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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  حسين فروتن داکتر غالم
  سازمان انقالبی افغانستان:  و ارسال ازبازتايپ

  ٢٠١٣ جنوری ٢۶
 

   مارکسيستۀرئاليزم اسالمی و فلسف

 بخش پانزدھم

 یضرورت و آزاد

از مطالب پيش به خوبی روشن است که اختيار، آزادی فردی است، آزادی افراِد انسانِی جدا از يکديگر، آزادی فقط 

که از کار ھای ناشايست بپرھيزند و به اعمال و افعال نيک و شايسته بپردازند تا از نعمات اُخروی بھره مند  برای آن

اختيار، آزادی فردی در زمينۀ معنويات . ی کند، نزديکی به خداوند استھدف بزرگی که انسان از اختيار دنبال م! گردند

ھای خشک و متحجر، صرف نظر از شرايط زمانی و مکانی، صرف نظر » بايد و نبايد«و اخالقيات است، در زمينۀ 

  .و اين خود چيزی جز سلب آزادی نيست. از تکامل جامعه

اين سبک برخورد از . داد ولی تکيه را بر روی اختيار گذاشت باط میکه آزادی را با دانش و دانائی ارت ارسطو با آن

و اختيار از يونان به اسالم » جبر«ارسطو به قرون وسطی رسيد و کليسا آن را برای مقاصد مذھب به کار گرفت، 

 کھنه است و و اختيار متعلق به دنيای» جبر«لۀ أمس.  رئاليسم اسالمی مطرح می شودمنتقل شد و ھنوز ھم ھمانگونه در

لۀ جبر و اختيار به گونه ای مطرح می شود که گوئی جھان از أمس. دھد بوی پوسيدگی آن فلسفۀ انقالبی را آزار می

و اختيار » جبر«که به  اما برای رئاليسم اسالمی چاره ای نيست جز اين. حرکت، و فلسفه و علم از پويندگی بازمانده اند

دھد به  ار محبوس سازد چون آزادی به مفھومی که ماترياليسم مارکسيست به آن میبچسبد و آزادی را در زنداِن اختي

رئاليسم اسالمی با آزادی در ھيچ زمينه ای سر سازگاری ندارد ھمانگونه که با علم خصومت می . معنی مرگ آن است

  مگر نمونۀ حکومت اسالمی در ايران گويای اين امر نيست؟. ورزد

در يک گوشه به » جبر و اختيار« صفحه ای خود در بارۀ ٣٠٠تقی جعفری در رسالۀ جالب است که استاد محمد 

  :ارسطو بازگشته و ارتباط دانائی با آزادی را آورده و البته به سبک اسالمی بيان کرده است

يده ھا اين عوامل و پد. خداوند بزرگ در دستگاه پھناور ھستی ميليارد ھا پديده و عوامل را به جريان انداخته است«

انسان را وادار می کند که در راه «اين واقعيت . »گاھی برای انسان روشن و گاه ديگر تحت محاسبه قرار نمی گيرند

افزايش معلومات خود بکوشد تا بتواند ھر چه بيشتر آنھا را تحت محاسبه در آورده و در زندگانی خود با موفقيت 
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وليتی نخواھد ؤ مقدار مجبور بوده و کوچکترين مسان باشد در ھمانبيشتری روبرو گردد و ھر مقدار که عاجز و ناتو

  ١»داشت

و اين خود يک قدمی است ولو کوچک به سوی درک حقيقت و فلسفۀ مارکسيست زيرا ھمۀ حقايق به مارکسيسم ختم می 

  .شوند

ته اند و گاه و بيگاه با انسان در طبيعت دستخوش نيرو ھای کور است، نيرو ھائی که او را در بند اسارت خود نگاه داش

فتد، او و حاصل کار و زحمت او  سازند، صاعقه از آسمان فرو می اتازيانه بر او می تازند و او را ناتوان و نابود می

ورد، سيل سرازير می شود، ھمه چيز او را  آدھد، برای او ويرانی و مرگ ببار می را به آتش می کشد، زلزله روی می

 جاذبۀ زمين او را وا می دارد که در سطح زمين باقی بماند، بيماری ھای گوناگون او را تحليل با خود می برد، نيروی

دھد او را به وحشت می اندازند و  سازند که پايان آنھا مرگ است، کسوف و خسوف روی می می برند و رنجور می

  ...غيره غيره

وفق مراد نيست؛ برده در زير تازيانۀ برده دار مجبور در اينجا ھم وضع بر . شايد در جامعه وضع به از اينست؟ اما نه

دھد، دھقان سرف در زير قدرت فئودال دست و  به کار توانفرسا بوده و در زير ھمين تازيانه جان خود را از دست می

ه فقط آزاد است نيروی کار خود را به ھر کس ک» آزاد«پا می زند و ارباب ھر چه بخواھد به سر او می آورد، کارگر 

در . می خرد به بھائی نازل تر از بھای واقعی بفروشد و تن به استثمار دھد تا خود و خانواده اش از گرسنگی تلف نشوند

جامعه اقليتی ثروتمند وسائل توليد را در اختيار دارد و برای تحصيل ثروت بيشتر و زندگی مجلل تر دمار از روزگار 

  .اکثريت زحمتکش در مياورد

سر می برند، ھمه چيز با دست ه ی بلند و زيبائی می آفرينند ولی خود در زاغه ھای تاريک و نمور بکارگران کاخ ھا

تصور نرود که . توانای توده ھای رنجبر توليد می شود، ولی آنھا خود از استفاده از نعماتی که توليد می کنند محرومند

رژوازی نيز زمانی که پا به عرصۀ وجود نھاد و رشد بو. اين نيرو ھای کور فقط گريبان اکثريت زحمتکش را می گيرند

کرد ھرگز نمی خواست با دست خود گور کنی را بپرورد که گور او را بکند، سرمايه دار ھرگز مايل نيست که بحران 

ھای اقتصادی و سياسی سراسر جامعه را فرا گيرد و او را به ورشکستگی و نابودی بکشاند، فئودال ھرگز خواستار 

 بورژوازی نبود که او را از سرير قدرت به زير بکشد و کليسا نيز ھيچگاه داوطلبانه تن به از دست رفتن قدرت پيدايش

بدين ترتيب در جامعه نيز نيرو ھائی در کار است که خالف خواست و ارادۀ انسان ھا ... قرون وسطائی خود نمی داد

  .عمل می کنند و انسان در برابر آنھا ناتوان است

ست که انسان در برابر نيرو ھای کور طبيعت و اجتماع از آزادی برخوردار نيست، گرفتار و اسير آنھا است، اما مسلم ا

. سلطۀ اين نيرو ھا تا زمانی است که انسان آنھا را نشناخته و به ماھيت و چگونگی تأثير و عملکرد آنھا پی نبرده است

تاريخ تکامل جامعۀ . ھداف انسان، انسان را از قيد آنھا آزاد می گرداندشناخِت اين نيرو ھا و استفاده از آنھا به خاطر ا

، »آزادی در شناخت ضرورت است«انسانی شاھد گويائی از اين آزادی تدريجی است و اين حکم فلسفۀ مارکسيست که 

  .حکمی بس عميق و پر معنی، در انطباق کامل با حقيقت و واقعيت است

ضرورت ھمين نيرو ھای کور و الشعور اند که تأثير آنھا به ورت چيست؟ ضر. آزادی در شناخت ضرورت است

. رانند صورت قوانينی تجلی می کند، قوانينی مستقل از خواست و ارادۀ انسان که بر طبيعت و جامعه حکم می

  .ضرورت آن پديده يا حادثه ای است که بايد به وقوع بپيوندد و حتماً به وقوع می پيوندد
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ان ضرورت است، توالی شب و روز يا زمستان و تابستان ضرورت است، سقوط اجسامی که به ھوا مرگ طبيعی انس

پرتاب می شوند ضرورت است، تبديل مادۀ غير زنده به مادۀ زنده در شرايط مشخصی که در گذشتۀ بسيار دور بر 

  .روی زمين وجود داشته ضرورت است، کسوف و خسوف ضرورت است وغيره

دارد در عين  ی رابطۀ انسان را با ضرورت ھای کور و قانونمندی ھای طبيعت و جامعه بيان میآزادآزادی چيست؟ 

بنابر اين ماترياليسم مارکسيست . حال مبين درجۀ شناخت اين ضرورت ھا و درجۀ تسلط انسان بر اين ضرورت ھا است

ت که غالباً جنبۀ انتزاعی دارند محدود نمی آزادی را به اختيار و آزادی فردی آن ھم در دائرۀ تکامل اخالقيات و معنويا

  .دھد کند بلکه به آن دامنۀ وسيعتری می

انسان در برابر نيرو ھای کور و قانونمندی طبيعت و جامعه تا زمانی درمانده و ناتوان است، تا زمانی مقھور و اسير 

به شناخت قوانين دست يافت، اين که ضرورت شناخته شد، ھمينکه انسان  ھمين. آنھا است که آنھا را نشناخته است

. انسان است که بر ضرورت تسلط می يابد، خود را از قيد آن می رھاند و آن را برای اھداف خويش به کار می اندازد

  .يد و ضرورت به آزادی تبديل می شود بدون آنکه خود محو و زائل گردد آبدينسان انسان از اسارت بيرون می

آزادی در شناخت اين قوانين است و . دست نمی آيده ب) در طبيعت و جامعه(وانين عينی آزادی ھيچوقت بدون شناخت ق

تکامل تکنيک ماشينی در توليدات صنعتی، ساختمان تأسيسات برق آبی . وجود می آيده در امکاناتی که بر اثر شناخت ب

ری ھای مھلک، بھره گيری از شناخت و برق اتمی، استفاده از انرژی اتمی، پرواز در فضا، قلع و قمع بسياری از بيما

قوانين عينی تکامل جامعه برای فعاليت آگاھانه و ثمر بخش انسان ھا، اينھا ھمه نشان ميدھند که چگونه انسان با شناخت 

ضرورت ھای کور و قوانين عينی می تواند خود را از زير سلطۀ طبيعت و اجتماع بدر آورد و بر طبيعت و اجتماع 

آزادی، آنگونه که رئاليسم اسالمی می . ينھا ھمه نشانۀ آنست که آزادی در گروی شناخت ضرورت استا. فرمان براند

اين تکامل جامعه است که طی روند . نماياند، نعمتی نيست جاودانی که يک بار برای ھميشه به انسان اعطا شده باشد

انسان اوليه . ا در ھمۀ زمينه ھا گسترش ميدھدخود انسان را از قھر طبيعت و اجتماع آزاد می سازد و دامنۀ آزادی ر

حتی زمانی که توانست خود را از حيوانات ممتاز گرداند، ھنوز ھمانقدر مقھور طبيعت بود که حيوانات ديگر، اما ھر 

آزادی يک آيا روشن نيست که . گامی که در راه شناخت طبيعت برداشت به ھمان اندازه خود را از قھر طبيعت رھانيد

 تکامِل شناخت پيوسته آزادی را بسط و گسترش  است، يک روند است و بنابر اين يک مقولۀ تاريخی است؟پروسه

ھر روز بيشتر و عميق تر انسان را از زير سلطۀ نيرو ھای کور بيرون می کشد و دامنۀ فرمانروائی او را بر . ميدھد

ادی فقط زمانی فرا می رسد که انسان ھا قوانين تبديل دنيای ضرورت به دنيای آز. طبيعت و اجتماع توسعه می بخشد

  .عينی طبيعت و اجتماع را بشناسند و مورد استفاده قرار دھند

فلسفۀ مارکسيست خالف رئاليسم اسالمی ھرگز پديده ای . لۀ اختيار جنبۀ خاصی از مفھوم مارکسيستی آزادی استأمس

، پديده و روند دنيای مادی و از آنجمله شعور انسان  ء شیھر. ھانشمول مستثنی نمی سازدولو شعور انسان را از جبر ج

 پديده ای از شعور در زير سلطۀ جبر و ضرورت است ۀارادۀ انسان نيز به مثاب. از تأثير ضرورت و جبر برکنار نيست

امنۀ ھر چه د. لۀ مورد نظرأيم گيری با آگاھی و دانائی در مسو با اين توضيح اختيار چيزی نيست جز توانائی تصم

 ای دقيق تر و عميق تر و ھمه جانبه تر باشد انسان با آزادی بيشتر تصميم می گيرد و عمل می مسألهشناخت انسان از 

ھر گونه شک و ترديد در انتخاِب يکی از امکانات تصميم گيری . کند و عمل او در چنينی حالتی بر وفق مراد است

  .افی امر است و در عين حال نشانۀ فقدان آزادی و اختيارمتفاوت و متضاد، نشانۀ عدم شناخت يا شناخت ناک

آزادی رابطۀ انسان با ضرورت و قانونمندی عينی است ھم در طبيعت و ھم در اجتماع، رابطه ای که پيوند ديالکتيکی 

جتماعی اين دو مقوله را نشان ميدھد و آزادی را در شناخت ضرورت و قانونمندی و استفاده از اين شناخت در پراتيک ا
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ضرورت از آزادی و آزادی از ضرورت جدا نيست و ھيچيک بدون ديگری مستقل از ديگری وجود ندارد و . بيند می

  .از اين دو آنچه عمده است ضرورت است که در جريان تکامل اجتماع پيوسته به آزادی تبديل می شود

 است و منحصراً در اجتماع مصداق قولۀ اجتماعیمباالخره اگر آزادی در پيوند با انسان قابل طرح است بنابر اين يک 

  .توسعۀ مفھوم آزادی از اجتماع به طبيعت که در آن جبر کور حکمفرماست نادرست است. پيدا می کند

  

 ضرورت و اتفاق

ميگوئيم ضرورت عينی، يعنی ضرورتی که . قبول ضرورت عينی در طبيعت و اجتماع يک خصيصۀ فلسفۀ مادی است

مقولۀ ضرورت در تفکر، در واقع انعکاس نسبتاً . و مستقل از آن در طبيعت و جامعه حکمفرما استدر خارج از ذھن 

 روابط عينی است که اشياء و ۀضرورت مانند عليت و قانونمندی در زمر. صحيح ضرورت عينی در ذھن انسان است

نمی تواند آن را ناديده انگارد و از کنار فلسفۀ مارکسيست . پديده ھا و روند ھای طبيعت و اجتماع را به ھم پيوند ميدھد

ذالک کسانی نيز  مع. اين حقيقتی است که از ديد کسانی که به فلسفۀ مارکسيست آشنائی دارند پوشيده نيست. او بگذرد

بر » اصول فلسفه و روش رئاليسم«از مارکسيسم می پردازند بدون آنکه آن را بشناسند، » انتقاد«پيدا می شوند که به 

  : کهآنست

اعتقاد به نسبِت ضروريه را از مظاھِر جموِد » طرفداراِن منطِق ديالکتيک مبحِث ضرورت را در منطق زائد ميدانند«

  ٢.ميشمارند» استاتيک«منطق به اصطالح 

آيا اين نظريه را بايد به حساب عدم آشنائی با فلسفۀ مارکسيست گذاشت يا به حساب غرض ورزی که بايد از آن يا ھر 

يا به حساب ھر دو؟ عجيب تر آنکه در صفحۀ مقابل مطالب . ديگر برای بی اعتبار کردن مارکسيسم مدد گرفتشيوۀ 

  بنابر: فوق، آنجا که از عقايد مختلف در بارۀ ضرورت سخن به ميان می آورد، مينويسد

وِن جبِر علی و معلولی ی است زيرا که قانوِن عليِت عمومی و قانبنظاِم موجودات نظاِم ضروری و وجوماديين جديد «

  ٣»معتبر است

نظام موجودات را ضروری می داند چگونه می تواند در بارۀ مقولۀ ضرورت ) ماديين جديد(اگر ماترياليسم مارکسيست 

مارکسيسم ھيچگاه مفاھيم و مقوالتی را که به کار . سکوت اختيار کند و توضيح ندھد که ضروری و ضرورت چيست

  . وضيح نمی گذاردبرد بدون تعريف و ت می

رئاليسم اسالمی مبحثی را به ضرورت اختصاص ميدھد ولی ھرگز ضرورت را معنی نميکند، چون از دادن تعريف 

  :در توضيح معانی ضرورت چنين می نويسد» اصول فلسفه«او در . اين مقوله ناتوان است

اگر در يک مفھوم ابھام و يا اجمالی . ردضرورت و امکان از جمله مفاھيمی ھستند که احتياج به تعريف و توضيح ندا«

  ».باشد برای توضيح آن بايد متوسل به تعريف شد و اگر ابھام و اجمالی نباشد مستغنی از تعريف و توضيح است

يا بھتر گفته (چگونه مقوله ای فلسفی مانند ضرورت می تواند مستغنی از تعريف باشد؟ در منطق و فلسفه کمتر مفھومی 

و مفاھيمی مانند رنگ، ميوه، فلز، ) ی را نمی يابيد که ولو خالی از ابھام، تعريف خود را داشته باشدشود ھيچ مفھوم

اگر تعريفی نداشته باشند که حد و مرزی برای آنھا ترسيم کند، اساساً ... حيوان، گياه، زنده، حيات، مرگ، تکامل و

حتی به اين منطق ھم بی اعتنا است و به شما می » سماصول فلسفه و روش رئالي«اما . مفھوم و معنائی پيدا نمی کند

  :گويد
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ھر کس به . از تعريف، چندان احتياجی به اقامۀ برھان نيست) امکان و ضرورت(برای مستغنی بودن اين دو مفھوم «

يابد که تصور روشن و بسيار روشن و بسيار واضحی از اين دو مفھوم ی ضمير و وجدان خويش مراجعه کند در م

  ٤»دارد

چگونه می شود در يک بحث جدی و حتی شوخی، مخاطب ضمن بحث، مقصود و معنای کلمه ای را که به کار برده ايد 

از شما بپرسد و شما او را به ضمير و وجدان او مراجعه دھيد؟ اگر در ضمير و وجدان او کلمه، معنای روشن داشت که 

  .در مقام پرسش از شما بر نمی آيد

موجب می شود که تفاوت ميان ضرورت و عليت، » مفاھيِم عاِم فلسفی«و ھمچنين ساير فقدان تعريف ضرورت 

مقوالِت فلسفی ضرورت، قانونمندی و عليت ھمه از يک سنخ اند معذالک نمی . ضرورت و قانون در تاريکی بماند

  .توان ميان آنھا عالمت تساوی گذاشت

 تر از ضرورت است بدين معنی که در جھان مادی ھيچ در مورد ضرورت و عليت از يکسو بايد گفت که عليت عام

مرگ طبيعی انسان، مرگ انسان . چيز بدون علت نيست ولی حادثه ای می تواند روی دھدکه ناشی از ضرورت نباشد

بر اثر سانحه ھر دو از اصل عليت پيروی می کنند ولی اولی که از جوھر و ماھيت حيات انسان می تراود ضرورت 

از . پيوندد يا نپيونددفاق است يعنی ميتواند به وقوع بيد و دومی ضرورت نيست، تصادف و ات آ پيش میاست و اجباراً 

توالی . سوی ديگر ھر رابطۀ علی رابطه ای ضروری ميان علت و معلول است ولی ھر رابطۀ ضروری علی نيست

قرار نيست، ميان تساوی دو ضلع و شب و روز، توالی تابستان و زمستان ضروری است ولی ميان آنھا رابطۀ علی بر

تساوی دو زاويه مجاور آنھا در يک مثلث متساوی الساقين رابطۀ ضروری برقرار است ولی رابطۀ علی نيست، بدين 

  .معنی نمی توان گفت ضرورت عام تر از عليت است

 قانون رابطۀ .ھر قانونی ضرورت است ولی ھر ضرورتی قانون نيست. در مورد ضرورت و قانون نيز چنين است

عام از اين جھت که يا برای تمام . عام و پايداررابطه ای ضروری ولی در عين حال . ميان اشياء و پديده ھا است

کند مانند قانون جاذبۀ عمومی و قانون بقاء ماده، و يا الاقل يک دسته از اشياء و پديده ھا را در بر می  طبيعت صدق می

اما ضرورت حتماً جنبۀ عام ندارد و می تواند به پديده ای منفرد و . برای گاز ھای رقيق ماريوت - گيرد مانند قانون بويل

  ).بيرون آمدن زنده از غير زنده در سطح زمين(تنھا تعلق گيرد 

ضرورت مانند عليت به قانونمندی، رابطۀ عينی ميان اشياء و پديده ھا و روند ھای دنيای مادی است، رابطه ای که 

رابطۀ ميان آب و بخار در شرايط .  ھميشه به صورت معينی بروز می کند و نه به ھيچ صورت ديگرتحت شرايط معين

در اين صورت آب به صورت بخار در می آيد و نمی تواند به . متعارفی و صد درجه حرارت رابطه ای ضروری است

ين با جرم عظيم خود جرم ھرگاه سنگی به ھوا پرتاب شود به زمين باز می گردد چون زم. صورت ديگری در آيد

از نظام سرمايه . کوچک سنگ را به سوی خود می کشد و اين سقوط بر طبق قانون سقوط اجسام صورت می گيرد

اگر گفته می شود که نظام سوسياليستی . يد و نمی تواند بيرون نيايد آداری بنابر ضرورت نظام سوسياليستی بيرون می

صد درجه حرارت و شرايط متعارفی ضروری است يا سقوط جسمی که در فضا ضروری است يا تبديل آب به بخار در 

رھا شود به زمين ضروری است ھمه به استناد رابطه ای که ميان اجسام و پديده ھا بر قرار است، رابطه ای ضروری 

  .که ناگزير به صورت معينی بروز می کند

  :به شما می گويد» اصول فلسفه و روش رئاليسم«

ما «، »...ھرگز نمی شود گفت درختی که امروز ھست، امروز نيست... ی را از خودش نميتوان سلب کردھيچ واقعيت«

  ٥»می ناميم«ضرورت » اين خاصه را در بحث ھای خود
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. ضرورت آنچيزی است که وجود دارد. به اين مفھوم ھر چيز به علت اينکه ھست و تا زمانيکه ھست ضرورت است

اگر انسان امروز در خيابان گرفتار .  شود که در جھان مادی چيزی جز ضرورت نيستواقعيت دارد، نتيجه اين می

شود ضرورت است و گويا جز اين نمی تواند باشد، اگر در بھار تگرگ شديدی باريد و سر درختی ھا را زد  سانحه می

در يک کالم ...  استضرورت است و جز اين نمی تواند باشد، اگر نوزادی ناقص الخلقه چشم بر جھان گشود ضرورت

نويسندۀ ھمين عبارات، خود . ھر آنچه ھست و واقعيت دارد يا واقعيت پيدا می کند ضرورت است در حاليکه چنين نيست

علت اين سردرگمی اين است که مقولۀ ضرورت با . در جای ديگر به اتفاق اشاره می کند و اتفاق يعنی نفی ضرورت

ضرورت بالذات، (عمل می آيد، با تمام انواعی که برای آن بر شمرده می شود  هتمام پرگوئی ھائی که در بارۀ آن ب

و ھمين . برای رئاليسم اسالمی روشن نيست...) ضرورت بالغير، ضرورت ذاتی فلسفی، ضرورِت ذاتِی منطقی وغيره

خود در ضمير و آقايان که خيال می کنند ھر کس به ضمير و وجدان خود مراجعه کند مقولۀ ضرورت را در می يابد، 

  .وجدان خود ضرورت را درک نکرده اند

ضرورت مانند ھمۀ روابط ديگر دنيای مادی دارای حقيقت عينی است يعنی مستقل از شعور انسان وجود دارد و در 

رئاليسم اسالمی بر آنست که ضرورت حسی نيست، معقول است، ضرورت را نمی توان . ذھن انسان انعکاس می يابد

. اصوالً ھيچ مفھومی قابل ديدن، لمس کردن يا بوئيدن نيست. اين حقيقتی غير قابل انکار است.  لمس کردديد، بوئيد و

مفاھيم ساده مانند رنگ، ميوه، حيوان، گياه وغيره نيز واجد ھمين خاصيت است ولی اين بدان معنی نيست که اين مفاھيم 

 خارج از ذھن، حيوان وجود ندارد، ميوه وجود ندارد، آنچه البته در. آفريدۀ ذھن اند و ريشه در واقعيت خارج ندارند

معذالک ذھن انسان مفھوم ميوه را به . ھست مشخص است، زرد آلو است، انگور است، سگ است، گربه است وغيره

ھمۀ مفاھيم . کمک تفکر و تعقل و تعميم از آنچه که در ميوه ھای مشخص، مشترک و ماھوی است بيرون می کشد

مفھوم يک پله کان باالتر از شناخت حسی در معرفت به دنيای خارج است، مفھوم شناخت . خته می شونداينگونه سا

واژۀ ميوه يا حيوان در نزد ھر انسان شناخت عميق تر و . عميق تر و گسترده تری از واقعيت خارج به دست می دھد

 ھر انسان شناخت عميق تر و وسيع تری واژۀ ميوه يا حيوان در نزد. دھد گسترده تری از واقعيت خارج بدست می

مفھوم، . شناخت حسی و شناخت تعقلی: ياد آور شويم که شناخت دارای دو مرحله است. است، تا واژۀ پرتقال يا موش

مفاھيم و . ضرورت نيز يکی از ھمين مفاھيم است منتھا به مراتب عام تر و ھمه گير تر. سنگ بنای شناخت تعقلی است

در مثال ھائی که در مورد ضرورت ذکر . باشند و چه فلسفی ھمه از شناخت حسی منشاء می گيرندمقوالت چه علمی 

سنگ ناگزير به زمين می افتد، آب ناگزير بخار می شود، سرمايه : شد، رابطۀ ضروری در ھمه جا محسوس است

 ميليون ھا واقعيِت نظير اينھا، به انسان با مشاھدۀ اين واقعياِت ناگزير و... داری ناگزير به سوسياليسم می انجامد و

، )عموميت دادن آن به تمام موارد(و تعميم ) جدا کردن رابطۀ ناگزير و تخلف ناپذير از ھر مورِد مشخص(کمک تجريد 

بدين سان مقولۀ فلسفی ضرورت با آنکه ديدنی، بوئيدنی و لمس کردنی نيست . مفھوم يا مقولۀ ضرورت را می سازد

رئاليسم اسالمی که از تئوری شناخت، درک روشن و جامعی ندارد، بناچار اين . بيرون می آيدولی از شناخت حسی 

و مفاھيم تنھا قوۀ تجريد و تعميم «را به طريق ديگری نائل شده ) ضرورت(اين حقايق » عقل«نتيجه را می گيرد که 

» مفاھيم عامۀ فلسفی« معنی است که و اين بدان» کلی سازی ذھن نيست بلکه واجد بودن اين مفاھيم عامۀ فلسفی است

ذھن آن را به صورت قطعی و «قانون علمی ھنگامی صورت قانون علمی به خود می گيرد که . ذھنی و فاقد عينيت اند

قانون علمی آن نيست که خود در واقعيت قطعی و خالف ناپذير باشد، قانون علمی آنست که . »خالف ناپذير تلقی کند

خالف ناپذيرِی قانوِن علمی نتيجۀ انعکاِس واقعيِت عينی در مغِز انسان . »الف ناپذير تلقی کندذھن آن را قطعی و خ«
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اينجا است که خصلِت عينِی مفاھيم و مقوالت و حتی قوانين نفی می شود و خصلِت . نيست بلکه نتيجۀ تلقی ذھن است

  .ايده آليستِی رئاليسِم اسالمی آشکار می گردد

 يا ءضرورت ايجاب می کند که شی. گيردعنوان تکلمۀ آن مقولۀ تصادف و اتفاق قرار می در برابر ضرورت و به 

 ء، در حالت تصادف و اتفاق شیپديدۀ مشخصی تحِت شرايط معين حتماً و ضرورتاً وجود يابد و نمی تواند جز اين باشد

درخت سيب در بھار . به صورت ديگر به اين صورت اتفاق افتد يا ممکن است وقوع يابد يا نيابد، ممکن استيا پديده 

شکوفه کردن و به ميوه نشستن درخت ضروری است و . بر اثر شرايط مساعد شکوفه می کند و سپس به ميوه می نشيند

اين ضرورت از ذات و درون درخت سيب، از رابطۀ ميان ارگان ھايش، از رابطه اش با محيط . ناگزير پيش خواھد آمد

اما ناگھان تگرگ ممتدی شکوفه ھای درخت را می . ت از سرشت و ماھيت پديده ميتراوندضرور. آيد خارج بيرون می

. وقوع بپيوندد يا نپيوندده بارش تگرگ ضروری نيست، اتفاقی است، ممکن است ب. ريزاند و درخت به ميوه نمی نشيند

انقالب . وامل خارجی استبينيم، از سرشِت درخت بر نمی خيزد بلکه مربوط به ع بی بار شدِن درخت چنانکه می

نجامد، اين ضرورت از درون خود جامعه ای که در آن انقالب اگزير به سوسياليسم و کمونيسم بيسوسياليستی بايد ن

اما بورژوازی امپرياليستی می تواند به کشور . سوسياليستی روی داده و از روابط توليد سوسياليستی منشاء می گيرد

اتوری پرولتاريا را با ديکتاتوری بورژوازی جانشين کند يا حتی در درون کشور بقايای سوسياليستی ھجوم برد و ديکت

دست می گيرند و جامعه را از مسير ساختمان ه طبقات بورژوازی و خرده بورژوازی در شرايط مساعد قدرت را  ب

. اين يک امر تصادفی استسوسياليسم و کمونيسم منحرف می سازند و روابط سرمايه داری از نو استقرار می يابد و 

عوامل درونی (ناگزير به مرگ پايان می يابد ) و بيرونی(بر اثر عوامل درونی ) يا ھر موجود زندۀ ديگر(حيات انسان 

اين ضرورت است اما مرگ بر اثر سانحه نتيجۀ عوامل درونی نيست، نتيجۀ عوامل خارجی ) نقش تعيين کننده دارند

تصادف در واقع، يک . ود در طبيعت و اجتماع وجود تصادف و اتفاق انکار ناپذير استچنانکه مالحظه می ش... است و

  :اين مطلب را با مثال ھائی روشن می کنيم. شکل بروز ضرورت و تکملۀ آنست

ورشکستگی ه فرض کنيم در يک کشور سرمايه داری، يک مالک کوچک مثالً صاحب يک شيرينی فروشی کارش ب«

شيرينی فروش خود گمان می برد که اين حادثه صرفاً . اين حادثه غالباً پيش می آيد. ديل می گرددمی کشد و به پرولتر تب

در واقع ھم تصادفی است که اين شيرينی فروشی و نه آن ديگری . اتفاقی است و ھيچ رابطه ای با ضرورت ندارد

يگر می تواند تا پايان زندگيش ورشکسته ميشود، چون در يک مکان ديگر، تحت شرايط ديگر، يک شيرينی فروِش د

می توان يک رشته عوامل اتفاقی يافت که درست به ورشکستگی ھمين شيرينی . صاحب شيرينی فروشی باقی بماند

. فروشی انجاميده اند، مثالً اين عامل که در مجاورت آن يک شيرينی فروش مشتريان خود را از دست داده است وغيره

در جامعۀ سرمايه داری با تکامل صنعت، . د ھر تصادف ديگر يک ضرورت نھفته استاما در پشت ھمين حادثه، مانن

يک پروسۀ ضروری و اجنتاب ناپذير است و اين قانون ) کاسب ھا، دھقانان، پيشه وران(ورشکستگی خرده بورژوا 

.  می کندبروز) ورشکستگی مالکين کوچک منفرد(اين ضرورت از خالل انبوھی از تصادفات . سرمايه داری است

بدون وجود اين پديده ھای اتفاقی منفرد که خود نتيجۀ جريان عمومی تکامل سرمايه داری است ضرورت اقتصادی نمی 

  ٦».تواند به منصه ظھور رسد

گاھی بر حسب تصادف پائين تر و گاه باالتر . قيمت کاال در توليد سرمايه داری بر حسب عرضه و تقاضا فرق می کند

يد که کاال در طول  آاما از خالل اين نوسانات تصادفی اين قانون حاصل می.  به فروش می رسداز ارزش واقعی آن

  .رود زمان و صرفنظر از نوسانات قيمت، در بازار به ارزش واقعی خود به فروش می
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 ثابتی است و اين تجزيه به ميزان. مواد راديو اکتيو تجزيه می شوند به اين معنی که پيوسته ذراتی به خارج می پراکنند

اين اندازه گيری پيش بينی می کند که چه مقدار از عنصر راديو اکتيو در دورۀ معين . می توان آن را دقيقاً اندازه گرفت

اما تعيين اين امر که طی اين دوره کداميک از اتم ھا دستخوش تجزيه می شوند ممکن نيست و مربوط . تجزيه می شود

  .به تصادف است

در ھر . يد نتيجۀ برخورد مولوکول ھاِی گاز با جداِر ظرف است آ گاز بر جداِر ظرف وارد میفشاری که از طرفِ 

لحظه تعداد بيشماری از آنھا با جدار ظرف برخورد می کنند اما اينکه کدام ملکول در کدام لحظه، به کدام نقطه از جدار 

نتيجه می شود که بنابر آن ميان فشار و حجم خورد محصول تصادف است ولی از خالل اين تصادفات اين قانون  بر می

  .گاز رابطۀ کامالً معينی برقرار است

ھر تصادفی را علتی است منتھا علت يا عللی . اين نکته را ھم ياد آوری کنيم که اتفاق از دائرۀ اصل عليت بيرون نيست

اينکه من پس از سال ھا . خارجی استبلکه علت يا علل . که منجر به بروز اتفاق می شود از درون پديده بر نمی خيزد

اين مالقات بستگی به . بر حسب اتفاق دوستی را در خيابان مالقات ميکنم به اين معنی نيست که علتی در کار نمی باشد

اين دارد که من چه موقع از خانه بيرون آمده و چه سيری را پيموده ام و چه توقف ھا يا تأخير ھائی داشته ام تا به نقطه 

اين مالقات از ذات من يا دوست من سرچشمه . ھمين عوامل در مورد طرف مقابل نيز صدق می کند. ام ات رسيدهمالق

 تقاطع پديده ھائی است که ھر کدام علت يا علل ۀاتفاق در نقط. بلکه مربوط به علل و عوامل خارجی است. نمی گيرد

ن نتيجه برخورد شرايط بسياری است و لذا ضروری نيست و تالقی اين پديده ھا در آن نقطۀ معي. باشند خود را دارا می

رئاليسم اسالمی اتفاق را از بيخ و بن نفی می . چنانچه يکی از اين شرايط وجود نيابد اين تالقی صورت نخواھد گرفت

 کند کند در حالی که اگر برای تعريف و توضيح  مفاھيم و مقوالت فلسفی، انسان بايد به ضمير و وجدان خود مراجعه

مقولۀ تصادف از مفاھيمی است که درک آن به مراتب آسان تر از ضرورت است چون ھر کس در زندگی عادی با آن 

سر و کار دارد و به ھمين جھت به اتفاق و تصادف معتقد است و آن را می پذيرد، اگر چه بر اثر تلقيناِت روحانيت آن 

ن مقولۀ فلسفی که ھر کس، با تجربۀ شخصی آن را احساس ھمي. نسبت ميدھد» سرنوشت«و » قسمت«و » تخت«را به 

قانون عليت و معلوليت در مقابل فرض صدفه و اتفاق «. نمی يابد» اصول فلسفه و روش رئاليسم«می کند جائی در 

صدفه عبارتست از اينکه فرض کنيم حادثه ای خود به خود بدون آنکه شيئی از اشياء دخالت داشته باشد بوجود . است

  ٧».يکی از ضروريات عقل امتناع صدفه و اتفاق است. آيد

ت بود لصدفه و اتفاق که ھمه کس محال بودن آن را درک ميکند اينست که چيزی که وقتی نبوده و بعد بود شده بالع«

  ٨».بشود

ع امتنا«آن را درک می کند » محال بودن«رئاليسم اسالمی علی رغم عقل سليم و علی رغم اينکه واقعيت روزمره 

اتفاق بنابر . می شمرد آن ھم به اين دليل که اتفاق گويا بالعلت است» يکی از ضروريات عقل«را » صدفه و اتفاق

روشن است که با اين . رئاليسم اسالمی گويا آنچيزی است که علت ندارد و ھيچ شيئی از اشياء در بروز آن دخيل نيست

معلوم نيست رئاليسم اسالمی اين . ت ندارد وجود نمی يابدتعريف، اتفاق خود بخود نفی می شود چون چيزی که عل

مزرعۀ گندم گاھی مورد ھجوم واقع می . انديشه را که اتفاق بالعلت است از قوطی کدام عطاری بيرون کشيده است

ھجوم ملخ ضروری نيست، اتفاق است چون ممکن است روی دھد و ممکن است روی . شود و محصول نابود می گردد

آيا کسی را در جھان پيدا می کنيد که از بين رفتن محصول را . در ھمه حال علت نابودی محصول استندھد ولی 
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بالعلت بداند؟ البته وقتی عقل و خرد از دنيای واقعيات روی برگرداند و در عالم ديگری سير کند ناگزير به گفتن چنين 

  .ترھاتی کشانيده می شود

در جھان ھستی اتفاق «پس از بيان اين ادعا که » صول فلسفه و روش رئاليسما«شگفت انگيز تر اينکه نويسندۀ اصلی 

  :بيان ميدارد» اتفاق«مطالبی به اين شرح تحت عنوان » وجود ندارد

ما می گوئيم سال گذشته بار درختان خوب بود و کمک شايانی به اقتصاد ما می کرد ولی اتفاقاً سرمای آخر بھار يا «

ھمچنين می گوئيم امروز بامداد .  سر درخت را از ميان بُرد و به رشد اقتصاد لطمه زدتگرگ اول تابستان محصول

 در اين »...برای خريدن حوائج خانه به بازار می رفتم اتفاقاً با فالن دوستم برخورد نمودم و فالن گزارش را به من داد

 ١در مثال (،  آنھا نام اتفاق و اتفاقی داده ايمخواھيم ديد حوادثی که بهمثال ھا و صد ھا مثال ديگر اگر کنجکاوی کنيم 

نمی خواھيم بگوئيم علت فاعلی نداشت و فعل بی فاعل ...)  مالقات دوست و گزارش آن٢ثير او، در مثال أسرما و ت

بلکه می خواھيم . بوجود آمد زيرا علت فاعلی ھر يک از حوادث در مثال ھای مزبور پھلوی خود حادثه معلوم است

 اتفاقی در ھر يک از مثال ھا، ارتباطی به علل و عواملی که در مثال ذکر شده نداشته و از جريان آنھا پيش ۀادثبگوئيم ح

مثالً در مثال محصول و سرما، طبيعت درخت ھای ميوه و سبز شدن بھاری و شکوفه باز کردن و باز . بينی نمی شد

) سرما و از ميان رفتن ميوه(خره اين مجموعه اين غايت را نگاه داشتن و به واسطۀ تغذيه ميوه را بزرگ نمودن و باال

پس حادثۀ اتفاقی، غايتی است که بدون ارتباط به فاعل و بی اقتضای فاعل در . در دنبال خود نداشته و پيش بينی نمی شد

، معلول خود را با تامل در اين بيانات دستگير می شود که در مورد اتفاق بايد سلسله ای از علل«....دنبال کار بيايد

بوجود آورند و يک رشته ديگری از علل نيز معلول، ديگری را موجود سازند و به واسطۀ برخوردی که ميان شان 

ثيری موافق يا مخالف انجام دھند که با سلسلۀ اول ارتباط أدوم در مجرای سلسلۀ اول تصرف و تپيدا می شود سلسلۀ 

  ٩»نداشته باشند

 مع. مجموعۀ اين بيانات حاکی از آنست که نويسنده خود ھم به اتفاق معتقد است و ھم وجود آن را بدون علت نمی داند

سياه بر » مسائلی که در اين مقاله اثبات گرديد«ذالک تمام توضيحات مانع از آن نيست که در نتيجه گيری نھائی، در 

  يانات فوق بر نفی اتفاق داللت دارد؟آيا ب. »اتفاق وجود ندارد«روی سفيد بنويسد که 

تفاوت » ضرورت«و » عليت«در اينجا است که ميان دو مقولۀ فلسفی » رئاليست ھای اسالمی«اشکال اساسی 

آنھا نمی فھمند که ھر رابطۀ ضروری، علی . گذارند و اين از عدم درک آنھا از اين دو مقولۀ فلسفی ناشی می شود نمی

از ديدگاه آنھا اتفاق نيست چون ھر چيزی را علتی است و چون ھر چيزی را . وری نيستاست ولی ھر رابطۀ علی ضر

 بدينصورت است که ھر حادثه مسألهطرح صحيح . علتی است پس اتفاق و تصادف را بايد از قاموس فلسفه کنار گذاشت

ون ھر حادثه ای ضروری معذالک اتفاق ھست چ. ای را علتی است و اتفاق و تصادف از اين اصل مستثنی نمی باشند

 عکس، تصادف هبنابر آنھا اتفاق و تصادف نيست چون رابطۀ علی در ھمه جا و ھمه حال صادق است، درست ب. نيست

  .و اتفاق ھست چون ھمه چيز ضروری نيست

بديھی است وقتی صدفه و اتفاق از جھان رخت بربندد ھر حادثه ای رنگ ضرورت به خود می گيرد، وقتی اتفاق از 

ھر آنچه به چشم می خورد ضروری . بيعت و جامعه بيرون رود، آنچه بر جھان فرمان ميراند ضرورت است و بسط

در اينجا است که نه تنھا تصادف و اتفاق تا درجۀ ضرورت ارتقاء می . است و نمی تواند غير از آنچه که ھست باشد

ليسم اسالمی با نفی اتفاق و تصادف در چنين رئا. يابد بلکه ضرورت نيز تا درجۀ تصادف و اتفاق سقوط می کند

ھر پديدۀ معلولی تا ضرورت نداشته باشد «بر آنست که » اصول فلسفه و روش رئاليسم«. گيرد موضعی قرار می
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کسی که در خيابان در نتيجۀ تصادف با ماشين جان خود را از دست ميدھد مرگ او ضرورت . ١٠»موجود نمی باشد

  ست که اتفاق تا درجۀ ضرورت و ضرورت تا درجۀ اتفاق تغيير يافته است؟آيا جز اين ا! داشته است

 در مبارزه اش عليه ١٨نشاندن ضرورت در مقام فرمانروای بالشريک طبيعت و جامعه از مختصات ماترياليسم قرن 

يکی . ميکنندبرای ماتريالسم مکانيکی سخن از اتفاق و تصادف نشانۀ نفی قوانينی است که در طبيعت عمل . مذھب است

  :از اين ماتريالست ھا، ھولباک، بر آنست که

ما ميتوانيم «...»ھمۀ آنچيز ھائی که ما می بينيم ضروری است و نمی تواند غير از آنچه که ھست طور ديگری باشد«

پيش مطمئن باشيم که ھيچ علت ناچيز و دور افتاده ای نيست که گاھی بزرگترين و مستقيم ترين تأثيرات را برای ما 

وفان فراھم آيد و جريان باد آن را به ما برساند يک اتمسفر ط عناصر يک اشايد چنانچه در صحرای خشک ليبي. نياورد

خفه کننده ای ايجاد می کند که مزاج و احساسات مردی را تحت تأثير می گيرد، مردی که روابطش به او امکان ميدھد 

  ).سيستم طبيعت(» ود در بارۀ سرنوشت بسياری از خلق ھا تصميم بگيردبر مردمان بيشماری تأثير بگذارد و با ارادۀ خ

می بينيد که چگونه يک حادثۀ تصادفی در مکانی دور دست می تواند جھت حرکت ملت ھا را تغيير دھد و آنھا را 

د در واقع  فرانسه که ضرورت را مطلق و اتفاق را نفی می کردن١٨ماتريالست ھای قرن . گرفتار بال و مصيبت گرداند

  .حوادث خطير و سرنوشت ساز جامعه را از تصادفات کوچک نتيجه می گرفتند

  

  شناخت

: از واژۀ شناخت دو معنی مستفاد می شود. شناخت سير انعکاس واقعيت عينی در مغز انسان و در عين حال نتيجۀ آنست

 يافته است و از اين پس نيز تا بی نھايت در معنی عام و جامع، شناخِت واقعيِت عينی است که در طول تاريخ بشر تکامل

  . يا پديده اطالق می شودءد و خاص، به شناخت اين يا آن شیتکامل خواھد يافت و در معنای محدو

يد می کند اين است که شعور انسان قادر است ئخ و به ويژه تکامل علوم آن را تأاصل اساسی شناخت که تمام تکامل تاري

فلسفۀ مارکسيست جھان را شناختنی می داند و در اين امر ھيچگونه .  انعکاس دھد و بشناسدواقعيت عينی را به درستی

ز شناختنی نيست و انسان فقط ماھيت ھرگ(» نفسهال بءشی«نظر کانت در بارۀ اين که . دترديدی به خود روا نميدار

يخی انسان و پيشرفت ھای علوم را می تواند بشناسد، خالف ھمۀ دستاورد ھای پراتيک تار) نمود(»  برای ماءشی«

انسان قادر است از نموِد اشياء و پديده ھا به . ھيچگونه شکاف عميقی ماھيت و نمود را از يکديگر جدا نمی سازد. است

 ءشی« به ءکانت با تقسيم شی. دست يابد» سهنفال بءشی«به شناخت »  برای ماءشی«ت آنھا پی ببرد و از شناخت ماھي

» ءشی«د است که آنچه ما می شناسيم او معتق. در واقع شناخت جھان مادی را نفی می کند» رای ما بءشی«و » نفسهالب

، آن مکتب فلسفی است که )Agnosticisme(آگنوستيسيسم . برای ما است ليکن در پشت اين شناخت چيست ما نميدانيم

و » نفسهال بءشی«انت که شکاف ميان ک پيروان کمعذال. کلی ناتوان می بينده انسان را در شناخت واقعيت عينی ب

به اين . ديدند مکتب خود را به صورت ديگری ادامه دادند را در تضاد فاحش با واقعيات علوم می»  برای ماءشی«

صورت که در ھر حال توانائی علم در شناخت واقعيت محدود است و انسان فقط به شناخت بخشی از جھان مادی دست 

اما دستاورد ھای جديد » . نخواھد توانست به شناخت اجرام آسمانی و تحوالت آنھا نائل آيدانسان ھرگز«. خواھد يافت

ماھواره ھا توانستند کرۀ ماه را از نزديک بشناسند و بر روی آن انسان پياده : علوم بر اين نظريه نيز خط بطالن کشيد

طيفی در راديوی نجومی شناخت انسان را از  ۀتجزي. دست آورنده کنند، توانستند از سيارات ديگر اطالعات دقيقی ب

شناخت اتم و انرژی اتمی امکان داد تحوالت درونی بسياری از اجرام آسمانی . اجرام آسمانی وسعت داد و دقيق تر کرد
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اين وسائل در گذشته در اختيار انسان نبود و علم و تکنيک آنھا را در اختيار انسان گذاشت . روشن گردد وغيره وغيره

  . يقين وسائل تازه و تازه تری در آينده در اختيار انسان قرار خواھد گرفتو به

گرايشی که جھان را مطلقاً نشناختنی ميداند و : بدينسان آگنوستيسيسم در شکلی که کانت به آن داد دو گرايش پيدا کرد

فاصل می کشد با استناد به رئاليسم اسالمی ميان خود و کانت خط . گرايش ديگری که برای شناخت محدوديت قائل است

معذالک در اردوی اگنوستی سيست ھا . »دست بشر از رسيدن به حقايق به کلی کوتاه است«اين امر که کانت می گويد 

  :باقی می ماند و استدالل او در اين زمينه اين است که

ديگر حقايق جھان بی پايان انسان ھر چند با درست راه بردن فکر می تواند به کشف حقايق نائل شود، اما از طرف «

علم کل نصيب کسی نخواھد .  از حقايق جھان نمی تواند نائل شودپاره ایاست و استعداد بشر محدود، پس بشر به کشف 

  ١١»شد

پاره ای «اين . از دسترس شناخت انسان دور ميماند» کشف پاره ای از حقايق جھان«بدين ترتيب برای رئاليسم اسالمی 

پاره « آنھا چه خصائصی دارند که شناخت آنھا ميسر نمی شود؟ چرا انسان نمی تواند به کشف اين کدامند؟» از حقايق

که » پاره ای از حقايق«دست يابد ولی از کشف حقايق ديگر ناتوان نيست؟ چه تفاوتی ميان اين » ای از حقايق جھان

رس شناخت دور نمی ماند وجود دارد؟ اينھا تواند به کشف آنھا نائل گردد با آن انبوه حقايقی که از دست انسان نمی

جالب . االتی در مخيله اش ھم خطور نمی کندؤبه آنھا پاسخ نمی دھد و اصالً چنين س» اصول فلسفه«االتی است که ؤس

را » پاره ای از حقايق«ھمين . در صفحۀ بعد حتی اين سخن خود را ھم از ياد می برد» عالمۀ بزرگوار«اينجا است که 

معلومات، اگر ما را به ماھيت اشياء «: او تحت فرمول کلی چنين می نويسد. سترس شناخت دور ميسازدنيز از د

می » نفسهبال ءشی«ھيت اشياء ھمان است که کانت و ما. ١٢»خارجی واقف نمی کند اجماالً به وجود آنھا واقف می کند

سالمی مانند کانت بر آنست که معلومات ما، ما را رئاليسم ا. نامد و معتقد است که انسان به شناخت آن موفق نخواھد شد

آيا اين . به ماھيت اشياء خارجی واقف نمی کنند و فقط بر ما معلوم می دارند که در خارج از ما اشيائی وجود دارند

چيزی غير از نظر کانت است؟ آيا اين، رئاليسم اسالمی را در موضع آگنوستيسيسم تمام عيار قرار نمی دھد؟ عجب 

  :  به دکتر ارانی می نويسده ایه با حملآنک

. راست ھم می گويد). ھمانجا(»راستی بايد اذعان کرد که ماديين اصالً اطالع ندارند که در علم و فلسفه چه می گذرد«

  !ھا» حليه المتقين توشه ای بر گرفته اند و نه از توضيح المسائل«ز ماديين نه ا

در اينکه حقايق جھان بی . استناد می جويد» بی پايان بودن حقايق جھان«ه رئاليسم اسالمی برای توجيه نظر خود، ب

بر چه پايه ای استوار است؟ چه چيز نمايانگر آنست که استعداد » استعداد محدود بشر«پايان اند ترديد نيست ولی فتوای 

عۀ ھمۀ انسان ھا در يک بشر محدود است؟ البته اگر منظور از بشر فرد واحدی باشد يا حتی بشر را به معنی مجمو

اما دائرۀ بشر ھمه . برھه از زمان يا يک دوران تاريخی بگيريم اين اصل درست است که استعداد بشر محدود است

. انسان ھا ھمه نسل ھای گذشته و آينده را در بر می گيرد و در اين مقطع بر استعداد بشر حد و حصری متصور نيست

و ميليون سالی که از پيدايش انسان می گذرد، اين حکم را به اثبات می رساند و سير شناخت در طول تاريخ بيش از د

 عکس هب. ھيچ دليلی در دست نيست که در آينده در استعداد بشر فتوری روی خواھد داد يا محدوديتی پيش خواھد آمد

شناخت . ادامه خواھد يافتسير گذشته و کنونی شناخت نشان ميدھد که در آينده شناخت بشر با سرعت و دامنۀ بيشتری 

جريان شناخت وقفه ناپذير است و تا بی .   اجتماعی خود پيوسته از دنيای مادی شناخته شده اند–در مسير تاريخی 

                                                 
 )١۶٢ و ١۶١. ، ص٣، جلد »ماصول فلسفه و روش رئاليس«( 11
 )١۶٣. همانجا، ص (-  12
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علم «. که رئاليسم اسالمی از آن صحبت می کند سخنی بيھوده و تو خالی است» علم کل«نھايت ادامه خواھد يافت و 

  .و جريان شناخت قطع نشدنی است. عنی سکون و وقفه در پروسۀ شناختيعنی قطع جريان شناخت، ي» کل

يد، شناخت مانند سکه دارای دو روی است، يک روی عينی و يک روی ذھنی،  آچنانکه از تعريف مقولۀ شناخت بر می

مادی جھان . روی عينی شناخت، جھان مادی است که منبع شناخت است و در خارج از ذھن و مستقل از آن وجود دارد

روی ذھنی شناخت، استعداد . پيش از آنکه انسان بر روی کرۀ زمين پديد آيد و شناختی صورت گيرد وجود داشته است

تأثير اشياء و پديده ھای . انسان در علم به جھان مادی است، در کيفيت و خاصيت مغز انسان به مثابه ابزار شناخت است

ورت احساس، ادراک و تصور تجلی می کند، سنگ بنای انتزاع و جھان مادی بر روی اعضای حواس انسان که به ص

  .تعميم است که انسان را به شناخت ماھيت اين اشياء و پديده ھا رھنمون می شود

 است اگرچه خود پديده ای محتوی عينیبا توجه به دو روی شناخت نخست اين نتيجه بدست ميايد که شناخت از لحاظ 

و سپس اين نتيجه که . اين جھت که در ماوراء انسان شناخت مطلقاً مفھومی پيدا نمی کندذھنی است، پديده ای ذھنی از 

شناخت، ھر چه باشد . ، يک پديده يا يک سيستم ھيچگاه يکباره دست نميدھدءخت جھان مادی و حتی شناخت يک شیشنا

اين محدوديت ھا . ماعی است است و بنابر اين نسبی است، نسبی به اين معنی که تابع محدوديت ھای اجتيک پروسه

مربوط می شود اوالً به محدوديت افزار و آالت تحقيقاتی علمی که پراتيک توليدی بايد در اختيار انسان قرار دھد و 

بديھی است ھر چه توليد تکامل بيشتری بيابد وسائل تحقيقات علمی کامل تر و دقيق تری در اختيار انسان می گذارد که 

ھر بار بايد گسترده تر و پھناورتر شود تا دسترسی به » دانش بشری«ثانياً سطح . ری ميرساندبه اعتالء شناخت يا

 تبدل و مسألۀنظريه داروين چنانچه سطح دانش در . شناخت عميق تر و به تئوری ھای علمی جديد امکان پذير گردد

ت اينشتين بر پايه دستاورد ھای علمی تئوری نسبي. تحول موجودات زنده بدرجۀ معينی نرسيده بود، امکان بروز نداشت

مارکسيسم بدون وجود يک سلسله معلومات و تئوری ھای علمی، فلسفی و اجتماعی امکان پذير نبود . گوناگون بنا گرديد

علم اساساً به نزول حقايق از آسمان .  به ساکن از آسمان فرو نمی افتدءھيچ تئوری يا فرضيه يا قانون علمی ابتدا. وغيره

 معلومات علمی ۀتئوری جديد که بر پاي. عتقد نيست و ھر تئوری يا فرضيه علمی ناگزير مسبوق به سابقه استھا م

مارکس با کشف . مارکسيسم نيز چنين است. موجود بنا می شود التقاطی نيست، جمع جبری معلومات پيشينيان نيست

وانين دنيای سرمايه داری، بنائی چنان عظيم بر پا و کشف ق) طبيعت و اجتماع(قوانين عام تحوالت و تکامل جھان مادی 

از زمان پيدايش مارکسيسم تاکنون . کرد که از ھيچ طوفانی ھر اندازه ھم مخرب و ويرانگر باشد آسيبی نخواھد ديد

حوادث تاريخی بسياری روی داده که چھرۀ جامعه را به کلی دگرگون ساخته اند، طی اين دوران تئوری ھا و مکاتب 

ی اما پيشرفت و تکامِل شناخِت جھاِن ماد.  و اجتماعی گوناگون پديد آمده که در بوتۀ فراموشی و نيستی افتاده اندفلسفی

نيروی حياتی مارکسيسم در اين است که حقيقت . يد قرار داده و تکامل می بخشدئپيوسته آموزش مارکس را مورد تأ

  .است و حقيقت را نمی توان به گِل اندود

بودن به اين معنی است که شرايط اجتماعی برای شناخت، حدود و ثغوری تعيين می کنند که از آن باری، نسبی 

توان فراتر رفت، به طور کلی ما شناختی را نسبی می گوئيم که مشروط به شرايطی معين باشد و در ارتباط با اين  نمی

نيست نسبی است يعنی فقط در » عت حرکتجرم جسم تابع سر«اين قانون نيوتن که . شرايط اعتبار خود را حفظ کند

. ارتباط با سرعت ھای کم صدق می کند و در صورتيکه سرعت مساوی صفر باشد از لحاظ تئوری کامالً درست است

Hوقتی می گوئيم آب  . اما در ارتباط با سرعت ھای زياد حکم نادرست از آب در می آيد
2
O سانتيمتر و ٧۶  در فشار 

نتيگراد ميجوشد يک حقيقت نسبی را بيان کرده ايم چون اگر فشار تغيير کند يا به جـای آب  درجه سا١٠٠در حرارت 

Dمعـــمولی، آب سنگين
2
O ) i ( در کرۀ ماه که اثری از آب . را بگيريم درجۀ جوشيدن آب ديگر صد درجه نيست
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 اجتماعی متفاوت اند و بنابر اين موازين اخالقی در ارتباط با طبقات. نيست اين قانون مطلقاً مفھومی پيدا نمی کند

خصلت نسبی دارند، استثمار از ديدگاه بورژوازی ضد ارزش و مذموم نيست، از ديدگاه پرولتاريا ضد انسانی است 

  .آنچنانکه بايد آن را برانداخت

يگر جدائی نسبی و مطلق دو جنبۀ متضاد واقعيت علمی و در نتيجه دو جنبۀ متضاد شناخِت اين واقعيت اند که از يکد

حکمی » جرم جسم تابع سرعت حرکت نيست«در مثال فوق، . ناپذير اند در ھمان حال که يکی ديگری را نفی می کند

ھمينکه اين حکم در سرعت صفر مطلق است، ھستۀ نسبيت در آن نھفته . نسبی است اما برای سرعت صفر مطلق است

آب در فشار عادی در صد درجه «. رکت متغير استاست، چون اگر سرعت صفر نباشد جرم جسم نسبت به سرعت ح

اما برای آب عادی و . حکمی نسبی است چون با تغيير فشار يا تغيير آب اين حکم درست در نمی آيد» حرارت ميجوشد

در آنجا ھم که آب نيست حکمی نيست تا بر نسبی بودن يا مطلق بودن آن بتوان به . در فشار عادی مطلقاً صحيح است

بدينسان مطلق ھميشه از نسبی معلوم می شود و نسبی ھميشه حاوی مطلق است بنابر اين برای فلسفۀ . ستداوری نش

  .نيست) اطالق(به معنی نفی مطلق بودن ) نسبيت(مارکسيست نسبی بودن 

اصول « از ريشه متفاوت است و اين چيزی است که Relativismeنسبيت شناخت در فلسفۀ مارکسيست با مکتب نسبی 

را راھنمای خود » امتناع ضدين«کسی که اصل . نتوانسته است درک کند و نمی تواند درک کند» فه و روش رئاليسمفلس

» اصول فلسفه«. خصلت تضاد در خود واقعيت عينی است. قرار می دھد، در واقع چيزی از واقعيت عينی نمی فھمد

ديگر آن را که در نسبی بودن مطلق وجود دارد اين حکم فلسفۀ مارکسيست را که شناخت نسبی است می گيرد و طرف 

رھا ميکند و شايد ھم چون ھرگز از فلسفۀ مارکسيست توشه ای بر نگرفته نتيجه می گيرد که فلسفۀ مارکسيست ھمان 

چه می گويد؟ مکتب نسبی، شناخت نسبی را مطلق می کند و جز نسبی نمی ) رالتيويسم(مکتب نسبی . مکتب نسبی است

سبی به اين واقعيت استناد می کند که دانش بشر پيوسته در تغيير است و گاھی حتی تحولی بنيادی در آن مکتب ن. بيند

گاھی يک حقيقت علمی که آن را درست می پنداشتند غلط از آب در می آيد و بر عکس حکمی را که . دھد روی می

در زمان و مکان دارد و اين خود نشانۀ آنست سپس نتيجه می گيرد که شناخت بستگی به انسان . اشتباه ميدانستند درست

اگر واقعيتی ھست و . که يا واقعيت و حقيقتی در پشت شناخت نيست و يا اگر ھست از دسترس شناخت بيرون است

نسبيون به . شناختنی، انسان بايد آن را ھمانطور بشناسد که ھست و نه آنکه گھگاه نغمۀ تازۀ ديگری در بارۀ آن آغاز کند

يب يا واقعيت عينی را انکار می کنند يا آن را نشناختنی می دانند يعنی يا در ايده آليسم ذھنی فرو می افتند و يا به اين ترت

  .پيوندند اگنوستيسيسم می

نخست اينست که تصور می کند در نخستين برخورد با واقعيت انسان بايد شناخت کامل ) رالتيويسم(اشتباه مکتب نسبی 

انسان به علت نداشتن وسائل الزم برای آزمايش . طح تا عمق، بدست آورد، در حاليکه چنين نيستاز آن، شناختی از س

و تحقيق از يکسو و محدوديت سطح دانش بشر در يک برھه از زمان از سوی ديگر، قادر نيست واقعيت را در مجموع 

بتدريج و در طول زمان انجام می گيرد شناخت واقعيت که يک پديدۀ اجتماعی است . آن از ظاھر گرفته تا باطن بشناسد

. و انسان از پديده ھای سطحی واقعيت که در ھمان برخورد اول محسوس اند به عمق واقعيت و ماھيت آن نفوذ می کند

  .شناخت با تکامل جامعه ارتباط ناگسستنی دارد و ھمراه با آن و پا به پای آن تکامل می يابد

که راه شناخت را راھی صاف و ھموار می پندارد که می توان آن را بدون اشتباه مکتب نسبی سپس در اين است 

راه شناخت، راه پر پيچ و خمی است و چه بسا انسان از . انحراف و اشتباه، آن ھم يکباره، پيمود در حاليکه چنين نيست

اما انحراف از . ون مانددر اين راه دشوار نمی توان از خطا و اشتباه مص. فتدر منحرف می شود و به بيراھه می امسي

انسان .  به اين معنی نيست که واقعيتی وجود ندارد يا شناخت آن غير ممکن است،مسير صحيح يا ارتکاب اشتباه و خطا
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در راه شناخت پيوسته مسير انحرافی را به مسير صحيح تغيير ميدھد، خطا و اشتباه را اصالح می کند و شناخت را 

  .عمق بيشتری ميبخشد

فلسفۀ مارکسيست خالف رالتيويسم به نسبی بودن شناخت محدود . دن شناخت چيزی نيست که از نظر دور ماندنسبی بو

شناخت اگر واقعيت را به درستی منعکس سازد، ھميشه ذره ای از حقيقت مطلق در آن وجود دارد که دائمی . نمی شود

ی از حقيقت مطلق بر آن افزوده می شود و بدين شناخت ھر چه توسعه و تکامل می يابد ذرات تازه ا. و جاودانی است

ترتيب تکامل شناخت در جھت نيل به حقيقت مطلق سير می کند بدون آنکه به طور کامل بدان دست يابد، بدون آنکه 

خالف رالتيويسم که شناخت نسبی را فقط نسبی می پندارد، فلسفۀ مارکسيست شناخت را . نصيب انسان گردد» کل علم«

جزء نسبی که ھمراه با تکامل شناخت تغيير می پذيرد و جزء مطلق که ھرگز دستخوش تغيير :  جزء ميداندمرکب از دو

مطلق و نسبی چنانکه در فوق آمد . جزء نسبی فقط يک روی شناخت است، روی ديگر آن جزء مطلق است. گردد نمی

  .از يکديگر جدائی ناپذيرند

تصور، چنانکه می بينيم با شناخت .  پله از مرحلۀ حسی شناخت استچنانکه در پيش آمد احساس، ادراک و تصور سه

  .به حساب آورد) حسی و تعقلی(حسی در ارتباط نزديک است و نمی توان آن را مرحله ای جدا از مراحل شناخت 

چون . بدون احساس ھيچگونه شناختی امکان پذير نيست. احساس آن پايه ای است که شناخت بر روی آن بنا می شود

مرحلۀ حسی شناخت مقدمۀ الزم و ضروری برای گذار به مرحلۀ تعقلی است، چنانچه مرحلۀ حسی به تحقق در نيايد 

محتوای شناخت و غنای آن با احساس بستگی . مرحلۀ تعقلی آغاز نخواھد شد يعنی شناخت مطلقاً صورت نخواھد گرفت

  .ن محتوای غنی تری خواھد داشتھر چه احساس جامع تر و ھمه جانبه تر باشد شناخت انسا. دارد

احساس از يک سو دارای اين خصوصيت است که مستقيماً خواص اشياء واقعی را منعکس می سازد بدينمعنی که ميان 

ھميشه خواص احساس و واقعيت خارج حلقۀ واسطی يافت نمی شود و از سوی ديگر دارای اين خصوصيت است که 

 فی المثل احساس، رنگ را در نمی يابد چون رنگ در واقعيت .ی دھدمعين از اشياء مادی مشخص را انعکاس م

رنگ سرخ خون، رنگ سبز : در خارج از ذھن و در شرايط مشخص ھميشه رنگ، مشخص است. خارج موجود نيست

  .ابد ي مشخص در شرايِط مشخص توسط احساس انعکاس میءھمين رنگِ معنِی شی. سمان وغيرهبرگ، رنگ آبی آ

ه عصبی مانند دستگاه ھای حياتی ديگر در ھمۀ انسان ھا يکسان است، بنابر اين عمل آن نيز از فردی به ساختمان دستگا

ممکن نيست فردی مثالً در برابر رنگ سرخ، احساس سرخی داشته باشد و ديگری آن را . فرد ديگر تفاوت نمی کند

يد با نوای پيانو، فرق می گذارد، ھيچکس  آ بر میسبز يا زرد يا آبی ببيند، ھمه کس ميان صدائی که از برخورد دو تخته

البته می شود که يکی سرخ را به پسندد و ديگری . مزۀ نمک را که شور است با مزۀ تلخ يا ترش اشتباه نمی کند وغيره

، يک ءاينکه انسانی يک شی. نغمۀ ماھوراز آن بيزار باشد، می شود کسی از نوای شور بيشتر لذت ببرد و ديگری از 

نگ يا يک نوا را بر ديگری رجحان می نھد پديده ای روانی است و مربوط به فيزيولوژی دستگاه عصبی و ارتباطی ر

من با علم به اينکه اين رنگ سرخ است آن را نمی پسندم، با علم به اينکه اين نوای شور است ماھور . با شناخت ندارد

رد دستگاه عصبی انسان با عوامل مادی پديد می آيد در ھمۀ بدين ترتيب احساس که از برخو. را بر آن ترجيح ميدھم

اما حاشيه نويس . افراد انسانی يکسان است، به نظر می رسد که اين مطلب آنقدر روشن است که نياز به تذکر ندارد

 انسان ھا ماديين را يعنی مارکسيست ھا را متھم می کند به اينکه گويا آنھا معتقدند که دستگاه عصبی در» اصول فلسفه«

مختلف است، در نتيجۀ پديدۀ احساس نيز از يک انسان به انسان ديگر فرق می کند و در نتيجه شناخت وابسته به شخص 

  ».ولی چنين است» سخن بيھوده ای است«شناسنده است 
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ھر و آنکه شناختن و ھر ادراکی ماوراء عمل اعصاب نيست، طرز شناختن ) ؟(!ماديون روی نظر مادی بودن فکر «

چيز را با نوع ساختمان اعصاب و مغز شخص شناسنده مربوط ميدانند و ميگويند چون نوع ساختمان اعصاب اشخاص 

  ١٣»با ھم متفاوت است پس اقسام شناختن ھای حقيقی نيز نسبت به اشخاص متفاوت خواھد بود

خود را به » کيميا اثر«مد و نگاه از دائرۀ تنگ کتاب آسمانی و احاديث و روايات اندکی بيرون می آ» عالمه«اگر اين 

کتب آناتومی و بافت شناسی می انداخت حتماً متوجه می شد که آناتومی دستگاه عصبی متعلق به اين يا آن فرد نيست، 

بافت عصبی و شکل ياخته ھای عصبی از فردی به فرد ديگر فرق نمی کند، از لحاظ فيزيولوژی . متعلق به انسان است

مارکسيسم که به علوم اتکاء دارد نمی تواند به اين .  عمل دستگاه ھای عصبی انسان ھا فرق گذاردنيز نمی توان ميان

آنھا . عيب آخوند ھا يکی ھم اين است که علم آنھا از حدود مسائل مذھبی فراتر نمی رود. حقايق علمی بی اعتناء بماند

شگرفی دست يافته اند نمی توان سر در جيب فرو برد و نمی فھمند که در نيمۀ دوم قرن بيستم که علوم مختلف به اعتالء 

اگر دنيای مسيحيت خود را مجبور می بيند با پيشرفت و تکامل معارف بشری آشنا گردد تا در . آنھا را ناديده گرفت

طی  ابراز دارد، آخوند ھای ما ھنوز در قرون وسمسألهصورت لزوم با علم به موضوع بتواند نظر خود را در اين يا آن 

شايد ھم دليل آن اين باشد که اسالم با ھيچ پيشرفتی سازگار نيست زيرا که احکام و اصول متحجر و . به سر می برند

بديھی است با چنين ديدی دگر جائی برای علوم و . منجمد آن جاودانی و برای ھر زمان و ھر مکان قابل اعتبار است

  .پيشرفت و تکامل شناخت باقی نمی ماند

ن به واقعيت عينی، نگرش يک تماشاگر ساده نيست، ھمين است که احساس انسان را از احساس يک حيوان نگرش انسا

احساس انسان قبل از ھر چيز بر . متمايز می گرداند) حيوانی که دارای ارگان ھای مرکزی در سلسله اعصاب است(

کار برای (ضمن فعاليت عملی، ضمن کار انسان واقعيت عينی را . پايه پراتيک اجتماعی تکامل يابنده استوار است

. انسان تنھا يک پديدۀ بيولوژيک نيست يک پديدۀ اجتماعی نيز ھست. احساس و درک می کند) تغيير اين واقعيت

انسان طبيعت . اعضای حواس او نيز در عين حال که ثمرۀ تکامل بيولوژيک است، محصول تکامل جامعه نيز می باشند

حس شنوائی يک . اين تغيير خود را و از آنجمله اعضای حواس خود را نيز تکامل می بخشدرا تغيير می دھد و ضمن 

موسيقيدان کنونی قادر است طيف وسيعی از اصوات را احساس و ادراک کند در حاليکه حيوان ھر اندازه ھم که 

 رنگ ھا و حتی تفاوت يک نقاش قادر است طيف وسيعی از. شنوائی او دقيق و ظريف باشد به چنين کاری قادر نيست

ھای کوچک يک رنگ مثالً سرخ را از يکديگر تميز دھد، در صورتيکه چشم بسيار تيزبين عقاب از اين کار ناتوان 

بنابر اين اعضای حواس انسان امروزی نتيجۀ تکامل تاريخی انسان در جامعه است، نتيجۀ تطبيق انسان با شرايط . است

  .او استزندگی و با خصوصيات فعاليت عملی 

احساس انسان سپس دارای اين خصوصيت است که می تواند ابزار و آالت حقيقت را به خدمت گيرد و به کمک آنھا 

اين ابزار و وسائل را در واقع می توان ادامۀ اعضای . بيشتر و بيشتر به عمق اشياء نفوذ کند، ماھيت آنھا را بشناسد

  .حواس به حساب آورد

وسکپ، ميکروسکپ الکترونی، دوربين نجومی، راديوی نجومی، رادار ھا وغيره به اعضای ابزار و آالت مانند ميکر

  .ابد، احساس و ادراک کند يحواس امکان می دھند که آنچه را که مستقيم به احساس و ادراک در نمی

 تجربی انسان شناخت ھای حسی و. احساس انسان باز ھم دارای اين خصوصيت است که با زبان و بيان ھمراه است

خود را با زبان بيان می کند و به ديگران انتقال می دھد و انعکاس فردی دنيای خارج به پديده ای اجتماعی تبديل می 

  . چيزی که در حيوانات نظير آن را نمی توان يافت. شود
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ر گونه ھ) شناخت حسی و شناخت تعقلی(باالخره شناخت حسی انسان با تفکر و تعقل ھمراه است و اين دو با ھم 

  .شناختی را در دسترس انسان قرار ميدھند

حواس انسان بيش از پنج نيست، به عالوه اين حواس دارای محدويت ھائی می باشند، چنانکه انسان با چشم فقط امواج 

 ١۶امواج بين (يا امواج صوتی معينی را ميتواند بشنود )  ميکرون٠.٨ و ٠.۴امواج بين (نوری معينی را می تواند ببيند 

ذالک ھمين حواس با محدوديت ھای فوق ھرگز مانع آن نيست که انسان امواج نوری را که در  مع).  ھرتز١۵٠٠٠و 

وراء نوِر قابل رويت قرار دارند يعنی ماوراء بنفش و ماوراء قرمز را بشناسد و حتی بدقت طول موج آنھا را اندازه 

 ١۵٠٠٠ و بزرگتر از ١۶انسان امواج صوتی کوچکتر از بگيرد، ھمينطور محدوديت حس شنوائی مانع آن نيست که 

به طور کلی پيشرفت شناخت و دانش بشری با تعداد اعضای حواس يا به . ھرتز را بشنود و مورد استفاده قرار دھد

 کار و تفکر برای حواس پنجگانۀ ما امکانات. افزايش آنھا بستگی ندارد، بلکه تابع تکامل پراتيک اجتماعی و تفکر است

رئاليسم اسالمی به وجود ھائی غير از اشياء و پديده ھای جھان مادی و اساساً . نامحدودی برای شناخت فراھم مياورند

اما حواس پنجگانه نه از اين موجودات خبری ميدھند و نه از جھانی در وراء . به دنيائی غير از دنيای مادی معتقد است

ياری آنھا اين تخيالت را توضيح ه شری حواس ديگری اختراع کرد تا بجھان مادی، اينست که بايد خالف ھمۀ دانش ب

يا به عبارت » اداراکات عقلی«مقدم است بر » ادراکات حسی«رئاليسم اسالمی پس از اعتراف به اين حقيقت که . داد

تش را نقش و اين اعتراف، تمام بنای دنيای ديگر او و موجودا(شود  ديگر ادراک عقلی بدون ادراک حسی ممکن نمی

  :بالفاصله اضافه می کند) بر آب ميسازد

معمولی ) ؟(!البته نبايد از اين تعبيرات استفاده کرد که منظور ما از حواس خصوصی، ھمين حواس ظاھره و باطنه «

است که ھمه آنھا را می شناسند زيرا ما در اينجا در صدد استقصاء حواس عمومی افراد بشر و يا در صدد بيان اينکه 

  ».مکن است بعضی از افراد بشر حسی عالوه بر حس ھای معمولی داشته باشند نيستيمم

خواه آن » ھر علم حصولی مسبوق به علم شھودی حضوری است» ما از يک فرمول کلی پيروی می کنيم و آن اينکه«

ل شود يا به وسيلۀ علم شھودی حضوری به وسيلۀ يکی از حواس ظاھر يا باطنه معمولی که ھمه آنھا را می شاسند حاص

  ».ديگر

از اينرو اين نظريه با القائاتی که به اولياء وحی و الھامات و مکاشفات می شود منافاتی ندارد زيرا آن القائات نيز از «

يک نوع علوم شھوديه حضوريه سرچشمه می گيرد و به عبارت ديگر به وسيلۀ حسی ماوراء حواس معمولی صورت 

  »...ميگيرد

  :ه تخيالت پايه علمی بدھد اين دروغ را می افزايدو برای آنکه ب

  ١٤»روانشناسی جديد نيز که متکی به تجربيات و آزمايشات عملی است وجود چنين حس مرموزی را تصديق می کند«

. فرويد نيست» ضمير ناخودآگاه«چيزی جز » حس مرموز«ورد معلوم می شود که آن  آاز آنچه که بدنبال اين مطلب می

ھيچ حسی را بر حواس پنجگانه اضافه نمی کند تا چه رسد به اينکه » اصول فلسفه«جديد خالف نوشتۀ روانشناسی 

و ) جن، پری، فرشته وغيره(بيفايده نيست اضافه کنيم که آنچه که موجودات نامرئی ناميده می شود ! ھم باشد» مرموز«

ديده و » اين دنيا«سان با حواس پنجگانۀ خود در وعده داده می شود، ھمان چيزھائی است که ان» آن دنيا«آنچه که در 

انسان اجزائی از موجودات را می گيرد و آنھا را بنابر ھوی و . دريافته است با اين تفاوت که ساختۀ تخيالت انسان است

وجود می آورد، جن انسانی است بدقيافه و زشت که پاھای ه ھوس خود با يکديگر ترکيب می کند و موجوداتی خيالی ب

پرِی آب ھا موجودی است . سم دار خود را از حيوانات سم دار به عاريت گرفته و شاخ ھای خود را از حيوانات شاخدار

زيبا صورت و ) مرجحاً زن(فرشته، انسان . نماياند و بقيه بدن او به شکل ماھی است  زن زيبائی را میۀاز سر تا سين
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براق اسبی بالدار است، بھشت باغ سر سبز و روح بخشی . ته استنيکو سيرت است که دو بال از پرندگان به قرض گرف

در جوی . می توان ديد، آب کوثر، آبی است بينھايت صاف و زالل» اين دنيا«است که نمونه ھای بسياری از آن را در 

ارای ھای بھشت شير و عسل جاری است و ميوه ھای درختان آن ھمان ھائی است که ھمه آنھا را می شناسند، بھشت د

و کليد آن چنانکه اخيراً معلوم شد، پالستيکی و ساخت کار (در است و دِر آن مانند در ھای خودمانی دربان و کليد دارد 

  .وغيره) خانه ھای سرمايه داری است

بديھی است تا انسان اين موجودات نامرئی يا اجزاء آنھا را نبيند ممکن نيست بتواند آنھا را بسازد و تصور و تصوير 

  .ندک

 

 
                                                 

i  - D عالمت دوتريوم Deuterium است٢، ايزوتوپ سنگين هيدروژن است که وزن اتمی آن . 


