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 :توجه

. باشد ینگارنده م یشخص یها ، تجارب و پژوهشین مقاله بر اساس تراوشات ذهنيمطالب موجود در ا   
چ وجه آگاهانه صورت نگرفته و يگر به هيذ و اقتباس آن در صورت وجود منابع دقابل ذکر است که اخ

س و آدرس ينو نقل و اقتباس مطالب، با ذکر نام مقاله. باشد یم ی، کامال اتفاقیهرگونه مشابهات احتمال
  .ت و مأخذ و منبع، کامال آزاد و بالمانع استيسا وب
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ن حاکم يرو قوانيکه پ به شرطی! م، اما ياز ما موجودی با ارزشکه هر کدام ايم  از کودکی شرطی شده   
 شه و رفتار و گفتارمان گردد وياندی  هيما ريباشد، فالن زبان و فرهنگ خم گذاری ارزشار يمعم، پول يباش
...  

ت و رفاهی که يم ولی در چارچوب قالب آزادی و امنيرفاه ت ويو به طور کلی ما کامًال آزاد و در امن    
تواند برای زندگی ما ارزشی داشته باشد، بلکه در تضاد با آن هم  نمی گری است و نه تنهايخصوص دم

پول  م مثًاليا ثابت کنيم و يل کنيه و تحلين حاکم را تجزيم تا قوانييمبنا اگر در صدد برآ نيبر ا. گردد می واقع
، ما چه ... گردد و می هيان به ما هداست که توسط حاکمای  شرفتهيداری پ ری پنهانی برای بردهيغل و زنج

ارهای ياز سوی افرادی که چارچوب مع کنند و چه می بندی مان قالب یرا براها  از طرف کسانی که ارزش
د با بی توجهی و حتی ياند، شا بنا نهاده) واقعی ريهر چند ساختگی و غ(های غالب  خود را براساس ارزش

ت ياست که ما واقع يیها شان ارزشيطی که محک ايرا در شرايز م،ياصطکاک فکری و اعتقادی روبرو گرد
 ن نظرات نباشديد ايياجتماعی قادر به تأای  شهين محک کليکامًال عادی است که ا م،يبر می ر سواليآنها را ز

... 

شوند؛ به شرطی که  می ادآوريد و پنهانی به ما يشما آزاد: نديگو می حاکمان ها و درکل تمامی گروه    
  ... ديما باشی  دهبر

 م، خوديده می ل به آزادی مبنا قراريم و حال آنکه چارچوبی را که در راه نيهست یما به دنبال آزاد    
 تی دستيمحبوب خواهی رهبر به چنان یهای آزاد انيمثًال در برخی از جر. برخاسته از نقض آزادی است

رد که رهروانش يگ می ش قراريستا د و چنان موردرس می روان خوديپی  گونه یت خدايابد که به معشوقي می
نکه يدانند، غافل از ا می روی از اويرا در گرو پ وجود او به شمار آورده و آزادی خودی  آزادی را عصاره

 .خرند می و بجای آزادی، به جان تيبردگی را با نقاب خوشبختی و موفق

ارات و آزادی يش اختيجهت افزاای  لهينوان وسضدارزشی همچون پول را به ع گذاری ارزشار يا معيو     
ت يبه رسمهای  لتری است برای کنترل آزادیين در صورتی است که در عمل پول فيو ا ميريبکارمی گ
  گردد؛ می ن گونه توسط حاکمان اعماليما که بدی  نشده شناخته

  حاکمان سویت نامشروط فرد از يت شناخته نشدن آزادی و حق انتخاب و عدم امنيبه رسم -١

  ج پوليه و ترويآزادی مشروط با ارا  - ٢

  ازهاين نيتأم يیمندی از پول جهت توانا رش و بهرهيپذ  - ٣

ار پولی يت معيشتر ناخودآگاه حاکميارات و کسب منافع بيدر گسترش حدود اخت ط با سعیين شرايو در ا    
 . ميباش می خود) مشروط ا آزادیي (شتر متضمن بردگیيج نموده و در واقع بيترو ت ويرا تثب
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 بدون (آزادی برآمده و جهت تحقق آن) ا کسبيو (ت شناساندنيصدد به رسم ن روند برخی دريدر ا    
آورند، غافل از  می ن مهم به شمارير ايمس درای  لهيگران پول را وسي، همانند د)ار پوليت معيشناخت ماه

 شان  های نامشروط یشتر هم شاهد خنثی شدن آزاديول، بپ شتريرش بيمندی و پذ نکه عمًال با بهرهيا
ری يگ بهره م که؛ بايين مطلب اشاره نمايدر ادامه جهت اثبات بی ارزش بودن پول بهتر است به ا ،باشند می

م، ينفی همان ارزش نائل گرد ک ارزش بهيم توسط ين که بتوانير سوال برد و ايتوان پول را ز می از پول،
ی  به ماهنامه رج ( و ساختگی بودن آن ر واقعیيبر بی اعتباری آن ارزش و در اصل غلی است يخود دل
  .)ا آلرژیيپول انرژی  / ٥٨ص /  ١٧ش /  مهاباد

 بندی ت طبقهيرا براساس کمها  تيفيک ،مبنای مشخصی ار ويگذشته از اعتبار ارزشی، پول بدون مع    
ا يمتفاوت و ی  ان مثًال دو مادهيبتواند روابط روشنی را م ار ارزشی واقعی کهيمع يیبرای شناسا کند، لذا می

مشخص کند، ناشناخته  ،...ها و يیت و چگونگی همبستگی مواد و افکار و احساسات و تواناياصًال کم
به صورتی آگاهانه، مدلل و عملی  ک ارزش و قانون مشترک که بتواندين برای شناخت يهمچن. مانده است
 . مينيب می در مورد تناسب وجود را راهگشا ان آنها باشد، پژوهشيانگر نسبت هماهنگی ميمبنا و ب

ت يو وضع طيان بر خود و شرايط موجود و اطرافيم شرايرگذاری مستقيما شاهد تأث ،در خصوص روابط    
و از نظر م يرند، هستيگ می قرار فهم مای  طهيم که در حيرمستقيغای  وهيط ولی به شيافراد خارج از مح

 ن گونه عنوانيل خود را بديم و دليباش می ...ط ويان افراد، شرايهمبستگی به نوعی منکر وجود روابط م
برد، ما قادر به درک آن  می یبدون اطالع ما لذت و رنج گر ويم که مثًال وقتی فردی در مکانی ديينما می
ج مثبت و يم آن اوضاع، متوجه نتايتقذکر است که با وجود عدم درک مس ن خصوص الزم بهيدر ا. ميستين
گذارد و با  می ريط و وجود ما تأثيظاهرًا نامربوط بر شراای  ارات و به گونهيم که بر اختيگرد می ا منفی آني

ادراک ما از آن اندک و در ی  ان است ولی محدودهيدر م يیها م که رابطهيابي ن مسئله درمیيدقت در ا
 . باشد می چارچوب حواس پنجگانه محصور

ن يم گوناگونی در ايرمستقيا غيم يمستقهای  ر فعاليتيگيآزادی نامحدود فردی پ شتر ما در آرزویيب    
 ارات فردی شناخته شدهيخاص اختی  ن در حالی است که در کل مرز و محدودهيم و ايباش می خصوص

 .)و به عکس(گذارد  می برجا ا مثبتیيرات منفی يگر تأثيش در زندگی افراد ديست و اعمال فردی ما کمابين

ر و يت عملی در جهت دمکراسی فراگيخواهی و به طبع آن رکود موفق یآزادی و آزاد با وجود ابهام در    
 ))سلطه طلبی ((در مقابل)) يیآزادی گرا((غالب ی  دهيحقوق بشر، شاهد ناکارآمد بودن واقعی ا عدم تحقق

ا يم يمستق(افراد خاصی  ايارهای فرد و يآن اصول و معا جمعی که در يفردی  يیسلطه گرا. ميباش می
های حاکم اجتماعی  ها و گروه ن دولتيقوان بارز آنی  گردد، و نشانه می ليگران تحميبر د) ميرمستقيغ
اند، غافل از  و پرورش وحدت جمعی و ملی برپا گشته يیشکوفا باشند که با هدف می ...)اسی، مذهبی ويس(
ن اساس يرسد؛ و بر ا می و رشد استقالل فردی افراد به ظهور يیشکوفا اوجنکه وحدت جمعی در يا

ست که با پررنگ يش نيری بيازمند، تزويبودن ما به خصوص در جوامع وابسته و ن و اجتماعی يیهمگرا
خواهی  ندای آزادی. ديت گرايتواند به واقع می قير استعداد و عاليشرفت در مسيفردی برمبنای پ تيشدن هو
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آدمی در صورتی . ستيستادگی در مقابل سلطه طلبی است و در هر صورت راه حل نيری و ايجبهه گ نوعی
ل به يد گردد، متمايآزادی نا ام ر عدالت ويشرو باشد و از اصالح عادی اجتماع در مسيکه استقالل طلب و پ

ت و ياحساس رضا فرد ابراز وجود نموده و ط با وجودی کهين شرايگردد و در ا می اسیيهای س تيفعال
 .گردد نمی در جهت رشد اجتماع واقع ینياديرات بنييد ولی تغينما می سرزندگی خاصی

  .بانانش خود در بند آنندم که زندانير در زندانی هستيما اس    

. آمد می ز افتخارات به شماريداری در ر گر بردهيمحاسن بود و در زمانی د زمانی بردگی فردی جزو   
 داری ده شد ولی ابر بردهيان برچيشه و بنياز ر) در کل(نی منقلب شد و بردگی فردی جها سپس نگرش

ها هنوز  گذشت قرن ره و تار ساخت که اکنون بايمدرن جمعی آسمان نه چندان آفتابی آزادی فردی را چنان ت
 . مياز اسارت جمعی خود بی خبر

ن در يه افکنده و ايی است که بر جهان ما سايهار ابرييگنجد تغ می مای  شهياند که درای  و حال آزادی    
 ابرها )توهمی(روز را حاصل نورافشانی  يیو روشناايم  د بی خبر ماندهياست که از وجود خورش حالی
نی که يابرها و مرزهای دروغ د که ازيخواهد رسای  دار باشد ولی به زودی لحظه د اکنون خندهيشا. ميدان می
خاطره برجای نخواهد ماند و شاهد درخشش  کيزی جز يبندی کرده است چ ميان انواع ابرها را تقسيم

جهان بتابد، ی  جهان، به تساوی بر گستردهی  گانهي م بود که در پهنای آسمانيدی خواهيم خورشيمستق
مثال ابرهای مورد بحث هم . ما مواجه شده بودی  ولی با چشمان بسته دهين هم تابيهمچنان که قبل از ا

 نه چندان دور شاهد انحالل بردگی مدرن جهانیای  ندهيو در آ. فردی و گروهی است های و حکومتها  دولت
م و يدان می شيجزو ملزومات اجتماعی خو) همانند بردگی فردی گذشته(که اکنون آنرا ای  بردگی. ميباش می

  .م شديشومش خواهی  گر حتی خاکسپار خاطرهيدر روزگاری د

  

 


