َسخِواهللا ُ مِنُهم ولَهم َعذاب ُ اَلهـيم         

  )80(يغفرُاهللا ُ لَهم ذلِك بِانَّم ُ كَفَروابِاهللاِ و رسولِه واهللا ُ ال يهدِي القَوم الفاسِقينُ 
  

 در بذل صدقات گشاده دست هستند، نكوهش مي كنند و كسانيكه اشخاصـي              كسانيكه مردم مؤمن را كه    « 
را كه جز بازوانشان يعني جز كوشش و كارشان مالك چيزي نيستند، مسخره مي كننـد، خداونـد مسـخره                    

براي آنها طلب مغفرت كني و چـه اسـتغفار          ) پيامبر(و چه تو    . مي كند، و به آنها عذاب اليم خواهد چشاند        
هفتاد بار هم براي آنها طلب آمرزش كني، خداوند آنها را نخواهد بخشيد زيـرا كـه بخـدا و       نكني، و اگر    

  ».رسولش كفر ورزيدند و خداوند فاسقان را هدايت نمي كند
  

بـراي ايجـاد    (   بدينقرار اگر شما كارگري را مسخره كنيد، در نظر خدا كافر هستيد و اگر شما كوشـش مردمـي را كـه                       
دشان را در اختيار ديگران مي گذارند، دست بيندازيد، خدا اين عمل را كفر تلقي مي كند و ايـن                    مازا) جامعه توحيدي 

  .كفر از آن جمله كفرهائي است كه خداوند نخواهد بخشيد
  
  
  : كارپايه رابطه انسان و اشياء-3
  

  انسـان بـا حاصـل كـار خـويش           كديگر و همانسان كه در پيش گذشت، كار و تنها كار، پايه رابطه انسان و خدا، انسانها با ي                
  )44 (126.اين پايه در خود قرآن به صراحت بيان شده است. انسان با طبيعت است

  
  واَن لَيس لِلِانسانِ اِلّا ما َسعي

  
امامان ما، در رهنمودهاي    .      اين پايه ضابطه اي كه همواره رعايت گردد، اما در معاد تمام و كمال مراعات خواهد شد                

موارد زير از كتاب آقـاي      .  پاسخ به مسائل و مشكالت، اين پايه و ضابطه را بي كم و كاست بكار گرفته اند                 خويش در مقام  
 262-263صـفحات   ):  سوره توبـه   79 و   80همان مفاهيم آيه هاي     : (در ارزش گذاري بكار   : شوند صدر عيناً نقل مي   

  :مي خوانيم
  

ا درآمده، زحمت كش كه براي روزي تالش مـي     در اثر آموزشهاي نوين اسالمي، كار در رديف عبادته        « 
كند، نزد خدا از عابد بيكار، با فضيلت تر شناخته شده و تنبلي و بيكاري مظهر نقص پوچي و ابتذال، تلقـي   

گفتند كه او نيازمند و خانـه       . در حديث است كه امام جعفر صادق از حال كسي، جويا شد           . گرديده است 
كسـي كـه    : امـام گفـت   . ل دارد، و رفقايش زندگي او را اداره مي كنند         نشين شده و تنها به عبادت اشتغا      

  ».مخارج او را مي رساند، بسيار بيشتر از او عبادت مي كند
  

  و نيز
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در روايت ديگري آمده است كه شخصي، بر امام باقر، كه در زميني مشغول كار بود، و از شدت خسـتگي                     
خـدا بـه تـو شايسـتگي دهـد، اگـر اآلن اجلـت               : عرق از سرو صورتش فرو مي ريخت گذر كرد و گفت          

اگر مرگم در همين حالت فرارسـد خوشـحالم كـه در حـال              : فرارسد، و بميري، چه مي كني؟ اما فرمود       
از اين پاسخ ارزش و مفهوم كار در اسالم بـه خـوبي مـي               . اطاعت و پرستش خداوند عزوجل بوده است      

آمده وقتي از وضع كسي جويـا مـي شـد و مـي              بطوريكه كه در سيره شريف رسول اكرم        . توان دريافت 
مـؤمن اگـر كـار و حرفـه اي نداشـته باشـد، از       : شنيد كه بيكار است، منزلتش نزد او كم شده و مي گفت  

  .دينش مي فروشد و زندگي مي كند
  

  :و نيز
 يكي از دوستانش كه كـار نمـي كـرد، فرمـود، آيـا از كـار       -در خبري از امام جعفر نقل شده كه به معاذ      

ردن و داد و ستد كناره گيري كرده اي يا نمي تواني كار كني؟ گفت از كاركردن نـاتوان نيسـتم امـا                       ك
ثروت زيادي در اختيار دارم كه كسي هم حقي در آن ندارد تا پايان عمر، مرا از كار كردن مستغني مـي                      

  .كار را ترك مكن، زيرا، ترك كار عقل را زائل مي گرداند: فرمود. سازد
گر، امام از انجام تقاضاي شخصي كه مي خواست براي تأمين معيشت اش دعا كند خودداري                در جاي دي  

  .دعا نمي كنم زيرا همانطور كه خداوند امركرده، براي تأمين معاش بايد تنها كار كرد: و فرمود
  :و نيز

حالل، بر هر مرد و    بدست آوردن درآمد    : از رسول اكرم  نقل است كه روزي دست كارگر خسته اي را بوسيد و فرمود               
  .زن مسلمان واجب است

  
  : كار تنها و تنها پاية بهره وري و تملك ثروت هاي طبيعي است-

تحـريم نمـوده   ... اقتصادي، سياسي، مـذهبي  » موقعيتهاي«      دانسته شد كه اسالم برخورداري از هر امتيازي را  بخاطر     
بع ثروت طبيعت، يعني استفاده از حيوانات و آب و جنگل و معادن از آنجمله بايد گفت كه بهره وري و تمتع از منا          . است

همه و همه منوط به كاري است كه عامل، مستقيما، براي حيازت و توليد ثروت طبيعي انجام مي دهد و حاصل كـار                       ... و  
م يـا قسـمتي از      نظر اسالم بر اينست كه حتي اگر خود عامل كار به قصد اينكه تما             . فقط به عامل كار تعلق خواهد داشت      

بديگري بدهد، به حيازت و توليـد ثـروت   ...) و » دستور مافوق« تحت عناويني از قبيل وكالت، اجاره، (حاصل كارش را   
طبيعي اقدام كند، باز محصول حيازت شده يعني مثالً صيد شكار شده، هيزم جمع شـده، آب جمـع آوري شـده، زمـين                        

 190-193در صفحات   . حقي نخواهد بود  ) »موقعيتش« بصرف  (سي را بر وي     از آنم او خواهد بود و ك      ... احياء شده و    
  :اقتصادنا آمده است كه

ضمن فصل وكالت، متذكر مي شود كه وكالت در مورد جمـع آوري هيـزم و سـاير                  » شرايع«  محقق حلي در كتاب      -1
يـزم جمـع آوري نمايـد، وكالـت         مثالً اگر كسي وكالت دهد كه ديگري، برايش ه        . اقسام كار، روي منابع پذيرفته نيست     

و موكل نمي تواند هيزمهاي گردآوري شده توسط عامل كار را تملك نمايد، زيرا جمع آوري هيـزم                  . باطل خواهد بود  
و ساير انواع كار روي طبيعت، مادام كه كسي شخصاً روي آنها كار نكرده باشد، منشاء اثر يا حق خـاص بـه نفـع او نمـي         

  .ت پذيرد شخص مكلف صور شارع اين است كه، چنين كارهائي بايد مستقيماً توسططبق تعبير محقق نظر. شود
اما آنچه در مورد آن نيابت، صحيح نيست بايسـتي از طـرف شـخص مكلـف انجـام داده        «      نص كالم محقق اين است      

ظهـار،  ... سـم، نـذر     شود، نظير، طهارت، نماز واجب مادام كه شخص حيات دارد، روزه، اعتكاف، حج به شرط توانـائي، ق                 
  » لعان، قضاء عده، جمع آوري هيزم و چيدن علف

صحت توكيل در مباحاتي نظير صيد، جمع آوري هيزم و          « :  در كتاب تذكره عالمه حلي در قسمت وكالت آمده كه          -2
  .»چيدن علوفه، احياء موات و حيازت آب و غيره مورد اشكال است

ه توكيل در مباحات مثل صيد، چيدن علف و جمـع آوري هيـزم، بـه اسـتناد                  نسبت ب « :  در كتاب قواعد نيز آمده كه      -3
  ».اثبات يد، اختالف نظر وجود دارد

  . در منابع حقوقي ديگري هم نظير، تحرير، ارشاد، ايضاح و غيره اين نظريه تائيد شده است-4



 از رأي صاحب شرايع پيروي نموده و  در برخي منابع حقوقي مؤلفين تنها به مخالفت اكتفا ننموده، بلكه در اين مورد              -5
مثل صاحب كتاب جامع و نيز صاحب تاب سرائر كه نسبت به صـيد چنـين                . آشكارا از عدم جواز وكالت سخن رانده اند       

اضافه مي نمايد كه در بعضي از نسخ كتاب مبسوط، ممنوعيت توكيـل در احيـاء و جمـع آوري هيـزم و     . عقيده اي دارد  
  .علف نقل شده است

مه وكالت و اجاره را بيكديگر ربط داده، متذكر مي شود كه وكالت و اجاره، در كارهاي غير مفيد پذيرفتـه نمـي      عال -6
شود، يعني همانطور كه هيزم و علوفه اي را كه ديگري به وكالت جمع آوري نموده نمي شود تملك كرد و يا از مزاياي  

تأجر نيز منافع اقدامات اجير روي طبيعت را نمي توانـد تملـك   احياء زمين كه توسط وكيل انجام شده استفاده نمود، مس   
  .كند

ا گر توكيل در اين امور را بتوانيم جائز بدانيم، قرارداد اجاره نيـز در   « : نص كتاب تذكره در اين مورد حاكي است كه          
 يـا احيـاء     و در نتيجه هرگاه شخص، ديگري را جهت جمع آوري هيزم يـا كشـيدن آب و                . آنصورت صحيح خواهد بود   

ولي چنانچه توكيل را در     . زمين استخدام نمايد، قراردادهاي مزبور جائز است و محصول به مستأجر تعلق خواهد گرفت             
  .موارد گفته شده نپذيريم، قرارداد اجاره نيز پذيرفتني نخواهد بود، و در نتيجه محصول كار به اجير تعلق خواهد داشت

اكيد مي كند كه قرارداد اجاره در تصاحب محصول بوسـيلة مسـتأجر يعنـي تملـك           محقق اصفهاني در كتاب اجاره ت     
از اينرو اگر عامل كار، شـئ را حيـازت كـرده باشـد،              . آنچه عامل كار با كار خود توليد و حيازت نموده، بالاثر مي باشد            

  .و چيزي به مستأجر تعلق نخواهد گرفت. خود مالك و صاحب آن محصول مي گردد
اگر كسي به كار صيد يا جمع آوري هيزم و علف بپردازد، يا چيزي را               « : ي در كتاب قواعد متذكر شده كه       عالمه حل  -7

  .به قصد تقسيم با شخص ديگري حيازت كند، تصميم مزبور مؤثر نيست و تمام محصول از آن شخص او خواهد بود
 اظهار كرده انـد كـه اگـر كسـي ثـروت      شيخ طوسي، محقق و عالمه جملگي:  در كتاب مفتاح الكرامه آمده است كه   -8

طبيعي را حيازت كند، و تصميم داشته باشد كه محصول را  با شخص ديگري قسمت نمايد، تمام محصـول از آن شـخص                        
  .حيازت كننده خواهد بود

  
افي در اينجا ك  .    در مورد احياء زمين و حقوق احياء كننده و امام در فصل مالكيت و امامت بتفصيل سخن خواهد رفت                  

هر : »من احيي ارضا فهي له    « : است بگوييم كه همان اصل پاية كار در مورد احياء زمين نيز صادق است و بر طبق قاعده                 
 اقتصادنا  95از جمله در صفحه     . البته چنين كسي بايد حقوق جامعه را بدو برگرداند        . كسي زمين را احيائ كند از اوست      

  :آمده است
هر مسلماني كه زمـين ميتـه اي را احيـاء و آبـاد              « : علي نقل شده كه   در صحيح كابلي نصي از حضرت       « 

اگـر احيـاء    . كند، بايد خراج آنرا به امام خاندان من بپردازد، آنگاه بقيه عوائد زمين از آن خـود اوسـت                  
كننده آنرا رها كرده و زمين رو به ويراني رود و ديگري آنرا احياء و آباد گرداند، اين شـخص در بهـره                       

  ». سزاوارتر است بايد خراج آنرا به امام بپردازدبرداري
كه امام اختيار دارد از احيـاء كننـده زمـين و شـخص منتفـع      « آمده است » طسق«  در توضيح    172     و نيز در صفحه     

  ».ماليات اخذ و آنرا در راه تأمين هزينه هاي عمومي جامعه به مصرف رساند
براي شما همگـي آنچـه   (ذكر شدند و به مصداق آيه خلق لكم في االرض جميعا          حاصل آنكه بنا بر موارد متعددي كه        

همة ثروتهاي ارضي از آن انسان بعنوان يك پديدة مسـتمر تـاريخي مـي               ) 29بقره  . را در زمين است، خلق كرده است      
آن قسمت كه از    و هر كس در حدود مشخصي مي تواند اقدام به حيازت اين ثروتها بنمايد و حاصل كار وي، جز                    . باشند

  .طريق امام در اختيار جامعه قرار مي گيرد، تماماً از آن خود اوست
  
  : محصول به كار تعلق مي گيرد، نه به ابزار و  عوامل مادي توليد-
  

     در مقدمه كتاب و نيز در قسمت نخست اين فصل گفته شد كه اسالم بنا را بر بازگشت به طبيعت مالكيت گذاشته است،  
و نيز در بند پيش ديديم كه انسان تنها و تنها با كارش و بخـاطر كـار مـي                    . ينة كار در اسالم دراختيار عموم است      يعني زم 



اين حكم، عام است صرفنظر از اين امر كه ابزاري كه   . تواند ثروتي طبيعي را حيازت كند و ديگري را بر آن حقي نيست            
ديگري است و نيز صرفنظر از اين امر كه عامل يا عواملي طبيعـي كـه                براي حيازت بكار رفته از آن عامل كار و يا از آن             

موقعيت « در حقيقت و عمده بوسيله      . ديگري درآمده باشند  » مالكيت« اند، قبالً به هر طريق در        در توليد شركت جسته   
و امروز سـرمايه   ... و كذابينشان در علوم اقتصادي و غير هم، اين نظر تبليغ مي شده و مي شود كه طبيعت، زمين         » داران

» مالـك « و بنـابراين    .  ثروت و نيز مولد آن مي باشند        سرمايه داري، بنفس خويش حاوي       بمعناي عام ابزار توليد در عصر     
توضـيح آنكـه مـي      . عوامل فوق حق دارد ثروت هاي مولده بوسيله آن عوامل را متملك شود و از آنها بهـره ور گـردد                    

زمين، آنرا در اختيار ديگري بهره برداري قـرار  » مالك« و مولد است و بنابراين اگر » بارور« زمين بخودي خود   : گويند
مالك زمين بخودي خود مالك حيواناتي سـت كـه در آنجـا وجـود     : و يا. دهد، بايد سهمي نيز از محصول دريافت كند    

و ... ر آنجا كشف گـردد  دارند و يا بخودي خود صاحب چشمه اي مي شود كه در آن زمين جاري گردد و معدني كه د                
فالن كارخانه و سرمايه مالك ثروتي مي شود كه از طريق و با اسـتفاده از آن كارخانـه و آن                     » صاحب« : نيز بهمين سياق  

داند و هيچ تصرفي را بر محصول        اسالم چون تنها كار را مبنا مي شناسد، اين نظر را مردود مي            . سرمايه توليد مي گردد   
  .ن سيطرة قبلي بر زمين و طبيعت و بطور كلي بر زمينة كار، جايز نمي شمردعامل كار، بصرف داشت

      البته امروزه نظر فوق در اين چهارچوب نيز ارائه مي گردد كه اگر كار تنها پايه مي باشد، پس ابزار كـار نيـز كـه در                 
  :در پاسخ بايد گفت. حقيقت كار متراكم شده است، بايد سهمي از توليد ببرد

 اين عصر شركتهاي چند مليتي و اين كانونهاي تمركز و تكاثر قدرت كه كارشـان مكيـدن حاصـل        در -1
 اين كارخانه هاي بزرگ،     طه هاست، غير ممكن است كه صاحبان        كار و براستي كشيدن شيرة جان زيرسل      

 از  ...اين شركتهاي بزرگ توليدي و تجارتي و بانكها و اين واحدهاي عظيم بهـره بـرداري كشـاورزي و                    
طريق حالل و بدون تصرف ثمرة كار زحمتكشان سراسر جهان و بدون بازي قدرت، بر ايـن زمينـه هـاي                     
وسيع كار دست يافته باشند و باز محال است كه كسي امروزه، از طريق فقط كار حالل بر حتي صد يـك                   

  .آنها مالك شود
يرممكن است كـه كسـي از طريـق     چنانكه در فصل بعد نيز ذكر خواهد شد، به گفتة امام بطور كلي غ        -2

و نيز خواهيم ديد كه اگر كسي با كـار و اسـتعداد زيـاد بتوانـد                 .  هزار درهم گردآورد   20حالل بيش از    
درآمدي بيشتر از حد متوسط درآمد ديگران بدست بياورد، انفاق بر او واجب است و كنز يعنـي گنجينـه                    

اثر، مبادله از جمله وسايلي است كه به تمركز         در حقيقت در شرايط تمركز و تك      . اندوزي حرام شده است   
عـده اي پـول را بعنـوان ابـزار          . درآمدها و امكانات مي انجامد و به پول نقش تعيين كننـده مـي دهـد               

انحصاري در اختيار مي گيرند و مازاد توليد را به ذخيره و سرمايه تبديل مي كنند و  اين خود بـه گـنج                        
و نيز خواهيم ديد كه بر طبـق نـص صـريح            . كار ديگران مي انجامد   اندوزي بيشتر و سرقت بيشتر حاصل       

  .و بطور كلي جامعه بر آن حق معلومي دارند» سائل و محروم« قرآن، مالكيت بر ثمرة كار مطلق نيست و 
 امروز ابزار و زمينة كار سواي فرضاً تور براي ماهيگيري يا چهارپائي براي سقائي يا مزرعه اي كوچك                 -3

و يا حداكثر كارگاه هـاي كوچـك        ... ر براي زراعت يا معادن كوچك گچ و نمك و ذغال و             و گاو و بذ   
آري، اين زمينه ها و ابزارهاي كار را مي شد و هنوز نيز مي شود با كار زياد بدسـت                    . پيشه وري مي باشد   

ابعـادي  ولي در اين عصر كه سرمايه، بصرف استثمار نيروي كار كارگران و اين در مقيـاس جهـان،                . آورد
عظيم مي يابد و بسط و رشد خود را به قيمت اسارت بيش از پيش مردمان و تخريـب روزافـزون طبيعـت                 

اقليتي محدود سـوارند و بقيـه دوشـيده         : انجام مي دهد، زمينه هاي كار و فعاليت بطور كلي نابرابر است           
مركـز و تكـاثر ثـروت و        دارند كـه در جهـت ت      » رشد« مي شوند و تنها آن فعاليتهاي اقتصادي بي امكان          

بدين ترتيب، عمالً صـاحبان ابـزار توليـدي در مقيـاس كوچـك، يـا                : قدرت در مقياس جهان عمل كنند     
ناگزيرند در مقابل امكانات عظيم رقباي خود از ميدان بد روند و يا براي ماندن در صحنه، حتـي بيشـتر و                      

  .گران خويش مشغول شوندشديدتر از آنها، به غارت اموال و طبيعت مردم و استثمار كار
 قبول اين اصل كه انسان ثمرة كار خويش است، بدين معني نيست كه به وي اجـازه داده شـود كـه                       -4

و داشتن امكانات و ابزاري بكار برد كه به كمك آنها بتواند حاصل             » تملك« حاصل كار خويش را در راه       
چنانكه فرد نمي تواند حاصل كـار خـويش         به سخن ديگر، هم   . كار ديگران، يا جزئي از آنرا، تصاحب كند       



را  مثالً در توليد شراب بكار اندازد و يا حتي آنرا منهدم سازد، بطريق اولي به وي اجازه داده نمي شـود                       
ها براي استثمار ديگران يعني     بدست بياورد و از آن    ) با كار خويش  ولو  (امكانات و زمينة كار و ابزار توليدي        

 ديگران استفاده كند و خود به برخورداري از قبل آن درآمـدها مشـغول               دزديدن و تصاحب حاصل كار    
  .شود

 و باالخره بايد گفت كه اگر بپذيريم كه ابزار توليد بعنوان كار متراكم شده در عمـر يـك نسـل و يـا            -5 
به مالكيت فرد يـا افـرادي درآمـده         ...) يا كار فردي يا فرضاً ارث پدر و جد و           (چند نسل از طريق حالل      

كارگر نيست و نمي تواند از توليد سهمي        ) زنده(در همان سطح كار     ) و مرده (باشد، اين كار متراكم شده      
نتيجـه آنكـه اگـر فـردي        . بيشتر از آنچه در جريان توليد از طريق استهالك از بين مي رود، داشته باشـد               

سـت كـه    د، درسـت آن   گـرد ... كارگـاه كوچـك و      مالك ابزار توليـد در سـطح        ... توانست با كار زياد و      
كارگري كه به كمك اين ابزار كار مي كند، مالك توليد خويش باشد و به صـاحب ابـزار اجرتـي برابـر                       

) زمين، معـدن (تنها  استثناء بر اين امر وقتي است كه مالك ابزار يا حق كاربر  . ابزار مستهلك شده بپردازد   
آنها محروم گردد، در اينصورت مـي توانـد   ردن با كبسبب قرارگرفتن آنها در دست ديگري، خود از كار     

  :در  اين باره در كتاب آقاي صدر منقول است كه. اجرت المثل آنها را مطالبه كند
اگر قسمتي از آبي مباح داخل ملك كسي گردد، صـاحب           « :  در تذكره عالمه حلي تصريح گرديده كه       -

نازل شود، بحـدي كـه آب انباشـته         همچنانكه اگر باران يا برف در ملك كسي         . ملك مالك آب نمي شود    
گردد، يا مرغي در آن محل تخم گذارد، يا آهويي در آنجا پايش در گل فـرو رود و برجـاي بمانـد، يـا                         

. بلكه مستلزم اخذ و حيازت آنها مي باشند. ماهي به قايقش بجهد به صرف اين اتفاقات مالك آنها نمي شود     
صيد به صـرف در گـل فـرو رفـتن در زمـين              : د آمده كه  در كتاب قواعد تاليف عالمه راجه به احكام صي        

صـص  (» .شخص، يا با گذاشتن علف در النه حيوان و يا با پريدن ماهي به قايق شخص، تملك نمـي شـود         
4-133(  
 شايان توجه است كه اصوالً در حقوق اسالمي، نصي نمي توان يافت كه به موجب آن، مالكيـت زمـين                     -

  )120. (جود در آن باشدمستلزم مالكيت كليه ثروتهاي مو
هر كس چاهي حفر كند و به آب برسد، به قدر احتياج براي آشاميدن و شرب چهارپايـان و زراعـت                      « -

اگر مقدار آب زيـاده بـر احتيـاج او باشـد،            . خود مي تواند بردارد و در اين مورد بر ديگران مقدم است           
  )130-132 و نيز صص 144ص ... (واجب است مازاد را بالعوض بديگران واگذار كند 

از تقسـيم آب  : در روايت آمده كه پيغمبر بين مردم شهرنشين درمورد نخل چنين قضـاوت كـرد كـه    ... « 
از بخشيدن آب مـازاد نبايـد       « : و بين مردم باديه چنين قضاوت كرد كه       » مازاد چاه نبايد خودداري شود    

  ».امتناع ورزيد، و روئيدني مازاد را نبايد داد و ستد نمود
اگر كسي تور ماهيگيري خود را در اختيـار شـخص مـاهيگيري             « :  است  عالمه در كتاب قواعد، گفته       -9

بگذارد و در عوض توافق شده باشد كه حصه اي از آنچه صيد شده را صاحب تور بردارد چنين تصميمي           
ـ                  . نافذ نخواهد بود   ه مـاهيگير   بلكه صاحب تور، تنها اجرت تور را مي گيرد، و تمامي مـاهي صـيد شـده ب

اين نظر، در منابع حقوقي ديگر از جمله مبسوط مهذب، جامع و شرائع نيـز بـه تاكيـد                   . متعلق خواهد بود  
  »...آمده است 

هرگاه كسي بخواهد كه ديگري براي او صـيد  » .... شيخ طوسي در كتاب مبسوط در مبحث شركت          -11
... ش بـردارد، اقـدام بـه صـيد بنمايـد            كند و صياد به همين نيت كه صيد را به آمر دهد، نه آنكـه خـود                

زيرا فقط اوست كـه بـه حيـازت اقـدام كـرده و مسـتحق               . صيد از آن صياد خواهد بود نه آمر       ) معذلك(
  »...حيازت شده خويش مي باشد 

اگر دو نفر يكي چهارپا و آن ديگري ظرفي را به سقائي بدهنـد              « :  محقق حلي درشرايع گفته است     -12
كند و در آب با يكديگر شريك باشند، عقد شركت منعقد نشده و آبي كه از اين طريـق                   تا با آنها آب تهيه      

بدست آمده است، به سقا تعلق خواهد داشت و او در عوض بايـد اجـرت المثـل چهارپـا و ظـرف را بـه                          
  )193-4صص (» .صاحبان آنها بپردازد



اري نمـوده اسـت، مـي توانـد بـا           صاحب زمين زراعتي كه با كار خود زمين را احياء و آمادة بهره برد             « 
  »...فراهم كردن بذر و كود با زارع، عقد شركت در محصول بنام مزارعه ببندد 

حال اگر صاحب زمين بذر را در اختيار زارع نگذارد، وضع جديدي پيش مي آيد كه به آن مخابره                   ... « 
همچنين نص شـيخ طوسـي معلـوم        . البته بنا به اخبار وارده از پيامبر، مخابره نهي شده است          ... مي گويند   

مي دارد كه تعهد صاحب زمين به دادن بذر، عنصر اساسي عقد مزارعه محسوب مي گـردد و بـدون آن،                     
  )215-16صص (» .عقد تحقق نمي يابد

صاحب گاوآهن و گاو يا ديگر وسائل كشاورزي نمي تواند بر مبناي مزارعه، آنها را در اختيـار عامـل              ... « 
  )230ص .... (را در محصول شريك بداند قرار دهد و خود 

  
زمين يـا   » مالكيت«      بدينسان روشن است كه اين عقد سواي و مخالف با شيوه ارباب رعيتي مي باشد و اسالم بر عنصر                    

مالكيت وسائل توليد ابداً سهمي قائل نيست و آنچه اجازه داده صرفاً بخاطر كاري است كه صاحب زمين براي احياء آن                     
در مورد تعلق محصول بكـار و نـه بـه عوامـل و         .  داده و بذر و كود و آبي كه باز با كار خويش فراهم آورده است               انجام

  :ابزار توليد، آقاي صدر نظر داده اند كه
طبق نظريه اسالم، محصول و درآمد توليدي فقـط در مالكيـت كسـي اسـت كـه روي مـواد اوليـه                       ... « 

 كـه در توليـد از       - زمين و سـرمايه      -ه باشد و صاحبان ابزار توليد         شخصاً كار كرد    - مثل كارگر    -طبيعي
از آنجا كه اسالم كارگر را عامـل اصـلي توليـد مـي              ... آنها استفاده شده، سهمي از محصول را نمي برند          

شناسد، اگر ابزار توليد در سطح عامل انساني قرار داده شود، ناگزير در توزيع همپايـه كـارگر قـرار مـي                      
  ....شيوه متداول رژيم سرمايه داري و مخالف نظر اسالم است گيرد كه 

سهم وسائل مادي توليد جنبه جبران و پاداش خدمت دارد و حاكي از دين توليد كننـده بـه صـاحب                     ... 
  ...باشد  ابزار مي

اگر كسي وسائل كار شخصي ديگري را در توليد مورد استفاده قرار دهد، محصـولي كـه بدسـت مـي                     ... 
ماً به خود او تعلق خواهد داشت، نه اينكه با صاحب وسائل كار شريك گردد ولي بابت اسـتفاده                   آورد تما 

  )196-201صص (» .از ابزار بايد به صاحب آنها، اجرت المثل بپردازد
  

  :   و باالخره در مورد غصب زمينه و ابزار كار بايد گفت
  

ني را غصب كند و در آن كشـت يـا           هر گاه شخصي زمي   ... محقق نجفي در قسمت غصب كتاب جواهر        « 
حتـي در  . نهال كاري نمايد، كشت و روئيدني بدون هيچ اختالف نظري بـه زارع تعلـق خواهـد داشـت          

تنقيح مذكور است كه در اين خصوص اجماع هست و زارع تنها مكلف به پرداخـت اجـرت اسـتفاده از                     
  ».زمين مي باشد

پـس از آنكـه كشـت از        ... صاحب آن زراعت كرده بـود       كسي زميني را بدون اجازه      .... از امام صادق    « 
بدون اذن من در زمين زراعت كردي، محصـول از          : زمين سرزد، صاحب زمين نزد كشاورز رفت و گفت        

در جواب اين سئوال كه آيا صاحب زمـين مـي   . من است و من در عوض حق الزحمه ات را مي پردازم          
زراعت از آن زارع است و صاحب زمين تنهـا مـي توانـد         « : تواند چنين كاري بكند يا نه؟ امام پاسخ داد        

  )203(» .اجاره زمين خود را مطالبه كند
 در مبحث صيد كتاب جواهر تأليف محقق نجفي آمده است كـه اگـر كسـي تـور مـاهيگيري را از                       -10

ديگري غصب كند و با آن ماهي بگيرد ماهي صيد شده تماماً از آن صياداست نه صـاحب تـور و در ايـن                        
زيرا ماهي از مباحات بوده و فقط با كار مستقيم به تملك در مي آيد كه                . باره اختالف نظري وجود ندارد    

در اينجا غاصب نيز شخصاً آنرا انجام داده هر چند غصب، في نفسه، حرام بوده و بدينخاطر صياد موظـف                    
بي نيز بهمين گونه است ولو همچنانكه در مورد ساير اعيان غص    . است اجرت المثل تور را به مالك بپردازد       



آنكه غاصب از تور استفاده نكرده باشد و پرداخت اجرت المثل در ايـن حالـت بخـاطر از دسـت رفـتن                       
  )193ص . (امكان بهره بري مالك مي باشد

  
ـ               ا      حاصل آنكه اسالم با سلب مالكيت موقعيتهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و بخصوص سرمايه از توليد، ب

در نظرية اسالمي، سرمايه بهر شكل كه در آيد و در دست هـر كـس و هـر              . نظريه هاي ديگر تفاوت ماهوي پيدا مي كند       
مقامي باشد، بر توليد حق مالكيت پيدا نمي كند و با اين كار راه را بر هرگونه تمركز و تراكم مي بندد، كـه قـول خـدا                            

  ) 45 (127: اينست
  

  لِمونُ  و التظلَمونَُفلَكم رؤس  اَموالِكُم التظَ
  

  ».پس اصل مال از آن شما است، نه ستم كنيد و نه ستم كشيد« 
  

در .      اي كاش اين نظر راهنماي تفقه قرار مي گرفت و راه آنستكه اين اصل راهنماي برنامه گذاري اقتصـادي گـردد                    
نوع كرد تا هيچگـاه امامـت اسـالمي بـه           گذاري اسالمي رشد اقتصادي بايد سرمايه را از حق مالكيت بر توليد مم             برنامه

  .دولت مظهر زور و حاصل روابط قدرت بذل نگردد
  
  :و مازاد توليد» ارزش اضافي«  مختصري دربارة -
  

دچار بحران گشـته   ) چه ماركسيستي و چه غيرماركسيستي    (در مجموع   » علوم غرب «      پس از يك دوران طوالني اينك       
ارزش « نظريـه هـا دربـاره       . بسياري نظرها و احكام تصديقي بوده است      » ز آب درآمدن  وهم ا « اين بحران ناشي از     . اند

 اقتصاددانان غيرماركسيست توان مقاومت را در مقابله نزد اقتصاددانان ماركسيست و چه نزد    توليد چه   » مازاد« و  » اضافي
سالم بمثابـه راهـي بـراي بيـرون رفـتن از      در اين مورد نيز قصد آنست كه با عرضه نظر ا  . با واقعيت ها از دست داده اند      

  .بحران روشن گردانيم كه راه حل بحران تغيير نظريه ها از بنياد است
) 47 (129همـواره بـه پـول       » مـازاد توليـد   « و  ) 46 (128     با توجه به آنكه مؤلفه هاي تكوين و رشد قدرت يكي نيستند             

ارزش اضافي كه در جريان مبادلـه كاالهـا و يـا در جريـان                « گردد و از آنجا كه اين مازاد را نمي توان به           تبديل نمي 
بوجود مي آيد تحويل كرد ناچار بايد مفهوم هر يك را معلوم و جـاي هـر كـدام را در وضـع موجـود                         ) 48 (130توليد  

  :نظريه اي كه براي بيرون رفتن از وضع موجود عرضه مي گردد مشخص كرد
  

  :مساعي عوامل زير ناگزير است     براي آنكه كااليي توليد گردد توحيد 
  
  : كار انساني شامل-1
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  )كار مشترك انسان و طبيعت. ( كار گذشته كه بصورت ابزار و ماده خام آماده و يا بذر درآمده است-
  . كار گذشته كه بصورت دانش و فن بكار بردن ابزارها و تركيب عوامل درآمده است-
  . مشغولند كار مستقيم كارگراني كه به توليد آن كاال-
كه در مراحل مختلف يك توليد شركت مـي         ) محلي و كشوري و جهاني    ( كار مستقيم و هم كار غيرمستقيم جامعه هاي          -

  .كنند و امكانات عمومي توليد را بوجود مي آورند
  
  : كار طبيعت شامل-2
  
  . پروراندن بذر و يا در اختيار گذاردن ماده اوليه-
  . ري نيروي كار انساني اثري تعيين كننده داردنوع كارمايه در بارو:  كارمايه-
  . كار غيرمستقيم مجموعه كيهان كه امكانات و شرائط عمومي فعاليت و كار انسان و طبيعت را فراهم مي آورد-
  

،      بنا برنوع تركيب اين كارها محصول مي تواند در مقايسه با كار انسان كمتر يا برابر و يـا بيشـتر از كـار انجـام گرفتـه                         
ار نشود و اندازه كارهـا و تركيـب چنـان سـنجيده باشـد كـه                 ردر صورتيكه هيچگونه رابطه تخالف و تضادي برق       . بگردد

تركيب به كامل نزديك باشد، منتجه كار يعني همان ميزان توليد در مقايسه با هريـك از كارهـا، بارهـا بزرگتـر اسـت و                          
اين محصـول بطريـق     . دانه گندم مي گردد   ) 49 (131يشتر دانة   همان بيان حكيمانة قرآني است كه يك گندم هفتصد و ب          

و اگر تناسب ها رعايـت      . اولي از مصرف انسان بمراتب بيشتر و مازاد آن، مازاد اجتماعي واقعي توليد را تشكيل مي دهد                
  ...نگردند و يا كارها يكديگر را ضايع گردانند، البته محصول از كار انجام گرفته كمتر مي شود و 

اينك اگر از اموري كه ذيالً بدان اشارت خواهد رفت در گذريم و با ديدي ايستا در ارزش محصول نظر كنيم، مـي                            
توان گفت بدين اعتبار كه توليد عبارت از تغيير تركيب و تغيير شكل است و چيزي از وزن مواد مصرف شده نمي كاهد                       

وقتـي  . ود باقي مي ماند، مازاد توليد معني پيـدا نمـي كنـد            و چيزي بر آن نيز اضافه نمي كند و وزن طبيعت همان كه ب             
زمان را هم دخالت بدهيم يعني توجه كنيم كه توليد به مصرف مي انجامـد و مصـرف جـز بمعنـي تغييـر شـكل دوبـاره                            

اما اين معني درست نيست و عمده اشتباه        . محصول و جزء طبيعت شدن نيست ظاهراً طبيعت همان كه بود باقي مي ماند             
 همين عدم توجه نتيجه مي شود كه بر اثر دخل و تصرف انسان تركيب زمين و فضا و مواد تغيير مي كنند و اگـر ايـن                            از

اما انسان بـا    . كم و كاستي معني پيدا مي كند      ) كه صورت مي گيرد   (تغيير تركيب در جهت تخريب طبيعت صورت گيرد         
در فعاليـت   (خـاك و هـوا      :  تغيير شكل و تغيير ساخت مي دهد       مبادرت به توليد، مواد طبيعي را متناسب با نيازهاي خود         

  .تغيير ساخت و شكل مي دهند) در فعاليت صنعتي(و كارمايه و مواد اوليه ) كشاورزي
     با توجه به اين مهم اگر هر يك از كارهاي فوق آنچه را مي دهند، بازپس نگيرند، بسـود ديگـر كارهـا ارزش اضـافي                  

زيـرا كارهـاي    . اين اگر تمامي ارزش كار كارگر را بدو بازگردانند، ارزش اضافي از بين نمي رود              بنابر. اند ايجاد كرده 
اما كار تصحيح نظريه هائي كه      . مابه ازاء آنچه را داده اند بازپس نگرفته اند        ) كارگذشتگان، كار جامعه، كار طبيعت    (ديگر  

  : تمام نيست) 50 (132مبادله نابرابر درباره ارزش اضافي و مازاد اظهار شده اند، بصرف توجه باين 
مثل زمينهاي ايران   (خاك و  تغيير شرائط اقليمي       0 اگر حاصل توليد انسان تغيير تركيب طبيعت در جهت خراب شدن             -

اتمام مواد كارمايه زا و پايان گرفتن مـواد معـدني باشـد، مـازاد               ) 51 (133)كه عامل انسان از اسباب عمده تخريب است       
  .به نقصان فاجعه آميزي در درازمدت مي انجامد) عمر چند نسل(مدت توليد در كوتاه 

 اگر حاصل توليد انسان، تقسيم كار را در جامعه و ساخت كار را چنان تغيير دهد كه براي اكثريت قريب باتفاق بشريت                       -
رائـي خالصـه شـود و    كارهاي خالقيت و ابتكار و رهبري و امامت مفهوم خود را از دست بدهند و كار ا نسان در كار اج      
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انسان به كارمايه و ابزار تبديل گردد به سخن ديگر اگر توليد دست با عدم توليد و يا توليد تخريبي انديشه مالزمـه پيـدا                         
بخش ناچيزي از مازاد توليد شده را بيشـتر تشـكيل نمـي             ) 52 (134كند، تفاضل ارزش تجديد نيروي كار از ارزش توليد          

  . اين تخريب ها را بيشتر زير سلطه ها و نسل هاي آينده بايد بپردازنددهد با اين تفاوت كه تاوان
 اگر توليد با تباهي محيط زيست مالزمه پيدا كند، يعني مصرف فرآورده ها به تخريب انسان و طبيعـت بيانجامـد، اگـر                        -

افزايش باروري طبيعـت     درصد توليد كشورهاي صنعتي تخريبي باشد يعني نه تنها بكار رشد انسان و               60مثل اين دوران    
نيايد بلكه انسان و طبيعت را تباه گرداند، بصرف برابر كردن ارزش توليد و ارزش كار، انسان آزاد نمي گـردد و اسـتثمار                        

شگفتا درباره بخش كوچكي از توليد يعني آن بخش كه بكار تجديـد قـوا و اسـتمرار حيـات انسـان در                       . بپايان نمي رسد  
خروارهـا كاغـذ سـياه مـي        ) كه تازه معلوم نيست با تخريب طبيعت مالزمه نداشته باشد         ( يد  شرائطي كه شاهد آنيم مي آ     

آيـد و   هاي سياسي موجود شب و روز بدان مشغولند، صحبت بميان نمي       شود اما درباره توليد تخريبي كه تمامي نظام       
  .يا اگر صحبتي مي شود در ميان قال و مقال ها گم مي گردد

  
ه اين نكات اساسي مي توان دريافت كه نمي توان آينـده و هـدف و فكـر راهنمـا را در تبيـين امـور                               باري با توجه ب   

هيچ توليـد تخريبـي بعمـل       ) يعني در روابط اجتماعي كه بر زور مبتني نباشند        (اگر بر پايه توحيد     : اقتصادي نايده گرفت  
ند و مازاد توليد را كه الجرم با تغييـر شـكل و             نيايد، و موجب رشد موزون انسان گردد، ارزش اضافي مفهوم پيدا نمي ك            

يعني ما بـازاء ارزش  . ساخت زمين و مواد طبيعي مالزمه دارد تا حدود زياد مي توان با تجديد ساختهاي آن جبران كرد               
معلوم گرديد علمي كردن توليـد      ) 53 (135بدينسان همانسان كه در مطالعه عمل       . كار طبيعت را مي توان بدو بازگرداند      

  .ني انتخاب بهترين تركيب ها و رساندن اثرات تخريبي به صفر با قبول خدا و ا عتقاد به توحيد مالزمه دارديع
     اما اگر توليد همانسان كه مي بينيم بر پايه تضاد يعني در حيطه روابط اجتماعي مبتني بر زور انجـام بگيـرد دو عامـل                         

تفاضل توليد بـر    ) آنطور كه ماندل و پل باران  و ديگران مي پندارند          (ان  راهنما اسطوره ها باشند، مازاد توليد را نمي تو        
اين تخريب نه تنهـا حاصـل تخريـب         . اين مازاد در واقع مانده يك تخريب، تخريب انسان و طبيعت است           . مصرف شمرد 

  :انسان نيز هست) اندازه الزم براي رشد(انسان و طبيعت است بلكه جلوگيري از مصرف در حد ُيسر 
  ميليونها انسان بر اثر تغذيه ناقص در كودكي و يا جواني مي ميرند -
 سالگي است و انسان پيش و پس از ايـن دوره نمـي              70 الي   60 تا   15معموالً محدود بحدود    ) اجرائي( سن كار يدي     -

  .تواند كار كند اما تغذيه مي كند و كاالها و خدمات بسيار را مصرف مي كند
ت از محلي به محل ديگر منتقل مي شود و با همين انتقال بر تقسيم و كم و كيف كار در جهان                       حاصل كار و منابع طبيع     -

  .و نيز برتقسيم كار نزد نسلهاي آينده اثر مي گذارد
علـت قائـل   .     بدينقرار، مازاد شامل برداشت سهم زير سلطه ها و كودكان و پيران و نسلهاي آينده از توليـد نيـز هسـت           

كه بصورت (ت مالكيت انسان بر كار خود و قائل شدن به اجرت المثل هزينه استهالك براي كار گذشته شدن اسالم به ثبا  
  .بلحاظ همين جلوگيري از انتقال ارزش كار آنها بديگران و تشكيل اينگونه مازادها است) وسايل كار درمي آيد

 بواقعيت هاي فوق كار را بگمراهي هاي جـدي               بدينقرار اظهار نظر درباره مفهوم ارزش اضافي و مازاد بدون عنايت          
آثاري از توجه بـه ايـن امـر    . بخصوص بايد مازاد از تخريب را از مازاد محصول سازندگي و توحيد تميز داد  . مي كشاند 

  )54 (136.در كارهاي اقتصاددانان اين دوران مالحظه مي شود
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ذخيـره ايـام قحطـي و    ( گردد، كمتر وظائف اقتصادي      بدينقرار مازادي كه در پي تخريب انسان و طبيعت تشكيل مي        
و بيشتر  ...) تأمين تغذيه و احتياجات حاصل از افزايش جمعيت و فراهم آوردن امكانات فعاليت بيشتر انديشه ها و دستها و                    

ي است  براي فهم تفاوت وظيفه مازاد وقتي وظيفه آن ذخيره احتياط         . وظيفه حفظ استمرار و رشد قدرت را ايفاء مي كند         
در ايجـاد   ) ع(و هنگامي كه اين وظيفه مقدمه تمركز ثروت و قدرت مي گردد، مقايسه بيان قرآن دربـاره عمـل يوسـف                      

 سـاله و بيـان تـورات كـه عينـاً بيـانگر يـك وضـعيت                  7ذخيره آذوقه و رفتار وي در بيرون بردن مردم مصر از قحطـي              
در نظر قرآن يوسف وظيفه امام را ايفا مي كنـد           : ت مي كند  استمراري در نظام هاي اجتماعي در طول تاريخ است كفاي         

اما در نظر تورات يوسـف   ) 55 (137و مازاد دخيره را اسباب تراكم ثروتها و قدرت سياسي در دست حكومت نمي گرداند              
گيرد و اين ثروتها از دست مردم محـروم خـارج و در دسـت                در ازاء دادن گندم بمردم مصر تمامي ثروتهايشان را مي         

  .شود روه هاي حاكم جمع ميگ
     اما مازادي كه در محدوده روابط سلطه ايجاد مي گردد، بطريقي صرف مي شود كه عسرت و نـدرت را تشـديد مـي                        

. اين نظر قرآن را كه مطالعات امروز بدان ره مي برند، مطالعه تـاريخ طبيعـت بروشـني و وضـوح مـدلل مـي دارد          . كند
را از بين مي برند و عسر روزافزون را جايگزين آن مي سازند را قرآن اينطـور فهرسـت                   اسباب تشكيل مازادهائي كه يسر      

  :مي كند
از » مازادهـا « در نتيجـه خـروج      ) 56 (138 ايجابات قدرت و سلطه جويي و حكومت خودكامگي طلبـي بـر رفتارهـا                -1

يـا  ...)  و خـدمات تخريبـي و        ديوان سـاالري و قشـون     ( مجراي اقتصادي سازنده و افتادن آن در مجاري غير اقتصادي           
  )57 (139فراموش كردن خدا: اقتصادي تخريبي

  )58 (140)كه امروزه ابعادي بزرگ يافته است( گنج اندوزي و خودداري از بكار انداختن ثروتها -2
  )59 (141 تمركز ثروتها -3
يكـي  : هـاي اقتصـادي اسـت     بيان قرآن درباره تبذير متضمن توجه به دو مسئله اساسي در زمينه فعاليت            ) 60 (142 تبذير -4

اما موجب اتالق منـابع و تشـديد عـدم     . تفرق و پخش سرمايه در كارهائي كه گرچه سود را ممكن است بحداكثر برساند             
وضعيت اقتصادي امروز به اندازه كافي اثرات ويرانگر اينگونـه تبـذير را نشـان مـي     . تعادل ميان عرضه و تقاضا مي گردد 

ه مي خواهد با تقاضا برابر شود و در نتيجه احتمال سود كاهش مي پذيرد، فـوراً سـرمايه                   وقتي در رشته هائي عرض    : دهد
متوجه رشته ديگري مي گردد و توليد اين رشته هاي نوظهور به نيازهائي كه در جريان رشد قدرت و تخريـب انسـان و                        

مي تبذير در توزيع كه به توزيع       دو. يعني جريان تخريب را تشديد مي كنند      . طبيعت تراشيده مي شوند، پاسخ مي دهند      
  )61 (143. نابرابر درآمدها و امكانات مي انجامد

 اسراف، در بيان قرآن اسراف نيز ناظر به توليد و مصرف هر دو است، اسراف در سرمايه گذاري هاي بيش از حـد در                         -5
خره اسراف در مصرف هـاي الزم       توليد يك كاال و اسراف در هزينه هاي تجملي و اسراف در بكار بردن نيروي كار و باال                 
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جامعه اي كه در آن اين اسراف ها صورت مي گيرند، جامعه اسـراف         . همه و همه از مصاديق اسرافند     ) مثالً زياد خوردن  (
  ).معه داراي مصرف انبوه مي خوانند ،  جاامروزه جامعه اسراف كار را در غرب) (62 (144كار و جامعه فرعوني است 

 است كه ارزش اضافي و مازاد مفهوم واقعـي          - به شرحي كه در اين اثر آمد         -محدوده روابط سلطه         بدينقرار اين در    
حاصل سخن آنكه نه تنها مازادهائي كه در محدوده روابط سلطه تشكيل مي شوند بواقع مازاد                : خود را بدست مي آورند    

 در محدوده نظام اسالمي نيز بايد به انـدازه        شوند و مانده تخريب انسان و طبيعت هستند، بلكه ايجاد مازاد           محسوب نمي 
اي انجام بگيرد و به نحوي بكار رود كه توليد همواره با نيازهاي نو به نو شونده اي كه زادة رشد انسانند، انطباق بجويـد               

  :براي اينكار
  .     بايد هر نوع درآمد بدون كار تحريم گردد
  .دد     كار بايد اساس مالكيت درباره عموم بشر گر

  .گردد) و نه سرمايه(      كار بعنوان اساس مالكيت، بايد محدود به توانائي هاي شخص 
  .     بايد منابع و زمين نسل به نسل در اختيار فرد فرد انسانها فراخور استعداد هر فرد قرار گيرند

  .ه نباشند     بايد تصرفات هر نسل در زمين و منابع آن متضمن زيان و خسران براي نسلهاي آيند
  .     بايد فعاليتهاي اقتصادي تخريبي ضداقتصادي تلقي گردند و از اسرافها  تبذيرها صرفنظر گردد

     بايد انسان و رشد آن تنها هدف فعاليت اقتصادي تلقي گردد و سازوكارهاي تبـديل توليـد بـه قـدرت سياسـي و يـا                          
  .از ميان بروند... اقتصادي و يا 

  ...     و بايد 
  .  همه اين امور به ايجاد روابط ديگري ميان انسان و خدا، انسان و انسان، انسان و طبيعت نيازمند است    
  

  :تحريم هر نوع درآمد بدون كار -
  

  : اقتصادنا مي خوانيم226-221در صفحات 
  

 كسي نمي تواند زمين، يا وسيله توليدي ديگري را، در برابر اجرت معين، اجاره كنـد و سـپس آنـرا بـا                      « 
انجام داده باشد كه، مجـوز      » كاري« مبلغي بيشتر، به ديگر اجاره دهد بدون آنكه در زمين يا با آن وسيلة               

از اين رو وقتي مثالً زميني را به مبلغي اجاره مي كنيم، نمي توانيم، بـدون                . استفاده از مابه التفاوت گردد    
ر آنرا به مبلغي گرانتر به شـخص ديگـري   انجام هيچگونه كاري مثالً اصالح خاك و يا هر اقدام مثبت ديگ  

  .اجاره دهيم
بسياري از فقهاء بزرگ، مثل سيد مرتضي، حلبي، صدوق، ابن براج، مفيد وطوسي، بنا به احاديـث متعـدد،              

  :به اين امر صراحتاً اشاره كرده اند كه ذيالً برخي را نقل مي كنيم
كراهت دارم آسيابي را اجـاره كـنم، بعـد بـا            « :   حديث سليمان بن خالد از امام صادق كه فرمود          -الف  

  .تازه اي در آن انجام داده باشم» كار« مبلغ بيشتري به ديگري اجاره دهم، مگر آنكه 
از امـام جعفـر بـن محمدالصـادق در مـورد            :   از اسماعيل بن فضل هاشمي منقول اسـت كـه گفـت             -د  

نهاي خراجي را اجاره مي كنند، آنگاه به        اشخاصي پرسيدم كه در قبال پول يا طعام معيني، قسمتي از زمي           
ديگران اجاره مي دهند و شرط مي نمايند كه محصول را نصف به نصف يا كمتـر و يـا بيشـتر بـا يكـديگر                       

آيا چنين قراردادي صحيح است؟ فرمود، بلي       . بدين ترتيب حصه بيشتري عايد آنها مي شود       . قسمت كنند 
نهري جاري و يا كار مفيد ديگري انجام داده باشند و در اين             اما به شرط آنكه نفرات اول، در آن اراضي          

  .صورت است كه مي توانند سهم زيادتري ببرند
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از امام صادق در مورد كسي پرسيدم كه زمين خراجي را به ازاء چند درهم، يا مقداري مواد غذائي                   ... « 
 را در مقابل عوض معين بديگري       اجاره مي كنند و  بعد آنرا به قطعات مختلف تقسيم و هر قسمت             ... معين  

  ...كند  واگذار مي
اگر زمين را اجاره كند و روي آن كـاري انجـام دهـد و در آن عمـران و آبـادي                      : امام در پاسخ فرمود   
  ».نمايد، بالمانع است

حلبي از قول امام صادق، در مورد كسي كه خانه اي را اجاره مي كند و بعد به مبلغي بيشتر بديگري                     ... « 
اين عمل درست نيست مگر آنكه شخص در خانه اقدامات جديـدي بعمـل              : ه مي دهد، نقل مي كند     اجار

  ».آورده باشد
  

در مرز تحويل بگيريد و در همانجا، بدون اينكه كاري ) مثالً گاز ايران را(     و در مقام انطباق، بنابراين اگر شما جنسي را          
اتحـاد جمـاهير    « ولو  ! ، كاله برداري صريح و آشكاري انجام داده ايد        روي آن انجام بدهيد، به سه برابر قيمت بفروشيد        

اي كه دركشورهائي مانند كشـور      » اقتصادي« و نيز روشن است كه قريب به تمام فعاليتهاي          ! باشيد» شوروي سوسياليستي 
الت نـابرابر   مبـاد ... بورس بازي بخصوص در مورد زمـين، خريـد و فـروش و يـا اجـارة مسـتغالت،                    (شوند   ما انجام مي  

  .از نظر اسالم حرام مي باشند...) بخصوص در زمينه واردات 
       

     تا اينجا روشن شده است كه قبول پايه ديگري بجز كار با اصل توحيد ناسازگار اسـت و بـدينخاطر اسـت كـه اسـالم       
 اينك اين مسئله پـيش مـي آيـد    .براي مالكيت در همه روابط و تمامي موارد، پايه كار را ضابطه و مالك قرار داده است  

در ... كه آيا اصل كار عموميت دارد يا خير؟ يعني آيا فقط عده اي خاص، نژادي خاص، افراد متعلق به مـذهبي خـاص                        
... صورت كاركردن مالك نتيجة كارشان مي شوند، يا اينكه هر انساني صرف نظر از موقعيت خود، عقيده و مذهب خـود                      

؟ با وجوديكه در هنگام بررسي آيات قرآني، ما عموميت اصـل فـوق را نشـان داده ايـم، در                     مي تواند مالك كارش بشود    
ذيل رواياتي را از كتاب آقاي صدر نقل مي كنيم كه هم مبين عموميت اصل كار و هم بيانگر لزوم اتصاف دائمي كار بـه   

ـ « كار است يعني در فاصله زماني معيني كه در آن فاصله بشود كار نكردن را             تلقـي كـرد، شـخص در    » ا كـردن كـار  ره
  .صورت رهاكردن كار حق تقدم خود را بر زمينه آن از دست مي دهد

  : كار بايد اساس مالكيت دربارة عموم بشر گردد-
     در احياء و كار هيچ قيدي نيست و هركس از هر خانواده و هر مذهب و هر عقيده مي تواند در چهارچوب حكومت                       

  :و اگر اين كار را كرد، در آن زمين بر ديگران حق تقدم خواهد داشت. ت كنداسالمي، زميني را حياز
  .هر كس زمين مرده اي را كه حق مسلماني نباشد، زنده كند، آن زمين از آن اوست:      حديث نبوي

قـومي  تا آنجا كه گفت هـر       . حضرت صادق در  مورد حكم معامالت زمين يهود و نصاري گفت بي اشكال است              :      و نيز 
  .كه زميني را آباد سازد و يا در آن منشاء عملي گردند، به اندازه كارشان بر آن ذيحقند

بـر نمـي    ...      بنابراين پايه كار، درباره عموم مقبول و مجري است و هيچگونه قيد و بند مذهبي، نژادي، خـانوادگي و                    
  :دارد

  .  شود     اصل اسالمي اين است كه هر كس كار كرد، صاحب كارش مي
  
  : كار بعنوان اساس مالكيت، محدود به توانائي شخص است-

  : مي خوانيم266 در صفحه 
اسالم اجازه نمي دهد كه دولت، بيشتر از قدرت فردي، منابع طبيعي را بصورت اقطاع به كسي براي  بهره بـرداري                      ... « 

  ».واگذار كند
  

در اينجا ذكر اين نكته كـافي اسـت كـه در            . تفصيل خواهيم داد      ما حدود اختيارات امام را در فصل مالكيت و امامت           
هر ! نه. »مي خواهم آنرا احياء كنم    « اسالم اين خبرها نيست كه كسي بصرف ثروت و امكانات، نصف مملكت را بگيرد كه                



 ناسـازگار   اين با اصول اسـالم    . كس به اندازه اي كه يك انسان مي تواند كاركند، و نه بيشتر، حق حيازت خواهد داشت                
است كه كسي به اتكاي قدرت سياسي يا مالي و اقتصادي، زمين و منابع آنـرا بـه انحصـار خـويش درآورد و در عـوض                           

  .هزاران نفر كه جز كار بازوانشان چيزي ندارند، نتوانند حتي كار كنند و دچار فقر و گرسنگي بشوند
  
  : چه وقت زمين رها شده به اختيار امام در مي آيد-

الكيت احياء كننده، مالكيت ثابت و مطلقي نيست و اگر از صورت آبادي بيرون رفت، از مالكيت شخص خـارج مـي                   م
  : مي خوانيم266-265در صفحات . شود

  
 هر گاه شخص، زميني را بالاستفاده بگذارد تا حدي كه آثار ويراني و خرابي به آن راه يابد، و از عمرانش خودداري            -1

ولي امر اداره امور آنرا بدست مي گيرد و به ترتيب مقتضـي از آن بهـره بـرداري            ...  گرفته مي شود و      نمايد، زمين از او   
  .مي نمايد

در حمي انسان زمين ناآباد را تحت تسلط درآورده، و بي آنكه فعاليتي براي احيـاء و  .  اسالم حمي را منع كرده است    -2
احياء و اعمال زور كه بازدهي مفيد توليدي        . ار خويش نگه مي دارد    بهره برداري از آن به عمل آورد، در اختيار و انحص          

  .به نفع انسان نداشته باشد را نيز اسالم منشاء حق ندانسته، و با آن مخالفت كرده است
 اسالم اجازه نمي دهد كه احياء كنندگان منابع طبيعي، آنها را بدون اسـتفاده گـذارده، و بـا جـود تعطيـل عمليـات            -3

  .ز هم منابع را در اختيار داشته باشندعمراني، با
    اگر كسي زميني را كه سابقاً از آن كسي بوده و آنرا رها ساخته بوده است، آباد كنـد، صـاحب نخسـتين نمـي توانـد                           

يعني . مراجعه كند و زمين را بخواهد و بايد بداند كه زمين از آن خدا است و از آن كسي است كه آبادش ساخته است                       
اما زمين را رها كرده و رفته بودي و ديگري آمد و كار كرد و               ! بسيار خوب . »سابقاً من اينجا بودم   « بگويد            نمي تواند   

و گفته مي شود كه هر كس كه سه سال متوالي زمين را بـي علـت، معطـل    ... زمين را آباد كرد و حال در اختيار اوست         
  . شود  و حق مطالبه نخواهد داشتبگذارد و روي آن كار نكند، آن زمين از دستش خارج مي

  
  ):حتي بر نتيجه كار( محدوديت زماني مالكيت -
  

  : مي خوانيم187-184در صفحات 
از . نوع مالكيت و حق، از حيث مدت به دوره حيات مالك محدود بوده و جنبه مطلق و مستمر ندارد             ... « 

بلكه قانون، ضمن   . تصميمي اتخاذ كند  اينرو هيچكس قانوناً نمي تواند نسبت به دارائي خود پس از مرگ             
از ايـن   . احكام ارث و با تعيين نحوه تقسيم توزيع ماترك ميان اقرباي متوفي درباره آنها تصميم مي گيرد                

جهت اسالم با رژيم سرمايه داري كه معموالً سلطه مالكانه را نامحدود، و فرد را در تعيين سرنوشت دارائي                   
  .مي داند، اختالف نظر داردخود براي پس از مرگ نيز مجاز 

     گذرا بگوييم كه بدينسان، و با قوانيني كه اسالم براي توزيع ارث مقرر داشته است، حاصل كار حالل فـرد، هـر قـدر                        
  .هم قابل توجه باشد، پخش خواهد گرديد و امكان ايجاد و رشد عقدة ثروت بوسيلة ارث، منتفي مي گردد

  
  :يگري مشمول مرور زمان نمي شودتصرف حاصل كار د:  قاعده ثبات-

  : مي خوانيم205-208در صفحات 
. بموجب نظريه اسالم، عامل كار تمام محصول طبيعي را كه شخصاً توليـد كـرده، تصـاحب مـي نمايـد                    « 

  »...بشرط آنكه ماده اوليه جزو ثروت هاي طبيعي بال صاحب باشد 
هر قدرت هم كه با  ... "ثبات"ده باشد، بنا به قاعده    ولي اگر ماده اوليه، قبالً در مالكيت ديگري درآم        ... « 

  .»كار بعدي ماده اوليه تغيير شكل بيابد، همچنان در مالكيت صاحب اوليه اش باقي خواهد ماند
  

  : آمده است202-203و در صفحات 



  
هرگاه كسي دانه اي را غصب و آنرا        « : محقق نجفي در قسمت غصب كتاب جواهر متذكر مي شود كه          « 

 نمايد، يا تخمي را غصب كند و آنرا زير مرغ نهد و در نتيجه جوجه اي بعمل آورد، بـه نظـر اكثـر                         كشت
در ايـن مـورد اخـتالف نظـر         « : صاحبان كتاب ناصريه مي نويسد    « . فقهاء، نتيجه از آن مغضوب منه است      

 نظـر بـا   نيست و حتي از قول صاحب كتاب سرائر نقل شده كه در اين مورد اجمـاع وجـود دارد و ايـن                 
  ».اصول و قواعد مذهب نيز سازگار است

     بعنوان مثال خارجي ها نمي توانند بگويند كه چون ما بر روي نفت شما كار كرده ايم و قيمـت آنـرا از بشـكه اي دو          
و در  اين فنت از آن كارگر ايراني و جامعة ايراني اسـت            ! نه!  دالر رسانده ايم، نفت از آن ما است        100دالر به بشكه اي     

 دالر هم از آن ايراني است زيرا كه اصالً اجازه نداده اند كه خود وي                100مالكيت ايراني باقي خواهد ماند و تمام آن         
  .بر روي نفتش كار كند

به سخن ديگر مالكيت بر دسـتاورد كـار، حتـي اگـر كـار               . ركار خودش ثبات و اسمترار دارد          بدينقرار مالكيت انسان ب   
اگر فردي نتيجة كار ديگري را به اين و يا آن صورت تصرف كـرد، بـر                 . فه شده باشد، از بين نمي رود      ديگري بر آن اضا   

 خـود نشـاند و      حكومت اسالمي است كه به محض امكان و توانايي، پاية زور را درهم ريـزد و متصـرف را بـر سـر جـاي                        
  : در خطبة زمامداري فرمود) ع(ي بر اين اساس بود كه عل.  كار كرده است بازپس بدهددسترنج را به كسي كه 

  
اگـر چـه از آن زنهـا شـوهر داده و            . سوگند بخدا، اگر بخشيدة عثمان را بيابم، به مالك آن بـازگردانم           « 

و بـر كسـيكه عـدل و درسـتي     . كنيزان خريده شده باشد، زيرا در عدل و درستي، وسعت و گشايش است         
بر او دشوارتر اسـت و بيشـتر        ( جور و ستم تنگتر شود       )بر او دشوار باشد و در تنگنايش گذارد       (تنگ گردد   

  :و نيز فرمود» ). در تنگنايش مي گذارد
هر قطعه اي كه عثمان به اقطاع درآورده و هر مالي از اموال خدا كه بخشيده، مردود بـه                   : هشيار باشيد « 

 )63 (145»...زيرا حق سابق و گذشته را هيچ چيز باطل نمي كند . المال است بيت
  

وقتي اموالي بـه نـاحق تصـرف    .  بدينقرار مرور زمان حق را باطل نمي كند و مانع از اجراي عدالت و قسط نمي شود             
شده باشند و مردماني استثمار شده باشند، و اموال در جاها و نزد كساني متكاثر شده باشند ولـو نسـل هـا بـر آن گذشـته           

  .ازگردانده مي شوندباشند، با استقرار حكومت اسالم، اموال به اهل آن ب
     حاصل سخن آنكه براي آنكه همه بتوانند مالك نفس كار باشند، مالكيتي كـه بـدون آن اصـل امامـت و عـدالت بـي              
مفهوم مي شود و انسان مبتكر  و خالق و پيشĤهنگ، تحقق پيدا  نمي كند، الزم است پايـة كـار بجـاي پايـة زور نشـيند و                    

از آن خـدا گـردد و بـه خالفـت در اختيـار مجمـوع       )  كارمايه و چراگاه و ابزار توليدزمين و معادن و آب و(زمينه كار   
كه مضمون رهنمود امام به مالك اشـتر ايـن اسـت كـه تصـرفات در اراضـي و منـابع                      . انسانها نسل بعد از نسل قرار گيرد      

  .باشدعمومي موافق استحقاق و احتياج زير نظارت حكومت عادل اسالمي بر اساس مصلحت اجتماع 
  
  :  مالكيت خدا نفي امرهاي واقع مستمر ذي دخل در ساز و كار تمركز و تكاثر قدرت است-ج
  

  )64 (146.ان االرض اهللا عزوجل جعل اهللا رزقاً لعباده
  

  »زمين از آن خداي عزوجل است و آنرا براي رزق در اختيار بندگانش  قرار داده است« 
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صـي كـه برتـر و       چوقت حق عمومي نبوده است بلكه هميشه عده اي يا قوم خا                بنا به شرحي كه داده شد، مالكيت هي       
بيـان  . از زمين و آنچه بر آن رويد و آنچه از آن بدست آيد، حق تقدم داشته اند و هنوز هـم دارنـد                      گزيده تر بوده اند     

آنچـه كـه بـه زمينـه و         فوق در انطباق كامل با اصل راهنماي اسالم يعني توحيد است كه با يكسان شمردن انسان هـا در                    
اين بيان هيچگونه حق تقدمي براي كسي يا گروهـي و يـا   . اسباب و نيز نتيجه كار مربوط مي شود، تناسب و مالزمه دارد       

اين زمين براي بندگان و همه بندگان : قومي، نه به لحاظ نژاد، نه به لحاظ مذهب و نه بهيچ لحاظ ديگري قائل نمي شود            
ي و بنا بر اين مثالً نمي شود گفت اگر عده اي مسلمان شـدند، مـي تواننـد كـار بكننـد و از                         خداست بدون تميز و تمايز    

  .مواهب زمين استفاده برند، ولي اگر مسلمان نشدند، اين حق را نخواهند داشت
  

  : فرمايد22ه جاثيه آيه رخداوند در سو
  

  سِ بِما َكسبت َو ُهم ال ُيضلَمون ََو َخلَق َ اهللا ُ السّموات و االرض بِالحق َولتُجزي ُكلُّ  َنفِ
  

 فراخور كارش پاداش دهـد و       خداوند آسمان ها و زمين را به حق آفريد و تا هر آينه هر ذي نفسي را                « 
  ».ن ستم روا نمي رودبرايشا

  
... ق اهللا   خل:      در قسمت اول آيه، رابطه اي كه خداوند بين خود و مخلوق برقرار مي كند، رابطه اي بر پايه كار است                    

و پس از اينكه مي گيرد اين خلقت بر اساس و بر وفق ميزان و عدل است، چنين نتيجه مي گيرد كه هر ذي نفس و هـر                             
يعني ميان انسان و خدا هم رابطه را بر پايه كار استوار مـي  . پاداش مي گيرد» آنچه كسب مي كند« جنبنده اي در خور  

نكتة در خور توجه ديگر اينكه، تنها انسان نيست كه در خور كارش پاداش مي               . كمتركار تو از تو است نه بيشتر و نه          : كند
  .گيرد، بلكه خداوند اين حق را براي هر ذي نفس ديگري نيز به رسميت مي شناسد

  
  : سوره الرحمن فرمايد10و در آيه 

  
  َواالَرض  َوضَها لِالَنامِ

  
  ».رار دادق) زيندگان و آيندگان(و زمين را براي جهانيان « 

  
  : سوره آل عمران فرمايد26 و 25و در آيات 

 ُقـلِ اللّهـم مالِـك       )25(فَكَيف َ ازاجمعنا ُهم لِيومٍ الريب فيهِ و ُوفِيت ُكلّ ُ نَفسٍ نا كَسبت و ُهم ال ُيظلَمونُ                   
             Ĥن تَشُتعِزّم و ءĤّن تَشمِم تَنزِع ُ الملك و ءĤن تَشم الملكِ تؤتيِ الملك          الخَير ُ اِنَّك دِكبِي ءĤن تَشُتذِلّ ُ م و ء

  )26(علي ُكلّ ِ شَئً قَدير ُ 
  

در (پس چونست، روزي كه در حقيقت آن شكي نيست، گردآوريمشان  و به هر كس آنچه كرده اسـت                    « 
بگو بار خدايا، مالك مالك ملك تـويي، ملـك را           . داده مي شود و بدينسان ستم نخواهد شد       ) خور كارش 

هر كس را كه خواهي عزت دهي و هـركس را          . به كسي كه خواهي بدهي و از كسي كه خواهي بستاني          
  ».بدست توست خير و نيكي، همانا تو بر همه كار توانايي. كه اراده كني، در ذلت اندازي

  
اول كسـي كـه     .      آيه دوم از جمالت آيات قرآني است كه به كرات مورد سوء تفسير و سوء استفاده قرار گرفته اسـت                   

زت و ملك مي دهد و از هر كس بخواهد          ه قرآن خداوند به هر كس بخواهد ع       مي گفت طبق آي   . چنين كرد معاويه بود   
و از  ) همان رابطه قدرت خودكامه و خداوند بـر پايـه زور          (بنابراين مالك را خداوند به من بخشيده است         . آنرا مي گيرد  

  ...براين خدا مرا به عزت و دولت و حكومت اليق تر يافته است و علي ملك و  عزت را خدا ستانده است، بنا



م و اميد تلقي مي شده است و هنوز نيـز مصـدر             كه شاه به نمايندگي قدرت، مصدر بي           اما مالحظه اين امر واقع مستمر       
دان، سلب حـق و     و با توجه به شأن نزول آيه روشن است كه آيه بصراحت از قدرتمن             ) 65 (147.بيم و اميد تلقي مي شود     

بهنگـام  .  مدينـه خنـدق مـي كندنـد        ري از ورود دشمن به داخل شهر، در       مسلمانان براي جلوگي  : گويند. قدرت مي كند  
به نشان آنكه   . شكستن صخره سنگي، از آن جرقه هائي برخاست، پيامبر فرمود در پرتو جرقه نخستين كاخ كسري را ديدم                 

! چه خواب هائي  « منافقان لبخند تمسخر به لب آورده كه        . ران خواهند شد  اين كاخ هاي ظلم و ستم بدست اسالميان وي        
از ترس چند عرب پابرهنه بدور خود خندق مي كشد و در داخل شهر نيز از دست چند يهـودي ايمـن نيسـت و اكنـون       

  .آيه فوق پاسخ اين ريشخند است» وعدة پيروزي بر جهان را مي دهد
شاهنامه سراسر حكايت ايـن داستانهاسـت كـه چگونـه از            . شمرده مي شده است   »  ويژه نژاد«      در ايران شاه هميشه از      

در مورد قصر روم نيـز چنـين        . دوره اساطيري تا ساساني شاهان ايراني همگي نسل بعد از نسل از تخمه فريدون بوده اند               
كه حكـام و شـاهان بايـد        بطور كلي براي تحميق توده ها و تثبيت وضع خويش، هميشه مي گفتند              . گفته مي شده است   

) و مثالً محمد و چند عرب همـراه وي        (و چون اين باور عموم بود، امكان اينكه هر كسي           . داراي نژاد و خون ويژه باشند     
ملك حق خاص و متعلق بـه  : مي توانند كاخ شاهي روم و يا طاق كسري را فتح و تصرف نمايد، در مخيله ها نمي گنجيد                  

  :آيه براي اينكه انسان را از اين باور رها كند، نازل شد. ين، قول پيامبر را به مسخره گرفتندنژاد ويژه اي بود و بنابرا
همـه مـي    . شـوند و حكومـت كننـد      » ملك مدار « گمان نبريد كه تنها كسان معيني و تافته هاي جدابافته اي مي توانند              

نها ملك و عزت حق انحصاري زورمندان نيست نه ت. اوست كه ملك را مي دهد و نه زورمندان     . توانند، اگر خدا بخواهد   
در عين حال چون خداوند ابا دارد كه كار را جز از طريق اسباب . بلكه، اختياري هم بر كسي و مالي به استناد زور ندارد       

ـ    . ، تعلق اراده الهي موكول به كـار آدميـان اسـت           )ابي اهللا ان يجري االمور اال به اسبابها       (آن كند    ه بـدينقرار خداونـد ب
امـا ملـك و     . باشند، ملك و عزت را ارزاني مي كنـد        » نژاد و گروه  « كساني كه محض ملك و عزت كار مي كنند، از هر            

با وجـود ايـن، اسـتقرار آن يـا ايـن ملـك              . عزت در بيان خدا، همان ملك و عزت در زبان قدرتمندان خودكامه نيست            
بري جامعه  در حد طبيعـت و بـراي بـازآوردن جامعـه بـه                در حقيقت، امامت، ره   . موكول به انجام آن يا اين كار است       

حال ) 66 (148.به سخن ديگر امامت همان نيرو و اراده اي است كه آدميان را به فطرت خويش ره مي برد                  . فطرت است 
نيروهـاي محركـة    ) كه در جاي خود توضيح شـده انـد        (اگر در نتيجه روابطي     : آنكه دولت از خود بيگانگي امامت است      

 كانون هاي معيني جمع و متكاثر بشوند، دولت بمثابه زور متمركز و در حال تكاثر منتجة قوا مي شـود و عامـل                        جامعه در 
  .از خودبيگانگي و تخريب انسان و طبيعت مي گردد

امامـت يعنـي    » ملـك «      با توجه به اين توضيح و با عنايت به مبارزه بي امان قرآن عليه طاغوتها و فرعون ها، مـراد از                      
دربارة قول معاويـه سـئوال مـي        ) ع(از اينرو وقتي از امام صادق       . كومت بر وفق قرآن و در حدود نظام اسالمي است         ح

بديگر سخن، رهبري فطري جامعه حق امام بوده        . مصداق اين آيه مائيم، آنها غاصب ملك و مفسد آنند         : كنند، مي فرمايد  
 اين حق را غصب كرده اند بلكه امامت را به يك قدرت خودكامـه               است و خلفاي اموي و عباسي، با توسل به زور نه تنها           

عموميت داشـتن اصـل امامـت       « بنابراين روشن است كه منظور قرآن       . و ستمگر يعني دولت زورمندان تبديل كرده اند       
و و اينكه همه كس مي تواند، در صورتيكه در چهارچوب نظام اسالمي عمل كند، بدون محظورات نژادي و قومي  » است

و از آنجا كه مقتضاي امامت، عدالت و اتخاذ جهت و مسير خير است، در قسمت آخر آيـه  . در حد خويش، امامت يابد    ... 
  .بيدك الخير نيز آمده است

اين امامت در صورت تمركز زورها و بكاربردشان بـراي توليـد زور بـا ابعـاد                 .      بدينقرار امامت يك اصل عمومي است     
اما همين امامت شـرك و رهبـري دولتهـاي امـروزي نيـز              . ك و دولتهاي امروزي مبدل مي گردد      بزرگتر، به امامت شر   

و نژاد گوسفندان كه در زمـان مـا بيشـتر از هـر              » رهبران« توضيح آنكه نظريه تقسيم بشر به نژاد        . امري اختصاصي نيست  
خـواه امامـت    (براي وصول به ملـك      هر كس شرايط الزم را      . زمان ديگر رايج است، از نظر قرآن باطل و نادرست است          
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بدينسان اراده انساني به كرسـي مـي        . فراهم آورد، مشمول خواست و اراده الهي مي گردد        ) توحيد، خواه امامت شرك   
  .نشيند و در چند و چون امور جا و محل خويش را باز مي يابد

و غيره از سكه مي افتند و بي        » اي نژادي موقعيت ها و اصالت ه    « ) بسياري آيات ديگر  (     حاصل سخن آنكه در اين آيه       
. اعتبار مي شوند و فعاليت و كار و فراهم ساختن اسباب و عوامل بعنوان پايه و اسباب ملك به كرسـي قبـول مـي نشـيند                          

در ايران گفته مـي شـود شـاهان بايـد از      : را از نژاد ويژه مي شمارد     » رهبران« تكرار كنيم كه بشر امروز بيشتر از گذشته         
و يـا مـثالً   ! سته اندنبراي رضاخان نيز نسب نامه اي درست كرده اند و او را از نسل ساسانيان دا   ! حتي. د ويژه اي باشند   نژا

) نسب شما به بهرام چوبين مي رسد( بنا بر خاطراتش، اعتمادالسلطنه روزي از روي چاپلوسي به ناصرالدين شاه مي گويد        
نسـب  « و اين كار بر عهده اعتمادالسـلطنه مـي مانـد كـه              » امه را تنظيم كنيد   پس بنويسيد نسب ن   « : و شاه پاسخ مي دهد    

شاهنامه خود بيان گوياي اين پندار است كه گويـا خـانواده هـاي ويـژه اي هسـتند كـه                     ! »اعليحضرت را ترتيب بدهد   
ظر آية قرآن نا  . د از بين خواهد رفت    خداوند آنها را فقط براي سلطنت كردن آفريده است و هر كس جاي اينها را بگير               

هـر  ... اين پندار كه كساني بعنوان نـژاد ويـژه و      ) 67 (149.به اين پندار و به اين افراد در جهت نفي و مبارزه با آن است              
  .كس در هر زمينه اي كار كند، نتيجه آن عايدش خواهد شد

  
  : خدا در مالكيت شريك ندارد-2
  

با خدا در مالكيت بر جان و مال و همه چيز مـردم             ) نيابتاً و يا اصالتاً    ((     يكي ديگر از امرهاي واقع مستمر تاريخ شركت         
مالك مقدرات مردم مي شده اند و       » نيابت از خداوند  « هميشه شخص و يا خانواده يا گروه و يا خلق برگزيده اي             : است

و گاهي نيز شخص    ...) يا  » لتارياپرو« يا به نمايندگي خدا يا به نمايندگي ايدئولوژي يا به نمايندگي            (شوند   هنوز نيز مي  
وي كه در آغـاز     : بعنوان مثال، سرگذشت اسكندر گويائي تمام دارد      . خود را اصالتاً خدا و يا خدازاده مي خوانده است         

» هديه هائي « براي آزاد كردن مردمان از سلطه ايران بپاخاست، پس از تصرف مصر و قرباني كردن در معبد و پرداختن                    
يعني كسانيكه در لباس رهبري فكري و ايدئولوژيك جامعه كارشان توجيـه اعمـال   «  رئيس آن كذابان        «به روحانيون،   

فرزند خدا تا به همدان رسـيد، در آنجـا          . قدرت كور و سلطه جابرانه طبقات مسلط است، اسكندر را فرزند و ژوپيتر ناميد             
از يونان كه بيـرون آمـدي آزاد كننـده    «  به او گفت و چون يار قديمي وي در مقام مذمت » ...خود را خود خدا ناميد      

وي را از فـرط غـيظ       ) 68 (150» بودي، در مصر فرزند خدا شدي و در اينجا ژوپيتر، به هند كه برسي چه خـواهي شـد؟                  
وارد شد و گفت پس اينهمه فتوحات براي چـه بـود؟ مگـر              » فيلسوفي« ... بدست خويش بكشت و سپس گريستن آغازيد        

 اگر از كسي چنين فتوحاتي صادر شود، اراده وي اراده خداست؟ و وي مالك مال و جـان و زن و فرزنـد                        نگفته اند كه  
  .همه و همه مي باشد؟ و كذاب چنين نتيجه گرفت كه مخالفت با اسكندر مخالفت با خداست

ركز و تكاثر قدرت بـوده           اين پديده يعني خود را خدا يا هم رديف خدا دانستن، از قديم همزاد و همراه با پديده تم                  
است و اصوالً در نهاد قدرت متمركز مطلقه است كه كسي كه در چنگالش اسير است خود را فرعون وار صاحب هست و                       

و بدين خاطر است كه خداوند در مقام نفي ايـن قـدرت هـا و                . بگويد) 69 (151نيست مردم بداند و دائم اناربكم االعلي        
  : اسرائيل مي فرمايد سوره بني11ايجاباتشان، در آيه 

  
َو ُقلِ اًلحمدِاهللاِ الّذي لَم تَحذ ُ ولَد ً اولَم يكُن لَّه ُ شَريك فِي الملكِ و لَم يكُن لَّه ُ  ولِي مِنُ الذُّلِ و كَبـِره ُ                            

  تَكبيراً
  

 ولي يي   را واو بگو سپاس خدائي را كه فرزند بر نگرفت و در ملك وي را شريك نيست و از راه زبوني                     « 
  ».آن سان كه در خور است او را بزرگ بدار. نيست
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نه مسيح كه پيامبر است و نه  اسكندر كه جهانگيري خودكامه است و نه فرعـون كـه دم از                     :      بنابراين خدا فرزند ندارد   

جهـان تشـكيل   بـراي ادارة امـور   » شركت تجارتي« فرزند خدا و شريك وي نيستند و با خداوند  ... خدائي مي زند و نه      
  .نداده اند

 بيشتر از ديروز، با افراد بيماري مواجه هسـتيم كـه            امروز:      نبايد گمان برد كه امروزه ديگر اين امر واقع استمرار ندارد          
چنانكه اخيراً شاه   . خود را مالك الرقاب واقعي مردم مي پندارند و اين امر، در مورد هر گروه قدرت بدستي صادق است                  

و اگر  .  نيستم دم شليك كنند و اكنون نيز پشيمان        من در پانزده خرداد دستور دادم بر روي مر        « در مصاحبه اي گفت كه      
حال بايد كسي از او بپرسد كه تو چكاره بودي و چه مالكيتي بر جان             !! » اينكار را نكرده بوديم، انقالب به پيش نمي رفت        

مردم داشتي كه چنين دستوري را دادي و اجرا كردند؟ و يا كليساي روم اينهمه ثروت را تنها و تنهـا بعنـوان نماينـدگي            
در ممالك اسالمي نيز وضع فرقي ندارد و بنام اولي االمر هـر كـاري               . اره مي كند  داشتن از خدا و شريك خدا بودن، اد       

مي خواهند مي كنند و آن كساني كه آگاه نيستند، توجه به اين امر نمي كنند كه اولي االمر بايد در چهـارچوب قـرآن                         
كتر صباي فراماسون سـعي     در مملكت شيعه چون دو اصل امامت و عدالت پذيرفته است، هر چند كه امثال د               . عمل كند 

وگرنه آيات قرآن وضـوح خـود را بدسـت          ) 70 (152مي كنند شاه دشمن اسالم را از قول شيعه اولي االمر معرفي كنند،              
به بيان ديگر اين شناخت عيني امور واقع است كه امكان توجه به مفهـوم انقالبـي آيـات قرآنـي را مـي                      . نخواهند آورد 

  .دهد
  

ه قدرت سياسي حاكم امكان نداده است علماي مبارز اين آيات را بر اساس تاريخ براي تـوده                       ولي افسوس كه هيچگا   
تـوده  « درس قرآن بگويند و ايـن آيـات         ) يادش گرامي باد  (اگر مي گذاشتند امثال طالقاني ها       . هاي مردم تبيين كنند   

« و » چپـي « حقه بازها و اين نماينـدگان    قرآن را در دلها و مغزهاي مردم بنشانند، آنوقت ديگر مردم اين             ) 71 (153» اي
» دست غيبي حضرت عباس كسي را نمي گيـرد        « آنوقت ديگر مي فهميدند كه      . خدا را به رسميت نمي شناختند     » راستي

اگـر  . را نمي توان حجت و دليل براي سوار شدن بر مردم و رگبار آتش گشودن بر روي آنها شـمرد                   » خواب وليعهد « و  
. با زندگي روزمرة مردم انطباق ندهند، توده هاي عظيم مسلمان به اين مفاهيم استشعار نخواهند يافت               علماء اين آيات را     

  )72 (154:و بدين خاطر است كه بنا بر رهنمود آقاي خميني، اكنون اين وظيفة نسل جوان مسلمان است كه
  

قايق را به زبان سـاده بـراي        اينك شما فرزندان دلير اسالم مردانه بايستيد و براي مردم نطق كنيد، ح            ... « 
هاي مردم بيان كنيد و آنان را بـه شـور و حركـت درآوريـد، ازمـردم كوچـه و بـازار از همـين                           توده

اسالم را  ... همة مردم مجاهد خواهند شد      . كارگران و دهقانان پاكدل و دانشجويان بيدار مجاهد بسازيد        
 را از روي آن هيد تا عقايد و اخالق خودشـان  ار دكه مكتب جهاد و دين مبارزه است در اختيار مردم قر      

 و استعماري را سرنگون كرده حكومـت        ك نيروي مجاهد، دستگاه سياسي جائر       تصحيح كنند و بصورت ي    
  »...اسالمي را برقرار سازند 

  
دم اختصاص ندارد و متعلـق هـدايت و ضـاللت فعـل و كـار آ        » گروه برگزيده « و يا   » قوم برگزيده «  خليفه الهي به     -3

  :است
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سـخن مـي   ) قوم يهود هنوز نيز دست از اين دعوي رسالت برنداشته است(     در گذشته از رسالت خليفه الهي يك قوم        
  : سوره فاطر فرمايد39قرآن در آيه . صحبت به ميان است» رسالت جهاني ملتهاي بزرگ« رفت و امروز از 

  
فَرُ فَعلَيهِ كُفُره ُ واليزيد ُ الكـافِرينُ كُفـر ُ  ُهـم عِنـدربِهِم اِالمقتـاً                  ُهوالَّذي جعلَكُم خَالئف فِي االرضِ فَمن كَ      

  واليزيدالكافِرينُ كُفر ُ  ُهم اِالخساراً
  

پس كسي كه كفر ورزد پس براوست كفر او و كافران جـز       . اوست آنكه شما را  در زمين خليفه گردانيد        « 
  ».بر خشم خدايشان و زيان كافران نيفزايد

  
انسان است كه بر    . خطاب به عموم بشر است    ) 73 (155:     در اين آيه، اثر كار انسان بر انسان مورد توجه قرار گرفته است            

اما اين كار مي تواند از مسير توحيد به مسير شرك تغيير كند و آدمـي را هـر روز           . روي زمين و بكار، خليفه خداي است      
ين رو اگر كسي كفر ورزيد، با كفر و خروج از مسير توحيد، از خدا و خدا متقابالً از               از ا . بيشتر از پيش از خود بيگانه سازد      

توضيح آنكه وقتي شخصي عملي انجام مي دهد، اثـر          ) يضل من يشاء  (او دور خواهد شد و كافر بينوا را رها خواهد كرد            
نـده و جـزء شخصـيت جديـدش         آن بر جا مي ماند، شخص ديگر همان شخص سابق نيست زيرا كه اثر عمل وي بر او ما                  

بـدينقرار اگـر    . به بيان ديگر، اعمال امروز هر فرد، اجزاي شركت كننده در شخصيت فرداي وي مي باشـند                . شده است 
كفر كفـر مـي     : كسي عمل خويش يا نتايج حاصل از آنرا مطلق كرد، خود را در حصار ذهنيات خويش محبوس مي كند                  

همانسان كه اگر با عمل خويش از خود درگذشت و در افـق تـا بـي نهايـت                   . يدآورد و خسارت و زيان، بر زيان مي افزا        
خشم خداي جزاي عمل كافر و لطـف        ). يهدي من يشاء  (: افزايد   دامن گستر توحيد به پيش تاخت، بر رشد خويش مي         

شيزي بحسـاب   به سخن ديگر موقعيت هاي سياسي يا اقتصادي يا فرهنگي و يا اجتماعي، پ             . او نيز پاداش عمل موحد است     
با اسالم دوران نظر كـرده هـا و عصـر قدرتمنـداني كـه در      . نمي آيند و انسانها بطور برابر خليفه خدا در زمين مي شوند  

خودكامگي هاشان و در از آنِ خود كردن مالكيت زمين و هر ذي روحي، خويشتن را خليفه خدا مـي خواندنـد و مـي                         
« روسـيه بـراي كشـورهاي       : شمارند اوين مختلف، خود را خليفه برگزيده مي      اما اينان هنوز، به عن    . خوانند بسر مي رسد   

حاكميت محدود قائل است و خود را خليفه برگزيده ايدئولوژي مي شمارد و امريكا پيوسته از مسئوليتهاي جهاني              » برادر
  ...خويش دم مي زند 

و در همة عصر نباشد، آدميان چگونه مي توانند         زمين اگر از آن عموم بشر         :      و قرآن در آية فوق روشن و صريح است        
خليفه خدا گردند؟ و اگر زمين بايد دائم در اختيار انسانها قرار گيرد، پس تشكيل قدرتهاي جهاني و حصر منابع زمين بـه                       

ارند عده اي پنداشته اند و مي پند      . و در حقيقت كفر با بكار بردن زور عليه يكديگر آغاز شده است            . زورمندان كفر است  
كه حتي نفس كشيدن ديگران بايد به اجازه آنان باشد و جهان را به دوزخـي بـدل كـرده انـد كـه خـود نيـز هماننـد                               

  .قربانيانشان در آن مي سوزند
  
  :هشدار به زير سلطه:  نفي تقوي به غير خدا-4
  

اسـت و ايـن كـار       » در آوردن خود را باب طبع توقعات زور و پسند زورمنـدان           «      يكي از امرهاي واقع مستمر تاريخ       
تاريخ مي گويد كه مردم زير سلطه هميشه غير خدا را صاحب همه چيز مـي دانسـته            . امروزه عموميتي به تمام يافته است     

 اسارت زير سلطه در باور حركـت  در حقيقت بنا به درس تاريخ ريشه. اند و ميدانند و از غير خدا ترسيده اند و مي ترسند         
زير سلطه دون انسان بودن خويش را پذيرفته و بر اين باور است كه دنيا هميشه بر اين محور مي              : تي او جا كرده اس    برا

اگر سلطه گـر    ) 74 (156وسوسه و تالش دائمي زير سلطه اينست كه خود را باب طبع ارباب گرداند و بقول فانون                . چرخد
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اگر زير سلطه بـاور  . ارد دنيا را به او داده اندمي پند» !هان، تو بيست سال بعد محافظ خوبي خواهي شد   « : به وي بگويد  
  :به خويش را بازيابد بناي سلطه از پايه ويران شده است و بقول اوزگان

همانسان كه مـار نيـز      . براستي نيروي حقيقي دشمن استعمارگر در عقده ناتواني قربانيان وي نهفته است           « 
پرنده اي را فلج سـازد بـه نحـوي كـه پـرواز را      نگاهي محسور كننده دارد و از فاصله اي دور مي تواند            

آري، مسئله اينست كـه     . فراموش كند و از فراز شاخه درخت بر روي زمين و نزديك مار خزنده درغلطد              
چگونه مي توان اين پرنده را متقاعد كرد كه نيرومند است و مي تواند بر مار پيروز گردد؟ بلي براي مـن          

به نيروي خود اعتماد كند و بر ترس خويش غالب آيـد و از بالهـاي                پيروزي فقط كافيست كه اين پرنده       
  )75 (157» .خود غافل نماند

  
  : آمده است52در مقام مبارزه با اين امر واقع مستمر است كه از جمله در سوره نحل آيه 

  
  َولَه ُ ماني المواتِ واالرضِ َولَه ُالدين ُو اصِِيبا اَفَغَرُاهللاِ تَقَو ُنُ

  
  ».كنيديآيا جز براي خدا تقوي پيشه م.  در آسمانها و زمين است او راست و دين همواره او راستآنچه« 

  
تقواي اسالمي در چهارچوب نظام اسالمي عمل كردن، از بندگي غيـر  :      تقوي، عمل را با راه و رسمي وفق داده است      

ي براي غيرخدا، همان خود را باب پسند        و بر عكس تقو   . خدا آزاد شدن و از شخص و شخصيت پرستي عالج شدن است           
آيا تو  : خداوند در مقام هشدار به بشر مي گويد       : بدينقرار، معناي آيه صريح و روشن است      . زور و زورمندان ساختن است    

محض غير خدا پرهيز مي كني؟ مترس و خود را برده توقعات اينان مساز، و بدان كه اين شاهان و اين ديكتاتورها و اين                        
اين نيروي توست كه از تو ستانده و به زوري عليـه تـو تبـديل                . صاحب مالك هيچ چيز جز نيروي تو نيستند       ...  و   مالكان

بدان كه همه چيز در آسمانها و      . ضعف تو و قدرت آنها يك چيز است و همان نيروئي است كه از تو گرفته اند                . كرده اند 
براي اينكه اثر باور زير سـلطه بـه اربـابي    ... خود را آزاد كن . ندزمين از آنِ خداست و در خالفت خدا، همه با هم برابر  

  :مسلط، بر رفتار او معلوم گردد، دو مثال ذكر مي شود
  

سربازان و افسران را از هر شخصيتي تهي و آنها را به آدم هائي رسمي تبديل مي سازند      :      اطاعت كوركورانه در ارتش   
ارتشي اين چنين، بارزترين الگـو بـراي تبلـور رفتارهـاي     .  دوششان تعيين مي كندكه قدر و منزلتشان را تنها درجه روي     

خبردار بايستد و سالم نظامي بدهد و تا دور         » تيمسار« سربازي كه دستور دارد هنگام عبور       . بيماران كيش شخصيت است   
ت امر تيمسار و خود را بشكلي     براي اين سرباز، اطاع   » تقوي« معناي  . شدن تيمسار تكان نخورد، بتدريج پوك خواهد شد       

  . كه تيمسار مي خواهد در آوردن است
اينها با آن لبـاس     . نشوند...      و يا گارد سلطنتي انگليس را گويا ماهها تمرين مي دهند كه خنده شان نگيرد و عصباني و                   

ـ     . هاي عجيب و غريب همة روز چون مجسمه مي ايستند و لب نمي جنبانند              . خره كـردن اينهاسـت    و كار سياحان هم مس
شان خـود   » تقواي« : كرده اند » منزه« اينان خود را از تمام چيزهائي كه بعنوان گارد و بعنوان محافظ ملكه نبايد بكنند                

  .را باب طبع ملكه درآوردن است
ملكـه برچيـده مـي           حال اگر آن سرباز و اين گارد اين بازيها را در نياورند، بساط روابط زور ميان آنها و تيمسار و يـا                       

  .شود
  

  :داستان ُسكاها
يكبـار  .      قومي بودند كه به قتل و غارت و تجاوز به سرزمينهاي اطراف و جمع كردن غنائم و اسير خـود كـرده بودنـد                       

پس از مدتي بردگـان     . غيبت اين قوم از خانه و كاشانه و زن و فرزند و مال و منالشان بيش از حد معمول بطول انجاميد                    
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وقتي كه صاحبان برگشـتند، اوضـاع       . ن با زنان صاحبان خود همبستر شدند و زندگي بردگي سابق را رها نمودند             و غالما 
بردگان سابق كه مزه نعمت را چشيده بودند حاضر به پس دادن زنان اربابان خود نبودنـد و البتـه                    . بكلي عوض شده بود   

  . از آنان نميكردند ديگر اطاعتي هم
ن زنانشان شمشيرها را  كشيدند غالمان نيز همين كار را كردند چـون جنـگ بـيش از دو سـه روز                       اربابان براي پس گرفت   

اگر ما اينها را بكشـيم، غالمـان        : طول كشيد و بر خالف تصور اربابان غالمان با رشادت مي جنگيدند، يكي از اربابان گفت               
يگر پـس از مـرگ زن و بچـه چـه لـذتي بـراي مـا                  و اگر اينها ما را بكشند، د      . خود را ازدست داده ايم و ضرر مي كنيم        

خواهند داشت؟ راه حل مسئله اينستكه چون اينان هنوز بياد دارند كه غالم ما بوده اند خوب اسـت شمشـيرها را غـالف                        
اينها در دم ضربات شالق را بياد خواهند آورد و به ياد خواهند آورد كه غالم هسـتند و تسـليم                     . كنيم شالق ها را برداريم    

  .و همين طور هم شد. اهند شدخو
هنوز هم علت اينكه قدرتهاي حاكم مي توانند بشر را در چهارچوب قدرت خـود نگهدارنـد و                  :      هنوز هم چنين است   

خود « تا وقتي كه اين . ها بترسيم و اين در وجود ما است  » اعليحضرت« اسير كنند اين است كه ما انسانها پذيرفته ايم از           
را رها نكنيم همچنان اسير خواهيم ماند و فردا هم مثل امروز شعارمان ايـن خواهـد بـود                   » ان ساختن باب طبع قدرتمند  

  . كه مشت با درفش نمي جنگد
 چهارده قرن هزاران بار مسلمانان اين آيات را خوانده اند ولي            در طول   . گويند قبول طاغوت كفر است         اينستكه مي   

بدبختانه و صد بدبختانه كينه ستمديده به سـتمگر بـه مـرور از خـود                . ن عمل كنند  فشار و ترس مانع از آن شده است بدا        
بيگانه مي شود و به نوعي غيريت، غيريتي كه در آن انسان تالش مي كند خود را باب پسند قدرت درسـت كنـد تبـديل                        

 بـراي اسـكندر فلسـفة       نمونـة آن كـذابي كـه      : و همچنانكه ذكر شد اين از خود بيگانگي امر واقعي ديرپا است           . مي شود 
خدائي يافت در زمانهاي قديم و نمونة كذاب ديگري كه در مقام پرستش رضاخان قلدر خدا را از شـعر سـعدي حـذف                        

  .در زمان ما، كفايت مي كند) براي نشان دادن بزرگي فاجعه) (76 (158كرد و به جاي آن رضا و شهنشاه را گذاشت 
و تا زمانيكـه آزاد نشـده ايـد، همـان     . د، كه خود را از اين بازي ها آزاد كنيدو بما مي گوي  :      اين آيه قرآن مي گويد    

و ريشـه بـدبختي     . كسي را كه خودتان را باب طبعش مي سازيد مالك جهان مي دانيد و نه خداوندگار خـالق جهـان را                    
  .ها است هاي بشر در اين ترس

  
  :شيدن نفي شفيع قرار دادن غير خدا و خود را در پناه قدرتمند ك-5

  :نفي مي كند ار سوره زمر، شيوه خود در پناه قدرتمند كشيدن 44 و 43قرآن در آيات 
  

  )43(اَمِ اَتّخَذ ُوامِن د ُونِ اهللاِ ُشفَعĤء قُل اَولَوكانُوا اليملِكُونُ شَياً واليعقِلو ُنُ 
  )44(لَيهِ تُرجعو ُ نُ ُقل لِلّهِ اشُّفاعهِ جميعاً لَه ُ  ُملك ُ السمواتِ واالَرضِ  ُثم اِ

  
مي گزينند؟ بگو شما اينان را پشت و پناه خود مي كنيد ولو نه چيزي را                آيا شفاعت كنندگاني جز خدا        « 

مالكند و نه راه بخرد جويند؟ بگو شفيع و پشت و پناه هر چه هست خداست، ملك آسمانها و زمـين از آنِ                       
  ».اوست و آنگاه بسوي او بازگردانده شويد

  
   خطاب به انسان است كه دنبال شفاعت كننده و حامي از ميان آدميان مي روي؟ كساني كه دم از قدرت مي زننـد و                          

تو حمايت و شفاعت آنها را گدائي مي كني، قدرتي ندارند، آنچه قدرت دارند از خود تو مي  گيرنـد و از ده، يكـي را                           
از اتفـاق،  .  از آنِ خداست و همه چيز هم به او بـر مـي گـردد   سلطنت و مالكيت آسمانها و زمين. هم صرف تو نمي كنند 

يكي از امرهاي واقع مستمر، حامي تراشي و شفيع سازي و به سخن روز پارتي بازي است كه در همه كارها و همه زمينه                        
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ـ               . ها رواج داشته است و رواج دارد       ي را  مگر كشيشان مسيحي بارها بهشت را وجب به وجب نفروخته انـد؟ شـفاعت سياس
  .هم كه مگو و مپرس

و آن به اين ترتيـب كـه مـال و           .      يك امر مستمر ديگر شفيع و حامي تراشيدن در مورد مالكيت بر زمين بوده و هست               
اين امر تاريخي در ). و امروزه سهام افتخاري پيشكش مي كنند( منال و ملك داران، ملكي را به كسي واگذار مي كردند         

براي رهائي از زيادي    : اج تمام مي داشته و بعد از اسالم اولين بار از طرف بني اميه باب شده است                ايران قبل از اسالم رو    
اينان ابتدا امالك خود را به خليفه و يا به اطرافيـان خليفـه بـه التمـاس  و                    . فشار و زور مالكان حقه جديدي پيدا كردند       

از اين هنگام، چون امالك به خليفه تعلق        . لك مي شدند  خواهش و تمنا مي بخشيدند و بعد خودشان  اجاره دار همان ما            
پيدا كرده بود، ديگر زور حكام محلي به مالكان سابق و مستأجرين جديد نمي رسيد و نمـي توانسـتند بعنـوان ماليـات و                         

بدين ترتيب زورگـوئي و چپـاول منحصـر بـه خليفـه مـي شـد و از دسـت         . اخاذيهاي ديگر هر چه مي خواهند، بستانند 
  .لگران ديگر خالص مي شدندچپاو

در عصر مغولي زمينهاي كشاورزي بـه تصـرف سـران نظـامي     . در دوران مغول و بعد از آن نيز بجاي ماند   » رسم«     اين  
در . اما در طول زمان، اين سران قشون، از ترس غضب خان مغول، امالك را به وي واگـذار مـي كردنـد            . مغول درآمد 

براي قبـول پيشكشـي   » اقرباي اعليحضرت«  رسم التجاء يعني التماس و شفيع قرار دادن          دوران صفوي و قاجار نيز همين     
وضع بدتر هم شده و مالكان با تهديد و گـاه           ) 77(159و باالخره در دورة رضاخان هم همه مي دانيم          . بر جاي بوده است   

ردند آنهـا را از زحمـت ادارة دو يـا    التماس از اعليحضرت تمنا مي ك« زندان و شالق نامه هاي عجزآميز مي نوشتند و با          
  !»دهاتي كه ديگر قادر به ادارة آن يا آنها نبودند، با قبول خريد آن، آسوده فرمايند

  
  : نفي تاثير جنسيت نوزاد بر سرنوشت وي-6
  

  : فرمايد49قرآن سورة شوري آيه 
  

Ĥشن يب ُ لِمهي  ءĤشخلُق ُماياالَرضِ يمواتِ ولِلِّه ُملك ُ الس الُذّكور ءĤشن يب ُ لِمهي اِناثاً و 49(ء(  
  

هرچه را خواهد بيافريند و بهر كس خواهد اناث و بهـركس خواهـد              . ملك آسمانها و زمين خدا راست     « 
  ».ذكور بخشد

  
      زن همواره تعلق به قدرت داشت و هنوز نيز با كمال تأسف از آن قدرت است و از اينروست كه به حق مظهر اسارت                       

ازدواج هـا در همـه سلسـله    . در اين باره اشارتي به رفتار اشراف عرب با دخترانشان كافي اسـت  . انسان ناميده شده است   
از اينرو تولد نوزاد دختر يا پسر در سرنوشت او تـاثيري            . مراتب اجتماعي موضوع تصميمات قدرت بود و هنوز نيز هست         

و آسمان را از آنِ خدا مي خواند، اختيار زن و تاثير جنسيت نـوزاد               اين آيه پس از آنكه زمين       . جدي مي داشت و دارد    
بدينسان، اسالم مالكيت قدرت بر زمين و آسمان و انسان را از بيخ و بـن                : بر سرنوشت او را از دست قدرت بدر مي آورد         

  .مورد انكار قرار مي دهد
  
  : نفي مختار بودن غير خدا در حيات و ممات مردمان-7
  

  : فرمايد2، آيه در سوره حديد
  

  لَه ُ  ُملك ُ السمواتِ واالرضِ محيي و ُعيت و ُهوعلي كُلِ شَئي ً قَدير ُ
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  ».مي ميراند و حيات مي بخشد و او بر همه چيز همواره تواناست. ملك آسمانها و زمين از آنِ اوست« 

  
يشه بـر جـان و مـال مردمـان بسـط يـد كامـل             اين بار نفي اين امرمستمر تاريخ است كه صاحبان قدرت و ثروت، هم        

احدي . قرآن مي گويد اختيار حيات و ممات با خداست      ) 78 (160. ميرانند و به خيال خود زنده مي گردند        مي. داشتند
قرآن تمامي مالكيت ها را از قدرتمندان، چه بر زمين، چه بر فضا . نه حقي بر زندگي كسي دارد و نه حقي بر ممات كسي         

كـار خـود نگـردد، آزادي    ) نسبي(تا اين مالكيت ها سلب نشوند و انسان صاحب اختيار . و مرد سلب مي كندو چه بر زن    
  .انسان و وصول او به جامعيت خواب و خيال است

  
  : صيرورت مبارزه تا معاد توحيد-8
  

  : سوره نور فرمايد42قرآن در آيه 
  

  مصُيرولِلِّه ُملك ُ السمواتِ واالَرضِ واِلي اهللاِ ال
  

  ».و ملك آسمانها و زمين ويژه خداست و صيرورت و شدن بدو مي انجامد« 
   

. همه چيز مال خداست و صيرورت و شدن نيز بخدا فرجـام مـي گيـرد               :      در پايان اين آيه الي اهللا المصير آمده است        
يـد بدانيـد كـه ايـن حركـت، ايـن            بلكـه با  . نبايد ترس و واهمه داشته باشيد كه در اين دنيا همه چيز تمام خواهد شـد               

صيرورت، تا بي نهايت ادامه دارد و تا خلع يد غاصبان از زمين و منابع آن و آسمان، كه تعلـق بخـدا دارد و خـدا آنـرا                             
بشريت به معاد، يعني جائي كه جز خدا حكـم نمـي رانـد، مـي     . براي معيشت انسان قرار داده است، توقفي در كار نيست 

يد درگير مبارزه اي عمومي شود و هدف كوشش وي اين باشد كه در زمين هيچ مالكي جز خدا بـر                    بدينسان بشر با  . رسد
  .جا نماند و هيچ ضابطه اي جز كار براي خالفت خداي بكار گرفته نشود

  
  : فرمايد25و در سوره نجم آيه 

  
  فِللّهِ االخِرُه ُ و االو ُلي

  ».اول و آخر همه چيز خداي راست« 
  

اين امر عالوه بر آنكه قانون عـامي را بيـان مـي    . اين باور نكنيد كه آن قدرت ظالم و حاكم ابدي خواهد بود        و بنا بر    
زير سلطه از جمله چون قـدرت حـاكم را ابـدي مـي بينـد و                 : كند، مربوط به روحيه و باورهاي زير سلطه نيز مي گردد          

 گرفته شده است، خود را براي مقابله با اين قدرت          فراموش مي كند كه قدرت زورمند همان نيروئي است كه از خود او            
  توانا نمي بيند و حاضر نمي شود از بن دندان با آن درگير شود

  : فرمايد83     و در سوره يس آيه 
  

  فَسبحانُ الُّذي بِيدهِ ملَكوت ُ كُّلِ شَئي ً واِ ليهِ ُترجعونُ
  

  ».ر دست اوست و بسوي او بازگشت مي كنيدچه منزه است خدائي كه مالكيت و اختيار همه چيز د« 
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     پس اين سخن كه اين و آن مالكند، اين شاه و آن رئيس صاحب اختيار است، شرك است و بايد با اين شرك مبارزه                        
  .و از مالكيت هاي غاصبانه خلع يد كرد

 است كه در سراسـر تـاريخ بشـر           بدينسان همه اين آيه ها به صراحت، نفي مالكيت هاي مطلقه قدرتهاي خودكامه اي             
خود را مالك الرقاب نه تنها زمين، كه هر جنبنده اي مي دانسته اند، كانون هاي قدرت تشكيل داده اند و همـه چيـز را                          

  .در قبضه خود در آورده اند و مالكيت بر كان و مايكون را از حقوق طبيعي خود پنداشته اند
  
  : چند آيه ديگر و حاصل سخن-9
  

  : توضيح بيشتر، چند آيه ديگر را درباره مالكيت خدا مي آوريماينك محض
  

  : فرمايد26در سوره لقمان، آيه 
  

  لِلِّه مافِي السمواتِ و االَرضِ اِنِّ اهللاَ  ُهوا لغَنِي ُالحميد ُ
  

  ».آنچه در آسمانها و زمين است، از آنِ خداست و همانا خدا بي نياز و حميد است« 
  

  : فرمايد15در سوره ملك آيه 
  

  ُهوالَّذي جعلَ كُم االَرض ذَلوالً فَا ُمشوافي منِاكبِها و كُلوا مِن ُ رِّزقِهِ و اِلَيهِ النّشو ُ ر ُ
  

اوست آنكه زمين را رام شـما گردانيـد پـس در آن بهـر سـوي راه افتيـد و از روزيهـا كـه در اختيـار                             « 
  ».سرانجام راه ها بدو مي انجامد. گذارد، بخوريد مي

  
  : فرمايد66در سوره يونس آيه 

  
اِالاِنُّ لِلّهِ مِن فِي السواتِ و من فِي االَرضِ و مايِتِبع الُّذينُ يد ُعونُ مِن ُدونِ اهللاِ ُشرُكاء اِنُ يتّبِعونُ اِلّا الظِّنِّ                      

  و اِنِ ُهم الّا يخر ُصونُ
  

و پيـروي نكنيـد كسـاني را    . مين است خداي راستآگاه باش، همانا هر آنكه در آسمانها و هر آنكه بر ز  « 
  ».اينان پيرو گمان خويشند و نيستند مگر گمان پرست. شريكان خدا مي خوانند) پرستش(كه شما را به 

  
  : فرمايد120در سوره مائده آيه 

  
  لِلّهِ ُملك السمواتِ واالَرضِ و مافيهِنُّ و  ُهو علي كُلّ شَئي ً قَدير ُ

  
  ».نها و زمين و آنچه در آنهاست از آنِ خدايست و او بر هر امر تواناستملك آسما« 

  
  : فرمايد63در سوره زمر آيه 

  
  لَه ُ مقاليد ُ السمواتِ واالَرضِ والُّذَينُ كُفَرو اِباياتِ اهللاِ اولئك  ُهم اُلخاسِرونُ



  
  ».ر مي ورزند، زيان كارنندكليدهاي زمين و آسمان ها از آنِ خداست و كساني كه به آيات خدا كف« 

  
  .زمين و آسمان رااز آنِ خدا مي خواند و رزق را در دست او مي داند: 12 و 4     در سوره شوري آيه هاي 

  
آنچه را كه در آسمانها و زمين اسـت از آنِ خـدائي مـي خوانـد كـه بـر خـويش رحمـت و            : 12     در سوره انعام آيه     

  ...در روز قيامت جمع خواهد كرد و بخشايش را فرض كرده و آدميان را 
  

  ٭٭٭
  

     حاصل سخن آنكه به شهادت همه اين آيه ها و آيه هائي كه محض پرهيز از اطالـه كـالم نيـاورديم،  نظريـه اسـالمي                          
مالكيت به لحاظ آنكه پايه زور را در تمامي روابط آدميان با يكديگر، با طبيعت و با خود و خداي خود نفـي مـي كنـد و                            

آيـا ذكـر امـور فـوق آنهـم بـه            . كار را قبول مي نمايد، با شكل بندي هاي گوناگون اجتماع طبقاتي ناسازگار است             پايه  
دفعات، براي آن نيست كه آدميان را به خود آ ورد و آنها را از باورهاي حركت گيرشان رها كند و بديشان حـالي كنـد                  

 حاكم، مالكيت همة دنيا را در قبضه خود         ي  اي قدرت و گروهها   كه اسالم با اين امر مستمر كه در طول تاريخ بشر كانونه           
در آورده اند و آنرا از حقوق طبيعي و ذاتي خويش مي شمرند، مبارزه مي كند و آنانرا در ايـن دعـاوي بـر باطـل مـي                 

 اي نمـي    داند؟ حال بهمان دليل كه مسلمانان در اين چهارده قرن كمتر به اين مطالب توجه كرده اند، امروز نيـز عـده                     
اينان بايد به اين حقيقت استثمار بيابند كه تا بشر مطلق هـاي ذهنـي خـويش را    . خواهند بخوانند و نمي خواهند بفهمند     

خطاب ما به خصوص متوجه كساني است كه در خود اراده تغيير و رسالت مبارزه براي آزادي                 . نشكند، آزاد نخواهد شد   
اگر بشر فقط به دنبال اين پيام و رسـالت          . ن مطلقهاي ذهني خويش مي روند     بشر را سراغ ندارند ولي كمتر در پي شكست        

پيشاروي وي باز و بازتر خواهد شد و در افق كران ناپيـداي توحيـد     » اي انسان به غير خدا متقي نشو      « تاريخي برود كه    
  .پيش خواهد رفت

  
  ٭ ٭ ٭
  ٭ ٭

  
  
  
  
  

     : يادداشت ها
  
  171- 183 از جمله نگاه كنيد به صص -1
  ÉÉÉÉconomie Politique 12   ص -2
3- Jean Marczewski; Planification et Croissance ÉÉÉÉconomique des Démocraties Populaires   

  خصوص فصل دوم جلد دوم
  مقايسه كنيد مطالب   -4

Dictionnaire ÉÉÉÉconomique et Social Economie Politque ذيل كلمه 12 تا 6 را با صص ،Besion  
  96- 91  صص -5

Maurice Go Delier; Rationalité et Irrationalité en ÉÉÉÉconomie 



  
  :118 نگاه كنيد به ص -6

Pierre Raymond; Matérialisme Dialectique et Logique 

  :2 ، جلد 165و ص 
Rationalité et Irrationalité en ÉÉÉÉconomie 

  
  2لد  ج207 و 1 ببعد جلد 108 به ص  نگاه كنيد-7

Rationalité et Irrationalité 

  1، جلد 50و ص 
E. Mandel; Traitéd, ÉÉÉÉconomie Marxiste 

  ....و 
  : دو جلد-8

Rationalité et Irrationalité 

  362- 346 و صص 2، جلد 192- 207صص 
Traite Marxiste d  ’ ÉÉÉÉconomie Politique le Capitalisme Monopoliste d’ etat  

  
   27 و شوري 11 و زخرف 21  و نيز حجر49 قرآن سوره قمر، آيه -9
  
  .  ديگر درباره ماديت و معنويتر مبحث موازنه ها و نيز به مباحث براي تفصيل نگاه كنيد به موازنه مثبت، د-10
» ضـد ارزش  «در جامعه هاي امـروز ايـن        . مي پندارد » ارزش« را  » تشخص طلبي «  نكند كسي بپندارد كه نويسنده       -11

  .ارزش شده است
  245ه بقره، آيه  قرآن، سور-12
  .اره ها، نگاه كنيد به مبحث تكوين قدرت و ايجاد كيش شخصيت در كيش شخصيت در اين ب-13
براي اينكه در تكاثر، فزونـي طلبـي بهمـن          .  تكاثر كلمة درست تري است براي آنچه كه ما تا كنون تراكم گفته ايم              -14

بنـابراين مـن   . نكه تراكم اينچنين معنائي را نمي رساندواره ايست كه هر زمان در حركت بر خودش مي افزايد و حال آ         
  .بعد كلمة تكاثر را كه نسبت به مفهوم مورد نظر ما صحيح تر است، بكار خواهيم برد

رؤياهـايش رؤياهـاي    .  نگاه استعمار زده به شهر كلن ها نگاهي مملو از شـهوت و تمنـي و آكنـده از حـرص اسـت                       -15
نشستن بر سر ميز كلن، خوابيـدن و غلـت و واغلـت             . كامل و همه جانبه و با قهر      تصاحب، تصاحبي   . تصاحب كردن است  

، انتشـارات مصـدق،     3دوزخيـان روي زمـين، صـفحه        .... خوردن در رختخواب او و در صورت امكان خوابيدن با زنش            
  1شماره 

يـك  «  مورد يك انسان، بعنوان       بشر را بعنوان امت واحد يا جامعه توحيدي گرفته ايم و تمام اين بنا را مي توان در                  -16
  . نگاه كنيد به كيش شخصيت. هم پياده كرد و خود مطلق سازي هاي انساني را بررسي نمود» فرد
  .  از پويائي، جريان و نيروهاي محركه اي را مرا مي كنيم كه در اين جريان يا فراگرد پديده را متحول مي سازند- 17
   نگاه كنيد به بيانيه حكومت اسالمي- 18
   نگاه كنيد به بيانيه حكومت اسالمي - 19
  .»سير تحول طبيعت و جمعيت ايران«  در اينمورد نگاه كنيد به مقاله - 20
  120- 117 واليت فقيه يا حكومت اسالمي صص - 21
 قشون و ديوان ساالري اساسي ترين ابزار تراكم و تكاثر در پهنة سياست مي باشند و در حقيقت ايندو بريده از هم - 22

  . مي باشند، بلكه مجموعه اي تشكيل مي دهند كه در اين قسمت تحت عنوان قشون از آن سخن به ميان استن
   خبرنامه جبهه ملي ايران34 و 35 و 36 و 38 نگاه كنيد به شماره هاي - 23
    نگاه كنيد از جمله به مبحث تكوين قدرت در كيش شخصيت- 24



   نگاه كنيد به بيانيه حكومت اسالمي- 25
  18، صفحه 1 دوزخيان روي زمين، انتشارات مصدق، شماره - 26
  55- 85 صص - 27

Francois Perroux,  L’ ÉÉÉÉconomie du XX éme Siécle 
هويدا در بـازار    : بازگو كرده اند  » نخست وزير «  مردم كشور اين وابستگي خطرناك و همه جانبه را در لطيفه اي به               -28

اين اواخر پول بيشتري بابـت      :  بازاري روشن بين در پاسخ وي گفته است        يك. اصفهان قيمت چلوكباب را پرسيده است     
» .مونتاژ شدن چلوكباب از مواد غذائي وارداتي ذكر مي كند    « چلوكباب مي پردازد و علت آنرا چلوكباب فروش محل          

 خودمونه كه   برنجش مال امريكاس، گوشتش مال استرالياس، كره اش مال هلندس و فقط ماستش مال اصفهونه              : او ميگه   
و وقاحت هويدا را ببين كه در پاسخ مي گويد گرانيش مال ماست اسـت  » .اونم سال ديگه وارداتيشو تقديمتون مي كنم    

  .كه توليد داخله مي باشد، وگرنه واردات ارزان تمام مي شود
 چهلم، خبرنامـه جبهـه ملـي        ، شماره »خارجي شدن اقتصاد و اقشار حاكمه ايران      «  براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به مقاله         -

  .1354ايران، فروردين ماه 
 براي توضيح بيشتر نگاه كنيد به مقاله حركت انتقالي درآمدهاي نفت، شماره سي و نهم خبرنامه جبهه ملي ايران، - 29

  .1353بهمن ماه 
 سيا به كمك كمپاني      مرداد را  28خواننده به ياد مي آورد كه كودتاي        :  دو نمونه براي صدق مدعا كفايت مي كنند        -30

به هم  ... و    .I.T.Tهاي نفتي به انجام برد و بيست سال بعد برنامه كودتاي خونين عليه آلنده را شركت هاي چند مليتي                    
و گذرا مي گوييم كه همچنانكه پس از سقوط مصدق، دولت كودتا هـم از غـرب و                 . پشتي سيا طرح ريزي و اجرا كردند      
هاي ايران را پس داد، دولت ژنرال هاي شـيلي نيـز در عـين      دولت شوروي طلب   كنسرسيوم كمك مالي گرفت و هم     

 ميليـون دالر كمـك از       58 ميليون دالر از كنسرسيومي از بانكهاي سرمايه داري، موفق به دريافـت              200دريافت بيش از    
  ... جمهوري خلق چين نيز گشت 

  .، خبرنامه جبهه ملي ايران1352 ماه ، بهمن35، شمارة »!نفت، نفت، نفت«  نگاه كنيد به مقالة - 31
  1352شماره سي و هفتم خبرنامه جبهه ملي ايران، خردادماه » نفت و مواد انرژيس زاي ديگر«  نگاه كنيد به مقاله - 32
برنامه پنجم در خدمت « ، »خارجي شدن اقتصاد و اقشار حاكمه ايران«  براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به مقاالت - 33

  . خبرنامه جبهه ملي ايران47 و 46 و 45 و 40مدرج در شماره هاي » دروازه هاي بزرگ« و     » هاچندمليتي 
  . امروزه غرب گرايي با گرايش تحميلي بدوران ساساني شعار حاكمان گشته است- 34
   17- 19اره هاي  بعنوان نمونه در مورد ايران نگاه كنيد به خانواده اسالمي، واحد پيشĤهنگ، اسالم مكتب مبارز، شم- 35
  ، شركت انتشار231- 216 نگاه كنيد به بحثي دربارة مرجعيت و روحانيت، صفحات - 36
   در فجر ساحل، محمد حكيمي42 و 37 منقول از صفحات - 37
يـونس  :  و نيز213سوره بقره آيه . بوده اند و آنگاه اختالف كرده اند » امه واحده « به تعبير قرآن آدميان روزگاري        -38
 .8، و شوري 93، نحل 48، مائده 118ود ، ه19
 .37به نقل از در فجر ساحل، محمد حكيمي، ص ) 24/الختصاص (- 39
، ترجمة )گورويچ(، سير جدالي و جامعه شناسي 91-95، بخصوص صص »ديالكتيك هگل«  بعنوان مثال نگاه كنيد به       -40

 .آقاي حبيبي
ايشان اين توجـه    . رس ما بوده، اقتصاد ما، اثر محمد باقر صدر است          از ميان كارهائي كه بعنوان منبع و مأخذ در دست          -41

 .را كرده اند كه پايه مالكيت در اسالم كار است و فضل تقدم با ايشان است
 83 و 62: ، نسائ134 و 110:  و بقره19 و 18 و 15 و 13 و 7:  و اسري108 و 70 و 52 و 8: يونس: نگاه كنيد به آيات  -42
 41 و   7: ، رمز 52: ، يس 11: ، نور 76 و   43: ، زخرف 40 و   39 و   38 و   31: ، نجم 48 و   20 و   15: ، شوري 133 و   112 و   111و  
 و  160 و   104 و   70: ، انعام 50 و   25: ، سبا 21: ، طور 44 و   41: ، روم 19: ، احقاف 40: ، عنكبوت 46: ، فصلت 84: ، قصص 70و  

    ... و 9 و 8و 7 و 6 و قارعه 22 :، دهر34 و 33: ، نحل111، 109: ، هود8و 7 و 6: ، زلزال164
   31-41، صص 13 نگاه كنيد به بعثت دائمي، اسالم مكتب مبارزه، شماره -43



  39 سوره نجم آيه - 44
  278 قرآن سوره بقره قسمتي از آيه - 45
  در اين باره نگاه كنيد به مبحث اول كيش شخصيت- 46

ورت پوليِ مازاد توليد كم كاستي هاي نظريـه ارزش اضـافي       ماندل گمان برده است كه با تغيير ارزش اضافي به ص           -47
و بخش  : اما پل باران بدرستي مي گويد همه مازاد به پول و همه پولها به سرمايه تبديل نمي گردند                 . را از بين برده است    

  : 110-107صص : در باره اين دو نظر نگاه كنيد به. بزرگي از مازاد بالقوه و متصور اصالً بوجود نمي آيد
E. Mandel, Traité d’économie marxiste, 1 

  .71- 92و صص 
Paul. A. Baran, ÉÉÉÉconomie  politique de la croissance, Francois Maspero, Paris 1967. 

 . همانجا- 48
 261 قرآن سوره بقره، آيه - 49

سلط و اقتصادهاي زير سلطه درگرفه اند       ميان اقتصاد م  » مبادله نابرابر «  بدينقرار مالحظه مي شود مباحثاتي كه دربار         -50
 .به جنبه اي از جنبه هاي مسئله ناظرند

  ... نگاه كنيد به سير تحول طبيعت ايران - 51
 195- 194 ماركس ارزش اضافي را تفاضل ارزش جديد نيروي كار از ارزش توليد مي داندو نگاه كنيد به صص - 52

  جلد اول، كتاب اول
Karl Marx, Le capital, éd. Sociales, Paris, 1962. 

كلتـي فيلسـوف ايتاليـائي ضـمن        . پل باران اقتصاددان ماركسيست معاصر بجاي اين مفهوم، مفهوم مازاد را نشانده اسـت             
  .بررسي بحران ماركسيسم علت اين كار پل باران را بكار نخوردن اين مفهوم براي تبيين اقتصاد قرن بيستم مي داند

  كيش شخصيت  نگاه كنيد به مبحث دوم- 53

  : پل باران سه نوع مازاد تميز مي دهد- 54
  . مازاد واقعي يعني تفاضل ميان توليد جاري واقعي و مصرف واقعي-1
 مازاد بالقوه يعني تفاضل ميان مصرف حياتي و توليدي كه مجموع امكانات فني و طبيعي و انساني امكان آنرا مي -2

  .دهند
صورت حذف تبذيرها و اسراف ها و عقالني كردن سـازمان توليـد ممكـن بـود                  مازاد تصوري يعني محصولي كه در        -3

امـا جهـت    . بدينقرار هر چند اين نظر را با آنچه بداللت قرآن در متن بيان گشت بايد انتقاد و تصحيح كرد                  . توليد گردد 
براي . انطباق جويند استدالل صحيح است و نويد مي دهد كه در اين زمينه نيز دست آوردهاي علمي با رهنمود قرآني                   

  : كتاب71-92تفصيل نگاه كنيد به صص 
Paul. A. Baran, ÉÉÉÉconomie politique de la croissance. 
گزارش باشگاه روم درباره آينده اقتصادهاي صنعتي و نيز نوشته هائي نظير كتاب ضـد اقتصـاد و سـازوكارهاي از رشـد                       

   . و همگرائي شان در جهت نظر قرآن استماندگي بيانگر توجه گرايش هاي مختلف به وخامت وضع
  47 تا 43 قرآن، سوره يوسف، خصوص آيه هاي - 55
 و الزمر، آيه 268 و بقره، 32 و مائده، آيه 34 و 28 و غافر، آيه هاي 34 و دخان، آيه 83 قرآن، سوره يونس، آيه - 56

   53 تا 49هاي 
  127 تا 125 قرآن، سوره طه، آيه هاي - 57
  38 و سوره محمد، آيه 10 تا 8يل، آيه هاي  قرآن، سوره ل- 58
  182 و 181 قرآن، سوره آل عمران، آيه هاي - 59
  27 و 26 قرآن، سوره اسراء، آيه هاي - 60
 141سوره انعام، آيه   - 61

  6 و نساء، آيه 31 و اعراف، آيه 43 و خوف، آيه 19 و يس، آيه 81 قرآن، سوره اعراف، آيه - 62
  164 و اسالم و مالكيت، ص 66 فيض االسالم، صفحه  نهج البالغه، ترجمه- 63



   جامع االختيار به نقل از تهذيب شيخ طوسي- 64
هر كس را « : گفت» فرمان تشكيل حزب رستاخيز را داد«  خوانند از ياد نبرد كه شاه در مصاحبه اي كه در آن - 65

  .هستند» صدر بيم و اميدم« و در همه جاي جهان قدرتمندان ! »گفتم خائن است، تكليفش معلوم است
   براي تفصيل مراجعه كنيد به روشن شناخت بر پايه توحيد، مبحث امامت- 66
  . براي تفصيل مراجعه كنيد به كيش شخصيت مبحث دوم- 67
  . اصول پايه و ضابطه هاي حكومت اسالمي آورده شده اند31-32 دو قول فوق از صفحات - 68
  24 قرآن سوره نازعات آيه - 69
 سـوره  109 و نيـز آيـه هـايس        44سوره فاطر، آيه    ...  يسروافي االرض فينظرواكيف كان عاقبه الذين من قبلهم           اولم -70

 نحـل و  36 آل عمـران و  137 محمـد و  10و ) غافر( سوره مؤمن 82 و 21 سوره روم و 42  و 9 سوره حج و 46يوسف و  
  . عنكبوت20 النمل و 69 انعام و 11
اري كه مجاهد حضرت آيت اهللا طالقاني را دستگير مي كردند افسري به وي گفته بود شما  مي گويند يكي از دهها ب  -71

  ...!چرا آيات توده اي قرآن را تفسير مي كنيد 
   واليت فقيه يا حكومت اسالمي182 به نقل از صفحه - 72
  . درباره نقش عمل آدمي، نگاه كنيد به كيش شخصيت مبحث اول- 73
  .، شعر شورشي1شارات مصدق، شماره  دوزخيان روي زمين، انت- 74
   9 افضل الجهاد، انتشارات مصدق، شماره 9- 11 نگاه كنيد به صفحات - 75
  : بدينسان- 76

  بنده همان به كه زتقصير خويش           عذر به درگاه رضا آورد
 ورنه سزاوار شهنشاهيش                     كس نتواند كه بجاي آورد

 تا فاجعه آذربايجان و 20 درباره امالك شاهي در، از شهريور 13 و 12به متن مذاكرات مجلس  نگاه كنيد از جمله - 77
 .زنجان، حسين كوهي كرماني

 258 نگاه كنيد به از جمله قرآن سوره بقره، آيه - 78

79 -  Histoire de la popriété, Feelicien Challaye, Que-sais-Je? 

  48ست ص  به نقل فليسين شاله در مالكيت چي- 80
  1/307، اصول كافي 6/327 تهذيب طوسي - 81
 29سوره نساء، آيه   - 82

 203-200 اسالم و مالكيت، صص - 83

  226- 227 اقتصادنا، جلد دوم، صفحات - 84
 273 قرآن، سوره بقره، آيه - 85

 34 قرآن، سوره سبا، آيه - 86

 99 در فجر ساحل، محمد حكيمي، ص - 87

  87ز آيه  قرآن، سوره يوسف، قسمتي ا- 88
 8/328 تهذيب طوسي - 89

 6/368 تهذيب طوسي - 90

   اين كتاب65 نگاه كنيد به ص - 91
  صحيح بخاري- 92

  76 برهان قرآن، سيد صدرالدين بالغي، ص - 93
اينان كه از علم همين را آموخته اند كـه         . را نشان مي دهد   » علم بازان «  اين امر خالف حقيقت بودن قول پاره اي          -94

مدعي هستند كـه    : علم« اين شيفتگان   . باره جامعه هاي ديگر گفته شده است، درباره ايران هم صادق است           هر حرفي در  
چون در جامعه اروپايي در آغاز دوران بورژوازي، بورژواها از طريق قـرض دادن پـول و ربـا بـه فئـودال هـا آنهـا را                            

  انحصار بـورژوازي بـوده و فئودالهـا اصـوالً            پول در : ورشكستند، پس در آنطرف دنيا هم وضع بهمين صورت بوده است          



و چون اسالم ايدئولوژي فئودالي است، ربا را قـدغن كـرده            . پولي نداشته اند و ناچار دائماً از تجار قرض مي كرده اند           
« البتـه در همـه جامعـه هـا،          . حال آنكه درستي اين سخن درباره جامعه هاي غربي نيز به جد محل ترديد است              ... است  
 ...از صرافان قرض مي گرفته اند، اما پول در انحصار قدرتمندان بوده است »  دولترجال

   مجمع البيان- 95
   به نقل محمد حكيمي در فجر ساحل از كافي - 96
  28 محمد غزالي – االسالم والمناهج االشتراكيه - 97
  6/328 تهذيب طوسي - 98
  427 رساله آقاي خميني،  - 99
  286-300 صص - 100
  135 ص - 101

Karls Witfogel, "Le Despotisme Oriental" (Ed. De Miniuit, Paris 1964) 

    36- 37 محمد حكيمي در فجر ساحل - 102
  5  قرآن، سوره قصص، آيه - 103
 واضح است كه اگر اندوخته تنها از محل حاصل كار باشد هرگز نمي تواند آنقدر بشود كه اگر چند فرزند آنرا بـه                        -104

 . پيدايش عقده و گره و تمركز گرددارث ببرند موجب
105 -   

Proudhon, Qu’est-ce que la Propriété 

  65 تا - 61 صص - 106
Marx, Engels, L’Ideologie Allemand, Ed. Sociales, Paris, 1971. 

  
 تحقيق  انطباق موضع گيريهاي قرآن را بااصول اسالم را مطالعه كنيد و ارتباط اين موضع گيريها را با يكديگر- 107

  .نمائيد
تـا وقتـي ميكـرب وبـا وجـود دارد و            .  همانسان كه بيماري وبا را وقتي درست شناختند سرم ضد آنرا نيز سـاختند              -108

مي توان اثر بخشي اين سرم را افزايش داد اما نمي توان            . بيماري وبا را بوجود مي آورد سرم ضد آن بكار خواهد رفت           
در مسائل اجتماعي و همه مسائل نيز اصل اجتهاد      . كشفش مي گذرد آنرا بدور انداخت     بدليل آنكه مثالً يك قرن از تاريخ        
  .  به منظور افزايش اثربخشي هاست

 و مائده آيه 184 و 172 و 168 و 60 و بقره آيه هاي 32 تا 20سوره عبس آيه هاي :  نگاه كنيده به قرآن از جمله به-109
 و 28 و حج آيه هـاي       81 و طه آيه     114 و النحل آيه     69 و انفعال آيه     160ه   و اعراف آي   142 و   141هاي    و انعام آيه   88
  .و نيز نگاه كنيد به فصل هاي مالكيت و عدالت و مالكيت و معاد...  و 651 والمؤمنين آيه 36
است از جانب متفكـران غـرب       » علم اقتصاد رسمي  «  در سالهاي اخير آثاري كه منعكس كننده اين عجز چشم گير             -110

از . اين آثار بار ديگر سخن قرآن را بياد مي آورند كه دانش سرانجام به نظـر قـرآن ره خواهـد جسـت                      . تشار مي يابند  ان
اقتصـاد  « : منتشـر كـرده انـد آمـده اسـت كـه             » ضد اقتصاد « جمله در مقدمه كتابي كه دو اقتصاددان سوسياليست بنام          

تعبيـر مـي كنـد و بـراي آنهـا راه            » مسائل«  از منازعات به     شبه علم است و وضع موجود را توجيه مي كند و          » آكادميك
  ».ذهني و بنابراين پوچ مي سازد« حلهاي 

راه حل سازي هاي غير واقع بينانه و سراسر ادعا و بايد واقعيت تضادهائي را نشاند كه در همه جامعـه                     » در برابر اين       « 
وخامت بارتر شدن شرايط زندگي در شهرها و سخت تـر           : ندها چه سرمايه داري و چه سوسياليست بر هم افزوده مي شو           

شدن شرايط كار، افزايش نابرابري ها در توزيع ثروت ها و قدرت ها، اسراف و از خود بيگانگي كه جامعه معتاد به مصرف              
  : نگاه كنيد به... بوجود آورده است و ... انبوه و شتاب گير 

Jacques Attali, Marc Guilaume, L’Anti-ÉÉÉÉconomique, Paris, 1974 
 گويند شيخ بهايي دانشمند يگانه عصر صفوي بخواست شاه عباس به نجف رفت تا شيخ احمـد مقـدس معـروف بـه                    -111

شيخ اردبيلي پذيرفت كه به ايران آيد اما هر چه كردند حاضر نشد بـر مركبـي                 . مقدس اردبيلي را با خود به ايران آورد       



مقدس از اين كار امتناع . ن خر آهسته مي رفت شيخ بهائي امر كرد او را تندتر براننددر راه چو. جز بر خر خويش نشيند    
 به نقل 29نصراهللا فلسفي، زندگي شاه عباس جلد سوم، ص        . (نمود و گفت كه حيوان بايد با اراده و اختيار خود راه برود            

اراده و اختيار را براي انسان قائـل نيسـتند بلكـه            و در اين قرن و زمانه، نه تنها غيرمسلمانها اين           ) 175از قصص العلماء ص     
  پيش مي رويم يا واپس مي گراييم؟ . مسلمانها نيز يكديگر را آلت تلقي مي كنند

   197- 196 امت و امامت، دكتر علي شريعتي، صص - 112
   در اين مورد نگاه كنيد به اسالم و مالكيت، سيد محمود طالقاني -113
 . مي باشند2، جلد 81-82اب اقتصاد ما، محمد باقر صدر، صص   همة نقل قولها از كت-114
  . منظور از همسايه و برادر در اينجا، عموم مردم است-115
 در حديث ابوبصير و حديث ديگري كه از قول امام صادق نقل شده، اربعاء را آبي ذكر كرده اند كـه بـه كمـك                          -116

 .شتر از چاه بيرون آورده شود
 و يس 24 و سجده 5 و قصص 73 و انبياء 71) بني اسرائيل(االسراء : ز جمله آيات زير آمده است درباره امامت ا- 117
  74 و فرقان 12
  132-135 نگاه كنيد بخصوص به روش شناخت بر پايه توحيد، صص - 118
، 12، نـوح    186، آل عمـران     11، جمعه   21آيات حديد   :  و نيز در اين باره نگاه كنيد به        54آيه  :  قرآن، سوره يونس   -119
  111 و 88 و 81 و 72، انفال 25، توبه 95نساء 
  25 قرآن، سوره حديد، قسمت اول، آيه - 120
 135 قرآن، سوره نساء، آيه - 121

   8 قرآن سوره مائده، آيه - 122
 در جلد دوم، برنامه اي براي مطالعه جامعه هاي زيرسلطه و برنامه اي براي تجديد بناي اقتصاد اين كشورها - 123

 .ست داده خواهد شد و اين امور با مراجعه به آن برنامه ها، وضوح خود را بدست خواهند آوردبد
  21 و 20 شماره آيه هاي مندرج در متن 21 تا 19 قرآن، سوره حجر آيه هاي - 124
، به  درباره لزوم تغيير ضابطه تشخص به ضابطه تقوي، صاحبان تمايالت ايدئولوژيك مختلف و گاه متضاد در غرب- 125

  .نظرهاي نزديك بهم و گاه كامالً مشابه رسيده اند
، بخوصس 36، محمد 64، عنكبوت 104 و 28، كهف 15، هود 70 و 32، انعام 94، نساء 185آل عمران :  قرآن- 126

  .. و 20حديد 
  14 قرآن، آل عمران آيه - 127
  548 سيد قطب، في ظالل القرآن، ص - 128
  15 قرآن، آل عمران، آيه - 129
  18 و 17 و 16 قرآن، سوره آل عمران آيه هاي - 130
 در ترتيب اين نيروهاي محركه تغيير داديم تا نيروهاي محركه اقتصادي و سياسـي و اجتمـاعي و فرهنگـي از پـي       -131

مؤلف كتابي كه اين فهرست از آن نقل شده است، اين نيروها را بر اساس استقالل و تابعيت ترتيـب                    . يكديگر قرار گيرند  
  : چاپ سوم كتاب482 تا 476نگاه كنيد به صص .  بودداده

André Piettre, Pensée ÉÉÉÉconomique et Theories Contemporaines, Paris, 1964 
  . اگر توفيق الهي يار گردد، در مطالعه سير تحول انديشه اقتصادي به اين موضوع مفصالً پرداخته خواهد شد- 132
استيال و علـو طبقـه      » سخريا« طب در توضيح اين آيه بدرست مي گويد معني          سيد ق . 32قرآن، سوره زخرف آيه      -133

بلكه منظور از آن استعدادهاي يكـديگر را        ) 330، ص   7في ظالل القرآن ج     (اي بر طبقه اي و يا فردي بر فردي نيست،           
ـ  71قـرآن در آيـه      . و اقتضاي اصل نيـز همـين اسـت        . بكارگرفتن و مجموعه مناسبي بوجود آوردن است       وره نحـل،    س

  .داند نابرابري در استعداد را موجب نابرابري دراستفاده از رزق نمي
  49 و 48 تاريخ مالكيت مذكور، صص - 134
  همانجا- 135

  45 منقول از در فجر ساحل، ص 163/  اكمال الدين - 136



  الــُعسريـُريد اهللاِ بِكُم اليـُسر واليـُريد بِكُم  ... 185 قرآن، سوره بقره قسمتي از آيه - 137
  . در فجر ساحل نقل شده اند36- 47 احاديث و روايات اين قسمت از صفحات - 138
 و 107، صص 1336، ادوارفقه تأليف محمود شيباني، تهران 2در باره اين آيه نگاه كنيد به جلد . 61 سنوره نور، آيه - 139
   109 و 108 خصوص روايات منقول از امام صادق، ص 108
بهشت فعالً صحرائي خالي است، بـي  « : حديثي نقل كرده اند كه مي گويد) 146ص  (عدل الهي    آقاي مطهري در   -140

كشت و زراعت، همان اذكار سبحان اهللا و الحمداهللا و االاله اال اهللا و اكبر و القوه ال باهللا درختهائي هستند كه بـا گفـتن                          
ينكه بهشت را مشي در مسـير توحيـد و مبـارزه بـا              اين حديث صراحت دارد بر ا     » در اين دنيا در آن جا كاشته مي شوند        

  . اند شرك مي سازد ايشان احاديث ديگري نيز در اين زمينه آورده
   278- 280، صص 2 اقتصاد ما، جلد - 141
 خاصـه سـوم     109-135چاپ بيروت، در فصـل شـمول صـص          .  سيد قطب در خصائص التصور االسالمي و مقوماته        -142

  . خواند چرا كه شمول در طبيعت ُصنع خدا استمي» شمول«انديشه اسالمي را 
گفت بنابر اين هيچ پديده اي از هدايت تهي ): قال ربنا الذي اعطي كل شيئ خلقه ثم هدي (50 سوره طه آيه - 143

  .نيست
  12 قرآن، سوره يس آيه - 144
ر و كتـاب لغـت بـه همـان      برادر دانش پژوه با مراجعه به ترجمه هاي قرآن به زبان هاي فارسي و خارجي و تفسـي     -145

 سوره طه و آيات ديگر اصل امامت قانون عام          50بر پايه اين آيه و آيه       . مفهومي دست يافته است كه در متن آمده است        
  .جاري و ساري در همه پديده ها تلقي و در روشن شناخت بر پايه توحيد، توضيح شده است

  .واد فاضل نقل خواهند شد همگي قول ها از سخنان علي عليه السالم به قلم ج- 146
 لختي از راه عبرت، در اين رخداد نظر كنيد و اين رفتار را با رفتار همه كساني كه در همه كشـورهاي جهـان بـر                           -147

امروز در كشور شيعه ايران، شاه و كسانش عالوه بر ثـروت هـاي افسـانه اي، هـر                   . سرير حكومت تكيه دارند، مقايسه كنيد     
روزي در مسجد دمشق بخواست معاويه بر منبـر         . باري عقيل از برادر ُبريد و به نزد معاويه رفت         . ديك، يك بنياد ساخته ان    

ديگـر مـا در روزگـار،    « : معاويه در برابر اين انسان كامل، خويش را نـاچيز يافـت و گفـت       . رفت و اين داستان باز گفت     
  .  ..عقيل بسوي برادرش بازگشت . »فرزندي مانند علي پرورش نخواهد داد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  



  فصل هفتم
  مبارزه تمام و مرحلة اسالم

  

  از گشودن نطفه هاي قدرت، تا بستن كلية راههاي تكوين آنها
  
  
  
  

  :در اين فصل از
 مبارزه انديشة توحيدي با تمركز و تكاثر و راه توحيد با امامت توحيدي يعني عدم تمركز و تكاثر و هر چه بيشتر                       -    الف

  اي ظهور و بكار برد و رشد همه جانبة استعدادها،يشه مردمان و ايجاد و بسط زمينهمكانات كار و عمل و اندبرابر كردن ا
 نفي و منع و حرت تصاحب ثمرة كار ديگري و انذار به مردم براي مبادرت نورزيـدن، تـن در نـدادن و مبـارزه بـا                            -ب

  روابط زور ناشي از تمركز و تكاثر، 
  ار كه عمدتاً بوسيله قدرت سياسي اعمال مي گردد، برخي از راههاي استثم-ج
 هزينه هاي قدرت يعني تخريب نيروهاي محركة اقتصادي در توليد قدرت سياسي، و سياستهاي مالي و مالياتي اسـالم        -د

  براي جلوگيري از انعقاد هرگونه كانون تمركز و تكاثر، و
  .خن به ميان خواهد رفت طرق و وسائل مختلف دزدي و استثمار و مال اندوزي، س-هـ 
  
  
  
  
  
  

 مبارزه مستمر و از ديرباز تاريخ انديشه توحيدي با تمركز و تكاثر، و دو راه و دو پويايي، راه شرك با امامت شرك - الف 
  :و راه توحيد با امامت توحيد

  
  : مبارزه مستمر و از ديرباز تاريخ انديشة توحيدي با  تمركز و تكاثر-1

از ابـراهيم بدينسـو   . ار و تمركز و تكاثر قدرت مادي و غير آن، با پيدايش انديشه توحيدي همزاد است                 مبارزه با استثم  
بنا بر تاريخ مكتوب، نزد قوم يهود، در پي تمركز و تكاثر اموال             . اين مبارزه قرار و قاعده و نظم و نظامي پيدا كرده است           

بطوريكـه از نمونـه   . عليه تمركز و تكاثر ثروتها بوجود آمدند اجتماعي و فرهنگي، نهضتهاي متعددي -و قدرتهاي سياسي    
  :شوند روشن خواهد گشت، رهبري تمام اين نهضتها را علماي مذهبي بعهده داشتند هائي كه ذكر مي

  
كه در نيمه دوم قرن هشتم قبل از ميالد، اشعياء اوضاع روزگـار خـودش را                ) 79(     در كتاب تاريخ مالكيت آمده است،       

بدبختي از آن كساني باد كه خانه بر خانه مي افزايند و مزرعه بر مزرعه، تا اينكه هـيچ جـائي                     « : د كرده و گفته است    انتقا
خدا اينان را   . براي فقرا باقي نمي گذارند و هر چه هست را خود تصرف مي كنند، تا جائيكه تنها آقاي مملكت مي شوند                    

ـ    . الت و صلح بنياد خواهد كرد  عذاب و مجازات خواهد داد و روزي يك جامعة عد          ه طرفـداران ايـن شـخص از هرگون
نه كسي خانه اي از خود داشت و نه زميني، همه با .  و نقره را بر خود حرام كردند مالكيت شخصي چشم پوشيدند و طال

 و هايشان بروي همه كس چه اهل محل و چه بيگانـه بـاز بـود و لبـاس و غـذا و كـاال       هم زندگي مي كردند و در خانه  
انبارهاي جمعي داشتند و جز براي حداقل معيشت كار نمي كردند، زيرا معتقد بودند كه بيش از آن به تجـارت خواهـد                       



انجاميد، و تجارت عشق به سود و ميل زيان زدن به غير را بوجود مي آورد و موجب همان جامعة ظالمـان طبقـاتي مـي                          
  .شود

ودي قرن اول بعد از مسيح باني نخستين جامعه و خالق مالكيت خصوصي      در همان كتاب آمده است كه تاريخ دان يه 
اين قابيل بود كـه بـرادرش را كشـت و           « مي داند و اضافه مي كند كه        ) قابيل، قاتل برادر  (زمين را يك جنايتكار بزرگ      

« : گفتـه اسـت  مسـيح  .  را تظاهر تمام عيار تقوي مي دانست وي اشتراكي كردن اموال. »باب كردمالكيت خصوصي را 
چقدر مشكل است بر صاحبان ثروتها كه وارد قلمرو خدا شوند، براي شتر رد شدن از سوراخ سوزن آسانتر است تا بـراي                       

  ».يلهوارد شدن به قلمرو عدل ا. يك ثروتمند
نخسـتين كليسـا يـك مجمـع        . مسيحيت در روزهاي نخستين يك جنبش فقيـران بـود         « ): 80(     ارنست رنان مي نويسد     

اينان اموال و   . قيران بود، تمامي مؤمنان با هم و در يك مكان زندگي مي كردند و همه چيزشان جمعي و اشتراكي بود                   ف
  ».امالك خود را مي فروختند و بها را ميان همه به نسبت احتياج تقسيم مي كردند

ستثمار و تمركـز و تكـاثر ثـروت و               اين اشاره مختصر از اين باب آمد كه دانسته شود مبارزه در چهارچوب مذهب با ا               
ولي هر عقيده اي از زماني كه بصورت ابزار قدرت در مي آيد، نقـش               . قدرت امر بي سابقه اي در تاريخ بشر نبوده است         

نخستين خود را از دست مي دهد و خودش وسيله توجيه روابط جديدي مي شود كه براي تمركـز و تكـاثر قـدرتها در                         
  .كانونهايي ايجاد شده اند

  
   تمركز و تراكم سرمايه در دست سرمايه دار يا دولت؟-2

  در مقياس يك كشور و يا جهان؟ يا عدم تمركز و تراكم؟
  

اين الگو  : يكي راه حل تمركز و تراكم سرمايه در تضاد است         :      در روزگار ما دو راه و روش اقتصادي مورد عمل است          
شتر داشتن ارزش نشود، و تا رقابت نباشد، مردم دنبال بيشتر داشتن نمي             بر آن است كه اگر كانونهاي قدرت نباشد و تا بي          

. سرمايه داري موجب مي شود كه سرمايه ها متمركز و متراكم شوند و اقتصاد رشـد كنـد                 . روند و توليد ثروت نمي كنند     
ـ           ل بـر رقابـت اسـت و    مي گويند اين شيوه توليد معايب خود را دارد اما به لحاظ آزادي كارفرمائي و از آن جا كـه اص
  .رقابت بدون آزادي انتخاب ممكن نيست بهترين روشهاست و بتدريج نيز معايب آن رفع مي گردد

اين راه حل مـي گويـد بـا جمـع           .      راه حل دوم تمركز سرمايه در دست دولت پرولتاريا و تراكم آن از طريق اوست              
رمايه، تضاد سرمايه و كار از بين مي رود و جامعه           شدن سرمايه در دست دولت و حذف مالكيت خصوصي، خصوصي بر س           

هزينـه هـاي زائـد كـه در رژيـم      . طبقاتي بسوي جامعة بي طبقه تحول مي كند و انسانها از استثمار و ستم آزاد مي شوند   
سرمايه داري از انجامشان گريزي نيست از بين مي روند و رشد اقتصادي به ميزاني به مراتـب بيشـتر و آهنگـي بـاز هـم                           

پاره اي  : ميان جانبداران اين راه حل نيز اختالف وجود دارد        ... شتابگيرتر انجام مي گيرد و بشر به دوران وفور مي رسد            
  .موافق تمركز و تراكم در مقياس ملي هستند و جمعي تمركز و تراكم در مقياس جهاني را چاره كار مي شمرند

جامعه جهاني در يك وضعيت انفجـاري       . گانگي انسان انجاميده است        امروز هر دو راه حل فوق به اسارت و از خود بي           
راه حل اسالمي كدام اسـت؟ موافـق امامـت          . برد و توليد بشر  عمده در تخريب خود وي بكار گرفته مي شود              بسر مي 

. كنـد است، مشكل را شكل تمركز و تراكم حل نمـي  ... اسالمي كه مقتضي منع تمركز و تراكم سرمايه و قدرت سياسي و   
. باشد حل نمي گـردد    » دولت پرولتاريا « مشكل با تبديل مالكيت خصوصي سرمايه به مالكيت دولتي حتي اگر اين دولت              

در اين صورت هم ابزار كار و هم اطالعات و هم زمين و هـم منـابع                 . مشكل با جلوگيري از تمركز و تراكم حل مي شود         
در اين صورت استعدادهاي بهتر بجاي سوار       . استعداد قرار مي گيرد   موجود در طبيعت در اختيار تمامي بشريت به نسبت          

 نمـي   رد  مانند و ديگر انسان زير فشار طاقت شكن قدرت فزوني جوي سرمايه خـو              ديگران شدن، امام و پيشتاز باقي مي      
مـه اي از اينـدو      آنـرا ملق  . بدينقرار اسالم راه حل بينابيني ميان سرمايه داري و كمونيسـم نيسـت            ... شود، در اين صورت     

اقتصاد اسالم نه آن و نه ايـن كـه راه حـل سـومي               . داراي عناصري از سرمايه داري و كمونيسم نمي توان و نبايد شمرد           
بنـا شـده    ) بهر شكل كه انجـام بگيـرد      (است كه نه بر زور كه بر توحيد و نه بر تمركز و تراكم كه بر عدم تمركز و تراكم                     

  . است



 تمركز و تراكم با از بين بردن انحصار تصميم و شركت دادن همگان در تصميمات و در اختيار                        رشد اقتصادي در عدم   
چنـان  ... امامت و رهبري مازاد توليد را بصورت ابزار و اطالعـات و  . ايشان گذاشتن اسباب تصميم آزاد ممكن مي گردد       

شـتر، در توليـد بـا اسـتعدادهاي فراتـر، برابـري       در جامعه توزيع مي كند كه استعدادهاي فروتر با استفاده از امكانـات بي      
و .  محركه اقتصادي گـردد    ي  به بيان ديگر، كار سنگين رهبري و امامت اسالمي آنست كه مانع از تخريب نيروها              . جويند

 اقتصادي و غير آنرا تابع ايجابات فزوني طلبـي          ري روابط قدرت افتند و فعاليتهاي       مانع آن گردد كه اين نيروها در مجا       
نمود واقعي، جريان نيروهاي محركه در فعاليتهـاي  . نمود واقعي تمركز و تكاثر، قدرت تصميم است . هاي قدرت گردانند  

ايـن  . اقتصادي تخريبي، خروج كار و سرمايه از خدمت توليد اقتصادي و به خدمت توليد قدرت سياسي درآمدن اسـت                  
طالعه نشده است، بسيار كم مـورد توجـه محققـان قـرار گرفتـه               مسئله، همان مسئله اي است كه تا اين زمان اگر نگوييم م           

  .است
     در حقيقت نيروهاي محركه اقتصادي با خارج شدن از جريان فعاليتهاي اقتصادي و وارد شدن در جريـان فعاليتهـاي                    

 تـابع ايجابـات رشـد       سياسي نه تنها موجب مي شوند توليد نتواند نيازها را برآورد، بلكه بنوبه خود فعاليتهاي اقتصادي را                
يك نظر به هزينه هاي نظامي و هزينه هايي كه صرف جذب قهر و يا از ميان بردن نيروهـاي                    . قدرت سياسي مي گردانند   

مخالف مي گردند و توليدهائي كه صرف جذب قهر و يا از ميان بردن نيروهاي مخالف مي گردنـد و توليـد هـايي كـه                          
شار و در روابط زور در وي ايجاد مي گردد در تخريب خود و ديگري بكار مـي                  انسان با كمك آنها قهري را كه در جو ف         

نه تنها افراد كه رهبري و امامت اسالمي جامعه بايد كه از خـروج  . اندازد، كفايت مي كند كه اهميت مسئله دانسته گردد      
هد آمد، اقتصاد وفور ممكن و      نيروهاي محركه از مجاري توليد اقتصادي جلو گيرند و بدينسان چنانكه در فصل امام خوا              

  .عملي مي گردد
     در مقام توضيح بايد افزود كه از جمله عوامل جريان تكون و رشد و تخريب قـدرت را بايـد در سـازكارهاي انتقـال                         

مراكزي كه قـدرت تصـميم را در دسـت دارنـد بـا جهـت دادن بـه                   . نيروهاي محركه از زمينه اي به زمينه ديگر جست        
  . نه تنها آنها را به خدمت قدرت در مي آورد بلكه آينده را نيز از پيش مقيد مي گردانندنيروهاي محركه

     مراكز قدرت جريان يك طرفه در توزيع توليد را هميشگي مي كنند و بدان مي توانند ثمرات فعاليتهـاي ديگـران را                      
اين گفته شد، از جملـه علـل آن اينسـت كـه             در جائيكه مي خواهند، در حال و آينده بكار اندازند و همچنانكه پيش از               

جريان تمركز و تراكم قدرت، يك جريان جهاني است و اگر مرزها و جامعه هاي مسلط و زير سلطه وجود نمي داشـتند،                       
  .هويت ها عليه يكديگر ساخته نمي شدند، و سازمان دادن به تمركز و تراكم غير ممكن مي گشت

تا بدانجا كه هر كسي خـود را از ديگـري           . كنيم كه بر آن شركت حكومت مي كند            امروزه ما در جهاني زندگي مي       
و انحصـار ابـزار و   ) قشـون (در اين جهان انحصـار زور متمركـز و متـراكم           . جدا، بل نسبت به او رقيب و خصم مي دادن         

شـي بـه فعاليـت بشـر،        تكنولوژي، انحصار سرمايه، انحصار ايجاد زمينه براي كار، انحصار قدرت تصميم دربـاره جهـت بخ               
موجب گشته است كـه دارنـدگان   ... انحصار جهت بخشي به سرمايه در مقياس جهان، انحصار تعيين تركيب و نوع كار و            

  .اين انحصارها، قطب هاي تمركز و تراكم و تكاثر ايجاد كنند و از اين راه رشد قدرت را جايگزين رشد انسان گردانند
ي پذيرد، چرا كه اين انحصارها و تمركز و تراكم و تكاثري كه از آن حاصل مي شـوند، بـا                          اسالم اين انحصارها را نم    

با اصـل نبـوت و      . اصل توحيد ناسازگارند، چرا كه قدرت و زور و بزرگ شدن ابعاد آنرا زمان به زمان در ميان مي آورد                   
بسوي خدا جاي خـود را بـه فعاليـت    بعثت نمي خواند چرا كه مفهوم تمركز و تراكم آنست كه حركت در نظام اسالمي    

با اصل امامت ناجور است چرا كه امـام مظهـر اجمـاع و اصـول راهنمـا در عمـل، و       . در طريق افزايش قدرت مي دهد     
امام به نفس خويش، بيانگر نفي هرگونه انحصار        . امامت رهبري انسان به توحيد و آزاد كردن آدميان از روابط زور است            

دهد چرا كه مقتضي اين اصل آنست كه همگان نسبي و فعال باشند              با اصل عدالت وفق نمي    . و  تمركز و تراكمي است     
نيك پيداست كه بـا جمـع شـدن         . و اين امر با وجود انحصارها و تمركز و تراكم و تكاثر حاصل از آن ممكن نمي گردد                 

جامعه بشر به توحيـد راه  ) ي دولتيشكل اين تمركز هر چه باشد، سرمايه داري يا ديوان ساالر        (قدرت ها دردست اقليتي     
نمي برد و بشريت در فعاليت هاي تخريبي خويش بدست خود آتش بيار دوزخي است كه همو آنرا ساخته و خود را در                       

  .آن افكنده است



    به لحاظ اهميت خطير آن در قسمت هاي بعد باز از انحراف نيروهاي محركه اقتصادي در جريان فعاليتهاي اقتصـادي                    
اينك به سراغ قرآن و حديث مي رويم تا ناسـازگاريهايي           . بي و در جريان توليد قدرت سياسي گفتگو خواهيم كرد         تخري

  :را كه در فوق بيان كرديم در بيان قرآن و از زبان پيامبر و امام بازگو كنيم
  

  :ركز و تكاثر انذار به مردم براي مبادرت نورزيدن، تن در ندادن و مبارزه با روابط زور ناشي از تم-ب 
  

    يكي از وجوه برخورد اسالم با تمركز و تكاثر، بيان ساز و كارهاي آن و انذار به مردم براي مبادرت نورزيدن، تـن در                        
  :ندادن و مبارزه با روابط زور ناشي از آن است

  : نفي و منع و حرمت ناظر به عموم روشها در تصاحب ثمرة كار ديگري است-1
ملعـون ً مـن علقـي    « ه معيشت و اكل خود را بديگران بار مي كنند، در حديث نبوي آمده است كـه                در باب كسانيك  

ليهر كس بار و هزينه زندگي خويش را بر دوش مردم نهد لعنت شده است): 81(» الناس اَكِلِه ع.  
      

  )82: (و قرآن فرمايد
  

م باِلباطِلِ اِلّا اَن تَكونُ تِجاره ً عن تَراضٍ مِنكُم والتَقَتلوا اَنفُسكُم اَنُّ اهللاَ              يااَيهاَالَّذينُ اَمنواالتَاكُلُوااَموالَكُم بينَكُ  
  كانُ بِكُم رحيماً

  
اي كسانيكه ايمان آورده ايد، اموال خود را در ميان خود به باطل مخوريد، مگر اينكه تجارتي از روي                    « 

  ».ته به شما مهربان استتراضي شما باشد، و خود را نكشيد، چه خداوند پيوس
  

  )83: ( تفسيري گفته اند كه بدين شرح است، آقاي طالقاني در مورد اين آيه
     اين آيه به اشاره به وضع اوالي اموال، هر تصرف و تملك باطلي را تحريم كرده و تجارت با تراضي را      

 دادن بـه وضـع اولـي و طبيعـي           اضافة اموال به همه مخاطبين اموالكم و بينكم براي توجه         . استثناء كرده 
اموال است، كه اموال، چه سرمايه هاي طبيعي و چه فرآورده هاي اجتماعي از آن همه است و بايـد در                     

 در آيـه   . طـل و بـدون توجـه جـايز نيسـت          تصرف خصوصي و تملك فردي به با      . ميان دسترس همه باشد   
  )188قره، ب: (»ديگري بصورت ديگري باطل خوري و آثار آنرا بيان مي كنند

  
  والتَاكُلُوا اَموالَكُم بينَكُم باِلباطِلِ و تُدلوا بِها اِلي الحكّامِ لِتَاكُلُوا فَريقاً مِّن اَموالِ النّاس باِالِشمِ و اَنتُم تَعلَمونُ

  
اموال خود را كه در ميان شما است به باطل نخوريد، بصورتيكه آن مال را بسوي حكام احاله و روانه                   « 

تا بناحق و به گنـاه      ) دلو دلو به چاه حكام مي ريزيد، يا بوسيله آن به حكام تقرب مي جوئيد              (د  مي كني 
  »...قسمتي از اموال مردم را بخوريد با آنكه مي دانيد 

  
نتيجه تصرف به باطل اينست كه باطل خوران همدست با حكام مـي  . اين آيه بدو امر ديگر اشاره مي كند     

در ايـن   . ي تشكيل مي دهند كه اموال مردم را با جـور و سـتم مـي خورنـد                 گردند و با حكام طبقة خاص     
مرحله، حكام از وظيفه اصلي حكومت خارج مي شوند و بصورت طبقه خاص سرمايه بران در مي آينـد و                    

اشـاره بـه آن      » اموالكم« باطل خوري مبدل به ستم پيشگي و تجاوز مي شود و پيوستگي و عدم طبقه كه                 
  ».بر آن است تبديل مي گردد» اموال الناس« و » فريقا« جدا كه است به دو طبقه 

   
  :بطور كلي در آيه اول، اين امور واقع مندرجند

  . تراكم ثروت نتيجه تراكم قدرت-1



  ).هركس زور داشت تصاحب مي كند(  نبود منزلت مال -2
  . نبود منزلت جان و حيات-3
  . مقارن بودن قرارداد به تضييق و فشار-4
  .وه ها و عوامل تمركز و تكاثر شي-5
  

     و آيه دوم چگونگي تمركز ثروت در دست قدرت بدستان را شرح مي دهد و بر آن است كه از جريـان يـك طرفـه                          
در اينجا قصد اينست كه روشن شود نفي        . بحث از اين امور در گذشته به تفصيل انجام داده شده است           . ثروتها جلو گيرد  

  .موم روشهاي فوق در تصاحب ثمره كار استو منع و حرمت ناظر به ع
  
  : تحريم همة از روشهاي تصاحب ثمرة كار ديگري-2
  

     چنانكه پيش از اين ذكر گشت هر چند اسالم تصاحب ثمره كار ديگري را بهر روشي انجام گيرد حرام دانسته اسـت،                      
در حقيقت عالوه بر    . ات اظهار نظر شده است    با وجود اين درباره هر روش نيز، بطور جداگانه، در قرآن و حديث و رواي              

ر و زور   قرآن كه آدمي را به مبارزه با روشها و اموري مي خواند كه  بطور مستمر در طول تـاريخ از طـرف صـاحبان زو                         
 دوازده نسل مبارزه با حكام و سالطين جور و عمال آنهـا، شـيعيان سـئواالتي در رابطـه بـا        اعمال مي شده اند، در طول       

اره ها اند كه در زمينه هاي وسـيع          ائمه نيز در مقام رهبري در اين ب        و. مشخص زمان خود از ائمه اطهار نموده اند       مسائل  
بدين ترتيب رواياتي كه از ائمه منقول است، خود ذخيـره           . مطرح مي شده است در انطباق كامل با قرآن، نظر داده اند           

  .ريختن برنامه عملفرهنگي بسيار غني است براي سازمان دادن مبارزه و 
     به اميد آنكه در آينده نزديك فهرست جامعي ارائه شود، مواردي چند را كه از حضرت صادق روايت شده اسـت بـه                       

  )84. (نقل از اقتصادنا ذكر مي كنيم
  

 درهـم، كمتـر و يـا بيشـتر،         50از امام درباره كسيكه چراگاهي را براي چـراي احشـام بـه مبلغـي مـثالً                  « 
اگر قبل از تعيين قيمت اجاره دهد عده ديگري نيز از مرتع            :  يا اجاره مي كند سئوال نمودم      خريداري و 

اين عمل اگر نسبت به قسمتي از مبلغ باشد بالمانع است و با هر              : استفاده كنند، چگونه خواهد بود؟ فرمود     
يجـه بـه او يـك     درهم آن باشد كـه در نت      49اگر چه نسبت به     . كس مي تواند بر اين موضوع توافق كند       

همچنين اگر، يكي دو ماه قبـل از اينكـه ديگـران را نيـز در                . درهم براي چراي گوسفندانش تعلق بگيرد     
استفاده شركت دهد، خود از آن بهره برداري نموده و استفاده كنندگان بعـدي را آگـاه نمـوده باشـد،                     

 50 استفاده مي برد با همان مبلـغ         بهر حال حق ندارد مرتع را در صورتيكه شخصاً نيز از آن           . بالمانع است 
  .درهم بديگران واگذار كند

 درهم واگذار نمايد، مگر اقدامات مثبتي از قبيل حفر چاه يا نهر با              50يا بدون استفاده شخصي، به بيش از        
اجازه مالك در موقع به عمل آورده باشد، چه در اين صورت كاري انجام داده و از اين رو مي تواند بـا                       

همچنانكه كسي نمي تواند زمـين يـا        . ش از آنچه صرف بدست آوردن آن كرده است، قرار دهد          مبلغي بي 
هر يك از وسائل توليد را اجاره كند و بعد با مبلغ بيشتري بديگري اجاره دهد و همچنين نمي توانـد بـا                       

  .شخصي قرار بگذارد
با ديگري به مبلغ كمتري قـرارداد  كاري را براي او با مزد معين انجام دهد، آنگاه براي انجام همان عمل     

  .منعقد و او را استخدام كند و از اين راه مابه التفاوت را بدست آورد
راجع به كسي پرسيدند كه تعهد مي كند كـاري را           ) ع(در روايت محمدبن مسلم است كه از امام صادق          

 سـودي بـه دسـت مـي         به انجام برساند ولي  انجام مقصود را به ديگري واگذار مي كند و از آن طريـق                 
در حديث ديگري است كه ابوحمزه      . نه، مگر آنكه قسمتي از كار را شخصاً انجام داده باشد          : فرمود. آورد

راجع به كسي پرسيد كه متعهد مي شود كاري را انجام دهد، ولي بعـد همـان كـار را بـا                    ) ع(از امام باقر    



نـه، در  : امـام فرمـود  . فعي تحصيل مي كنـد  نمايد، و از اين طريق منا      قيمت كمتر به ديگري واگذار مي     
نص سوم، از امام درباره شخص خياطي پرسيدند كه كار را قبول مي كند، به اين ترتيـب كـه پارچـه را                       
خود مي برد، اما دوختن آن را به ديگري واگذار مي نمايد و با اين عمل سودي به دست مي آورد؟ امام                      

بـه  : از مجمع منقول است كه گفـت .  پارچه كار كرده است  چون خود او هم روي    . مانعي ندارد : فرمودو
پارچه اي را قبول مي كنم كه آنرا بدوزم، بعـد در مقابـل دو ثلـث مـزد تعيـين شـده                       : امام صادق گفتم  

دهي؟ گفـتم پارچـه را بـرش         آيا در آن كاري انجام نمي     : امام گفت . دوختن آنرا به ديگران مي سپارم     
در حـديث اسـت كـه شـخص         . مانعي ندارد : فرمود. يداري مي نمايم  مي زنم و براي دوختن آن نخ خر       

زرگري به امام صادق گفت انجام كاري را مي پذيرم، بعد آنرا به دو ثلث قيمت قيده شـده بـه ديگـران                       
پاسخ داد، درست نيست، مگر آنكه با آنها در انجـام كـار، همكـاري               . واگذار مي كنم كه آنرا انجام دهند      

  ».كني
  
  :ردن تسهيالت مادي و معنوي مبارزه، براي پايداران بر عقيده فراهم آو-3
  

      اما امري كه از كليه امور مستمر بر شمرده خطرناك تر است، اينسـت كـه قـدرت سياسـي بـه لحـاظ                
انحصارات و امكاناتي كه دارد، مي تواند از طريق تضييق اقتصادي، مانع از آن بشود كـه عقيـده و حـق                      

اين است كه  اگر كسي با عقيده حاكم و روش قدرت مسلط مخالف بـود و خواسـت            منظور  . اظهار گردد 
اجازه كار به او نمي دهند، تمام زندگيش را مصادره مـي            : حق را بگويد، او را از زندگي ساقط مي كنند         

ر به و او را مستأصل مي نمايند، بطوريكه يا محكوم به از بين رفتن است، يا ناچا         !) در صورتيكه نكشند  (كنند  
اين امر بطور دائم يكي از اساسي ترين و رايج          . خارج شدن از مملكت و يا تسليم قدرت شدن و دم نزدن           

بنـابراين اگـر    . ترين طرقي است كه قدرتهاي حاكم براي خفه كردن صداي مخالفين بكـار مـي گيرنـد                
بايد فكري نيـز بـراي      نظامي خواهان اين بود كه في الواقع جوابي براي مسائل جوامع انساني پيدا كند،               

يعني بايد راهي جسته باشد تا انسانهائيكه مي خواهند خود را وقف عقيده كنند،              . اين  اشخاص كرده باشد    
مي فهميد كه طـرح ايـن       .  در سوره بقره است    273اين موضوع آيه    . از لحاظ معيشت، تأمين داشته باشند     

ميه براي حقوق بشر نوشـته انـد ولـي هنـوز            امروزه اعال . مطالب در چهارده قرن پيش امر ساده اي نيست        
قـرآن در   . كسي نگفته است كه اگر انساني خواست روي عقيده اش بايستد، تكليف زندگيش چه مي شود               

و ما در تاريخمان، كـه تـاريخ شـيعه هـم     . چهارده قرن پيش تكليف زندگي اين آدم را تعيين كرده است  
 مبارزه برخاستند، هيچكدام نه از گرسنگي مردند، و نه هرگز           آنهائيكه بعنوان شيعه به   : هست، اينرا شاهديم  

اين امر را در مورد مبـارزان اخيـر   . و برگشتن از عقيده شدند   » ندامت« زير فشار اقتصادي ناچار به اظهار       
بيخود نيست كه كساني به زندانها مي روند مسلمان بر مي گردند، زيـرا بـا واقعيتـي                  . نيز مشاهده مي كنيم   

ي كنند كه در موارد عادي قابل فهم نيست مي بينند اسالم نظامي است كه مي توانـد مبـارز را                     برخورد م 
  )85: (در آيه چنين آمده است. سرپا نگهدارد و شرافتش را حفظ كند

  
  لِلفُقَوآءاَلَّذينُ اُحصِروافي سبيلِ اهللاِ

نُ التَّعفُفِ َتعرِفَهم بِسيما ُهم ال يسئَلونُ النّاس الحافاًو         اليستَطيعونُ ضَرباً فِي االَرضِ يحسبهم ُ الجاهِالُ اَغنِيĤء مِ        
  )273(ما ُتفِقوا مِن خَيرٍفَاِنُّ اهللاَ بِهِ عليم ُ 

  
  :انفاق كنيد« 
به كساني كه در راه خدا در سختي معيشت و فقر قرار گرفته اند و توانـايي اينكـه كـاري پـيش گيرنـد                         « 

و بايد از   .  كس از حالشان آگاه نباشد، ايشان را بي نياز بحساب مي آورد            و از فرط پرهيزكاري، هر    . ندارند



انفاق كنيد  ) نيكو(سيمايشان پي به وضعيتشان برد چرا كه آنها هرگز از مردم چيزي سئوال نكنند و هر چه                  
  .» آست" آگاه"بدرستيكه خداوند بر آن 

  
مي . ت فشار اقتصادي قرار بدهند و مجبور به تسليمش كنند         گرفتند كه او را تح    ) ع(     فدك را هم بهمين دليل از علي        

 سال  28« : مثالً چطور ممكن است آقاي مهندس بازرگان بگويد       . بينيد كه آيه باال خصوصيات اين مردم را هم گفته است          
 هـم مـي   استادي كردم، و مال پدري را هم در راه خدا از دست دادم، و بعد هم دستگاه مرا به زندان انـداخت، و اآلن         

آيا واقعاً از بازرگان بر  » !گويد بعلت محكوميت از حقوق بازنشستگي هم محرومي، سني هم از من گذشته، فقير و محتاجم               
مي آيد كه چنين حرفي را بزند؟ اين مسئله پراهميتي است زيرا اگر حل نشـود كمتـر كسـي دنبـال مبـارزه مـي رود و                            

  .اوضاع به منوال سابق برقرار مي ماند
  
  :يان خاصه هاي رواني سلطه گر و زير سلطه و ا رائه راه رهائي از آنها ب-4
  

در .      وجه مهم ديگر مبارزه با تمركز و تكاثر بيان خاصه هاي رواني سلطه گر و زير سلطه و ارائه راه رهائي از آنهاسـت                       
  :ر قرآن اين تحقيق را غني بخشدزير چند نمونه را ذكر مي كنيم به اميد آنكه خواننده خود با پيگيري امور مستمر د

محتوي اين آيات بطـور خالصـه ايـن         .  سوره قلم راجع به برخي از خاصه هاي رواني سلطه گر است            33 تا   16     آيات  
چون صبح شد يكديگر را به ميوه چيني خواندند و در راه با هـم نجـوا مـي             . اينان خفته بودند كه توفان برخاست     : است

وقتي چشمشان به باغ از بـين رفتـه افتـاد، باورشـان نشـد و                : » يد هيچ مستمندي را به باغ راه دهيم       امروز نبا « كردند كه   
داستان روشن است، عده اي زور بدست بين خود توطئه مـي كننـد كـه                . »...گفتند كه حتماً در اشتباهيم و ما محروميم         

ود را در طرف ضـعفا قـرار داد و اينـان تـا چشـم      و خدا خ. اگر محتاجي خواست به باغ برود، به زور جلوي او را بگيرند     
اين حالي از روانشناسي زوربدست است، كه همه چيز رامال خودش مي دانـد و               . برگرداندند ديدند باغي در كار نيست     

هر چه بيشتر بـه اينگونـه افـراد بدهيـد،           . غير از اين طرز، بطرز ديگري نمي تواند فكر كند و جز بقدرت تسليم نمي شود               
رسوالن براي اين فرستاده شده اند كـه ايـن مـردم مفـت خـور                . كه نمي شوند سهل است، حريص تر مي شوند        ساكت  

  )86: (فرمايد هوسران زورگوي متجاوز را سرجايشان بنشانند و چنانچه قرآن مي
  

  َومĤارسلنافي قَريٍه مِّن نَذيرٍ اِلّاقالَ ُمنر ُفوهĤاِنّابِمĤاُرسِلتُم بِهِ كافِرونُ
  

مگـر اينكـه زور     ) كسيكه مردم را به راه راست بخواند      (ستاديم به قريه اي نذير و هشدار دهنده اي          و نفر « 
  ».بدستان آنجا برسالت او كفر ورزيدند

  
و اين يكي ديگر از خاصه .      چنانچه پيش از اين نيز گفته شد اينان كساني را كه جز نيروي بازو ندارند مسخره مي كنند       

  .هاي رواني آنهاست
يكي از خاصه هاي رواني زير سلطه باور      .      خاصه هاي رواني زير سلطه مقابل و مكمل خاصه هاي رواني سلطه گر است             

  :خطاب اسالم به چنين كسي اينست. به طبيعي بودن اين امر است كه او بايد كار كند و ديگري حاصلش را تصاحب كند
  
 آمده است كه    - باب زكات    -» كافي« ا مسئول مي داند، در كتاب        اسالم هم ظالم و هم مظلوم هر دو ر         از سوي ديگر    «

آن كسي كه حق خود نستاند، ماننـد كسـي اسـت    : »تارك الزكوه و قدوجبت له، مثل مانع و جبب عليه: امام مي فرمايد 
  )87: (»كه حق واجب را نداده است

  )88: (در قرآن كريم دربارة كساني كه مأيوس مي شوند، آمده است
  

  ايسوامِن روحِ اهللاِ اِنه اليِائَس مِن روحِ اهللاِ اِلّا القَوم الكافِرونَُوالت



  
  ».از روح خدا، جز قوم كافران كسي مأيوس نمي شود. از روح خدا مأيوس نشويد« 

  
ـ   دو قرن، يا يك نسل و دو نسل نشد مأيوس نشو كه در ظرف يك قرن و!       يعني اي زير سلطه  دا  قضيه اينطور ادامـه پي

اين مسئله يـأس، يكـي از امـور         . نخواهد كرد و اين سد شكسته خواهد شد، بشرطي كه تو بطور مستمر به مبارزه برخيزي               
 نظـامي و مـالي      –اگر دو جزء اساسي براي قدرتهايي كه برپايند فرض كنيم، يـك جـزء قـدرت سياسـي                   . مستمره است 

ا واهد بود، يعني اين خاصـه روانـي كـه نظـام موجـود ر     خواهد بود كه دارند، و جزء ديگر ضعف و يأس طرف مقابل خ        
. م قبول كرده، و اين را پذيرفته است كه راهـي بخـروج از ايـن بـن بسـت نيسـت               بعنوان نظام جبري و سرنوشت محتو     

چنانكه در قسمت بعدي اشاره خواهد شد، يكي ديگر از خاصه هـاي زيـر سـلطه پـذيرفتن ضـرورت قيمومـت و اربـابي                          
  .مور مربوط به مصالح و منافع خويشتن استديگران حتي در ا

  
  : پاره اي از ساز و كارها و روش هاي تصاحب و تمركز ثروت بوسيلة قدرت سياسي-ج

و نيز .      در بحث هاي گذشته برخورد اسالم را با تكون قدرت هاي سياسي و اقتصادي و تمركز و تكاثر آنها شرح داديم                 
توليد قدرت سياسي بوسيلة آن نيروهاي محركـه اقتصـادي كـه از جريـان توليـد                 در قسمت اول اين فصل از جا و مقام          

اقتصادي خارج شده اند، سخن بميان رفت و نظر اسالم بر نفي مطلق هرگونه تمركـز و تكـاثر و بـر برابـر كـردن كليـه                            
حال بايد گفـت    . سته گشت امكانات فعاليت و بر ايجاد و بسط زمينه هاي ظهور و بكار برد و رشد همه جانبه استعدادها دان                  

و مبارزه با آن عقده هايي كه تاكنون به وجود آمده انـد، اكتفـا               » طرد« و  » نفي« كه اسالم بر آن نيست كه تنها به                         
كند، بلكه بر آن است كه كليه راه هايي را كه به تكوين نطفة قدرت و تمركـز و تكـاثر آن مـي انجامنـد، بـر بنـدد و از                                

 تنها در يك مرحله كافي نيست اگر نظامي واقعاً بخواهد اسـتثمار را ريشـه                يعني جهاد . ها جلوگيري كند  آن راه   پيمودن  
 تنها و تنها در اين صورت است كه اگر جامعـه اي اسـالمي و امامـت    ه كن كند، بايد مرحله به مرحله جلوي آنرا بگيردك   

گانه نخواهد شد و امامت آن به دولـت بـدل نخواهـد             اسالمي، در هر مقياسي ولو بسيار كوچك، تشكيل شود، از خود بي           
« و ايـن چنـين جامعـه اي خواهـد توانسـت امـام و                . گرديد و در آن زور مبناي روابط آدميان را تشكيل نخواهـد داد            

  .براي مردمان ديگر جهان براي بسط حكومت اسالمي گردد» شاهدي
ياسي كمتر معلوم همگان است و بدليل اهميت نسـبي آن در                 از آنجا كه نحوة تمركز و تكاثر ثروت از طريق قدرت س           

كشور ما، در اين قسمت برخي از راههائي را كه از طريق آنها قدرت سياسي با استفاده از موقعيـت و زور سياسـي شـان،                          
ـ                      رح ثروتهايي را كه جامعه توليد مي كند به خودشان اختصاص مي دهند، برشمرده مي شوند و نظر اسالم درباره شان ش

در قسمت بعد از سياستهاي مالي و مالياتي اسالم براي گشودن ثروتهاي متراكم صحبت خواهد شد و در                  . داده مي گردد  
اندوزي و نيز برخورد اسالم بـا ايـن طريـق،    ل  پايان اين فصل، فهرستي نسبتاً كامل از طرق مختلف دزدي و استثمار و ما             

  .ارائه خواهد گشت
  
  : رشوه-1

الراشـي و   : و دربارة رشوه حديث نبوي صريح اسـت بـر         . اين راه ها، و اين در همه جامعه ها، رشوه است               رايج ترين   
امـا رشـوه    ... « : رشوه دهنده و رشوه گيرنده هر دو در جهنمند و نيز گفته امام باقر است كـه                : المرتشي كال هما في النار    

  )89(» .ر اوستگرفتن در داوري و حكومت كافر شدن به خداوند بزرگ و پيامب
  
  : انحصار و احتكار-2

     صاحبان قدرت سياسي و نيز صاحبان قدرت اقتصادي هر دو از اين طريق عمل مي كنند ولـي عمـالً احتكـار بـدون                        
اين قدرت سياسي است كه به اتكاء قدرتش مي توانـد كاالهـائي را در انبـار نگهـدارد و از                     . قدرت سياسي ممكن نيست   

تـاريخ  . انحصار نيز مانند احتكار است و عمال بدون حمايت فعال قـدرت سياسـي امكـان نـدارد                 . دفروش آن امتناع ورز   
بعنوان . اقتصادي ايران سراسر حكايت انحصارهاي مختلفي است كه قدرت سياسي به اتكاء زور به چنگ مي آورده است           

انحصار خريد و توزيع كاالهاي پيشـه       مثال در تمام دورة سلطنت صفوي شاهان اين سلسله انحصار واردات و صادرات و               



اينها عمل مي كرده اند، مي گويند شاه طهماسب صـفوي           » نمايندگي« را در دست داشته اند و اصوالً تجار به          ... وران و   
امـروزه نيـز يكـي از راههـاي         . بر اثر اعتراض علماء اين انحصارات را لغو كرد اما پس از يك سال دوباره برقـرار نمـود                  

دن شاه و اعوان و انصارش همين انحصار تقريباً همه انواع واردات است كه بهـر قيمتـي خواسـتند و تيغشـان                       ثروتمند ش 
  :قول صريح پيامبر است. اسالم احتكار و همة انواع انحصار را حرام كرده است. بريد، مي فروشند

د كه من خوشـتر دارم كـه        اما تاجر خواربار را از مردم دريغ مي دارد و ذخيره مي كند و آگاه باشي               ... « 
 روز 40شخص در رستاخيز بصورت دزد با خدا روبرو شود تا بصـورت كسـيكه خواروبـار را بـراي مـدت                      

د و خدا   هر كه خواروبار را چهل روز احتكار كند، بي گمان از خدا بيزاري جسته باش              . احتكار كرده باشد  
  )90(» .  باشداز او بيزاري جسته 

  
  :فروختن ارزان خريدن و گران -3
  

     به اتكاي قدرت سياسي، صاحب مالك يا مالي را وادار مي كنند ملك يا محصولش را بهر قيمتي كه مـي خواهنـد بـه                      
مثالً شاه طهماسب لباسي را يكبار مي پوشيد و بعد بـه        . آنها بفروشد، و بعد آنرا به قيمت گرانتري، به اتكاء زور مي فروشند            

آيـا چنـين امـري در       .  قدر از او بخرند و آنها هم از ترس جانشان چاره ديگري نداشـتند              رجال امر مي كرد آنرا به فالن      
 فروختن به اتكاء قدرت و قوه تضـييق اسـاس تئـوري            ارزان خريدن و گران     .  همه جا هست   ...جاهاي ديگر دنيا نيست؟     

. ي كند ارزان بفروشد و گران بخرد      يعني قوي تر بعلت توانايي در فشار گذاردن ضعيف تر، او را وادار م             ): 91(پرو است   
امريكا كه حاكم بر ماست و رژيم را در اختيار دارد، ما را وادار مي كند      . مثالً در مورد نفت چنين معامله اي با ما مي شود          

 كه نفت را به ثمن بخس به  او بفروشيم، و بعد كه آنرا به كاال تبديل كرد، ما را مجبور مي كند آنرا بهـر قيمتـي كـه مـي      
  .گويد از او بخريم

    ارزان خريدن و گران فروختن چه به اتكاء قدرت سياسي يا مذهبي انجام گردد چه با استفاده از جهـل يـا عسـرت و                         
پاره اي از آيـات مربوطـه را        ) هـ(در قسمت   . تنگدستي فروشنده صورت پذيرد و چه بهر طريق ديگري شود حرام است           

  .خواهيم آورد
  
  : مصادره-4

مـثالً شـاه مـي گفتـه        . دره يعني ضبط ثروت ديگران بوسيله قدرت سياسي هميشه در تاريخ رواج مي داشته است                   مصا
اين عدم ثبات اقتصادي يكي از خاصه هاي تاريخ ايران          . فالن كس بايد فالن مقدار بدهد و حكم او اجرا مي شده است            

ود را به شاه نزديك مي كرده ا ند و سهمي از درآمد             تجاوز و ثروتمندان هميشه بطريقي خ     ما ست و بخاطر اين است كه        
هم اكنون نيز در ايران و در كشورهايي نظير ايران دسـتگاه امنيـت اشخاصـي را                 . خود را در اختيار وي مي گذاشته اند       

  ...مي خواند و با آنها مي گويد فالن قدر بايد بدهي و گرنه چنين و چنان خواهد شد 
 مصادره حتي هنگامي كه بر عليه قدرتمند ديگري بكار مي رود، چون صرف تحكيم موقعيت و                      الزم به گفتن نيست كه    

حكومت اسالم در صورت تحقق نخست حق تصميم و حق كار و ده ها حق               . قدرت مصادره كننده مي شود، حرام است      
  .ديگر را كه زورمندان از مردم به مصادره گرفته اند به مردم بازپس مي دهد

  
  : بيگار-5

بيگـار اشـكال متفـاوت      . بخود مـي گيـرد    ) ولي با يك محتوي   (     بيگار از راههاي بسيار رايج است كه اشكال گوناگون          
رايج ترين شكل آن تـا امـروز    . استفاده از نيروي كار است منهاي پرداخت قيموميت نيروي كار، به اتكاي قدرت سياسي             

كشورهاي زير سلطه و هم از طريـق وارد كـردن كـارگران بـه             هم در داخل مرزهاي     : هم در مقياس جهاني ادامه دارد     
داخل كشورهاي مسلط، و مانند زمانهاي پيشين، از اين كارگران مثل يك برده كار مي كشند و آنان را درست در تحت                       

  .شرايط يك برده نگه مي دارند



ند كه در روز رستاخيز من دشمن آنهـا         سه نفر ) 92(سخن پيامبر است كه     :      بيگار بهر شكلي درآيد در اسالم حرام است       
كه آزادي را بفروشد و از بهاي آن امـرار معـاش كنـد، كسـيكه                من پيمان ببندد و آنرا بشكند، كسي      كسيكه با     . خواهم بود 

  ).بيگار(كارگر روزمزدي را بكار بگيرد و و كار كافي از او بكشد اما مزدش را نپردازد 
در ناحيـه مـا در قـديم        « : ردمي است كه خدمت حضرت علي رفتند و به او گفتنـد                همچنين در مورد بيگار داستان م     

اگر شما به حاكم نامه اي بنويسيد و به او حكم كنيد كه ما را به بيگاري بگيـرد                   . االيام نهري بوده است كه امروز خشكيده      
ت كه اين يكـي ديگـر از خاصـه هـاي     گذرا بايد گف. »كه آن نهر را حفر كنيم تا آب به منطقه ما برسد ما زنده مي شويم     

يعني حاكمي بايد تا او را به بيگار ببرد وگرنه خودش سر            . رواني زير سلطه است كه اينرا پذيرفته كه بايد به بيگاري برود           
  :در دهات هم البد شنيده ايد كه مي گويند. خود، كار نخواهد كرد

آنچـه  « : اما فرمود . »قنات را درست كنيم   ) مثالً(م كار كنيم و     ما مستحق ظلم هستيم، تا مالك توي سر ما نزند، نمي روي           « 
امـا آنچـه    . در مورد حفر نهر مي گوييد، تاثير آن در زنده شدن شما از لحاظ اقتصادي قبول و حفر نهر كار خوبي است                     

از ايشان را كـه   هر كدام   ... « : و امام به حاكم چنين نوشت     . »در مورد بيگار مي گوييد، كاري است كه من نخواهم كرد          
ولي چون نهر ساخته شد متعلق به كساني خواهد بود كه در تجديـد آن               . به طيب خاطر مايل به كار باشد، به كار بگمارد         

  )93. (»كار كرده اند، نه آن كسانيكه از كار خودداري كرده اند
  
  : ربا-6

 اجتماعي آن هميشـه در تـاريخ        –ه سياسي   ربا باالخص در وج   .  اجتماعي و اقتصادي است    -     رباداري دو وجه سياسي     
. پول در انحصار قدرت بدستان بوده و اينان بوده اند كه ربا را رايج مي كردند               . ايران به نحو استمرار وجود داشته است      

به سخن ديگر، رايج كردن ربا نه تنها از جنبه اقتصادي وسيله غارت بود، بلكه از لحاظ سياسي نيـز نقـش بسـيار مهمـي را                           
 و نـاگزير از     صاحب قدرتان در رابطه اي كه با دهقانان بيچاره برقرار مي كردنـد، آنهـا را مقـروض                 ) 94. (فاء مي كرد  اي

د و در بعضي مـوارد      نان مادام العمر اسير ارباب بودن     در نتيجه دهقا  .  و با ربح سنگين مي نمودند      قرض كردن را خودشان     
تا شـورش مـي شـد و قـرض را مـي بخشـيدند و       ... به فلك مي زند و     نسل بعد از نسل مقروض مي ماندند و قرضشان سر           

ها چند وجه همين اموري هستند كه در تاريخ هر كشوري اسـتمرار              ربا و قرض  .  استمرار مي يافتند   ز  دوباره همين امرو  
اسالم ربـا را    و بدين خاطر است كه      . شده اند و هنوز نيز مي شدند       داشته اند و از ابزار ثبات موقعيت قدرت بدستان مي         

  . و به عمل شيطان نسبت داده استوه آن محكوم كرده در هر وجهي از وج
     گفتن ندارد كه در زمينة اقتصادي محض نيز ربا يكي از مهمترين ابزار تمركـز و تكـاثر قـدرت اقتصـادي بـوده و در                          

  .بهر حال حرمت آن از نظر اسالم مسلم است. همين جهت بكار رفته است
با آن برخورد كرده اسـت يعنـي در اوايـل بـه اعـالم               » آرام، آرام « د ربا بعضي چنين انديشيده اند كه قرآن              درمور

ولي وقتي امور مستمر را در نظـر مـي          ... خوب نبودن آن كفايت كرده و تنها پس از مدتي آنرا حرام داشته است و بعد                 
ا چند امر مستمر مورد نظر اسـالم قـرار گرفتـه اسـت و بنـا                 آوريم، مي بينيم كه در هر آيه اي كه از ربا سخن رفته يك ي              

  .براين سخن از نقشها و اثرات گوناگون رباست
  

  : فرمايد276 و 275در سوره بقره آيات 
  

 قالُوا اِنَّماَ البيـع     اَلَّذينُ ياكُلونُ الرِّبوااليقُو ُمونُ اِلّاكَما يقُوم ُ اَلَّذين يتَخَبطُه ُ الشَّيطان ُ مِنُ الَمِس ذلِك بِاَنَّهم               
مِثل ُ الِرّبواُ و اَحلّ اهللا ُ النِبيع و حرُّم الرِّبوا فَمن جĤءه ُ موعِظَهِ مِن ربِّهِ فَانتَهي فَلَه ُ ماسلَف و اَمره ُ اِلَـي اهللاِ                           

 ُيربيِ الصدقاتِ واهللا ُ ال ُيحِـب ُ         يمحق ُاهللا ُ الِرّبوا و    ) 275(و من عادفَاؤلئك اَضحاب النّاِر ُهم فيهاخالِد ُونُ         
  )276(كُلَّ كَفارٍ اَثيمٍ

  
ايـن  . رفتار كساني كه ربا مي خورند به آنكس مي ماند كه شيطان با تماس خود او را آشـفته مـي كنـد                      « 

بدانست كه مي گويند بيع مثل رباست چگونه است كه خدا بيع را حالل و ربا را حرام مي كنـد؟ آنكـس            
و آنـان كـه    . دگار بدو پند رسد از اينكار بازايستد و مال گذشته او راست و كار او با خدا است                 كه از پرور  



خدا آنچه را از راه ربا گرد آيد نابود مي كند و به . برويه گذشته بازگردند اصحاب آتش و در آن خالدند     
  ».صدقات بركت مي دهد و خداوند هيچ سپاس نشناس تبهكار را دوست نمي دارد

  
و ...  بنابراين آيه خطاب به كساني است كه در مقام اشتباه كاري مي خواهند ربا را با بيع و تجارت يكي وانمود كنند                            

» عـن تـراض  « بايد گفت كه اگر تجارت هم مقـرون برضـايت   . اينكه چرا خدا آن را حرام و ايندو را حالل كرده است    
در تجارت آن صورتي كه بدون اسـتثمار يكـي از طـرفين باشـد،               يعني درست است كه     . نباشد، از نظر اسالم حرام است     

يعني ذره اي از نيروي كار يكي به ديگري اضافه نشود، موكول به استقرار جامعـة توحيـدي اسـت و قبـل از آن جامعـه                  
 نياز  امكان دارد كه يك ظرف مبادله بيشتر از طرف ديگر سود ببرد، اما بهر صورت، مبادله اي كه صورت مي گيرد به يك                      

در اين مبادلـه  . مثالً يكي گندمي را كه كاشته است با پارچه اي كه ديگري ساخته است، مبادله مي كند     . جواب مي دهد  
امكان دارد يك طرف كم بشود و به طرف ديگر افزوده گردد، اما بهرحال اين امر قابل تعديل است زيـرا اعضـاء جامعـه                  

و اگر حكومت درسـتي روي كـار باشـد مـي     .  متقابالً به همديگر وابسته هستند  نيازهاي يكديگر را بر مي آورند و بنابراين       
. حال آنكه در ربا يك دسته الزامات سياسي و اجتمـاعي همراهنـد            . تواند از راه هائي مازاد مبادله را به جامعه بازگرداند         

لي يك طرفه است و با تجارت فـرق         بدينقرار كه به پول يعني قدرت متراكم ما به ازائي تعلق مي گيرد و اين رابطه به ك                 
  .دارد

     در اين آيه قرآن مي گويد كه اين رابطه يكطرفه را قبول ندارد، و از همان ابتداي امر كه يك طرف پول را بـه ربـا                       
و عاقبـت هـم بـه    ... مي دهد، خود نشان دهنده اين امر است كه نظام چنانست كه قدرتها در جاهائي جمع مـي شـوند               

ربا در رابطه فرد بـا فـرد، جمـع بـا جمـع و      . وقعيت، رباخوار هست و نيست طرف ديگر را مطالبه مي كندصرف داشتن م  
  .ذره اي ربا، حتي با كمترين ربح ها نيز جايز نيست. ممنوع است... كشور با كشور و 

و اخذ آنـرا در حكـم        دستور به صرفنظر كردن از ربا مي دهد          280 تا   278     در آيات بعدي همين سوره يعني از آيات         
  .اعالن جنگ با خدا مي شمارد

  
فَاِن لَم تَفعلُوافَاذَ ُنـوا ِبحـرب مِّـنُ         ) 278(يĤاَ ُيهاالَّذينُ اَمنو ُاتَّقواهللاَ و زروامابقِي مِنُ الِرّبوآاِن كُنتُم مؤمِنينُ           

          اَموالِكُم التَظِلمو ُنُ و ُاِن ُتبتُم فَلَكُم ُرؤسسولِهِ ور ونُ  اهللاِ وـرهٍ فَنَظِـره اِلـي          ) 279(التُظَلماِن كـانُ ذُو ُعسو
  )280(مبسرهٍ واَن تَصد قُواخَير ُ لَكُم اِن كُنتُم تَعلَمونُ 

  
 اگـر چنـين    و  . كساني كه  ايمان آورده ايد اگر مؤمنيد بخدا تقوي جوئيد و مانده ربا را بازپس نگيريـد                 « 

و اگر توبه كنيد رأس المالتان شما راست نه سـتم           . تاده او بشويد  نمي كنيد پس آماده جنگ با خدا و فرس        
كنيد و نه ستم ببينيد و اگر مديون تنگدست بود تا فراخي در كارش حاصل شود مهلت دهيد و اگر دانـا                      

  .باشيد مي دانيد كه بخشيدن قرض بر او برايتان بهتر است
  

عبارت است از به قرض دادن و مقروض را دائـم زيـر بـار قـرض          در اين آيه ها به آن امر مستمر توجه شده است كه           
و در گذشته مايـة     . اين وسيله در همه نظامهاي طبقاتي بكار مي رفته و بكار مي رود            . نگاهداشتن و او را مطيع نگاهداشتن     
ـ               161در آية   . قوام نظام ارباب و رعيتي بوده است       ذ مـي كردنـد و       سورة نساء، يهود را از جمله به اين دليل كـه ربـا اخ

  :اموال مردم را به باطل مي خوردند، سزاوار عذاب اليم مي داند
  واَخذِ ُهم ُ الّرِبوا و قَدنُهوا عنه ُ

  
  ».و ربا مي گرفتند حال آنكه از اينكار نهي شده بودند« 

  
  )161(واَكِلهِم اَموالَ النّاسِ بِالباطِلِ و اَعتَدنالِلكافِرينُ مِنهم عِذاباً اَليماً 

  
  ».و براي كافرانشان عذاب دردناك آماده كرديم. اموال مردم را بناروا مي خورند« 



  
  : سوره روم باز ربا را تحريم مي كند39و در آيه 

  
  و مĤ اتَيتُم مِّن رِّباً

 ُ لئك ُهـم ُ الُمضـعِفونُ        لِيِر ُبوافي اَموالِ النّاِس فَالير بو اُعِنداهللاِ و ماآ تَيتُم مِّن زكوهٍ ُتريد ُونُ وجه اهللاِ فَاو                
)39(  

  
و آنكس كه . آنكس كه پول به ربا مي دهد تا با اموال مردم گنده شود، نزد خدا گنده بحساب نمي آيد    « 

  .»بخاطر خدا زكوه مي دهد اين اوست كه برخود مي ا فزايد
  

  : فرمايد130و در سوريه آل عمران آيه 
  

  لِرّبوآاَضعافاً ُمضاعفَه ً واتَّقو ُاهللاَ لَعلكُم ُتفلحو ُنُياَاَ ُُيهاالَّذينُ اَمنُواالتاكُلُواا
  

اي كسانيكه ايمان آورده ايد ربا به اضعاف مضاعف نخوريد و به خدا تقـوي جوئيـد باشـد كـه رسـتگار                       « 
  ».شويد

  
ـ            .      در اينجا سخن از يك نوع خاص ربا، يعني ربا با اضعاف مضاعف است              ا اضـعاف   ربـح مركـب يكـي از اشـكال ربـا ب

واضح است كه حرمت ربا ناظر به كليـه اشـكال آن            . اشكال ديگر اين ربا را در تاريخ ايران مي تواند ديد          . مضاعف است 
  .است

  :اينك چند مثال
حاكم پولهايش را با ربح در اختيار يك عده خاصي از صرافان مي گذارد و صرافان پول حاكم را به كساني كه        -

مي بينيد كـه چنـد رابطـه برقـرار          ... پول نياز دارند، با ربح بيشتر قرض مي دهند          براي رشوه داده به حاكم به       
گيرد و ربحي كه صراف از رشوه دهنده مي گيرد و اصل رشوه كه بـه   ربحي كه حاكم از صرافانش مي     : است

  !...حاكم بر مي گردد
 در فصل زمستان، كساني كـه       بعد.  مالك به عده اي در ده كه در واقع ايادي خود او هستند، گندم مي فروشد                -

و چـون   . گندم را مثالً به كيلويي دو تومان خريده اند، همان گندم را كيلويي سه تومان به دهقان مي فروشند                  
دهقان آهي در بساط ندارد، گندم خرمن او را پيش خريد يا سلف مي كنند به پانزده ريال، يعنـي يـك كيلـو                        

  انواع اين اشكال فروان است...گندم زمستان به دو كيلو گندم سرخرمن 

مبادله هر دو شئي هم جنس كه اين چنين روابطي را برقرار كند، مبادله ربوي مي شود                 .      ربا تنها مربوط به پول نيست     
اشاره آيه بـه تمـام اشـكالي        . اگر گندم هم با گندم با يك قيراط اضافي عوض بشود، حرام است            . و در اسالم حرام است    

ربح مركب يكي از اشـكال خفيـف ايـن          . ك گردش به چندين برابر خود مي رسد و البته حرام است           است كه پول در ي    
  .طرز ربا است

  
در طول تاريخ دولت و دستگاه زور، هر روز مردم را           . يكي ديگر از عوامل مهم تمركز و تكاثر ماليات است         :  ماليات ها  -7

ل، از باج براي عروسي پسر شاه گرفته تا ماليات ختنه سوران و             مجبور به پرداخت ماليات مي كرده اند و هر روز بيك دلي           
اهميت اين ا مر را درك نمي كنـيم مگـر تـاريخ را بـا دقـت زيـاد                    . مردم را به زور مي دوشيده اند      ... ماليات ازدواج و    

ع ماليـات هـاي     و بارها نيـز يـك نـو       . هاي مرسوم گاه به پنجاه نوع و بيشتر مي رسيده است           انواع ماليات . مطالعه كنيم 
باري هر چند كه تاريخ ارقام دقيق در اختيار نمـي گـذارد ولـي روشـن     .... اند  مشخص را دوبار و بيشتر دريافت كرده   

چنانكه . است كه در گذشته نيز چون هم اكنون، مهمترين عامل استثمار و تمركز و تكاثر را ماليات ها تشكيل مي داده اند      
  . درصد توليد روستائيان بنام انواع ماليات ها و بهره از روستائيان ستانده مي شد80 تا 60در تاريخ ايران بنحو استمرار، 



  
     اسالم كلية اين ماليات ها را ملغي ساخته است و بشرحي كه در قسمت بعد خواهد آمد، ماليات در اسـالم منحصـر بـه                         

  .نمي تواند از دهقان بيشتر از زكات بگيردهاي ذو وجهين هستند كه در قرآن ذكر شده اند و مثالً حكومت  ماليات
  
  : هزينه هاي قدرت و سياستهاي مالي و مالياتي اسالمي براي گشودن عقده هاي تمركز و تكاثر-د 
  
  ...ريخت و پاش و تبذير و اسراف و گنجينه و :  هزينه هاي قدرت-1
  

كانونهاي مادي كه از طريق روابـط سياسـي در               در اين جزء از كاربرد نيروهاي مادي كه از طريق روابط سياسي در              
ربـا نگيريـد، احتكـار نكنيـد،        : اسالم به حرمت تنها، يعني به اينكـه فقـط بگويـد           . كانونهائي جمع مي شود، سخن مي رود      

بايـد ديـد اسـالم      . اكتفا نكرده است  ... مصادره نكنيد، ارزان نخريد و گران بفروشيد، تجارت بايد مقرون به رضايت باشد              
  .ونه با مبارزه مستمر و قدم به قدم با نوع بكار برد ثروت مادي، مانع تراكم قدرت مي شودچگ

. ناميد» هزينه هاي قدرت  «      مال و ثروت هايي كه متمركز مي گردند در راه هايي بكار مي افتند كه مي توان آنها را                    
را در تمام جوامع بشري هزينه هاي قـدرت         در گذشته چنين بوده و هنوز هم بخش عمده هزينه هاي گروه هاي حاكم               

تمام ... از ايجاد قشون ها گرفته تا مهماني هاي بزرگ و كاخها و خانه هاي چنين و چنان و جشن ها و       . دهد تشكيل مي 
اين هزينه هـا  . نقش تفنني پاره اي از اين هزينه ها، برخالف تصور، بسيار ناچيز است  . هزينه هاي ايجاد و استمرار قدرتند     

فـالن تيمسـاري كـه در       . در حقيقت سرمايه گذاريهايي هستند كه عامل آنها براي حفظ و ازدياد قدرتش بعمل مي آورد               
يك مهماني چند ميليون تومان برد و باخت مي كند، بخاطر تفنن تنها اين كار را نمي كند، بلكه روابطـي را برقـرار مـي                     

  . كند كه به حفظ يا ارتقاء او كمك مي كند
  
اسـراف  . قرآن تحت عنوان اسراف با هزينه هاي قدرت برخورد كرده و همه را تحـريم نمـوده اسـت                  : ف و تبذير   اسرا -

يعني آن هزينه هايي كه در جهت و براي حفظ قدرت صرف مي شده اند و مي شوند و از جمله مهمترين علـل گرسـنه                           
اريس با هواپيما خوراك به بيابانهاي تخت جمشيد مي         مثالً از ماكسيم پ   ... ماندن ميليون ها انسان، همين اسراف ها هستند         

 سال زورگوياني مثل خود و پدرش زور مي گفتـه انـد و    2500برد تا در شكم يك عده مفتخور مثل خود بريزد، چرا كه   
معلوم است كه اين اسراف را قدرت براي ايـن انجـام مـي    . اين عمل را به قيمت گرسنگي ميليونها انسان انجام مي دهد          

يعني روابطي با قدرتهاي جهاني برقرار كند و از طريق آنهـا ايـن ملـت را بـه                   : هد كه پايه هاي قدرتش را تحكيم كند       د
 با من است، از چيني و روسي     "ضدانقالبي" و   " انقالبي "كوچك و بزرگ، شرق و غرب عالم،        « : سيخ  بكشد و بگويد كه     

  »...صدايتان در نيايد . تمام قدرت بدستان همراه منندهمه جمعند و ... و فرانسوي و آمريكائي و آلماني و 
  : سوره اعراف فرمايد31در اين باره آيه 

  
  )31(وكُلُوا و اشَر ُبوا و ال ُتسِرفُوآاِنُّه ُ ال ُيحِب ُ المسِرفينُ 

  
  .مسرفين را دوست نمي دارد) خدا(همانا او . و بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد« 

  
  : سوره اسري فرمايد27 و 26 و نيز در آيات

  
  اِنِّ الُمبذِّرينُ كانُوآ اِخوانُ الشَّياطيِن) 26(واتِ ذَاالقربي حقَّه ُوالمِسكينُ وابنُ السبيلِ و ال ُبتَذِّر تَبذيرا 

  
 و 151راء ،  شـع 9، انبيـاء  127، طـه  83و 12، يونس 141، انعام 31اعراف :  يازده آيه در مورد اسراف در قرآن آمده اند    -

  .5، زخرف 43 و 28 مؤمن 152
  



  :     و درباره تبذير نيز از جمله آيات زير آمده است
  27 و 26اسراء 

  
يعني كانون هاي قدرت مالهاي جمع شـده را بـراي روز مبـادا              . يكي ديگر از هزينه هاي قدرت گنجينه است       :  گنجينه -

بصـورت  (وتها يعني حاصل كار جامعـه را از او مـي گيرنـد و               معناي اين امر اينست كه ثر     . بصورت گنجينه در مي آورند    
از جريان توليد اقتصادي خارج مي كنند و موجب مي شوند كـه بتـدريج از   ) گنجينه اندوزي يا ديگر هزينه هاي قدرت     

مسـلط  بايد خاطرنشان كرد كه اين عامل نيز از جمله عوامل تبديل جوامع             . بنيه و توانائي سرمايه گذاري جامعه كم شود       
  .سابق همچون ايران به جوامع زير سلطه بوده است

  
و يا بكار انداختن خود كامانه آنرا       ) كنز(     و بدين خاطر است كه اسالم اجازه خارج كردن سرمايه را از جريان فعاليت               

 تخريبـي را در  نه به يك كس، نه به يك گروه، نه به يك دولت و نه به مجموع دولتها نمي دهد و همه فعاليتهاي توليدي  
  :فرق امامت اسالمي با دولتهاي موجود همين است. هر زمينه حرام مي كند

  
  : سوره توبه فرمايد35 و در آيه 34در قسمت دوم آيه 

  
لي نارِ  يوم يحيي علَيها ف   )34(والَّذينُ يكنِزُونُ الذَّهب والفِضَه والينفِقُونَها في سبيلِ اهللاِ فَبشَّر ُهم بِعذاب اَليم             

  )35(جهنَّم فَتُكوي بِهاجِبا ُههم و ُجنو ُ ُبهم و ظهو ُر ُهم هذا ماكَنَزُتم النَفُسكُم نَذُوقُواما كُنتُم تَكنِزُونُ 
  

. دردناك نويدشان ده  ) مدام(كسانيكه طال و نقره مي اندوزند و در راه خدا انفاق نمي كنند، بعذابي               ... « 
طال ها و نقره ها در آتش جهنم تفتيده شوند و بدان تفتيده ها، پيشاني ها و                 آن روز را نويد ده كه در آن         

آن اندوختـه هـايي كـه بـراي خـود مـي             ) واقعيت(اين تفتيده هاست    . پهلوها و پشت هاشان داغ شوند     
  .پس بچشيد مزه آنچه را كه مي  اندوزيد. سازيد

  
  : فرمايد7 تا 1و در سوره همزه آيات 

  
الُحطَمـهِ   كَلّا لَينبذَنُّ في  ) 3(يحسب ُاَنُّ مالَه اَخلَد ُه      ) 2(اَلَّذي جمع ماالً وعدده ُ      ) 1( لُّمزهٍ   ويل لِكُلّ همزهٍ  

  )7(اَلتَي تَطَّلِع علي اآلفئدهِ ) 6(نار ُاهللاِ الُموقَده ُ ) 5(و مĤاَدريك مااَلُحطَمه ُ ) 4(
  

كسيكه مال جمع مي آورد و شمار بر شمارش مي          . تراش) مردمبر  (واي بر هر غماز و عيب شمار و عيب          « 
و . او را در حطمه فرواندازد    ) اين مال ( و نه چنين است     . افزايد، مي پندارد كه مالش او را جاودان دارد        

  .چه داني حطمه چيست؟ آتش خداي افروخته ايست كه بر دلها شراره زند
  

  :ا درباره نفي تمركز و تراكم اظهار مي دارد سوره حشر نظر خود ر7     و باالخره در آيه 
  

مااَفĤءاهللاُ علي رسولِهِ مِن اَهيل القُري فَللّلِهِ و للرَسولِ و لِذِي القُربي واليشاء والمساكيِن و اُبنِ السبيلِ كَـي                   
م عنـه ُ نَتَهـوا واتَّقـوااهللاَ اِنَ اهللاَ شَـديد ُ     اليكُونُ ُدوله بينُ االَغِنيĤءِ مِنكُم ومااَتَيكُم الرَسولُ فَخُـدوه ُومـانَهِيكُ     

  ُ)7(العِقابُِ 
  

اهل آباديها ارزاني داشـته اسـت از آن خـدا و پيـامبر و نزديكـان                 ) مال(آنچه خدا به پيامبر خويش از       « 
 يا  خصوص كسانيكه به خاطر عقيده از زاد و بوم و         (و يتيمان و بينوايان و از راه رسيدگان بي چيز           ) پيامبر(

آنچـه پيـامبر بشـما مـي        . است تا كه دولت در ميان اغنياء شما در گردش نباشد          ) كار خود رانده شده اند    



همانا . نسبت به بخدا پرهيزگار باشيد. دهد بپذيريد و خود را از آنچه بدان شما را نهي مي كند، نهي كنيد       
  .»سخت عقاب مي كند) همواره(خداي 

  
 هدف توزيع را كه وسيله رهبري جامعه بايـد انجـام گيـرد، جلـوگيري از تمركـز و تـراكم            در اين آيه عالوه بر آنكه  

اعالم مي كند، جهت عمل درآمدهاي عمومي را نيز كه جبران واپس ماندگي ها و سوق                ) گردش دولت در ميان اغنياء    (
  .دادن جامعه به توحيد است، نشان مي دهد

  
ثروتي كه از چهار هزار درهم فزونتر باشد گـنج محسـوب مـي              « : وده اند حضرت علي فرم  :      در موردگنجينه اندوزي  

  )95(» .خواه زكات آن را بپردازد و يا نپردازد، كمتر از اين حد نفقه و ذخيره شمرده مي شود. شود
  

     از امام باقر نقل است كه ايشان حد ذخيـره را دوهـزار درهـم دانسـته يعنـي حـدود بيسـت هـزار تومـان االن، كـه                              
ذخيره خشكسالي يعني مقـداري كـه يـك         . نگاهداشتن بعنوان ذخيره خشكسالي معقول است و بيشتر از آن گنجينه است           

اين ذخيره جايز اسـت و بيشـتر از آن گنجينـه اسـت و      . دهقان مي تواند ذخيره كند تا در صورت خشكسالي سر پا بماند           
  .مشمول آيه قرآن كريم مي باشد

  
  :اتي اسالمي سياست هاي مالي و مالي-2
  

     اسالم براي گشودن عقده هاي تمركز و تكاثر يعني براي جلوگيري از جمع شدن مال در دست اشخاص و تعديل اثر                  
استعدادهاي نابرابر و براي بركشيدن استعدادهاي فروتر، يك نظام مالياتي پيش بيني مي كنـد كـه بنـابراين ذووجهـين                     

  .است
  

استعدادهاي «   عنايت به نابرابري طبيعي استعدادها و براي آنكه اين نابرابري مايه سلطه                    نخست بايد گفت كه اسالم با     
نگردد و هر دو دسته را از خود بيگانه نسازد، در مالي كه با كار بدست مي آيد براي سائل                    » فروتر« بر استعدادهاي   » برتر

ند و مناسـب اسـتعداد خـويش امـام ديگـران مـي              با اداي اين حق انسان متقي باقي مي ما        . و محروم حق قرار مي دهد     
  :گردد

  
  : ضمن شمارش صفات انسان متقي فرمايد19 در سوره الذاريات آيه -
  

  )19(وفي اَموالِهم حقّ ُ لِلسĤئِل والمحرو ُم 
  

  .در اموالشان سائل و محروم حق دارند« 
  
  : حق سائل و محروم را معلوم مي نمايد25 و 24 در سوره معارج آيات -
  

  )25(لِّلسĤئِل والمحر ُومِ ) 24(والَّذينُ في اموالِهِم حقّ معلو ُم 
  

  كه در اموالشان براي سائل و محروم، حق معلومي است) اند(و كساني « 
  
  : فرمايد38 و باز در سوره روم آيه -
  

  )38( ُونُ وجه اهللاِ واُولئك ُهم المفِلحو ُنُ فاتِ ذَالقُربي حقُّه ُ والمِسكينُ و ابن اَلسببيلِ ذلِك خَيرلِلَّذينُ ُيريد



  
اينكار براي كساني كه خواهان روي خداينـد بهتـر          . بخويشاوندان و بينوايان و ابن سبيل حقشان را بده        « 

  ».است و اينان رستگارانند
  

  . در آن شريكند...     اين آيات بر اين معني صريحند كه مالكيت بر حاصل كار محدود است و سائل و محروم و 
  

  واَقيمو ُالصلوه واتُواالزَّكوه و ما ُتقَدِّي مو ُا
  )110(الَنفُسِكُم مِّن خَيرٍتَجِد ُو ُه عِنداهللاِ انُّ اهللاَ بِماتَعملو ُنُ بصير 

  
 خـدا   د  و هر كار نيك كه براي نفس خود پيشا پيش فرستيد آنرا نـز             . بپا داريد نماز را و بدهيد زكوه را       « 
  .همانا خدا بدانچه مي كنيد آگاه است. ازخواهيد يافتب

  
  : همين سوره فرمايد277و در آيه 

  
اِنُّ الَّذينُ اَمنُواوعمِلواآلصالِحاتِ واَقا ُمواالصلوه و اَ ُتواالزَّكوه لَـٌهم اَجر ُ ُهم عِند و بِّهم والخَوف علَـيهِم وال      

  )277(ُهم يخز ُنونُ 
  

 درست و نيك است و نماز ميگزارند و زكوه مي دهنـد بـراي   نيكه ايمان آورده اند و عملشان   ساهمانا ك « 
  .اينان نزد خدايشان اجر است و ايشان را نه ترس و اندوه است

  
كافي از حضرت صادق روايت مي كند كه در پاسخ سـئوال كـه چـه                :      زكوه دو نوع دارد، زكوه ظاهر و زكوه باطن        

امام فرمود زكوه ظاهر از     « . مراد از زكوه باطن يا ظاهر است؟ سئوال كننده گفت هر دو           :  داد؟ فرمود  اندازه زكوه بايد  
اما زكوه باطن آنست كه هر چه را برادر مسلمان توبه آن محتـاج تـر اسـت بـراي خـود                      .  است 25پول نقد از هر هزار،      

 در هدفهائي كه مقرر فرموده است صرف كنيـد، و بـراي   ها را به شما داده تا آنها را        خدا اين اموال  و سرمايه     . برنگيري
  )96(» .آن نداده است كه براي خود ذخيره نمائيد

 درصـد   80 تا   60با بازگويي اين امر كه در تاريخ مثالً ايران بنحو استمرار،            .      زكوه ظاهر حداكثر ماليات از توليد است      
تائيان ستانده مي شد، اهميت حكم زكوه در اسالم و اينكه حكومت بيشتر             توليد روستائيان بنام انواع مالياتها و بهره از روس        

وقتـي موقعيـت هـاي سياسـي و اقتصـادي و اجتمـاعي و               . تواند دريافت كند، مشخص و ملموس مي گردد        از آن نمي  
يشـتر از  گردند و پايه زور جاي خود را به پايه كار مي دهد، ديگر جا ندارد كه از دهقان زحمـتكش ب   فرهنگي ملغي مي  

در عين حال ايـن ماليـات،       . بعنوان ماليات ستانده گردد   ) مازاد بر هزينه توليد و خرج ساالنه      (دو و نيم درصد مازاد توليد       
صرف تأمين هزينه هاي عمومي و رهبري اقتصادي است كه همه در آن نسبي و فعال بشـوند و اثـرات تفـاوت اسـتعداد                         

  .ذايل گردد
  :ن از جمله آيات زير در قرآن آمده اند     درباره زكوه و مصارف آ

  
، 4) 31(، لقمـان    39) 30(، روم   4) 23(، مؤمنـان    71،  18،  11) 9(، توبـه    156) 7(، اعراف   177،  110،  43) 2(بقره   -

 .13) 58(مجادله 
 

 توضيح آنكه زكوه ظاهر ماليات بر توليد است       . خمس ماليات تكميلي براي حفظ قسط و عدالت اقتصادي است         :   خمس -
و حداكثر مالياتي است كه مي توان ستاند و خمس ماليات بردرآمد است و حداقل ميزاني است كه حكومت اسالمي مي      

اين نكته سخت در خور توجه است كه جامعه اسالمي جامعه اي است كـه در آن فقـط بـا كـار درآمـد                      . تواند اخذ كند  
اين مالياتها براي حفظ اين جامعه در خط عدالت . نيستبدست مي آيد و هيچ عاملي غير از كار در تحصيل درآمد مؤثر              



بنابراين ماليات دهندگان كساني خواهند بود كـه كـار مـي    . و رهبري آن به توحيد و رساندنش بكمال اين توحيد است        
دنـد و   كنند و اين مالياتها از جمله اين وظيفه مهم را دارند كه مانع از آن گردند كه مـازاد توليـد متمركـز و متكـاثر گر                          

  .استعدادهاي دارندگان خود را فاسد گردانند
  
مجموع اين تدابير يك هـدف      . جامعه اسالمي جامعه توحيد است و از اينرو مسلمان بانفاق فراخوانده شده است            :  انفاق -

  :بيشتر تعقيب نمي كنند و آن جلوگيري از تمركز مال و عواقب آنست
  
ناقل اين حديث مي گويد از انواع و اقسام         . بايد بكسي كه ستور ندارد بدهد     هر كس ستور اضافي دارد،      :  پيامبر فرمايد  -

  )97. (دارائي چندان برشمرد و نام برد تا دانستيم كه هيچيك از ما نسبت به اضافه دارائي خويش ذيحق نيست
  
 انفاق مي كـردم و      اگر باندازه كوه احد زر مي داشتم همه را در راه خدا           « :  در حديث نبوي خطاب به ابوذر مي آيد        -

  ».خوش نداشتم كه حتي باندازه دو قيراط از آن انفاق نشده بجاي نهم
  
) يك در هم معادل طـك تومـان اسـت   (خدا اگر خير كسي را بخواهد به او سي هزار درهم            « :  امام صادق مي فرمايد    -

 گاهي كسانيكه نيـرو و كوششـي        .هيچ كسي نتوانسته است ده هزار درهم از راه حالل گرد آورد           « : همچنين» .نمي دهد 
بيش از حد عادي دارند، اين مقدار بدست مي آورند، كه در آنصورت انفاق كردن در راه خدا، سعادت دنيا و رستگاري                      

  )98(» .آخرت را برايشان فراهم آورده است
  

  : سوره بقره فرمايد267در آيه 
  

تُم ومِما اَخَرجِنا لَكُم مِّنُ االَرضِ والتَيِموالخَبيثَ مِنه ُ ُتنفِقُونُ ولَسـتُم            يااَ ُيّهاالَّذينُ اَمنواَنفِقُوامِن طَيِباتِ ماكَسب    
  )267 (‘ُبِأخِذيهِ اِلّا اَن ُتغمِضُوافيهِ واعلموآ اَنُّ اهللاَ غَنِّي حميد 

  
ك آهنگ مـال ناپـا    . اي كسانيكه ايمان آورده ايد از مال پاك كه با كار بدست مي آوريد، انفاق كنيد               « 

نكنيد بدان قصد كه از آن انفاق كنيد خود شما حاضر بگرفتن اينطور مال نمي شويد مگر آنكه چشم را بر                     
  .ناپاكي آن بپوشيد و بدانيد خداوند غني و حميد است

  
» نفق«  همين سوره به روشني بسيار برآيند عظيم قواي جامعه را در صورت انفاق يعني پركردن حفره ها و                  261 در آيه    -

و اينكه چسان در فراگـرد توحيـد، در فراگـرد هـم هـويتي               . و از بين رفتن طبقات و قشرها و اليه ها بيان مي فرمايد            ها  
آري، چنانكـه در فصـل امامـت گفتـه      . هاي جامعه، برآيند نيروهاي محركة جامعه ميل به بينهايت مي كند           جستن گروه 

  :دم برويد و اقتصاد و فور حاصل گرددخواهد شد، در جامعه برين توحيدي، از يك گندم، هفتصد گن
  

مثَلُ الَّذينُ ُينفِقُونُ اَموالَهم في سبيلِ اهللاِ كَمثَلِ حبّتهٍ اَنبتَت سبع سنابِلَ فـي كُـلِّ  ُسـنُبلَهٍ مِّائـه ُ حبـهٍ واهللا ُ                
  ) 261(ُ ‘ُ عليم ‘ُيضاعِف ُ لِمن يشĤء واهللا ُ واسِع 

  
سانيكه اموال خود را در راه خدا انفاق مي كنند همانند دانه ايست كه از آن بوتـه                  ك) زندگاني(نمودار  « 

و خدا براي كسي كه بخواهد چنـد برابـر مـي    . اي با هفت خوشه برويد و هر خوشه صد دانه داشته باشد 
  » .و خدا واسع و عليم است. كند

  
  :  سوره بقره فرمايد219در قسمتي از آيه 

  



 ا ُينفِقُونُ ُقلِ العفَوويسئَلو ُلنَك ماذ

  
  .»از تو سئوال مي كنند چه انفاق كنيم، بگو آنچه زائد بر ضروريات زندگي است« 

  
  : آل عمران فرمايد180 و در قسمتي از آيه -
  

 مابخِلُوابِـهِ يـوم     واليحسبنُّ الَّذينُ يبخِلونُ بِمااَتيمم ُاهللاُ مِن فَضلِهِ ُهوخَيراً لَهم بل ُهو شَرّ لَهـم سـيطَو ُقـونُ                 
  القِيامه

  
كسانيكه خست بخرج داده و از پرداخت اضافه نعمت و اضافه درآمدي كه خدا بديشان ارزانـي داشـته               « 

بـزودي در  . است دريغ مي ورزند، مبادا پندارند كه آن مايه خيرشان است بلكه براي ايشان مايه شر است        
  ».ي آويزندرستاخيز آنچه را دريغ مي داشتند بگردنشان م

  
 1از جمله در آيه هـاي  .  و باالخره در قرآن آمده است كه كسانيكه جلوگيري از انفاق نمايند، كفر و كذب ورزيده اند         -
  : سورة ماعون فرمايد7 و 6و 
  

  )1(اَراَيت اَلَّذي ُيكَذِّب ُ بِالدينِ 
  )7(و يمنَعونُ الما ُعونُ ) 6(الذينُ  ُهم ُيرآؤنُ 

  
  .»همان كسانيكه ريا كنند و احسان را منع كنند... سي را كه به دين كذب مي ورزد آيا ديدي ك« 

  
  :درباره انفاق، لزوم آن و مصارف آن آيات بسيار در قرآن آمده است، از جمله

-35 توبـه،  -، 4 ، انفـال،     38-39 نسـاء،    – 134،  92 آل عمران،    -272-270،  267،  265-261،  219% 21،  195،  177بقره،  
 و  7، حديـد    47، يس   29، فاطر   39، سبا   16، سجده   67، فرقان   35 حج   -،  31ابراهيم،  . 22رعد،  / 98-99،  60،  54-53،  34
  .17 و 16، تغابن 10 ، منافقون 11 و 10
  

در مقايسـه و رقابـت بـا    :      آيات و احاديث، اين واقعيت و آموزش بزرگ را همچون نوري فرا راه بشر قرار مي دهنـد              
مي تواند تمامي استعدادهاي خود را بكار انـدازد، امـا در رابطـه بـا خـدا و بـا ارزش كـردن گذشـت و                ديگري انسان ن  

فداكاري در راه بر كشيدن ديگران، انسان نه تنها مي تواند از تمامي استعداد خود سود جويد، بلكه قادر است آنها را تـا                        
  .بي نهايت بسط و رشد دهد

  
ركز و تكاثر سرمايه، چه به اتكاء قدرت اقتصادي باشد، يعني چه از راه بكار بردن وسائل                 بدينقرار نظر اسالم است كه تم     ... 

اقتصادي انجام بگيرد و چه از قدرت سياسي مايه بگيرد، و چه از موقعيت اجتماعي و يا موقعيت عقيدتي سرچشمه بگيـرد،                  
اما اين نظر تحقـق     . ار و منعكس كننده آنست    اين قا نون گذاري  با توحيد همه جانبه سازگ         . مردود و منفور و حرام است     

پيدا نمي كند، در صورتي كه با جلوگيري ازكليه طرق و وسايل تصاحب ثمره كار ديگري، راه مالك شدن انسان بر كار                      
  .خويش هموار نگردد

  
  : طرق و وسايل مختلف دزدي و استثمار و مال اندوزي كه در اسالم حرام شده است-هـ 
  

ت از طرق مختلف دزدي و استثمار و مال اندوزي سخن مي رود و برخورد اسالم با هر يك از اين طرق                           در اين قسم  
در ذيل به يمن نگرشي كه بر اساس اصول اسالم در نظام جـامع االاطـراف اسـالم بعمـل آمـده اسـت،                       . آورده مي شود  



 تاكنون نه در متون اسـالمي و نـه در متـون    مي توان گفت كه متأسفانه. فهرست نسبتاً كاملي از اين طرق ارائه مي گردد  
غيراسالمي به جمع آوري و فهرست كردن كليه روش هاي مختلف تصاحب ثمرة كار ديگري توجه الزم مبـذول نشـده                     

  .اميد كه خواننده خود اين فهرست را غني بخشد. است
  

  :اعمال نفوذ و موقعيت
   قضاوت-1
   رشوه-
  ... رأي بنا حق و -
  . سوره نساء106 و 61 سوره مائده و 651 و 49 و 48 آيه هاي -
 مشاغل مختلف را با استفاده از نفوذ و قدرت در درست گرفتن و از بين بردن يا محدود كـردن امكانـات كـار بـراي                           -2

  .ديگران
  .193 از بين بردن وسيله كار و يا تصرف آن و نتيجه كار سوره بقره آيه -

 است و گاهي باتالف عين يا منفعت بطور مباشرت يا تسبيب بـر وجـه عمـد يـا                    فاضل مقداد گويد اعتداد گاهي به استيال      
  .خطا

  
  :اعمال قدرت سياسي

  . رشوه گرفتن از و دادن بمقامات اجرائي قدرت سياسي-3
   الراشي و المرتشي كال همافي النار-
  .ن بخداي بزرگ و پيامبر اوستاما رشوه گرفتن در داوري و حكومت كافر شد): عليه السالم( امام باقر 6/368 تهذيب -
   با استفاده از قدرت سياسي- غصب -4
  63 و سوره نساء آيه 188 و 184 بقره آيه هاي -
   با استفاده از قدرت مذهبي-
  34 توبه آيه -
  
   مقام فروشي و لقب فروشي و عنوان و تشخص فروشي-5
رج ساختمان را سه برابر گزارش كردن، خرج فـالن          مخا: مثال. از طريق بسيار مختلف   :  بيت المال   باال كشيدن وجوه     -6

عمليات قشوني را كه هرگز به وقوع نپيوسته به حساب دولت گذاشتن، به كارمنداني حقوق دادن كه وجود نداشته اند و                     
...  
   خوردن تركه با استفاده از قدرت وسيله بعضي از وراث يا مقامات حكومتي -7
  5 و 4  سوره مريم آيه هاي -
  176 و 127 و 33 و 14 تا 11 و 8و 7 سوره نساء -دن مال يتيم   خور-
  19  سوره فجر -
  .  شهادت دروغ دادن و حق را ناحق كردن و پرونده سازي كه امروزه شغل سازمان امنيت است-8
   و 134 و سوره بقره، آيه 134 و سوره نساء، آيه 49 سوره حجرات، آيه -
  .38 سوره مائده، -
كـه امـروزه رايـج اسـت        (دزدي در كار    . و انواع ديگر دزدي   . رستادن كه مرسوم قدرت بدستان است      دزد به خانه ف    -9

  )يعني كم كار مي كنند و زياد بحساب مي گذارند
   مصادره-10
   پيش كشي و هديه گرفتن و دادن-11
   ازدواج از راه اعمال زور به قصد انتقال ثروت-12



  3 نساء، آيه -
امله را دولت از عموم گرفته و بخود منتقل مي كند و بعـد جـواز معاملـه بـه اشـخاص مـي                        اجازه مع ( جواز فروشي    -13

  ).فروشد
  . بيگاري و ندادن يا برداشت بخشي از ارزش كار كارگر-14
 كسي كه با من پيمان ببندد و آنرا         -1.  روز رستاخيز دشمن آنان خواهم بود      پيامبر فرمود سه نفرند كه        : خاري صحيح ب  -

 كسي كه كارگر روزمزدي را بكـار گيـرد و           -3كسي كه انسان آزادي را بفروشد و از بهاي او امرار معاش كند               -2بشكند  
  .كار كافي از او بكشد اما مزدش را نپردازد

   قرض گرفتن و پس ندادن به اتكاي قدرتمندي-15
  282 بقره، -
  )اد رابطه سلطه گر و زير سلطهايج( جنگ بخاطر غنيمت و غنيمت آوردن و خوردن غنائم و حقوق اهللا -16
  7 و 6 سوره حشر، آيه هاي -
  ...، قمار معمولي، بخت آزمايي )كه به قدرتمند محض جلب عنايت او مي بازند(قمار سياسي ): انواع( قمار -17
  91 و 9 و مائده، آيه هاي 219  سوره بقره، آيه -
  . تحميل مخارج خود به مادون و اهل شهر يا ده يا مملكت-18
حكايت از توجه امام به رواج اين شـيوه مـال انـدوزي مـي               ) ع( داستان خاموش كردن چراغ بيت المال وسيله علي          -

  . كند
بذل و بخشش عثمـان بـه اعـوان و        : اسراف و تبذير مثال   ...) جشن ها، مهماني ها، قشون و       ( انواع هزينه هاي قدرت      -19

  .انصار خود
  .5، زخرف 43 و 28، مؤمن 152 و 151، شعراء 9، انبياء 127، طه 83 و 12، يونس 141، انعام 31اعراف :  درباره اسراف-
     

بشرحي كه گذشـت امـروزه      .      و مهمتر از اين موارد و همه موارد اين فهرست اسراف و تبذير در توليد و مصرف است                 
  .ها در توليد مواد مخرب و مصرف اين مواد بكار مي روند سرمايه

آنچه از آن به استثمار تعبيـر مـي         (زد و حقوق كارگران و كارمندان زيردست و ندادن قسمتي از مزد              برداشت از م   – 20
  ).كنند

، 6/327تهـذيب   . هر كس بار زندگي خويش را بر دوش مردم نهد، لعـن شـده اسـت               :  يعلن من القي كلمه علي الناس      -
  1/307اصول كافي 

سازمان هايي وجود دارند كـه      : بود و هنوز در جهان رايج است      كه در ايران رايج     ( فروش حيات اشخاص به رقيب       -21
  ).در ازاء گرفتن پول مخالف سياسي را از بين مي برند

  .حرمت واسطه شدن: »كميسيون«  باج و درصد گرفتن به اصطالح امروزي -22
ي از قـدرت خريـد آن       در گذشته از عيار آن مي دزديدند و امروز با استفاده از قدرت سياس             ( كاستن از ارزش پول      -23
  ).كاهند مي
  . ايجاد بلوا و دعوا و جنگ و استفاده از اين فرصت براي دوشيدن طرفين دعوا و جنگ-24
اين كار در ايران رواج به تمام مي داشـته اسـت و             ). يعني در ازاء پول، جرم مجرم را به او بخشيدن         ( فروش جرائم    -25

  ...هنوز نيز بسيار رواج دارد 
  ...ن بابت حمايت از حق و كار و مال و  باج گرفت-26
و امروزه انواع مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم كه براي بيشتر لخـت  .  وضع انواع ماليات ها و عوارض از تولد تا مرگ        -27

  .كردن توده بكار مي روند و ثروتمندان در حقيقت ديناري نمي پردازند
 به زور دو تا سه بار همان ماليات را مي گرفتند و امروزه فقـط شـكل                  سابق!  ماليات شخصي را به زور چند بار گرفتن        -28

  .آن عوض شده است
گـرفتن  » اعتبـار « زش  عمومي وسيله اشخاص شـكل رايـج امـرو   اموال» قانوني« تيول گرفتن و انواع ديگر تصدي     -29

  .است



  
  ...اعمال قدرت سياسي و مالي و 

  
  .ون رضايت او كار با سرمايه عمومي يا سرمايه ديگري بد-30
  . احتكار-31
  ).به نقل فاضل مقداد، راوندي اين آيه را دليل نهي احتكار دانسته است (188 سوره يوسف آيه -
و آگـاه  ... اما تاجر خوارو بار را از ملت من دريغ مي دارد و ذخيره مـي كنـد   ... « پيامبر : 6/368 تهذيب شيخ طوسي    -

اخيز بصورت دزد با خدا روبرو شود تا بصورت كسي كه خواروبـار را بـراي                باشيد كه من خوشتر دارم كه شخص در رست        
هر كه خواروبار را چهل روز احتكار كند، بي گمان او از خدا بيزاري جسته باشد و خـدا                   ... چهل روز احتكار كرده باشد      

  .»از او بيزاري جسته باشد
  . رباي مضاعف، انواع ديگر رباپول بيت المال را با بهره هاي سنگين قرض دادن، وام،:  ربا-32
  .130، آل عمران 39، روم 161، نساء 280 تا 275 بقره -
كه در انواع مختلف از قديم تا امروز مرسوم بوده و قدرتمندان با اسـتفاده از تـن زن و   » جنس«  فروش زن بعنوان    -32

دن خود در سلسله مراتب اجتمـاعي  ركشيب... د فيلمهاي جنسي سينمائي  درآم. مرد مال اندوزي مي كرده اند و مي كنند        
  .از طريق زن

  . مفت و ارزان خريدن و گران فروختن با استفاده از قدرت تضييق-34
  . استفاده از جهل ديگري و مال وي را از چنگش درآوردن به انواع طرق-
  199 سوره اعراف، آيه -
  . استفاده از عسرت و تنگدستي براي چپاول تنگدست-
  .درت سياسي يا مالي و يا مذهبي براي ارزان خريدن و گران فروختن استفاده از ق-
  ...و ) تجارت به غير رضايت( مجبور كردن به خريد يا فروش -
  29 سوره نساء، آيه -
  . خريد و فروش انسان-35
  . شرالناس من باع الناس-
  14 و نيز نگاه كنيد به شماره -
  . و فروش مواد مخدره، مشروبات الكلي و بطور كلي محرماتانواع قاچاق، خريد:  معامله اشياء ممنوعه-36
   سوره مائده91 و 90 آيه هاي -
  .تفسير ميرزا محمود شهابي در ادوار فقه كه هر چه حرام باشد، خريد و فروش آن روا نيست:  در شرع-
  . زياد كردن وزن وقت فروش و كم آن وقت خريد-37
  .181 و سوره الشعراء آيه 85 و سوره هود آيه 8و 7 الرحمن آيه هاي  و سوره3 و 2 و 1ففين آيه ها  سوره مط-
يا حقوق زياد از استحقاق بـراي خـود و ديگـري نوشـتن كـه امـروز             .  حساب سازي و باال كشيدن مال برادر شريك        -38

  مرسوم است، خصوص در ايران
  23 سوره ص، آيه -
ختن كه بهر گوسفند خورد آن گوسفند به فالن مبلـغ از آن             سنگ اندا (، منايذه   )به اصطالح بورس بازي   ( سودابازي   -39

خواننده خود ). لمس لباس كه در صورت لمس بيع به فالن مبلغ انجام شود   (، و مالمسه    )گروه بندي (، مخاصره   )بايع است 
رد مهـم را  در اينجا چنـد مـو  . كه در واقع قمارند و در دنياي امروز مرسومند را فهرست كند» معامالت« مي تواند انواع  

  :مي آوريم
  181 سوره الشعراء، آيه -
منقول در متن كتاب چون كاري در آنهـا صـورت نمـي گيـرد               ) ع(كه مطابق قول امام صادق      ( انواع بورس بازي ها      -

  ).جملگي باطل هستند



  ...باال بردن قيمت ارز كشورها ... باال بردن يكشبه قيمت كاالها :  بازيهاي تجارتي-
  :99، ص 453، ص 1353 تهران، مهرماه -نظام حقوق زن در اسالم :  مرتضي مطهري-

  .يعني ثروت را بيهوده در ميان خود به جريان نيندازيد. والتكلوا اموالك بينكم بالباطل
  ...ايجاد انحصار، خريد يا فروش با استفاده از قدرت سياسي يا مالي و :  انحصار-40
  27 انفال آيه -
  )99. ( معامالت، پنهان كردن عيب انواع فريب دادنها در-41
  )ندادن حقوق شرعيه يا خوردن آن وسيله مقامات مذهبي و غير آن( خوردن مال خدا -41
  عهد از نذر و غيره...  نذر و نفقه -
  7، سوره دهر آيه 27 سوره بقره آيه -
  : نذر-
  .94 و 93، نحل آيه هاي 153، انعام آيه 36 سوره بني اسرائيل، آيه -
يعني امانات مردم را باال كشيدن و يا طرق ديگر خيانت در امانت و رهن گرفتن و خوردن مال و                    : نت در امانت   خيا -43
..  
  .75 و سوره آل عمران آيه 280 و سوره بقره آيه 283 و 58 سوره نساء، آيه هاي -
  ...خود و جعل سند، جعل پول، ورشكستگي به تقلب، ثبت اراضي بنام . ..  انواع كالهبرداري ها -44
  ) و غيرهم"توده اي"مانند متهم كردن به بهائي، وهابي، و يا ( تهديد به عقيده براي اخذ مال و پول -45
شـكل جديـد    .  حمي يعني بنام خود ثبت دادن اراضي و منابع طبيعي كه امروز بيشتر از هر زمان مرسوم گشته است                   -46

ال حمي في االسـالم و الحمـي اال مـاحمي         : يان اعوان و انصار است    و توزيع آنها م   » ملي كردن اراضي و جنگلها    « آن          
  .148به نقل اقتصاد اسالم يا مالكيت در اسالم نوشته علي تهراني، ص . اهللا و رسوله

از .      آنها كه خود را باني مبارزه با استثمار قلمداد كرده اند كوشيده اند انواع راه هاي استثمار را يافته و فهرست كنند                     
» شيوه توليـد آسـيائي    «  طريق را شماره مي كند و ويت فگل كه جامعه هاي آسيائي را در قالب                 15) 100(مله پرودن   ج

 راه 46اينـك  . وي نامي از اين راهها نمي بـرد   . زحمتكشان را استثمار مي كنند    ) 101( راه   40ريخته است برآنست كه از      
اميد كه دانشجويان علـوم اسـالمي       ( را كه در اسالم مسدود شده اند         )با آنكه موارد مشابه را تحت يك عنوان آورده ايم         (

آيا جا ندارد بپرسيم وقتي نظامي همة راه هاي استثمار را با قاطعيت مي بندد               . بر شمرديم ) اين فهرست را كامل گردانند    
ليسـت و غيـر     باشد؟ كاش مدعيان از راه عبـرت در وضـعيت كشـوهاي سوسيا            » ايدئولوژي طبقاتي « چگونه ممكن است    

سوسياليست امروز نظر مي كردند بلكه متوجه مي شدند بدترين نوع استثمار توام بـا خفقـان اسـتثمار از طريـق دسـتگاه                        
. استثماري كه اسالم قرنها پيش مبارزه با آنرا در درجه اول اهميت قـرار داده اسـت                . ديوان ساالري و فن ساالري است     

اگر روابط سلطه در جهان از بـين برونـد          . ار كارگر به  او استثمار از بين نمي رود         بلكه مي فهميدند تنها با دادن ارزش ك       
  .تازه بخش كالن توليدات بشر تخريبي هستند و فاجعه اصلي اينست

منع توليد محصوالت تخريبي هدف بزرگتري است كه        .      بدينقرار هدف اسالم نمي تواند در منع استثمار خالصه گردد         
  .  گذارند بشر متوجه فاجعه جبران ناپذيري كه اين نوع توليدات ببار مي آورند، بشوداز نابختياري نمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  بخش سوم 

  
  محدوديت هاي مالكيت

  و
  برنامه گذاري اقتصادي اسالم

  
  
  
  
  

  فصل هشتم
  

  محدوديت هاي مالكيت
  

نـي بـا اصـول راهنمـا انطبـاق مـي             مقصود از تفصيل مباحث گذشته اين بود كه معلوم شود چگونه مواضع متخذ قرآ             
جز اين اين هم نمي توانست باشد چرا كه نظام بهم مي ريخت و مجموعة درهم و برهمـي مـي شـد كـه ميـان                           . جويند

اينك بايدمان ديد آيا مالكيت بر پاية كـار، مالكيـت مطلقـه يـا مالكيـت نسـبي        . اجزايش رابطة وظيفي وجود نمي داشت     
و در اينست كه در مالكيت مطلق هر كس درتصـرفات خـود بـر نفـس كـار توليـد و                      محدود به حدود است؟ فرق اين د      
و در مالكيت نسبي، تصرفات شخص بر نفس كار و توليد و مصرف، محدود به حـدود                 . مصرف، اختيار و آزادي كامل دارد     

در اسـالم ايـن نـوع       قبول مالكيت مطلقه بر نفس كار و توليد و مصرف، با اصول راهنماي اسالم ناسازگار اسـت و                   . است
با مطلق دانستن مالكيت    ) مطلق(و خدا   ) نسبي(چرا كه مالكيت مطلق از آن خداست و رابطه انسان           . مالكيت وجود ندارد  

و نيز به شرحي كه خواهد آمد از جهت اينكه فرد جزء جمـع و جامعـه   . شخص بر كار و دست آوردن آن ناسازگار است   
 پس از وي نوبت زندگي به نسل آينده مـي رسـد، و از لحـاظ اينكـه طبيعـت                     است، و دوران زندگانيش محدود است و      

منابعي كه در اختيار مي گذارد محدودند و از باب اينكه هدف تشريح اسالمي، آزاد كردن انسان از غير خدا و هـدايتش                       
الم سازگار باشد و    در طريق وصول به ايمان است، مالكيت الجرم بايد محدود به حدودي گردد كه با اصول راهنماي اس                 

  .مشي به توحيد و صيرورت بسوي خدا را تسهيل كند
اوالً :      استفاده از نيروي كار و طبيعت و حاصل كار و انواع توليد و مصرف را اصول اسالم بدينسان معين مي كنند كـه                      

الضـرر و الضـرار فـي       « ي اصـل    راه را بكلي بهرگونه كار تخريبي مي بندند، ثانياً در تمامي موارد، يعني رابطه بـا ديگـر                 
كوال واشربوا و ال تسرفوا را الزم االجرا مي كنند، رابعـاً در توليـد               : ثالثاً در مباحات نيز قاعده    . را جاري مي كنند   » االسالم

  ...براي جامعه و محرومان حق مسلم مي شناسند، و خامساً هدف فعاليت اقتصادي را نه نفع كه توحيدي مي شناسند و 
بنابراين آدمي نمي تواند    . ينقرار توليد براي آنستكه انسان از قيد و بندها آزاد شود و در ابعاد گوناگونش رشد كند                     بد

يا بـدين عنـوان     . مثالً شراب توليد كند، آنهم بدين عنوان كه مالك كار خويش است           . هر طور دلش خواست توليد كند     
  ...در بخورد كه بتركد يا آنقدر كار كند كه از پاي درآيد و يا آنق. كه مالك كار خويش است و اختيار خود را دارد

حاظ بعثت، هم از جنبه امامـت، هـم    ها هم از جهت توحيد است، هم از  ل              به شرحي كه خواهد آمد، اين محدوديت      
اسـت و   انسان بنده خداست و هدفش وصول بـه ايمـان از راه دانـش               : از سوي عدالت، و هم از نظر هدفها و معاد است          

بديگر سخن، انسان جزئي از جهان هستي اسـت و در ايـن            . فعاليت اقتصادي در اين راه پيمائي به كمال تعريف مي شود          



و در محدوده عمر يك نسـل و در جهـت           : جهان كه مسخر اوست، بايد نسلها از پي هم مشي به توحيد را به انجام رسانند               
 در اسالم، براي امـام متقـين و مستضـعفين شـدن و اسـتقرار قسـط و       اسباب معيشت در حدود مقرر    ) و نه تخريب  (ساختن  

عدالت اسالمي در همة ابعادش و براي استقرار اسالم در جهان و ايجاد جامعة توحيدي جهاني، كه در آن انسـان در راه                       
ز كه اسالم   در اينصورت آن چي   . توان و بايد به فعاليت اقتصادي پرداخت       خدا سرعت و شتابي روزافزون مي گيرد، مي       

مقتضـي اصـل امانـت     . توليد و مصرفش را حرام شناخته باشد، بر فرض توليد، ماليت ندارد و مالك آنها نمـي تـوان شـد                    
و . نگـردد ) زمين زراعتـي و معـادن و ابـزار توليـد    (اينست كه كار يكي مانع دسترسي آزاد ديگري به اسباب و زمينة كار      

ت كه كار روي قاعده و قراري انجام بگيرد كه هم به موقع باشد و هم به هر                  رعايت اصل عدالت در كار از جمله در آنس        
و رعايت هدف اسالم در كار و فعاليت نيز بـه ايـن اسـت    . استعدادي در حد خودش امكان كار و شكوفائي در كار بدهد  

افـق هـدفهاي تعيـين      كه كار در رابطه با هدف اسالم انجام گيرد و مصرف حاصل كار يعني سرمايه گذاريها و مصرف مو                  
  .شده انجام بگيرد

با آنكه در كتب    . به اين شرح تنظيم نگشته و موجب سردرگمي هاي بسيار گشته اند                در اقتصاد اسالمي اين محدوديتها      
فقهي و كتبي كه اخيراً در باره مالكيت تحرير يافته اند، همه موارد محدوديت بطور پراكنده مذكور مـي باشـند، امـا از                        

كه نحوه تدوينشان منعكس كننده يك نظام سنجيده بر پايه اصول معلوم و معين و مشخصي نمـي باشـد، ايضـاحات                      آنجا  
هدف كار حاضر بدعت گذاري     . الزم را فاقدند و نمي توانند ضابطه برنامه گذاري اسالمي فعاليت هاي اقتصادي گردند             

كدام در مجموع نظام، به استعانت اصول اسالم و از          نيست بلكه جمع و جور كردن موضوعات پراكنده و يافتن جاي هر             
نو ساختن بنائي است كه از قرنها پيش بدست زور و بيداد ويران شده و عناصر و اجزايش، اينجا و آنجـا پراكنـده گشـته                          

  . اند
  :     اما جامعه در مكان و زمان تحقق پيدا مي كند و بناچار از اين جهت نيز مالكيت محدود مي شود به

   تساوي روز افزون در امكانها-1
   استمرار اين برابري روزافزون از نسلي به نسلي-2
  . تساوي در كاربرد و مصرف حاصل كار در رابطه با دوبرابري نخستين-3
   هماهنگي فعاليتها در جهت و مسير-4
  . برداشته شدن مرزها و تشكيل اجتماع اسالمي در زمان و مكان واحد-5

اجزائـي دارنـد و مجموعـه اي از برابـري هـا و              ريها و محدوديتها اموري ساده و بسيط نيستند و هر يك                 البته اين براب  
 هستند كه بايد يك به يك شناخته گردند و در برنامه گذاري و تنظـيم فعاليتهـاي اقتصـادي در نظـر گرفتـه                         حدوديتها  م

عدالت اجتماعي و عدالت فرهنگي مي باشد و هر         مثالً قسط اسالمي مشتمل بر عدالت سياسي و عدالت اقتصادي و            . شوند
در اينكـار دعـوي آن   . ننـد د كه بدون آنها مفهوم پيـدا نمـي ك      يك از اين عدالت ها خود در برگيرندة عدالتهايي هستن         

محدوديتهاي اصلي در حد علـم و اطـالع         . نيست كه فهرست كامل اين محدوديتها، يعني برابر كردنها، بدست داده شود           
  . علم است كه دنباله كار گيرند و آنرا به كمال نزديك كنندگردند و بر اهل  ني شمرده مينسبي انسا

     بدينقرار كار برد حق مالكيت بر كار، از هر لحاظ محدود است جز از جهت مشي به توحيد و تقوي و امامت در تقوي       
رتبت انسان مؤمن، كه آزادي عمل كامل وجـود  و بسط استعدادها و رشد دادن ابعاد  انساني و افزايش علم و رسيدن به م   

... از لحـاظ جـنس و نـژاد و طبقـه و             . دارد، و محدوديتهاي ديگر براي وصول بـه ايـن آزادي انسـاني و بـزرگ اسـت                 
هر كس مالك كار خود است و ارزش بكار تعلق مي گيرد و نه به زن و يا مرد بودن به سفيد و                       : محدوديتي در كار نيست   

يعني از لحاظ تبعيضات گوناگون كـه       . البته اگر كاري موجب تبعيض گردد، باطل است       . رد و يا سياه بودن    يا سرخ و يا ز    
« امروزه حتـي    . در حال حاضر عمده از راه توليد و مصرف بوجود مي آيند، در اسالم محدوديتهاي جدي وجود دارند                 

» ايسـم «  و ديگران و حتي كسـاني كـه در همـان             خود» ايسم« هائي كه خود را مترقي مي دانند ميان معتقدان به           »ايسم
هر كس از زن و مرد و سياه و سفيد و مسـلمان و غيـر                . در اسالم اين فرق ها نيست     . گرايشي ديگر دارند فرق مي گذارند     

  .مسلمان، بدون تبعيض و تمايزي، مالك كار خويش مي شود
ي نيسـت، امـا موانـع و محـدوديتهاي بسـياري پيشـاروي            از جنبة اجتماعي، نيز در برابري جستن و توحيد، حد و مرز   

هـدف همرنـگ ديگـران      . اسالم نه به فرد و نه به جامعه اصالت مطلق نمي دهـد            . نابرابري جستن در نظر گرفته شده اند      



همه جانبه و همه    ) در مفهوم اسالمي كلمه   (هدف رشد   . شدن نيست، هدف جستجوي فطرت و طي طريق بسوي خداست         
  .با همه است

     از لحاظ سياسي نيز در جهت استقرار حكومت خودكامه ها و طاغوتها و فاشيستها و هرگونه سـلطه قـدرت سياسـي بـر                
اصل اسالمي، امامت يعني رهبري جامعه در حدود اسالم است          . جامعه، بيشتر از موارد ديگر محدوديت و منع وجود دارد         
امروزه مي گويند در جامعـه مـاوراء صـنعتي طبقـه حـاكم را               . دو مقتضي اين اصل آنست كه همه به مرتبت اجتهاد رسن          

چرا كه بدست خـويش خـود را از حقـي           ) 102. (كساني تشكيل خواهند داد كه علم و فن را در انحصار خود مي گيرند             
محروم سـاخته انـد و بـه عمـل خـويش،            ) 103( زمين بگردند،     داده است تا وارثين و امامان روي         كه خدا به مستضعفين   

باري در جهت تحقق اراده خداي كه همه مستضعفين وارثين زمين گردنـد،             . ديگران امكان سواري بر خود را داده اند       ب
  .محدوديتي در كار نيست، اما در عكس اين جهت محدوديت و منع وجود دارد

ـ                   ق عـدالت در زمينـه هـاي         از جنبه اقتصادي نيز در راه كارهائي كه ايجاد نابرابريهاي مادي مي كند و يا مانع از تحق
  .گردد، محدوديتها و منع ها وجود دارند، افق بسط عدالت اقتصادي گسترده و باز است فوق مي

دن و انسان در ابعـاد خـويش تـا بـي     ر     بدينقرار محدوديتها نيز بنوبه توحيد، و از اسطوره پرستي به خداپرستي تغيير ك     
  .نهايت رشد كند و آزاد گردد

  ٭   ٭   ٭
  ٭   ٭

  
  
  
  

  فصل نهم
  

  مالكيت و توحيد
  

  :     بحث، درباره مالكيت، جنبه هاي گوناگوني را شامل مي گردد
بدين ترتيب ورود و ماندن در بحث حقـوقي مالكيـت همـه كـار               .      حقوقي، سياسي، اقتصادي، جامعه شناسي و فلسفي      

 اقتصادي معني پيـدا مـي       - سياسي   - اجتماعي   مالكيت در واقع در چهارچوب روابط     . نبوده و ما نيز چنين نخواهيم كرد      
  :اكنون برآنيم كه آنرا با اصل توحيد مورد سنجش قرار دهيم.  بحث استكند و در همين محدوده نيز در خور 

  
 :مالكيت در رابطه انسان با كارش -1
  

 توحيد باشـد، رابطـه اي            بنابرآنچه كه گذشت، هر رابطه اي ميان انسان و دست آورد كار وي را كه ناسازگار با اصل                 
بدينقرار تمام مالكيت هاي مطلقه، ا آنجا كه متضمن قبول يد مطلقه مالكند و لذا نافي اصـل اول                   . غيراسالمي مي خوانيم  

بايد انعكـاس   ... بديگر سخن رابطه انسان با كار خود و با كار ديگري و             . يعني توحيد مي باشند، مورد نفي قرار مي گيرند        
مقتضاي اين امر آنست كه مالكيت مطلقه ذاتي را خاص خدا بدانيم، و مالكيت انسان بر كارش را نسبي       . اصل توحيد باشد  

بنابراين حتي كار هر كس نيز بالذاته متعلق به خداست، و فقط تا آنجا كه               . اين وجه اساسي مالكيت اسالمي است     . شمريم
  .ر اختيار صاحب آنستبعنوان خالق مي توان خليفه اهللا بود، مالكيت و حاصل كار د

يعني انسان همواره   :      براي آنكه مالكيت نسبي انسان همواره و آزادانه مالك كار خويش، بطور مستمر تحقق پذير باشد               
  .و آزادانه مالك كار خود باشد، بايد بين فرد و جامعه و خدا رابطه اي برقرار گردد كه موجد و متضمن اين امكان باشد

  
  :نسان و جامعه و خدا ا رابطه ميان -2



ـ در مـورد مالك   از جمله   .      رابطه انسان و خدا در زمينه هاي مهمي از طريق رابطه جماعت و خدا برقرار مي گردد                 ت، ي
توضيح آنكه، جمع جانشين مقدم خدا در مالكيت بر امور و اشيائي است كه              . جمع در مقام خليفه الهي مقدم بر فرد است        

 برقـرار مـي   ت لذا رابطه اي بدينصور.  تحقق مالك شدن فرد بر كار  نتيجه كار خويش استمالكيت جمعي برآنها، شرط  
  :شود

  
    فرد���� جامعه ����خدا 

       
     بر مبناي اين رابطه، در مورد پاره اي از اموال، مالكيت فرد بر آنها مردود است، و در مورد پـاره اي ديگـر، مالكيـت                          

 فعاليت فرد را تعيين كند ولي قادر و مجاز نيست كه فردي را از كار كردن و يا                   المثل جامعه مي تواند حدود     في. جمع
يـا هـيچ     . از تمامي حاصل كارش محروم نمايد و همچنين هيچ فردي نمي تواند مالك زمين و يـا كـار ديگـران گـردد                      

لمروهـا بايـد مشـخص    بـدينقرار ق ... فردي را كمترين حقي بر جان خود نيست و نمي تواند ضرري بجان خود رسـاند و     
گردند تا بصفت دوام يعني نسل به نسل و زمان به زمان، هر انسان توانمندي قادر باشـد توانمنـديش را بـدون مـانعي در                          

  .حدود مقرر بكار برد
  :     در اينجا سئواالت زير را مطرح كرده و آنها را پاسخ مي گوييم

ت انتقال دارد يا نه؟ جهت عمومي اين انتقال كدام است؟ و آيا ايـن                    آيا مالكيت فرد بر نيروي كار و حاصل آن، قابلي         
. مملكت استمرار دارد يا خير؟ بنا بر اين توحيد، حركت و فعاليت، از امر نسبي بسوي امر مطلـق، يعنـي خـدا، مـي باشـد                 

 عمـومي ايـن     انتقال مالكيت نيز، بعنوان موردي از موارد اين حركت عمومي از امر نسبي بسوي مطلـق بـوده و جهـت                    
از اينرو تمـام مالكيتهـائي كـه شـرايط انتقالشـان بـه              . انتقال، انتقال مالكيت از قلمرو شخصي به قلمرو اجتماعي مي باشد          
و همچنين از آنجا كه خليفه الهي انسان امـري مسـتمر            . مالكيت عمومي فراهم مي شوند به اين مالكيت منتقل مي گردند          

  .نيز داراي ثبات و استمرار مي باشداست، مالكيت انسان بر حاصل كارش 
     تا زماني كه امكانات تمركز و تكاثر بكلي از بين نرفته باشد، و تا وقتي كه مرزها در جهان وجود دارند، تمركـز مـازاد                         
توليد جامعه در يك يا چند كانون، ولو به نمايندگي جامعه، سرانجام منجر به تبديل آن كـانون و يـا كانونهـا بـه كـانون              

تاريخ گذشته و وضـع     .  زير سلطه قرار خواهد داد     -تراكم قدرت گشته و عمالً تمام جامعه را تحت رابط متقابل سلطه گر              
  . امروز بشر گواه بر اين واقعيت است

     بنابر اين نمي توان بدين عنوان كه جامعه امكاناتي براي كاركردن افراد فراهم كرده است، در صـورتيكه از حاصـل                     
زيرا تا وقتي كـه     . خته اي داشته باشند، آن اندوخته را از دست آنها خارج كرد و در اختيار دولت قرار داد                 واندكارشان  

جامعه از روابط زور آزاد نگشته و امكانات كافي براي جلوگيري از تمركز و تكاثر قدرت بدست نيـاورده اسـت، اجـراي                       
ه انسانها در دست عده اي ديوانساالر جمع گردد و آنـان را             چنين ترتيبي موجب خواهد شد كه تمام ثروتهاي توليد شد         

اين همان وضعي است كه در زمان حاضر نيز نمونه هاي آنرا زيـر چشـم                . به حاكمان خودكامه سرنوشت بشر تبديل كند      
اما از آنجا كه اسالم مي خواهد از طريق حل عقده هاي تراكم به جامعه توحيـدي برسـد بـر آنسـت كـه نحـوه                          . داريم

يگري را براي توزيع حاصل كار و بازمانده فعاليت افراد، كه در يك جامعه و يك قلمرو طبيعي به عمـل آمـده اسـت،                         د
. بطوريكه اين توزيع، متضمن سير رابطه خدا و جامعه و فرد در جهت انتقال از قلمرو فردي به اجتماعي باشد                   . ايجاد كند 

) 104(تعبير كرده اند    » ثبات مالكيت « سل همان است كه از آن به        اين بقاء حاصل دسترنج در دست زحمتكشان نسل به ن         
نـا  بـر همـين مب  . با اين تفاوت كه بنظر مي رسد روش توزيع مورد نظر اسالم، روشي است براي وصول به مالكيت جمعي               

ي ميان قلمرو   توزيع، شيوه اي است براي از ميان بردن عقده هاي تراكم و نه مرزگذار              تقسيم ارث بر وفق شيوه اسالمي       
  .مالكيت فرد و جامعه

  
     در حقيقت اگر تصويري را كه از جامعه ولي عصر بدست داده اند قابل تحقق بدانيم، بناگزير بايد مشـي در اسـالم را                        
بسوي آن بدانيم زيرا معقول و مقبول نخواهد بود كه نظامي به بشر عرضه شود و هدفهايي را تعيين كند ولـي بنيادهـاي                       

حتي اگـر تصـوير جامعـه كمـال         .  غير ايجاد شده توسط آن نظام، حركت بسوي آن هدفها را غير ممكن سازد              حقوقي و 
را نيز بدست نمي دادند اصول توحيد كفايت مي كرد تا عقـل سـالم، بنيادهـاي راه گشـا بـر                      ) جامعه ولي عصر  (مطلوب  



رسيدن به جامعـه متعـالي توحيـدي باشـد امـا            موجه نيست كه هدف،     . تمركز و تكاثر قدرت را بنيادهاي اسالمي نشمارد       
هايي كه شيوه توليدشان ديگر است و كانونهاي تمركز و تكاثر قدرت هـاي            همانند جامعه هاي سرمايه داري و يا جامعه       

  .سياسي و اقتصادي وجود دارند، بنابر كار كردن عموم و ريختن حاصل به جيب عده خاصي باشد
 تمركز و تكاثر صاد وفور، كه در آن ندرت و امكان    است كه تا رسيدن به جامعه داراي اقت             بدينقرار اسالم ترجيح داده   

. از ميان رفته باشد، انتقال حاصل كار پس از وضع و جدا كردن حقوق اهللا، مستقيم و بر وفق مقـررات ارث انجـام گيـرد              
مـثالً  .  در اختيار بازماندگانش قـرار گيـرد    يعني اساس بر آن باشد كه حاصل كار هر كس، خصوص ابزار يا زمين، مستقيماً              

  .اگر زمين زراعتي از دهقاني بجا ماند، فرزندان آن دهقان، خود در تصدي جانشين شوند
اصل، بازگشت به مقتضيات و لوازم مالكيت خدا        .      بدينقرار اصل، بازگشت به جامعه اي است كه جلوه گاه توحيد باشد           

اصل آنست كه بر وفق اصل تخليف، جامعه در حد خـود و فـرد در حـد خـود، بـه                      . تو نتايج حاصل از اين مالكيت اس      
در مـورد زمينـه و      : نحوي مالك كار و حاصل كار خود شوند كه براي هميشه امكان تمركز و تكاثر قدرتها از ميان بـرود                   

  .كن سازدابزار كار، مالكيت بايد از آن جامعه گشته و جهت انتقال، بايد وصول به اين مقصود را مم
  
  : جمع و امام-3
  

.      اما منظور از جمع در نظريه مالكيت اسالمي چيست؟ جمع تنها نه يك طايفه، يـا يـك ملـت، بلكـه جمـع بشـر اسـت                           
امـام مظهـر اجمـاع      . بنابراصل تخليف، همه انسانها روي زمين در طول تاريخ، مالك زمين و آنچه در اوست مـي باشـند                  

  .مي باشد) در حد طبيعت(و مظهر اجماع مستمر ابدي ... م و ملت و رنگ و نژاد و انسانهاي روي زمين از هر قو
اشياء و خاصه هايي در قلمرو مالكيت امام قرار مي گيرند كه بودنشان       .      اما امام نيز مالكيتي نه مطلق، بلكه محدود دارد        

نه بكار برده و در حد خود مالـك دسـتاورد كـار             در اين قلمرو، به فرد امكان خواهد داد تا بتواند نيروي كارش را آزادا             
تقدم دارند و امام    ) ابزار كار و زمين   (از اينرو جمع بشريت بر ملت و، ملت بر فرد، در مالكيت بر زمينه كار                . خويش گردد 

 در  به صفت مجري نظام اسالمي و مظهر اجماع، بايد در تعيين حدود كار، يعني برنامه گذاري كار، مصلحت عموم بشر را                    
  .نظر گيرد و چنان كند كه نظريه اسالمي مالكيت، در مقياس جهان و بر دوام، تحقق پذير گردد

لكيت هر كس بر كار خويش، امري صحيح است ولـي انجـام كارهـايي كـه در حـوزه مسـئوليتهاي             ا م ه    از اينرو گر چ   
دفـاع از جامعـه اسـالمي، مقابلـه بـا بالهـاي       مـثالً  . عي قرار مي گيرند، مقدم بوده و جهت كار امام را معين مي كنند  مج

جامعه هرگز مالـك حيـات فـرد نشـده و           . مقدم مي باشند اما اين تقدم در حق نيز باز نسبي است           ... طبيعي، دفع ظالم و     
يعني اسالم جمع را مرتبت     . محروم نمايد ... مجاز نخواهد بود كسي را از حق حيات يا حق كار كردن و يا فكر كردن و                  

يـا  (اگر اختيار حيات و ممات افراد در دسـت امـام            . نبخشيده و براي هيچ امامي هم، چنين حقي قائل نمي شود          خدايي  
  .قرار گيرد، وي ديگر امام نيست، طاغوت و مطلق العنان است...) حزب و يا 

ة انسانها، در همه عصـرها،           اما امام مي تواند افراد را به جهاد روانه كند و فعاليت توليدي را چنان سازمان دهد كه هم                  
ولي آيا اين اختيار و تقدم،      . بسط يد حاكم شرع بر پايه همين اختيار و تقدم جمع بر فرد است             . مالك كار خويش گردند   

آيا در گذشته تـاريخي، ايـن تقـدم و اختيـار     موجب تمركز قدرتها نزد حاكم نشده و به استقرار روابط زور نمي انجامد؟   
حكومتهـا در   . توضيح آنكه رابطـه حكومـت و جامعـه رابطـه زور بـوده اسـت               . گشته است؟ بله و نه    موجب سوء استفاده ن   

چهارچوب روابط قدرت در جهان خود را جانشين جامعه در حقوقش مي كرده اند از اينرو قوا نزد گـروه هـاي حـاكم                        
ه مي گوييم امام با قدرت مطلقـه،        بر همين مبناست ك   . متراكم شده و باعث محروميت مردم از هر گونه منزلتي گشته اند           

اسالم نه براي سوء استفاده، بلكه براي سلب امكان هر گونه سوء اسـتفاده              . ديگر نه امام، بلكه طاغوت و مطلق العنان است        
و بنا بر عموميت اصل امامت، همه در امر رهبري شركت مي كنند و خود بكار و  توليد خويش سازمان مي      ... آمده است   

  .دهند
  در محدوديتهاي مالكيت اين امور مورد بحث قرار گرفته اند، در اينجا مقصود از اين بسط و توضيح مالحظه اين امـر                         

است كه هر جزء هر قاعده، با اصول اسالم نظام اسالمي ربط مي جويد، و به اين نظام توانايي عظيم در ارائه راه حلهـا و           
  .حيدي مي بخشدبرنامه گذاريها براي ايجاد جامعه جهاني تو



     جامعه نمي تواند حقوق خود را چنان اعمال كند كه موجب محروميت نسلهاي بعدي گردد، هر نسلي به اندازه عمـر                     
و در همين دوره نيز، نه در مورد خود و نه در مورد ديگران، نه در مورد سرزمين خود                   . خويش، حق و اختيار عمل دارد     

جهت استفاده از حق و اختيار بايد چنان انتخاب گردد          .  به اعمال تخريبي نمي باشد     و نه در مورد سرزمين ديگران، مجاز      
كه امكانات بشر را در حال و آينده فزونتر گرداند بطوريكه عصر و فور فرا رسد و انسان را عرضه خود بعنوان نيروي كـار               

براي همه و همه براي يك تن كـار مـي   يعني جامعه متعالي توحيديي برقرار گردد كه در آن يك تن        . بلمره آزاد گردد  
جامعه اي كه در آن انسانها از قيود آزاد مي شوند و ديگر نيازي نيز بـه                 . كنند و هر كس به اندازه نيازش مصرف مي كند         

جامعـه اي كـه در آن همـه وارث يكديگرنـد، و      . شيوه هاي سازماندهي توليد و توزيع خاص دوران ندرت نخواهد بود          
در اختيار عموم قرار دارد، ديگر نفس كـار را فـداي   ...) زمين و ابزار و معلومات و    ( كه آزادند و زمينه كار       انسانها از آنجا  

مال اندوزي نكرده و استعدادهاي خالقه خويش را به تمامه بكار خواهند بست و در ابتكارها، انسانيت و گـوهر آزادي را                      
  . زيبايي خواهد شدو جهان، جهاني رسته از زور، جهان. باز خواهند جست

  
     اكنون كه محدوديت ها و نسبت ها و تقدم ها در حق و اختيار را در رابطه با اصل توحيد بر شمرديم، بايـدمان ديـد                          

  :در مقام عمل چگونه از آب در مي آيد
  

 :نظريه اسالمي و ذهنيات ساخته قدرت - 4
  

شود كه كسي پيرامون محدوده اي را، في المثل نيمي      اگر مالكيت فردي و خصوصي مطلقه فرض شود و اجازه داده       
» مالـك « از كشور را، سيم كشي كرده و آنرا از آن خود بخواند، چه پيش خواهد آمد؟ چه پيش خواهد آمد اگـر ايـن                    

م انساني در ايـن صـورت چـه خواهنـد           د كسي در آن كاركند؟ توده هاي عظي       كسي را به ملك خود راه ندهد و نگذار        
« ن توده هاي عظيم ناچار نخواهند بود كه خود را در اختيار اين مالك الرقاب ها قـرار داده و بگوينـد كـه                         كرد؟ آيا اي  

آيا توده هاي عظيم بشر مجبور نمي شوند كه در كارخانه ها كار كنند و زير چـرخ و دنـده                     » امر، امر مبارك است قربان    
از پاي » كار گل«  بوده است؟ آيا اين توده ها مجبور نيستند در هاي كارخانه له شوند، زيرا ميل اين مالك الرقابها بر آن        

خواهند؟ آيا اين توده هـا فقـط بـراي نمـردن، نمـردن از گرسـنگي،                  در آيند، براي اينكه اين مالك الرقابها چنين مي        
ط مسـلط بـر جهـان    اين مالك الرقابهاي از خدا بي خبر نيستند؟ اين روابط بر شمرده، كه رواب   » ا وامر « مجبور به اطاعت    

و بدينقرار ذهنيات عمومي كه به اين يـا آن صـورت،            . شرك زده ماست، روابطي اسالمي نبوده و مورد نفي اسالم است          
  . وضع مشروع در باال را عادي و حتي اسالمي مي شمردند، كمترين ارتباطي با نظريه اسالمي ندارد

 توحيد اسـت    ت، و با نظريه اسالمي كه پايه آن         ار مي شود، زور اس    پايه اين ذهنيات درباره مالكيت و  نتايجي كه بر آن ب           
همانسان كه گفته شد مالكيت جمعي آن مالكيتي است كه به همه افراد انساني امكان مي دهد بطـور                   . ناسازگار مي باشند  

انب اشخاص، تحقـق  روشن است كه اين امر با قباله كردن سرزمين ها و منابع و ابزار از ج        . دائم سالك كار خويش باشند    
  .يافتني نيست

     خاصة جامعه اي كه در فطرت و طبيعت خود مي زيست، از جمله اين بود كه اعضاي جامعه كارهائي را با هم انجـام                        
. دهند تا همه از خطرات مصون باشند، و نيازهايشان برآورده شوند، و كسي به زور و يا فريب، دسترنج ديگـري را نربايـد                       

د مذكور، هر كس مالك كار خود شود، و هيچ عضوي از جامعه نيروي كار خويش و يا ديگـران را در                      حال اگر در حدو   
زمينه هاي تخريبي بكار نياندازد، و اعمال تكروانه و بدون ارتباط با مجموع فعاليت جامعه و يا عليه مصالح جمـع، انجـام                       

 معين به او تعلق داشته باشد، آيا جامعه به هـدف            ندهند، و بعنوان عضو جامعه عمل كند، و حاصل كارش نيز در حدودي            
و اين همان توحيد و رسيدن اجزاء مجموعه به يك          . خود كه تأمين همه نيازها و تساوي امكانات باشد نرسيده است؟ چرا           

  .هويت است
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و ايـن انطبـاق   ) اصل توحيد (مي شوند   » هوهويه« ديگر       بدينقرار تمامي عناصر ذي مدخل در قانونگذاري اسالم با يك         
  : را آنسان كه هست و با وضوح بايسته فهم كنيمبه ما امكان مي دهد تا بيان قرآنجوئي 

» اين زمين و آسمان، از آن خداست و آنرا براي معيشت بندگان خـويش قـرار داده اسـت                  «      كالم خدا داير بر اينكه      
، تنها افراد و اقوام يك ملت يا يك نسل نيستند، بلكـه مقصـود از آن همـه بشـر و در همـه                         »گانبند« اين  : پيشتر ذكر شد  

بنابراين بايد زمين و آنچه در اوست از آنهمه باقي بماند تا هر كس بتواند بدون مانع و فشار و تضـييق، در آن                        . زمانهاست
روابط موجود كه بر پايه زور استوارند مورد قبـول          اگر  . كار كرده و در حدد معين از نتايج كار خويش برخوردار گردد           

اگر مـورد   . مي بود، آنگاه آيات قرآن درباره مالكيت خداو قراردادن زمين براي معيشت بندگان، مورد پيدا نمي كردند                
ـ                           د قبول بود كه ملتها و نژادهايي همه منابع زمين را بخود اختصاص دهند و نژادها و ملتهاي ديگـر بـراي آنهـا كـار كنن

چه معنـي   ) بدون تميز و تمايز   (به بندگان خدا    ) از راه تخليف  (اينهمه تاكيد درباره مالكيت خدا و تعلق زمين و منابع آن            
  و مفهومي مي داشت؟

ايران نيست بلكه نظامي است براي همه بشر، آنهم نه در يك زمان معين كه در همـه                  الم خاص ملت عرب و يا ملت        س     ا
 تقدمها و محدوديت ها و عناصري كه بعنـوان عناصـر سـازنده مالكيـت اسـالمي بيـان شـدند، بـراي                  بدينسان اين . زمانها

به عبارت ديگر، بشريت در طول تاريخ خويش، يعني از گذشـته هـاي              . بكاربردن در همه زمانها و براي همه بشريت است        
س هر نسـل، در ايـن مالكيـت شـريكند و هـر      دور تا معاد، به خالفت، مالك زمين و منابع آنست و فرد فرد بشر، نسلي از پ  

به اين اعتبار، هـيچ جامعـه   . زمين و فضا و هر جا كه تصور شود از آن فرد فرد بشر است. بشري مي تواند در آن كار كند    
اي حق ندارد خود را جامعه برتر، جامعه نماينده خدا، جامعه واسطه بين خدا و بشر تلقي كند و مالكيت كائنات را بخـود              

اينكار همان وضعيت جهنمـي را سـبب مـي شـود كـه              . اينكار شرك اقتصادي و ناسازگار با توحيد است       . صاص دهد اخت
  .بشريت به تمامه با كار خويش، آنرا براي خود بوجود آورده است

 ي كه رفت تنها به يك جامعه و يك قلمرو كوچك و يا بزرگ راجع نمي شود، بلكـه بعنـوان قاعـده اي        بدينقرار سخن 
تكـرار و تاكيـد     . عمومي به جهان و جهانيان راجع شده و برقرار كننده رابطه اي ميان يك انسان و مجموع بشريت است                  

كنيم كه هيچ جامعه اي از جوامع بشري اين حق را ندارد كه از امكانات نسلهاي آينده، چه در قلمرو خـويش و چـه در                          
اطر جواب به ايجابات رشد سرمايه نياز مي تراشـد و تمـامي منـابع               ديگر قلمروها بكاهد يعني همانطور كه امروز غرب بخ        

گيرد و با محصوالتش طبيعت و انسانها را تخريب مي كند و از امكانات نسلهاي آينده مـي                   موجود در طبيعت را بكار مي     
  .اين كار خالف اسالم است. كاهد

بـه همـين خـاطر      .  توحيد به يك هويـت برسـاند            اسالم در مقياس جهان مي خواهد يك ملت يعني بشريت را با دين            
نه مرز نژادي، نه مرز     . تمامي مرزبنديهائي كه مانع وصول به اين هدف مي شوند، ا زنظر گاه اسالمي، نفي و لغو گشته اند                  

اعتبار ندارند، و اين امر مانع از آن نيست كه هـر جامعـه اي هويـت خـاص خـويش را      ... جغرافيايي، نه مرز قدرت و نه      
چرا كه اين هويت نسبي، خود ضرورت هم هويتي با طبيعتي است كه هر جامعـه اي در آن اسـتقرار جسـته                     . اشته باشد د

است و بديگر سخن، كار متقابل انسان و اين طبيعتهاي متفاوت بر يكديگر است كه سبب مي شود مجموع هـاي انسـاني،                       
 تنها مانع از تحقق هويـت عمـومي نيسـت، بلكـه بـدون آن                البته اين امر نه   . هويت هاي بطور نسبي گوناگون پيدا كنند      

همانسـان كـه    . هويت عمومي، هويت هاي نسبي بر پايه زور، يعني عليه يكديگر و با تخريب يكديگر، ايجاد خواهند شـد                  
ين بنـابرا . متفاوت و انتقال دستĤوردها از جامعه اي به جامعه ديگر مي باشد           مالكيت عمومي اسالمي شرط تحقق هويتهاي       

همان رابطه اي كه ميان يك فرد با جامعه اش، مثالً يك ايراني با جامعه ايراني برقرار است، ميان هر جامعه  مـثالً جامعـه                          
جامعه هاي ديگر نمي توانند به عنوان اين كه مقام برتري دارند، اين و يا آن   . ايراني، يا جامعه بشر هم برقرار خواهد بود       

و از طـرف    . ي طبيعتي كه در آن زيست مي كند، و امكانات موجـود در آن محـروم نماينـد                 جامعه را از وسيله كارش يعن     
ديگر در جامعه توحيدي نيز، جامعه اي مجاز نيست و نمي تواند منابع خـود را بـدين عنـوان كـه متعلـق بـه اوسـت، از                             

  .ديگران دريغ نمايد
شان نـابرابري وجـود دارد، از آنجـا كـه در روابـط سـلطه           وقتي جامعه ها بر يكديگر سلطه مي جويند و ميان          ر       بدينقرا

مالكيت انسان بر كار خويش تحقق پيدا نمي كند، و وقتي كسي بر كار خود مالك نيست و اختيـار و اراده و مسـئوليت و                          
ن و زمينه از خودبيگـانگي انسـان نيـز همـي          . امامت تحقق ندارد، مالكيت اسالمي وجود نداشته و تحقق پذير خواهد بود           

  .است



     و اين سخن نيز گفتني است كه وقتي بيان مي شود كه زمين و منابع آن متعلق به همه بشريت است نـه بـدان معنـي                           
است كه عده اي معدود وكيل و وصي بقيه بشريت گشته و بر بقيه سوار شوند، بلكه منظور آنست كه در هر جامعـه اي در                  

د مي توانند نيروها و استعدادهاي خود را بكار اندازنـد، و ايـن افـراد در                 حدود و زمينه هاي موجود در آن، تمامي افرا        
تنها در صورت تزاحم با موجوديت و       : استفاده از محيطي كه در آن زيست مي كنند، حق تقدمي نسبي، و نه مطلق دارند               

اينـرو انجـام اعمـال      از  . يا حقوق برابر بقيه بشريت اين حق از بين مي رود و موجوديت بقيه بشريت مقـدم مـي گـردد                    
بعنوان مثال دولتي به صرف اينكه قلمروي از آن اوست، نمي تواند چند بمب اتمي منفجـر                 . تخريبي بالمره ممنوع است   

حال آنكه در تاريخ و بطور مستمر، هر ملتي كه بر ديگران مسلط شـده،               . كرده و هستي را بر روي كره زمين بخطر افكند         
. ز شمرده و هرچه خواسته بر بشريت و زمين و منابع موجود در طبيعت روا داشته است                خود را صاحب اختيار در همه چي      

هر ملـت مسـلطي خـود را قـوم          . از جمله طبيعت سبز خاورميانه را، دست زور و ستم به طبيعت خشك بدل ساخته است               
  .برگزيده خوانده، و با تخريب انسان و طبيعت، سلطه و ستم را امري مستمر ساخته است

غربـي  « خوانده و مي گويد كه      » انديشه خالق « يعني  » استعداد ويژه «  و امروز نيز اين غرب است كه خود را داراي               
و اين هوش ويژه را، در تخريب نظـام يافتـه انسـان و طبيعـت بكـار                  » تنها انسان داراي هوش ويژه و انديشه خالق است        

يعني كه ايشان واجد همه و عاليترين استعدادهاي خالقة خـدائي           بزرگ،   (Spiritبقول فانون، بنام همان     . انداخته است 
، در هر گوشه و كنار جهان آدم مي كشد و جهان را به آزمايشگاه سالحهاي مخرب خويش بـدل سـاخته و منـابع                 )هستند

را » هـوش ويـژه  « ولي اسـالم  . موجود در اين جهان را در اطاعت از ايجابات تمركز و تراكم قدرت بنابودي مي كشاند     
خاص هيچ قومي نشناخته و به اين  عنوان براي كسي حقي قائل نمي شود و اينگونه دعاوي و اعمال تخريبي را بجنـون،            

برترري و كهتـري و پـيش و        ! و دست كم به سفاهت، نسبت داده و سفيه را نيز از دخالت در امور ماليش ممنوع مي كند                  
در نظام اسالم، بدان معني است كه وي متقـي تـر بـوده و بـه خـدا               جلوتر بودن كسي كه     . پسي در اسالم به تقوي است     

اين تمرين كه همه مي توانند در آن شركت         . تقرب بيشتري جسته است، و در مشق امامت جلوتر و در خور پيروي است             
در مـذاهب  بدينسان اسالم از آن گونه ملـت گرائيهـاي وارد شـده            . كنند، ارثي نبوده و تنها بستگي به لياقت و كار دارد          

يعني اسالم، مسلمانم را بعنوان دارنده برترين       . سابق، و يا موجود در عقايد اجتماعي حاكم بر روابط امروز بشر، بري است             
  .اديان و عقايد، مالك هست و نيست بشر نمي داند
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جمله اين است كه نسلها و نسلهائي كه از پي هم مـي آينـد،        مراد از توحيد زماني يا ثبات مالكيت در نظريه اسالمي از  
وقتي گفته مي شود كه شما مالك زميني هستيد كـه روي آن كـار               . بر زمين و منابع آن و حاصل كار خويش حق دارند          

ايـن  مي كنيد، بدان معني مي باشد كه شما، بعالوه جامعه بشر، بعالوه نسلهاي آينـده و بعـالوه نسـلهاي گذشـته، همـه در                          
توحيد زماني بدينسان، از عناصر بسيار مهم قانونگذاري اسالم در باره مالكيت است و همه قواعد با توجه                  . مالكيت شريكند 

حرمت خودكشي از   : حتي درباره رفتار انسان با خويشتن نيز اين توحيد رعايت شده است           . به اين توحيد وضع گشته اند     
كامه بر خويشتن ندارد، بلكه به خدا و از راه تخليف به جامعه، به گذشتگان و                جمله بدانخاطر است كه انسان مالكيت خود      

  .آينده نيز تعلق دارد كه برايش كار كرده اند و مي كنند و بايد برايشان كار كند
نـد  مـثالً نمـي توان    .      دولت ها نيز ابدي نيستند و نمي توانند تصميماتي بگيرند كه به محروميت نسلهاي بعدي بيانجامـد                

مطلـق  . نفت را در زندگاني يك نسل تمام كرده و زمين هاي خشك و معادن خالي را براي نسلهاي بعـد بـاقي گذارنـد                       
كردن زمان حال ناشي از ديد و نظرگاه طبقه حاكم و مسلط مي باشد كه موجب فراموشي اين امر مهم مي گردد كه هر                    

.  مطابق دلخواهش با خود و ديگران و با طبيعت رفتار كنـد انسان و هر جامعه، جزئي از مجموع هستي است و حق ندارد   
نظـر اسـالمي بـر پايـه     . اسالم نظرگاه طبقاتي ندارد يعني از نظر مافوق به مادون و يا از ديد مادون به مافوق نمـي نگـرد     

عده جزئي نيز   حتي يك قا  . خداست و تمام جامعه بشر، و همه در پيشگاه او برابر، و فضل، به تقوي است               : توحيد مي باشد  
  .نمي توان يافت كه در آن اين نظرگاه اسالمي ملحوظ نشده باشد، و جز اين هم نمي توانست باشد



     معناي اينكه اسالم يك نظام است، جز اين نيست كه در هر قانون و قاعـده و مقرراتـي، اصـول راهنمـاي خـويش را                     
نيز علت آنكه اسالم به اين روز افتاده است همانا پاشـيدگي و           و  . اگر نه نمي شد آنرا يك نظام ناميد       . منعكس نموده است  

  . جدائي قرار و قاعده ها از اصول و راهنماي آن مي باشد
     سخن ديگر اينكه در نظريه اسالمي، مالكيت، هم به اعتبار آغاز، و هم به اعتبار فرجام، و هم به اعتبـار حـدود تأسـيس                         

يعني مالكيت محدود به جنبه سـازندگي اسـت و   . رت عيني اصول راهنما باشدشده است كه جامعه خود جلوه گاه و صو   
و ساختن نيـز بـه مفهـوم افـزودن بـه            . هيچكس بعنوان مالك، حق تخريب و از بين بردن ندارد         . تخريب حرام مي باشد   

اگـر  . فزود، مـي باشـد    امكانات بشر، بگونه اي كه تخريب امكانات در آينده را موجب نشود و بتوان زمان به زمان بدانها ا                  
، كجا معني پيـدا  خواهـد        »الي اهللا تصيراالمور  « كار، سازنده و خالق نباشد، از تخريب چگونه به خدا مي توان رسيد؟ و               

كرد؟ اگر بشر زمان به زمان بر امكانات خود بيفزايد و به كمال راه جويي نكند، چگونه مي تواند بسـوي خـدا صـيرورت                         
اگر . بيعت، با كار در جمع و با جمع است كه مي تواند از خود در گذشته و بسوي كمال رهسپرد                   كند؟  انسان با كار بر ط      

چنين نكند و نيرويش را، كه اگر در جهت سازندگي بكار نرفت لزوماً در جهت تخريب بكـار خواهـد رفـت، در بسـط و                          
   خدا صيرورت جويد؟رشد ابعاد خويش بكار نگيرد، كجا به جامعة توحيدي رسيده و كي مي تواند بسوي

  
  : حاصل سخن-7

و همانسان كـه نسـبيت و فعاليـت آدمـي جـز در رابطـه بـا                  .      در نظريه اسالمي مالكيت، مالكيت مطلقه از آنِ خداست        
. مطلقيت خدا واقعيت پيدا نمي كند، مالكيت فرد بر كار خويش نيز جز در رابطه با مالكيت مطلقة خدا واقعيت نمي يابـد                

ر اينصورت زور پايه روابط مي گردد و در چنين روابطي، مسـلط و زيرسـلطه آزادي و اختيـار خـويش را                       چرا كه در غي   
جمع مجموع بشريت، از راه تخليف و تاحدودي كه حق كار و ابتكار همه افـراد        . ازدست داده و از خودبيگانه مي شوند      

و اين . ها، بطور نسبي حفظ گردد، جانشين خدا مي شود      بدون استثناء و بدون تميز و تمايز و در همه مكانها و در تمام زمان              
يعنـي از   .  خـدا اسـت    -بدينقرار، مالكيت وجهي از وجوه رابطه انسـان         . رابطه ميان جمع و فرد را امام سازمان مي دهد         

مالكيت مطلقـه از آن     : خدا، جهت رابطه مي باشند    ����جمع  ����فرد  :  فرد، و از لحاظ مقصد     ���� جمع   ����خدا    : لحاظ منشاء 
بنـابراين  . ا، و مالكيت نزديكتر به مطلق بر زمين و منابع و از آن جمع بشر، و مالكيت محدود بر كار از آن انسان است                       خد

در انتقال و به اعتبار مقصد، مالكيت از فرد به جمع، و از جمع كوچكتر به جمع بزرگتر و به امام، يعنـي نماينـده اجرائـي           
 حد استعداد هر كس در اختيارش قرار گيرد و زمان بـه زمـان امكانـات كـار و                    خدا، منتقل مي شود تا كه اسباب كار در        

دريغا كـه   . فعاليت بيشتر گردد، و اثر تفاوت استعدادها در افزايش نابرابريها، با توزيع امكانات از روي قسط، كاهش پذيرد                 
ابـط اقتصـادي زمـان، انطبـاق جـوئي      با مسئله بدينصورت در فقه و جامعه شناسي اسالم برخورد نشده و همواره فقه با رو          

اين نظر كه كاملترين نظر براي آزاد كردن قطعي انسان مي باشد، همانسان كه آمد در قرآن بيان شده و در                     . كرده است 
سنت و روايت بعمل و قول، توضيح و تفهيم شده است و آنگاه استقرار قدرتهاي سياسي خودكامـه آنـرا از يادهـا بـرده                         

  .است
مقصود آن بود كه انطباق اين      . ز اينهمه تفصيل و گاه تكرار، آن بود كه ذهنيات مبتني بر شرك باطل گردند                   مقصود ا 

نظريه با اصول اسالم توضيح داده شود، تا مالكيت اسالمي از جنبـه هـاي گونـاگون اجتمـاعي و اقتصـادي و سياسـي و                          
  ائي بخش را چه مكتبي جز اسالم عرضه كرده است؟عقيدتي شناخته گشته و بتوان پرسيد كه اين نظريه انقالبي و ره

     بر پايه اين برداشت از مالكيت بر وفق اصل توحيد، اكنون مي توان پرسيد كه مالكيت انسـان بـر نفـس كـار چگونـه                          
تحقق خواهد يافت و اسالم چگونه وصول به اين امر اساسي را سازمان خواهد داد؟ و در پاسـخ بـه ايـن سـئوالها، بايـد                           

  .باق مالكيت با اصول ديگر و نحوه مبارزه اسالم با اسباب تمركز و تكاثر را مورد مطالعه قرار دادانط
  

از نظر اسالم جمع كدام است و اسالم چه جمعي را مي پذيرد؟ آيا اگـر جمعـي زمينهـائي را بـه زور تصـرف         :      سئوال
  كرده و روي آن كار كردند، مالك كار خويش هستند يا نه؟

  



سئوال اينستكه آيا اين افراد را، اسالم بعنوان جمع قبول دارد          . بگذاريد نمونه مشخصي را بگيريم، يعني اسرائيل      : اسخ     پ
شناسد، و آنرا مالك زمينهائي كه به زور تصاحب كرده و اعضايش روي آن كار مي كنند، مـي شناسـد؟ آيـا ايـن                          و مي 

ر زمين بر فرد عرب تقدم دارد؟ پاسخ ايـن سـئوال در توضـيحات               از راه تخليف نماينده خداست و در مالكيت ب        » جمع«
در اينجا بايد گفت كه حتي اگر اسرائيليان بين خود مقرراتي را اجرا كنند كـه مالكيـت اسـالمي                    . قبلي داده شده است   

ان اسـت كـه از آنهـا    نسبتاً تحقق پيدا كند از آنجا كه مالكيت آنها بر زور، و يد آنها يد غاصبانه مي باشد، بر عموم مسـلمان               
  .خلع يد كنند

     به سخن ديگر، ما مي گوييم  كه تاريخ بخودش دوره اي را ديد كه در آن هر كس و همه كس مالـك كـار خـويش                         
حال سئوال اينستكه آيا مي توان اين دورة آزادي را دوباره تحقق بخشيد             . آن دوره، دورة آزادي بشر بود     . بود و بودند  

مـثالً اگـر عـده      . كه مراد ما است، هر جمعي نيست      » جمعي« ر را به اين مرحله نزديك كنيم؟ بنابراين         و آيا مي توانيم بش    
غير را بدزدند و در اين صورت، چون از ديگري كنده و به ايـن افـراد                 » فرد« بشوند، حق ندارند مال     » جمع« اي دزد   

يعني اگر هم فـرض كنـيم در        . ئيل نيز همين وضع را دارد     و اسرا . نمي توانيم بناميم  » جمع« اضافه مي شود، اينان را                  
خوردن اين سرزمين هاي متعلق به فلسطين، تساوي مطلق را رعايت بكنند، باز بسبب خوردن مال غير، جمـع بـه معنـاي                      

  .اسالمي آنرا، جمعي كه نه با تخريب جمع ديگر كه با كار خود، بوجود آمده باشند را تشكيل نمي دهند
گاه اسالمي، اساس روابط جوامع را با هم، موازنه منفي تشكيل مي دهد و ما معتقد نيستيم كه با سوار شدن ملتي      از نظر 

هرگاه مجموع ملتهاي روي زمين حقوق برابر پيدا كـرده و ذره اي از              . بر ديگر ملتها، انترناسيوناليسم تحقق پيدا مي كند       
حركـه ملتهـا صـرف حفـظ تعـادل قـدرت ميـان آنهـا نشـود، آنگـاه                    ملتي كاسته و بر ملتي اضـافه نگـردد و نيروهـاي م            

. انترناسيوناليسم به مفهوم اسالمي آن، و آرمان مسلمانان، يعني جامعه جهاني توحيدي، پيدايش يافته و بوجود آمده است                 
 و اگر جمعي بوجود آوريم كه هر كس در آن در حدود معين، صاحب اختيار كار خويش باشد و جـايي بـراي برخـورد          

تحقق جمع جهاني اسالمي موكول به حذف مرزهايي است كه زور در            . ستيز باقي نماند، اين جمع، جمعي اسالمي است       
در فصلهاي بعدي دربارة از ميان برداشتن اين مرزها و همسو كردن كارها و تكاثر بر پايه عدم تمركـز،                    . ميان مي گذارد  

  .مفصل تر بحث خواهد شد
  

  ٭   ٭   ٭
  ٭   ٭

  
  
  
  
  
  
  

  فصل دهم
                                                                                                                                                                                                                                                       

  مالكيت و بعثت دائمي
  

نفي مرزهاي سلطه و سـامان دادن  » اجرايي جامعه«     در اين فصل نخست از نفي سپردن اختيارات مطلقه به نمايندگان           
ر قدرتهاي متمركز و متكاثر، و از انعكاس جهان شمول بودن بعثت اسالمي بر قانونگذاري               بعثتي دائمي براي انحالل مستم    

كه در مقياس دنيا و تاريخ طرح شده انـد و مـي             » روز« در زمينه  مالكيت سخن خواهد رفت و در دنبالة بحث دو مسئلة              
و امكانات آينده بـا سررسـيد بـي         » رشد« هايي كه زور و هم طبيعت در ميان گذاشته اند و امر واقع              » مرز« شوند، يعني   

  :نهايت مورد بررسي قرار خواهند گرفت



  
  : سازمان دادن بعثتي دائمي براي انحالل مستمر قدرتهاي متمركز و متكاثر-1

    در فصل گذشته درباره مالكيت فرد و جامعه و حدود و اختيارات جمع و امام به تفصيل سخن رفت و دانسته شـد كـه                         
 جمع و امام مرتبت خدائي قائل نيست و فرد را بطور نسبي مالك حاصل كار خويش مي شناسد و تا آنجا كـه                       اسالم براي 

براي جلوگيري از تمركز قدرت در دست نمايندگان جامعه، ترجيح داده است كه تا رسـيدن بـه جامعـة داراي اقتصـاد                       
تقال حاصل كار پس از مرگ مسـتقيماً و نـه از طريـق      وفور كه در آن قدرت و امكان تمركز و تكاثر از بين رفته باشند، ان              

  .   نمايندگان جامعه، انجام گردد
و اينكه پـس    » دولت پرولتاريا «      اينك در مقام توضيح و انطباق مطالب فوق، اشاره اي مجمل درباره اختيارات مطلقة               

 مستقيم به جامعه كمونيستي سير خواهد كرد،     جامعه از بين رفته و جامعه به خط       !) ذاتي؟(از استقرار اين دولت، تضادهاي      
در حقيقت در نيم قرن اخير، اين نظر تبليغ مي شده و مي شود كه اگر دولت پرولتاريا بر سرير حكومت                     . الزم مي گردد  

در عمـل هوهويـه  هسـتند، ايـن          » )نيروهاي پيشتاز تاريخ  (و  ) رهبري با حزب و حزب با پرولتاريا      « تكيه زند، از آنجا كه      
  .ولت حق همه كار و منجمله ضبط حاصل كار زحمتكشان را داردد

كشـور، تنهـا راه را در بيگـار تـا بـه آخـر دهقانـان و                  » برنامه صنعتي كردن  «      بنابراين، اگر مثالً دولت استالين در پي        
 دولـت حرجـي     كارگران و ضبط ارزش مازاد مولده بوسيله آنان و ايجاد هزاران اردوي كار اجباري مي بيننـد بـر آن                   

امروزه منتقدين چپ به درست از تاراج و بيگار كارگران براي انباشت سرمايه كه بخصوص در آغاز عصر سـرمايه                    . نيست
داري با زور و خون ريزي انجام مي شد، انتقاد مي كنند ولي كمند كسانيكه همين امر را في المثل در كشور شوروي نيز                        

استيصال و فشار، خود به دست خود حتي احشام و مزارع خويش را از بين مي بردند                 ببينند و ببينند كه دهقانان از شدت        
اينان نمي بينند كه دولت پرولتاريا در پي تجديد روابط زور در مقياس جهان و ايجاد ارتشـي                  . نيفتند» دولت« تا بدست   

و هست، پيروزيهاي خلـق را بـر بـاد           ستون فقرات ديوان ساالري حاكم بود         هبلك) به معناي واقعي كلمه   (وده اي   كه نه ت  
» رشد قدرت« مي دهد و در پي ايجابات تمركز و تكاثر، ارزش حاكم نه رفع نيازهاي اساسي انسانها براي آزاد شدن، بل        

در همة ابعاد آن مي گردد و در نتيجه در همان وقتي كه خلق در قحطي مرگباري بسر مي برد، غالت آنانرا براي كسب                        
بـا همـان    » رقابـت « اينان فراموش مي كنند كه در پي ايـن تمركـز و تكـاثر در تضـاد،                  ... ر مي كند و     ارزش بيشتر صاد  

« مي شود كه استالين يكسان بـودن مزدهـا را           » سوسياليستي« محتواي جامعة سرمايه داري، چنان ارزش حاكم بر جامعة          
كنـد كـه در هنگـام مـرگش          را تشـويق مـي    » برينـابرا « مي نامد و تا آنجا      » خرده بورژوازي « و آن را    » ايده آليستي 

و باالخر اينان نمي بينند كـه  ... اختالف دستمزدها و درآمدها در مقايسه با غرب سرمايه داري، دست كمي پيدا نمي كند     
دولت را كه ابزار سلطه طبقاتي مي شمارند و بنا براين به گفتة ماركس، بايد در صيرورت جامعة سوسياليستي بـه جامعـة                   « 

العنان تـر مـي      كمونيستي بتدريج محو و مضمحل شود، هر روز در همة ابعاد خود رشد مي كند و خودكامه تر و مطلق                   
آري اينان بظاهر خود را به اين استدالل استالين قانع مي كردند و مي كنند كه هـر چنـد دولـت سوسياليسـتي                        ... شود  

مضمحل خواهد شـد    « ام در يك چرخش ديالكتيكي      در حال رشدي سريع است ولي سرانج      ) چون در يك كشور است    (
...  
  

     در مقام زدودن ابهام از انديشه ها و براي بازنشان دادن اين نكته كه بطور مستمر در تاريخ، هر وقت متمركز گشته، در            
 جهـان   پي تكاثر خويش، كذابين به توجيه و تكريمش پرداخته اند و اينكه ايجابات قدرت، وقتي اين قـدرت در مقيـاس                    

 اروپا را نقل    19دو مطلب از بانيان و رهبران سوسياليسم در قرن          . عمل مي كند، چيزي غير از توقعات ايدئولوژيكي است        
  :مي كنيم

     پرودن بر آن است كه اگر براي جامعه و دولت به نمايندگي جامعه مالكيت مطلق قائل بشـويم شـبيه بـه آنسـت كـه                          
ا كه اين امر هرگونه تعادل بين جامعه و دولت، و بطريقي اولي تعادل بين فرد و دولت را       چر: زنده باد پليس  «     بگوييم  

و براي ايجـاد    . از بين برده و عمالً تمام جامعه و افراد آن را اسير تصميمات يكطرفه متناسب با توقعات قدرت مي گرداند                   
  )105. (هي استتعادل ميان فرد و جمع، راه حلي پيشنهاد مي كند كه نوعي مالكيت گرو



     ماركس  و انگلس نيز در پاسخ كسي كه ادعا مي كرد كمونيسم مي خواهد انسان را از هر نوع مالكيتي محـروم كنـد،             
ايـن دو خواهـان چنـين محروميتـي نيسـتند بلكـه مـي               . گفتند كه وي خياالتي را خود بافته را به آنها نسبت داده است            

انسـان  « مردم شده انـد از بـين بـرود و    امعه و يا قدرت و زور، حاكم همه چيز خواهند وضعي كه در آن عده اي بنام ج      
  )106(» توليد خويش را از خود بيگانه نيابد

    راستي آن است كه اگر افراد مسلوب االختيار شدند و حتي از مالكيت بر كارشان نيز محروم گشتند نمي توان از آنهـا                       
ساني بعنوان نماينده جامعه اختيارات را قبضه خواهند كرد؟ البته چنانچـه مـا              چه كس يا ك   . اي آزاد بوجود آورد    جامعه

نيـازي  ... در آخر خط بوديم يعني در جامعه اي مي زيستيم كه تمام افراد آن مجتهد بودند و از لحاظ علمي و سياسي و                        
 طبقات برجاي نمانـده بودنـد، پاسـخ    نبود، مرزها از ميان برداشته شده تبعيضات نژادي از بين رفته بودند و   » نخبگان« به  

چرا كه جامعه اي با ايـن خصوصـيات بـراي اعمـال حـق مالكيـت       . اين سئوال را مي شد چنين داد كه هيچكس و همه      
ولي واقعيت آنست كه در آن جامعه نيستيم و هم مرزها و هم تبعيضات نژادي وجود دارنـد و هـم            . نيازمند نماينده نيست  

دراين نوع جوامع تمامي اختيارات را به نماينـدگان اجرائـي جامعـه سـپردن،               . گيرد ت مي تمركز و تكاثر قدرت صور    
خود به معناي فراهم آوردن اسباب تمركز و تكاثر شديد قدرتها و ايجاد همه فسادهائي است كـه بشـر از ديرگـاه تـا بـه                           

 نمي شود، سهل است، دچار بدترين قيدها        امروز با آنها دست به گريبان بوده و مي باشد از اين طريق نه تنها جامعه آزاد                
  .و از اينروست كه اسالم حتي به امام معصوم نيز اختيارات مطلقه نمي دهد. و اسارت ها نيز مي گردد

واگذار بدولت ) كه چيزي غير از حاصل كار است (     بدينقرا آن نظريه زورپسندانه كه حق انسان را بر نفس كار خويش             
و نيز درايـران    ( در ايران قديم    . اران رژيم هائي است كه در آنها، دولت حقيقت تام و تمام است            داند، نظريه جانبد   مي

بـود و مالكيـت در      » نماينده خـدا  «  تمام ثروتها به او تعلق داشت،        »مصدر بيم و اميد بود    « مه چيز و    شاه، مالك ه  ) امروز
تي كه اراده شاهانه به مصادره تعلق نگرفته، اموال را مـي            افراد جامعه به نمايندگي او، و تا وق       . مرتبه اول، خاص وي بود    

  .و اگر شاه اراده مي كرد جان فردي را بگيرد، او بايد سر به شمشير جالد مي سپرد. توانستند در اختيار داشته باشند
ريختـه و   » ه آل نظام ايد «      نظريه اسالمي، براي وصول به جامعه توحيدي، بر آن مبتني نيست كه واقعيت را در قالب                 

بلكه بر آنست كه حركت و بعثتي را سامان بدهد، تا جامعه ها در بعثت دائمي شان                 . از قالب، جامعه توحيدي بيرون آورد     
...) سياسـي و مـالي و       ( از اينرو نحوه عمـل نظـام، انحـالل مسـتمر قـدرتهاي              . در جهت ايجاد آن جامعه صيرورت كنند      

ت كه در انطباق با اين بعثت و با توجه به واقعيت داشتن روابط زور و با توجه به ايـن                      و از اينروس  . متمركز و متكاثر است   
از بـين برونـد، قواعـد و    ) يعني اگر جامعه در اين جهت تحول كنـد    ( امر كه روابط سلطه پس از روزگاران ممكن است          

ث از چگونگي انطباق نظريه اسالمي      در بح . مقرراتي وضع كرده است كه پياپي قدرتهاي متمركز را تجزيه و منحل نمايد            
اجماع است و نه اكثريـت يـا اقليـت          . مالكيت با اصل توحيد، ديديم كه خليفه خدا، ناس است يعني همه و همه مردمان              

نه اكثريت مي تواند اقليتي را از كاركردن و برخورداري از ثمره كار خود محروم كند، و نـه اقليـت را، حقـي در                         . بشر
اما در وضع موجود مي بينيم كه اين اقليت بشر است كه اكثريت را از ايـن              . يت از اين حق مي باشد     محروم كردن اكثر  

بدين حق، يعني مالكيت بـر آنچـه رد قلمـرو           ) امام(اكنون بايد ديد كه براي رسيدن اجماع        . حقوق محروم نموده است   
  اين مالكيت قرار مي گيرد چه بايد كرد؟

  
  
  
  : اجتماعي، منعكس كنندة اصول اسالم است مالكيت بمثابة رابطه اي-2

كسـي كـه   .      از لحاظ عمومي، حركت در نظام اسالمي يعني تغيير مسير از جهـت از خـود بيگـانگي بـه جهـت آزادي              
ن دنيـاي شـرك و از       ي كردن اينـدو، بتـدريج خـود را از آ          مسلمان است، با اسالمي كردن انديشه و عملش، و با توحيد          

و بدينسان روابطي كه انسان با انسان . ي كشد و بسوي دنياي آزادي و جامعة توحيدي ره مي گشايد     خودبيگانگي بيرون م  
  :و با اشياء برقرار مي كند، نمي توانند بي تاثير از اين حركت در نظام و مستقل از آن باشند

مجموع نظام بوده و بايـد كـه بـا         مالك رابطه اي است ميان آدميان و بنابراين قواعد و قوانين راجعه به آن جزئي از          
  : اجزاء ديگر سازگار باشد



اگـر جهـت بعثـت      .      معني نظام آنست كه عناصر متشكله در يكديگر عمل كنند و نسبت بهم نقش و وظيفه داشته باشـند                  
ايـن  دائمي به استقرار جامعه توحيدي است، الجرم بايد روابط اجتماعي و از جمله مالكيـت، يـا تصـحيح هـاي پيـاپي،                        

، نه تنهـا نمـي توانـد مـنعكس كننـده      )مثالً مالكيت(مي بينيد كه قانونگذاري در موضوعي معين . مقصود را آسان گرداند   
چنان نيسـت كـه يـك       . اصول اسالم در خود نباشد، بلكه نمي تواند با قانونگذاري درباره موضوعات ديگر ناسازگار باشد              

 قواعدي وضع كند كه از طريق مباني و اصول آن، بهـم ربـط نجوينـد و                  نظام بتواند درباره موضوعات مختلف قوانين و      
عدم عنايت بـه ايـن   . »حالل محمد تا قيام قيامت حالل باشد و حرام او حرام       « و باز                 . هركدام سازي جداگانه بزنند   

وابـط قـدرت در   واقعيت موجب گشته است كه فقه، حاوي بحث در موضوعات پراكنده و انعكاسي از اشكال و صـور و ر      
  .و ارتباط اين موضوعات با اصول پايه و با يكديگر از ميان برود) 107(طول زمان گردد 

     بدينقرار، اسالم در انطباق با بعثت دائمي، و به لحاظ رها كردن مشي آرمان طلبي كه همان از قالب نظريـه، واقعيـت                       
نگذاري اوالً نه زمان كوتاه كه زمان دراز را بايـد مـالك قـرار               عيني را با سيما و محتواي نو بيرون كشيدن باشد، در قانو           

داده باشد، و ثانياً بايد مالكيت، جزئي از مجموع نظام باشد، يعني آنرا مجرداً بصورت رابطه با شئي و يا جمع با شئي تلقي                        
ع نشـده و  دمـانع و را ) اصيرورت بسـوي خـد    (بايد حركت دائمي جامعه را در جهت معين         ) در نتيجه (نكرده باشد و ثالثاً     
زمان به زمان و بتدريج كه جامعه در اين نظام بسوي استقرار جامعه توحيدي پيش مي رود، مالكيـت                   . بدان سرعت بخشد  

نه تنها مـانع از     . اسالمي نه تنها مانع از رشد استعدادهاي خالقه و امكانات مادي نگردد، بلكه بدان فزوني و سرعت ببخشد                 
  . را آسانتر ساخته و مسير وصول به جامعه توحيدي را كوتاهتر گرداندعمل نشود، بلكه عمل

 كننده روابط سلطه و زور باشد و بايـد مـنعكس   س     بدينقرار، مالكيت اسالمي بمثابه رابطه اي اجتماعي، نمي تواند منعك      
مله بعثت در نظـام اسـالمي       بايد منعكس كننده اصول پايه و از ج       . كننده مشي انسان در جهت آزادي از اين روابط باشد         

  .بوده و همگرائي بشر در مقياس جهان و تاريخ را  آسان گرداند و حركت وي را همسو و هم افق سازد
و بنـابراين   (     تاكنون دانسته شده است كه اسالم، جهان را بصورت مجموعه تلقي كرده و خود را بعنوان نظامي كامـل                    

بدينسان روشن است كه اسالم بايد بـه تمـام نيازهـاي    . ه توحيد عرضه مي كند  براي تحويل اين جامعه از شرك ب      ) كافي
اسالم مـال چهـارده قـرن    « در حقيقت هستند كسانيكه مي گويند     . اساسي جوامع بشري پاسخ گويد و راه حل ارائه كند         

» اب بسر مي برنـد؟    چرا جوامع اسالمي در اين وضع خر      » « اسالم در اين چهارده قرن چرا كاري پيش نبرده؟        » پيش بود 
؟ بايد گفت كه در اين مدت نظام اسالم در جامعيت خود اعمال نشده و حال آنكه نظام وقتي كه اجرا شد، بـه                        ...و چرا؟   

اسالم نسخه اي داده، حال اگر تو عمل نكرده اي، ديگر تقصير او نيست و مسئله هم تنهـا مربـوط بـه                       . نياز پاسخ مي دهد   
  . مسئله، مسئلة همة دوره هاست و پاسخ اسالم نيز براي تمام زمانهاستزمان عرضة اسالم نيست بلكه

     در مقام توضيح بايد اين نكته را تكرار كرد كه ما در تاريخ با ديد توحيدي مي نگريم و آنرا سازوكار روابـط امرهـاي              
ديگـر آنكـه    . زد، توافـق نـداريم    مستمر تلقي مي كنيم و بنابراين با آن ديد مطلق گرايانه كه دوره هائي را مطلق مي سا                 

وقتي رهنمود و راه حل بر اساس امر واقع مستمر استوار باشد، تاريخ ارائـه راه حـل، اثـري در درسـتي و نادرسـتي آن                           
و اينك در دو جزء بعـدي ايـن    . درستي يا نادرستي يك معالجه، در گرو آنستكه مشكل درست شناخته شود           ) 108. (ندارد

  :و جواب اسالم به ايندو را مطالعه مي كنيم» رشد« يعني مسئله از ميان برداشتن مرزها و مسئله » روز« فصل، دو مسئله 
  
  :نفي مرزهاي زور و هم از بين بردن مرزهاي طبيعت:  مرزها-3

     در فصل چهارم، دربارة مرزها به تفصيل سخن رفت و نقش آن در سازوكار روابط سلطه دانسته شد اينك بر آنيم كـه                       
  :ابطه با مالكيت اسالمي، آنرا مورد مطالعه قرار دهيمدر ر

بطوريكـه هيچكـدام در     .      مرز چيست؟ مرز يعني جائي كه در آن منتجة قواي مجموعه هاي در برخورد صفر مي شود                
 بدينقرار مرز رابطه اي اسـت ميـان قـدرتها و خـود            . يك زمان معين و در پي تعادل قوا از آن قدمي فراتر نتوانند رفت             

اين مرزها، در عـين حـال كـه بيـانگر           . نشانة آنست كه بخش كالني از قواي بشر در برخوردهاي فيمابين از بين مي رود              
جهت تخريبي كاربرد نيروهاي محركه هستند، نشانه آن نيز مي باشند كه مالكيت خود مـنعكس كننـده مرزهـاي قـدرت              

ست و آنها را نفي مي كند و جهت قوا را كه عليـه يكـديگر مـي                  اسالم با اين مرزها مخالف ا     . ميان گروه ها و افراد است     
بنابراين مالكيت اسالمي انعكاسـي از نظريـه عمـومي اسـالم در زمينـه بعثـت و كـاربرد                   . باشند به همسوئي تغيير مي دهد     



مه انـواع  ه(براي آنكه اين مرزها . نيروهاي محركه است و منعكس كننده مرزهاي قدرت ميان گروهها و افراد نمي باشد  
از اينـرو مقتضـي اصـل بعثـت     . از ميان برخيزند، ناچار بايد از تمركز و تراكم قدرت در درون آنها جلوگيري نمـود            ) آن

قدرتمنـداني نظيـر    . آنست كه مالكيت اسالمي منعكس كننده برنامه درازمدت انحالل قدرتهاي متمركـز و متكـاثر باشـد                
تند كه مرزها را بردارند، اما در حقيقت در پي برداشـتن مرزهـاي سـلطه                نيز مي خواس  ... كورش و داريوش و اسكندر و       

از باستان تـا بـه      : واستند قدرتي جهاني ايجاد كنند    خخويش بودند تا جهاني را زير سلطه خويش و قوم خويش آورند، مي            
. يش را بسـط دهنـد     امروز، همواره قدرت دو يا سه گانه جهاني در اطاعت ايجابات خود كوشيده اند تا دامنه قدرت خو                 

اينكار، از بين بردن مرزهاي طبيعي است كه حاصل رابطه اي مي باشند كه با كار ايجـاد مـي شـود، و ايجـاد و دائمـي                            
  .كردن مرزهائي است كه با زور بوجود مي آيند

ر پـس ايـن          براي برداشتن مرزها، مكتبهاي مختلف راه حلهاي گوناگون پيشنهاد كرده اند و امـروز مـي بينـيم كـه د                    
امروزه پس از آزمايشهاي علمي، اين طرز اظهـار مـي شـود كـه               . مرزها، قدرتهاي تخريبي عظيم بر هم افزوده مي شوند        

اگر انترناسيوناليسم سوسياليستي استقرار نيابد، سوسياليسم اسـتقرار پيـدا نخواهـد كـرد و اگـر سوسياليسـم برقـرار نشـود                       
  .»كشك« ر است يعني اقرنسان سوسياليسم تا وقتي وضع از اين بدي. انترناسيوناليسم بوجود نخواهد آمد

  
  راه حل اسالمي كدام است؟

     از آنچه گذشت مي توان استنباط نمود كه راه حل اسالمي، حذف كانونهاي تمركز و تراكم قدرت و از ميـان بـردن                       
ط مبتني بر زور، بمعناي تغيير جهت عمل و         اين امر يعني از بين بردن رواب      . روابط مبتني بر زور در مقياس جهان مي باشد        

  .كار انساني از مخالفت و ضديت به همگرائي و توحيد است
     بعثت اسالمي همان حركت در نظام اسالم براي استقرار جامعه اي است كه در آن زور و مرزهاي ميـان نهـاده شـده                        

وحيد، پيشنهاد اسالم كه همان مالكيت اسالمي باشد        براي وصول به اين جامعه جهاني ت      . توسط روابط زور، برخاسته باشند    
آنست كه، قدرتها در سطح كلي جامعه توزيع گردد تا جامعه ها بر پايه موازنه منفي به مناسـبات ويرانگـر خـويش پايـان                         

. يگري شد خليفه نشد و د   ) ع(بدينقرار دعوا بر سر اين است كه چرا علي          . بخشيده و بر حدود همكاريها و تعاونيها بيفزايند       
به قول مدرس دعوا بر سر اينستكه چرا روابط مبتني بر زور جاي روابط مبتني بر توحيد و بعثت و امامت و عدالت بـراي                         

در حقيقت جهتي كه جامعه اسالمي در پيش گرفت ايجاد روابط سلطه بسود             . وصول به جامعه جهاني توحيدي را گرفت      
سالمي و جامعه هاي زير سلطه را از خود بيگانه نمود، يعني نيروهاي محركه              جامعه اسالمي بود، روابطي كه جامعه مسلط ا       

شدند در تخريب خود و ديگران بكار رفتند و كار مسـلمانان بـه انحطـاطي كشـيد كـه        اي كه در اين جوامع ايجاد مي      
از طرفي و روابط بر اسـاس  روابط ميان جامعه ها بر پايه موازنه منفي : در واقع دعوا دعواي ميان دو ديد بود      . شاهد آنيم 

ه منفي و صورت مادي و عملي آن مي م مالكيت اسالمي كه انعكاس موازنموازنه مثبت از طرف ديگر، و از همين جا مفهو       
مالكيت اسالمي كه بيان همكـاري و       . باشد به مالكيت در جاهليت يعني تعبير روابط مبتني بر زور منقلب شده و تغيير كرد               

اسـت كـه عليـه      » حقـي « مالكيـت   : ، در روابط مبتني بر زور، از معني واقعي خود بدور مي شود            توحيد در ساختن است   
  .ديگري استقرار مي يابد و الجرم هر عملي له كسي و عليه ديگري مي گردد و پايه مالكيت نه كار كه زور مي گردد

جمله انعكاسي از اين هدف و براي وصـول         از  ...      قانونگذاري هاي اسالم درباره حكومت، قشون، مناسبات اقتصادي و          
اگـر بنـاي    . به جامعه اي مي باشد كه در آن انسان آزاد، مستقل، خود، و در حدود استعدادش مجتهد و امـام مـي شـود                       

بناچار بايد هـر اسـتعدادي از       . ، بناچار بايد شرايط تحقق اين مسئوليت فراهم آيد        »كلكم مسئول « مكتبي بر اين باشد كه      
در يك كالم بايد بناي روابطش با ديگري بـر زور نبـوده، آدمـي زنـدگانيش را عليـه                    . ر خور، بهره ياب گردد    امكانات د 

  .ديگري و به قيمت تخريب ديگري، ايجاد نكند
     نظام اسالمي براي همسو كردن كارهاي آدميان و از بين بردن كارهاي تخريبي و بر هـم افـزودن و متكـاثر كـردن                        

  . تمركز كه بر پايه عدم تمركز و توزيع در مقياس جهاني و فرد فرد افراد انساني استكارها، نه بر پايه
  
  :بيعت در ميان مي گذارد نيز بايد از ميان برداشتط مرزهايي را كه -



     بدينقرار براي عملي ساختن مالكيت انساني كه خود تعميم اصل امامت و تبديل آدم زورگو و يا زور شـنو بـه آدمـي                        
نه تنها مرزهائي كه زور در ميان مي نهد بايد از ميان برداشته شوند، بلكه مرزهاي طبيعت نيز بايـد                    .  فعال مي باشد   نسبي و 

بيعـت از لحـاظ بـاروري زمـين و     همه مي دانيم كـه ط . از ميان برداشته شوند تا امكانات، در حد استعدادها، برابر گردند     
ه زور در تقسـيم بـين المللـي كـار و در نتيجـه جمـع آمـدن ثروتهـا در                      و همين امر همرا   . ع زيرزميني يكسان نيست   مناب

همانسان كه در فصل توحيد گذشت و به شـرحي كـه در فصـل               . كانونهاي جهاني تمركز سرمايه از عوامل مهم مي باشد        
ـ                  ب يكـديگر،  امامت به تفصيل خواهد آمد، زمين و منابع آن به خدا تعلق دارد و اين منابع، بايد براي ساختن و نـه تخري

مورد استفاده عموم قرار گيرد، و اگر در اين باره تبعيضي برقرار بماند، مالكيت همان رابطه سلطه بـاقي خواهـد مانـد، و                       
به همين نظر، اسالم در تحقق هـدفهايش بناچـار بايـد ديـدگاهي              . رابطه سلطه، يعني زندگي را در مرگ ديگري جستن        

  .جهاني و آينده نگر داشته باشد و دارد
در مناطقي كه مردمانش هنوز اسالم نياورده انـد برنامـه گـذاري بايـد بـا                 .      برنامه گذاري توليد اسالمي، جهاني است     

شيوه كنـوني  . عنايت به تسهيل تحول عمومي بشريت از جهت شرك و تخريب يكديگر، به توحيد و ساختن يكديگر باشد            
يعت انجاميده است و اگـر كـار بهمـين روال پـيش بـرود، انسـان و                  المللي كار، به تخريب منابع طبيعي و طب        تقسيم بين 

براي نجات انسان و طبيعت، هيچ راه حلي جز جهاني كردن منابع طبيعي             . تخريب خواهند شد  » رشد«         طبيعت بنام   
بكـار تخريبـي، و   آينده يا شاهد مبارزه انسانهاي آگاه در جهت پايـان دادن            . و زمين بر پايه پنج اصل اسالم وجود ندارد        

ت جهـاني كـردن جهـاد       ضرور.  آينده اي وجود نخواهد داشت     جهاني كردن طبيعت بر پايه اصول اسالم خواهد شد يا         
  .رهائي بخش از همين جاست

     بدينقرار قانونگذاريهاي اسالم بايد مجموعه اي را بسازند كه منعكس كننده اصول راهنماي اسالم بوده و موافق اصل                  
  :اصه حركت در نظام اسالمي را در بر گيرندبعثت، در خ

  .افزايش آزادي و استقالل انسان: الف 
  :افزايش منابع موجود در دسترس انسان و اين هر دو از دو راه: ب 
  . از بين بردن پايه زور، و بنابراين صرفه جويي در منابعي كه صرف تخريب انسان و طبيعت مي شوند-1
  .ز همه امكانات در افزايش ضريب و شتاب تكاثر، بر پايه موازنه منفي يا عدم تمركز ايجاد تعاون و  استفاده ا-2

بعمل آيد و راه حل اسالم بـراي مسـئله          » رشد«     و اينها همه ممكن نمي شوند مگر آنكه برداشتي نو و انقالبي از مفهوم               
ت؟ آيا اينهمه تاكيد بر تحريم اسراف و تبذير         آيا اسالم به اين مسئله برخورد كرده اس       . رشد و امكانات آينده عرضه گردد     

با اصرار اسالم بر كار و كوشش هر چه بيشتر در تناقض نيست؟ آيا اين درست است كه اسالم مانع پيدايش و رشد صـنعت    
  :است؟ در اين جا و نيز در فصول آينده اين مطلب را بررسي خواهيم كرد

  
  :سررسيد بينهايت بر قانونگذاري در زمينة مالكيت انعكاس امر واقع رشد و امكانات آينده با -4

    مي گويند نظريه اسالمي با حرام كردن بسياري از مصارف و منع اسراف و تبذير، مانع از پيدايش بازارهاي بزرگ مي                     
المي از اينرو اگر خواهان صنعتي شدن كشورهاي اس       . شود و بدون اين بازارها نيز صنايع جديد نمي توانند ايجاد گردند           

باشيم، بايد ارزشهاي اسالمي از بين بروند و مردمان اين كشـورها ارزشـهاي كشـورهاي صـنعتي را  پذيرفتـه و در جلـد                          
 كـه نمـي   شد، چرا بااين سخن نابجا، و از روي تقلب و به قصد فريب مي      .  غربيان بروند، تا صنعت پديد آيد و رشد كند        

 داري و نتيجه تبديل غرب به كانون جهاني تمركز و تكاثر سـرمايه              هگويند كه رشد صنعت در غرب در چهارچوب سرماي        
در كشورهاي اسالمي، و در محدوده روابط سلطه و در شرايطي كه آنها زير سلطه بوده و صادر كننده منابع ثروت                     . است

ود نمي آيـد    و حاصل كار مردم كشور خويش هستند، و آنهم در چهارچوب روابط سرمايه داري، البته صنعت مستقل بوج                 
اما اگر پايه زور از بين برود و در جهان سلطه گر و زير سلطه بر جاي نماند و صـنعت در جهـت توليـد                          . و رشد نمي كند   

شوند، صنعت مي تواند بوجود آمده و تا آنجا رشد كند كه نـدرت               نيازهائي باشد كه در فراگرد رشد انسان نو به نو مي          
هيچ دولتـي در جهـان نمـي        . است» رشد اقتصادي « ا و خداي خدايان عصر حاضر،       اما اسطورة اسطوره ه   . از ميان برود  

هر قدرتي ناگزير است كـه محـض اطاعـت از ايـن             . نمي دهم » رشد« بگويد كه من كشور را      ) رژيم هر چه باشد   (تواند  
ديشه هـا، در خـدمت      تمامي دستگاههاي تبليغاتي و تمامي ان     . خداي دروغين، نسل و طبيعت امروز و فردا را قرباني كند          



ديگر صداها و فريادهاي اعالم خطر بگوشها نمي روند         . تمركز و تكاثر توام با تخريب روزافزون انسان و طبيعت مي باشند           
اينست كه آنچـه سـرمايه داري و شـيوه هـاي            : تمركز و تكاثر نامحدود و طبيعت محدود      . و چشم ها پرتگاه را نمي بينند      
دهنـد، آنهـا نـه تنهـا      اثر قدرتها در كانون دولت، بخود و بشريت فريب خورده وعده مـي           توليدي مبتني بر تمركز و تك     

كوششي در حفظ منابع و با روري زمين نمي كنند، بلكه براي عقب نيفتادن در مسابقه قدرت، همه چيز را در مقدار عظيم                   
ير آنستكه، اكثريت قريب به اتفاق بشـرها        حاصل اين تمركز و تكاثر فزاينده و شتابگ       . و عظيم تر شونده اي بكار مي گيرند       

اسالم بايد، تا انسـان     . به زور، تا حد حيوان فروآورده مي شوند تا اقليتي ناچيز در بندگي مصرف بي بند و بار تباه گردند                   
 آن  راه حلهاي ديگر همه به اين يا      . را بخود خواند و نظام اسالمي بايد تا آدميان را به بعثت در جهت خود شدن بخواند                

  .صورت ستايشگر اين خداي دروغين شده اند و پيامي براي ابالغ ندارند
  .     مسلمانان، همتي تا مگر نجات يابيم و نجات دهيم

     به ايران بنگريد، روزي كه قرارداد نفت را با كنسرسيوم بر اين ملت اسير تحميل مي كردند، گفتند كه ايران ده سال                      
 سال از آنروز    22بيشتر از   . خوزستان در آبادي از دره تنسي در امريكا در خواهد گذشت          ديگر بهشت برين خواهد شد و       

اكنون مي گويند نفـت تـا       . مي گذرد و خوزستان خشكتر و سوزان تر و ايران دوزخ حيات و استعداد سوزتر گشته است                
بنـام  . شـده ايـم   » تمـدن بـزرگ   «  سال ديگر تمام مي شود اما ايراني غم مخور كه تا آن زمان ما وارد دروازه هاي                   20
كه واقعيت آن صدور ثروتها و استعدادهاي ايران و  تخريب انسان و طبيعت ايران مي باشد، فشار و اختناقي بـي                      » رشد«

رشد در سطح عموم انسانيت و در معني افزايش امكانات كار خالقه و كار              . سابقه و بي مانند بر اين مردم تحميل كرده اند         
و بعثت، معناي رشد اينست كه توان انديشيدن و امامت و نسبي تر             » كتاب« موافق  . مفهوم پيدا مي كند   رهبري است كه    

در اين زمينه است كه انديشه هاي       . و فعال تر شدن و باالخره توان جستجوي هويتهاي جامع تر با ديگري، فزوني جويد              
 بشريت را به بنـدگي آن نـاگزير كـرده اسـت، راههـاي               مسلمانم بايد بكار افتند و در مبارزه با اسطوره ساخته قدرت كه           

  .رهائي را به بشريت عرضه كنند
بـه ميـان آمـده اسـت،        » صفر«  منابع طبيعي جدي شده و صحبت از ميزان رشد           تمام شدن       اين روزها كه صحبت از      

گرفت، اما همه بايـد بداننـد       كذابين و اسطوره تراشان تبليغ مي كنند كه غمي نيست، منابع كرات ديگر را بكار خواهيم                 
كه اين سخن بر فرض صحت، راه رهائي بشر نيست چرا كه عمدة فساد يعني عامل تخريب، همان خالصه كـردن انسـان                       

بگذريم از اينكه زمين و فضاي آن مگر چه مقـدار بـار و              . مصرف كننده است  » حيوان« و تبديل او به     » اجرائي« در كار   
د كرد؟ بدينقرار در برنامه گذاري رشد اقتصادي اصول راهنما بايد اصول اسالم باشد، و         چه اندازه آلودگي تحمل خواه    

در ايـن برنامـه گـذاري       . در حيطه تفكر آمد و بيـان شـد        » رشد« بر وفق آن اصول است كه مفهوم نو و انقالبي اسالمي            
 آن نه تنها توليد، به نيـاز جمعيـت        جامعه اي كه در   . هدف بايد تحقق وصول به جامعه توحيدي داراي اقتصاد وفور باشد          

در حال افزايش بشر پاسخ مي گويد، بلكه انديشه ها و دستهائي كه كـار ابتكـار و رهبـري مـي جوينـد، امكانـات رو بـه                             
  .افزايشي را ارائه خواهند نمود

اگر اين انفجار بـه  . است     امروز تمركز و تكاثر قدرتها چنان ابعادي پيدا كرده كه جهان را در معرض انفجار قرار داده          
ي بخش انجام بگيرد، يك سرنوشت، و اگر با افزايش ميزان و شتاب تمركز و تكاثر سرمايه اين                  يصورت انقالب جهاني رها   

در صورت اول، بشرط آنكه در فرصت موجود انجـام يابـد، نسـل              . حالت جذب شود، سرنوشتي ديگر در انتظار بشر است        
اگـر امـور    . بند و صاف كنند و در آن به پـيش رونـد           فته اند و مي توانند راه آزادي را بكو        فردا و نسلهاي آينده، نجات يا     

بحال خويش رها گردند و خصوص زير سلطه ها دچار يأس گردند، در آغاز قرن آينده نابرابريها ميان جامعه ها عظـيم و                       
فـردا خيلـي   . انسان قرار خواهند گرفـت عظيم تر شده و ميليون ها و ميليون ها انسان در سرتاسر جهان در وضعيت دون   

  .دير است
     يك تقسيم كار بين المللي ديگر بر اساس اصول اسالم و متناسب با مالكيت اسالمي بايد، تا جهان فردا، جهان بـرادري                      

  :در سه فصلي كه خواهند آمد، پاره اي از اين مسائل را بسط خواهيم داد. و آزادي و رشد گردد
  
  

  ٭   ٭   ٭
  ٭   ٭



  فصل يازدهم
  

  مالكيت و ا مامت
  

  
تحقق يابد، مورد بررسي مي شوند و       » مالك شدن انسان بر كارش    «      در اين مقام روابطي كه بايد برقرار شوند تا اصل           

  : براي اينكار نخست در قسمت
   نظرية اقتصادي اسالم بر اساس يسر عرضه مي گردد و سپس در قسمتهاي بعدي از -الف 

  و جامعهد و جامعه و امامت  روابط فر-ب
   موارد تحقيق مالكيت امام و باالخره از-د 

  . مالكيت فرد بر كار خويش، وقتي امام وار عمل مي كند، سخن خواهد رفت-هـ 
  

  دو نظرية اقتصادي، يكي بر پاية ندرت و ديگري بر پاية وفور:  مباني نظري-الف 
ار زندگي روئيد و در اين شوره زار، آن روزگار نه از روئيدني خبـر و نـه                       با آنكه بقول امام، درخت اسالم در شوره ز        

در : از كاني آگاهي بود، اسالم نظري تعليم كرد كه با نظرهاي اقتصادي گذشـتگان و معاصـران از بنيـاد متفـاوت اسـت                       
مكن مي دانند و    جمعي وصول بدوران وفور را غيرم     . را امري متحقق مي شمارند    » ندرت« حقيقت نظريه هاي اقتصادي     

گروهي برآنند كه وصول بـدوران      . برآنند كه در آينده بر درجه عسر افزوده مي گردد و ميزان ندرت زيادت مي گردد               
و دسته اي ديگر معتقدند كه با تنظيم فعاليت جامعه صـنعتي بـر              . داري ممكن است   وفور بشرط اتخاذ شيوه توليد سرمايه     

را پشت سر گذاشت و با از بين بردن ندرت، راه را بطور قطع بـر ايجـاد جامعـه                    وفق سوسياليسم مي توان دوران ندرت       
نظر اسالم نظري كه در شوره زار عربستان عرضه شده است، بر آنست كه در طبيعـت از هـر چيـز بـه                        . بدون طبقه گشود  

 بـردن روئيـدني و معـدني    اندازه وجود دارد و در صورت استفاده از مواد گياهي و كاني در رشد  انسان و پرهيز از بكار 
  .در فعاليتهاي تخريبي، معيشت جامعه هاي انساني همواره با وفورترين خواهد بود

     ارائه اين نظر آنهم در جائي كه زمين در روياندن و آسمان در باريدن بخل مي ورزيدند، شگفتي افزا بنظر مي رسـيد            
رت تجديد سازماندهي فعاليت اقتصادي، ممكن بوده و ممكـن          اما هم آن روز و هم امروز در صو        . و هنوز بنظر مي رسيد    

در حقيقت قرآن عسر و ندرت را امري متحقق نمي داند و بـر آنسـت كـه                  . است بدوران عسر و ندرت فزاينده پايان داد       
قعيت به سخن ديگر وفور يك وا     . تخريبي ، وفور را تبديل به ندرت مي كنند        انسانها بدست خويش با اسراف در فعاليتهاي        

  )109(. طبيعي و ندرت امري اجتماعي و حاصل جهات تخريبي است كه فعاليت انسان پيدا كرده است
كه امري طبيعي و حامل خِست اسـت، بـا اتخـاذ            » ندرت«     بدينقرار ديگر سخن بر سر آن نيست كه براي از بين بردن             

 فني امكان توليد را آنقدر افـزايش دهـيم تـا همـه     اين و يا آن روش سازماندهي فعاليت اقتصادي و به استعانت پيشرفت           
بلكه سخن بر سر آنست كه هدف فعاليت اقتصـادي را رشـد انسـان بشناسـيم و بـا تصـحيح                      . نيازهاي بشر برآورده گردند   

 رهبري توليد قهر تخريبي و نيز تمامي فعاليتهائي را كه الزمه اين توليد، و تمركز و تراكم و تكـاثر قـدرت انـد، از ميـان                          
  .و بدينسان است كه انسان نيازهاي خويش را كه در جريان رشد نو بنو مي شوند، در عين وفور بر مي آورد. برداريم

است از اين امر اساسي غافلند كه نـدرت زاده توليـد            » مبارزه عليه ندرت  « كه موضوعشان   » علوم اقتصادي «     بدينقرار  
مر، نه طبيعي كه اجتماعي است و از اينرو است كه بـا بـزرگ شـدن                 قدرت و مصرف آنست و بنابراين يك امر واقع مست         

چرا كه فرآورده هائي كه نتيجه كار انسان بر روي طبيعت است، تابع روابـط               . ابعاد قدرت، ميزان ندرت افزايش مي يابد      
بـه  . رسـد زور كه توليدي اجتماعي است مي گردند و در نتيجه آهنگ رشد نمي تواند بپاي آهنگ رشد توليد قـدرت ب                    

به لحاظ عدم عنايت به اين واقعيت عيان و آشكار، از پيش محكوم به ناكامي هسـتند و هـر            » علوم اقتصادي « سخن ديگر   
» ضـد اقتصـادي  « جهل شمردن اين علم و گرايش به علـم  . زمان بر درجه عجزشان در مبارزه با ندرت افزوده مي گردد    

ير ندرت در جهان معاصر، همه و همه بيانگر ايـن واقعيتنـد كـه علمـي                 و افزايش شتاب گ   ) 110(» علوم اقتصادي « بجاي  



ديگر، يا بهتر، رهبري اي ديگر بايد كه نخست عوامل اجتماعي ندرت را درمان كند و آنگاه كـار انسـان و طبيعـت را بـا                           
  .افزايش امكانات طبيعت و رشد استعدادهاي انسان دمساز گرداند

نسان و رشد وي بايد بطور قطع جاي استمرار نظامي را كه هدف آن اسـتمرار قـدرت                      در اين رهبري و سازماندهي، ا     
فعاليت اقتصادي كه در حـال حاضـر و در سرتاسـر جهـان و               . سرمايه و حاكميت اين قدرت بر انسان است، يكسره بگيرد         

ـ                  ت، بايـد بـالمره هـدف    تحت همه رژيم ها، انسان را به خدمت توليد زور در انواع شكل ها و جلوه هايش در آورده اس
يعني تمامي فعاليتهاي تخريبي را كه امروز بدون اغراق متجاوز از دو سـوم توليـد                . خويش را آزاد كردن انسان بگرداند     

را بعنوان تنها ضابطه فعاليت اقتصادي نفي كند، بلكـه  » سودبخشي« و نه تنها . بشر را شامل مي گردند غير اقتصادي شناسد       
ه انسان را درگير روابط قدرت از خويش بيگانه مي سازد و الجرم بـا تخريـب اسـتعدادهاي وي و                  هر فعاليت اقتصادي ك   

بدينقرار تدابير و برنامه گذاري هاي اقتصادي، تـدابير  . تلقي كند» غيرسودآور«            منابع طبيعت قرين است، به حق      
ـ     همه جانبه خواهند شد و دامنه آن         و برنامه گذاريهائي   ه گـذاريهاي سياسـي و اجتمـاعي و فرهنگـي گسـترده              بـه برنام

هدف اين برنامه گذاريها خود شدن انسان و دست يافتن وي به جامعيت و كمـال ايـن جامعيـت و آزاد                      . خواهند گشت 
  .شدن از قيد و بند ندرت است

 و امامت جامعـه، در           بدينقرار آزادي انسان و به كرسي قبول نشستن رشد وي بعنوان هدف فعاليت اقتصادي و رهبري               
بار ديگر اين مهم را بازگو كنيم كـه         . ها و بهتر، در گرو آزاد كردن وي از فعاليت هاي تخريبي است            » محدوديت« گرو  

كه انسان همواره خود بمانـد يعنـي فعاليـت وي او را از تـالش بـراي رشـد                    ) 111(مقتضي عموميت اصل امامت آنست      
گر انسان به اتكاي درآمدهاي خود، ولو از فعاليت هاي سازنده حاصل گردنـد، از               ا. خويش و رفتن بسوي خدا باز ندارد      

فعاليت بازماند يعني بجاي خود درآمدهاي خويش را بكار اندازد، بناگزير با ديگران در روابط قدرت قرار مـي گيـرد و                       
اي آنكه چنين فاجعه اي كه فاجعه بر. بجاي امامت بر آنها اربابي مي جويد و بنوبه خود تحت اربابي قويتران در مي آيد          

 برطرف گردد، بايد در عين حال كه زمينه كار بـراي اسـتعدادها بيشـتر مـي                   همه زمانه و بيشتر نيز فاجعه دوران ما است        
  .شود، استفاده از بازده كار به حدي كه به امامت وي و رهبري جامعه به توحيد زيان نرساند، محدود گردد

 لحاظ اصل امامت براي آن مقرر است كه انسان از روابط قدرت كه آدمي را يا بعنوان مسلط و                         محدوديت مالكيت به  
  .يا به منزلة زير سلطه از خود بيگانه مي كند، آزاد گردد
  :     و اين آزادي از بند روابط سلطه محتاج آنست كه

  .همواره در اختيار همه باشد و باقي بماند.) ..ابزار و زمين و فرآورده هاي كاني و گياهي و اطالعات و ( زمينه كار -1
  .، انسان ها را در روابط زور قرار ندهد... مازاد توليد در شكل سرمايه يا -2
تحقق اين سه امر نيازمند رهبري و .  قهر در صور گوناگون توليد نگردد و بخش كالني از فعاليتها را بخود منحصر نكند    -3

كز قدرت ها بدل نگردد و بدين خـاطر اسـالم در رابطـة افـراد بـا رهبـري جامعـه،                      امامتي است كه خود به كانون تمر      
  .محدوديتهائي مقرر داشته است

  
  : رابطة فرد و جامعه و امامت بمعناي رهبري جامعه-ب

    در اين قسمت در رابطه با امر مالكيت پاره اي از محدوديت هائي كه در روابـط فـرد و جامعـه بايـد مرعـي گردنـد،                        
  .شوند ه ميشمرد

  
  : رابطه فرد و امام در مورد نفس كار-1

بلكه از جهات   . محدود است، بناچار مالكيت امام نيز نمي تواند مطلقه باشد         ) ولو بر كار خود   (     همانطور كه مالكيت فرد     
 عصر يا   در حقيقت قبل از وصول به جامعة كمال مطلوب ولي         . بسياري كه شمرده خواهند شد، اين مالكيت محدود است        

به اصطالح در اين برزخ تاريخي طوالني مالكيت فرد بر نفس كار خويش نسبتاً مطلق است و مالكيـت و اختيـارات امـام                        
. يعني امام حق و اختيار ندارد كه كسي را از كاركردن و يا از بدست آوردن ثمرة كار خود محروم سـازد                     . نسبتاً محدود 

مروز، و امروز با وجود اعالمية حقوق بشر، هر دولتي به اين و يا آن صـورت مـانع           حال آنكه از گذشته هاي بسيار دور تا ا        



« حقوق« و در حقيقت بخاطر استمرار اين امر واقع، اين كار جزء            . از كاركردن و حق حيات مخالفين خويش شده است        
  .هر دولتي تلقي مي شده و مي شود

مطلق و مالكيت امام نسبتاً محدود است، هم اجزاء و هم نسبت ايندو                  از اين سخن كه مالكيت آدمي بر كار خود نسبتاً           
البته اگر مصلحت جامعه اقتضا كند مي توان پرداختن بكارهائي را ممنـوع سـاخت كـه موجوديـت و        . معلوم مي گردند  

 اعمـال   سالمت و صلح و صفاي جامعه را بخطر مي افكند و جامعه از طريق مظهر خويش، يعني امـام، ايـن ممنوعيـت را                       
امام بايد امكانات و . ولي اين بدين معني نيست كه كلية زمينه هاي كار و فعاليت از افراد معيني گرفته شوند. خواهد كرد

  .تسهيالت كار در زمينه هاي ديگر را آماده سازد
  
   در رابطه با ابزار كار-2

 عمومي باشد، مالكيت امام بعنوان نمايندة جمـع نسـبتاًَ     چون زمينة كار بايد   ...     در مورد ابزار كار مانند زمين، سرمايه، و         
ممكن است زمـين  . امام نمي تواند مانع از اين بشود كه كسي در زميني كار كند. مطلق است و مالكيت فرد نسبتاً محدود  

م ايـن   و باز ه  . مشخصي را ممنوع سازد ولي مطلقاً حق ندارد كسي را از حق كشاورزي و كار بر روي زمين محروم كند                   
« از امور مستمره مي باشد و هر چند كه اكنون در متون قانوني بعضي كشورها وجود نـدارد، ولـي عمـالً دولتهـا چنـين                    

  را دارند و آنرا به طريق مختلف اعمال مي كنند» حقي
  
   جهت جريان حاصل كار-3

مـاع جامعـه چيسـت؟ امـام، همچنانكـه               درباره حاصل كار و حق مالكيت بر آن، رابطه فرد و امام بعنوان نماينـدة اج               
جريان اين نتايج به كـدام طـرف        . ديديم، مالك زمينه هاي عمومي كار است و بالتبع نتايجي بر اين مالكيت بار مي شود               

است؟ امروزه، در تمام دنيا، نقش اساسي دولتها اين است كه ثروتها را از پايين مـي گيرنـد و در يـك شـبكة محـدودي                           
. نكه جزء طبقة حاكمه است سهم شير را مي برد و به آنكه توليد كننده اصلي است، چيزي نمـي رسـد                     آ. توزيع مي كنند  

از مالكيت امام نمي توان چيزي را خارج كرد و به           : نظرية اسالمي جهتي درست مخالف جهت كنوني را عرضه مي دارد          
 به اين و آن بخشيد ولي برعكس، بـه جهـاتي            مثالً نمي توان از زمينهائي كه متعلق به امام است         . مالكيت شخصي درآورد  

مثالً اگر فردي در بگذرد و عقبة اي نداشته باشـد، مايملـك   . كه خواهيم ديد، مالكيت مي تواند از فرد به امام انتقال يابد 
  .او به مالكيت امام در مي آيد

م مظهر اجماع نسـل امـروز و نسـلهاي    يعني اما.      تكرار اين امر ضرور است كه امام مظهر اجماع به صفت استمرار است    
بنابراين فراموش نمي كند كه مثالً در بهره برداري از زمين و غيره، عالوه بر نسل امروز، نسلهاي فردا را نيـز                      . آينده است 

امام مي تواند زمين اموات     . در نظر بگيرد و به نحوي عمل كند كه آنها نيز حداقل از امكانات نسل امروز برخوردار شوند                 
تواند احياء را بحال خود رها كند و يا امام نمي تواند با چند آزمايش اتمي، نسلهاي آينده را در                   را احياء كند ولي نمي    

  ...خطر دائمي اشعه اتمي قرار دهد و 
در .      تمام اين محدوديتها بر امام بخاطر آن وضع شده كه امامت از فطرت خويش بيگانه نگردد و بدولت تبديل نشـود                    

يقت، طبق تحقيقهاي فراواني كه در همة زمينه ها شده اند، دولت ها بسط يد فراواني در محروم كردن انسانها از كار                      حق
همـه و   ... به بيگاري و بندگي كشاندن انسانها، بكار كشيدن و مزد ناچيز پرداختن، مصادره كردن اموال و                 . داشته و دارند  

 تحكيم و تثبيت دولت ها بوده اند و بخاطر اين اسـت كـه امـام بهيچوجـه     همه از كارهاي هميشگي و اصوالً جزء اسباب   
تنها مورد استثناء وقتي است كه موجوديت جامعة اسالمي به سبب حمله اي           . حق بكار گرفتن نتيجة كار ديگران را ندارد       

 كـالن اسـت كـه بـا     از خارج از حوزه بخطر بيافتد و در اينصورت جهاد بر همگان واجب است و بر زن و مرد و خـرد و     
  .همگي امكانات خويش در دفاع از خود شركت كنند و در اين حال طبيعتاً سازماندهي دفاع جزء وظايف امام است

  
  : محدوديت امام از لحاظ طبيعت-4

     امروزه بخش كالني از درآمدهاي دول مسلط را غارت منابع كشورهاي زيرسلطه تشكيل مي دهـد و ايـن يـك امـر                        
درحقيقت تمام سرزمينها در يك حد از باروري نيستند و نيز غناي منابع زميني و زيـر زمينـي ايـن    . خ مي باشد  مستمر تاري 



بنابراين همانسان كه در قسمت قشون گفته شـد، از ديربـاز تـاريخ جوامـع مختلـف بـه غـارت                      . سرزمين ها يكسان نيست   
بدين خاطر است   .  جوامع مسلط امكان ثبات يافته اند      همديگر دست يازيده اند و از جمله بخاطر اين امر، طبقات حاكمه           

آزاد باشد تا بتواند به صفت استمرار مظهـر اجمـاع بشـر             ... كه امام بايداز كليه تعلقات ايلي، قبيه اي، نژادي، سرزميني و            
ـ      . بگردد د ايرانيهـا مقـدم   امام نمي تواند در صورتيكه عرب بود، مال عجم را به عرب بخوراند و يا اگر مثالً عجم بود بگوي

امام بايد با تمام كسانيكه در حوزة اسالمي زندگي مـي كننـد،             . هستند و نيز اختالف مذهب نمي تواند دليل تبعيض باشد         
امام بايد كـرة ارض را وديعـه و امـانتي از جانـب              . رفتاري بر طبق اصل توحيد داشته باشد و بين آنها تبعيض قائل نشود            

  .يجه بر طبق اصل اول مجموع انسانهاي اين ارض را به توحيد رهبري نمايدپروردگار تلقي بكند و در نت
  
  : محدوديت امام از لحاظ كاربرد توليد فعاليت جامعه-5

     ماحصل توليد جامعه به منزلة نيروي محركة اقتصادي جامعه مي باشد و بدين خاطر جهـت يـاب اصـلي فعاليـت مـي                       
همچنانكـه در   .  فعاليتهائي كه افراد جامعه انجام مي دهند تـاثير مـي گـذارد             از اين جهت نحوة عمل آن بر تمام       . گردد

« قسمتهاي پيش ديديم، دولتها بطور مستمر هر مقدار كه به مصلحت خود تشـخيص مـي داده انـد، يـا مـي دهنـد بنـام                            
 بـه موقعيـت   به مصرف مي رسانده اند و از طريق همين بكار بـردن خودكامانـة توليـد جامعـه، دوامـي               » مصلحت جامعه 

  .متزلزل خود داده اند
     برخالف آنچه كه دولتها كرده اند و مي كنند، امام بر ما حصل توليد جامعه كه در اختيـار قـرار مـي گيـرد، مالكيـت                           
مطلقه ندارد بلكه مالكيتش نسبي و در چهارچوب نظام اسالمي است و بايد آنرا طبق قواعد و قوانين از پيش مدون شـده                       

بطور خالصه، چون امام بيان نظام اسالمي است، نيروي اقتصادي را           . ف معينه اي كه اسالم مقرر داشته برساند       اي به مصار  
البته چون امامت اصلي عمومي است، در اين معني، همه مـردم بايـد امـام وار رفتـار                   . نيز بايد در همان نظام بكار بگيرد      

هـر  » مال من است و بر آن مالكيت مطلقـه دارم       «  بعنوان اينكه    كنند و بنابراين هيچكس نمي تواند نتيجة كار خودش را         
البته به لحاظ اهميـت نيـروي       . او هم بايد در همان چهارچوب نظامي اسالمي به مصرف برساند          . نوع مايل بود خرج كند    

  .اقتصادي كه در اختيار امام است، وظيفة وي سنگين تر و خطيرتر از وظيفة افراد مي گردد
از جمله حقوقي كه براي توده مردم بر خود قائل مي شود، يكي هـم حـق نظـارت    ) ع(ن امر است كه علي          بخاطر اي 

حق شما است كه بر مـن مراقـب         « گفتة صريح امام است كه      . مردم بر بيت المال است كه آنرا به غير از مصرفش نرساند           
بيت المال را احضار مي كند و با عصـبانيت تمـام         و يا باز علي تا دستبندي دست دختر خويش مي بيند، كليددار             » .باشيد

اين رفتار را بايد با . »اگر نه مي دانستم كه اين دستبند را به امانت داده اي، دستت را قطع مي كردم« بدو مي گويد كه 
 م و دينار  هرفتار حكومت پيش از علي يعني حكومت عثمانم مقايسه كرد، كه بهر كس مي خواست صدها و صدهاهزار در                  

ـ          . مي بخشيد و خانواده و نزديكان خود را به قدرت و ثروت مي رساند              ن و از تالبته ايـن امـر اختصـاص بـه عثمـان نداش
در حاليكه امام، چون بايد به مقتضاي اصل توحيد، هر زمان جامعه را به نفـي                . الزامات تراكم قدرت و ثروت بود و هست       

كند، بايد اين عقده هاي تراكم را بگشايد و از تشكيل هرگونه عقـدة              راهبري  ... هرگونه مرزبندي اقتصادي، اجتماعي و      
و بخاطر اين است كه از جمله مازاد توليد جامعه را بايـد در آن جهـت بـه مصـرف برسـاند كـه             . ديگري جلوگيري كند  

 به نسبت سـال  و نيز جهت بكاربرد بايد آن باشد كه هر سال       . جامعه را به هدف استقرار نظم توحيدي نزديكتر مي گرداند         
اگـر  . پيش، نيروي محركه اي كه جامعه ايجاد مي كند، افزايش پيدا كند و باز هم جامعه را در مشي توحيد به جلو براند                      

همچنانكه رسم بوده و هست، مازاد توليد بر اثر الزامات قدرت، از مجاري توليد خارج شود و در شـبكة روابـط شخصـي                        
مردمـان  .  در پيش نخواهد گرفت    بوس گردد و خنثي شود، جامعه حركتي به توحيد        قدرت، در انبار اين و خزانة آن مح       

  .ه و عور، گرسنه تر و عورتر خواهند گشت و ثروتمندان بر ثروت خود خواهند افزودگرسن
 آنچه از مـردم      در فوق بيان گشت، امام در ميزان              عالوه بر محدوديت از لحاظ جهت و آينده يعني هدف مصرف كه           

در واقع اين نيز در . تاند نيز محدود است و نمي تواند ذره اي از آن مقدار معين شده، بيشتر يا كمتر برداشت كند               س مي
جهت خالف آن را امر مستمر تاريخ است كه دولت از قدرتمندان كمتر مي گرفته و بار خرج خود را بر دوش بينوايـان                        

بق مقررات تنظيم شده است بستاند و باز اين گفتار صـريح امـام              امام بايد فقط آنچيزي را كه بر ط       . حمل مي كرده است   
  .علي به مردم است درباره اين حق آنان



     وقتي رابطة امام و افراد جامعه با اين نسبت ها و محدوديت هايي كه مطرح كرديم منطبـق بگـردد، در ايـن سـاخت      
و بشر  .  ماند و همگي اينها روي بزوال خواهند گذارد        روابط طبيعتاً جائي براي حكومت استبداد و براي طبقات باقي نمي          

و غير از ايـن هـم راهـي بـراي آزادي انسـان              . از طبقات آزاد خواهد شد و استثمار انسان از انسان از بين خواهد رفت             
يعني وقتي جامعه اي با اين ساخت روابط به جلو رفت، بـه جامعـة كمـال مطلـوب ولـي عصـر، صـيرورت            . وجود ندارد 

  .كردخواهد 
  
  : محدوديت ها در جامعه كمال مطلوب-6

بقـول دكتـر    .      اين مرحلة آخري مشي انسان به توحيد، به مرز بي نهايت است و ما هنوز از آن جامعه بسيار دور هستيم                    
يعنـي دوازده نسـل    ) 112. (شريعتي، اگر گذاشته بودند كه امامت مستقر مي شد، با نسل دوازدهم، بشـر آزاد مـي گشـت                  

دارد كه بشر در نظام اسالم و رهبري امام طي طريق بكند و از ساختهاي ذهني و عيني روابط قدرت آزاد بشـود و                        طول  
در آن جامعه مالكيت هر كس بر كـار         . ئي در كار نباشد   » جيب من و جيب تو    « بتواند در جامعه اي زيست كند كه ديگر         

اما چـون  . نمي توان كار معيني را بر عهده فردي گذاشت     توان كسي را مانع از كار شد و يا           نمي. خودش متحقق است  
انسان آزاد شده و انسان جامعه شده است، مي داند كه در انطباق كامل با اصل توحيد بهترين شكل روابط اينسـتكه فـرد                        

  ) 113. (آنچه را بدست مي آورد در اختيار جمع بگذارد و از جمع به اندازة نياز خويش بستاند
هر جمعـي، ولـو چنـد نفـري، مـي           . كه ما هنوز به اين مرحله نرسيده ايم، اما اين كار بسيار عملي است                  درست است   

الزم نيسـت تـا     . توانند جامعة اسالمي و رهبري اسالمي را ايجاد كنند و در جمع خود حكومت اسالمي را مسـتقر نماينـد                   
هم اكنون مي شود كـه آن       . امعة ولي عصر زيست   ظهور ولي عصر و ا نقالب جهاني صبر شود تا بتوان به طريق زندگي ج              

در بسياري از زندانها، زنداني اي بعنوان انباردار، اموال         . انقالب را تحقق بخشيد و خود را از آن روابط زور آزاد ساخت            
ري كـا . كليه زندانيان را جمع مي كند و بهر كس به اندازة احتياجش مي دهد و بسا كه مازادش را هم به پاسبان ببخشد                      

اگر اين كـار را كرديـد و حكومـت اسـالمي تشـكيل       . را كه در زندان مي شود كرد، در خارج از زندان نيز ممكن است             
آنچنان نيروئي در شما ايجـاد مـي شـود كـه بتوانيـد در مقيـاس       . داديد، آنوقت خواهيد ديد كه دنيا، دنياي ديگر است   

  . جهاني و حتي در عرصه آينده عمل كنيد
مالكيـت و   « د پنداشت كه جامعه كمال مطلوب اسالمي، با تصويري كه در فوق از آن ارائه گشت و در فصـل                          اما نباي 

تفصيل داده خواهد شد، بخودي خود ساخته مي شود و اسالم بـراي طـي طريـق بـدان                   » جامعه كمال مطلوب اسالمي   
 و در هر مقياس از اجتماعـات بشـري          در حقيقت چون آن جامعه توحيدي را از هم اكنون         . دستوراتي صادر نكرده است   

  :بايد ساخت، اسالم هم براي رهبري جامعه و هم براي تك تك افراد، فريضه هائي مقرر داشته است
  

  : تأمين اجتماعي، كفالت همگاني، و مسئوليت متقابل افراد نسبت به همديگر-ج 
  

  :اً از جلد دوم اقتصاد ما نقل مي كنيم     در اين قسمت بطور خالصه پاره اي از احاديث و روايات را عمدات
  
  : تأمين اجتماعي عموم افراد جامعه-1

  : اقتصاد ما مي خوانيم308-313در صفحات 
موظف است كه سطح زندگي متناسب      ) رهبري جامعه (دولت  ... بنابر سهم و حق جامعه در منابع ثروت         « 

زيرا مسئوليت و ضمان دولت در اين مورد،        . با شرايط و مقتضيات روز را براي افراد تضمين و تأمين نمايد           
دولت بايد حاجتهاي اصـلي     . اعالة فرد تهية وسايل و لوازم زندگي او بطور مكفي است          . ضمان اعاله است  

ضمان اعاله يعني تضمين سطح زندگي مكفي و متناسـب          ... و عمومي به غذا، مسكن و لباس را تأمين كند           
  )308ص (» ...است 

  
  :و نيز



امام وارث كسي است كه وارث نـدارد و مسـئول زنـدگي و معـاش              ). ع(ث از موسي بن جعفر      در حدي « 
  .كسي است كه درمانده و بي چيز است

هر كس از راه قانوني  در مقام كسب درآمدي باشد تا با آن خود و                « :  موسي بن جعفر فرمود    ت  حضر... 
اگر از عهده كسب بر نيامد بايد       . د نمايد خانواده اش را اداره كند، مثل شخصي است كه در راه خدا جها            

پـس در ايـن صـورت اگـر بميـرد و            . به اندازه قوت خانواده اش وام بگيرد      ) بيت المال (از خدا و پيغمبر     
  )309ص (» ...دينش را ادا نكرده باشد، پرداخت آن بر عهده امام است 

  
  :و نيز

بايد مقـداري از بيـت المـال را و          : ...  است كه  به والي مصر نيز به صراحت ياد شده       ) ع(در نامه علي    ... « 
طبقة پـائين اجتمـاع يعنـي بينوايـان و          [قسمتي از غالت سرزمينهاي حكومت اسالم را در هر آبادي ويژه            

  )309-310صص (» ي....سازي ...] اي ندارند  نيازمنداني كه چاره
  

  :و باز مي خوانيم
اده اند كه مسئوليت دولت در تأمين اجتماعي محدود         عده اي از فقها از جمله شيخ حر عاملي فتوات د          « 

 كه در قلمرو دولت اسالمي زندگي مي كنند، و نيز اگر به             "افراد ذمي  "لذا  . و منحصر به مسلمانان نيست    
شيخ حر عامل   . علتي مثالً پيري نتوانند كار كنند، هزينة زندگيشان را از بيت المال اسالمي تأمين مي شود               

. امـام بـر پيرمـردي درمانـده كـه گـدائي مـي كـرد، گذشـت                 :  نقل كرده است كه    )ع(حديثي از علي    
امـام گفـت تـا وقتـي        . شخصي است نصـراني   : اين چه وضعي است؟ پاسخ داده شد      : اميرالمؤمنين پرسيد 

ش كرده ايد، مخارج او را از بيت المال         دجوان بوده از او كار كشيديد اينك كه پير و درمانده شده، طر            
  )313 ص(» بپردازيد

  
  :و نيز

بخشـي بـراي فقـرا بخشـي بـراي          ... ولـي امـر     . حديثي از امام موسي بن جعفر در مورد مصرف زكات         « 
اگر اموال  ... آنها را بايد طوري تقسيم كند كه واجدين شرايط به آسودگي عرفا بي نياز شوند                ... مساكين  

اختيار دارد به اين مقصود كمك كند تـا    مزبور براي همه كافي نباشد ولي امر بايد از ديگر اموالي كه در              
  ».افراد بي نياز شوند

  :  كفالت همگاني و مسئوليت متقابل افراد نسبت به همديگر – 2

  :  مي خوانيم 206   دز صفحه 
مسلمانان جهان كفالت يكديگر را بر عهده داشته و اسـالم در حـدود امكانـات ،                 ) اصل كفالت همگاني    (  به موجب آن     "

   ". ه اي مثل ساير فرايض الزم االجرا دانسته است آنرا فريض
  :  و نيز 

نبايـد بـه يكـديگر سـتم روا         . مسلمانان با هم برابرنـد      :  امام پاسخ داد     "...  در حديث صحيحي از سماعه آمده است         "   
ـ        . نبايد به محروميت هم راضي باشند       . داشته و همديگر را خوار دارند        بـا هـم    . الش كننـد    مسلمانان بايـد در ايـن راه ت

   ". بكوشند و تعاون نمايند و به اهل حاجت مدد نمايند 
  :  و نيز 

هر مومني كه شخصا بتواند احتياج مومني را بر طرف كندنمايد و نكند ، و يا ديگري                 :  امام جعفر صادق فرموده است       "   
ياه و ديدگان حيرت زده و دستهاي بسته بگردن در باشد و اما مانع گردد ، خداوند در قيامت او را با چهره س  براي عمل قا  
بعد دستور داده مي شـود او  . اين است آنكه به خدا و رسول خيانت كرده است : آنگاه خطاب خواهد شد . بر ميانگيزند  

  : و باز از امام صادق منقول است  ) 306 – 307صص  ( ". را به آتش ببرند 



: آدمي جـواب مـي دهـد     .  اي آدميزاده بيمار شدم و تو يه ديدنم نيامدي            خدا در روز رستاخيز به آدمي مي گويد        "   
اي آدميزاد از تو خوراك     : اي پروردگار من از تو كه پروردگار جهاني چگونه ديدن مي كردم خدا جواب مي فرمايد                 

ر بياد نـداري    اي پروردگار من به تو چگونه مي توانستم خوراك بدهم ؟ مگ           : خواستم و ندادي ، آدمي جواب مي دهد         
   ". كه فالن بنده ام از تو خوراك خواست و تو ندادي 

     بدين طريق چنانكه از نمونه هاي فوق مشهود است، اسالم جامعه و رهبري آنرا مكلف به تأمين كامل وسـائل زنـدگي            
تمـاعي و اقتصـادي در      عموم افراد كرده است و تكرار كنيم كه اين مهم كه در همة زمينه ها است، تنها بخاطر تأمين اج                   

سطح حداقل نيست، هدف بر كشيدن همه و همه تا سطح رهبري و امام و از ميان بردن امكانات پيدايش كانون تمركز و                       
و بدين خاطر است كه اسالم عـالوه بـر آنكـه هـر      . نيز هست ) و در نتيجه از جمله از خودبيگانه شدن خود رهبري         (تكاثر  

را براي همه برايگان مي خواهد و معلـم و طبيـب تنهـا              ... عليم و تربيت و بهداشت و       ند، ت دا كس را مالك كار خود مي     
اسالم تغذيه را حـق     ... بايد از بيت المال حقوق بگيرند و مثالً پزشك يا معلم حق ندارند بابت معاينه يا درس پول بگيرند                    

هميت داده است كه اگر كسي گرسنه شود    عموم و از اموري مي داند كه هر كس بدان حق دارد به اين حق تا بدانجا ا                 
  ...حق دارد بهر خانه اي خواست درآيد و در حد شكم سير كردن بخورد

اسالم تكنولوژي و فن را از آن عموم دانسته است و كسي يا گروهي حق ندارد زمينه هائي از آنـرا بـه انحصـار خـويش                 
 اين نقش سازندة عظيم را داده است كه در آنجا اطالعات پيامبر به مسجد: درآورد و اطالعات نيز در اسالم، عمومي است  

در دسترس عموم قرار بگيرد و از انحصار منابع قدرت خارج شود و بشر امكان پيدا كند تا بديگران اجازه ندهد با تكيه بر                        
 تمركز و   و بطور خالصه بايد گفت كه هرآنچه كه در بخش اول كتاب جزء ابزار و عوامل               . جهل او بر وي حكومت كنند     

تكاثر بيان گشت، بايد در اختيار تمام جامعه و امام قرار بگيرد و ما در قسمت بعد پاره اي از ايـن مـوارد تحقـق مالكيـت                            
  : امام را بررسي مي كنيم

  
  ):اجماع( موارد تحقق مالكيت امام -د

قرار نگيرند، امكـان    ) فراد بطور مساوي  به معني فرد فرد ا    (      بنابر آنچه گذشت، تمام آنچيزهائي كه اگر در اختيار جمع           
بـدين ترتيـب منـابع    . را غير ممكن مي كند، در مالكيت امام قرار مي گيرند      » مالكيت انسان بر كار خويش    « تحقق يافتن   

در اختيار امام يعني در اختيار اجمـاع  ... زميني و زير زميني و آبها و ابزارهاي كار و زمينه هاي دانش و فن و بهداشت و     
 تـا آنجائيكـه   -امعه است و امام بعنوان مظهر اجماع به صفت استمرار، يعني با در نظر گرفتن وضع كرة ارض در آينده           ج

 اين منابع را در اختيار جامعه قرار مي دهد تا انسان با كار بر روي اين منابع از نتـايج كـار                       -آينده قابل پيش بيني است      
  .خويش بهره مند شود

چنانچه در نظام هـاي     ... ن امكانات پيش و پس از اسالم در اختيار هميشگي گروههاي حاكمه بوده است                  استفاده از اي  
قديم همه نمي توانستند معامله كنند و يا حتي ازدواج مخصوص طبقه حاكم مي بود و مالكيت و معامله هـم خـاص آنهـا                         

  .بود و طبقات پايين را از آن محروم مي داشتند
  
  ):امام(الكيت اجماع  زمينهاي موضوع م-1

  :اراضي آباد
   اراضي مفتوحه-1
  . اراضي كه با صلح بدست مسلمانمان افتاده اند-2
 اراضي فيئي، اين اراضي بصورتي از گردونه مالكيتهاي خصوصي خارج و به امـوال عمـومي سـپرده شـده و معمـوالً           -3

  .شامل اراضي آباد مي گردند
ح آباد بوده اند مثل جنگلها و غيره از لحاظ شـكل تشـريعي مالكيـت بـا اراضـي                     زمينهائي كه بطور طبيعي در زمان فت       -4

  .موات وضع مشابهي داشته در قلمرو مالكيت امام قرار مي گيرند
  . اراضي بالصاحب يا بدون وارث از آن امامند-5
  



  :حدود استفاده و حدود اختيارات امام و افراد: اراضي موات و باير
  

در همـين كتـاب   . »اراضي باير از آن خـدا و رسـول اسـت   « : ليف ابو عبيد آمده كه پيغمبر فرمود       در كتاب اموال تأ   
اراضي ميتـه اي    . آمده كه منظور از زمين باير زمينهائي است كه سابقاً سكنه داشته و فعالً خالي و در اختيار امام مي باشد                    

ر مقام تعيين حدود مالكيت امام نقل شده است كه تمـام            د) ع(ز امام صادق    و نيز ا  .  »كه احياء نشده از همين قبيل است      
وقتي رسول خـدا بـه مدينـه وارد    : ن عباس نقل شده كه   ابدر كتاب اموال از     « : و باز . اراضي موات در اختيار امام است     

يـد اصـل    نص مزبور نه تنها مؤ    . شد تمام اراضي فاقد آب را در اختيار او قرار دادند تا هر طور صالح مي داند عمل كند                  
نسبت به اراضي موات دور از آب مي باشد بلكه نشان مي دهد كه اصـل از مرحلـة نظـري در                      ) يعني امام (مالكيت دولت   

  )114. (»گذشته و در حيات پيغمبر به مرحله عمل درآمده است
نـد و بنـابر ايـن         روايات فوق روشن مي كنند كه در اسالم اراضي موات و باير در قلمرو مالكيت اجماع قرار مـي گير                 

اين تشريع كامالً با طبيعت مالكيت، قبل از آنكـه از           . همگان، تحت شرايط مشخصي حق استفاده از آن را خواهند داشت          
از اجداد بسـيار دور تـا   (چنانكه در جوامع ابتدائي نيز زمين به صفت استمرار . فطرت خويش بيگانه شود، منطبق مي باشد   

مثالً اگر شخصي مـي خواسـت درختـي را بـه            . ر فردي مي توانسته از آن استفاده نمايد       مال جمع بوده و ه    ) نسلهاي بعد 
مصرفي برساند، تركه اي دور آن درخت مي بست و اينكار به منزلة احياء آن تلقي مي شد و ديگـري را بـر آن درخـت                           

د و همه كس مي توانسـت       الزم نبو ... براي اين امر احياء اجازة بخصوص خواهش، رشوه، فرمان و           . بخصوص حقي نبود  
  .بدون كوچكترين منعي بدين كار اقدام نمايد

  
  :چگونگي استفاده و حدود اختيارات افراد و امام -
-   

امام تقريباً نزديـك بهمـان حـد از آزادي را           :      در مورد احياء اراضي موات هم اسالم چنين تشريعي وضع كرده است           
منتها افزايش جمعيت و كمبود زمين و منابع امام را ناچار           . ار افراد بگذارد  تواند زمين را براي احياء در اختي       دارد و مي  

اين سخن بدان معنا نيسـت كـه عـده اي را از    . مي كند كه طبق برنامة مشخص و حد نصاب معلومي اينكار را انجام دهد  
« مـثالً اگـر كسـي بگويـد      . حق كار و احياء محروم بسازد و بديگران حتي بيشتر از حد توانائي و ظرفيت كارشان بدهـد                 

، امام نمي تواند به وي تمـام خوزسـتان را ببخشـد و              »دارم و تمام خوزستان را زير كشت مي برم        ... سرمايه و تراكتور و     
پاره اي از روايـات  را       . عدة بيشماري را از كار محروم سازد بلكه بهر كس بايد باندازة توانايي نيروي كارش زمين بدهد                

  :قاي صدر مي آوريمبه نقل از كتاب آ
  

» .احياء اراضي موات، اصوالً مجاز است مگر آنكه ولي امر طبق دستور خاص آنرا ممنـوع كـرده باشـد                   « 
  )87ص (

براي احياء كننده در آن قسمت از اراضي موات كه احياء كرده، حقي ايجاد مي شود كه بموجـب آن             « 
ين به ملكيت خصوصي احياء كننـده در نمـي          مع ذلك زم  . تواند مانع عمليات انتفاعي او گردد      غير نمي 

  )87-88صص . (آيد
چون امام، مالك زمين است اختيار دارد بر طبق مقتضيات اجتماعي و بـراي حفـظ تعـادل جمعـي، از                     « 

در سيره مقدس نبوي نظاير اين      . ماليات اخذ نمايد و يا از مطالبه آن صرفنظر نمايد         ) احياء كننده (متصرف  
  )88ص (» . ديده شده استتصميم بطور استثنائي

  
     اخذ ماليات را ما در قسمت محدوديتهاي مالكيت شخص بر نتيجه كار خود بررسي كرديم و در مورد صرفنظر كـردن                     
از مطالبه، امام اين حق را دارد كه اگر كسي داراي بنية اقتصادي ضعيفي بود، نه تنها از وي ماليات نگيـرد، بلكـه بـه وي                        

  .پردازدمساعده و كمك نيز ب
  



بـرخالف امـروز كـه تمـام        : امام اختيار ندارد بيش از حد توانائي فردي بكسي اجازه بهره برداري دهد            « 
  »!!مس كرمان را به دو سه نفر مي دهند و عالوه بر آن مي گويند طالهايش نيز از آن تو

خـارج و بمالكيـت     در صورتيكه زمين بال استفاده افتاده و رو بخرابي مي گذارد، از مالكيـت خصوصـي                 « 
  ) نقل به مفهوم98صص (» نظرية عده اي از فقها از جمله ابن براج و ابن حمزه. عمومي در مي آيد

  
  ».اراضي موات افراد فقط تا حدودي كه امام اجازه مي دهد، مي توانند استفاده كنند« :      از پيامبر نقل شده است كه

  
احياء زمين ميته و اختصاص آن به فرد جز با اجازه امـام             « : ل كرده است كه        ابو حنيفه با توجه به اين حديث استدال       

  )81ص (» .جائز نيست
حق اسـتفاده از زمـين      ) مباشرت شخص و حدود توانائي وي شرط است       (هركسي زميني را احياء نمايد      « 

  )85ص (» .من احيي ارضافهي له. به او تعلق مي گيرد
  
د از كتاب مبسوط متذكر مي شود كـه فـرد بسـبب احيـاء رقبـه                 فقيه بزرگ شيخ طوسي در مبحث جها      « 

زمين را نمي تواند تملك كند بلكه تنها حق تصرف در آن پيدا مي كند بشرطي كه ماليات تعيين شـده را                     
  )84ص . (يعني حق جمع در توليد را رعايت كند. »بپردازد

  
.  مالكيت عمومي منتقل شود اما عكسش ممكن نيسـت              چنانكه مالحظه مي شود، زمين مي تواند از مالكيت خصوصي به          

و نيز كسي كه اراضي مواتي را احياء كرده است، تا زماني كه بر روي               . يعني همچنانكه قبالً گفته شد، رابطه يكطرفه است       
اقط مـي   زمين را رها كرد، حق استفاده او س       ) مثالً دوآيش (اگر بيشتر از زمان معيني      . آن كار مي كند، حق استفاده دارد      

  .شود و زمين به تصرف امام درمي آيد و امام مي تواند از نو آنرا بديگري واگذار كند
  
  )68-71به نقل از صص  (:موضوع  مالكيت عمومي و احكام آن:  اراضي مفتوحه-

ز ايـن موضـوع ا    . و موارد عملي بر تقرير اصل مالكيت عمومي نسبت به اين قبيل اراضي صـراحت دارد               نص فقهي   «      
  : روايات زير نتيجه مي شود

  
: امام پاسـخ داد  .  در حديث است كه حلبي از امام جعفربن محمد صادق، از وضع اراضي عراق پرسيد               -1

  ».آنها بهمه مسلمانان، مسلمانان حاضر و آنهائي كه بعد مي آيند، تعلق دارد
و فروش نكنيد، زيرا آنها فيي  اراضي عراق را خريد     :  از ابو ربيع شامي روايت شده كه امام جعفر گفت          -2
  .»يعني غنيمت مسلمين است« 
زمين مفتوح عنوه موقوفه محسوب مي شـود        :  از حماد در خبري آمده كه امام موسي بن جعفر فرمود           -3

  ».و بكساني واگذار مي گردد كه آنرا آباد و احياء نموده و به قدر توانايي خراج بپردازند
چگونـه مـي   : امام فرمود. مام جعفر درباره معامله زمين خراجي پرسيد در حديث است كه ابوبرده از ا -4

متعلق است، خريد و فروش كرد؟ زمين خراجي تعبيـر          !) و نه دولت  (توان چيزي را كه به عموم مسلمانان        
حقوقي زمين دائر است كه بدست مسلمين فتح شده باشد و مشمول مالياتي بنـام خـراج بـوده و بـزمين                      

  ».ده استخراجي موسوم گردي
...  
 در كتاب االاموال از ابوعون ثقفي منقول است كـه در عصـر حكومـت علـي، دهقـاني بـدين اسـالم             -7

  ».امام گفت تو ديگر جزيه نبايد بپردازي ولي زمين تو از آن عموم باقي خواهد ماند. درآمد



ديان داد تـا در آنجـا       پيامبر قلعه خيبر را به يهو     :  در كتاب صحيح بخاري از عبداهللا نقل شده كه گفت          -8
ايـن حـديث حـاكي اسـت كـه        ... كشت و كار و زرع نمايند و سهمي از محصول را براي خود بردارنـد              

  ) 71ص (» .پيغمبر در مورد خيبر، اصل مالكيت عمومي را بمورد اجرا گذارده است
 مصـالح   پس زميني كه در حال فتح، آباد شد، در مالكيت عمومي مسلمين خواهـد بـود و بهمـين اعتبـار                    

بنابراين قسـمتهائي كـه بـراي بهـره بـرداري در            . عمومي اقتضا دارد كه مشمول مقررات ارث قرار نگيرد        
گيرد، پس از فوت متصرف، به ورثه او منتقل نمي شود، همينطـور اسـت وضـع در                   اختيار افراد قرار مي   

 شـود، زيـرا اراضـي       مورد اراضي خراجي كه خريد و فروش نشده و قواعد ارث نسبت به آنها اجرا نمـي                
  .مزبور در حكم وقف بوده و خريد و فروش مال موقوفه جائز نيست

تصرفاتي از قبيل خريد و فروش همه معاوضه، تمليك، اجـاره، وارث            « شيخ طوسي در مبسوط مي نويسد،       
  .»در مورد وقف صحيح نيست

 و به مصرف، تهيه خواربار      زمين موقوفه كه خراج آن براي رفع نيازهاي مسلمين بوده         « : مالك مي نويسد  
بنابراين زمين به عنوان    » .جنگجويان، ساختمان پلها، مساجد و ساير امور خيريه مي رسد، تقسيم نمي گردد            

  .گذاشته مي شود تا از آن بهره برداري نمايد» مزارع«در اختيار » مزارعه«
جري را دارد، كه زمين را  مزارع حق شخصي ثابت در رقبه زمين بدست نمي آورد، بلكه فقط عنوان مستأ             

و بـا   . كشت نموده و طبق شرائط عقد در قبال بهره برداري از زمين اجرت المثل يا خـراج مـي پـردازد                    
سرآمدن مدت پيمان، ديگر حقي در زمين نداشته و هر نوع اقدام ديگر در آن جـز بـا تجديـد پيمـان و                        

  )76ص . (»موافقت ولي امر، ممكن نيست
ئي را كه در اثر جهاد به قلمرو اسالمي افزوده شده و قبل از انضمام دائر و آباد بوده                   باالخره احكام زمينها  

  :اند بشرح زير مي توان خالصه كرد
 اين نوع اراضي، ملك عمومي خلق بوده و كسي نمي تواند حـق خاصـي در آنهـا ادعـا نمايـد، و            -اول  

  .نتيجتاً تملك خصوصي آنها متصور نيست
و عضوي از كل جامعه در اين اراضي حقوقي دارد ولي حقوق مزبور قابل انتقال                فرد بعنوان جزء     -دوم  

  .به وارث و اقربا نمي باشد
  . نقل و انتقاالت حقوقي از قبيل بيع، هبه و غيره نسبت باصل اراضي جائز نيست-سوم

آنهـا را    ولي امر، مسئول نگهداري، نظارت و بهره برداري از اين اراضي است، در صورت لـزوم                  -چهارم  
  .واگذار و ميزان خراج را تعيين و آنرا اخذ مي كند» مزارع« بمنظور بهره برداري به مردم 

  . از نظر ماهيت درآمد مالياتي مزبور به تبع مالكيت اصل زمين به عموم مسلمين تعلق دارد-پنجم 
ـ        -ششم   تأجر، ديگـر سـتمي    با انقضاء مدت پيمان در قرارداد واگذاري زمين از طرف ولي امر به مردم مس

  .نداشته، و نمي تواند زمين را در اختيار خود نگهدارد
 زمين خراجي، حتي اگر ميته و خراب شود با اين وجود، از مالكيت عمومي خارج نمي گـردد، و                    -هفتم  

  .به سبب احياء و كار شخصي، به تملك فردي و خصوصي در نخواهد آمد
واعد عمومي قرار گيرد، بايد قبل از فتح، بدسـت سـكنه اش،    براي اينكه زميني مشمول احكام و ق       -هشتم  

لذا اگر بر خالف شرط مزبور كسي در آن فعاليت عمراني ننموده باشد، به مالكيت عمومي                . آباد شده باشد  
  )77ص (» .در نخواهد آمد

  
  .     بايد تذكر داد كه در مورد زمينهاي مفتوحه، همين مطالب در كتب ديگر نيز ذكر شده اند

  
  :مالكيت امام و حدود اختيارات فرد و امام:  معادن-2

     از آنجا كه معادن و ثروتهاي روي زمين و زير زمين نيز زمينة كار و فعاليت عموم مي باشند، مالكيت اينها از آن امـام                         
  . باشداست و چنانكه در پيش نيز ذكر گشت، حق امام در اين موارد نسبتاً مطلق و حق فرد نسبتاً محدود مي



  
  : كتاب اقتصادنا نقل مي شوند123 تا 110     روايات و مطالب ذيل از صفحات 

  
  : تعريف و حكم اقطاع-

بنا به تعريف شيخ طوسي در كتاب مبسوط، اقطاع عبارت است از آنكه امام، به كسـي اجـازه دهـد، روي                      
 حق خاص خواهد شد، كار      يكي از منابع و ثروتهاي طبيعي، كه كاركردن در آن، سبب تملك يا اكتساب             

  .كند
 هيچكس حق ندارد روي منابع      -بدون اجازه خاص يا عمومي امام دولت        : از اين تعريف در مي يابيم كه      

ثروتهاي خام طبيعي فعاليت كند، بدين ترتيب، مفهوم فقهي و نقش اقطاع كه يكي از طرق بهره بـرداري                   
از اينـرو، وقتـي   . ي صورت مي گيرد، معلوم مي شوداز مواد خام است و با صالحديد امام، در شرائط معين   

امام معدن طالئي را اقطاعاً در اختيار كسي قرار مي دهد، معنـايش اينسـت كـه آن شـخص، در احيـاء و                        
باشد، ولي امام اختيار ندارد كه بهره برداري را بيشتر از حد توانائي فردي، بكسي                استخراج آن مجاز مي   

 عالمه حلي در تحرير و شافعي نيز تصريح كرده اند، چـه اقطـاع اسـالمي،                 همين مطلب را  . واگذار نمايد 
برداري است و در صورتي كه مسلم شود فرد قادر به ادامه فعاليـت نيسـت                 تجويز فعاليت فردي در بهره    

  )122-123صص (»  .اجازه، قانوناً از بين رفته و ادامه كار ديگر مشروع نخواهد بود
  
  : تعريف و انواع معدن-

معادن ظاهري و معادن باطني، معادن ظاهري معادني است كه بـراي            : فقها، معادن را دو قسم دانسته اند       «
بعبـارت ديگـر مـوادي را كـه از          . استفاده از مواد آنها، جز عمليات استخراج كار ديگري ضرورت نـدارد           

 مانند معادن نمك و     معدن استخراج مي شود، بدون تغيير شكل هم مي توان مورد بهره برداري قرار داد،              
نفت كه  اگر چه براي رسيدن به طبقات و اكتشافات و تصفيه آن، تالش و كوشش بسيار بعمـل مـي آيـد،                        

  .ولي نفت به شكل طبيعي، در زمين نهفته بوده و تغيير شكل ماده معدني ضرورت ندارد
اهري شامل هرنـوع    معادن ظاهري در عرف فقهي، بمعناي لفظي مزبور محدود نمي باشد بلكه اصطالح ظ             

معدني مي گردد كه ماهيت آن معلوم بوده و در اين مورد فرق نمي كند كه رسيدن به رگه ها و ذخـائر                       
  . به آساني و در سطح زمين ميسر باشد و يا براي دستيابي بدانها عمليات حفاري الزم آيد

داده و مـواد ناخـالص را بـه         معادن باطني، معادني است كه پس از استخراج بايد مواد خام را تغيير شكل               
خالص تبديل كرد، مثل آهن و طال، زيرا ماده معدني بهمان صورتي كه استخراج مي شود كمتر بكار مي                   

  .آيد
بنابراين در فقه اصطالح ظاهري و باطني، به ماهيت و درجه خالص بودن مـاده خـام اوليـه مربـوط مـي                    

  .شود، نه بموقعيت يعني دوري و نزديكي از سطح زمين
منظـور از ظـاهري آن قسـمت از         : عالمه حلي در كتاب تذكره در مقام توضيح اصطالح مزبور مي نويسد           

مواد معدني است كه حقيقت و جوهرش معلوم بوده و تمام كار انجام شده، چه ساده و چه سخت، بـراي               
ي آسياب و   گوگرد، سنگها ... نمك نفت   : حفاري و رسيدن به آنست نه تغيير شكل وارد كردن به آن، مثل            

معادن باطني آنهائي است كه غير از حفاري و استخراج براي بدست آوردن ماده مطلوب بايد مواد                 . غيره
  »...خام حاصله را تغيير شكل داد، مثل معادن طال، نقره، آهن، مس و سرب 

  
  : معادن ظاهري-

زء ثروتها و مشـتركات     نظريه فقهي درباره معادن ظاهري، مثل نفت و نمك آنست كه، ايب قبيل معادن ج              
عمومي بوده و براي هيچكس در آنها حق اختصاصي و مالكيت شـناخته نشـده، منتهـا افـراد مـي تواننـد                       



باندازه رفع احتياج خود، و بدون آنكه مالك يا صاحب حق خاصي در آنها بشوند از معادن مزبور استفاده                   
  .نمايند

مايه هاي عمومي است مي تواند با رعايـت مقتضـيات           از اينرو، تنها امام كه حافظ منافع ملي و صاحب سر          
  )111ص (» .توليد از آنها بهره برداري نموده و درآمدهاي حاصله را به مصارف عمومي برساند

« : عالمه حلي، در توضيح اين اصل قانوني درباره معادن ظاهري، بعد از ارائه مثالهـائي چنـد مـي نويسـد      
ور را هيچكس با احياء و آباد كردن نمي تواند مالك شود، اگر چه              اجماع فقها بر اين است كه معادن مزب       

  ».كار و حفاري را آنقدر ادامه داده باشد تا با نتهاي طبقات معدن برسد
ظاهري و باطني، معـادن ظـاهري آنهـائي اسـت كـه             : معادن دو قسم اند   « : در كتاب قواعد نيز آمده كه     

نظريه معتبـر   . و ياقوت ... ي باشد، مثل نمك، نفت، گوگرد       دسترسي به ماده مطلوب آنها مستلزم مشقتي نم       
آنست كه معادن مزبور، ثروت مشترك مسلمين مي باشد، و در اينصورت ديگـر بـر اثـر احيـاء بـه تملـك                        

  .آنها را بخود اختصاص دهد) يعني سنگ چيدن(خصوصي در نمي آيند، و يا كسي نمي تواند با تحجير 
  .تيول دادن آنها هم جايز نيست

مـل او    از احتيـاج برداشـت كنـد، از ايـن ع           اگر كسـي بـيش    : در كتاب جامع الشرائع و ايضاح آمده كه       
  ) 112ص (» .جلوگيري خواهد شد

هـر كـس بـر      :  ولمعه نيز ممنوعيت تاكيد، و آمده است كه        - ارشاد   - شرائع   - سرائر   -در كتابهاي مبسوط    
  )113ص (» .رداشت كندديگري پيشي گيرد، تنها باندازه رفع نياز مي تواند ب

  
  : معادن باطني-

معادن باطني، آنهائيست كه جز با كار اضافي، ماده خالص طبيعي از آنها بدست نمي آيـد، مثـل معـدن                     « 
معادن . طال كه بايد سنگ طال را پس از استخراج مورد عمل قرار داده و طالي خالص را از آن تهيه كرد                    

قات سطحي قرار دارند و معادني كه در طبقات عمقـي بـوده،  و               يي كه در طب   مزبور بر دو قسم است، آنها     
  .بي حفاري، دسترسي به آنها ميسر نيست

  
  : معدن باطني نزديك به سطح زمين-الف 

: عالمه حلـي در تـذكره مـي نويسـد         . اين نوع معادن، مشمول قواعد ناظر بر معادن ظاهري، مي باشند          « 
نـوع اول،   . ين، يعني در دسترس انسان، قرار دارند و يا خير         معادن باطني يا در طبقات نزديك به سطح زم        

  »همچنانكه در مورد معادن ظاهري است، با احياء تملك نمي شوند
  
  
  

  : معادن باطني مستتر-ب
يكي كاوش و حفاري، ديگر     : براي بهره برداري از معادن باطني اعماق زمين، دو نوع كار بايد انجام شود             

دربـاره  . لص براي تهيه مواد مطلوب، چنانكه در مورد طال و آهن معمول است            تغيير شكل دادن مواد ناخا    
مالكيت اين قبيل معدنها، نظريات حقوقي مختلفي ابراز شده بعضي معتقدند كه مالك، دولت يا امـام مـي                   

 و »قاضي« ، »ديلمي« ،  »مفيد« ،  »قمي« ،  »كليني« : باشد، البته باعتبار منصب نه شخصيت، از اين دسته اند         
بنظر ايشان معادن جزو انفال، و انفال در ملكيت دولت است، بعضي مي گوينـد كـه معـادن از                    . جز اينان 

و بسياري  « جمله مشتركات عمومي، و بنابراين در مالكيت اشتراكي مردم قرار دارد چنانكه از امام شافعي                
  )114ص (نقل شده است » از علماء حنبلي

ور اجتماعي و عمومي بوده و چنين سرمايه هـايي موضـوع حقـوق و               قدر مسلم اين است كه مالكيت مزب      
  .مالكيت خصوصي قرار نمي گيرند



حال بايد نظر مذهب را درباره معادن باطني مستتر دريافته، و موارد اختالف و مشابهت با سـاير معـادن را                     
  .جستجو كنيم

 را حفاري و بطـور خصوصـي   صورت كلي مساله مورد بحث است كه آيا فرد مي تواند معادن طال و آهن 
  مالك شود يا خير؟

كه معدن با كشف و حفاري به تملـك در مـي   : فقها باين سئوال پاسخ مثبت داده و اظهار عقيده مي كنند     
و حيـازت سـبب تملـك       » حيازت« محسوب مي گردد، زيرا احياء همان       » احياء« چه عمليات مزبور    . آيد

البته . ازت نسبت به هر ماده، بر حسب نوع آن فرق مي كند           ثروتهاي طبيعي مي باشد، بديهي است كه حي       
» جوينده معـدن  « شرائط و مقررات مربوطه را بايد در نظر داشت، طبق رأي همين  عده از فقها، مالكيت                  

تنها محدود به مواد حفاري شده بوده و شامل رگه ها و طبقات معدني عميق و يا قسمتهاي افقي خارج از                     
حـريم  « انجـام شـده و بـه        » كار« گر نسبت به جاهائي كه براي استخراج مواد آنها،          حفره نخواهد بود، م   

  )116ص (     . معروف است» معدن
  :عالمه حلي در كتاب قواعد مي نويسد

اگر كسي معدني را حفاري كند و بمواد آن دست يابد، حق ندارد سايرين را از حفاري ساير قسـمتها بـاز                    
چه مالكيت نفر اول . ه اي دست يافت، نفر اول حق مزاحمت وي را ندارددارد، و اگر شخص اخير به رگ      

در كتاب تـذكره، در مقـام تعيـين         . تا جائي است كه حفاري كرده و يا حريم عمل او محسوب مي گردد             
اگر دامنه عمليات حفاري گسترش يابد و يا آنكه مـواد مـورد نظـر فقـط در                  « : حدود مالكيت، مي نويسد   

 اطراف پيدا شود، تملك به محلي كه مواد در آنجا قرار دارد محـدود نگرديـده بلكـه                   قسمتهايس وسط يا  
منظـور از حـريم، محـدوده اي، كـه     . اطراف محل را نيز كه حريم او محسوب مي شود شامل مي گـردد             

  )117ص (» .وسائل و ادوات حفاري در آنجا تمركز داده شده مي باشد
 عمليات، قاعدتاً نبايد بطول انجامد، فرد نمـي توانـد بـدون دليـل               فاصله زماني بين اجازه اقطاع، تا آغاز      

  .موجه، كار را بتأخير اندازد، چه مسامحه در اين امر با فلسفه اقطاع منافات دارد
اگر شخصي در احياء تأخير نمايد، امـام دسـتور          « باين جهت است كه شيخ طوسي در مبسوط مي نويسد           

ر اين صورت آنرا از او باز مي ستاند، تا ديگران احياء نمايند، اگـر در      آغاز عمليات را صادر مي كند در غي       
تأخير معذور باشد و تقاضاي مهلت كند، امام مهلت مي دهد و اگر معذور نباشد و امام در انتخاب يكي از                     

  )124ص (» .دو موضوع مخيرش گرداند، و او هيچكدام را انجام ندهد، از وي خلع يد بعمل مي آيد
  
  :بعيض مذهبي عدم ت-

« بجـاي تعبيـر     » مـردم « اين نتيجـه ايسـت كـه از تعبيـر           . همه مردم، حقوق متساوي دارند    . اما در معدن  
. از منابع حقوقي مفهوم مي گردد، چنانكه در كتابهاي مبسوط، مهذب، وسيله و سرائر آمده است               » مسلمين

مزبـور باشـند، بلكـه عمـوم اتبـاع          بنظر مؤلفين، دليلي در دست نيست كه مسلمين بتنهائي، صاحب معادن            
  .دولت اسالمي، خواه مسلم و يا غير مسلم، صاحب آنها هستند

  
  :و روئيدنيها) انرژي( حدود و مالكيت آب و كار مايه -3

يعنـي اسـالم   .  بايد در اختيار عموم بشر باشد تا اصل مالكيت انسان بر كار خويش تحقق پذيرد                  اين سه   
شريك مي داند و اين سه به صفت دوام بايد          ) نار( و انرژي     روئيدني و كارمايه     ان را در آب و    عموم آدمي 

توزيع نابرابر اين سـه، البتـه امكانـات كـار را نـابرابر              . در اختيار عموم آدميان نسل بعد از نسل قرار گيرد         
قـل از  بـه ن : (خواهد كرد و مالكيت انسان را بر نفس كار غير ممكن خواهد ساخت چه رسد به حاصل كار                

  ):اقتصادنا
آب دريا يا رودخانه هاي بزرگ مثل دجله و فرات و چشمه سارهاي             « : شيخ طوسي در مبسوط مي نويسد     

جاري در كوهستانها و بيابانهاي موات مباح است و همگان مـي تواننـد بهرانـدازه و بهـر ترتيـب از آنهـا                        



ه استناد خبر ابن عباس از رسول اكرم مـي  استفاده كنند، فقهاء در اين امر اختالف نظر ندارند، اين رأي ب        
مردم در سه چيز مشـترك      » الماء و النار و الكال    «ان الناس شركاء في ثالث،      : باشد و قبالً هم يادآوري شد     

اگر ميزان آب آنقدر زياد باشد كه به امالك مجاور سرايت كند، و در آنجـا  . آب، سوخت و روئيدني  : اند
هر چند به تملك مالك زمينـي كـه آب بـدانجا            . ر مالك آنها نخواهد بود    انباشته شود، حيازت كننده ديگ    

سرايت كرده نيز در نمي آيد زيرا كار، اساس تملك آبهاي حيازت شـده اسـت و اگـر بـي هـيچ كـار و                          
كوششي بحوزه تحت تصرف شخصي جريان يابد، اين امر مجوز تصاحب آب نمـي توانـد باشـد، چـه تـا                      

  .ب همچنان در اباحه عمومي خواهد ماند بعمل نيامده، آراي حيازت اقداميموقعي كه ب
قسم دوم آبهاي طبيعي، آنهائي است كه در دل زمين قرار داشته، و مادام كه براي دست يافتن بـه آنهـا،                      
كار و حفاري انجام نشده، به احدي اختصاص ندارد، ولي دراثر حفاري، حقي، در منبع كشف شده براي                   

باستناد آن در بهره برداري بر سايرين مقدم بوده و مي توانـد مـانع مزاحمـت                 عامل بوجود مي آيد، كه      
  .آنها گردد، زيرا اوست كه با كار خويش فرصت انتفاع از منبع را بوجود آورده است

به اين علت آبهائي را كه استخراج و در واقع حيازت نموده، مالك مي گردد ولي اصـل منبـع را كـه در           
از اينرو موظف است كـه پـس از رفـع نيـاز، مـازاد را                . ل از كار، مالك نمي شود     دل زمين قرار دارد، قب    

بالعوض در اختيار سايرين قرار دهد تا آنها نيز براي آشـاميدن و سـيراب كـردن حيوانـات خـود از آن                       
و در اينصورت جائز نيست در مقابل واگذاري آن بديگران براي آشاميدن يا سيراب كردن               . استفاده كنند 

 هنوز جزء مشـتركات عمـومي بـوده، و از ايـن     - آب -ور اتشان، مطالبه عوض بنمايد، زيرا ماده مزب حيوان
رديف خارج نشده، و تنها حقي كه براي مكتشف آن پيدا مي شود حق اولويت است كـه پـس از اشـباع                       

  .حاجت، براي ديگران نيز حق انتفاع از مازاد آب بوجود مي آيد
. از نظاف واربعاء نهي فرمـود     ) ص(آمده است كه رسول خدا      ) ع(ام صادق   در حديث ابوبصير، از قول ام     

  )115. (آنرا خريدو و فروش نكنيد، ولي بعنوان عاريه به همسايه و برادرانتان بدهيد: و دستور داد كه
وقتي براي مشروب نمودن زمين زراعتي از آب چاه استفاده نمايند، به آب مازاد بر احتياج مزبور، اربعـاء                   

درحديث ديگري از امـام صـادق نقـل شـده كـه      . و نظاف آب مازاد بر احتياج آشاميدني است       . ته اند گف
نظاف آن قسمت از آب آشاميدني است كه مازاد بر احتياج باشد، چنين آبي را نمي توانيد خريـد       : فرمود

 صـاحبش بـراي     اربعاء آبي است كـه بيشـتر از احتيـاج         . و فروش كنيد، بلكه بايد برايگان بديگران بدهيد       
  )116. (زراعت بوده و بايد آنرا به همسايه اش بدهد و نمي تواند به او بفروشد

رابطـه فـرد بـا چشـمه آب،         « : شيخ طوسي نيز در مبسوط همين مطلب رامتذكر شده، و توضيح مي دهد            
  .»رابطه حق است نه مالكيت

  
  
  

  :هـ مالكيت فرد بر كار خويش وقتي امام وار عمل مي كند
  

  ) 117(» . اصل امامت اينست كه همگي ما، بعنوان مسلمان بايد نقش امامت را ايفاء كنيممقتضي
  

  ) 5قصص : (قرآن در اين آيه صريح مي گويد
  

 )5(و ُنريد ُ اَن نَّمنُّ علَي الَذّينُ استُضعِفوافِي االَرضِ و نَجعلَهم اَئمه ً و نَجعلَهم الوارِثينُ 
  ». متسضعفين روي زمين منت گذاريم و آنان را امامان و وارثين بگردانيماراده ما بر آنست كه بر« 
  
  : از زبان آنان فرمايد74در آيه )  ببعد63از آيه (» عبادالرحمن«  و نيز در سوره فرقان، شمن شمارش صفات - 



  
  و اجعلنا لِلُسّتينُ اِماماً

  
  .ما را اماماني براي متقين قرار ده) خدايا( 
  
  : سوره بقره كه فرمايد143ر ديگري نيز چون قسمت اول آيه  آيات بسيا- 
  

ذلِكَوك جّم اُلنا كُعه ًموُنوا ُوكُتَلِطاًس دشه آءاسِي النّلَع وُسول الرُّونُكُ ي هيدام شَيكُلَ ع  
  

  ».ستبدينسان شما را امت وسطي قرار داديم تا شهدائي براي مردم باشيد چنانكه پيامبر بر شما شهيد ا« 
  

بنـابراين تحقـق اصـل    .      صراحت دارند بر اينكه امامت، اصلي عمومي است و مصداق تام و تمام آن امام معصوم است 
يعني مالك شدن انسان بر شئي يا       . امامت، يعني پيشĤهنگ شدن تمامي انسانها، بر فرعيات، از جمله مالك شدن تقدم دارد             

د چنان باشد كه مانع از تحقق يافتن اصل امامت نشود بلكـه موجـب شـود كـه                   بر حيوان و يا حتي بر نتيجة كار خود باي         
  .انسان بتواند خود را با آن اصل آسانتر و بهتر و سريع تر وفق دهد

بنـابراين انسـان نيـز      .      در مقام توضيح بايد گفت كه هر پديده اي داراي يك رهبري است كه او را به جلو مـي بـرد                     
بنابراين در هـر مـوردي، از جملـه دربـاره          . بر وفق فطرت، مي خواهد به پيش برود و جلو باشد          همانند هر پديده ديگر،     

و مالكيت وي پيش آمد كنـد، ايـن تـزاحم بايـد در جهـت                ) پيشĤهنگ شدن فرد  (مالكيت اگر تزاحمي بين اصل امامت       
  .انطباق نحوه مالكيت با اصل امامت حل گردد

م، ارزش برين آنست كه آدمي در انسانيت خويش دچار گسستگي از خويش نگردد و         بدينقرار در مي يابيم كه در اسال      
حال اگر انساني دچار تجزيه گردد و بجاي مجموعـه اي كامـل از   . استعدادهاي انساني وي در تمامي ابعاد پرورش يابند      

وان خالق حضور نخواهد داشت و      انجام دهد وي در جامعه بعن     ) يعني اكثراً كار اجرائي   (انواع كار فقط يكي از انواع را        
راه حـل   . همانسان كه سرنوشت اكثريت عظيم مردم كـره ارض اسـت          : طبيعتاً جز آلت نقش ديگري را ايفا نخواهد كرد        

چه تا زمـاني كـه فـردي نـه بعنـوان      . اسالمي براي چنين انساني تنها اين نيست كه تمام بازده كار وي را بدو بازگردانيم              
عنوان آلت و يا پيچ و مهره عمل مي كند، حتي اگر تمام نتايج كارش را هم بدو بـاز گـردانيم، وي      سازنده و خالق بلكه ب    

هر چند نفس آلت شدن او بخودي خود مانع از ايـن مـي شـود كـه وي                   . آزاد نيست و همچنان از خود بيگانه مي ماند        
اريم كه وي مالك كار خـويش اسـت،          ولي حتي اگر فرض را بر اين بگذ        ويش را تصرف كند     بتواند تمام ماحصل كار خ    

پس مالكيت انسان بر كار، و بـر  . باالخره بدليل همان آلت شدن، عده اي پيدا خواهند شد و وي را استثمار خواهند كرد      
  . كار تنها خالصه ننمايد» ابزار« دست آورد كارش تاجائي است كه وي را بعنوان انسان تجزيه نكند و او را در 

ق جامعة توحيدي، جامعه اي كه همه در آن امام خواهند بود، ايجاب مي كند كه آدمي، در عين حـال                          بنابراين تحق 
كه براي تأمين نيازهاي اساسي مادي خود كار توليدي مي كند، بتواند هم در كار ابداع و ابتكار و هم مهمتـر از آن، در                    

ورت است كـه جامعـه خواهـد توانسـت از مرحلـه اي      كار رهبري و ارزيابي و انتقاد جامعه شركت كند و تنها در اين ص 
كمتر آزاد و كمتر توحيدي به مرحله اي آزادتر و توحيدي تر گذر كند و طبيعي اسـت كـه در ايـن صـيرورت منتجـة                           
فعاليت ها يا نيروي خالقه جامعه هر بار ابعاد وسيعتر و گسترده تري خواهد يافت و توزيع دست آوردهاي انسان عادالنـه               

 خواهد گرفت و از طريق بتدريج فعال شدن همة انسانها بعنوان خالق و امام امكان آن بوجـود خواهـد آمـد                تر صورت 
چنانچه از جمله امكانات مادي بطور تسـاوي در اختيـار عمـوم قـرار               ) 118. (كه امامت امام يا رهبري معصوم تحقق يابد       

اليت را هم نخواهند يافت، عمومي بودن اصل امامت تحقق        نگيرد، چون بسياري از لحاظ توزيع نابرابر امكانات، اجازة فع         
  .نمي پذيرد

     و نيز در اين جهان قطعه قطعه شده و پر از مرزها اگر ما قادر به ايجاد جامعه اي اسالمي در گوشه اي از جهان شديم                          
، باز بايد به توزيع برابر امكانات       و اگر امكانات و ثروتهاي ما در رابطه با خارج از حوزة اسالمي بسيار اندك و حقير بودند                 

در داخل حوزه خود و فعال و خالق كردن همگان بپردازيم و بدانيم كه با اين كار هم قدرت خالقه و فعالة جمع خـود                        



امـت  « و  » شـاهد « را افزايش خواهيم داد و هم، چون همة انسانها اين اختصاص و ويژگي خـالق بـودن را دارنـد، مـا                       
  . خواهيم بودبراي ديگران» وسطي

     ماحصل و اهميت بحث فوق در اين است كه آنچه را ما بعنوان امامت مطرح كرديم، مسئلة شكل نيسـت بلكـه امـري                        
و نيز مهمتر آنكه در حد حكومت و رهبـري باشـد، مسـئله اي در حـد انسـان و                     . مربوط به محتوي روابط بشري مي باشد      

. مطلوب و خليفه اهللا داريم و بعنوان مسلمان مي خواهيم آن انسان بشـويم             دركي است كه ما از آن انسان نمونه و كمال           
بنابراين مسئله مالكيت در اسالم تنها در رابطه با اين امر نيست كه چون انسان در جامعه است و با آن روابطـي دارد، چـه                      

 اسالم، بعنـوان وسـيله نبـرد رهـائي          بلكه مسئله اساسي اينست كه    . كارهايي بايد بكند و چگونه  اين روابط را تنظيم نمايد          
بخش انسان، چه راهي را براي خارج شدن از تنيدة اين روابط و اصوالً ويران كردن اين ساخت هاي اجتماعي بر پايـة                       

يعني ما از اين ديدگاه به رابطة انسـان بـا           . نيز از اين ديدگاه نظر كرده مي شود       » مالكيت« شرك پيشنهاد مي كند و در       
رابطة وي با دستاورد كار خويش بر اين طبيعت نگاه مي كنـيم و تـاثيرات آنـرا بـر افـزايش قـوه و قـدرت                           طبيعت و به    

از اينجاست كه حد مالكيت عقيده و امـام شـدن           . گيريم خالقيت انسان يعني وجه امامت و پيشĤهنگي انسان در نظر مي          
  .وظيفة امامت مي شودفداي ) ولو بر نتيجة كار(است و هر كجا و هر قوت الزم گشت مالكيت 

    در مشي مسلمان شدن، هر انساني بايد بداند كه رابطة وي بر كار خويش بعنوان مالك هرگز به آن حد مطلـق نيسـت                        
  .كه مانع از نقش امامت وي گردد

پـول و ثـروت وي را از خـط عـدالت، از خـط               ) حتي عليرغم وي  (ول و ثروت مطلق بشود،      پ     و اگر براي فردي مثالً      
در اين صورت بر جامعه و رهبري جامعه است كه وي را بـه صـراط مسـتقيم نسـبيت و                     . سبيت و فعاليت خارج مي سازد     ن

 بمعروف و نهي از منكر از نصيحت سـاده شـروع مـي    امر . ر به معروف و نهي از منكر است   فعاليت بازآورد و اين قاعدة ام     
.  بكـار رود   نيـز   » را جز به آتش راست نتوان كـرد       چوب تر    « شود و تا آنجا پيش مي رود كه اگر الزم شد، عالج آخري            

بعبارت ديگر اصـل مـا امامـت،        . البته اگر جامعه نسبتاً اسالمي باشد، كمتر نيازي به بكاربرد عالج آخري پيش خواهد آمد              
زم تحقق اين اصـل  راه رهائي شدن است،  بايد لوا    » راهنماي« و  » شاهد«            آزاد شدن از غيريت ها و پيشĤهنگ و         

بايد خود و ديگران را از كلية روابطي كه مانع از آن مي شوند كه ما بعنوان پيشĤهنگ و امـام عمـل                       . را نير فراهم سازيم   
و بنـابراين ايجابـات و      (و بدين خاطر است كه مالك اصلي ما در بحث از مالكيت، خود اصل امامـت                 . كنيم، آزاد سازيم  

  .بوده است) لوازم آن
الوه بر حدود بكاربرد نيروي انسان، اسالم از لحاظ استفاده از نتايج كار نيز قيودي برقرار كرده است و ما در قسمت                           ع

مالكيت و عدالت خواهيم ديد كه چگونه مالكيت انسان بر كار خودش از لحـاظ جهـت و مسـير و نيـز از لحـاظ آينـده،                       
در آن جامعـه    . بـه جامعـة كمـال مطلـوب برسـيم، محـدود اسـت             اين مالكيت تا زماني كه مـا        . مالكيت مطلقه اي نيست   

كاركردن و فكر كردن و كوشش كردن در زمينة آزادساختن انسان بصورت عبادت و نه از لحـاظ نتـايج مـادي فعاليـت                        
حال تا رسيدن به آن جامعه مطلقاً آزاد كمال مطلوب، مي توان مرحلـه بـه مرحلـه برداشـتي از                     . انساني انجام مي گيرد   

در اينجا و در فصول آينده با بيان مباني برنامه اي براي جامعه هاي معاصر، اميد است كه بتـوان از                     . نامة عمل ارائه داد   بر
روابط ناسالم، نابرابر، طبقه بندي و قشربنديهاي مزاحم و دست و پاگير به يك جامعه نسبتاً آزاد و آزادتر گذر كرد و ايـن                        

قدة تراكم است، ستمديده از ستم ستمگر و ستمگر بر وفـق قسـط از روابـط زور و                   پويائي آزادي انسان در جهت حقل ع      
  )119. (ستم آزاد مي شوند

  
لَ ظَ فسٍ نَ لِّكُ لِ نُواَلَوفتَا لَ رضِي االَ ت مافِ مهِت بِ د اَ ووالنَّ ُ رّسدملَ ه ماَ  واَار ُ لعقضِ و ُ  ذاب ُهم ال    هم  ينَُي ب بِالقِسطِ و

  )54(ُيظلَمونُ 
  

بگـاه  ) سـتمگران (و . اگر آنچه در زمين است از آن كسي باشد كه ستم كرده است هـر آينـه واگـذارد               « 
و به قسط در حـق آنـان داوري مـي شـود و سـتمي                . عذاب و مجازات پشيماني خويش را نهان مي كنند        

  ».بدانان روا نمي رود
  

  ٭   ٭   ٭



  
  
  

  فصل دوازدهم
  

  مالكيت  و عدالت
  

  :ير بحث خواهد شددر اين فصل از مسائل ز
  
  . بسيج استعدادها و انجام سرمايه گذاري در حد مطلوب بر پايه عدم تمركز-1
  . شركت دادن كارگران و كاركنان در رهبري واحدهاي توليد-2
  . هم آهنگ كردن فعاليت توليدي با مشي توحيد-3
نيازها در جريان خـود شـدن و        : از نيازها بحث  ( حل مسئله ندرت با جهت دادن به توليد و منطبق كردن آن با نيازها                -4

  ).نيازها در فراگرد از خود بيگانه شدن
  . تغيير جهت دادن و همسو كردن نيروهاي محركه اقتصادي-5
  
  : بسيج استعداد و انجام سرمايه گذاريها در حد مطلوب بر پايه عدم تمركز-1

يه بر پايه عدم تمركز يعني برنامه گذاري اقتصادي بـه  بسيج استعدادها و سرما .     خط عدالت، خط نسبيت و فعاليت است      
ترتيبي كه تمامي كشورها و در درون كشورها، تمامي نواحي و در اين نواحي واحدهاي توليدي و در درون آنها، تمـام       

كـز  يعنـي مرا  ( روزافـزون شـده انـد        ي  افراد نسبت بيكديگر نسبي و فعال و كليه مراكزي كه از جملة اسباب نابرابري ها              
تصميمات اقتصادي، مراكز اكتشاف و اختراع و ابتكار، مراكز تصميم گيري درباره جهت يابي دانش و ابتكـارات علمـي و                     

و استعدادهاي نزديك به تمامي مردم جهان را يا بيكار و مهمل گذاشته اند و يا در جهات تخريبي بكار انداخته اند، از      ...) 
رنامه گذاري در مقياس جهان ممكن نباشد، بايد آنرا در هر مقياس ديگري بر ايـن    اگر به لحاظ سلطه شرك ب     . ميان بروند 

بـه  ... و  » ملت گرائي « و  » نخبه گرائي « در اسالم جائي براي     . اساس به انجام برد و برنامه كار حكومت اسالمي قرار داد          
مه انسانها، نـه عليـه يكـديگر كـه در     اسالم براي آن آمده است كه ه . معناي حق تقدم بر مال خود و مال ديگران، نيست         

  )120. (فلسفه ارسال پيامبران، استقرار قسط در نظام توحيد است. برابري و برادري با يكديگر، رشد كنند
  

لنا ُرسبِلنااقَداَرسيناتِالبلُنزَاَ ونا مهم الكِعتابلِميزانُلا و قُيسطِلقِ باِ ُاس النّوم  
  

  ».ا با بينات و با ايشان كتاب و ميزان فرستاديم تا بشر را به قسط برانگيزدو همانا پيامبران خويش ر« 
  

چرا وسيله او به بشر عرضـه شـد؟ قـرآن           ) نظام اسالمي ( چه بود، پيامبر اسالم چرا آمد، اين كتاب و ميزان                 هدف اسالم 
بـر وفـق كتـاب و از راه جبـران           ايجـاد تعـادل     . براي استقرار قسط، و اين قسط يك برابري مجر نيسـت          : پاسخ مي دهد  

چنانكـه ديـديم ايـن امـر منـوط بـه حـذف زور و                . هاست تا آدميان در ميزان عدل، با يكديگر همسـنگ گردنـد           دكمبو
و اكنون بعنوان يكي ديگر از الزامات استقرار قسط بايدمان گفت كه اين كـار كجـا شـدني اسـت اگـر                . زورمندان است 

را تشكيل دهند و اگر جامعه از طريق بيشتر كردن امكانات براي اسـتعدادهاي كهتـر،                » طبقه نخبگان « استعدادهاي برتر،   
  امكان و زمينه آن را فراهم نياورد كه هر استعداد به تمامه بشكفد؟

اگر اين نابرابري هـا نباشـند، رشـد         :      درباره نحوه بسيج استعدادها همواره دو نظر وجود داشته است نظري مي گويد            
 پويـايي حركـت رو بـه        … نابرابري استعدادها بوده اسـت       ترقي بشر در طول تاريخش نيز همين        د و عالم    ممكن نمي شو  



چنانكه در جامعـه    . رشد جامعه ها نتيجه همين اختالف است، چرا كه در برابري، دليلي براي فعاليت انسان باقي نمي ماند                 
ـ        استعدادها و پي   هاي اوليه به لحاظ وجود برابري مادي و در نتيجه رقابت نكردن            ت ش نيفتادن اسـتعدادهاي برتـر، فعالي

آنها كه روضه حذف طبقات را مي خوانند، در واقع آدمهايي عقده دار هستند كـه چـون                  . خالقه وجود نمي داشته است    
رسد، در اردوي خالقان شيپور را از سرگشاد مي زنند و خود نيز مي دانند كه اگـر روزي                    دستشان در ابتكار بجايي نمي    

» نخبـه گرائـي   « مگر نه در روسيه كار بـه        . نابرابري هاي مادي كه زمينه رشد استعدادهاي خالقه نيز متوقف خواهند شد           
 …كشيده است؟ مگر نه اين نخبه  گرائي افراطي خود محكمترين دليل لزوم نابرابري ها بمثابه منشاء پويايي رشـد اسـت                       

نسل آهو نيز دچار انحطاط شده است چرا كه آهوان بـه لحـاظ مصـون    اند،  مگر نمي بينيد هر جا گرگ را از بين برده  
بودن از خطر و فقدان هرگونه برخورد و نبودن رقابت در بين خوشان، بتدريج چستي و چاالكي و فعاليـت را از دسـت                        

  ».…مي دهند و دچار انحطاط مي شوند 
 انداخته اند …جارستان و لهستان و چكسلواكي و           البد از اينروست كه در اروپاي شرقي تعدادي گرگ بجاي آهوان م           

  ! قرار بود تضاد، دروني و ذاتي پديده باشد…تا بدو بشوند و از بين نروند 
صاحبان اين نظر برآنند كه بر اثر نبود امكانات براي همه، اسـتعدادهاي بسـياري               .      نظر ديگر درست عكس نظر باالست     

ي هم كه بكار مي افتند، به لحـاظ وجـود برخوردهـا، اغلـب در فعاليـت هـاي                    مهمل مي مانند، آن استعدادهاي معدود     
حال آنكه اگر براي هر انساني امكان پرورش استعداد و زمينه رشدش را فراهم آوريم و جهت                 . شوند تخريبي ضايع مي  

ديگـر بخشـيم،    از مسير شرك به مسير توحيد عوض كنيم و به زندگاني هـم هـدف و مفهـومي                   فعاليت هاي بشري را نيز        
. ي و بيشتر از آن، ندرت از ميان خواهـد رفـت           طقح. پويائي فعاليت هاي خالقه بشري هزارها و هزارها برابر خواهد شد          

انسانها در ابعاد گونه گون خويش رشد خواهند كرد و اين اسـتعدادها را نـه عليـه يكـديگر، كـه در اكمـال و اسـتكمال                  
  .ر را خواهند ساختهمنوعان خويش بكار خواهند برد و همديگ

در حقيقت محركة انساني ميل به ابتكار است و جهت اين ابتكار ساختن هويتي جديـد                .      اسالم با نظر دوم موافق است     
  )121: (در تخريب و  عليه ديگري با قسط اسالمي ناسازگار است» ترقي« . با ديگري است

  
طِ ُشهدآءلِلّهِ ولَوعلي اَنفُسكُم اَوالِـدينِ واالَقـرُبينُ اِن يكُـن غَنِيـاًاَوفَقيراً         يااَ ُيهااَلَّذينُ اَمنواكُونُواقَوامينُ باِلقِس   

  )135(فَاهللاُ اَولي بِهِمافَال تَتَّبِحواالهوي اَن تَعِددلو ُاواِن تَلو ُوااَو ُتعرِضُوافَاِنُّ اهللاَ كانُ بِماتَعملونُ خَبيراً 
  

گواه خـدا باشـيد   . باشيد) و پاسدار هم ارزي( قيام كنندگان بخاطر قسط اي كسانيكه ايمان آورده ايد،      « 
بـي ترديـد   ) چرا كـه (ولو بر خويشتن يا بر پدر و مادر و خويشان نزديك خود، چه غني و چه فقير باشند،        

عـدالت  ) بتوانيـد (و نيز پيروي هوي و هوس مكنيد تا كـه           . بر آنان سزاوارتر است   ) در جانبداري (خداي  
همانا خداي بدانچه مي كنيـد آگـاه        ) بدانيد(روي گردانيد، پس    ) از قسط ( و اگر سرپيچيد يا     . ريدنگاه دا 
  ».است

  
تـا  .      بنابراين، و بر وفق عدالت، نخستين كار براي برقراري قسط يا هم ارزي، يكي كردن ماهيت كارهاي بشري اسـت        

ير سلطه اند، قسط ممكن نيست چرا كه فعاليت با فعـل            وقتي اقليت كوچكي فعال و مسلط و اكثريت عظيمي كارپذير و ز           
فعال و بقيه آلتند، برابري » نخبه ها« وقتي  . پذيري ماهيتاً يك كار نيستند و ميان اين دو هرگز هم ارزي بوجود نمي آيد              

تا كـار   . ورد، اگر هم تحقق پيدا كند، عدالت و قسط بوجود نخواهد آ           ...)برابر خوردن و برابر پوشيدن و       (در مصرف نيز    
پذيرها از گوهر انسانيت و پويائي آدميت يعني ابتكار محرومند، قسط عينيت نمي يابد و در حقيقت استقرار قسط منوط به           

عدالت و قسط اسـالمي آنسـت كـه آدمـي موافـق اصـل امامـت           . آزاد كردن كارپذيرها و نسبي و فعال كردن آنهاست        
اگـر هـدف كـار آدمـي نـه خـود            .  ارز كردن وي با خود بكار اندازد       استعداد خود را در جهت بركشيدن ديگري و هم        

بركشيدن در ساخت هاي فاسد اجتماعي و اين از راه رقابت توأم با تخريب ديگري، بلكـه تقـوي، و ايـن از راه خـود و                    
  .ديگري را ساختن باشد، پويائي رشد متكاثر مي شود و شتاب مي گيرد

مسـلمان بايـد    . بايد از راه كـين در تخريـب ديگـران كوشـد           نمسلمان  . اسالمي باشد      مسلمان بايد الگوي اين رهنمود      
مسلمان بايد كه خود معيار قسـط      . استعدادهاي خود و ديگران را بركشد و آنها را در سازندگي هاي گوناگون بكاراندازد             



ه اين ريشه از گـوهر انسـانيت،        از رقابت خصمانه آب نمي خورد، بلك      » رشد« باشد  و در عمل نشان دهد كه ريشه پويائي           
رقابت براي مسلط و مسط تـر شـدن، بـر هـم             . گوهري كه بدان انسان خليفه الهي يافته است، يعني ابتكار آب مي خورد            
مسلمان را فرمان مي دهد كه الگـوي         ،   خداي  . افزوده گردند، نيروي محركه عظيمي مي شوند و جهان ديگر مي گردد           

  )122. (قسط باشد
  

 ا َُيهĤجِ     ياليباِلقِسطِ و دآءااَلَّذينُ اَمنُواكُونُواَقَوامينُ لِلّهِ ُشهومٍ ُ قَ  ئاننَم شَ كُنَّرمواُلُعـدِ وااِلُعدِا تَلّ اَيل عُقـرب  ُاَهو  
  )08 ونُملُعماتَ بُِ‘ بير خَ اهللاَنُّ اِقوااهللاَ اتَّقوي ولتَّلِ
  
و نمونه و الگوي قسط باشيد و كينه به         . ر قيام باشيد  اي كسانيكه ايمان آورده ايد، براي خدا با پيگيري د         « 

دادگري كنيد، دادگري به تقوي نزديك تر از هر كار . قومي شما را بر آن ندارد كه از عدل دوري كنيد  
  .بدانچه مي كنيد آگاه است) همواره(همانا خدا . ديگر است و به خداوند پارسائي جوئيد

  
اما ايـن قسـط تنهـا بـا يكسـان كـردن             . فرد و چه در رابطه قوم با قوم، ضابطه قسط است               بدينقرار چه در رابطه فرد با       

توضيح آنكه بايد تركيب انواع كارها، براي همه يكي . ماهيت كارها حاصل نمي شود، بايد هويت كارها نيز يكسان گردد      
. ع و ابتكار و كار اجرائي شركت جويند       و كار ابدا  ) اداره و انتقاد  (يعني همه به يك نسبت در كار رهبري         . و هم ارز شود   

مقتضاي اصل عدالت و موافق قسط اسالمي اينست كه تقسيم فعلي كار از ميان برود، و تقسيم كاري براي آنكه همگان در                      
اگر چنين نشود پاية كار و مالكيـت بـر نفـس كـار و      . همه انواع كار به نسبت استعدادشان شركت جويند جايگزين گردد         

سرمايه ها بايد در زمينه هائي بكار افتند كه وصول به اين مقصـود              . ر نتيجه اصل امامت، متحقق نخواهد شد      مسئوليت و د  
  :بدينسان سومين مؤلفه قسط اسالمي هم ارز كردن زمينه كار است. اساسي را ممكن گردانند

و در  )  و كشاورزي و خدمات    صنعت(     از لحاظ اين هم ارزي برنامه هاي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصاد               
هاي گوناگون اين بخشها، بايد در حدي انجام گيرند كه كليه زمينه هاي كار مردمان برابر گردند يعني كـارگران        رشته

 كيلو گوشت مـي خـورد و يـك    73يك انگليسي در سال (از لحاظ توانائي هاي گوناگون به حد متوسط نزديك گردند      
برابري كه تازه در مقايسه با نابرابري هاي ديگر چندان بحساب نمي آيد، چگونه مي توان                هندي سه كيلو، با وجود اين نا      

اين برنامه گذاري تسـهيم بـه تسـاوي    . و بازده كار نيز در همه رشته ها همگرائي جويد     ) مالكيت اسالمي را تحقق بخشيد؟    
بـدين ترتيـب در     .  ارزكردن زمينه كار است    بلكه منطبق كردن سرمايه گذاريها با ضابطه هم       : ساده سرمايه گذاريها نيست   

كـه در  (دخالت دادن ضابطه هاي پويـائي رشـد اقتصـادي    . رشته اي بيشتر و در رشته اي كمتر بايد سرمايه گذاري كرد       
و ميزان استهالك و جريان مرگ و زايش صنايع و پويـائي          ) ذاريهاي كالن را ايجاب مي كند     گ پاره اي رشته ها سرمايه    

  .هنوز برنامه گذاري سرمايه گذاريها را بغرنج تر مي سازد...  هاي انتخابي و نيازها و هدف
     گفتن ندارد كه اگر سرمايه گذاريها در محل ها و رشته هاي معيني متمركز گردند، زمينة عمومي كارهاي ابتكـاري و                     

ئي خالصه مي گردد و اين همـان        اداري به اين محل ها و رشته ها منحصر مي شود و نقش بقيه مردم جهان در كار اجرا                  
مقتضي اينست كه سرمايه ها در سرتاسر جهان و در هر كشور و در هر بخـش و در هـر                     . تقسيم فعلي بين المللي كار است     

  .رشته و در هر واحد اقتصادي بنحوي بكار افتند كه تمامي استعدادها و همة منابع فعال گردند
خويش آنسان كه منظور نظـر شـارع اسـت، بـه     ) نفس كار(مالكيت آدمي بر كار         اما هنوز، براي فراهم آوردن شرايط       

  :استناعت و بر وفق اصول راهنما بايد مؤلفه هاي ديگر قسط و عدالت اقتصادي را بر شمرد و توضيح داد
  
  : شركت دادن كارگران و كاركنان در اداره و رهبري واحد هاي توليد-2

از لحاظ قسط، مراد از شركت دادن      . اجع مي شود، كه در جاي خود بدان پرداخته شد              وجهي از اين امر به  امامت ر       
عموم كارگران  كاركنان در اداره و رهبري واحدها، آنست كه كارگران هـم در كارفرمـائي يعنـي جسـتجوي مناسـب            

و اين امـر غيـر از       . ويندترين تركيب عوامل توليد، و هم در ابداع و ابتكار يا تكامل فني و هم در كار اجرائي شركت ج                   



اينكار محتاج تغيير بنيادي رابطه كارگر و ابزار، و دهقـان و زمـين              . شركت خشك و خالي در مديريت واحد توليد است        
  .است و اين تغيير، سرمايه گذاريهاي مهمي را در زمينه تعليم و تربيت ايجاب مي كند

 از جهات باال نابرابري وجود دارد، چگونه مـي تـوان انتظـار         بدون شركت دادن فعال كارگران در امور فوق و وقتي       
انبـوه  : داشت هركس مالك كار خويش گردد و چگونه مي توان انتظار داشت روال كار جز اين شود كه اكنـوه هسـت                  

 كار  عظيم زحمتكشان نه تنها مالك كار خود نيستند، بلكه اختيار خود و كارشان را هم ندارند و اقليتي صاحب كار خود و                     
  اكثريت قريب به اتفاق مردم هستند؟

ارائـه شـده انـد،    ... و » ادارة واحد توليد بوسيله كـارگران « يا  » مشاركت«      در نظريه هائي كه در حال حاضر درباره         
در اين نظريه ها هدف حذف سرمايه دار بوده است و اين امر بـا حـذف                . توجه به جهات سه گانه فوق بعمل نيامده است        

در حقيقت تا وقتـي كـارگران و   . آلت و ابزار ناچيز كرده است، بسيار بسيار تفاوت مي كند  « اتي كه انسان را تا حد       مناسب
شكل آن هر   (سرمايه  » توليد« دهقانان بنحو فعال در مجموع كارها شركت نجويند، هدف خود انسان نيست بلكه تجديد               

 و تعالي خود انسان مي شمارد و بـا بـرده كـردن              مي هدف را رشد   نظام اسال . در ابعاد بزرگتر است   ) چه مي خواهد باشد   
انسان براي تمركز و تكاثر سرمايه بجد مخالف است و از همين جا با نظام هاي موجود در عصر حاضر، مخالفـت بنيـادي                        

  .دارد
مي مؤلفه هـاي         هنوز بايد از شركت دادن كارگران و كاركنان در امامت واحد توليدي دورتر رفت، هنوز قسط اسال                

كار عبـادت  (بايد هدف توليد را، كه در حال حاضر افزايش سود است، با هدف تقرب به خدا   : ديگري را ايجاب مي كند    
متناسب كردن توليد با نيازهائي كه در جريان آزاد شدن انسـان و مشـي بـه                 ) از جمله (و نتايج مترتب بر آن يعني       ) است

كرد تا بتدريج مؤلفه هاي ديگر قسط اسالمي يعني برابريهاي سياسي و اجتمـاعي              جامعه توحيدي ايجاد مي شوند منطبق       
فـن  (شركت دادن كاركنان در سازماندهي هاي سياسي و اقتصـادي و اجتمـاعي و فرهنگـي                 . و فرهنگي نيز فراهم آيند    

ـ                ) شناسي و ايدئولوژي   ه خـود زمينـه سـاز آن        توليد نه تنها متاثر از مباني اسالمي و رهنمودهاي قرآنـي اسـت بلكـه بنوب
برابريهاي بنيادي است كه بدون آنها روابط مبتني بر زور و در نتيجه فعاليتهاي تخريبي از ميان نمي روند و همانسان كـه                       

بدينسان تغيير بنيادي تقسم فعلي كـار، ايجـاد تغييـرات بنيـادي در مفهـوم سـرمايه                  . زير چشم داريم روزافزون مي شوند     
  :ي آنرا ناگزير مي كندگذاري و ميزان و هدفها

  
  : هماهنگ كردن فعاليت توليدي با مشي توحيد-3

     ايجاد برابريهائي كه به اختصار شرح داده شدند بدون از بيخ و بن برهم زدن روابط انسان و قـدرت هـاي متمركـز و                    
بدون بيرون آوردن   )  سرمايه از جمله (در روابط مبتني بر زور، تمركز قدرت ها         . ممكن نمي شود  ) از جمله سرمايه  (متكاثر  

) از جملـه اقتصـادي  (بدينقرار ميان انسان و قـدرت هـا   . آن از دست توليدكنندگان و جز از راه تخريب، ميسر نمي شود        
سرمايه در جريان توليد، نياز به تجديد توليد خود در ابعاد بزرگتـر دارد و از اينـرو انسـان و                     : تضاد در هدف وجود دارد    

ت توليدي نيست، بلكه وي وسيله اي براي هدف ديگري كه رشد قدرت ها در ابعاد بزرگتـر اسـت،                    رشد وي هدف فعالي   
و طبعاً در يـك     . اي كه بايد هزينه تجديد آنرا تأمين كرد، تلقي و بكار برده مي شود             » كارمايه« مي باشد و فقط بصورت      

 هستند و اسارت خفـت بـار انسـان را توجيـه و     چنين نظامي ارزشها و چهارچوب ايدئولوژيكشان، انعكاسي از رشد قدرتها         
  .تشديد مي كنند

اين مشكل را نشاندن انسان به مقام انساني خـويش، نـه            .      مشكل اين تضاد را تغيير روشهاي تمركز و تكاثر حل نمي كند           
ن رشـد خـويش   در جريا) از جمله سرمايه(در حقيقت در حال حاضر، قدرت ها       . انسان فعلي كه انسان پويا، حل مي كند       

اگر رابطه دگرگون شود، اين انسان خواهـد بـود كـه در          . نيروهاي كار الزم را در مراحل مختلف توليد ايجاد مي كنند          
پـس  . جريان رشد خود، در جريان صيرورتش به توحيد، به بي نهايت، به خدا، سرمايه هاي الزم را توليـد خواهـد كـرد                      

و ايـن كميـت و كيفيـت را مجـرد از            . سنج نيست، كيفيت سنج نيز هسـت      قسط اسالمي تنها يك ميزان و ترازوي كميت         
روابط بنيادي اجتماعي نمي سنجد، چرا كه اين در بطن روابط اجتماعي است كه مفاهيم كميت و كيفيت معنا مي يابنـد    

  .و متناسب با آن، تغيير مي كنند



ر و استعدادش در تخريب، به قدرت راسـتين يعنـي                پس از آنكه انسان در جريان رشد خود از ضعف يعني بكار برد كا             
را كـه بايـد از دسـت بدهـد از دسـت داد و               بكار بردن كار و نيروهايش در ساختن و ساخته شدن، گذر كرد و صـفاتي                

صفاتي را كه بايد تحصيل و بسط دهد، بدست آورد و در مقام دارندة اين صافت روي به بي نهايت نهاد، تضـاد عارضـي                         
  . مي آورددرآزاد مي شود و آنرا به خدمت خويش ) از جمله سرمايه(حل مي شود، انسان از خدمت قدرتها بسود انسان 

     براي آنكه معني اين تغيير رابطه ميان انسان و سرمايه روشن در نظر آيد، عنـاوين تغييراتـي را كـه در رابطـه بـا هـم                            
  :ارزيهاي برشمرده بايد بعمل آيند، به اين شرح مي آوريم

تغيير ساختهاي هزينه ها و مصرف ها، تغيير ساختهاي مبادالت مجموعه ها با يكديگر،              :      تغيير ساخت هاي اقتصادي يعني    
از اثـرات   تغيير تركيب هاي سرمايه گذاريها در جهت حذف روابط سلطه و آزاد كـردن سـلطه گرهـا و زيـر سـلطه هـا                          

ير روش استفاده از منابع قابل تجديد و غيرقابل تجديـد طبيعـت،             تغي) 123. (چهارپويائي كه در جاي خود شرح شده اند       
نحوه توزيـع كـارگران     (تغيير روابط بخش هاي اقتصادي، تغيير اكمال و  استكمال هاي متقابل، تغيير ساخت نيروي كار                 

  .تغيير انتخاب ها و هدفهاي اقتصادي... ، تغيير جهت فعاليت هاي اقتصادي و )در بخشهاي مختلف اقتصادي
بـدينقرار معنـاي ايـن تغييـرات،        .      و اين تغييرات بايد با تغييرات ساختهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي همراه باشـند              

 و مفهوم اسـالمي مالكيـت، قابـل          هدر محدوده اين انقالب است كه نظر ي       و تنها   . انقالبي همه جانبه در زندگاني بشرست     
اي چندجانبه، از بندگي قدرت هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و نيز نظام       پياده كردن مي شود، و انسان، از بندگي ه        

ارزشي و ايدئولوژيك توجيه كننده اين قدرت ها و باالخره از بندگي نيازهائي كه رشد قدرت موجد آنهاست، آزاد مي                    
  .جويد و از قيد ندرت ها خالص مي شود ي ميغنشود و بدينها همه است

  
  :ي درباره نيازها حل مشكل ندرت و بحث-4

در اينجا بر اساس بحث هاي گذشـته،        . خود موضوع كاري ديگر است و تفصيل مي طلبد        » نياز« و  » ندرت«      بحث از   
  :لب و لباب مطالبي مي آيد كه در اين باره گفته اند و از لحاظ اسالمي مي توان گفت

يش و امروز نيز، با نـدرت و بـدتر از آن، قحطـي هـاي           يكي از امور واقع مستمر اينست كه بشر درگذشته تاريخي خو          
در اينجا بنابرآن نيست كه به اين بحث و تاثيرات آن بر روابط جماعات بشر با يكديگر و سـاخت                    . بسيار مواجه بوده است   

در اين مختصر، ذكر اين امر كافي است كه با وجـود نـدرت مـواد و فـرآورده هـا،                     . بندي هاي اجتماعي بازگشت شود    
زمان دادن توليد و توزيع با اعمال زور و نابرابري همراه بوده است و نيز اين سئوال طرح مي گردد كـه آيـا وجـود                          سا

  نابرابري ميان منابع غذايي و كاني و نيازهاي جمعيت بشر را مي توان نشانه نقصي در خلقت دانست؟
 و آنرا مايه پويائي انسان و جنـب و جـوش و كارهـاي                    مي توان ساده گرا شد و ميان نيازها و منابع، قائل به تضاد شد             

رشـد  « اما امر واقع مي گويد ميزان ندرت و نابرابريها زمان بـه زمـان افـزايش يافتـه اسـت و                      . فكري و يدي وي شمرد    
سنخنان نويـدبخش دايـر بـر اينكـه در آينـده      . در زمان ما حامل تشديد ندرت، نابرابري و فقر در آينده است        » اقتصادي

بيشـتر از توليـد و      » رشد« سان خواهد توانست تمامي نيازهاي خويش را برآورد امروز بي وجه بنظر مي رسند، چرا كه                 ان
از سوئي بسياري از منـابع طبيعـي در حـال        : مصرف ايجاد مي كند و در نتيجه با خود فقر فزاينده اي را همراه مي آورد               

ود و منابع قابل تجديـد نيـز متعـذر مـي گردنـد، و از سـوي ديگـر                    تمام شدن هستند، طبيعت بيشتر و بيشتر آلوده مي ش         
اگر آينده دنباله گذشته باشد، يعني تضـاد ميـان نـدرت منـابع و               . جمعيت بشر و نيازهاي وي با شتاب رو به افزايش است          

  افزايش جمعيت و نيازهاي بشر بر جا ماند و تشديد شود، انهدام بشريت را در پي خواهد داشت؟
هرآنكس « : منابع طبيعي نيازهاي انسان را كفايت مي كنند و بقول مسلمانها          : پاسخ اسالم به سئوال فوق اينست كه           اما  

  .»كه دندان دهد نان دهد
قرآن بر آنست كه كار خدا بيهوده كاري نيست و خداوند با علم محض خويش همـه چيـز را در انـدازه هـاي بايسـته و                            

  )124( .ن در خلقت نقصي نيستمعلوم خلق فرموده است و بنابراي
  

وجيم فكُلنا لَعشعاها ميو قينُرازِ بِ ُ هم لَتُسلَن  م  
  واِن مِن ثَبئي اِلّا عِندناخَزآئنُه وما ُننَنِّ لُه ُ اِلّا بِقَدرٍ معلُومٍ



  
و را روزي   كه شـما ا   ) روزي ها قرار داديم   (روزي ها قرار داديم و نيز كسي را         ) زمين(براي شما در آن     « 

جـز بـه انـدازه    ) هر چيز(نباشد و از آن ) خداي(و هيچ چيز نيست كه خزينه هايش نزد ما         . دهنده نيستيد 
  ».معلوم فرو نمي فرستيم

  
.      بر طبق اين آيات نه تنها اندازه ها معلوم است بلكه خداوند بصراحت امكان فراختر شدن روزيها را بشارت مي دهـد                     

اندازه « شان با   لازوي عدل و قسط در كار آيد و فعاليت توليدي و نيازها و تحلو              كه ميزان و تر     سخن ديگر در صورتي    به
معني اين سخن آنسـت كـه از        . كه خداي در دسترس مي گذارد منطبق گردد، ندرتي در كار نخواهد بود            » هاي معلوم 

را به ندرت تبديل مي كنند و زمان به         ديدگاه قرآني، ندرت از مصنوعات بشر است و اين آدميانند كه بدست خود وفور               
  :را بيان كنيم» رشد ندرت ها« به اختصار سازوكارهاي . زمان آنرا از هر جهت بيشتر نيز مي كنند

     وقتي پايه روابط به زور مبتني شد، قدرت ها در جمع شدن و برخود افزودن بناگزير بايد زور بيشتري اعمال كننـد و                       
مجموعه ها را مرزهائي كه زور . تكاثر شدت و شتاب مي گيرد، نياز به اعمال زور بيشتر مي شود        هراندازه جريان تمركز و     

و از آنجـا كـه قـدرت بـه     . در ميان مي گذارد، از يكديگر جدا مي كنند و سلطه گر و زيرسلطه بدينسان بوجود مي آيند     
طقي نمي شناسد، به تفصـيلي كـه در جـاي خـود             معناي زور متمركز و متكاثر غير از استمرار و افزودن بر ابعاد خويش من             

 الزم  تا عناصري را براي استمرار و رشد ويـژه خـويش          ) پويائي تجزيه (آمده است، سلطه گر زيرسلطه را بايد تجزيه كند          
انجام مي گيرد و به لحاظ اين وظيفـه       » مصرف« ام كند اينكار در بخش عمده اي از راه          دارد جدا، جذب و در خود ادغ      

  .در جهان امروز، مصرف خود را از عوامل مهم افزايش نيازها و فقر و ندرتها شده استاست كه 
در . ، در نفس و ماهيت خود، كارپذير نيست، فعال است، يك بعدي نيسـت، چنـد بعـدي اسـت                   »مصرف«      در حقيقت   

  :مقام توضيح بايد گفت در عين آنكه مصرف منعكس كننده امور زير در خويش است
  روابط گروه با گروه، فرد با گروه و فرد با فرد و ) در درون جامعه ها( مبادالت و روابط جامعه ها با هم و  بر ساخت-
   بر روابط انسان با طبيعت و-
   بر تركيب و ساخت طبيعت و-
  و) يعني خودش( بر نظام توليد و نظام مصرف -
  و ) ي ايدئولوژيك استدرعين اثرپذيرفتن، چون خود داراي بار ارزشها( بر نظام ارزشي -
   بر چند و چون نيروهاي محركه اي كه در جامعه ايجاد مي شوند و -
   بر جهت يابي هاي اين نيروهاي محركه و-
   بر اينها همه و بر آينده جامعه ها، -

  .همين مصرف است) و سلطه گرها نيز(اثر مي گذارد، چنانكه در زمان ما عامل عمده تعيين آينده و زيرسلطه 
   بدينقرار مصرف از عوامل از خودبيگانگي انسان است و انسان از خودبيگانه، در روابط سلطه بايـد كـه هـر زمـان زور                          

در اين روابط سلطه، و در خـدمت قـدرتها، نيازهـاي     . بيشتري ايجاد كند و آنرا به تخريب خود و طبيعت خويش بگمارد           
  :انسان از خودبيگانه وظايف ذيل را عهده دار هستند

  
  : وظايف نيازها-
  . تشديد نابرابريهاي اجتماعي در مقياس جامعه جهاني و جامعه هاي ملي-1
  . امنيت، راحتي، لذت و تنوع بخشيدن به منابع و اسباب كام جوئي هاي مادي-2
  . استفاده از استعدادهاي آدمي براي باال بردن مصرف پذيري انسان تا بي نهايت-3
انسان .  كه بر اثر يك ُبعدي شدن انسان و محروميتش از ابتكار و خالقيت ايجاد مي گردند                جبران كمبودهائي :  جبران -4

كارپذيري كه بدينسان بوجود مي آيد، برده فرمانبردار نيازهائي است كه از نيازهاي قدرت به استمرار و رشدش، منشـاء                    
  .مي گيرند

  . پيش خورد كردن آينده و تعيين جبري آن از پيش-5



قت نابرابريها پويا هستند يعني سازنده نيازند و چون بر زور مبتني هستند، نيازها همواره به نسبت بيشتري ساخته                       در حقي 
منشاء تورم در همين نابرابري هاي فزاينده، و نابرابري رو به افزايش ميان نابرابري هاي جديد و نيازهاي تازه                   . مي شوند 

و در نتيجـه    .  و تنوع مي جويند به فعاليت فن و سرمايه و انسان جهت مي دهند              نيازهائي كه بدينسان ايجاد   ... نهفته است   
ها نه براي آزادي انسان، كه در خدمت توليد انواع جديد فرآورده ها و ايجاد نيازهاي متنوع تـر و بيشـتر                       اين فعاليت 

  .قرار مي گيرند
  .نيازها برآورده گردند، خواب و خيالي بيش نيست     بدينسان اميد به آنكه با، و در اين روابط مساعد، روزي تمامي 

     اما نيازهاي مادي آدمي به لحاظ طبيعت و استعدادهاي خود و روابطي كه با طبيعـت و جامعـه دارنـد، فطرتـاً قابـل                         
 توحيد با جامعه و طبيعت و منجملـه       (و باز به لحاظ فطري، نيازهاي غيرمادي آدمي         . گيري و اشباع شدني هستند     اندازه

محتاج توليدهائي است كه با تمركز و تراكم قدرت         ...) نيازهاي ناشي از ميل ابتكار و رهبري و انتقاد و رشد استعدادها و              
از اينرو طكي از الزامات به خدمت استمرار و رشد قدرت درآمدن انسان، از خودبيگـانگي وي                 . ها ناسازگار و در تضادند    

ادي مطلق مي شوند و نظام ارزشي هر نيازي را مادي و قابل انـدازه گيـري                اينست كه نيازهاي م   . از طريق مصرف است   
نيازهاي كيفي به نيازهاي كمي بدل مي گردند و بدينسـان انسـان را بـه موجـودي داراي قابليـت مصـرف       . مي گرداند 

ار انتخـاب  آدمي آزادي انتخاب كردن را از دست مي دهد و بدون اختي      : نامحدود فرآورده هاي مادي تبديل مي كنند      
طبقه مصرف كننده اي كه اين چنين بوجود مي آيد، به شـرط در دسـترس داشـتن درآمـد، در جهـت يـابي                         . مي شود 

فعاليت هاي اقتصادي از عوامل تعيين كننده مي گردد و البته اين درآمدها بايد از ديگران ربـوده گردنـد و در اختيـار                        
  .ست پويائي نابرابريجامعه هاي مسلط و مصرف كننده قرار گيرند، و اين

     با وجود اين نابرابري فزاينده و با وجود نابرابريهائي كه نظام ارزشي بر ارزش فرآورده ها بار مي كند، كجا مي توان                      
  دم از عدالت و قسط و كجا براي انسان در كار خودش كمترين اختياري مي ماند؟

ف كننده امكان مي دهد در مصرف ها خود را گم كنند، قيمت                  وقتي تمركز درآمدها نزد جامعه ها و گروه هاي مصر         
بيشـتر از  امروز نيمساعت آواز فالن خواننـده  ). همان وظيفه تشديد نابرابري ها    (كار لزوماً بطور روزافزون نابرابر مي شود        

نواده دهقـان   يك خا . تمامي درآمد صدها و بلكه هزارها كارگر در ظرف يكسال، براي آوازخوان درآمد ايجاد مي كند               
در يـك   » جنسـيات «  تومان زندگي كند و دستمزد نمـايش نيمسـاعت           2500ستاني بايد با درآمد ساالنه اي حداكثر        زخو

  ...فيلم، گاه از يك ميليون دالر بيشتر است و 
ز شـمار    خود موضوع توليد فرآورده هاي بيرون ا       دن و پوشيدن و خوابيدن نيز            حتي نيازهاي اوليه انساني يعني خور     

در حقيقت به لحاظ . اند و اين نيازها در تبديل انسان به مصرف كننده كارپذير نقشي تعيين كننده پيدا كرده اند          گذشته
وجـه  ) و چون بايد سركوفت شدن نياز به ابتكار و رهبري و انتقاد را جبـران كننـد                ( ميدان دادن به انواع كامجوئي ها،       

يش تاخته و امروزه تا آنجا غلبـه يافتـه اسـت كـه مصـارف تغذيـه و خوابيـدن و                      كامجوئي و لذت طلبي زمان به زمان پ       
  .هاي جنسي، از عوامل عمده تخريب مادي و معنوي انسان گشته اند پوشيدن در رابطه با كامجوئي

 بـه مصـرف          بدينسان ارزش هر كاال را بسيار بيشتر از كاربرد كاال بعنوان برآوردنده نيازي طبيعي، لذتي كه مي توانـد                  
كننده ببخشد، تعيين مي كند و لذت نيز امري اجتماعي و وجهي از جستجوي قدرت گشته است و بنابراين درجـه لـذت                

هر اندازه قدرت تخريبي يك فرآورده بيشتر، قيمـت         : بخشي از نظام ارزشي مبتني بر تشخص و زورستائي تعيين مي كند           
دخل واليت مي برند، و دانشـمندان و كـارگران و دهقانـان در      ... ن و   از اينروست كه زورگويان و رطل زنا      . آن افزونتر 

. تنگدستي مي مانند و بدين خاطر است كه كار مساوي مزد برابر نمي گيرد و اين نابرابري زمان به زمان بزرگتر مي شود                      
 قسط چگونه مي تواند يـك امـر   آيا با وجود اين نابرابريهاي رو به افزايش، نبايد ندرت بيشتر شود؟ با اين برابريها، عدل و 

ذهني نباشد و چگونه مي تواند راه جويي براي بيرون رفتن از روابطـي كـه در آن انسـان و طبيعـت و انسـان و انسـان                             
يكديگر را تخريب مي كنند، ذهني نباشد؟ بدون آنكه به تحقيقي جدي نياز باشد، بـر نـاظري كـه بخواهـد چشـم را بـر                           

در مباحـث   (ود كه برخالف آن دوراني كه فرد را حقـوق از ديگـري مشـخص مـي كـرد                    واقعيات باز كند، روشن مي ش     
، امروزه مصرف شخصي افراد از يكديگر و مايه تشخص اسـت و از اينروسـت كـه در                   ...)روشنفكري، در روابط حقوقي و      

 اينطـور مـي     در جهان مـا آدم رسـمي را       . اين دوران، مصرف عامل مهم كنترل اجتماعي وسيله قدرت حاكم شده است           
  ...آدمي كه نيازهايش را نيز همان قدرت مي سازد ... سازند 



     سخن كوتاه، ريشه ندرت يا وفور، فقر يا ثروت در روابط اجتماعي است و تنها يك انقالب در سازمان اجتمـاعي و در                       
 تشـخص بـا نظـام       روابط اجتماعي در جهت حذف عامل زور و در نتيجه جايگزين كردن نظـام ارزشـهاي ايـدئولوژيك                 

 مي تواند آغاز دوران وفور را نويد دهد و با برابر كردن ارزش مصرفي فرآورده ها،                 )125(ارزشهاي ايدئولوژيك تقوي    
  :عدل و قسط اسالمي جامه عمل پوشد

ي را  و به ويژه در دو آيه، راه      ). 126(     قرآن با ضابطه تفاخر و تشخص در توليد و مصرف به دفعات برخورد كرده است                
در آيـه  : كه آدميان در روابط مبتني بر زور مي روند و راهي را كه اسالم پيشنهاد مي كند، مورد بحـث قـرار مـي دهـد             

  )127. (نخست، وضع در جامعه هاي بشري را از لحاظ مصرف توضيح مي دهد
  

  ُزيِّنُ لِلناسِ ُحب ُ الشَّهواتِ
مِنُ الذَّهبِ و الفِضَّهِ ولخَيِل المسوّمهِ واالَنعامِ و الحرثِ ذالِك متاع ُ الحيوهِ الُدنيĤ واهللا ُ                مِنُ النِّساءوالبنين والقَناطيرالُمقنَطرهِ    

  )14(عِنده ُ  ُحسن اُلمابِ 
  

در نظر مردم، آراستگي را در دوست داشتن شهواتي جلوه داده اند كه از رهگذر زن و فرزند و كيسـه                     « 
اينهـا تمتـع    . م و گله اسبان خوش نژاد و دام ها و كشت زارها حاصل مـي شـوند                هاي آكنده از زر و سي     

  ».هاي زندگاني دنيا شده اند، حال آنكه نزد خدا، بازگشتگاه زيبا و نيكويي است
  

     سيد قطب در تفسير اين آيه بدرست مي گويد كه سخن اسالم اين نيست كه در حـد فطـرت و طبيعـت ايـن نيازهـا                           
. ، بلكه اينست كه آدمي مالك و متصرف در تمايالت و فرآورده ها و نـه مملـوك و كارپـذير آنهـا گـردد           برآورده نگردد 

بر اين گفته بايد افزود كه با وجود اين شهوات و اينگونه آراستگي، انسان و طبيعـت در جريـان تخريـب يكـديگر               ) 128(
اهد شد و عالئم تشخص و بنابراين فرآورده هائي كـه           شتاب خواهند گرفت و زمان به زمان بر فقر و نابرابريها افزوده خو            

بيانگر تشخص و تفاخر هستند زود به زود تغيير خواهند كرد و بنابراين ارزش مصرفي كاالهـا نـابرابرتر خواهـد گشـت و                        
  ...انسانها از قسط و عدل دورتر خواهند شد 

. ، راه بازگشت به ضابطه تقوي و پرهيزگاري اسـت             راه، انقالب در روابطي است كه آدمي را برده و كارپذير مي سازد            
)129(  
  

  ُقل اَؤنَبِئكُم بِخَيرٍمن
  )15(ذلِكُم لِلَذّينُ اتَّقَواعِندربِّهِم جنّات تَجري مِن تَحِتهااالَنهاُرخالِدينُ فيهاواَزاج ُمطَهّره ُ ورِضوان مِّنُ اهللاِ واهللا ُ بصيرباِلعِبادِ 

  
ها آگاه كـنم؟ بـراي تقـوي پيشـگان نـزد            ) آراستگي( خواهيد شما را به بهتر از اين         بگو آيا مي  ) پيامبر(« 

در آنهـا همسـرانِ از      . پرهيزكاران در اين باغها جاويدانند    . خدايشان، باغ هاست كه در آن رودها روانند       
  ».بندگان آگاه است) خير(بر ) همواره(و خدا . آلودگي ها پاك و خشنوديهاي خدا مي يابند

  
 مي آورند و از گناهان پوزش مي طبند، در عقيده پابرجا و بر سختي هـا                 آنان كه به خدا ايمان      : قي فرمايد  صف مت  و در 

شكيبايند، راستگو و فروتنند، بخشاينده و پوزش خواهند، دانش پژوه و دانشمندند و براي قسط و عدل اقتصادي، دائم در                    
  )130. (قيام و مبارزه اند

نيازهاي كيفي شان نو بنو مي شوند، از كميت هـاي انـدك،             . نگونه، آراستگي و لذت در ابتكار است           براي مردماني اي  
بمثابه انـرژي   (بر پاية تقوي، زن كه هميشه شئي جنسي و توليد كننده نيروي كار              ... لذت هاي بزرگ حاصل مي كنند و        

شـئي جنسـي،    (مي شود و از اسـتثمار مضـاعف         تلقي شده است، از اين شئ شدن باز مي ايستد، آلودگيها پاك             ) مكانيكي
زن و مرد، التذاذ جنسي را نه در كميت و تعداد همخوابه            . رها مي گردد  ) نيروي كار، و توليدكننده نيروي كار و نه مادر        
ادعائي خود كه از راه تخريب ديگـري و طبيعـت           » ساختن« انسان از اين    . ها، كه در كيفيت همخوابگي خواهند جست      

بـاز خواهـد ايسـتاد و آنوقـت     ) ا بر اين ساختني، در كار نيست زيرا كسي كه خراب مي كند، خراب مي شـود     و بن (است  



آنوقت برابري ارزش مصرفي فـرآورده هـا كـه از مؤلفـه هـاي               . پديدآوردن اقتصاد و فور ممكن و آسان خواهد گشت        
  . گرديداساسي قسط و عدل و در نتيجه مالكيت انسان بر كار خويش است، ممكن خواهد

سرمايه گـذاري نخواهـد شـد، و نيروهـاي محركـه            ...      آنوقت مازاد توليد، در فرآورده هاي مخرب، در توليد زور و            
  .مجال همسوئي و تأليف بر پايه توحيد و براي ايجاد جامعه توحيدي را پيدا خواهند كرد

    
  : تغيير جهت دادن و همسو كردن نيروهاي محركه اقتصادي-5
 بطن جامعه هاي سلطه گر و زيرسلطه، نيروهاي محركه يعني نيروهائي كه در تركيب و ساخت و يا در ابعـاد يـك            در 

اين نيروها در سلطه گر عامل افـزايش توانمنـدي   : تغيير ايجاد مي كنند، پديدار مي شوند) اقتصادي و  غير آن (مجموعه  
در . قـدرت بكـار مـي افتنـد       بدينسان در جهت استمرار و رشد       ادغام و در زير سلطه عامل تجزيه روزافزون مي گردند و            

 كه در اقتصاد، روش از ايستا به پويا تطور كرده است، بحث از نيروهاي محركه در مركز مباحث اين علم قرار                      دوران ما   
  .گرفته است

 جامعه هـاي ملـي، ايـن        و چه در داخل   ) روابط بين المللي  (     در روابط سلطه، چه در مناسبات ميان مجموعه هاي ملي           
از اينرو منتجه شان به نسبت اهميت تضادها كم و زياد مي شود و به لحـاظ جهـت عمـل، تغييراتـي                       . نيروها همسو نيستند  

آورند كه بنوبه خود در چند و چون نيروهاي محركه اي كه ايجاد مي شوند و نحوه عمل آنهـا، مـؤثر مـي                         بوجود مي 
گفـتن نـدارد    .  بكار مي افتند، بشرحي كه گذشت بر نابرابري هاي سابق مي افزايند            وقتي نيروها در جهت تخريب    . افتند

اين نيروها وقتـي    . مؤثر واقع مي شود   ... كه نحوه عمل نيروهاي محركه در افزودن و كاستن از زمينه كار و بازده كار و                 
 و در درون جامعه ها، گروه ها و افراد          در روابط سلطه و در جهت بسط قدرت بكار مي افتند، جامعه ها را نابرابر مي كند                

بنابراين كم و كيف اين نيروها و جهت عمل آنها از عوامل تشديد ستم، و يا حذف آن و ايجاد قسـط                      . را نابرابر مي سازند   
بدينقرار تغيير جهت دادن و همسو كردن نيروهاي محركه، از مؤلفه هاي بنيادي عدل اسالمي به                . و عدل اقتصادي است   

  .ي رودشمار م
  :در اقتصاد، نيروهاي محركه را به شرح زير شماره مي كنند

   سرمايه و اعتبار و نحوه توزيعشان-1
   توسعه بخش صنعت به زيان كشاورزي-2
   تغيير محل اجتماعي توزيع درآمدها-3
  خصوص جنگها.  رهبري سياسي و تغييرات آن-4
   افزايش جمعيت-5
   رشد محتوي گروه هاي اجتماعي-6
  د تكنولوژي رش-7
  )131( ايدئولوژي -8
  

     البته در اين فهرست نيروهاي محركه بسياري از قلم افتاده اند كه بدون ذكرشان چند و چون همين نيروهاي محركه          
وداع با اقتصادگرائي و مطالعه در روابط اقتصادي        . نيز فهميده نمي شود و چگونكي پيدايش و عملشان دانسته نمي گردد           

 از مجموع روابط اجتماعي امكان داد تا نگارنده با استعانت از قرآن فهرست نيروهاي محركه را نسبتاً كامـل                    بمثابه جزئي 
گفتن ندارد كه دعوي كمـال دربـاره ايـن فهرسـت بـي              . گرداند و جاي هر يك را در مجموعه اين نيروها، معين سازد           

يت و مباني و ضـابطه هـاي اقتصـاد اسـالمي، انقـالب              اما اين دعوي كامالً بجاست كه تدوين نظريه اسالمي مالك         . جاست
  :اينك فهرست نيروهاي محركه. نويد مي دهد) از جمله اقتصاد(بزرگي را در علوم اجتماعي 

  
  : نيروهاي محركه مستقل-الف 

  
  : رابطه انسان با خدا-



   جاذبه خدا و كشش بنده بسوي او-1
انسان يا از خـود در مـي         . ا، نيروي محركه درگذشتن از خود است           اين جاذبه خدا بر انسان و كشش انسان بسوي خد         

گذرد و تا بي نهايت به تكامل خود ادامه مي دهد، و يا در تاروپود مطلق هاي ذهني و عيني كه بدست خود مي سـازد،                          
و ) توحيـد (بدينسان تغييرات رابطـه انسـان و خـدا          . اسير مي گردد و در جهت تخريب خويش و ديگري تحول مي كند            

نيروي محركه اي است كه در پيدايش نيروهـاي محركـه           ) رقابت و خصومت  (انسان و مطلق هاي موهوم ذهني و عيني         
  .ديگر تاثير قطعي دارد

  
  : در رابطه انسان با طبيعت و انسان با انسان بمثابه انعكاس رابطه باال-
  دين : ابطه انسان با خدا، انسان با انسان و انسان با طبيعت ر-2
  .  تغييرات با روري طبيعت و كشف منابع كاني جديد-3
  افزايش جمعيت در مجموعه هاي گوناگونو افزايش جمعيت جهان،  :  افزايش جمعيت-4
   كارمايه و انقالب انرژيك-5
   عمل-6
  

  : نيروهاي محركه تابع-ب
  : نيروهاي محركه اقتصادي-
  
  تكمال ها  رشد بخش هاي مختلف اقتصادي و تغييرات در كمال و اس-7
توزيع سرمايه گذاريها، توزيع اعتبارات و انواع تركيبهـاي         ( كم و كيف سرمايه و كار  تحول تركيب و روابط اين دو               -8

  ).سرمايه و كار
   تحول ساخت توزيع درآمدها و هزينه ها-9
   تحول رفتارهاي رهبران فعاليت هاي اقتصاد-10
  
  : نيروهاي محركه سياسي-
  بات و جنگ ها مبارزات و انقال-11
   تحول روابط رهبري و جامعه-12
  
  : نيروهاي محركه اجتماعي-
   تغييرات ساخت روابط اجتماعي در سطح جهاني به گروه هاي سلطه گر مؤتلف و مستضعفين-13
   رشد محتوي گروههاي اجتماعي جامعه هاي ملي-14
  
  : نيروهاي محركه فرهنگي-
  . ئولوژيك اينان تكامل دانش و فن و تغييرات بار ايد-15 

از خـود بيگانـه شـدن ديـن توحيـدي      :  كننده قدرت در فراگرد رشـد خـويش  س  تحوالت ايدئولوژيها بمثابه منعك   -16
  )نيروي محركه تابع(به اسطوره پرستي ) نيروي محركه مستقل(

، و  ...ه، مصـرف و     فراگرد جهاني كـردن سـرماي     : تصرف مكانها (فعاليت اقتصادي   ) زمان و مكان  ( تغييرات در فضاهاي     -17
  )تعيين آينده از پيش كه در حال حاضر رشد قدرت، خصوص قدرت اقتصادي، بدون آن ممكن نيست

  قهر:  و حاصل اينهمه-18



     گفتن ندارد كه هر يك از اين نيروهاي محركه خود مجموعه اي از نيروهاي محركـه ديگـري مـي باشـند و بحـث                         
اينكـار از   . هر يك از مجموعه نيروهاي محركه و روابط بينابين آنها مـي باشـد             تفصيلي از آنها محتاج توضيح يك به يك         

  )132( .حوصله اين بحث بيرون است و مجالي ديگر مي طلبد
     بدينسان، اگر مؤلفه هاي قسط و عدل اقتصادي فراهم شوند و اين نيروهاي محركه كـه از خـدمت اسـتمرار و رشـد                        

در .  عامليت تخريب انسان و طبيعت درآينـد، جهـان جلـواي ديگـر پيـدا مـي كنـد                   قدرت و ايجاد نابرابري و در نتيجه      
. حقيقت، در روابط سلطه، ترجمان عملكرد نيروهاي محركه، همان چهار پويايي ادغام و تالشي و نابرابري و قهـر هسـتند                    

ي توحيد جاي پويـائي     حال آنكه خروج از روابط سلطه و همسو كردن اين نيروهاي محركه امكان خواهد داد كه پويائ                
ادغام از راه زور و تجربه، و پويائي برابري همه جانبه جاي پويائي نابرابري، و پويائي ابتكار و خالقيت در جهت سـاختن                       

با فراهم آوردن اين اسباب، مالكيت اسالمي بـر كـار تحقـق خواهـد     . جامعه متعالي توحيدي، جاي پويائي قهر را بگيرند      
بدينسان الگوي جامعه كمال مطلوبي كـه اسـالم         . هاني داراي اقتصاد وفور تحقق تواند يافت      گرفت و جامعه توحيدي ج    

در حقيقت وقتي نيازهـا  . ارائه مي كند نه تنها تخيلي نيست، بلكه با عمل انسان و از راه مبارزه اجتماعي كامالً شدني است 
توضيح آنكه نابرابري هاي طبيعـي نـه   . واهند كردآگاهانه هدايت شدند، استعدادهاي فروتر و فراتر يكديگر را جبران خ        

تنها مشكلي ببار نمي آورند، بلكه استعدادهاي بهتر بر وفق اصل امانت، استعدادهاي فروتر را بر مي كشند و ايندو به تعبير                      
  .قرآن يكديگر را به كار مي گيرند

  
 عـضٍ  ب م فـوقُ  ـــُه عضَنـا ب  عفر ا و ينديوه الُ هم في الح  ـُتَـعيشَهم م ــُمنابينَسقَ  ُ حناَ ُهم يقسِمونُ رحمت ربِّك نَ     

دذَيخِتَ لِجاتٍرــُهعضَ بخِــُ سعضاًم باًريو رُتحم ريخَ ك ُبِّ را ممي133 ()32 (عونُـُجم(  
  

آيا آندو اند كه رحمت پروردگارت را پخش مي كنند؟ مـا در زنـدگاني دنيـا روزي ايشـان را بينشـان                       « 
رديم و برخي را بر برخي به درجه اي بركشيديم تا يكديگر را بكار گيرند و رحمت پروردگـارت                   تقسيم ك 

  ».از آنچه گرد مي آورند بهتر است
  

     بدينسان، آينده و هدفهاي كوتاه و بلند مدت كه جهت ياب فعاليت اقتصادي هستند، از لوازم استقرار عدل و قسـط و            
  .اين موضوع مطالعه فصل بعدي است. دمالكيت بر وفق اصول پايه مي گردن

  
  ٭   ٭   ٭

  ٭   ٭
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  فصل سيزدهم

  

  جامعه كمال مطلوب اسالمي و مالكيت
  

يكي مالكيت و اقتصاد در جامعه كمال مطلوب و ديگـري           : در مالكيت و اقتصاد از دو نظر بحث مي شود              در اين فصل    
  . برنامه گذاري اقتصاد و جهت يابي هاي فعاليت اقتصاديدر) يعني جامعه كمال مطلوب(انعكاس آينده 

چـرا كـه    . يك جامعه كمال مطلوب فرض و قبول كرده است        » ايدئولوژي«      نخست بايد دانست كه هر مذهب و هر         
برخـي پيـدايش جامعـه كمـال        . آينده در كميت و كيفيت عمل امروز و خصوص در جهت يابي آن تـاثير قطعـي دارد                 

تحقـق آن  « اصـحاب ايـدئولوژيها   . ر به تقدير الهي كرده اند كه هر وقت بر آن واقع شد بوجود مي آيد     مطلوب را مقد  
و مستقل از اراده آدميان شمرده اند و يا حاصل عمل و مبـارزه و تعلـق اراده جامعـه                    » جبر تاريخي « جامعه را يا حاصل     

 در اصل قيام قائم و استقرار حكومت عدل و پديدار شدن            فِرُق اسالمي نيز اگر در شخص قائم اختالف دارند،        . دانسته اند 
يهوديان و مسيحيان نيز فرارسيدن روزگار عدل و پيدايش جامعه          . جامعه جهاني توحيدي، يعني در اصل، اختالف ندارند       

كـه مـن آسـمان و زمـين جديـدي           : در آن زمان خدا مي گويد     « : كمال مطلوب را انتظار مي كشند و بدان باور دارند         
ديگر بخاطر لذت و تمتع ديگـري كسـي بنـائي نخواهـد     . واهم آفريد كه در آن ديگر صداي گريه شنيده نخواهد شد    خ

برگزيدگان من ثمره كار خـود را خـود         . ديگر برزگري گياه نخواهد كاشت براي آنكه ديگري آنرا مصرف كند          . ساخت
جامعه كمال مطلوب مسـيحيان  ). بل از ميالد مسيح   قرن ق  6سخن يكي از پيامبران قوم يهود       ) (134. (مصرف خواهند كرد  

و هـر   . همه براي يكديگر كار خواهند كرد و حاصل كار را برادروار تقسيم خواهند نمود             « نيز جامعه اي است كه در آن        
  )135.  (»كس زندگاني متواضعانه و بي دغدغه و شادي خواهد داشت

  :فيض خدا و عمل و مبارزه مستمر انسان قطعي است     و از نظر اسالم پيدايش جامعه كمال مطلوب به 
سوگند به آن كس كه مرا مژده آور راستين قرار داد، اگر از عمر جهان يك روز بيشتر نماند خداي آن                     « 

زمين با فروغ پروردگار روشن شود و حكومـت         ... روز را بسي دراز گرداند تا فرزندم مهدي خروج كند           
  )136) (حديث نبوي(» .مهدي بر شرق و غرب گيتي برسد

  
همانسـان كـه حـديث نبـوي بـدان      (و آنگاه بايد آگاه شد كه جامعه كمال مطلوب اسالمي جامعه اي جهـاني اسـت            

در آن جامعه، توحيد بر شـرك       . كه در آن اسالم دين همگان است و حكومت اسالمي استقرار مي جويد            ) صراحت دارد 
آن جامعـه وجـه   . رك بر جامعه و افراد روي به ذايل شدن حتمي مي نهند       پيروزي قطعي پيدا كرده و اثرات حكومت ش       

مرزها و همه مرزها از ميان رفته انـد و بنـابراين روابـط سـلطه گـر و زيرسـلطه و                      . مشتركي با جامعه هاي امروزي ندارد     
بر جا نخواهند ماند    ) ئي قهر پويائي ادغام، پويايي تجزيه، پويائي نابرابري و پويا       (پويائي هائي كه مبين اين روابط هستند        

و بنابراين امكان ادامه حيات گروه بنديهاي حاكم از ميان مي رود و شرايط پيـدايش جامعـه توحيـدي از همـه جهـت                          
. آن جامعه صورت عملي اسالم و پرتوي از اصول اسالم و تصويري از جامعه توحيـدي در معـاد اسـت                  . فراهم مي گردد  

 و به هيچكس به اندازه پر كاه ستم روا نمي رود و هر كس حاصل سعي خود را بدست                    آنجا كه جز خدا فرمان نمي راند      
هنـوز راه   . آن جامعه تصويري از جامعه توحيدي كه در معاد برپا مي شود هست، اما هنـوز آن جامعـه نيسـت                    . مي آورد 

 برآنست كه بنـدگانش در      اراده خداوندي . با وجود اين آغاز تحولي برگشت ناپذير است       . پيمايي طوالني در پيش است    
 اما جهان ما به شرحي كه       )137 (. تنگي معيشت و سختي را خداي براي بندگان خود نخواسته است          . گشايش و يسر باشند   

جامعه : در فصل عدالت گذشت جهان يسر و گشايش نيست، جهان عسر و تنگدستي است، از اين عسر به آن يسر بايد رفت             
اينك پاره اي از مشخصات آن      . جامعه عدالت و قسط همه جانبه است      . ادي وفور است  كمال مطلوب، جامعة داراي اقتص    

  :جامعه
  



  : پاره اي از مشخصات جامعه كمال مطلوب اسالمي-الف 
  

  .همه باهم، هم هويت مي شوند و زمين نيز.     اين جامعه، جامعه توحيد است
  
  :اي نابرابر توحيد ديني و از ميان رفتن كينه هاي ناشي از موقعيت ه-1
. به مهدي بشارتتان مي دهم كه او بهنگام اختالف مردمان، از ميان امـت مـن برانگيختـه مـي شـود                     ... « :  پيامبر فرمايد  -

  )138. (»ساكنان زمين و آسمان از او خشنود خواهند شد
  »...ند كينه ها از سينه ها بيرون رود، حتي حيوانات نيز با هم سازگاري كن... « : فرمايد) ع( علي -
  »...خداوند بدست مهدي دين خويش را بر همه دينها پيروز سازد « « :  امام باقر فرمايد-
  

     بدينسان با از ميان رفتن روابط منبعث از زور و استوار بر زور و جهل، بشـر اسـطوره پرسـتي را بـراي هميشـه تـرك                            
دمي از تشخص طلبي ها رهيده هم هويتي جسـتن          خواهد گفت تا در عرصه كران ناپيداي توحيد پيشي و پيشي گيرد، آ            

با ديگري را بعنوان ارزش برين پذيرفته خواهد شد و همگان امكـان شـركت در رهبـري كارهـاي سياسـي و كارهـاي                         
  :و فعاليت هاي اجتماعي را خواهند يافت) ابتكارها در همه زمينه ها(اقتصادي و كارهاي فرهنگي 

  
  : كردن استعدادها توحيد خردها و دانشها و برابر-2

  :بصورت اصل امامت
  
قائم به هنگام رستاخيز خويش نيروهاي عقالني توده ها را تمركز دهـد و خردهـا و دريافـت هـاي                     « :  امام باقر فرمايد   -

در زمان مهدي به همه شما حكمت و علم بياموزند تا آنجا كه زنان در خانه ها با كتاب و سنت                     ... خلق را به كمال رساند      
  ».ر قضاوت كنندپيامب

مهدي كساني را كه به سن بيست سالگي رسيده باشند و دانش و ديـن نياموختـه باشـند گـردن مـي      « :  امام باقر فرمايد   -
  ».زند

اين بهنگام رستاخيز قائم ماست كه در آن روزگار واجب همگاني است كه بيكديگر وسايل رسـانند و                 « :  و هم او فرمايد    -
  ».نيرو بخشند

  
نابرابري از جهت دانش كـه در حـال و آينـده از اسـباب     . ن در اين جامعه، راه ها جز به رشد و امامت بسته اند     بدينسا

و مستضعفين وارثين زمين و امامان راه گشاي فراخنـاي بـي            . عمده سلطه جمعي بر جمعي ديگر است، از ميان رفته است          
طبيعت و جامعه هـا و اقتصـاد        : ته است و اين در همه زمينه ها       راه به توحيد باز و راه به شرك بس        . انتهاي توحيد شده اند   

  .گردد توحيد مي جويند و جهان، جهان وفور مي... جامعه ها و 
  
  : توحيد طبيعت-3
  ...اگر قائم رستاخيز كند، آسمان چنانكه بايد باران بارد و زمين گياه روياند « : فرمايد) ع( امام علي -
ان مهدي، هيچ جاي زمين غيرآباد نخواهد ماند، در آن زمان آسمان زمين را بـاران فـراوان                  در زم « :  امام باقر فرمايد   -

  ».دهد و در آن روزگار زمين هيچ روئيدني را در دل نگاه ندارد
  

 نه تنها بعلت تعطيل فعاليتهاي تخريبي از سوئي و رشدعلمي و فني از سوي ديگر زمـين بـاروري و سرسـبزي                            بدينقرار
 سر مي گيرد بلكه با از بين رفتن نابرابري از لحاظ زمينه هاي طبيعـي نـابرابر، محصـول هـاي كارهـا برابـري                          خود را از  



اما تحقق اين امور از جمله به برابري سياسي و ثبات منزلتها و وجود امنيـت                . خواهند جست و معني رشد نيز همين است       
  :براي همه است

  
  :جتماعي ا- توحيد در منزلتها يا توحيد سياسي -4
زن با همه زيب و زيور خويش از عراق درآيد و تـا شـام بـرود نـه جـائي                   ... اگر قائم رستاخيز كند     « : فرمايد) ع( علي   -

  ».زميني بي سبزه بيند و نه درنده اي او را نگران سازد
ادي و از بين رفـتن      علي به حق، براي آنكه انسان بتواند تصويري از آز         .      زن مظهر اسارت و ستم كشيدگي انسان است       

  .استثمار انسان از انسان، عمل و منزلت زن را بعنوان انسان و نه شئي جنسي مثال مي آورد
    در آن جهان انسانها از يادآوري ستمي كه گذشتگانشان در حق يكديگر بخاطر امتيازهـاي مـادي روا مـي داشـتند، و                       

  .آن جهان، جهان برابري و توحيد اقتصادي است. ند شدزياني كه از اين راه بخود وارد مي كردند در شگفت خواه
  
  ):در دو بند( توحيد اقتصادي -5
  : بند اول از بين رفتن نابرابريها از لحاظ قدرت تضييق و اختالف ُبعد و اختالف ساخت-

  :     در آن جامعه سود كه خود ترجمان روابط زور در زمينه اقتصادي است از ميان خواهد رفت
  
  ».به هنگام ظهور حق و رستاخيز آل محمد، سود گرفتن روا نيست«  : دق فرمايد امام صا-

  :در آن جامعه همه زمينه كار در اختيار خواهند داشت و قطايع از ميان خواهند رفت
  ».وقتي رستاخيز قائم بيĤغازد، قطايع از ميان مي رود و ديگر اقطاعي در ميان نخواهد بود« :  امام صادق فرمايد-

  :ن جامعه همه از نتايج كار برابر برداشت خواهند كرددر آ
« : چيسـت؟ پيـامبر مـي فرمايـد       »  درست« مردي مي پرسد، معني     » امام مال را درست تقسيم مي كند      « :  پيامبر فرمايد  -

  » ميان همه مساوي
، نـزد مهـدي گـرد آيـد،         همة مال و خواستة دنيا، آنچه در درون زمين و آنچه بر روي زمين اسـت               « :  امام باقر فرمايد   -

اين همان چيزهائي است كه براي بدست آوردنش، با خويشان خود بريديـد و خونهـا   . آنگاه مهدي به مردم بگويد بيائيد  
  ».آنگاه آنچنان كه كسي پيش از او به مردم نبخشيده بود به مردم بخشد. ريختيد و حرامهاي خدا را مرتكب شديد

  
  :توليد در حد استعداد و مصرف در حد تقوي: ف بند دوم توحيد در توليد و مصر-

آن .      در آن جامعه، همه چيز به همگان تعلق خواهد گرفت و مي توانند از جيب يكديگر هر چه مي خواهند برگيرند                    
به تمام و كمال از جانب همه انسانها كه اينـك دوسـت             ) 139(حقي كه خداوند به دوست در مال دوست بخشيده است           

  :واهد جستيكديگرند خ
  .و بدنبال تو بيايند.      شيعه به امام باقر گفتند ما در كوفه، گروه بسياري هستيم، اگر تو فرمان دهي، همه فرمان برند

  .نه: گفتند» آيا چنان هست كه يكي از اين گروه بتواند آنچه نياز دارد از جيب ديگري بردارد؟« :      امام فرمود
كه به دادن مال در راه رفع نياز ديگري بخل مي ورزنـد، بـه دادن جـان بـه خـاطر نجـاح                        پس اين گروه    « :      فرمود

  ».ديگري بيشتر بخل خواهند ورزيد
بهنگام رستاخيز قائم آنچه هست دوستي و يگانگي است تا آنجا كه هر كس هر چه نيـاز دارد از جيـب                 « :      آنگاه فرمود 

  ».آن ديگري بر مي دارد و بدون هيچ ممانعتي
  :     حاصل اينهمه ايجاد جهان وفور و جامعه جهاني توحيدي داراي اقتصاد وفور است

حكومت عدل امام شـرق و غـرب جهـان را فـرا خواهـد               .  اين جامعه جهاني است و در آن روابط سلطه وجود ندارند           -
  .گرفت



برنامه هائي كه   . ممكن نيست  اين جامعه جهاني را فروغ علم سراسر روشن كرده است و ماندن در جهل براي هيچكس                  -
براي آزاد كردن انسان به اجرا گذاشته شده اند به نتيجه رسيده اند و راه هاي از خودبيگانگي يكسره بسته و راه توحيـد                        

  .فراخ و فراختر گشته است
معه يكـديگر   يكسره از ميان رفته اند و اعضاي جا       ) زن و مرد  ( در اين جامعه جهاني، اختالف هاي نژادي و ملي و جنسي             -

  .را در هويت هاي نو به نو شونده باز مي يابند
آنسـان كـه   .  طبيعت بارور شده است و بر اساس و وفق تقوي، همه اسباب بي نيازي مادي براي همگان فراهم شده اند                 -

  .انسان بتواند به رشد كيفي خويش وسعتي روزافزون بخشد
  ...و 

همانسـان كـه بهشـت و       . جامعه اي كه در واپسين معاد ايجاد خواهد شـد              و اين جامعه كمال مطلوب پرتوي است از         
همانسان كه آن قيامـت كبـري پايـان يـك دوران از عمـل و                . دوزخ آن جهان را عمل مردمان در اين جهان مي سازد          

شود و در بطن عمل و حركت است كه انسان ساخته مي شـود و معـاد خـويش را مـي سـازد                         حركت آدميان تلقي مي   
ايجاد جامعه كمال مطلوب نيز، بحكم فيض الهي، حاصل الفـت هـدايت الهـي و عمـل انسـاني اسـت و در مـتن                         ،  )140(

  .حركت تاريخي جامعه بشري قرار مي گيرد و پي آورد آنست
، دو دسته روايات ذكر كرده اند كه بنظر ايشان به ظاهر متنـاقض رسـيده انـد و بـراي حـل ايـن تنـاقض                           آقاي صدر 
ه اند در صورتيكه هدف فعاليت اقتصادي، نفس ثروت و افزايش آن باشد مايه فساد مي گردد و در صـورتي                     ظاهري، گفت 

  )141. (هدف از فعاليت اقتصادي رشد شخصيت انسان باشد، كوشش براي توليد بيشتر مايه تباهي نمي گردد
اگر :  دارند  دسته احاديث به يك واقعيت نظر           اينك كه كار مطالعه را بدينجا رسانده ايم، آسان در مي يابيم كه در هر              

 يعني آزادي از غير خدا انجام نگيرد، موجب از خودبيگانگي بشر مي گردد و وصـول بـه جامعـه                     فعاليت بر اساس تقوي     
بايد تمامي فعاليتهاي تخريبي از ميان بروند تا برو وفـق اصـول اسـالم، زمينـه                 . كمال مطلوب را مشكل و مشكلتر مي كند       

 آمـاده  - زيست و عمل در نظام اسالمي، شركت در فعاليت هاي رهبري و ابـداع و نسـبي و فعـال شـدن      –وحيد  هاي ت 
نه تنها اصلي است    . امامت صورت عيني پنج اصل اسالمي است      . گردد و مقدمات تشكيل جامعه كمال مطلوب فراهم شود        

، بلكه در امامت است كه احصائيه و عملكرد )143(دارد و باز تنها بر همة اشياء شمول  ) 142(كه برهمه انسانها شمول دارد      
پيشرو شدن و يا واپس ماندن، و صالح كار يا فسـاد كـار جامعـه را در آئينـه                    . هر مجموعه را به آشكاري مي توان خواند       

هر شئ است و كـاركرد آنـرا    » لوح محفوظ « در حقيقت امامت همان سان كه قرآن مي فرمايد          . رهبري آن بايد خواند   
  )144. (منعكس مي كند

  
  )12 (بينٍـُ ممامٍ في اِ ُبناهحص اَئً شَوكُلَّ... 

  )145 (» آورده ايم) لوح محفوظ(هر چيز را در امامي روشن ) عمل(و گزارش احصاء « 
      

 تسهيل      فعاليت اقتصادي بايد وصول به اين مرتبت و شركت عمومي را در رهبري و ارتقاء انسان به مرتبت خليفه الهي               
كه اختيار انسان بر كار خويش افزايش مي يابد، برابري جمـع در برخـورداري از حاصـل                  طوري كه در عين حال      . كند

اين امر بدون آنكه ضابطه تقوي پذيرفته گردد، يعني بدون از بين رفتن موانع تبديل انسان به واقعيت                  . كار نيز بيشتر شود   
ن ديدگاه در احاديث نظر كنيم آنها را مبين يك واقعيت و يك حقيقـت مـي                 اگر از اي  . عيني اصول اسالم، شدني نيست    

  :يابيم
  .استغناي مادي فرصت خوبي است جهت تقوي پيشه كردن:  پيامبر فرمايد-
  .هر كسي دنيا را دوست داشته باشد به آخرتش ضرر زده است:   و همو فرمايد-
  .آخرتمسلماً دنيا فرصت خوبي است جهت :  امام صادق فرمايد-
  .دورترين موقعيت بنده از درگاه خدا، هنگامي است كه جز به شكم و شهوت توجه ندارد:  و همو فرمايد-
  

در حقيقت در قولهاي اول پيامبر و امام بي نيازي جسـتن در             .      استغناء بي نيازي جستن است و نه حرص و ولع داشتن          
همان دنيا دوستي كه امروزه بشر را در توليد و مصرف فرآورده            حد تقوي منظور است و در قول هاي دوم پيامبر و امام             



وصول به مرتبت استغناء كار ايجاد      : بدينسان اقوال فوق مبين يك مفهوم در دو بيان است         . ها از خود بيگانه ساخته است     
 ديگـر بـا     به سـخن  . جامعه كمال مطلوب را آسان مي گرداند زيرا كه اين استغناء موجب تحول كيفي تركيب كار است                

نسبت هاي كارهاي رهبري و انتقاد و ابتكار در تركيـب كـار افـزايش مـي                 » استغناء« توليد فرآورده هاي مادي در حد       
اما اگر از توليد قصد نه مصرف . يابند و اين خود مقدمه رشد شتاب گيرنده آدمي در زمينه هاي امامت و ابتكار مي گردد          

 باشد، فرجـام كـار، جهنمـي اسـت كـه سـلطه گـر و                 ن  مرار قدرت و افزايش آ    بر وفق تقوي و بي نيازي جستن، بل است        
  زيرسلطه در آن تباه خواهند شد

     بدينقرار وصول به جامعه كمال مطلوب، با  عمل آگاهانه و مبارزه و اراده آدميان و ايمان به خـدا و حركـت بسـوي                         
 با جامعه كمال مطلـوب، برنامـه فعاليـت عمـومي و در              خدا، ممكن مي شود و بايد كه بر وفق قرآن و در رابطه تنگاتنگ             
  .جزء آن برنامه فعاليت اقتصادي جامعه اسالمي تهيه و اجرا گردد

  
  :در برنامه گذاري و جهت يابي هاي فعاليت اقتصادي) يعني جامعه كمال مطلوب( انعكاس آينده -ب
  

صادي در صدر اسالم كـه در حقيقـت چگـونگي عملـي          اين قسمت را  نيز بدو بحث يكي مطالعه در برنامه گذاري اقت      
. كردن قرآن بوده است و ديگري عرضه برنامه اي براي امروز كشورهاي اسالمي موافق آن خط و ربط تجزيه بايد كـرد  

  :جزء اول را به انجام مي بريم و جزء دوم را بعهده مجال و استطاعت محول مي كنيم
 از اصل ايمان مي پرسد آيا مي خواهيد شما را به تجارتي رهنمون شـوم كـه                  11 و   10     قرآن در سوره صف آيه هاي       

ايـن  : شما را از عذاب اليم برهاند؟ و فرمايد آن تجارت ايمان به خدا و به رسول و جهاد در راه خدا به مال و جان است                      
ي اي است كه آدميـان  تجارت يك بعثت دائمي و يك كوشش دائمي براي آزاد كردن استعدادها از فعاليت هاي تخريب  

بخـدا، مبـارزه در راه او يعنـي مبـارزه بـا             ) بعلم و عمل  ( حقيقت معني ايمان     ر د . را به عذاب روزافزون مبتلي كرده اند      
و مبـارزه بـراي     ) جهـاد افضـل   (و مبارزه با سالطين جائر و نظام هاي ظالمانه          ) جهاد اكبر (خودپرستي و شخصيت پرستي     
اين تجارت آزاد كردن انديشه و عمـل از زنـدان اسـطوره هـاي رنگارنـگ                 . توحيد است پيش بردن يك ديگر در مسير       

قدرت خودكامه، اسطوره قدرت سياسي شدن، اسطوره قدرت اقتصادي شدن، اسطوره قـوم برگزيـده و حـاكم شـدن،                    
 پرسـتي و    آزاد شـدن از اسـطوره     . اسطوره رهبر شدن، اسطوره علم، اسطوره لذت و ده ها و صدها اسطوره ديگر، است              

فعاليت هايي كه تحت حكم اين اسطوره ها انجام مي گيرند و همين اسطوره هـا را در اشـكال گونـاگون تجديـد مـي               
انجام اين تجارت موكول به استقرار جامعه       . كنند، جز به معناي آزاد كردن استعدادها از گير فعاليت هاي تخريبي نيست            

در هر زمان فعاليت توليدي بايد بخـاطر خـدا انجـام    : و بايد انجام بگيردكمال مطلوب نيست بلكه در هر زمان مي تواند         
در اسـالم هـدف فعاليـت        . فعاليتها همواره بايد هدفي در وراي خود، هدفي در وراي خود انسـان داشـته باشـند                . بگيرد

هـدف رهـا كـردن      . اقتصادي نه افزايش سرمايه و نه خود انسان كنوني، انسان از خودبيگانـه در تمـايالتش، نمـي باشـد                   
بـا پيشـرفت در     . استعدادهاي انسان و بكارگرفتن آنها در دستيابي روزافزون به علم و بدان كمال جستن در ايمان اسـت                 

  .طريق ايمان است كه انسان خويش را باز مي جويد و استعدادهايش را از خط ويرانگري به خط سازندگي مي اندازد
 و سوره نساء آيه     12 و سوره نوح آيه      186 و سوره آل عمران آيه       11ه جمعه آيه     و سور  21     قرآن در سوره حديد آيه      

، در همين باره سخن مي گويد و همو در رهنمود بنا بر آن دارد كـه آدمـي                   111 و   88 و     72 و سوره انفال آيه هاي       95
ن سـواري بـر يكـديگر و ا         مالك كار و استعدادهاي خويش گردد، اين استعدادها را ضايع نكند و در زمينه تخريبي چـو                

انسان بايد استعدادهاي خويش را در خالقيت ها و ابتكارها بكار اندازد تا بدان بشـريت                . بكار نياندازد ... ستثمار يكديگر و    
  .زمان به زمان پيش برود و به معناي درست كلمه رشد كند

ما پاره اي از انتخاب     . الم مي توان سراغ كرد         نمونه عملي برنامه گذاري اسالمي فعاليت هاي اقتصادي را در صدر اس           
در اجراي قرآن، خود عمل كرده است و در رهنمود به مالك اشتر و ديگران آورده است به                  ) ع(هاي اصلي را كه علي      

بدان اميد كه روزي تحليلي بايسته از نهج البالغه بعمل آيد، به اين اختصار اكتفا مي كنيم و                  ) 146 (.آوريم شرح زير مي  
توجه خواننده را به اين مهم جلب مي كنيم كه برنامه گذاري اقتصادي جزئي از برنامـه گـذاري عمـومي و بـراي آزاد              

  :كردن انسان از غيريت ها و پيش بردنش بسوي خدا تلقي و اجرا شده است
  



امام، رهبري، نماينده خدا و مجري اسالم است و بايد جامعه را به توحيد              :  توحيد در امامت   -1
  :تماعي راهبر شوداج
  

اي مالك تو بر مصر حكومت مي كني و اميرالمؤمنين بر تو، ولي پروردگار بي همتا بر ما همه يعنـي بـر                  « 
او كه ما را امام و والي بر بندگان خود قرار مي دهد، آزمايش همي كنـد                 . عالم وجود حاكم مطلق است    

  .»رسانيم تا چگونه اين وظيفه خطير را به پايان مي
آن امري كه از مافوق مي شنوي با امر خداي بسنج، چنانچه خداوند ترا از آن عمل نهي مـي كنـد                      هر  « 

هرگز مگو كه من مأمورم و معذور، هرگز مگو بـه           . زنهار فرمان خالق را در راه هوس مخلوق قرباني نكن         
... اعـت كننـد   من دستور داده اند و بايد كوركورانه اطاعت كنم، هرگز طمع مدار كه ترا كوركورانه اط             

شما هم اطاعت كنيد و مشكالت و مسائل ديني و دنيائي خود را بوسيله قرآن و سنت پسـنديده پيغمبـران                     
  ».در مقابل قرآن خويشاوندي و عالقه خصوصي هرگز موقعيت و احترام نخواهد داشت. بگشائيد

  
  : آنهم در حضور جمعامام بايد به صفت دوام، ورزش تقوي كند و به ويژه از خود انتقاد كند: اما

مالك بايد ديو هوس و مشتهيات را همچون پارسايان پيوسته به زنجير زهد و عبادت مقهـور و محبـوس                    « 
اگر روزي در طي انجام وظيفه به اشتباه پاي از حدود حق بيرون گذاري و ملت مصر از لغـزش                    ... دارد  

  ». ده و بي پروا از جامعه پوزش خواهتو آگاه شوند بر خطاي خود اعتراف كن و در مسجد صالي عام در
  

     در اين رهنمودها و در تمامي موارد ديگر كه امام، امام و رهبر را توصيف و جاي وي را در جامعه و در رابطه جامعـه       
و خدا توضيح داده است، امام را نماينده خدا و مجري دين دانسته، او را آئينه تصويرنماي توحيد يـا شـركت اجتمـاعي        

امام بايـد راهگشـاي     :  كرده و بر اين امر تاكيد و تصريح فرموده است كه امام نماينده هيچ گروه و طبقه اي نيست                   تلقي
  .صيرورت جامعه به توحيد اجتماعي باشد، در اين جامعه موحد سازد و بسوي خدا راهبري كند

  
  : توحيد امام و جامعه-2

... اصل مساوات و برابري برقـرار و امضـاء فرمـوده            خداوند متعال نخستين بين خود و جهانيان حقي بر          « 
حق امام و حق ملت همانند دو كفه ترازوي حساس و عادل اندك تفاوت از هم ندارند و درست مساوي                    

  ».و برابرند
حقوقي را كه امام بايد درباره ملت ايفا كند، دادگستري و جستجو از احوال مظلـوم و انتقـام از ظـالم                      « 

صـص  (» .ست كه در تمام شئون زندگي با تمام طبقات رعيت مساوي و معـادل باشـد               است و نيز مديون ا    
31-32(  

          بديهي است اين توحيد بدون تعيين جاي امام در جامعه و جهت عمـل وي در مبـارزه اجتمـاعي سـرانجام نمـي                   
 قدرت پرستي به توحيد و مشي       امام بايد در مبارزه بزرگ عليه گروههاي حاكم شركت كند و آنها را نيز از شرك               . گيرد

  :بسوي خدا منقلب گرداند
به خداي توانا سوگند چنان نقشه حدود و حقوق را با هندسه عـدل و داد ترسـيم كـنم كـه پشـيزي از                         « 

دارائي بينوايان بر گردن اشراف بني اميه يعني همان كساني كه با شمشير ستم و جور خـود بجـان مـردم                      
باز به هـر    .  را هم فداي تبهكاري و اشتباهات خود كرده بودند، باقي نماند           افتاده و سرانجام پيشواي خود    

چه مقدس است قسم، پولهائي را كه از ثروت ديگران، به كابين زنان رفته است و قباله هاي امالك بدان                    
وسيله تنظيم شده است، بدست عدالت ما بازگرفته خواهد شد و اسناد و مدارك را كه به امضـاي ننگـين                     

  )29ص (» بهيچ رسميت نخواهيم شناختاست 



در آن روزگار كه من زمام توده را بدست گيرم، به طبقات اعياني كه مولود سـازمان كثيـف و آلـودة                      « 
پيشين است، احترام نمي گذارم و به گلة اشراف گوش نمي كنم، و همه را با همـان چشـم كـه خداونـد                        

  )53ص (» .نگران است، نظر مي كنم
خواهيد از عدالت و انصاف صرف نظر كنم و ظالمانه بر هوسهاي آلـوده اشـراف كشـور                  اكنون شما مي    « 

  )53ص (» تكيه دهم؟
بر اوست كه با افاضة عدل در ميـان طبقـه مولـد راه              .      كافي نيست كه امام بر هوسهاي آلودة اشراف كشور تكيه نكند          

  :توحيد همه جانبه را هموار سازد
لد، نيروي معنوي عظيمي براي حكومت فـراهم مـي آورد و تكيـه گـاهي                اضافه عدل در ميان طبقه مو     « 

براي آنست كه از هر قدرت مادي در موقع پيش آمدها محكمتر و ثابت تر مي باشد و با چنين نيـرو، هـر                        
  ».رنج و سختي قابل تحمل مي شود

  :مختلف جامعه شرح فرموده است      امام در رهنمود خويش به مالك اشتر نحوة رفتار امام را در برابر اليه هاي 
تو هر كه هستي براي مسلمانان افزون از خدمتگزاري نخواهدي بود، هميشه با توده باش، با شادي آنهـا            « 

  )234-278صص (» شاد شو و در اندوهشان شركت كن
  :    در وصيت به امام حسن تاكيد مي كند كه تقدم همواره با امور توده است

ين و واپسين توده را مقـدم دار و نيـاز ايشـان را از احتياجـات خـود عزيزتـر                     هر چه مي خواهي نخست    « 
  )289ص . (»بدان

     امام، به عامل خويش مي آموزد كه ياد كشاورزان و صنعت بيشگان و مستمندان و يتيمان و پيران و متصديان خـدمات   
خدا باشد با اين وجود، هنوز او را به مبارزة قاطع اقتصادي و سربازان باشد و خود را از آنان شمارد و راهبر آنها به سوي           

  .با گروههاي حاكم، خصوص فرصت طلبان فرا مي خواند
اال اي پسـر حـارث ميـان        ... تقديس نمي كنم آن توده را كه حق مستمندان از نيرومنـدان بـاز نگيـرد                 « 

 سـنگين اسـت و      حـق . خويش و بيگانه، فرق مگذار و پسر خود را بر سياهان صحراي مصر رجحـان مـده                
استخواني آهنين و اندامي از پوالد مي خواهد كه در زير بار گران حق فرسـوده و                 . برداشتن آن دشوار  

  )270ص (» .خميده نشود
    امام مالك را به طرد اوباش فرصت طلب، وزيران حكومت هاي ستمگر پيشين، قضات آلت دسـت قدرتمنـدان و بـي                      

و مبارزه با تمركز و تكاثر قدرت، خصوص قدرت اقتصادي فرا مـي خوانـد كـه در                  نياز كردن رهبري از ديوان ساالران       
  .جاي خود خواهد آمد

     بدينقرار نخستين كار در برنامه گذاري امام، پس از كوشش در توحيد ديني و عقيدتي، از ميـان بـردن زور و قـدرت               
 ايـن برنامـه بايـد بـا توجـه بـه تعبيـر پايگـاه         انتخاب هاي سياسي برنامة اقتصادي و خود. سياسي گروه هاي حاكم است    

امام خود نيز چنين كرد و كوشيد تا زمينه عمل توليـد            . اجتماعي حكومت از گروه هاي حاكم به مستضعفين، انجام بگيرد         
  .كنندگان را فراخ تر سازد

  
  : توحيد در امكانات اجتماعي-3

دون اصالح وضـع آنهـا جامعـه روي صـالح           ب. پايه و اساس اجتماع را توليد كنندگان تشكيل مي دهند         « 
  »نمي بيند

ما مسلمانان . چنين است، اسالم زشت و زيبا نمي شناسد و به اليه هاي موهوم اشراف احترام نمي گذارد   « 
ناگزيريم كه بهر چه غير از آزادي و مساوات است پشت پا زنيم و همگان را به همه، همسر و هموزن دانيم                

  )222ص (» ...
  

 بايد به صفت دوام مراقب باشد كه مردمان هم از لحاظ سياسي و هم از جنبه اقتصادي و هم از جهـت اجتمـاعي                             امام
  :هموزن گردند و دانش ها در خدمت اين هدف ها قرار گيرند



  »...در برنامه كار خود هر ماهه يك روز بار عام ده و عموم مردم را در يك جا مالقات كن « 
است كه قانون طبقاتي به شدت لغو باشد و همگان بدون كوچكترين امتياز يكجا گرد               بهنگام بارعام الزم    « 

در آن روز ترا، اي مالك نيازي به سرباز و پاسبان مسلح نيست و نيز سپاهيان خود را اجازت مفرماي                    . آيند
راسـان  كه گرداگرد تو حلقه زنند، زيرا اين سازمان ايجاب مي كند كه ضعفا از تشريفات مقام حكومـت ه                  

  )270-259ص (» .گردند
  

  :برابري اقتصادي
اموالي كه به خداوند متعال تعلق دارد، مقتضي است بين بندگانش، سياه و سفيد، با تمام مساوات تقسـيم                « 

  ».گردد
اي حسن، بدان كه در دانشهاي گوناگون، آن دانش از همه گرانبهاتر است كه نفعش به جهـت تـوده و     « 

. »علمي كه سود نرساند و قوم را به سر منزل خوشبختي سـوق ندهـد، علـم نيسـت                  . محيط گرانبهاتر باشد  
  )289ص (

  
     اما اگر اين رهنمودها با عمل در جهت عمران و رشد اقتصادي و مبارزه با عوامـل تمركـز و تـراكم، همـراه نباشـند،                          

  .قرين توفيق نمي گردد
  
  :آبادي زمين و عمران كشور است توحيد موكول به برابر كردن زمينه كار و عمل يعني -4

بايد تكرار كنم كه، اين حكومت، با تمام وسايلي كه در دست دارد، مصمم است بـه آبـادي مملكـت و                      « 
آسايش رعيت پردازد و بيان آشكارترش آنست كه اميرالمؤمنين با تمام قـواي خـود وامـدار و گروگـان                    

اثر فشار عمال دولت به خزانه تسليم مي كند،         آن خراج كه تهيدستي در      . رفاه و آسايش ملت اسالم است     
  )260ص (» .شعله آتش است كه در توده پنبه همي افكند

  
  :بدينجهت آباداني زمين بر پركردن خزانه مقدم است

  ».پيش از گرفتن خراج بايد توجه به آباداني زمين ها باشد« 
نه هايشان مردم را غارت كرده اند و زمينها را سـوزانده                از باستان تا امروز بطور مستمر، سلطه گرها براي پر كردن خزا           

زش ورسر سـبز بـود، دسـت سـتمگران بـه ايـن              اين ايران كه امروز بيابان بي آب و علف شده است، روزگاري سرا            . اند
تفاده امروز نه مگر غرب و در رأسشان امريكا، غارت منابع نفت و مواد معدني را بر آبادان نگاهداشتن زمين و اس                    . انداخت

بخردانه از منابع آن مقدم داشته اند؟ سياست مالياتي بايد متوجه عمران زمين و افـزايش امكانـات توليـدي زحمتكشـان                      
  .باشد

  
  : اجتماعي بايد اتخاذ و اجرا گردند- سياستهاي مالياتي در جهت توحيد اقتصاد -5

ج به اصالح زمـين و يـا هـر علتـي            پس از بستن خراج، اگر دهقانان و كشاورزان از سنگيني آن يا احتيا            « 
  ».شكايت كردند، تا به آنقدر كه كارشان سامان يابد بايد به آنها تخفيف داد

  
     اين شعار كه اخذ ماليات براي صرف آن در تأمين نيازهاي عمـومي زحمتكشـان اسـت و نـه پركـردن جيـب افـراد                          

  :گروههاي حاكم و صرف آن در تمركز و تكاثر قدرتها
 ماليات بر زمين و فرآورده هاي آن، فاصلة ميان حكومت و مردم را از ميان مي بـرد و بـه                      سبك كردن « 

  » .ما ماليات را براي مردم مي خواهيم... جامعه رونق و زينت مي بخشد و حكومت را سرافراز مي نمايد 
  



اليات و بهره و ده ها اسم        درصد محصول را بعنوان م     80     اين دستور در عصري صادر شده است كه حكومت ها گاه تا             
بـدين ترتيـب كـه قدرتمنـدان        . ديگر، از دهقانان مي گرفتند و زحمتكشان در صنايع وضعي بدتر از بردگان مي داشتند              

انحصار فروش مواد اوليه و خريد فرآورده ها را در اختيار داشتند و در عمل براي زحمتكشان از دسترنجشان جز بخور و                      
در آن زمان همچنانكـه در ايـن روزگـار تاريـك،            .  امروز نيز وضع به همان منوال است كه بود         و. نميري باقي نمي ماند   

حقوق، خاص ارباب قدرت بود و زحمتكشان را هيچ حقوقي نبود و درباره آنان رعايت و اجراي قـانون معنـي و مفهـوم          
اي حاكم نمي  كند، بلكه حذف آنهـا         امام به نمايندة خويش نه تنها كمتر توصيه اي درباره رعايت حال گروه ه             . نداشت

  »...مصريان يا مسلمانند و برادر تو و يا انسانند و هم نوع تو و در هر حال برابر تو « ...را وظيفه حكومت مي شناسد كه 
تنها .      در جامعة اسالمي، ضابطه موقعيتهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه همان زور باشد، رسميت ندارد                 

بنابراين جامع، جامعة زحمتكشان است و البته از آنها فزونتر از مالياتهائي كـه  . تنها ضابطة مقبول، كار توام با تقوي است    و  
هدف از اخذ و خرج اين مالياتها نيز بايد متعادل كردن استعداد كـار و بهـره وري، و          . اسالم مقرر داشته است نبايد ستاند     
  . باشدعادالنه تر كردن مناسبات اجتماعي

  
  : وظايف بودجه مملكتي بمثابه نيروي محركة رشد اقتصادي-6

تا امروز بي گمان تنها حكومت است كـه بودجـه مملكتـي را نـه بـراي ايجـاد و اسـتمرار قـدرت                         ) ع(    حكومت علي   
مصرف خودكامه و رشد آن و نه در جهت ريختن به كيسة گشاد گروه هاي حاكم، كه براي بي نياز كردن زحمتكشان به                       

از اين جهت رهنمود و عملكرد امام بايد رهنمودي براي تمامي جنبشهائي باشد كه آزادي قطعي انسان را                  . رسانده است 
  :امام وظايف بودجه حكومتي را اينسان شرح مي فرمايد. هدف قرار داده اند

آن خانه و مدار    دارائي، آبروي   . مملكت بمثابه خانه اي است كه ملت، خانوادة آن را تشكيل مي دهند            « 
  ».زندگي آن خانواده است

تو مباني مالي را محكـم كـن تـا      . آري كليه نيازمنديها و حوائج مردم بر خراج مملكت تحميل مي شود           « 
  ».رشتة جان و رگ حيات مصريان استوار باشد

 و آبـادي  بتو و همه كارگزارانم رهنمود مي دهم كه قبل از اقدام در استفاده از ماليات كشور به عمران      « 
دوست مي دارم كه    ... نخست زمين را اصالح و آماده كنيد، آنگاه به كشاورزي و درو بپردازيد              . بپردازيد

نـان از فـروغ تـوانگري و نشـاط،          كلبه هاي فقرا و كوخهاي دهقا     . اشدحوزة حكومت شما معمور و آباد ب      
ند و بـازار زنـدگي رواج باشـد،    راستي وقتي كه در كشوري نيازمندان و درويشان كمتر اوفت        . روشن باشد 

  ..حاجتي به تشكيالت ماليه نيست
. ما ماليات را براي مردم مي خواهيم، ما خراج را مي گيريم كه به ارباب حاجـت و بيچارگـان برسـانيم                     « 

آن موقع كه همه ثروتمند و توانگر باشند، چه نيازي به دريافـت خـراج خـواهيم داشـت؟ در آن وقـت                       
  )258ص (» .ر خزانه  و همه جا صندوق معتبر و آبرومند حكومت ما استمطمئنم كه سراسر كشو

واند از مبارزه بـا عوامـل   ت  كردن امكانات اقتصادي مردم نمي        گفتن ندارد كه صرف بودجه در رشد اقتصادي و برابر         
ايـن مبـارزه بـزرگ را    از اينـرو امـام، انجـام    . سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي تمركز و تراكم ثروت جدا باشد    

تا بدانجا در اين مهم اهتمام را الزم مي شمرد كـه آنـرا مايـه فـرق حكومـت                    . وظيفه حتمي حكومت اسالمي مي شمارد     
  .خويش و خالفت گذشته مي داند

  
  : توحيد در گرو مبارزه با عوامل تمركز و تكاثر سرمايه و قدرت است-7

ودن حاصل كار زحمتكشان بكار مي روند و نحوه مبارزه اسالم بـا آنهـا را                    روشهائي كه در جامعه هاي طبقاتي براي رب       
و نشان دادن اين واقعيت اسـت كـه   ) ع(درجاي خود آورده ايم، در اينجا چون قرار بر شرح رؤس برنامة حكومت علي       

د امام به مالك اشتر، در اين برنامه خاصه هاي جامعه كمال مطلوب پرتو افكنند، فصول چهارگانه اين مبارزه را در رهنمو             
  :ذكر مي كنيم

  



  :منبع استفاده از موقعيت قدرت سياسي و ربودن دسترنج زحمتكشان
     اما بسياري از فرمانداران را كه در بيت المال خيانت مي كردند و يا موقعيت سياسي را وسيله چپاول مردم قـرار مـي                

  :در رهنمود به مالك اشتر مي فرمايد. دادند معزول فرمود
اشرار حكومت مي كردند و اوباش      . كشور ما در خالفت گذشته محيطي پر از فجايع و افتضاح آميز بود            « 

بر كرسي فرمانفرمائي متكي بودند، در آن دورة نكبت بار، متنفذان و اعيان بني اميه كه بر انـدام ضـعيف                     
 چنـگ مـي آوردنـد، مـي     آن خليفه پير تكيه داده بودند، هر چه مي خواستند مي كردند و هر كه را بـه    

در . مالي نمانده بود كه غارت نكنند و ناموسي نه كه پرده احترامش را با چنگال تـوحش ندراننـد                  . كشتند
هاي شقاوت كه از دست اين طايفه بر پيكر قرآن و قانون فرو مي آمد، تهديـد                همان دوره يكي از حربه    

  ».قضات بود
ذل و نانجيبان زد و از عظمت و غرورشان به حضيض تيره            اكنون كه دولت ما دست دورباش بر سينة ارا        « 

بختي فروكشانيد، نكند كه بار ديگر چنگ توسل به دامن عدالت زنند و قضـات را بـه وعـده يـا وعيـد از                         
  » احقاق حق منحرف سازند؟

صـص  (» . پسر حارث مبادا از اعمال خويش، هر كه باشد ديناري به هديـه قبـول كنـي                 زنهار، زنهار، اي  « 
55-254(  
حكومتها در دولت من اجازه ندارند كه نسبت بـه درباريـان و چاپلوسـان كـاخ فرمانـداري بخششـهاي                     « 

حكومتها اجازه ندارند كه پيروان خود را بي پروا و آزاد بگذارند تـا رد شـئون زنـدگي                   ... ناستوده كنند   
  .ملت و مصالح عالي حكومت دخالت كنند

ر افراد ملت روا دارند تا كارمندان حكومت از اين رويـه سرمشـق              ن تحميلي ب  حكام نبايد كه كوچكتري   « 
  )273ص (» .گيرند و مستقيماً بر خون و مال مردم فرمان صادر كنند

در روز رستاخيز نخستين محاكمـه اي كـه در          ... اي مالك از ريختن خونهاي ناحق سخت برحذر باش          « 
  )277ص (» .مين ريخته شده استمحضر عدل الهي پيش مي آيد موضوع خونهائي است كه بر ز

بر آن افسر اعتماد كن كه نجيب و پرهيزگار است، چشم طمع بـه مـال كـس ندوختـه و دسـت هـرزه                         « 
  )247ص (« .بدامن ناموس كس نيانداخته است

  
نمود      بدينقرا امام، تمامي وجوه يك امر واقع مستمر را كه در همه جا، جاري و ساري است در نظر داشته و در اين ره        

اما امام نبايد بسـنده كنـد كـه دسـتگاه حكومـت قـدرت               . استفاده از قدرت سياسي را در جمع آوري مال منع مي كند           
سياسي را وسيله ربودن حال كار زحمتكشان قرار ندهد، بلكه بايد مراقبت كند كه مجاري اقتصادي ربودن اموال مـردم                    

  :نيز مسدود گردند
  

  :قتصادي در تمركز و تكاثر درآمدهامنع استفاده از موقعيت و قدرت ا
 اقتصـادي   -    توجه امام به حصر دادن وظيفه تجارت به توزيع كاال جلوگيري از اين امر است كه اين وظيفه اجتماعي                    

از اينرو مجموع شيوه هائي را كه در تجارت براي ربودن مال بكار مي روند،               . به وسيله تمركز و تكاثر سرمايه بدل گردد       
  :ده استمنع فرمو
بازرگان غالباً بخيل و كوتاه نظر افتد و تا درجه اي در حرص و آز حد افراط پيمايد كه از مردمي بدور    « 

  »...بزرگترين عيب هاي بازرگان، خصلت پست و نكوهيدة احتكار است ... باشد 
زار مصـر    ماموري كه جدا از عمل پست و ناهنجـار احتكـار در بـا              ب اين فرمان    اي پسر حارث، به موج    « 

  )266ص (» .جداً احتكار را تحريم فرموده است) ص(ممانعت كني، زيرا كه پيغمبر عزيز 
  
  



معطـوف اسـت    .      و نيز نظر امام به اين مهم كه دولت ها مكنده درآمدهاي مملكت و عامل توزيع نابرابر آن مي باشند                   
  :ستور مي دهدو از اين رو د) به ايران امروز و غرب و همه جاي دنيا نگاه كنيد(

در آن هنگام كه به تقسيم بيت المال اقدام مي كني، بيچارگان مصر را، چه آنها كه در مركـز حكومـت            « 
تند، از بهره كافي فرامـوش مكـن و ميـان نزديـك و              آنان كه ساكن ماوراي صحراها و فال      مقيم اند و چه     

  )267ص ( » .دور، فرق مگذار
  :ت هاي اجتماعي نيز ضابطه تفاوت درآمدهاست و بايد از آن نيز جلو گرفت     اما غير از اين، نابرابري موقعي

  
  :منع استفاده از موقعيت اجتماعي در بردن سهم بيشتر از درآمدهاي كشور

    در تاريخ بشر همواره گروههاي حاكم از جمله از راه پيوندهاي اجتماعي موقعيتهائي به سود خود ايجاد كرده بـدان                    
امـام در رهنمودهـاي   . خود متمركز و متكاثر نموده اند و امروز بيشتر از هر زمان ديگر چنين مـي كننـد   ثروت ها را نزد     

روش قـاطع امامـت توحيـد را        ... خود به مالك اشتر و ديگران و در رفتار خويش با برادرش عقيل و با رؤساي قـريش و                    
  :دستور مي دهد و عمل مي كند

 و شريف خدمتي كوچك انجام داد، جزاي او هـم كوچـك خواهـد بـود و                  توضيح مي دهم كه چون يك نفر متعين       « 
  )249ص (» .موقعيت اجتماعي و خانوادگيش در ايفاي وظيفه دخالتي نخواهد داشت

ن معصوم خـود را كـه از فـرط    برادرم عقيل كه پيرمردي ناتوان و نابيناست، وقتي بسراغم آمده كودكا      « 
ند، با همان وضع رقت آور در پيشـگاه مـن بـه شـفاعت حاضـر                 گي و بينوائي چهره اي نيلگون داشت      گرسن

گندم بيش ازحقـوق مقـرر خـود از بيـت المـال             ) معادل يك كيلوگرم  (كرده بود، بلكه بتواند يك صاع       
  .استفاده كند

من در پاسخ او هميشه خاموش بودم و ناله هاي جگر خراش را به خونسردي و بي اعتنائي گوش مي                    ... « 
ن چنين نتيجه گرفت كه ممكن است دينم را به دنياي او بفروشم و براي رفاه و آسايش                  از سكوت م  . دادم

تا روزي آهن پاره اي را در آتش سرخ كـرده بـه انتظـار عقيـل آن               . برادرم در مال ديگران خيانت كنم     
همين كه براي آخرين دفعه از تيربختي خود سخن راند و تهي دسـتي              . شرارة جانگداز را گرم نگهداشتم    

  ».خويش را عذر خيانت من قرار داد، آن پاره آتش را به جاي سكه طال در دستش گذاشتم
  :گفتم...  زندگي خواهد گفت اد كرد كه پنداشتم هم اكنون بدرود چنان فري« 
تو از اين پاره آهني كه انساني آن را بـه بازيچـه در آتـش گـرم                  . اي عقيل مادر به عزاي تو گريه كند       « 

ولي من، من آتشي را كه از خشم و غضب پروردگار شعله مي زند، چگونـه تحمـل                  . ليكرده چنين مي نا   
  )147(» .نمايم

  
    و امام از ياد نبرد كه موقعيت ديني و علمي نيز از جمله عوامل تمركز و تكاثر ثروت است و از اين رو جاي، جاي، بـه                           

  : داده استاين امر توجه كرده است و به منع استفاده از اين موقعيت دستور
  

  :منع استفاده از موقعيتهاي ديني و علمي در تمركز ثروت و تكاثر آن
    تقسيم نابرابر بيت المال ميان مسلمانان، با ضابطة موقعيت هاي اجتماعي، سياسـي، اقتصـادي و بـه خصـوص فرهنگـي                      

بط سلطه ميان جامعه عرب اسـالمي       يكي از عوامل پيدايش نظام طبقاتي و بوجود آمدن روا         ...) تقدم و تاخر در اسالم و       (
در حقيقت از امور مستمر يكي اينست كه كساني كه بنام عقيده به قدرت مي رسـند، عقيـده را بـه                      . و ممالك مفتوحه بود   

، امتيازات مالي و    »روشنكفر« و  » ايدئولوگ« و در دوران ما     » روحاني« و  » صحابه« ابزار قدرت بدل مي كنند و بعنوان        
  .ود منحصر مي كنندغير آن را بخ

عمر نيز پس از آنكه اثرات سوء اين تقسيم را به چشم ديـد، وعـده              .     اما با اين تقسيم نابرابر بيت المال مخالفت مي كرد         
آن دسته از   . پس از به خالفت رسيدن، امام تقسيم به تساوي كرد         . كرد كه اگر سالي عمر كند، نابرابريها را از ميان بردارد          



با تمركز قدرت و مال از خود بيگانه گشته بودند، به مخالفت پرداختند و در يـك رشـته جنگهـائي كـه بـه                         كه  » صحابه« 
  .استقرار حكومت ستمگر اموي انجاميد، عليه امام شركت كردند

     مبارزه عظيم امام با اين اليه هاي حاكم و تالش وي براي جلوگيري از تكوين بخش عربي جامعه اسـالمي بـه قطـب                        
  ! را نهج البالغه سراسر منعكس مي كندسلطه

  :    اما در نامه به پسر عموي خويش عبداهللا بن عباس فقيه و پرهيزگار مي نويسد
آري، تو از ظاهر آراسته و پرهيزگارت جز فريب دادن و گـول زدن مـردم هـدفي در نظـر نگرفتـه و                        « 

ان و بيوه زنان طرفي بسته و سكه هـائي از           از هستي يتيم  ... خداي را در نماز و عبادت قبله قرار نداده اي           
طال و نقره، گردآورده اي و چنين مي گويند كه تو آن ذخيره را به حجـاز فرسـتاده اي تـا در روزگـار                         

  ».پيري و ناتواني پس انداز و اعتبار تو باشد
يا ممكن در آن هنگام كه لقمه هاي چرب و شيرين به دهان مي گذاري و بر بستر نرم آرام مي گيري، آ    « 

است نماي رعب آور و هولناك گروهي بيچاره و مستمند را در مقابل چشم مجسم نمـائي و اعتقـاد كنـي             
  )70-71صص (» كه آن سفره رنگين از شيره جان فلكزده ها آماده و گسترده شده است؟

 سـده   5متجـاوز از    ... اسـت       و عباسيان بودند كه بنام هم گوهري با خاندان پيامبر و بنام آنكه اين عبـاس فقيـه بـوده                     
و نيز در آنجا كه امام و مردم را از لحاظ مرام و هدف در زندگي تقسيم بندي مي كند آنهائي                     . حكومت كردند و به ستم    

  :را كه در لباس دين مترصد فرصتند، در زمره اشرار مي داند
ان سرمازده در پرتو حرارت     بسيار قناعت پيشه و زاهد جلوه مي كنند، اما واي بر آن روزي كه اين افعي               « 

قدرت، گرم شوند و خون منجمد سردشان به جريان افتد، در آن موقع خدا مي داند كه بروز مردم چـه                     
گردد كه اين مؤمن نمايان چقـدر پسـت فطـرت و منـافق          در آن روز،  خوب آشكار مي      . خواهند آورد 

  )140-141صص (» .بوده اند
  :ي كه عقيده را آلت دنياي خود مي كند مي فرمايدو در خطابي به كميل در وصف كسان     

، بعضي اشخاص تند ذهن و زيرك مي يابم كه مي توانند بخوبي مقصودم را دريابنـد، ولـي حيـف                 چرا« 
  .كه دينشان آلت دنيايشانست و حيف كه علم را سرماية تجارت و شهوتراني مي دانند

درمي چند بدست مي آورنـد      . ي آغاز مي كنند   كلمه چند مي آموزند و در ميان قوم، سركشي و خيرگ          « 
  )196ص (» .و آنرا دام دزدي و خيانت قرار مي دهند

     بدينقرار امام، با انجام آنچه كردني است و با مبارزه همه جانبه براي رسيدن به توحيد همه جانبه، بايد كه تـوده را از                   
  :آميزدجنبه اقتصادي بركشد و اين همگني را با همگني هاي ديگر در

  )296ص . (»اين تنگدستان اگر امروز از دارائي تو بهره اي بردند، فردا از همگناني آنها بهره خواهي برد« 
بـرك  .     اما اين برنامة انقالب ريشه اي جز در محدوده مبارزه بي امان با روابط سلطه، معني و مفهـوم پيـدا نمـي كنـد                        

و حقيقت آنسـت كـه بقـول مـدرس     : رق گرا و معاويه غرب گرا بودش) ع(جامعه شناس فرانسوي گمان كرده است علي      
 زيرسلطه ميان جامعه عرب مسلمان و جامعه هـاي          -شهيد، علي جانبدار موازنه عدمي و مخالف سرسخت روابط سلطه گر            

رنامـه  و ب . نبردي كه علي دست اندركار آن بود، نبرد همه زيرسلطه هاي جهان آن روز عليه سلطه گرهـا بـود                   . ديگر بود 
  .حكومت علي نيز منعكس كننده اين نبرد سرانجام بخش است

و . متـاثر بـوده انـد   ) ع(    از آن روز تا امروز، همه جنبشهاي خلق ما در تهيه برنامه كار، از بيانيه حكومت اسـالمي علـي               
طي كه بغرنجتر و گسترده تـر       هنوز نيز بايد بر اساس اين بيانيه و بر وفق اصول اسالم و رهنمودهاي امام و متناسب با رواب                  

شده اند، برنامه حكومت اسالمي تهيه و بشر را به اجراي آن خواند، تا مگر حركت در نظام اسالمي به اسـتقرار حكومـت                        
  .كمال مطلوب و بنيان گرفتن جامعه كمال مطلوب بيانجامد
  ٭   ٭   ٭

  
  
  
  



  
  فصل چهاردهم

  

  حاصل سخن
  

انسـان در   .  حل تضاد انسان و قدرت تمركز و تكـاثرجوي را فـراهم مـي آورد               اقتصاد توحيدي اقتصادي است كه زمينه     
اقتصاد توحيدي ماديتي است كه     . موازنه منفي و عدمي، در توحيد، از محدوده مناسبات و تناسبات قدرت آزاد مي شود              

در ايـن اقتصـاد     .  اسـت  م صيرورت به خدا، سـازگار     ن و با قرار گرفتنش در صراط مستقي       با اين معنويت، با آزاد شدن انسا      
براي فعاليت هاي تخريبي و توليد و مصرف كاالها و خدماتي كه آدميان را در فراگرد تخريب متقابل به پيش مي رانـد،                       

انسان و رشد او هـدف اسـت نـه          . در حقيقت در اين اقتصاد، تمركز و تكاثر قدرت هدف رشد نيست           . محلي وجود ندارد  
در مناسـبات و تناسـبات      . ست، بلكه هدف حذف زور بمثابه محتوي اصلي رابطه هاست         تنها تمركز و تكاثر قدرت هدف ني      

قدرت، محدوده انديشه و عمل آدمي و جهت آنرا برآيند قوا تعيين مي كنند و بنابراين انسان در معادله تـابع و تنهـا زور           
اني قدرتي است كه ايجاد مي كنـد و جـز           تا وقتي انسان از بند موازنه قوا آزاد نشود خود قرب          . در معادله متغير مي گردد    

اقتصـاد  . قدرت مخرب هيچ واقعيتي رشد نمي كند و اين واقعيت بدون تخريب انسان و طبيعت او نمي تواند رشد كنـد                    
توحيدي از جمله اسبابي است كه فراهم شدنش شرط آزاد شدن انسان و قرار گرفتن او در موازنـه منفـي اسـت و حـل       

  .كز و تكاثر جوي استتضاد انسان و قدرت تمر
     انسان وقتي از مناسبات و تناسبات زور آزاد شد، در صيرورت به خدا، جامعيت خويش را باز مي يابد و مـي توانـد در                         

دسـتگاه ذهنـي او ديگـر    . همه انواع كارها يعني ابتكار، اداره و سامان دادن و انتقاد و كارهاي اجرائـي شـركت جويـد                 
بنابراين نه تنها اين دستگاه واقعيتهـاي خـارجي را در ذهـن بـه     .  مثبت قوا ايجاد كرده باشدچهارچوبي نيست كه موازنه 

توليـد فـرآورده هـائي كـه مصرفشـان بـا       (زور بدل نمي كند و نه تنها زور ذهن را بصورت انواع فعاليت هاي تخريبـي   
ار و سامان بخشي و انتقـاد بـه وي امكـان          مادي نمي كند بلكه كارهاي ابتك     ) تخريب انسان و طبيعت از مالزمه دارد و قهر        

  .مي دهد ماديتها را به معنويت برگرداند و آنرا نيروي محركه رشد شتابگير خويش بگرداند
.     وقتي انسان ميان ماديت و معنويت اينسان رابطه برقرار كرد ندرت و كمبود بعنوان يك امر اجتماعي از ميان مي رود                    

و استعدادهاي عظيمي را كه در فعايت نخستين بار امكان پيدا مي كنند كه خود را باز يابند در اقتصاد وفور آدميان براي  
  .هاي تخريبي بكار مي برند به رشد و تعالي خود بگمارند تا كه در طريق جامعيت شتاب بر شتاب افزايد

اسـبات زور اسـت از بنيـاد متفـاوت               بدينقرار اقتصاد توحيدي با همه اقتصادهائي كه بناي كارشان تنظيم مناسبات و تن            
م مناسبات و تناسـبات قـدرت در   بنابراين علم تنظي. و ترجمان آنستاين اقتصاد بر موازنه عدمي يا عدم زور مبتني         . است

وجه مادي نيست بلكه علم مبارزه با موازنه مثبت در وجه مادي و آزاد كردن انسان از ذهنيتي است كه هر واقعيتي را به                        
كند، هر نيروئي را بقوه تخريبي بر مي گرداند و خود را بدست هوسهاي زوري مـي سـپارد كـه خـود                         مي زور تحويل 

  .انسان امروز تا دير نشده بايد به اين علم، به علم توحيد بازگردد و خود را از انهدام كامل باز رهد. ايجاد مي كند
در آن هر نيروئي بقدرت تخريبي تبديل مي گردد و هر     تالش براي آزاد كردن انسان از راه گشودن مداربسته اي كه   

ايـن تـاريخ در ايـران،       .  سال و بيشتر تاريخ مـدون دارد       4000ماديتي به ماديتي مخرب بر مي گردد از ابراهيم تا امروز            
  .تاريخ مبارزه مستمر مذهب با قدرت سياسي خودكامه است

ياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بـر سـر آنهاسـت، بـا همـه           شماره موارد مهمي كه اين مبارزه در زمينه هاي س         
تا از سوئي معلـوم    . اين فهرست را بايد مقدمه عرضه يك برنامه جامع قرار داد          . اهميت، مشكل اين زمان را حل نمي كند       

د كه راه حل    گردد كه علم اقتصاد جزئي از علم واحد مبارزه انسان در چهار زمينه فوق است و از سوئي ديگر مبرهن شو                    
قبل از مسئله و مشكل وجود ندارد و برنامه جامع گذار از شرك به توحيد و از نظـام اجتمـاعي مبتنـي بـر زور بـه نظـام                              

  .اجتماعي مبتني بر عدم زور بايد بر اساس شناسائي واقعيت اجتماعي در همه ابعاد و صور آن باشد
  .ي ايران اختصاص مي يابد     جلد دوم به آن فهرست در ايران و اين برنامه برا

  



  
  
  
  
  


