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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ اکتوبر ٢۵

  

  آزادی و ضرورت
  

.  اعمال آگاھانۀ انسان ھا و قوانين عينی اندآزادی و ضرورت مقوالتی فلسفی ھستند که نشان دھندۀ روابط متقابل بين

ضرورت، معرف قوانين تکامل اشياء و پديده ھای عينی است و آزادی، شناخت قوانين عينی و قانونمندی دگرگونی 

  .جھان عينی است

قوانين را بر که قوانين عينی را نشناخته اند به ناگزير به شکلی کورکورانه و نا آگاھانه تسلط اين  انسان ھا، تا زمانی

که انسان ھا موفق به شناختن و کشف اين قوانين عينی  از اينرو آنھا آزاد نيستند، اما ھنگامی. خود تحمل می کند

جھان و طبيعت گرديد و بتوانند آنھا را آگاھانه برای ھدف معينی مورد استفاده قرار دھند، از اينرو ديگر آزادی 

ميان آزادی و ضرورت يک رابطۀ . ی نمی تواند از ضرورت تفکيک گرددبنابرين آزاد. معينی به دست می آورند

  .ديالکتيکی موجود است و ضرورت می تواند به آزادی مبدل شود

يک خود برای تغيير جھان بايد انسان ھا در پرات. انگلس آزادی اختيار را تصميم گيری آگاھانه تعريف می کند

اما تحقق آزادی فقط با . رت ھای قوانين عينی آن را درک نمايند قوانين عينی آن را بشناسند، يعنی ضرونخست

. شناخت قوانين عينی جھان حاصل نمی شود، بلکه بايد آزادی را در پراتيک و در اخذ نتايج معين تحقق بخشيد

  .کار بسته قوانين عينی را برای دگرگون کردن جھان ب

 و بر اين پايه اقدام به فقط با شناخت ضرورت ھا. شود نمی بنابرين، آزادی حقيقی فقط به شناخت ضرورت محدود

: انگلس می گويد. فعاليت ھای عملی جھت تغيير دادن جھان است که ضرورت حقيقتاً به آزادی تبديل می شود

دست آوردن ه آزادی نه در استقالل تخيلی نسبت به قوانين طبيعت، بلکه در شناخت اين قوانين و بر اين پايه ب"

  ١."امکاناتی برای کار برد منظم آنھا برای منظور ھای معين نھفته است

  

  . تعريف می کند ٢"شناخت ضرورت و دگرگون کردن جھان عينی"مائوتسه دون آزادی را 
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نظری که . لۀ رابطۀ ميان آزادی و ضرورت، ھر نظری که يکی از اين دو را مطلق نمايد، نا صحيح استأدر مس

ضرورت اعتقاد دارد و منکر آزادی است انسان را يک پارچه زير تسلط ضرورت و بردۀ آن تصور می کند تنھا به 

و يک بينش ايده آليستی ) فاتاليست" (تقدير گرا"چنين نظری يک نگرش . داند و از اينرو وی را بندۀ سر نوشت می

، در حقيقت وجود قوانين عينی جھان و نظر ديگری که تصور می کند اراده به ھر کاری تواناست. و مکانيکی است

مطابق اين نظر، آزادی و ضرورت .  نفی می کند،طبيعت را که مستقل از ارادۀ انسان وجود دارند و عمل می کند

اراده "اين نظر نيز يک بينش . فاقد ھر گونه ارتباطی می گردند و به انسان آزادی مطلق اراده نسبت داده می شود

ھر دوی اين بينش ھا با ماترياليسم ديالکتيک که معتقد است . و ايده آليستی و ذھنی گرانه است) ولونتاريستی" (گرا

  .آزادی يک محصول تاريخی است، مغايرند

  

در تاريخ تکامل بشری، آزادی انسان با تعميق شناخت وی از قوانين عينی جھان در طی پراتيک، الينقطع تکامل 

  .وقفه ناپذير از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی استتاريخ بشريت تاريخ تکامل . می يابد
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