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  رھا .س
 ٢٠١٣ نومبر ٢۴

  »مطھری«جستارھائی در نقد خز عبالت 
 »علل گرايش به مادی گری« تحت عنوان 

  بخش نخست
  مقدمه

:  آثار مطھری واز آن جملهۀمت ھائی از فارغ بال ترين ايام زندگی خود به مطالعباری، چندين سال قبل زمانی که درقس

نقدی بر «، »مرتضی مطھری«و» عالمه سيد محمد حسين طباطبائی«اثر مشترک از » اصول فلسفه وروش رئاليزم«

صطالح وديگر آثار به ا» مرتضی مطھری«اثر » علل گرايش به مادی گری«، »مرتضی مطھری«، اثر »مارکسيزم

ھم از لحاظ { آنۀ عده ای از اين آثار، آرزو داشتم تا ای کاش يک روز زمينۀايدئولوژيکش پرداختم، بعد از مطالع

مساعد بودن زمان واوقات فراغت وھم از لحاظ داشتن منابع وآثار غنی مورد نياز وھم از لحاظ داشتن دالئل علمی 

 می شد، تا اين قھقھه ھای بی مورد را در دھان اين نخود مغزی ھای برايم فراھم} وسطح کافی برای نقد جامع اين آثار

کور ومتعصب می خشکاندم وآفتاب برلب بام شان را باريختن ديوار بام تعصب وجھل شان برسر تمام پيروان شان، 

 يداتر پرم بيشتر و وقت برای مطالعه کمزمان ھرچه گذشت، مصروفيت ھای دست وپاگي! سقوط می دادم؛ اما افسوس

تا امروز ھمين روند به صورت فزاينده در حال   و کردم ونوشتن چنين نقدھائی، ھم چنان درسطح يک آرزو ماند

 را کس وکسانی ديگری سبب شده و» ماترياليزم تاريخی«افزايش است وکم کم متقاعدم ساخته بودم که بگذار اين جبر 

ازخود «ايدئولوژيک آن بيشتر به اھتزاز در آورند ورا در بخش » مارکسيزم«پرافتخار  و بيرق برافراشته شده

ودر بند شدگان تاريخ را به زير اين بيرق جمع نمايند، تا اين که، روزی از روزگاران تاريخ، چشمانم به » بيگانگان

که توسط »  مارکسيستۀرئاليزم اسالمی وفلسف«:  قطوری دوخته شد که رويش باخط بزرگ ودرشت نوشته بودۀنوشت

زمانی که اين اثر ايدئولوژيک تاريخی وسنگين بھاء را از رفيق گرفتم، با عجله وحرص و . ق تکثير گرديده بوديک رفي

 خود را با آن سيراب نمودم، حالت شگفتی که خواندن اين اثر ۀولع آن را شباروزی مطالعه کردم وتشنگی چندين سال

قد علمی واساسی الطائالت بی اساس وسبک علم ستيزانی ارزشمند وبی بديل درمن به وجود آورده بود، خوشحالی از ن

  .بودند که رفيق در اين اثر به کاربرده بود

 خاصش در اين اثر تمام نبوغ با قلم افسونگر ويد طواليش درعلم و» دکتورغالم حسين فروتن«رفيق ھميشه جاويد، 

ای ايرانی، که ھمه ناخوانده ادعای مالئی ھ» ايدآليست«ھا، به خصوص » ايدآليست«چرنديات وافواھات مبتذل وخرافی 

کون «فکر می کنند که تمام ،} ونمی فھمند{ھارا می خوانند» مارکسيست«به محض اين که يکی دو اثر از آثار  دارند و

 جوانی می رسند، نازک نازک ۀ را در پيش خود دارند ومثل خروسی که تازه به مرحل»دھرين«وراز ونياز » وفساد

ه برسر ديوار بام ھا راه می روند تامبادا بام از زير پای شان بغلتد وخروسی که به زعم خودش سنگين ترين وپنديده پنديد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اين اثر ارزشمند به . موجود روی زمين است، نيز با ديوار يکجا روی زمين فروغلتد، نقد جانانه وجاودانه کرده است

بايد از روی آن مشق نوشت وچندين بار خواند «: ت که ويکتور ھوگوی بزرگ، از آن جمله کتاب ھای تاريخی اسۀگفت

راستی ھم که ھمينطور است وبعضی موضوعات وآثار فقط يک خبر روز نيست که فردا آن .»تا مطالبش را درک کرد

فه انداخته ودر طاق طين قرا ورق ورق ساخته برای اطفال خود طياره وکشتی بسازيم وياھم مقدسانه چنداليه در درو

اينک که . ھم بد تر از آن، در اختيار ما باشد ولی ارزش آن را در طاق نسيان وفراموشی گذاشته باشيم ريم وياباال گذا

 سخنان شريعتی، از سوی بسياری از خوانندگان مورد تأئيد قرار گرفته است ۀ اين قلم در بار مختصر وکوتاهۀديدم نوشت

ستی ھائی که خودم وآن نوشته داشت، باالخره شايد توانسته باشم وبه اين باور رسيدم که با تمام نارسائی ھا وکم وکا

چيزی قابل استفاده برای بعضی از خواننده ھاتھيه کرده باشم، وھدف نيز ھمين است که انسان بتواند مرام ومقصد خود 

برآن . شريک سازدرا برای ديگران بازگو کند وتا آن جائی که توانسته است، به حقيقت ھا نائل شود، آن را با ديگران 

شدم تا بادرنظر داشت تمام مصروفيت ھائی که دارم، اين بار نيز ھرچند مختصر وگذرا، طی چند نوشته، نقد ھائی، از 

داشته باشم، وحتی المقدور، برای آن دربندشدگان قفسچه ھای تنگ » مطھری «ۀبعضی الطائالت ومھمالت پوده وبی پاي

اھل که نينديشيده تصميم می گيرند وناديده قضاوت می کنند وحکم صادر می تاريک مذھبی وآن متعصبان کور وج و

کنند، چيزياچيزھائی بنويسم وبرای آزادی فريادی درافگنم، خيانت است اگر اين اندک زمينه را ھم دراين مسير 

  .پرارزش به مصرف نرسانم ودست به کارھای ديگری بزنم که الاقل سودش از اين کم تر است

اگر زياد غلو نکرده باشم، می توانم بگويم که » فھماندن چيزی به کسی که در قبال نفھميدنش پول می گيردسخت است «

ی را انتخاب کرده باشند وبه »از خود بيگانگی«ه فطرتاً چنين بيشترينه مسلمانان متعصب ومزخرف پرست، بدون اين ک

ه باشند، وضع زندگی مادی شان، آن ھارا در چنين خواست خودشان، خود را در گودال تباھی ومرداب بدبختی انداخت

ژرفنائی از خود فراموشی وبيگانه پرستی سقوط داده است ودستان شان را ازسالح رزم ورھائی تھی ساخته وبه طرف 

ای خدا من نمی دانم که تو وجود داری يا نداری، ولی توده ھائی که ھمه «: شريعتی می گويد. آسمان باال کرده است

واز اين جا معلوم می شود که ) نقل به مفھوم، از مناجات شريعتی(» روی شان بسته شده اند، به کجا پناه ببرند؟درھابه

اين زالوھای جانی واختاپوس ھای منحوس چه آگاھانه زنجير ھای گردن توده ھارا بيشتر ومحکم تر می بندند، تا نان 

 پوچ ولرزانک را، که تکيه کردن به آن زم اگر اين تکيه گاهست که مارکسيوبی خبر از اين ا. خودشان در روغن باشند

تخيلی شان را تخريب د، ودنيای نسان نمی دھد، از توده ھا می گيرجز اسارت وبدبختی بيشتر، چيزی ديگری را به ا

الم وبدبختی د؛ راه مبارزه ورھائی از اين ھمه مظی سازی را که توده ھا در زندگی با آن درگير اند، افشاء موجھنم واقعي

 بھشت دروغين وخنده آوری را که توده ھابه خيال رسيدن به آن، زندگی واقعی و را نيز برای شان نشان می دھد و

 رسيدن به آن را نيز در دست وراهدنيائی شان را از دست داده اند، در اين دنيا وبه صورت عينی و واقعی نويد می دھد 

 خود آن ۀرا که توده ھا علناً ومستقيماً در زندگی واقعی روزان م موھوم آن دنياخود توده ھای رنجبر نشان می دھد وجھن

راتجربه می کنند از بين برده وبه جای اين جھنم واقعی وعينی زندگی مادی توده ھا، بھشت خيالی وموھوم آن دنيارا در 

ی خيالی وماوراءالطبيعه ه ھيچ نيروتوده ھا، باين جا برای شان ترسيم کرده ورسيدن به آن را نيز به جز توسط خوده 

 به اصطالح متفکرين ايدآليست، واز آن تموموکول و واگذار نمی کند، بلی اين است آن بدی وزشتی مارکسيزم که خص

جمله اسالميون را برانگيخته است، چون اين زالو ھای جانی، بھشتی را که به ازای جھنم ساختن زندگی واقعی توده ھا 

د آورده اند وبه عوض آن، توده ھارا به سرزمين دروغين، پنبه ئی ومزخرف وپادرھوای آخرت برای خود به وجو

انسان «آن وقت توده ھا . دعوت می کنند، با به ميان آمدن مارکسيزم، ھمه را از دست می دھند وھمه بی نقاب می شوند

  . تالش شان را خود مصرف خواھند کردۀمی شوند وبرای خود خواھند زندگی کرد وثمر»ھائی برای خود
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ومجزا از ھمه جا به وجود » خود به خودی«مارکسيزم در محيط کارگری وبه شدت دربند شده، ھيچ وقت به صورت 

رسيده اند » خود آگاھی«نمی آيد وضرورت دارد تا کسانی که يک قدم پيشتر وبيشتر اين راه را طی کرده اند وبه 

که به عھده دارند، انجام را رسالتی  اند، اين آگاھی را به توده ھای زنجير شده انتقال داده وشده » طبقه ای برای خود«و

به گردنم زنجيری بسته شده است، وديگر کوششی :  انسان آگاه وشاعر فقط اين نيست که فھميده باشندۀزيرا وظيف. دھند

 به تنھائی توسط يک انسان ودو انسان دريده برای ازھم گسيختن اين زنجير نکنند، چون اين زنجير، زنجيری است که

نمی شود وحلقه ھای آن به صورت مسلسل به گردن تمامی رنجبران بسته شده اند وضرورت دارند تا اين حلقه ھا ھم 

جھان شان را به دست بياورند، زيرا آنھا به جز ھمين زنجيرھا، چيزی «زمان از ھمه جا از ھم گسيخته وتوده ھا 

وانسان وخصوصيات انسانی، آزادی، رھائی، اسارت وبردگی نيز فقط در . » از دست دادن ندارندديگری را برای

 دارای ھااجتماع است که دارای معنا ومفھومی شده ومتجسم می شود، ورنه در ماوراء انسان، ھيچ کدام از اين ويژگي

 ۀ ھمۀبدين لحاظ، اين وظيف پس و. ی نمايدسخن گفتن از آن ھا  در عالم پوچی وتنھائی بيھوده م ارزش ومعنائی نيست و

را به گردن شان آويخته اند، اين  پی برده که چه کسانی اين زنجيرھا کسانی است که زنجيرھای گردن شان را ديده و

آگاھی را برای تمام کسانی که ھنوز قادر به شناخت زنجير گردن شان نشده اند وبه عالوه درد آور تر اين که؛ فکر می 

 مختصر واجمالی را می خوانند، تقاضا دارم تا ۀدر اين ميان، من از تمام کسانی که اين نوشت. آزاد اند، انتقال دھند: کنند

را از آسمان انتظار نداشته باشند، زيرا آن خوشبختی   خوشبختی ھاۀاندکی به خود تحرک بخشند وحداقل در اين راه، ھم

جز علم وعادالنه بودن،   حاکم جنايتکار به دست آيد وۀر کشيدن طبقعينی وبرابری واقعئی که توسط انقالب وبه زي

برای علم، شاه راه وجود « است وی اقدم تر از ھرچيز ديگر،روشنی ديگری در دستش نباشد، اتکاء به علم وآموختن آن

اده ھای خوشبختی رسيدن به قله ھای درخشان آن فقط نصيب کسانی می شود که از خستگی باال رفتن در ج. ندارد

  )کارل مارکس(» پرفراز ونشيبش نينديشند

درگيری ھای خود را در اينجا برای خواننده ھای  مستأسفانه اگر وضع امنيتی به حالتی ديگری می بود، مصروفيت ھا و

ن آنھائی که ھيچ از شرائطی که آزادی خواھان اين وط يا تر با مسائل آشنا ھستند وکمعزيز شرح می دادم تا آنھائی که 

رو ھستند؛ بی خبراند، می دانستند که ما در چه حالتی قرار داريم، لذا مطمئنم که در نشر به ه در داخل وطن با آن رو ب

زيرا ما نه قصر وبارگاه ودرگاه داريم که در . تر اين نوشته، موفق نخواھم بودبا فاصله ھای زمانی کم صورت مرتب و

ودليل نوشتن اين نقد يا ھرچيزی ديگر { يا ساعت تيری نقد نوشته می کرديمداخل آن نشسته وباخيال راحت واز سر تفنن

نيز ھمين است که ما از چنين امکاناتی برخوردار نيستيم ورنه در چنان حالتی ويک قصر نشين، ھرگز به نقد نوشته 

اليستی به اطراف ونه ھم ھمانند يکی دو قرتکی، ديوار ھای ضخيم امپري} ھای مطھری وديگر ھمپالگان نمی پرداخت

، پس، بی جا نخواھد بود که قبل از قبل، از ھمين جا بابت !!ط امنيتی مشکلی نمی داشتيميشراخود داريم که از لحاظ 

  .تأخير درقسمت ھای مختلف نوشته، پوزش بخواھم

لم بوئی نبرده ھمان طوری که در نخست ياد دھانی گرديد، آن به اصطالح فيلسوف ھا ومتفکرانی که متأسفانه خود از ع

اند وناديده وناخوانده وطبق اميال وغرائض شخصی خود، دست به تشريح فلسفه می زنند ومکتبی را که سنگ بنای 

وجودش، مبنی بر علم ودست آورد ھای علمی است وبرگ برنده اش نيز ھمين است که خود، علم است وھمپای شاخه 

 بی ۀست که علم ھيچ وقت از اعتبار نخواھد افتاد، با چند سفسطھای مختلف علوم پيش می رود ورشد می کند ومطمئن ا

شان بی پايه بودن وارتجاعی بودن وخرافاتی بودن وضد » قيام زشت«مورد وخرافاتی می خواھند به نقد بگيرند، با اين 

را از ارتفاعش  کوه پوالدين وشامخ مارکسيزم تاعلمی بودن خود را ثابت می کنند؛ ھيچ وقت موفق به اين نخواھند شد 

 خجل وپنبه ئی خود جلب ۀتوجه ديگران را به طرف اين تپ  خاکی وپشمين خود را از پس آن نمايان کنند وۀبکاھند، تا تپ

  .سازند
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از آن جائی که متأسفانه ھيچ يک از اين متعصبان کور وگريزان از حقيقت با علم سروکار ندارند وعلم را آن قسمی که 

ده اند؛ وچون فلسفه خود يکی از آن جمله مسائلی است که بايد مجھزبا سالح علم به مصاف بايد درک شود، درک نکر

ھارا با تکيه بر دست آورد !! »جامع الکماالت«آن پرداخت، پس اندکی سخت است که ترھات بی پايه وعلم گريز اين 

ودر برابر کسی که » ريده می شودآھن با آھن ب«: ھای علمی به دھان شان کوبيد، زيرا ضرب المثلی است که می گويد

نه خودش از علم چيزی را فھميده است ونه ھم ارج واحترامی به علم دارد، سخت است که با زبان آرام وعلمی آن را 

  :زمانی که کسی بگويد. مجاب ساخت

عمق حقايق فوذدرکه قادر به کشف اين روابط ون- از پاسخگوئی ناتوان است وفلسفه- که کارش پديده شناسی است-علم«

  )٨٩مطھری، علل گرايش به ماديگری، صفحه (» ھا مقام صالحيتدار پاسخگوئی به اين گونه پرسشھاست تن-است

  با چنين کسانی، چه می توان کرد؟ آيا اين ھم شد دانش وعلم فھمی؟ آيا اين ھم شد آشنائی باعلم؟

 شناخت ازعلم، و أسفانه کوچکترين آشنائی وچنين الطائالت مضحک وبی پايه از دھن کھبالنی بيرون می شوند که مت

متعددی تقسيم شده است، ندارند، ورنه کدام به اصطالح فيلسوفی که خود را فلسفه  اين که علم به شاخه ھای متفاوت و

: را دارد، به اين سرحد عقل گريز، خياالتی ولوده وکودن است، که؛ در قدم اول» نقد مارکسيزم«دان می داند وادعای 

علم را آنقدر محدود، ناتوان، ضعيف، بسته :  مقابل علم قرار می دھد، ودومۀه را از علم جدا ساخته وآن را نقطفلسف

وکور می داند که در شناخت پديده ھا دست آن را کوتاه دانسته وفلسفه ای که به خيالش جدا ومستقيم از علم بايد باشد، آن 

 ۀ شناخت وتوانائی علم را به اندازۀاما چنين کسانی که داير!! وخ می کندپديده را شناسائی می کند وبه عمق ھمه چيز رس

 اساسی واوليه ھم نينديشيده ۀ اعتبار مھمالت بی اساس ودروغ خود محدود می داند، حتا به اين مسألۀمغز خود وبه انداز

 شد؟ با جادو وجنبل؟ با توھمات خواھد» قادر به کشف روابط ونفوذ در عمق حقايق«اند که؛ آيا اين فلسفه با کدام سالح 

  !!مبتذل وخرافی وبی پايه؟ پس باچه؟؟

در اين نوشته کوششم بر آن است تا، آن اندازه ای که برايم مقدور است، توھمات وفکاھيات خنده آوری که به جز از 

 تخيالت را در بسا مطھری دنيائی از اين نوع در جای ديگر ارزش آنھا را نمی توان يافت، و» کوه قاف« دنيای تخيلی

 ديگران را به تبعيت از آنھا فرا می خواند، - که مبتذل تر از آنھاست - از آثارش ذکر کرده است وھمچون خطوط قرآن

  .ازکمک وھمکاری تمام خواننده ھای عزيز، بابت خواندن اين مختصر سپاسگزارم. افشاء وبی پرده سازم

  ...ادامه دارد

 

 


