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  حسين فروتن داکتر غالم
 سازمان انقالبی افغانستان:  و ارسال ازبازتايپ

  ٢٠١٣ جنوری ١٩
 

   مارکسيستۀرئاليزم اسالمی و فلسف
  بخش يازدھم

  لمیعلم و قانون ع

جا دارد بار ديگر تکرار کنيم که دکتر سروش آنقدر در انديشۀ اسالم و خداوند نيست که در فکر انجام وظيفه ای است 

او . وظيفۀ مبارزه با مارکسيسم و خنثی کردن تأثير نفوذ آن در ميان جوانان و روشنفکران: که بر عھده گرفته است

توسل می شود که علم را خوار و بی مقدار کند، قوانين و پيش بينی ھای برای نيل به اين ھدف، به اين نتيجۀ نادرست م

که نتيجه بگيرد که جھان علمی و ايدئولوژی علمی پنداری واھی است و نبايد به آن  علمی را از اعتبار بيندازد، برای آن

 شناخت جھان مادی حد او نخست به نفی ارزش علوم در شناخت واقعيت می پردازد و بر آنست که علم در. باور داشت

  .»رود از آن فراتر نمی«و مرزی دارد که 

لۀ ديگری أ مسدھند که چقدر حقيقت را نشان می علوم اصوالً پيش بينی ھائی می کنند که در عمل مفيد است اما اين«

  )٣١. ص. (»است

 آنطور که ھست نشان نمیو اين بدان معنی است که علم و پيش بينی ھای علمی اگرچه در عمل مفيدند ولی حقيقت را 

گاه برای انسان دست نمی دھد و الاقل بخشی از  به عبارت ديگر شناخت جھان مادی ھيچ. دھند و نمی توانند نشان دھند

رئاليسم اسالمی ھميشه در پس شناخت جھان مادی پرده ای اسرار آميز می . باقی می ماند» اسرار آميز«آن ھمچنان 

  .مورد نياز خود را در پشت آن جای دھدکشد به اين منظور که اسرار 

تا چه در نشان دادن چھره ھائی از ھمين جھان مادی که در دسترس ما است چنين ناتوانند ... اندازه گيری ھای علمی«

  ١» رسد به جھان ھای پنھانی که اساساً عرصۀ دخالت علم نيست

شناخت . نتھی حقيقتی در عين حال نسبی و مطلقعلم ھرگاه درست واقعيت را منعکس کند به حقيقت دست يافته است م

اين قانون کلی شناخت علمی . رود انسان از جھان مادی پيوسته از سطح به عمق و از عمق کمتر به عمق بيشتر می

منتھا . جھان مادی ھيچ سری ندارد که انسان نتواند به آن دست يابد. رساند است که تاريخ علوم آن را به اثبات می

ھم وسايل تحقيق بايد در اختيار » سر«بار کشف نمی شود، چون برای کشف اين يا آن  دفعه و يک ھان يکج» اسرار«

گذارد و ھم انديشه ھای علمی بايد به سطحی برسد  باشد و اين وسائل را فقط تکامل نيرو ھای مولد در اختيار انسان می

                                                 
 )تکيه از من است) (٣٣. ص( 1
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که انديشه ھای علمی نيز  ر حال پيشرفت اند چناننيرو ھای مولد دائم د. را ميسر گرداند» سر«و » رمز«که کشف 

شود و اين روند بی نھايت  تازه ای کشف می» اسرار«يا » سر«در نتيجه در ھر زمان .  يابندروز به روز تکامل می

برای انسان در ھر زمان و در مقياس فرد يا تمام بشريت واقعيت ناشناخته ھست ولی واقعيت . ادامه خواھد يافت

  .نيستنشناختنی 

  علمی اشاره میۀحقيقت دست نمی يابد به خطای انداز» تمام«سخنران برای اثبات اين انديشۀ باطل که علم ھرگز به 

فی المثل وقتی برای اندازه گيری درجۀ . کند که ھم ناشی از حس باصره است و ھم ناشی از دخالت وسائل اندازه گيری

کند و   سنجش، خود مقداری از حرارت مايع را جذب میۀم ھمين وسيلبري حرارت مايعی، گرما سنج را در آن فرو می

درجه ای که قبل از دخول گرماسنج ( حرارت واقعی مايع ۀدھد درج  حرارتی که گرما سنج نشان میۀبنابرين درج

 و بيش به که چشم ما در موقع خواندن درجات گرماسنج کم نيست، مضافاً به اين) خواستيم اندازه بگيريم داشته و ما می

دھيم که خود  يا برای اندازه گرفتن شدت جريان برق يک سيم، يک آمپر متر در مسير جريان قرار می. رود خطا می

. دھد شدت واقعی جريان برق نيست وغيره دارای مقاومت است و بنابر اين درجه ای که اين وسيلۀ سنجش نشان می

 حائز اھميت نيست و در زندگی عادیاين تقريب .  ھمراه استبدين ترتيب اندازه گيری ھای عادی ھميشه با تقريب

 کند و آنجا که الزم آيد آنچنان دقتی به کار می  نمیءولی علم به اين اندازه گيرھای نادقيق اکتفا. اشکالی پيش نمی آورد

 -١٩ه برابر با  الکترون کدر بارۀ اندازه گيری بار الکتريکتوان گفت  چه می. رساند برد که تقريب را به صفر می

 کيلومتر در ٢٩٩٧٧۴ برابر ١٩٢۵سرعت نور در خالء بر طبق اندازه گيری سال . است) کولومب(کولون ) ۶٠٢.١(

 کيلومتر در ثانيه نشان ٢٩٩٧٩٢.۴۵٨ثانيه است که تقريب آن حداکثر ده کيلومتر است اندازه گيری بعد رقم سرعت را 

امروز سر و کار اندازه گيری ھای علمی، . د ده متر تجاوز نمی کند متر تا چن١٠دھد که تقريب آن از حدود  می

بديھی است اندازه گيری ھای علمی را با اندازه گيری ھای . است) ١٠(-٩) Nano(يا حتی با نانو ) ١٠( -۶ميکرون 

  .معمولی سنجيدن، تخطئۀ اندازه گيری ھای علمی و القاء شبھه است

 و ُکرات ديگر زندگی می کند، بديھی است اگر اندازه گيری ھا با دقت ءانسان امروز در عصر مسافرت به فضا

له ای نيست که بتواند از نظر سخنران پوشيده باشد ولی او پای أاين مس. نگيرد امکان موفقيت نيستالعاده انجام  فوق

ندازد و ت و اعتبار بي ھای علمی را از دقکه اندازه گيری کشد برای آن اندازه گيری ھای عادی روزانه را به پيش می

  .از آن بدتر در پشت اندازه گيری، حقيقت را مسخ کند

ممکن است انسان در خواندن ميزان الحراره اندکی دچار خطا شود ولی اين خطا حقيقت تب را در بيمار و حقيقت 

يقت الکتريسته و اشتباه مختصر در خواندن آمپر متر به اين معنی نيست که حق. کند حرارت را به طور کلی نفی نمی

ال ؤاما سخنران با تکيه بر اندازه گيری علمی چھره ھای جھان مادی را در زير عالمت س. خواص آن محو می شود

که دقيقترين بخش علم اند چنين آسيب پذيرند و در نشان  «روشن است که وقتی اندازه گيری ھای علمی. دھد قرار می

که علم حقيقت را به ما  نتيجه آن. تکليف بقيه بخش ھای علم معلوم است» ندادن چھره ھائی از جھان مادی چنين ناتوا

خصوص از جھان بينی علمی ه دنبال توحيد و آخرت برويد و به نسازيد، آن را رھا کنيد و ب» بت«نمی شناساند، از آن 

  ! نشويدخسرالدنيا و االخرهو ايدئولوژی علمی بر حذر بمانيد تا 

قوانين علمی «نه تنھا اندازه گيری ھا، بلکه . رود گيری ھای علمی به سراغ قوانين علمی میدکتر سروش پس از اندازه 

 نه تنھا از اندازه گيری ھای علمی که از قوانين علمی نيز حقيقتی مکشوف نمی گردد و پيش بينی ھائی .»نيز چنين اند

. گاه بر ما معلوم نمی گردد  فاصله ای که ھيچ،»قدری با واقعيت فاصله دارند «که بر اساس اين قوانين به عمل می آيد

  »اگر دارند«و »  شرطی انديۀھمۀ آنھا به صورت يک قض«که  علمی چنين اند؟ برای آن قوانين«چرا 
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 علمی بدين شکل است که اگر چنين کنيم، از اين راه برويم، با اين شيوه مبارزه کنيم به فالن نتيجه که -قانون تجربی«

  )٣٠.ص(» ست خواھيم رسيدپيروزی بر دشمن ا

اگر من خيابان مصدق را فی المثل از خيابان طالقانی مستقيم «. »اگر دارد«بدين ترتيب قانون يک قضيه شرطی است و 

اگر طی روز آسمان صاف باشد خورشيد « اين قانون است »به سمت جنوب طی کنم به چھار راه انقالب خواھم رسيد

 اين يکی ھم »ر کسی دير وقت شام بخورد و پُر بخورد خواب ھای آشفته خواھد ديداگ«اين ھم قانون است » درخشد می

می بينيد که جناب دکتر قانون علمی خود را در چه وضع مضحکی قرار داده و . است» قانون«دکتر يک » فتوای«بنابر 

 علمی و حتی نيازی نيازی به پژوھش و تحقيق» قوانينی«برای کشف چنين . به چه صورت مسخره ای در آورده است

اگر . دارد را بر او مکشوف می» قوانينی«به اندازه گيری علمی ھم نيست، تجربۀ ھر کس حتی يک فرد عامی چنين 

ئيد حکم نبود امکان داشت اين انديشه به خاطر خطور کند که ھر قانوِن علمِی أدر ت) ٣٠.ص(مثال و توضيح فوق 

سفانه توضيح مذکور به صورت عامی که بيان شده ھر قضيه أ مت.شرطی است ولی ھر قضيه شرطی قانوِن نيست

دھد و گرنه ھر کس می داند که مثال ھای فوق را نمی توان قانون علمی ناميد يا حتی چيزی  شرطی را قانون جلوه می

ار آن  شود فش نصفحجم گاز» اگر«در درجۀ حرارت ثابت : مثال ديگر او ھم که. شبيه يا نزديک به قانون علمی شمرد

در درجۀ  «اين است که) گاز ھای رقيق(قانون گاز ھا . ئيد سخن خويش استأ می گردد استفاده ناروائی برای تدو برابر

. ھم ندارد» اگر« می بينيد که قانون شرطی نيست و »کند حرارت ثابت حجم گاز به نسبت معکوس فشار تغيير می

ولی مسلم است که اين . گاز نصف شود فشار آن دو برابر می گرددحجم » اگر«بديھی است نتيجۀ قانون اين می شود که 

اين قانون . فتدی از درختی جدا شود به زمين می اسيب» اگر«. عبارت قانون نيست، جلوه ای، حالتی از قانون است

از چھار قانون جاذبۀ عمومی، يکی . در ميان نيست» اگر«در قانون جاذبۀ عمومی مطلقاً سخن از . جاذبۀ عمومی نيست

اين قانون می آموزد که ھمۀ اجسام مادی . نيروی بزرگی است که تمام کائنات را می گرداند، يک قضيه شرطی نيست

اين . ديگر را جذب می کنند و نيروی جاذبه با جرم آنھا رابطۀ مستقيم و با مربع فاصله آنھا رابطه معکوس دارد يک

که از ظواھر و سطح پديده  ی درک آن دسترسی نيست به دليل آنيک قانون علمی است که ھمه کس را به کشف و حت

ھر جسمی که : قانون ارشميدس را بگيريم. گيرد خيزد، بلکه از درون، عمق و از ماھيت آنھا سرچشمه می ھا بر نمی

شده جا ه در سيالی فرو رود فشاری عمودی از پائين به باال بر آن وارد می شود که مساوی وزن سيالی است که جاب

رابطه دھند  اين قوانين رابطۀ ميان اجسام جھان مادی را نشان می. وغيره) h = 1/2gt2(يا قانون سقوط اجسام . است

 اين رابطه در خارج از ذھن انسان و مستقل از شعور انسان .خيزد ای عام، ضروری و پايدار که از ماھيت آن بر می

 است عامقانون علمی . ورد آابد و آنھا را به خدمت خويش در می يوجود دارد و انسان فقط به شناخت آنھا دست می

يا الاقل گروه يا طبقه ای از اشياء و پديده ھا را شامل می شود، ) مانند سه قانون فوق(چون ھمۀ اجسام جھان مادی را 

دھد، ھر  ی چون فقط يک بار روی نمپايدار است چون اين رابطه ناگزير و اجباراً برقرار می گردد، ضروری است

گيرد و   چون از عمق و ماھيت اشياء و پديده ھا منشاء میماھوی استموقع که شرايط فراھم آيد تکرار می شود، 

. اينھا است خصوصيات ھر قانون علمی.  چون در وراء شعور انسان و مستقل از آن بر قرار استعينيت داردباالخره 

آيا دکتر سروش که ساعت ھا در برابر . نيست» اگر« شرط نيست، در قانون علمی اعم از قانون طبيعی يا اجتماعی،

داند که آنچه به  داند قانون چيست، واقعاً نمی تلويزيون برای بحث در مسائل مختلف فلسفی ظاھر می شود واقعاً نمی

  عنوان قانون عرضه می کند، قانون نيست؟ 

ين است که آنھا از دنيای مفاھيم، از عرصۀ منطق يکی از علل عدم درک مارکسيسم در نزد رئاليست ھای اسالمی ا

 عکس همارکسيسم ب. خورند غوطه می) فلسفه به معنای کھنه و پوسيدۀ آن(گذارند و در عالم فلسفه  صوری پا فراتر نمی

سر و کارش با جھان مادی است با جھانی که ھست و ھمانطور که ھست، با جھانی که خارج از شعور و مستقل از آن 
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کنند، دو دنيای متفاوت که ھرگز سازش و آشتی  مارکسيسم و رئاليسم اسالمی در دو دنيای متفاوت سير می. داردوجود 

 دور و ديگری به آينده تعلق دارد، دو دنيائی که ۀميان آنھا امکان پذير نيست، دو دنيائی که يکی به گذشته و حتی گذشت

  .دنيای پويائی و انقالب است) حرکت به پيش(يکی جامد و متحجر و واپسگرا و ديگری دنيای حرکت 

 که سخنران به عنوان قانون علّی می نماياند رابطه ای است که گاھی منطق »اگر چنين باشد، چنان می شود«رابطه 

 دست میه  يا پديده ای ب ءفقط شرطی را برای وجود يافتن شیاين رابطه . صوری به جای رابطۀ علّی به کار می گيرد

 علت ـ معلولی است در مواردی ۀدر مواردی اين رابطه مبّين رابط» اگر«بنابر اين . ھر شرطی علّت نيستاما . دھد

اگر آب را حرارت دھيم به بخار تبديل می شود رابطۀ : می گوئيم مثالً وقتی. ديگر حتی رابطۀ علّی را ھم نمی رساند

» زند اگر شب پايان پذيرد، آفتاب از کوه سر بر می«اما اين رابطه که . علّی ميان حرارت و بخار آب برقرار است

از آنجائی که جناب دکتر گاھی با آوردن بيتی از غزلی . رابطۀ علّی نيست چون پايان شب علّت بر آمدن خورشيد نيست

را در اينجا بياوريم که رابطه ای بر قرار » شرطی«مناسبت نيست اين بيت  بی! مسائل علمی را حّل و فصل می کند

  : کند اما رابطه ای که گويای ھيچ سخن معقولی نيستمی

  کنم مصالحه يکسر به صوفيان می کوثر

  که نگيرند اين پياله ز دستم شرط آنه ب

  ».الف ضرورتاً ب را پديد می آورد«يادمان نرود که رابطۀ علّی گويای اين امر است که 

در اينجا نيز . يان برق اجباراً چراغ را روشن می کند ابر ضرورتاً تندر و آذرخش می زايد يا جر باِر الکتريکۀتخلي

اصل عليت را ھم به طور کامل و جامع » شود اگر چنين باشد، چنان می«در کار نيست و بنابر اين رابطۀ » اگر«مطلقاً 

  .دارد بيان نمی

 قوانين حاکم بر آن دارند، وقتی قوانين علمی به شناخت واقعيت و» اگر«بديھی است وقتی قوانين علمی شرطی اند و 

  . دست نمی يابند امکان پيش بينی دقيق برای آنھا نيست

در اين جھان مخصوص و مادی انجام می پذيرند قدری )  ف–قوانين علمی (پيش بينی ھای علمی ھم که بر مبنای آنھا «

  )٣٣. ص(» با واقعيت فاصله دارند

 يا پديده شناخت صحيح و دقيقی داشته باشد منبع حرکت ء  امکان پذير است که انسان از شیپيش بينی فقط در صورتی

 که اگر چنين باشد، چنان می اين«اما وقتی شناخت ما شرطی و منحصر است به . و جھت حرکت او را نيز بشناسد

  چگونه می توان پيش بينی علمی داشت؟» شود

. جا باز ھم توسل به چند نمونه الزم استدر اين. لۀ پيش بينی علمی ھم آنگونه نيست که دکتر سروش تلقين می کندأمس

 دان روسی جدول ايميکندليف  م١٨۶٩که در  زمانی. ھرکس می تواند با مطالعه، نمونه ھای فراوانی از آن پيدا کند

يميائی را تدوين کرد، در آن جدول خانه ھای خالی وجود داشت کبھتر بگوئيم سيستم ادواری عناصر يميائی يا کعناصر 

عناصر نامی قانونمندی حاکم بر اين جدول امکان داد که نه تنھا به اين . ناصری که ھنوز کشف نشده بودندمتعلق به ع

اين عناصر بعداً کشف شدند و پيش بينی . يميائی و حتی ساختمان اتمی آنھا نيز پيش بينی شودکداده شود، بلکه خواص 

  .علمی کامالً جامۀ عمل پوشيد

  ه ما بگويد کجای اين پيش بينی علمی قدری با واقعيت فاصله دارد؟آيا آقای سخنران می تواند ب

 به ١٩٢٨ در بارۀ الکترون اين پيشگوئی علمی در Diracدر عرصۀ ذرات ُخرد اتم و در چارچوب تئوری دايراک 

 اين ١٩٣٢ در.  مخالف بار الکترون يعنی مثبت باشدشته باشد که از لحاظ بار الکتريکعمل آمد که بايد ذره ای وجود دا

پيشگوئی به تحقق پيوست و ذره ای به نام پوزيترون کشف شد و سپس به دنبال آن پيشگوئی به عمل آمد که ھر ذره را 

ضد پروتون، ضد (در واقع نيز چنين بود و به تدريج ضد ذرات يکی پس از ديگری کشف شدند . ضد ذره ای است
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چرا اين پيشگوئی دقيق علمی که به تحقق پيوست قدری ).  فوتونبعضی ذرات فاقد ضد ذره اند مانند). (نوترون وغيره

  با حقيقت فاصله دارد؟

پيش از ظھور تئوری نسبيت، ھمۀ دانشمندان فيزيک بر آن بودند که انتشار نور در فضا ھميشه خط مستقيمی را 

ی کرد که در مجاورت ميدان دانست مانند ميدان مغناطيسی، پيشگوئ دانی می اينشتين که قوۀ جاذبه را می. پيمايد می

معيار صحت اين پيشگوئی از يک راه ممکن بود و آن . جاذبۀ قوی، نور از خط مستقيم منحرف می گردد و خم می شود

که در موقع کسوِف کامِل خورشيد که تاريکی کامل حکمفرما می شود، اگر ستارگان، دورتر از وضع عادی خود  اين

 به ١٩١٩ مه ٢٩اين امر در کسوف .  آنھا بايد توسط ميدان جاذبۀ خورشيد خم شودنسبت به خورشيد به نظر آيند نور

کجای اين پيشگوئی خدشه دار است و . اثبات رسيد و امروز پيشگوئی اينشتين حقيقتی مورد قبول ھمۀ دانشمندان است

ه نتايجی که از اين آميزش بقدری با حقيقت فاصله دارد؟ يک کشيش اطريشی به نام مندل با در آميختن دو نوع نخود و 

دست آورد به اين نتيجه رسيد، يا بھتر بگوئيم، پيشگوئی کرد که عامل وراثت در موجودات زنده ذراتی مادی اند که ھر 

تحقيقات و پيشگوئی اين دانشمند سال ھا در بوتۀ فراموشی افتاد و . يک جداگانه از نسلی به نسل ديگر منتقل می شوند

اما باالخره پيشگوئی او درست از آب در آمد و امروز مسلّم است که عامل وراثت ذراتی به نام . ردکسی بدان توجه نک

  .ژن می باشند که در امتداد کرموزم ھا قرار گرفته اند

توان فاصلۀ جسم در حال سقوط را از مبداء با دقت پيش بينی  مگر جز اين است که در قانون سقوط اجسام ھر آن می

  واقعيت نيست که بنابر قانون نسبيت می توان جرم ھر جسم را در ارتباط با سرعت با دقت تعيين نمود؟کرد؟ آيا اين 

و نه اندازه گيری ھای » حقيقت قدری فاصله دارند«می بينيد که نه قوانين علمی شرطی اند، نه پيش بينی ھای علمی با 

ی علمی و ايدئولوژی علمی است و برای نيل به اين ھدف سخنران نفی جھان بين. علمی آنگونه است که وانمود می شود

حتی نمی «ھدف بايد الاقل مقام علم را پائين آورد، علم را از اعتبار انداخت و در اين کار تا آنجا پيش رفت و گفت که 

نانی صد ھا ھزار بار تاکنون خورشيد بر آمده ولی اطمي. توان به کسی اطمينان داد که فردا خورشيد طلوع خواھد کرد

با اين ترتيب نظام جھان ھر لحظه ممکن است به ھم بخورد، ھيچ چيز ضروری ) ۴٠.ص(» نيست که فردا ھم بر آيد

چون نمی توان اطمينان داشت که فردا خورشيد از درخشيدن نيفتد و . نيست و ھمه چيز محصول اتفاق و تصادف است

مين به جای عطارد و عطارد به جای زمين تغيير مکان کھکشان بر زمين سقوط نکند و زمين از حرکت باز نايستد، ز

چ نظم و ترتيبی در جھان وجود نداشت و ھر آن حادثه ای امکان وقوع يافت، آنگاه شما می وقتی ھي. ندھد و قس عليھذا

پذيريد که در روز محشر آفتاب از مغرب طلوع می کند، چشم ھای انسان ھا باالی سرشان می رود و آفتاب در چند 

ل بلند شدن و کوتاه شدن ه دائم در حامتری از سطح زمين قرار می گيرد و جن در سپيده دم با ُسم و ُدم و شاخ، با قدی ک

آری از علم نبايد بُت ساخت و به پرستش آن !!! منين ظاھر می گردد و توھمات بسيار ديگری از اين نوعؤاست بر م

اصوالً پرستش، ھر چه باشد موضوع آن، بيگانگی از خويش است، اما در عين حال نبايد به خاطر گمراه . پرداخت

 تحريف کرد، نبايد برای مبارزه با مارکسيسم مقام علم را پائين آورد، نبايد برای گمراھی مردم، کردن جوانان حقايق را

يد  آکه اين جناب دکتر که حتی به شما اطمينان نمی دھد که فردا آفتاب در می عجب آن. ھر وسيله ای را مجاز شمرد

  !مور به ثمر رساندن آن باشندأنين کسانی موای بر آن انقالب فرھنگی که چ. ولين انقالب فرھنگی استؤيکی از مس

در اجتماع نيز . در اجتماع نيز چنين قوانينی وجود دارند و عمل می کنند. وجود قوانين عينی منحصر به طبيعت نيست

ذالک ميان قوانين  مع. قانون رابطه ای است عام، ضروری، پايدار، ماھوی و در عين حال عينی يعنی مستقل از شعور

در طبيعت منحصراً نيرو ھای .  تأثير آنھا استۀقوانين اجتماع يک تفاوت اساسی است و اين تفاوت در شيوطبيعت و 

در طبيعت ھيچ چيزی که حاکی از . ديگر به قوانين حيات می بخشند ند که با تأثير خود بر روی يکاکور و بی شعور

، عواملی که تاريخ را می سازند از شعور و اراده و اما در اجتماع و تکامل آن. اراده، شعور و ھدف باشد وجود ندارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

اما . که آگاھانه و برای نيل به ھدف معينی باشد در اجتماع ھيچ چيزی روی نمی دھد مگر آن. ھدف بر خوردارند

دھد که جريان تاريخ نيز از طريق قوانين عام و درونی صورت می   انسان ھا در اين واقعيت تغييری نمیۀفعاليت آگاھان

رسند و اين مطلب آنقدر  قوانين اجتماعی فقط از طريق فعاليت ذھنی انسان ھای اجتماعی به منصه ظھور می. يردگ

اگر انسانی . جامعه يک محيط انسانی است و قوانين آنھم قوانين چنين محيطی است. عيان است که حاجتی به بيان ندارد

 روابطی است که در آن جريان زندگی ۀجامعه مجموع. ستنباشد جامعه ای نيست و طبيعتاً قوانين اجتماعی ھم ني

نوع اين روابط در مراحل مختلف تاريخ، متفاوت است و مربوط است به . اجتماعی ميان انسان ھا برقرار می شود

در محيطی که چيزی جز انسان ھا و فعاليت آنھا و روابط آنھا در جريان فعاليت نيست . درجۀ تکامل نيروھای مولد

وقتی از وجود و تأثير قوانين اجتماعی سخن . است که قوانين نيز از طريق انسان ھا و فعاليت آنھا بروز می کنندطبيعی 

تواند و نبايد از نظر فرو افتد، قوانين اجتماعی ھيوالھائی نيستند که از طبيعت يا  رود، فعاليت انسان ھا نمی می

قوانين اجتماعی از فعاليت آگاھانه، . کنند  را در زير خود ُخرد میتازند و آنھا بر سر انسان ھا می» طبيعتالماوراء «

ارادی، ھدف دار خود انسان ھا بر می خيزند، اين امر روشن و بديھی معلوم نيست چگونه برای عده ای مفھوم نمی 

ی روی خواھد به شما می گويند اگر انقالب سوسياليستی و سوسياليسم ضرورت است و ناگزير بر طبق قوانين عين. افتد

داد ديگر چه نيازی به فعاليت انسان ھا و حتی چه نيازی به حزب است آيا اين مردمان نمی فھمند که ضرورت انقالب 

سوسياليستی بدون فعاليت انسان ھا نه وجود دارد و نه به تحقّق در می آيد، يا می فھمند و برای مبارزه با مارکسيسم و 

 انقالب سوسياليستی يک پديدۀ جامعۀ انسانی است و ضرورت آن ھم از فعاليت فريب مردم آن را عنوان می کنند؟

مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر و ايجاد سازمان ھائی به . روزمرۀ انسان ھا در اين مرحله از تکامل تاريخ ناشی می شود

ر که فعاليت دشمنان منظور پيشبرد اين مبارزه، فقط در جھت حرکت انقالب سوسياليستی و سوسياليسم است، ھمانطو

که قانون انقالب  اما يک چيز مسلّم است و آن اين. انقالب سوسياليستی و سوسياليسم در جھت جلوگيری از آنست

  .سوسياليستی از ھمين مبارزۀ طبقاتی بر می خيزد و سر انجام تأثير خود را خواھد بخشيد و جز اين ھم نمی تواند باشد

که  رغم اين اين قانون رابطه ای است عينی علی. ون انقالب سوسياليستی بيرون می آيداز فعاليت انسان ھا است که قان

خود ثمرۀ فعاليت انسانھاست، رابطه ای است ماھوی، درونی که از بررسی اعماق اجتماع سرمايه داری نتيجه می شود 

 معنی که در ھر زمان و مکانی که نه از پديده ھائی که در سطح می لغزند، رابطه ای است پايدار و تکرار شونده بدين

اين قانون را مارکس نياورده، . نظام سرمايه داری مستقر گرديد انقالب سوسياليستی دير يا زود به وقوع خواھد پيوست

مارکس فقط آن را کشف کرد ھمانطور که نيوتن قانون جاذبۀ عمومی را يافت . داری پديد آمد اين قانون با نظام سرمايه

قانونی است عينی که در وراء شعور : ئوری تکامل موجودات زنده را، قانون مبارزۀ طبقاتی نيز چنين استيا داروين ت

. و ارادۀ انسان ھا وجود دارد، ضروری است چون وقوع آن در جامعه ای که به طبقات متخاصم تقسيم شده ناگزير است

قانون انقالب . د اين مبارزه ظھور خواھد کردوجود آينه پايدار است چون ھر کجا و ھر زمانی که چنين طبقاتی ب

اجتماعی نيز که انقالب سوسياليستی شکلی از آن در مرحلۀ تکامل معينی از جامعه است، ھمين خصلت را دارا است 

تفاوت اساسی در اين است . که می بينيم قوانين اجتماع در خصائص خود با قوانين طبيعت اختالفی ندارند چنان. وغيره

يند و در اجتماع از فعاليت انسان ھا و روابط ميان  آبيعت قوانين از تأثير نيرو ھای کور و الشعور پديد میکه در ط

راند، شناخت آن به انسان امکان پيش بينی و  ھر جا قانونی حکم می. افراد انسانی، به ويژه روابط توليدی و اقتصادی

باشند، منتھا بايد به اين نکته توجه داشت که جامعه يکی  ثنی نمیقوانين اجتماعی نيز از اين امر مست. پيشگوئی می دھد

از بغرنجترين و پيچيده ترين شکل حرکت ماّده است، روند آن نيز با فعاليت انسان ھا، گروه ھای اجتماعی و نيروھای 

 در عين حال طبقاتی در پيوند است و در نتيجه پيشگوئی حوادث تاريخی مستلزم شناخت يک سلسله مقدمات تئوريک و
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مقدمات تئوريک که مارکسيسم . کار بستن اسلوب علمی است، اسلوبی در انطباق با قوانين عام و طبيعت و اجتماعه ب

  :آنھا را پی ريزی کرد اجماالً چنينی است

 ۀفقط برپاي) در ھر مقياس که باشد(اوالً بايد واقعيت اجتماعی را تحليل کرد و شناخت، شناخت يک چنين جامعه ای 

دست می آيد، تئوری که متضمن تکامل نيروھای مولد و روابط توليدی و ه تئوری ماترياليستی حرکت جامعه و تاريخ ب

  .طبقاتی، متضمن مبارزۀ طبقاتی، تغيير و تکامل اقتصادی و اجتماعی است

ی آنھا و برخورد طبقاتی ثانياً بايد به بررسی تکامل اجتماعی نيرو ھای طبقاتی و شرايط زندگی آنھا، به منافع طبقات

که گفته شد قوانين اجتماعی از طريق فعاليت انسان ھا بروز می کنند، پيش بينی ھای اجتماعی نيز  چنان. آنھا پرداخت

بنابر اين بايد نيروھای محرکۀ طبقاتی را تشخيص داد و در عين . يد آاز طريق عمل و فعاليت انسان ھا به تحقق در می

  .رنما و امکانات آيندۀ مورد نظر، با منافع، با توانائی ھای اجتماعی و با ھدف ھم آھنگ باشدحال توجه داشت که دو

ثالثاً تنھا بر پايه جبر ديالکتيکی، يعنی شناخت قانونمندی ھای اجتماعی و اصل علّيت پيش بينی علمی امکان پذير 

. يزی جز تخيالت و پندار ھای واھی نيستگردد، ھر گونه پيش بينی آينده ای که بر پايه جبر تاريخی نباشد چ می

فراموش نکنيم که جبر ديالکتيکی، به قوانين اجتماعی به مثابه وحدت ضرورت و اتفاق می نگرد و اين بدان معنی 

به مبحث ضرورت و تصادف . (است که حوادث آينده بايد به مثابه مجموعۀ واحدی از ضرورت و اتفاق درک شود

  )مراجعه شود

ديالکتيک ماترياليستی انديشه . ھمان ديالکتيک ماترياليستی است) از ديدگاه عام فلسفی(پيش بينی اجتماعی ) دِمتُ (اسلوب 

کند، مبارزه ای که از آن  را برای پيش بينی، متوّجه سيستم تضاد ھای درونی و بيرونی و مبارزۀ اين تضاد ھا می

 انديشه را به سوی روابط بغرنج درونی و بيرونی سوق میديالکتيک ماترياليستی . گرايش ھای آينده بيرون می آيند

به کار بستن اسلوب . دھد، به سوی پيچيدگی تکامل که وحدت تغييرات کمی و پيوسته و تغييرات کيفی و گسسته است

 و محصول انقالبی را بايد با شيوۀ تفکر انتقادی و انقالبی در آميخت، از آنچه که نو است استقبال کرد و آنچه را که کھنه

تئوری ماترياليستی تکامل جامعه و تاريخ و اسلوب پيش بينی انقالبی، به مارکس و . جمود فکری است به دور افکند

انگلس امکان داد انقالب سوسياليستی را در نظام سرمايه داری پيش بينی کنند و اين پيش بينی درست بود، علمی بود و 

ھمين تئوری و اسلوب انقالبی، پيش بينی انقالب ضد امپرياليست و .  در آمد در روسيه تزاری به تحقق١٩١٧در اکتوبر 

مردمانی که گرفتار جمود فکری اند، آنھا که . دموکراتيک را در کشور ھای تحت سلطۀ امپرياليسم امکان پذير ساخت

انديشه ھا، مفاھيم و تئوری شمرند و شيوۀ تفکر خود را انقالبی می پندارند، آنھائی که  شيوۀ تفکر انقالبی را خوار می

دانند و نه از واقعيت جھان، نمی توانند درک کنند که واقعيت دائم در تغيير است و  ھا را برخاسته از فطرت انسان می

روند که ماھيت و کيفيِت واقعيت دستخوش تغيير می گردد و در چنين وضعی ديگر آن  تغييرات گاھی آنچنان پيش می

چسپيدن به آن خالف شيوۀ علمی و انقالبی موجب . ح بود، امروز غلط از آب در می آيدتئوری که تا ديروز صحي

. به مارکس انتقاد می کنند که پيش بينی اش در مورد انقالب اروپا درست در نيامده. شکست و ناکامی در مبارزه است

ود بود و قوس صعودی تکامل ای که ھنوز در دوران شکوفائی خ مارکس بر اساس تحليل جامعۀ سرمايه داری، جامعه

خود را می پيمود، به اين نتيجه رسيد که انقالب سوسياليستی بايد در کشور ھای صنعتی اروپا يا الاقل ھمزمان در چند 

کرد که چنانچه پرولتاريا  مارکس به درستی پيش بينی می. کشور صنعتی اروپائی صورت گيرد تا به پيروزی بينجامد

پاخيزد و حتی اگر انقالب را با سرنگونی بورژوازی به پايان ه  انقالب سوسياليستی ب کشور صنعتی برایيکدر 

بنابر اين انقالب بايد . برساند، بورژوازی سراسر اروپا به جنگ با او بر خواھد خاست و انقالب را خفه خواھد کرد

. اد و اقدام عليه پرولتاريا ندھدھمزمان الاقل در چند کشور بزرگ صنعتی روی دھد تا به بورژوازی اروپا مجال اتح

لمان متحداً کمون اتاريخ شاھد آن است که چگونه بورژوازی فرانسه و . اين پيش بينی در آن زمان کامالً درست بود
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پاريس، اين نخستين دولت سوسياليستی پرولتاريا را در خون غرق کرد، تاريخ شاھد آنست که چگونه بورژوازی جھانی 

ب سوسياليستی پيروز در کشور شورا ھا برخاست، اما در برابر دفاع پرولتاريا و ساير زحمتکشان از متحداً عليه انقال

  .ميھن سوسيالستی ناکام ماند

در اين . اما جامعۀ صنعتی در تکامل خود به پيش رفت و سرمايه داری وارد مرحلۀ نوينی، مرحلۀ امپرياليسم گرديد

ياليستی آنچنان باال می گيرد که به جنگ ھای امپرياليستی کم و بيش عصر تضاد ھای انحصاری و دولت ھای امپر

ھمين تضاد ھا و جنگ ھا به پرولتاريا در يک کشور واحد امکان می دھد که به انقالب برخيزد . طوالنی منتھی می شود

 تحليل امپرياليسم و لنين با. که بورژوازی جھانی فرصت سرکوبی انقالب را پيدا کند و آن را به ثمر برساند، بدون آن

البته با تکيه بر قوانين عينی تکامل جامعه و جامعۀ سرمايه داری، باالخص پيش بينی تازه ای کرد و پيروزی انقالب 

سوسياليستی در يک کشور واحد را به جای پيش بينی مارکس مبنی بر انقالب ھمزمان پرولتاريا در چند کشور بزرگ 

  . در روسيه تزاری به تحقق در آمد١٩١٧بينی نيز درست بود و در اکتوبر  شصنعتی اروپا قرار داد و اين پي

مائوتسه دون که اصول ديالکتيک مارکسيستی را در يک کشور نيمه مستعمره و نيمه فئودالی به کار بست با تحليل دقيق 

دست داد، ه ازه ای بجامعۀ چين و نيرو ھای انقالب و ضد انقالب به کار بردن اسلوب علمی مارکسيستی، قوانين ت

بينی ھای ديگری کرد که با پيش بينی ھای مارکس مغايرت داشت، ولی ھمۀ پيش بينی ھای او به وقوع پيوست و  پيش

  . پيروز گرديد که چيزی جز انقالب سوسياليستی نبود١٩۴٩انقالب در 

داد که ظاھراً با پيش بينی ھای  برای نخستين بار چنين انقالبی در يک کشور نيمه مستعمره و نيمه فئودالی روی می

اما چيزی که مارکس به کشف آن توفيق يافت و درست ھمين کشف است که پايه پيش بينی ھای . مارکس توافقی نداشت

اجتماعی است، اين است که قوانين عام تکامل طبيعت و اجتماع و در عين حال اسلوب تحقيق و بررسی جامعه را بر 

 ناپايدار معرفی می کنند که حتی نمی توانند ۀمردمانی که قوانين طبيعت را انداز. ست دادده اساس ديالکتيک ماّدی ب

 اطمينان دھند که فردا خورشيد بر خواھد آمد، ارزش قوانين اجتماعی را باز ھم بيشتر تنزل می دھند و تا آنجا تنزل می

  گويا. رستددھند که پيش بينی بر طبق قانون گويا خود قانون را به ديار عدم می ف

وقوع حادثه ای که پيش بينی ه که ب در قوانين تاريخی يک عنصر نا اطمينانی بزرگ ديگری ھم وجود دارد و آن اين«

کرده ايم اطمينان نمی توانيم داشته باشيم و ای بسا که خوِد پيش بينی، حادثۀ مورد انتظار را عوض کند، به تأخير اندازد 

  )٣۶.ص(» يا برای ھميشه خنثی کند

در برابر ) که بورژوازی و خرده بورژوازی کشور سوسياليستی پيروز را نيز در بر می گيرد(البته بورژوازی جھانی 

، با تمام وسايل و با توسل به تمام شيوه ھای مبارزه می کوشد ءتالش پرولتاريا و رھروان آن می ايستد و با تمام قوا

اما اين بدان معنی نيست . ه تأخير اندازد و چه بسا در کار خود موفق استتالش پرولتاريا را در انقالب ناکام گرداند، ب

جامعۀ سرمايه داری . که انقالب سوسياليستی روی نخواھد داد و سوسياليسم به جای سرمايه داری نخواھد نشست

نی ھم نيست اين در عين حال بدان مع. ھيچ تالشی جلوی اين ضرورت را نخواھد گرفت. سوسياليسم را ايجاب می کند

 انقالب سوسياليستی و سوسياليسم است که بورژوازی را به مقابله بر می انگيزد و قانون انقالب پيش بينیکه 

سوسياليستی را به ديار عدم می فرستد، وضع پرولتاريا در جامعۀ سرمايه داری، مبارزۀ او عليه بورژوازی را ايجاب 

نشيند که مارکس پيدا شود و انقالب سوسياليستی را  اريا در انتظار نمیمی کند و بورژوازی ھم برای مقابله با پرولت

 بورژوازی را ھم ۀاساساً انقالب سوسياليستی بر پايه مبارزۀ طبقاتی استوار است و مبارزۀ طبقاتی مقابل. پيش بينی کند

ۀ مورد انتظار را عوض يا برای حادث«اين انديشه که پيش بينی اجتماعی، . برای ناکام گذاشتن پرولتاريا در بر می گيرد

چون اگر قانونی ھست و پيش بينی بر .  می کند در واقع چيزی جز انکار وجود قوانين اجتماعی نيست»ھميشه خنثی

گيرد، ديگر نه حادثۀ مورد نياز عوض می شود و نه برای ھميشه خنثی می گردد؛ البته در قوانين  اساس قانون انجام می
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 برخورد نيروھای مخالف لحظۀ وقوع پيش بينی را نمی توان تعيين کرد ولی اين بدان معنی دليله اجتماعی درست ب

ال قرار می ؤاگر پيش بينی علمی به وقوع نپيوندد، قانون تحت عالمت س. نيست که پيش بينی به وقوع نخواھد پيوست

حکمفرماست معتقد ) عت و جامعهطبي(در واقع ھم سخنران به قوانين و اصول علمی که بر سراسر جھان مادی . گيرد

او مفھوم جبر تاريخ را که چيزی جز قانونمندی ھا و رابطۀ علت و معلولی در جامعه نيست، ناشی از . نيست

که ھمه را به سوی خود  داند که گويا مارکسيسم در آن گرفتار آمده است، مارکسيسم گويا برای آن ئی می»تنگنا«

وگرنه کسانی که با علم سر . را به دست آورد جبر تاريخ را َعلَم کرده است» ن علمیدل مبارزا«فراخواند، برای آن که 

دانند که جبر تاريخ کمترين پشتوانۀ علمی ندارد و اساساً اينگونه مسائل را  و کار دارند و آن را به خوبی می شناسند می

 خود با اين ترھات می خواھد انديشه ھای او مانند ھمکيشان. دھند در علم به ھيچ کسی وعده نمی. جائی در علم نيست

اما اين اباطيل در بازار کساد و بی رونق آنھا خريداری . رنگ باخته، زنگ زده و پوسيدۀ خود را به جوانان بفروشد

امروزه به ويژه در ايران پس از قريب پنج سال تجربۀ جمھوری اسالمی اين فريبکاری ھا و اغفال ھا راه به . نمی يابد

مارکسيسم با نيروی بيشتری روح و ذھن پويندگان راه حقيقت را تسخير می کند و به رھروان پرولتاريا . می بردجائی ن

در ايران مارکسيسم و کمونيسم را با تبليغات . که چشم به آيندۀ تابناک بشريت دوخته اند نيروی بيشتری می بخشد

ايران به . می توان اعدام کرد ولی کمونيسم را نمی توانکمونيست را . آخوندی نمی توان متوقف ساخت يا از بين برد

. راه سرمايه داری می رود، در برابر بورژوازی، پرولتاريا روز به روز با کميت بيشتر و با کيفيت بھتر قد می افرازد

رد، کمونيسم توان تغيير داد، اگر می توان نظام سرمايه داری و بورژوازی و پرولتاريا را نابود ک اگر اين وضع را می

تالش سردمداران جمھوری اسالمی تالشی . اما جامعه به عقب بر نمی گردد. توان بر انداخت و مارکسيسم را نيز می

دست خود اينھا و يا به دست نيروھای استثمارگر ديگر ادامه ه عبث و بيھوده ای است و سرمايه داری در ايران يا ب

م و کمونيسم درست زائيدۀ ھمين نظام سرمايه داری است، نظامی که مارکسيس. خواھد يافت و به پيش خواھد رفت

اگر نظام سرمايه داری را نمی توان نابود کرد، . برچيدن بساط آن از عھدۀ ھيچ نيروئی جز پرولتاريا بر نمی آيد

سم مردنی مارکسيسم و کموني. مارکسيسم و کمونيسم را نيز نمی توان از رشد و تکامل و از پيروزی نھائی بازداشت

نيل به . که جامعه را از قيود نظام طبقاتی آزاد نسازد به حيات خود، به پويائی خود ادامه خواھد داد نيست و تا زمانی

اين ھدفی است که مارکسيست ھا به آن ايمان دارند و راه .  مبارزه و ادامۀ مبارزه ميسر نيستۀاين ھدف جز در ساي

  .ودمبارزه را نيز تا پايان خواھند پيم

  

 

 


