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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  حسين فروتن داکتر غالم
  سازمان انقالبی افغانستان:  و ارسال ازبازتايپ

 ٢٠١٣ جنوری ٢٨
  

   مارکسيستۀرئاليزم اسالمی و فلسف

  بخش شانزدھم

  شناختمرحلۀ تعقلی 

وسيلۀ گذار از مرحلۀ حسی به مرحلۀ . ابد يشناخت انسان در مرحلۀ حسی باقی نمی ماند و به مرحلۀ تعقلی ارتقاء می

انتزاع آن عمل خاص ذھن است که امکان می دھد از معلوماتی که . نام دارد» انتزاع«تعقلی آن فعاليت مغزی است که 

در اشياء اليتغير است، مشترک است، عام است و ماھوی است بيرون در نتيجۀ شناخت حسی حاصل آمده، آنچه را که 

پروسۀ انتزاع معطوف به اين است که از خواص، روابط و شرايط تصادفی و بی . کشيد و به شناخت ماھيت دست يافت

) مفاھيم(فھوم ثمرۀ انتزاع، پيدايش م. اھميت چشم پوشيد و آنچه را که برای شيئی يا پديده تعيين کننده است، شناخت است

مثالً در ميان آدميان، افراد گوناگون يافت می شوند که از لحاظ رنگ . کلمات است) آنھا(است که شکل موجوديت آن 

پوست، رنگ و شکل مو و چشم، جثه و قامت، خطوط چھره وغيره با يکديگر متفاوت اند، اما در وجوھی مانند قامت 

ت در مقابل انگشتان ديگر، افزايش کمی و کيفی مغز و در نتيجه استعداد مستقيم، زبان و بيان، قرار گرفتن شست دس

با چشم پوشيدن از صفات تصادفی . بيسابقه برای آموختن، تھيه مايحتاج زندگی توسط افزار توليد با يکديگر مشترک اند

يز به ھمين ترتيب ساخته گل ن» مفھوم«. انسان پديد می يابد» مفھوم«و متغير و در نظر گرفتن صفات ثابت و اليتغير 

ما در عده ای از گياھان ارگان ھائی می يابيم که دارای گلبرگ ھائی به رنگ ھا، به اشکال و اندازه ھای . می شود

نيز از لحاظ تعداد، اندازه، شکل و وضع قرار گرفتن از ارگانی به ) پرچم و مادگی(اجزاء ديگر ارگان ھا . مختلف اند

اما اين ارگان ھا ھمه يک وجه مشترک دارند و آن اينکه دستگاه توليد مثل آن گروه از . ارگان ديگر فرق می کنند

در اينجا ھم، چنانچه از صفات تصادفی و متغير صرف نظر کنيم و صفت . گياھان اند که دارای اين ارگان ھا می باشند

گل دستگاه ازدياد نسل . بيان ميداريم» گل«بدست مياوريم که آن را با کلمۀ » مفھومی«ثابت را مورد توجه قرار دھيم 

در ھر دو مورد فوق و در موارد مشابه، انسان در ذھن خود از طريق انتزاع، افراد مشابه را با . گياھان گلدار است

به کار می » مفھوم«يکديگر می سنجد و از اين سنجش، وجه يا وجوه مشترک و ثابت آنھا را در می يابد و در ساختن 

  .می مانند خانه، دارو، حيوان، کاال، ارزش، فلز، سياره، کوه، رودخانه از ھمين طريق ساخته می شوندمفاھي. گيرد

در يک رده از افراد يا طبقات، آن چيزی را در بر می گيرد که از يک فرد يا طبقه به فرد و طبقۀ » مفھوم«بدين ترتيب 

مفھوم را می توان چنين تعريف کرد، ثبت و «رتيب بدين ت. ديگر ثابت می ماند و به اين معنی خصلت ماھوی دارد

با اينکه مفاھيم از اينطريق ساخته می شوند ولی اين يگانه راه دست  ».ضبط فکرِی آن چيزی که ثابت و اليتغير است
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الف بر خ. می تواند از طريق تجزيه و تحليل اين يا آن شيئی، اين يا آن پديده بدست آيد» مفھوم«. يافتن به مفھوم نيست

کوشش می کنند .) البته منظور مارکسيست ھا است، ف(ماديين «دائر بر اينکه » اصول فلسفه«ادعای حاشيه نويس، 

فلسفۀ مارکسيست، جستن اليتغير و ثابت را يگانه . ١» تمام تصورات و مفاھيم را از مجرای يکی از حواس توجيه کنند

وسياليسم علمی می توان اشاره کرد که از مقايسه رژيم ھای س» مفھوم«برای مثال به . راه ساختن مفاھيم ميداند

در زمان مارکس چنين رژيم ھائی وجود نداشت تا بتوان از طريق انتزاع، ماھيت آنھا را . سوسياليستی منشاء نمی گيرد

ری و نتيجۀ تجزيه و تحليل جامعۀ سرمايه دا» سوسياليسم علمی«. ساخت) علمی(دريافت و از آن مفھوم سوسياليسم 

حاشيه نويس، مانند ساير ھمپالگی ھای خود ھرگز به اين حقيقت باور نداشت که برای » عالمۀ«. فرجام ناگزير آنست

  .از آن در دست داشت» تصوير صحيحی«قضاوت در امری بايد نخست 

زيست شناسی در . مفھومات عام تر، مقوالت نام می گيرند و در ھر يک از شعب علوم چنين مقوالتی به چشم می خورد

، وراثت، توليد مثل، در فيزيک مقوالتی مانند جرم، انرژی، ميدان، DNAمانند سلول، کروموزم، ژن، اسيد نوکلئيک، 

در شيمی مقوالتی مانند عنصر شيميائی، اتم، ملکول، در اقتصاد سياسی مقوالتی مانند کاال، ارزش، سود، کار و به 

عام ترين مفاھيم ھمان مقوالت ديالکتيک مادی اند مانند ماده، حرکت، . دارندھمين ترتيب در علوم ديگر مقوالتی وجود 

  .تضاد، ماھيت، ضرورت وغيره که بازتاب عام ترين خواص و قانونمنديھای طبيعت، اجتماع و تفکر اند

ا يک مبين يک شيئی ي. است» مفھوم«کلمه ای که شکل موجوديت .  و تعميم استانتزاعنخسين گام در راه » مفھوم«

انبوه تعميم ھا، در . پديدۀ مشخص نيست، بلکه انبوھی از اشياء و واقعيت ھای عينی و روابط آنھا را در بر می گيرد

فرھنگ امروزی انسان، انسانی که به انتزاع و تعميم خو گرفته است نبايد چنين پنداری را پديد آورد که انسان گويا 

استعداد انتزاع و تعميم در . ز نيروی انتزاع و تعميم برخوردار بوده استھميشه و در تمام ادوار حيات تاريخی خود ا

ھم امروز در قبائل عقب مانده در نقاط . انسان اوليه، حتی در زمانی که سخن گفتن را آغاز کرده بسيار اندک بوده است

سان اوليه پيموده تا به شعور مختلف جھان پديدۀ انتزاع و تعميم نادر است و اين خود راه دور و درازی را که شعور ان

  .انسان امروزی برسد نشان ميدھد

سطح مثلث مساوی است با حاصل «يا » انسان حيوان است« وقتی می گوئيم .نقطۀ گرھی شناخت تعقلی است» مفھوم«

  يا » ضرب قاعده در نصف ارتفاع

  شما در چه ھوائيد؟ ديوار به ديوار                        در باديه سر گشته ۀمعشوق تو ھمساي

وغيره در ھمه جا سر و کار ما با مفاھيم » گياھان سبز انرژی نورانی خورشيد را به انرژی شيميائی تبديل ميکنند«يا 

  .را بدرستی توضيح ميدھد» مفھوم«فقط موقعی که از انتزاع صحبت می کند » اصول فلسفه و روش رئاليسم«. است

 درک کرد آنھا را با يکديگر مقايسه می نمايد و صفات مختص ھر يک را از ذھن پس از آن که چند چيز مشابه را«

. صفت مشترک آنھا تميز می دھد و از آن صفت مشترک يک مفھوم کلی می سازد که بر ھمۀ افراد کثيره صدق می کند

   ٢»مثل مفھوم انسان که از زيد و عمر وغيره انتزاع شده است

گاھی به جای .  نيست و در جاھای مختلف از آن با کلمات مختلف نام می برداما اساساً برای مفھوم شخصيتی قائل

می » قضيه«واژۀ تصور را بر می گزيند و گاھی تصور و مفھوم را در کنار ھم مياورد، در جائی مفھوم را » مفھوم«

. جايگزين می کند» کلیتصور «يا » تعقل«سخن به ميان مياورد مفھوم را با » ادراکات انسان«و در آنجا که از . خواند

  :می دھد» کل«و وقتی رابطۀ ميان دو مفھوم را در نظر می گيرد به مفھوم نام 
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ھر کلی را نظر به اينکه شامل افراد بسياری است اگر آن را با يک کل ديگر که آن نيز شامل يک سلسله افراد است «

  ٣»مقايسه کنيم يکی از چھار نسبت زير بدست خواھد آمد

  .که نخستين پلۀ شناخت تعقلی است سردرگم ميماند»مفھوم«اننده در درک بدينسان خو

گنجايش، مجموعۀ آن افرادی است که . ، چنانکه از تعريف آن بر ميايد، دارای يک محتوا است و يک گنجايش»مفھوم«

وم جسم ھمۀ اجسام را مفھوم بر آنھا شمول می يابد چنانکه مفھوم انسان، ھمۀ انسان ھا، مفھوم سياره ھمۀ سيارات و مفھ

محتوای آن صفت يا صفاتی است که در ھمۀ افراد مورد شموِل مفھوم، ثابت و اليتغير است، چنانکه . در بر می گيرد

ھر گونه جوھر » جسم«بيسوادی محتوای مفھوم ھمۀ انسان ھائی است که خواندن و نوشتن نمی دانند، محتوای مفھوم 

جرم آسمانی بدون نوری است که به گرد خورشيد و يا ھر «، محتوای مفھوم سياره مادی اعم از زنده يا غير زنده است

  ».گردد سياره ديگری می

. مفھوم بدون محتوا ھمانقدر کلمه ای تو خالی است که مفھوم بدون گنجايش. گنجايش و محتوا دو جزء الينفک مفھوم اند

حتوای آن را ناديده می گيرد با آنکه آنچه در مفھوم معذالک رئاليسم اسالمی فقط به گنجايش مفھوم می پردازد و م

  .اھميت اساسی دارد، محتوا است

مفھوم چون واقعيت عينی را انعکاس ميدھد دارای محتوی عينی است اگرچه شکل آن ذھنی است، بنابر اين مفھوم يکی 

عينی ميداند چيز جز اين فلسفۀ مارکسيست که دنيای ذھنی را انعکاس دنيای . از اشکال ذھنی واقعيت عينی است

ھزار نکتۀ باريکتر از مو در «رئاليسم اسالمی که مارکسيست ھا را ساده انديش می انگارد، بر آنست که . گويد نمی

ممکن است چنين باشد ولی اين حقيقت به قوت خود باقی است که محتوا تفکر انسان خصلت » .مسائل ادراکی وجود دارد

فلسفۀ مارکسيست در اين ميان فقط يک نکته را . نيای ذھنی انعکاسی از دنيای عينی استعينی دارد، به عبارت ديگر د

  .می خواھد تذکر دھد و آن اينکه مفھوم و به طور کلی تفکر دارای محتوای عينی است

واقعيت بنابر اين خود مفھوم که بر . پايه و منبع مفھوم واقعيت عينی است، واقعيت عينی پيوسته در تغيير و تحول است

تغيير مفاھيم در . عينی پايه می گيرد نمی تواند ثابت بماند و تغيير نپذيرد و اگر چنين نباشد بازتاب واقعيت عينی نيست

دو جھت سير می کند، يا مفاھيم موجود کامل تر و دقيق تر می شوند و محتوای آنھا غنی تر می گردد و شناخت به 

  :اينک چند مثال.  و مفاھيم تازه ای پديد ميايند و مفھومی تازه می زايدسطح باالتری از انتزاع ارتقاء می يابد

اتم در نزد ماترياليست ھای دوران باستان ذرۀ غير قابل تقسيمی بود با اشکال، ابعاد و سنگينی ھای مختلف و در حرکت 

و بر ھيچ مبنای علمی اين فرضيه، بديھی است، جنبۀ تخيلی داشت . دائمی که جھان مادی از آنھا تشکيل شده است

اين فرضيه در تمام دوران قرون وسطی به علت عدم تطابق آن با . انسان از اتم، دقيقاً چيزی نمی دانست. استوار نبود

 با رشد و تکامل علم شيمی دوباره اتم بر سر زبان ھا افتاد و ثابت شد ١٨ و ١٧در قرون . مذھب در بوتۀ فراموشی افتاد

اما اين تقسيم تا بی نھايت پيش نمی رود و به ذراتی منتھی . ی توان به اجزاء ريزی تقسيم کردکه عنصر شيميائی را م

بدين . ولی خواص خود را به مثابه عنصر شيميائی کامالً حفظ می کنند) اتم(می شود که ديگر قابل تقسيم نمی باشند 

يک عنصر شيميائی است که قابليت ترکيب اتم کوچکترين ذرۀ «ترتيب از اتم شناخت تازه ای دست داد و آن اينکه 

علم شيمی آموخت که اشياء ھمانگونه که ماترياليست ھای دوران باستان عقيده داشتند، از اتم تشکيل شده اند و . »دارد

اين محتوای نوين اتم حقيقتی است که به قوت خود باقی است و باقی . اتم کوچکترين ذرۀ يک عنصر شيميائی است

  .خواھد ماند

 و آغاز ١٩در پايان قرن . علم فيزيک اين مسئله را حل کرد. ر چارچوب علم شيمی تقسيم و تجزيه اتم امکان ندشتد

 دانش فيزيک به اين شناخت دست يافت که اتم قابل تقسيم است و ھر اتم از دو قسمت تشکيل می شود؛ يکی ٢٠قرن 
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و ديگری الکترون، ذراتی با بار الکتريکی منفی که به دور ھستۀ مرکب از ذراتی به نام پروتون با بار الکتريکی مثبت 

سپس از اتم . تحقيقات بعدی وجود ذرات ديگری را در ھسته به نام نوترون و نوترينو به اثبات رسانيد. گردند ھسته می

 گشت، ذرات کوچکتر ديگری بيرون کشيده شد و بدين ترتيب شناخت انسان از اتم دامنه دارتر، عميق تر و دقيق تر

مفھوم اتم محتوای غنی تر و تازه تری يافت و با نيروی عظيمی که در ھر اتم نھفته است و می توان آن را در خدمت 

آيا جز اين است که مفھوم اتم طی قرون گذشته دستخوش تغيير گرديده است؟ اين تغيير را . انسان قرار داده ھمراه گرديد

   می توان انکار کرد؟که تاريخ علم و فلسفه نشان ميدھد چگونه

چنانکه گفته شد، مفھوم را در » اصول فلسفه و روش رئاليسم«آيا انکار تغيير مفھوم اتم بر خالف واقعيت نيست؟ 

. او به محتوای مفھوم توجه ندارد. گنجايش آن خالصه می کند و آن را ھم فقط در ارتباط مفاھيم با يکديگر توضيح ميدھد

  . برايش غير قابل درک استطبيعی است که تغييِر مفھوم

در تاريخ فلسفه از دوران باستان تاکنون اين مقوله نقش بزرگی بازی کرده و در عين حال محتوا : مقولۀ وجود را بگيريم

جوھر مادی جھان است که جاودانی بی حرکت و » وجود«) Parmenides(برای پارمنيدس . گوناگونی داشته است

حقيقی می داند که اشياء جھان مادی فقط سايه ھائی » وجود«جاودانی را » مثل«افالطون . اليتغير و تقسيم ناپذير است

تحت نام وجود دارنده، آن چيزِی فھميده می شود که «: را به اين معنی می گيرد» وجود«ارسطو . از آنھا می باشند

لی قبل از ھر چيز وجود خداوندی را در بر می گيرد و» مادی«برای توماس آکوئينی وجود نه تنھا » .ماھيت می نامند

در سلسله مراتب وجود، وجود خداوندی در رأس قرار دارد که به ھمۀ وجود ھای . است که مبنای کليه وجود ھا است

فلسفۀ مارکسيست نيز . فويرباخ وجود را به معنی وجود مادی، ماده و واقعيت عينی می گيرد. ديگر ھستی می بخشد

احتراز می جويد چون » وجود«عنی را قائل است اگرچه علی االصول از بکار بردن مقولۀ ھمين م» وجود«برای مقولۀ 

مقولۀ وجود، چنانکه به طور اجمال ذکر شد طی تاريخ . دو پھلو است يعنی ھم مادی را در می گيرد و ھم ايده ای را

  .فلسفه ثابت نمانده و پيوسته تغيير کرده است

از امواج الکترو مغناطيسی که در خالء با سرعت معينی انتشار می يابند و در گذشته عبارت بود » نور«مفھوم 

به صورت ذره انتشار می » نور«تحقيقات بعدی نشان داد که . فراموش نکنيم که موج نشانۀ پيوستگی و مداومت است

). نور(اد در يک مفھوم دو محتوای متض. ذره نشانۀ گسستگی و انقطاع است. داده اند» فوتون«آن نام  يابد، ذراتی که به

بنابر مکانيک کوانتا موج و ذره مکمل يکديگرند و ھمۀ ذرات ريز اوليه مانند فوتون، الکترون وغيره، ھم خصلت 

   رايج بود؟١٨آيا مفھوم امروزی ما از نور ھمان مفھومی است که در قرن . موجی دارند و ھم خصلت ذره ای

در . ريم که محتوای آنھا به تدريج دقيق تر، کامل تر و غنی تر می شوددر اين حاالت ما با مفاھيمی سر و کار دا

مفاھيم زنده و غير زنده، حيوان و . مواردی، مفاھيم خود به يکديگر تبديل می شوند و مفھومی مفھوم ديگر را ميزايد

وان به انسان تغيير وقتی می گوئيم انسان منشاء حيوانی دارد به اين معنی است که حي. انسان، جرم و انرژی وغيره

چيزی جز » غير زنده«به » زنده«را زاده است، سخن از تبديل ) انسان(مفھوم ديگری ) حيوان(شکل داده و مفھومی 

نيست، وقتی می گوئيم مالش حرارت ايجاد می کند در واقع تصديق کرده » زنده«به مفھوم » زنده غير«گذار از مفھوم 

را پديد آورده است، اساساً وقتی ما وابستگی اشياء و پديده ھای جھان را می » حرارت«مفھوم » مالش«ايم که مفھوم 

گويا اين اصل را قبول دارد در واقع وابستگی ميان مفاھيم و زاده شدن آنھا را از يکديگر » اصول فلسفه«پذيريم و 

  :فلسفۀ مارکسيست حقيقتی را بيان ميدارد وقتی مياموزد. تصديق کرده ايم

اگر . انی، نه بی حرکت که جاودانه در حرکت اند، يکی به ديگری تبديل می شود، يکی ديگری را ميزايدمفاھيم انس«

  ٤»جز اين باشد آنھا زندگی پويا را انعکاس نمی دھند
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رئاليسم اسالمی دو دستی به منطق صوری چسبيده و تغيير و تبديل مفاھيم را انکار می کند و با انکار خود چشم خود را 

  :برای نفی تغيير مفاھيم دو نکته را دستاويز قرار ميدھد» اصول فلسفه«. يات می بنددبر واقع

. گذارند نخست اينکه آنچه تغيير مفاھيم می نامند بسط و توسعۀ معلومات است که گويا به غلط به جای تغيير مفاھيم می

و باالخره اين نتيجه را ميگيرد علوم صحبت می کند » طولی«و » عرضی«به تفصيل در بارۀ تکامل » اصول فلسفه«

که بر اثر تکامل علوم حقايق تازه ای بر حقايق پيشين افزوده می شوند، ولی حقايق پيشين ھمچنان ثابت و تغيير ناپذير 

را امواج الکترو » نور«وقتی ما مفھوم . ٥باقی مانده اند و بنابر اين مفھوم که حقيقتی را ميرساند تغيير نمی پذيرد

را مرکب از ذرات گسسته می » نور«پيوسته تعريف می کنيم شک نيست که حقيقتی را بيان ميداريم و وقتی مغناطيسی 

اما رئاليسم اسالمی اين نکته را عمداً فراموش . يابيم باز ھم حقيقتی را می رسانيم که بر حقيقت اولی افزوده شده است

حقيقت اولی به قوت خود باقی است، حقيقت دومی . دارندقرار » نور«می کند که اين دو حقيقت ھر دو در زير مفھوم 

ما قبالً نور را امواج الکترو مغناطيسی . را تشکيل ميدھند» نور«ليکن اين دو حقيقت مفھوم . نيز بر آن مزيد شده است

رده، دقيق تغيير ک» نور«پس مفھوم . پيوسته می دانستيم و اکنون آن را ھم امواج پيوسته و ھم ذرات گسسته می شناسيم

  .تر و کامل تر شده است

اينکه معلومات انسان توسعه می يابند و علوم پيوسته به شکل حقايق تازه و تازه تری نائل می يابند قولی است که 

در ھمان زمان که نور به مثابه امواج . جملگی بر آنند ولی صحبت بر سر حقايق تازه نيست، سخن بر سر مفھوم است

پس از آن نيز تکامل علوم راکد نماند و . وسته کشف شده حقايق ديگری در علوم مختلف بيان گرديدمغناطيسی پي الکترو

فقط در . اما ھيچ يک از اين حقايق تعريف نور را تکميل نکرد. معلومات انسان حتی در خود علم فيزيک توسعه يافت

حقيقتی است که بر خصلت موجی آن خصلِت ذره ای نور :  مفھوم نور دستخوش تغيير گرديد و تکميل شد٢٠قرن 

فيزيک نو نشان داد . خصلت ذره ای نور حقيقت تازه ای است در مورد مفھوم نور و نه حقيقت تازۀ ديگر. افزوده گشت

دقيق تر کرد و گرنه فيزيِک نو به حقايق بسيار ) درست توجه کنيد از اتم(که اتم قابل تقسيم است و درک انسان را از اتم 

 يافت که به ھيچ وجه ارتباطی با اتم ندارد و ھيچ تغييری در اتم پديد نياورده اند و حقيقت تازه ای به ديگری دست 

  .حقيقت اتم شيميائی نيفزوده اند

ارسطو شاگرد افالطون بوده «برای اثبات تغيير ناپذير بودن حقيقت بار ھا اين مثال را ذکر می کند » اصول فلسفه«

مارکسيست ھا در تغيير ناپذير بودن اين حقيقت ترديدی به خود راه نمی . لم و تغيير ناپذيرو اين حقيقتی است مس» است

اينکه ارسطو شاگرد افالطون بوده به ھيچ وجه . با بيان اين حقيقت ما فقط شناختی ابتدائی از ارسطو پيدا می کنيم. دھند

در .  که از آنھا نامی ھم بر جای نمانده استبه يقين افالطون شاگردان فراوانی داشته. گويای شخصيت ارسطو نيست

اين حقيقت تازه روشن . لقب داده بود» عقل مدرسه«می آئيم و معلوم می داريم که افالطون ارسطو را  مقام تحقيق بر

به تحقيقات خود ادامه ميدھيم و در می يابيم که ارسطو واضع منطق . می کند که ارسطو شاگرد نابغه ای بوده است

بدينسان با تحقيقات خود به تدريج شناخت کامل و کامل تری . بزرگترين حکيم و فيلسوف دنيای باستان استصوری و 

بارۀ با توسعۀ معلومات در . از ارسطو پيدا می کنيم که شاگردی او در محضر افالطون به ھيچ وجه گويای آن نيست

يا اگر گفته شود استاد مطھری . ل رفته است شناخت ما از اين مرد بزرگ دستخوش تغيير شده و رو به کماارسطو

طلبه بوده است، اين حقيقت به ھيچ وجه شناختی از مقام و مرتبۀ آن جناب و سرنوشت او » اصول فلسفه«حاشيه نويس 

» بحرالعلوم«ھا و » عالمه«ممکن است معلومات خود را نسبت به تمام طالب و تمام استادان آنھا و ھمۀ . بدست نميدھد

داستان توسعۀ . ش داد، معذالک شناخت از مطھری ناقص است اگر چه طلبه بودن او حقيقتی انکار ناپذير استھا گستر

معلومات آنھا با اين بيان کلی فقط حيله ای است برای نفی تغيير و تبديل مفاھيم برای انکار تغيير مفاھيم باز ھم اين نکته 
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بنابر اين تغيير و تحول . ات ماده است و مفاھيم مادی نمی باشنددستاويز قرار می گيرد که تغيير و تحول از خصوصي

  :در آنھا روی نمی دھد

اين خاصيت از برای تصورات از آنجا حاصل می شود که تصورات خاصيت مادی ندارند و اگر تصورات مادی «

. ھنده ای نداشتيمبودند تصور ھر چيز با تصور ھر چيز ديگر يکی ميشد يعنی واقعاً از ھيچ چيزی تصور تشخيص د

ماديين روی اصل قانون عمومی حرکت که افکار را مشمول آن می دانند و اصل اينکه ادراکات نيز تحت تأثير محيط 

  ٦»تغيير ماھيت می دھند چاره ای ندارند که اين اصل متافيزيک را انکار کنند

اصيت تغيير را ندارد حرفی پوچ و اما اينکه چون مفھوم مادی نيست خ. در اينکه مفھوم ماده نيست سخنی نيست

مفھوم بازتاب واقعيت عينی است و چون واقعيت عينی متغير و متحول است، ناچار بازتاب آن نيز نمی . معنی است بی

 دائم در Aاما وجود .  را دريافته ايمAيعنی حقيقت .  و از آن ادراکی مطابق با واقعAوجودی داريم . تواند ثابت بماند

 است و ما از آن ادراکی مطابق با واقع A در لحظه ای Aاگر . ٧» دو لحظه به يک حال باقی نمی ماندو«تغيير است 

 ادراک ديگری است که با  ◌َ A نيست و در نتيجه ادراک ما از اين دو وجوِد تغيير يافته Aداريم در لحظه ای ديگر 

می توان ھمراه با .  است که می توان گرفتاين نتيجۀ منطقی و صحيحی.  ناگزير بايد متفاوت باشدA ادراک ما از

 Aَ◌ مفھوم تازه است و اين مفھوم تازه به ھيچ وجه نفی نمی کند که مفھوم Aرئاليسم اسالمی خرده گرفت که مفھوم

مفھوم تازه . اندکی بيشتر تأمل کنيم.  دستخوش تغيير گرديده استAمفھوم تازه نشانۀ آن نيست که مفھوم . ثابت است

 صورت نخواھد گرفت تا بتوان A ثابت باشد مطلقاً تغييری در A تغيير کند و چنانچه مفھوم Aمی شود که وقتی پيدا 

چرا؟ برای اينکه مفھوم انعکاس ذھنی . مفھوم تازه ای عرضه داشت، ثابت بودن مفھوم و اصل تغيير منافی يکديگرند

. واقعيت در ذھن و در نتيجه خود آن واقعيت ثابت بمانداگر مفھوم پيوسته ثابت باشد بايد انعکاس آن . واقعيت عينی است

نتيجه اينکه يکسان بودن مفھوم بر ثبات و عدم تغيير واقعيت گواھی می دھد، چيزی که رئاليسم اسالمی بر آن صحه 

بنابر اين اصل يکسان بودن مفھوم، آنگونه که منطق صوری بيان می دارد نافی اصل تغيير است و چون . نمی گذارد

يا ) Identite(بنابر اصِل متافيزيِک ھمانندی . صل تحول، حقيقتی مسلم است مفھوم نيز نمی تواند ثابت و يکسان بماندا

 يا اصل ھويت که رئاليسم اسالمی به آن استناد می جويد، ھر مفھومی خودش iاصل عينيت» اصول فلسفه«به اصطالح 

غيير می پذيرد مصاديق اين مفاھيم است، اشياء و پديده ھای جھان آنچه که ت. خودش است و پيوسته يکسان باقی می ماند

  .مادی است

در مورد اينکه ھر چيزی خودش خودش است در مورد مفاھيم و . آنچه متافيزيک قائل است در مورد يکسان بودن«

اليکه نه تنھا  رئاليسم اسالمی اين اصل را مسلم و محق می پندارد در ح٨»تصورات ذھنی است و نه در اعيان خارجی

مارکسيست ھا بلکه معتقدين به منطق صوری نيز اين اصل را به صورتيکه که ذکر شد طرد می کنند چون نتيجه ای که 

رئاليسم اسالمی با اصرار به شما می قبوالند که . از اين اصل حاصل ميايد ھمان نفی تغيير و حرکت و تکامل است

ھای مادی دائم در تغيير اند فقط مفاھيم و ادراکات از اين اصل مستثنی می پذيرد و اشياء و پديده  اصل تغيير را می

در اين سخن خود تعمق نمی کنند و ھرگز نينديشيده اند که چنانکه مفاھيم و ادراکات » اصول فلسفه«نويسندگان . باشند

يده اند که ثبات و يکسان بودن ھرگز نينديش. نيز ناگزير ثابت و يکسان می مانند» اعيان خارجی«. ثابت و يکسان بمانند

وقتی مارکسيست ھا می گويند متافيزيک ھمه چيز را در . مفاھيم، ثبات و يکسان بودن اعيان خارجی را بدنبال می آورد

اصل . حال سکون و رکود و در نتيجه جدا از يکديگر و بی ارتباط با يکديگر می بيند، فقط حقيقتی را بيان ميدارند

  .شاھد گويای اين حقيقت است) گونه که منطق صوری به آن ميپردازدالبته آن(ھمانندی 
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  اصل ھمانندی چيست و چگونه منطق ديالکتيک آن را توضيح ميدھد

 فقط زمانی ھمانندند که ھر خصوصيت متعلق به يکی از آن دو در B و Aدو چيز يا دو مفھوم : اصل ھمانندی می گويد

سه خط موازی عالمت  (B=A    A=Bبالعکس و آن را چنين می نمايانند عين حال خصوصيت آن ديگری نيز باشد و 

ت می دھد که آن  در تمام صفات و خواص فقط زمانی دسیءبديھی است که ھمانندی کامل دو ش). رابطۀ ھمانندی است

  خودش خودش باشد ھمانندی کاملیءفقط زمانيکه ش.  در يکی ادغام شوند يعنی شئی، خودش خودش باشدیءدو ش

 و A=Aاين ھمانندی کامل را با عالمت تساوی بيان ميکنند . است چنانکه مثالً ھر انسانی با خودش ھمانندی کامل دارد

اين ھمانندی ھرگز در واقعيت . منطق صوری بر ھمين ھمانندی تکيه دارد. مينامند) انتزاعی(آن را ھمانندی مجرد 

  .می توان يافت که در ھمه چيز با يکديگر مطابقت داشته باشند ھمانندی را نیء در واقعيت، ھيچ دو ش.وجود ندارد

. دو قلو ھائی که از نطفۀ واحدی پديد می آيند گاھی آنچنان ھمانندند که تشخيص آنھا از يکديگر فوق العاده دشوار است

  . معذالک مطابقت کامل در آنھا از محاالت است

  :به منطق ديالکتيک ميتازد که می گويد» اصول فلسفه«

الف الف است و غير الف «اگر بگوئيم . ھيچ چيزی خودش خودش نيست و ھمه چيز خودش و غير خودش است«

  ٩»غلط است» نيست

. اگر الف الف باشد. انتقاد ناواردی چون در دنيای واقعيات اگر ھر چيزی خودش خودش باشد آنگاه خودش خواھد ماند

 مادی ھمه چيز پايدار، ثابت و ساکن خواھد ماند و اين در تضاد فاحش الف جاودانه الف خواھد بود و در نتيجه در جھان

اگر مفاھيم يا ادراکات ثابت بمانند باز ھم نتيجه . در دنيای ادراکات نيز وضع بر ھمين منوال است. با واقعيت عينی است

الف الف است و «قتی تصديق مارکسيست ھا حق دارند و. ای که از آن به بار می آيد ثبات اشياء و پديده ھای جھان است

  .را نادرست می شمارند» غير الف نيست

 سر و کار نداريم در عالم مفاھيم و ادراکات نيز که انعکاس دنيای خارج اند، A=Aاگر در عالم خارج، ما با ھمانندی 

ھمانندی . ی شوداعتقاد بوجود چنين ھمانندی خيال باطل است ولی اين ھنوز به معنی آن نيست که اصل ھمانندی نفی م

، مانند ھمانندی دو فرد انسانی يا دو درخت بيد وغيره که )A=B(واقعی ھمان ھمانندی دو شئی يا دو پديدۀ مختلف است 

چنانکه مشھود است . دو فرد انسانی، دو درخت بيد در عين اينکه ھمانند، ناھمانند. آن را ھمانندی مشخص نام می نھند

 ناھمانندی ھمراه است و در اصل ھمانندی بايد ھر دو جنبه را در نظر گرفت وگرنه در واقعيت، ھمانندی ھميشه با

ھمانندی مشخص در .  در يک رابطۀ ھمانندند و در رابطه ای ديگر ناھمانندB و A. واقعيت بدرستی انعکاس نمی يابد

نبه را نمی بيند به جنبۀ منطق صوری که به اصل امتناع تناقض معتقد است اين دو ج. واقع ھمانندی ناھمانند است

  . يعنی به ھمانندی مجرد توجه دارد که فقط يکی روی ھمانندی مشخص استA=Aھمانندی 

منطق ديالکتيک نه اصل ھمانندی را بدور می افکند و نه حتی ھمانندی مجرد را نفی می کند منتھا به اين ھر دو با 

ء و پديده ھا است، منظور از تعين کيفی، مجموعۀ صفات و ھمانندی نتيجۀ تعين کيفی اشيا. اسلوب ديالکتيک می نگرد

و آنھا را از يکديگر متمايز می گرداند و ھمين . می بخشد) ھويت(خصوصياتی است که به اشياء و پديده ھا ثبات نسبی 

د، تعين کيفی است که موجب می شود شئی يا پديده طی زمانی کم و بيش طوالنی خودش خودش باشد چنانکه قله دماون

ھمين تعين . قلۀ دماوند است و رودخانۀ کرج، رودخانۀ کرج، رژيم شاھنشاھی، رژيم شاھنشاھی است و خمينی، خمينی

کيفی موجب می شود که شئی يا پديده علی رغم تغييراتی که در آن بوقوع می پيوندند خودش خودش باشد، ھمين تعين 

  ھمين تعين کيفی موجب می شود که .  يابدکيفی است که در مفاھيم و در ھمانندی مجرد انعکاس می
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تصور زندگی غير از «از مفھوم ديگر باشد و تصور ھر شئی غير از تصور ديگری » منعزل«ھر مفھومی در ذھن «

اگر اين تعين کيفی .  اما اين ثبات، نسبی است و نه مطلق١٠»...تصور مرگ است و تصور سفيدی غير از تصور جسم

وجود نمی داشت تنوع اشياء و پديده ھا در طبيعت، اجتماع و در تفکر و وابستگی آنھا به موقتی نبود و ثبات نسبی 

  .يکديگر ھرگز به وقوع نمی پيوست

اشياء و پديده . تفکر ديالکتيکی نه تنھا تغيير و تکامل را می بيند تعين کيفی و ثبات نسبی را نيز از نظر دور نمی دارد

منطق صوری تعين کيفی و ثبات نسبی را مطلق می کند و . ز ثبات نسبی برخوردارندھا در ھمانحال که تغيير می کنند ا

البته رئاليسم اسالمی تغيير و تکامل را در دنيای مادی ظاھراً می پذيرد ولی . با آن اصل تغيير را به قربانگاه می فرستد

  .در واقع با عقيده به ثبات و جاودانی بودن مفاھيم آن را نفی می کند

  

  ارۀ حقيقتدر ب

  حقيقت چيست؟

در ارتباط با شناخت، مسائلی متبادر به ذھن می شود؛ آيا شناخت انسان از دنيای خارج صحيح است؟ آيا شناخت انسان 

ممکن است نادرست باشد؟ معيار شناخت صحيح چيست و در کجا بايد آن را جستجو کرد؟ اينھا مسائلی است که در 

  .يردمورد بحث قرار می گ» حقيقت«مبحث 

ماه به گرد «يا » زمين گرد است«وقتی می گوئيم .  استمطابقت شناخت با موضوع شناخت» حقيقت«مفھوم فلسفی 

 ١٣۵٧ بھمن سال ٢٢انقالب ايران در «يا » موجودات زنده از ساده به بغرنج تکامل می يابند«يا » زمين می گردد

 چون شناخت ما، سخن ما در انطباق با موضوع شناخت ھر بار حقيقتی را بيان داشته ايم» ھجری خورشيدی روی داد

بر عکس، بطليموس که زمين را مرکز جھان می پنداشت و مدعی بود که خورشيد به . است، در انطباق با واقعيت است

که بنابر آن » تئوری ثبات انواع«دور زمين ميچرخد، شناخت نادرستی داشت چون شناخت در انطباق با واقعيت نيست، 

ات زنده از روز ازل به صورتيکه امروز می بينيم آفريده شده اند و ثابت و اليتغير باقی مانده اند، حقيقت را بيان موجود

نتيجه اينکه شناخت انسان می تواند درست يا نادرست باشد و مفھوم . نمی دارد چون حکم او مطابق واقعيت نيست

  .در ارتباط با صحت شناخت است» حقيقت«

که تأثير شئی مستقيم و بالواسطه است، مطابقت با شئی به علت بالواسطه بودِن ) احساس و ادراک(در شناخت حسی 

به . رابطۀ شناخت، اجتناب ناپذير است، ھيچکس مدادی را که در برابر ديدگان او است با چيز ديگری اشتباه نمی گيرد

) ادراکات(حداکثر می توان که شناخت حسی .  راه نيسترا در حريم شناخت حسی» حقيقت«ھمين جھت مفھوم فلسفی 

  .ھميشه حقيقت است

شناخت تعقلی با مفاھيم و مقوالت سر و کار دارد که خود ثمرۀ انتزاع و . در شناخت تعقلی وضع بر منوال ديگری است

را در تصديق ھا، انديشه ھا، به عالوه انسان در پيوند دادن و ترکيب مفاھيم با يکديگر دست باز دارد و آنھا . تعميم اند

تئوری ھا و فرضيه ھا به انحاء مختلف ترکيب می کند، بدينسان اين امکان بوجود می آيد که سخن يا کالم در انطباق با 

در عرصه شناخت تعقلی است که موضوع مطابقت يا عدم . موضوع شناخت نباشد، يعنی حقيقت نباشد، خطا باشد

نيز در اين » حقيقت«مقولۀ . اين شناخت در ارتباط مستقيم و بالواسطه با واقعيت نيستزيرا که . مطابقت پيش می آيد

  .عرصه مصداق پيدا می کند

اين تعريف از يک . روشن است و جای ھيچگونه ابھامی باقی نمی گذارد» حقيقت«درک و تعريف مارکسيسم از مقولۀ 

مفھومی ندارد چون ھميشه در ھر حال تصوير شيئی معنا و » حقيقت«سو توضيح ميدھد که در شناخت حسی، مقولۀ 
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حاضر، در مغز يا خود شيئی در انطباق است و از سوی ديگر، حقيقت در حالی ضروری می گردد که امکان خطا 

در مارکسيسم تعريفی می تراشد که » حقيقت«ھست يعنی در شناخت تعقلی، معذالک مطھری از پيش خود برای مقولۀ 

  :تعريف چنين است. ناخت او از مارکسيسم و از تئوری شناخت آن استباز ھم نشانۀ عدم ش

   ١١»بدنبال تأثيری که از محسوس می گيرد توليد کند) سلسلۀ عصبی(حقيقت عبارت است از تأثيری که حاسه «

اين تعريف از دو لحاظ مخدوش است، نخست از اين لحاظ که حقيقت در مارکسيسم به شناخت حسی، به تأثيری که 

مطلقاً » شناخت«وس در حاسه می گذارد، محدود نيست و اصوالً در عرصۀ اين شناخت، به کار گرفتن مقولۀ محس

تأثير . محلی از اعراب پيدا نمی کند، چون ھيچگاه احتمال خطائی نمی رود تا بتوان حقيقت را در برابر آن گذاشت

» حقيقت«پس از اين لحاظ که به کار گرفتن مقولۀ س. محسوس بر حاسه پيوسته و برای ھمه کس در انطباق با واقع است

  .در تعريف فوق مطلقاً به آن اشاره ای ھم نيست) شناخت تعقلی(درست در آنجا که ضرورت پيدا ميکند 

موجب می گردد » شناخت«در مارکسيسم، عدم تشخيص دو مرحلۀ حسی و تعقلی در » شناخت«عدم وقوف به مسئلۀ 

سياه کند، مارکسيست ھا و به طور مشخص دکتر ارانی را به » حقيقت«را در بحث از صفحاتی از کتاب » استاد«که 

  :باد انتقاد بگيرد در حالی که کالم وی به ھدف اصابت نمی کند و ھرز می رود

چنانکه (تجربه باعث نمی شود که ... ماخ می گويد يک مداد در ھوا مستقيم به نظر ميايد و در آب شکسته ديده می شود«

ما يکی از حاالت را حقيقت و ديگری را اشتباه بدانيم بلکه به کمک تجربه است که علت اين اختالفات و ) می گويدماخ 

  ١٢»حقيقی بودن ھر دو حال را ميتوان نشان داد

) شناخت(دکتر ارانی ھر دو حالت را حقيقت ميداند چون در ھر دو حالت تصويری که از مداد در مغز منعکس می شود 

حقيقت وصف ادراکات «: اگر تعريف مطھری را ھم از حقيقت بپذيريم. مطابقت کامل دارد) مداد(شناخت با موضوع 

نوری که از مداد به چشم ميايد تا . باز ھم ھر دو حالت عين حقيقت است» است از لحاظ مطابقت با واقع و نفس االمر

تی از محيط آب به محيط ھوا وارد ميگردد از مسير اما وق. زمانيکه در ھوا انتشار ميابد مسير مستقيمی را می پيمايد

اين يک پديدۀ فيزيکی است . و در نتيجه مداد می شکند) زاويه انکار(مستقيم خود تحت زاويه معينی منحرف می شود 

ی آن را مستقيم م) بدون استثناء(آنچه مسلم است مداد وقتی در برابر ما است، ما ھمه . که قوانين آن نيز کشف شده است

در اين حالت ھيچ خطا و اشتباھی برای ھيچکس پيش نمی آيد، ھنگامی که ھمين مداد در آب قرار می گيرد، . بينيم

در ھر دو حال شناخت ما از . شکسته می شود، باز ھم برای ھيچکس ترديدی دست نميدھد که مداد در آب شکسته است

اگر بتوان (اين ھر دو حقيقت است .  است و در آب شکستهمداد در ھوا مستقيم. مداد در انطباق با موضوع شناخت است

مطھری مصرانه مدعی است که مداد مستقيم است و شکستن مداد در آب ). در مورد شناخت حسی از حقيقت سخن گفت

مطابقت «اگر به تعريف خود نيز از حقيقت پای بند می بود در می يافت که شکستن مداد در آب . يک خطای باصره

بلکه . اين خطای باصره نيست که مداد در آب شکسته می شود. است يعنی حقيقت است» ا واقع و نفس االمرادراکات ب

  .واقعيت مداد در آب شکسته می نمايد و چشم نيز آن را شکسته می بيند

اين حقيقتی است به شرط آنکه امواج . » متر در ثانيه است٣۴٠سرعت صوت در ھوا برابر «. مثالی ديگری بزنيم

گستردن دامنۀ اين حقيقت به محيط ھای ديگر، خطا را به جای حقيقت نشانيدن است زيراکه . وتی در ھوا انتشار يابندص

و در خالء امواج صوتی انتشار نمی يابد و سخن از سرعت صوت »  متر در ثانيه است١۴٢۵در آب سرعت صوت «

وشن نيست که حقيقت در شرايط مختلف يکسان آيا ر» سرعت صوت در خالء صفر است«در آن بيھوده است يا آنکه 
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باقی نمی ماند؟ آيا روشن نيست که حقيقت در شرايط مختلف اليتغير نيست، تغيير ناپذير است؟ برای رئاليسم اسالمی 

  .حقيقت دستخوش تغيير نمی گردد، ابدی و جاودانی است

ھم ميتواند »  متر در ثانيه است٣۴٠ت برابر سرعت صو«تذکر دوبارۀ اين نکته شايد بی فايده نباشد که اين حکم که 

حقيقت باشد و ھم خطا بر حسب اينکه امواج صوتی در چه محيطی انتشار می يابند حقيقت است اگر سرعت امواج در 

در اين مطلب چه چيز عجيبی وجود دارد که . ھوا اندازه گيری شوند، خطا است اگر آن ر ا به تمام محيط ھا تعميم دھيم

اين را البته ھر طفل دبستانی .  آن می ھراسد؟ در مارکسيسم ھر حقيقت فقط در چارچوب معينی حقيقت استمطھری از

نفی اين حکم به معنی مطلق کردن حقيقت است و چنانکه آمد رئاليسم . نمی داند ولی حکمی بدون شک درست است

  .اسالمی با اطالق ميانه خوبی دارد

  

  عينی است» حقيقت«

آنست که » عينيت«آنست و منظور از » عينيت«، در »عينی«در خصلت » حقيقت«يست اھميت مقولۀ در فلسفۀ مارکس

  .محتوای تصديق، مستقل از شناسنده وجود دارد

  :دو نکتۀ زير را در بر می گيرد» حقيقت عينی«

ری که است ولی در ھمه حال مستقل از تصوي» موضوع شناخت«نخست اينکه شناخت ھميشه تصوير و عکس برداری 

در اين تصديق که . باشد» ايده ای«يا » مادی«ميتواند » موضوع شناخت«. در مغز انسان نقش می بندد، موجود است

بدون شک حقيقتی بيان شده است چون با موضوع » انسان محصول تکامل حيوان است« يا » از بخار، باران ميزايد«

حقيقت » آموزش داروين با آموزش مذھبی در تضاد است«ه اما اين تصديق نيز ک. شناخت که مادی است مطابقت دارد

آموزش : برقرار شده که واقعاً موجود است و اين ارتباط تضاد ميان دو آموزش» ايده ای«است زيرا ارتباطی در سطح 

خصلت عينی حقيقت در ھر دو حال در اين است که موضوع شناخت صرفنظر از اينکه . داروين و آموزش دينی است

  .را بشناسيم، يا نشناسيم بخواھيم يا نخواھيم واقعيت داردما آن 

مستقل از آنست که کدام شناسنده ای بدان دست يافته است، مستقل از آنکه آيا اين شناخت در انطباق » حقيقت«دوم اينکه 

رت ديگر به عبا. با خواست و ارادۀ او است، يا نه، مستقل از آنکه صحت شناخت مورد قبول واقع شده است يا نه

  .حقيقت به انسان، به زمان و مکان و نظام اجتماعی وابسته نيست

معينی است، بازتابی که برای تمام انسان ھا يکسان است و بر خالف آنچه که » موضوع شناخت«ھر حقيقت بازتاب 

ظ ساختمان و دستگاه اعصاب از لحا. مطھری به مارکسيست ھا نسبت می دھد، از انسانی به انسان ديگر فرق نمی کند

شگفت نيست اگر بازتاب دنيای خارج در ھمۀ . سازمان و فونکسيون، چنانکه در پيش آمده، در ھمۀ انسان ھا يکی است

از جانب ايدئولوگ ھا و فالسفۀ بورژوازی الاقل در » استقالل صحت شناخت از شناسنده«مسئلۀ . انسان ھا يکی باشد

ی گردد و اين مسئلۀ مرکزی که در علوم اجتماعی نيز وجود حقيقت عينی مورد علوم اجتماعی با شک و ترديد تلقی م

از ديدگاه آنھا پژوھش ھای علمی در مورد روند تاريخ يا کوشش در کشف قوانين . مسلم است به سختی نفی می شود

ا صورت می تالش ھائی که در اثبات اين ادع. عينی تکامل جامعه عبث و بيھوده است که به حقيقتی منجر نخواھد شد

گيرد و فلسفۀ کنونی بورژوائی سرشار از آنست ھمه به خاطر مبارزه با درک مارکسيستی تکامل تاريخ و بی اعتبار 

يکی از شيوه ھای متداول در اين زمينه ايجاد شکاف عميق ميان علم و . کردن تئوری سوسياليسم و کمونيسم است

ويا فقط علوم طبيعی می توانند در پی کشف حقايق عينی بر آيند در گ. ايدئولوژی، ميان شناخت و منافع انسان ھا است

به ھمين جھت ايدئولوژی . حاليکه ايدئولوژی بيان منافع گروھی و طبقاتی است که ناگزير به قلب واقعيت می انجامد

  .علمی که مورد ادعای جھان بينی طبقۀ کارگر است سخنی بی معنی و متضاد است
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ولی .  بر خورد حقايق عينی با منافع گروھی و طبقاتی به مراتب بيشتر از علوم طبيعی استدرست است که در اجتماع

از اين نتيجه نمی شود که در علوم اجتماعی يا در حرکت تاريخ، حقيقتی عينی در انطباق با موضوع شناخت قابل 

  .انکشاف نيست

ھای گروھی و طبقاتی اند، تکامل جامعه از ھيچ اين ادعا که چون در اجتماع افراد دارای منافع، تمايالت و آرمان 

تکامل جامعه و تاريخ بر اساس . قانونی پيروی نمی کند و ھيچ حقيقتی عينی در آن نمی توان يافت، پوچ و باطل است

  .قوانينی عينی جريان می يابند که با خصوصيات قوانين عينی طبيعت تفاوتی ندارند

گيرد  زين و اھدافی است که بر اساس درک معينی از واقعيت اجتماعی پايه میدرست است که ھر ايدئولوژی دارای موا

اما حقيقت عينی ممکن نيست در انديشه ھا، افکار و تئوری . و جھت يا جھات فعاليت و عمل انسان را تعيين می کند

انکار حقيقت ھای . شدھای اجتماعی امکان بروز نيابد و مانند ھر حقيقت عينی ديگر در مطابقت با موضوع شناخت نبا

اين موضوع که ايدئولوژی طبقۀ » رد«اجتماعی افسانه ای است که نظريه پردازان بورژوازی می آفرينند به نيت 

 لنينيسم، –مارکسيسم . کارگر يگانه ايدئولوژی است که در انطباق با واقعيات تکامل اجتماعی است و لذا حقيقت است

 شناخت علمی و قانونمندی ھای جامعه و سمت گيری انقالبی در پراتيک اجتماعی اين ايدئولوژی طبقۀ کارگر که وحدت

فقط در اين ايدئولوژی است که حقيقت عينی در . است، از ھر گونه تضاد ميان منافع طبقاتی و حقيقت عينی تھی است

پذيرد چون در تضاد با بورژوازی حقيقت ھای عينی در جامعه را نمی . انطباق کامل با منافع استثمار شوندگان است

اين مطلب که بورژوازی به حقايق عينی در جامعه معتقد نيست، دليل بر آن نيست که در . منافع و مطامع او است

ما قبالً توضيح داديم که حقيقت عينی تابع ميل و ارادۀ شناسنده و زمان و . اجتماع و در تاريخ حقيقت عينی وجود ندارد

اما حقيقت عينی به علت آنکه در . ی و تاريخ نيز اين مطلب به قوت خود باقی استدر علوم اجتماع. مکان نيست

 موضوع ١٣»ارزش ھای اخالقی«در مبحث . مطابقت با منافع پاره ای گروه ھا و طبقات نيست، مورد قبول نمی اوفتد

  .پردازيم ايدئولوژی با تفصيل بيشتری آمده و ما در اينجا به تکرار آن نمی

  

   است يا ابدی و جاودانی؟حقيقت متغير

  حقيقت نسبی و حقيقت مطلق

در برابر انسان، جھان مادی، واقعيت عينی، قرار گرفته که موضوع شناخت انسان است، موضوعی به غايت متنوع، 

آيا شناخت اين واقعيت عينی ممکن است يکباره به طور کامل، دقيق و در تمام جھان و جوانب آن دست . پيچيده و بغرنج

 و آنگاه به گفته انگلس انسان دست بر روی دست بگذارد و از اينھمه عظمت و نظام و انتظام در حيرت و شگفتی دھد

فرو رود؟ ھيچکس را نمی توان يافت که از عقل سليم برخوردار باشد و به اين سوال پاسخ مثبت بدھد، به خصوص که 

  .نفی ميدھدسراسر تاريخ شناخت بشر طی ھزاران سال به اين سوال پاسخ م

. خود را به آسانی و با رغبت بروز نميدھد، بايد او را به افشاء آنھا واداشت» اسرار«است و » رازدار«واقعيت عينی 

. را يکجا و بيکبار بدست انسان نمی سپارد، بايد آنھا را تک تک، ذره ذره از او بيرون کشيد» اسرار«به عالوه او ھمۀ 

ھر آنچه که حاصل ميايد ھنوز .  و بی پايان است، به تدريج و پله پله پيش ميروددر نتيجه شناخت يک روند طوالنی

بايد بر روی آن کند و کاو بيشتری کرد تا به واقعيت عينی نزديک و نزديک تر شود و ھر چه . جوابگوی شناخت نيست

  .کاملتر و دقيقتر در مطابقت با واقعيت عينی قرار گيرد

ی بينھايت متنوع و گوناگونی دارد، انسان با ھمۀ انسان ھای يک دوران، آن توانائی را واقعيت عينی اشکال و نمود ھا

وانگھی . شناخت ھميشه جزئی از آن را در بر می گيرد. ندارند که اين واقعيت را در تمام پيچيدگی و بغرنجی آن دريابند
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ن است که شناخت يک روند تکاملی دائمی است نتيجه اي. اشياء و پديده ھا پيوسته در جريان تغيير و تحول و تکامل اند

  . بر آن متصور نيستپايانیکه 

در جريان پيشرفت شناخت ھمواره اجزاء و ھسته ھای تازه ای بر آنچه که بدست آمده افزوده ميگردد و انسان ھر بار 

الزم به يادآوری . برسدبيشتر به دريافت واقعيت عينی در کل خود نزديک می شود بدون آنکه ھرگز به طور نھائی بدان 

  .است که روند شناخت پيوندی ناگسستنی با پايه ھای پراتيک انسان دارد

نتيجۀ منطقی روند تاريخی شناخت اين است که حقيقت عينی، نسبی است، نسبی در ارتباط با کل موضوع شناخت، 

 ھم در درون مرز ھای معين در بر نسبی به اين معنی که شناخت پيوسته فقط جزئی، گوشه ای از واقعيت عينی را، آن

در جريان پيشرفت شناخت . گيرد، فقط تا درجۀ معينی در مطابقت با موضوع شناخت و با واقعيت عينی است می

ھمواره اجزاء و بخش ھائی تازه ای بر آنچه که تاکنون حاصل آمده افزوده می گردد و انسان ھر بار شناخت دقيقتر، 

حقيقت . تری کسب می کند، ھر بار بيشتر به دريافت واقعيت در کل خود نزديک می شودکاملتر، گسترده تر، و عام 

ھائی که بدينسان بر روی ھم انباشه می شوند حقيقت ھای نسبی اند که با گذشت زمان، با ارتقاء سطح دانش و تکامل 

ر حقيقت انعکاس می يابد، اگر اگر درست است که ھر بار جزئی، گوشه ای از واقعيت عينی د. تکنيک تغيير می پذيرند

درست است که حقيقت ھر بار در مرز معينی و تا درجۀ معينی با واقعيت عينی مطابقت دارد بديھی است که حقيقت 

  .نمی تواند جاودانی باشد، تابع زمان است، نمی تواند اليتغير باشد، تغيير ناپذير است

  :ذکر چند مثال به درک مطلب کمک ميکند

اين حقيقتی است که انسان ھای ماقبل تاريخ آن را می شناختند، از طريق سايش آتش . »ايجاد می کندسايش گرما «

 ژول ھمين حقيقت را ١٨۴٢ھزاران سال سپری شد تا در ... بدست مياوردند و اشياء سرد را با سايش گرم می کردند

  :تعميم داد

 و آن را در عمل به اثبات »ه حرارت تبديل شودب) سايش(ھر حرکت مکانيکی ميتواند از طريق حقيقت اصطکاک «

ھر «: چند سال بعد ماير فيزيک دان آلمانی اين حقيقت عام را بيان داشت که ھنوز ھم به قوت خود باقی است. رسانيد

شکلی از حرکت ميتواند در ھر مورد، تحت شرايط خاص، مستقيم يا غير مستقيم به شکل ديگری از حرکت تبديل شود 

چه کسی در اين مسير تکاملی که در اينجا به اجمال آمده، می تواند مدعی شود که تغييری . ١٤» تبديل می شودو اجباراً 

: در حقيقت روی نداده و آخرين بيان مطلب ھمان بيان نخستين است؟ چه کسی می تواند مدعی شود که حقيقت نخستين

کنيک زمان خود؟ آيا اين سير تکاملی حاکی از آن نسبی نيست، نسبت به سطح شناخت و ت» سايش گرما ايجاد ميکند«

  نيست که آخرين بيان مطلب نيز نسبی است؟

در آن، فضا و زمان ھر دو جدا از جسم متحرک و جدا از . فيزيک کالسيک را بگيريم که نيوتون پايه آن را گذارد

مولی است که در مقايسه با يکديگر، يکنواخت و ھمگون در نظر گرفته شده اند، سرعت حرکت ھمان سرعت ھای مع

در چنين مرز ھائی است که فيزيک کالسيک بنا شد و قانون جاذبۀ عمومی را کشف کرد که . سرعت نور ناچيز است

جرم «فيزيک کالسيک در يک رشته از حقايق و از جمله اين حقيقت که . در واقع تعميم قانون سقوط اجسام گاليله است

ده ھا سال .  سال در محيط علمی به مثابه حقيقتی ابدی و جاودانی تلقی می شد٢٠٠ت مد» جسم با سرعت تغيير نمی کند

) خاص و عام(گذشت تا به تدريج عناصر نسبی بودن آن در فيزيک فراھم آمد و باالخره منجر به پيدايش تئوری نسبيت 

 است که زمان و مکان جدا از تئوری نسبيت اينشتين اثبات اين حقيقت. فيزيک کالسيک بود» نفی«گرديد که در واقع 

به عالوه در سرعت ھای زياد که کم و بيش به ). فضای چھار بعدی. (يکديگر و جدا از جسم متحرک واقعيت ندارد

انديشۀ جاودانی بودن زمان، مکان و جرم، افسانه ای . نه جرم ثابت ميماند، نه فضا و نه زمان. سرعت نور نزديک اند
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ھای متعارفی تغييرات آنھا آنچنان ناچيز است که به چشم نميايد، در محاسبه نيز آنچنان بيش نيست، منتھا در سرعت 

فيزيک کالسيک به حقيقت تازه ای دست می يابد که گسترده » نفی«فيزيک جديد با . ناچيز که ميتوان از آنھا چشم پوشيد

قتی عينی ولی نسبی بود، فقط در مرز فيزيک کالسيک حقي. تر، دقيق تر و کامل تر در مطابقت با واقعيت عينی است

، در سطح دانش و تکنيک معين و تا درجه ای معين در مطابقت با واقعيت قرار )بخصوص سرعت کم(ھای خاص 

با تغيير امکانات عملی، فيزيک نيوتن دستخوش تغيير گرديد و نمی توانست نگردد و اکنون به مثابه حالت . داشت

اين نمونه نيز به روشنی خصلت تغيير . ام تر و گسترده تر است جای گرفته استخاصی در درون فيزيک مدرن که ع

  .پذيری و نسبی بودن حقيقت عينی را به تماشا ميگذارد

اقليدس، رياضی دان قرن سوم قبل از ميالد با تکيه بر اصولی بديھی و با ناديده . ھندسۀ اقليدس نمونۀ ديگری است

مجموع زوايای «ای ھندسی را يکی بعد از ديگری و از آنجمله اين قضيه را که گرفتن انحناء و خميدگی فضا، قضاي

ھندسۀ . که مطھری به عنوان نفی حقيقت نسبی به وفور از آن ياد ميکند به اثبات رسانيد» يک مثلث برابر دو قائمه است

ائل عملی انسان نقش اقليدس مانند فيزيک کالسيک بدون شک گام بزرگی در راه شناخت حقيقت عينی بود، در مس

مدت دو ھزار سال ھندسۀ اقليدس را حقيقتی ابدی . بزرگی بازی کرد و ميکند و در عمل صحت خود را به اثبات رسانيد

اما در قرن . نيوتن بر آن بود که ھندسۀ ديگری جز آن که اقليدس آفريده نمی تواند موجوديت يابد. و جاودانی ميپنداشتند

و افسانۀ . سۀ اقليدس يگانه ھندسۀ ممکن نيست و در نتيجه ھندسه ھای غير اقليدسی پايه گرفتنوزدھم معلوم شد که ھند

جاودانی بودن ھندسۀ اقليدسی را نشان داد، نشان داد که اين ھندسه در درون مرز ھای خاص و تا درجۀ معينی مطابقت 

ی به حقيقت مطلق است بدون آنکه فراموش شناخت را با واقعيت عينی در بر می گيرد و گامی، پله ای در راه دستياب

آن را به مثابه حالتی خاص، . کرد» نفی«شود که اين خود حقيقتی نسبی است، ھندسۀ غير اقليدسی ھندسۀ اقليدسی را 

  .حالتی که خميدگی فضا در آن محسوس نيست، در بر گرفت

تئوری ذره ای آن، تئوری وراثِت مندل و نمونه ھای ديگری مانند اتم شيميائی و اتم فيزيکی، تئوری موجی نور و 

ھمه حاکی از آن است که حقيقت عينی نسبی است و ھر ... تئوری تکامل داروين، سوسياليسم تخيلی، سوسياليسم علمی و

  .بار با واقعيت عينی در مطابقت گسترده تری قرار می گيرد

رفته است که صرفاً کنار زدن يا نابود کردن گذشته در اينجا در مفھوم ديالکتيکی آن به کار » نفی«مسلم است که واژۀ 

ھر کيفيت تازه که طی تکامل شيئی يا پديده به جای کيفيت کھنه می نشيند، اين يک را نابود نميکند بلکه . را نمی رساند

در ھر کيفيت نو پلکانی است . فقط عناصر منفی آن را کنار ميگذارد و عناصر مثبت آن را در درون خود جای ميدھد

تکامل جھان مادی، پلکانی باالتر، جامع تر و ھمينکه عناصر مثبت کيفيت کھنه در ترکيب حفظ می شود، ادامۀ کاری، 

از اين طريق است و تنھا از اين طريق که تکامل جھان مادی سير صعودی می . راه خود را در مسير تاريخ می گشايد

  .ودپيمايد و از ساده به بغرنج و از پَست به عالی مير

آيا در اين فلسفه از حقيقت مطلق سخنی به ميان می آيد؟ . گفته شد که در فلسفۀ مارکسيست حقيقت عينی، نسبی است

فقط کسانيکه از مبحث حقيقت در فلسفۀ . مارکسيسم بدون ھرگونه شائبه تزلزل و ترديد به اين سوال پاسخ مثبت می دھد

چنين می پندارند که مارکسيسم . ر بی خبری محض به سر می برندد) و به طور کلی از فلسفۀ مارکسيست(مارکسيست 

  .است) رالتيويسم(به حقيقت مطلق معتقد نيست و به ھمه چيز از دريچۀ نسبی بودن می نگرد و لذا پيرو مکتب نسبی 

  .پيش از آنکه به مسئلۀ حقيقت مطلق از ديدگاه فلسفۀ مارکسيست بپردازيم، به يک الھام مطھری اشاره کنيم

اگر فيزيک کالسيک حرکت : نگاھی به آموزش نيوتون و تئوری نسبيت اينشتين تفاوت عظيم اين دو را روشن می کند

به يک معنی ) صرف نظر از قانون جاذبۀ عمومی(را فقط در سطح زمين و در سرعت ھای کم در نظر می گيرد 

 فضای اليتناھی را در بر می گيرد که پديدۀ توان گفت که بيشتر يک پديدۀ زمينی است، تئوری نسبيت پديده ھای می
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آيا روشن نيست که فيزيک مدرن با تغيير و تحول در فيزيک کالسيک انسان را عميق . زمينی حالت خاصی از آن است

تر و گسترده تر به واقعيت عينی نزديک کرده است؟ آيا روشن نيست که فيزيک کالسيک نسبی بود و حقيقت تا درجه 

  با واقعيت عينی قرار داشت؟ای در مطابقت 

توسعۀ تدريجی معلومات به . ١٥را می پذيرد» توسعۀ تدريجی معلومات و تبدل فرضيه ھا در علوم طبيعی«مطھری خود 

معلومات امروزی ما نسبت به ديروز توسعه يافته . اين معنی است که معلومات نه تنھا متغيرند، ولو کمی، بلکه نسبی اند

در تاريخ شناخت اين . روزی ما نسبی بود و معلومات توسعۀ يافتۀ امروزی ما ھم نسبی استاست، يعنی معلومات دي

اينجا سخن بر سر . »ربطی به ماديين ندارد«معذالک او اضافه می کند اين . مسئله مانند آفتاب به چشم می خورد

مطھری ھمان حرف دکتر .  استماديين يا الھيون نيست، صحبت بر سر نسبی بودِن حقيقِت عينی و تغيير پذيری آن«

ھر قدر زمان پيش ميرود، اجزاء بيشتری از روابط واقعيت خارجی جزء حقيقت نسبی : ارانی را می زند که می گويد

  .معذالک سخن او را محکوم ميکند» می شود

ب نسبی مطھری با استناد به اينکه فلسفۀ مارکسيست حقيقت عينی را نسبی می داند اين فلسفه را در کنار مکت

قبالً توضيح داده شد که مکتب نسبی از يکسو به فلسفۀ . می گذارد و مارکسيست ھا را نسبيون می خواند) رالتيويسم(

کانت در مورد تئوری شناخت نزديک است و از سوی ديگر مکتبی ايده آليستی است که واقعيت عينی خارج از ذھن را 

ا نفی می کند، نه حقيقت را و نه اينکه حقيقت برای تمام انسان ھا يکی فلسفۀ مارکسيست نه واقعيت عينی ر. کند نفی می

نيست و سياه بر  اما مطھری را با حقيقت سر و کار ی. بنابر اين در اساس با مکتب نسبی ھيچگونه قرابتی ندارد. است

  :نويسد روی سفيد می

مل اعصاب نيست، طرز شناختن ھر چيز را ماديين روی نظريه مادی بودِن فکر و آنکه شناختن ھر ادراکی ماوراء ع«

با نوع ساختمان اعصاب و مغز شخص شناسنده مربوط می دانند و می گويند چون نوع ساختمان اعصاب اشخاص با ھم 

  ١٦»متفاوت است پس اقسام شناختن ھاِی حقيقی نيز نسبت به اشخاص متفاوت خواھد بود

يعنی چه؟ در کجای فلسفۀ مارکسيست » مادی بودِن فکر«.  ماندبه راستی انسان از اين ھمه مھمل گوئی در شگفت می

اشخاص چه معنی دارد؟ ھر دانش آموز » نوع ساختماِن اعصاب و مغزِ «آمده است که فکر مادی است؟ متفاوت بودِن 

ی است دبيرستانی می داند که ساختمان و فونکسيون دستگاه اعصاب و مغز مانند دستگاه ھای ديگر در تمام انسان ھا يک

نسبی بودن در فلسفۀ مارکسيست به اين معنی . و درست به ھمين علت، حقيقت از انسانی به انساِن ديگر فرق نمی کند

  ).که حرف پوچ و باطلی است(نيست که حقيقت نسبت به اشخاص متفاوت است 

او » روحانی« مقام مطھری علی رغم دشمنی اش با مارکسيسم گاه حرف مارکسيست ھا را می زند ولی برای آنکه از

کاسته نشود و به خصوص متھم به افتادن در دام مارکسيسم نگردد، ترفند ھائی به کار می بندد تا موضع فلسفی او خدشه 

که چنين انحصاری مطلقاً (در ھمين مبحث حقيقت او برای آنکه انحصار را از دست مارکسيست ھا بدر آورد . دار نشود

سخن به ميان مياورد و در جای ديگر » و تبدل فرضيه ھا در علوم طبيعی»  معلوماتتوسعه تدريجی«از ) موھوم است

ھمان روند تاريخی شناخت است که فلسفۀ مارکسيست بر » توسعۀ درتدريجی معلومات«. با تفصيل بيشتری سخن ميراند

با تذکر . قيقت نمی گشايدآن تاکيد دارد با اين تفاوت که عاميانه تر و مبتذل تر است و ھيچ گره ای را از معضل ح

مطھری می خواھد بگويد که فلسفۀ مارکسيست حرف تازه ای نمی زند، رئاليسم اسالمی » توسعۀ تدريجی معلومات«

  :اما با اندکی تأمل ھر کس در می يابد که چنين نيست. نيز ھمين را می گويد

                                                 
 )١٨١. ، ص١جلد (-  15
 )١٧۶. ، ص١جلد (-  16
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طی اين مدت .  جھان حکومت داشت سال فيزيک کالسيک به عنوان حقيقتی ابدی و جاودانی بر محيط علمی٢٠٠

  .معلومات بشر تدريجاً توسعه يافتند ولی اين توسعه در مواردی بسيار، ھيچ ارتباطی با فيزيک کالسيک نداشتند

در اين دوران مثالً معلوم شد که موجودات زنده ھمه از ياخته تشکيل شده اند و ياخته واحد ساختمانی ھمۀ موجودات 

در شيمی .  ياخته، ترکيب شيميائی و خصوصيات فيزيکی آن مورد مطالعه قرار گرفتزنده است، سپس ساختمان

معلومات فراوانی بدست آمد، رشته ھای جديدی در علوم پيدا شدند، افق دانش بشری به طور بی سابقه ای گسترش 

. يک ارتباطی ندارند فيزيک کالسحقيقت مشخصليکن اينھا ھمه با . يافت، حقايق تازه ای پا به عرصۀ وجود گذاشتند

حقيقت نسبی فيزيک کالسيک با . به طور کلی نبود» توسعۀ تدريجی معلومات«کرد » نفی«آنچه که فيزيک کالسيک را 

شد و حقيقت ديگری، حقيقتی عام تر، گسترده تر، به جای آن قرار گرفت که به دنيای » نفی«تئوری نسبيت اينشتين 

. البته تئوری نسبيت اينشتين نيز يکباره بدون مقدمه از آسمان نيافتاد. کتر استمادی، به موضوع شناخت به مراتب نزدي

معلوماتی در ارتباط با تفکر مکانيکی در فيزيک کالسيک تأثير خود را بخشيد و به پيدايش » توسعۀ تدريجی معلومات«

 موضوع بحث که تغيير پذير گريبان خود را از» توسعۀ تدريجی معلومات«مطھری با واقعيت . تئوری نسبيت انجاميد

مدعای »«ربطی به » توسعۀ تدريجی معلومات«بودن حقيقت است می رھاند و در ضمن اينگونه وانمود می کند که 

  .اين مطلب درست است ولی ربطی ھم به موضوع بحث ندارد. »ماديين ندارد

انباشت کمی معلومات با . تنھا کمی نيستنکتۀ ديگری که اشاره به آن بی فايده نيست اين است که توسعۀ معلومات بشر 

از کيفيتی به کيفيت ديگر است » جھش«گذشت زمان کار را به دگرگونی کيفی می کشاند و اين ھمان قانون ديالکتيکی 

اشاره می کند و بر » توسعۀ تدريجی معلومات«مطھری وقتی به . که علی االصول مورد موافقت رئاليسم اسالمی نيست

اما وقتی . يورزد در واقع فقط افزايش کمی معلومات را صرف نظر از خصلت و اھميت در نظر داردروی آن اصرار م

تبدل فرضيه ھا در علوم طبيعی را بر آن ميفزايد بدون آنکه خود بخواھد از جھش يک فرضيه به فرضيه ديگر يا جھش 

ضيه ای اعالم شود و فوراً فرضيه ديگری البته ھيچکس باور ندارد که فر. يک کيفيت به کيفيت ديگر پرده بر ميدارد

يعنی دگرگونی يک فرضيه، نيازمند آن است که معلومات بشر در خطا بودن و رد آن » فرضيه تبدل«. جای آن بنشيند

فقط در پايان چنين افزايشی است که ميتوان فرضيه جديدی را جايگزين فرضيه کھنه کرد و اين . آغاز شود، افزايش يابد

ن قانون ديالکتيک مارکسيستی مبنی بر تبديل کميت به کيفيت و جھش از يک کيفيت به کيفيت ديگر و در واقع ھما

ولی آنچه که بر روی کاغذ . بعيد می نمايد که مطھری به اين قانون به ديدۀ قبول بنگرد. گسستگی در پيوستگی است

» وحدت و مبارزۀ ضدين«طھری در مورد قانون ما قبالً ديديم که چگونه م. آورده خواه ناخواه مصداق اين قانون است

» تبدل فرضيه ھا» «.، ما نميدانيم»شايد ھم درست است«موضع اوليه خود را تغيير داد و به اين نتيجه گيری رسيد که 

  . شکلی از قانون ديگر ديالکتيک است باز ھم بدون آنکه خود متوجه آن باشد

 

 

 
                                                 

i - از يکسو به معنی : به دو معنی آمده است» اصول فلسفه و روش رئاليسم« در
اکنون آن را به جای . واقعيت عينی خارج از ذهن و از سوی ديگر به معنی اصالت

بايد حد و رسم شان مشخص باشد تا از در منطق و فلسفه کلمات . همانندی گذاشته است
به اين نکته توجه » اصول فلسفه«نويسندگان . هر گونه سردرگمی و ابهام پرهيز شود

 .نداشته اند


