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  رھا .س
 ٢٠١٣ نمبر ٢٧

  تحت عنوان» مطھری«جستارھائی در نقد خز عبالت 

 »علل گرايش به مادی گری «
  بخش دوم

که نيايش در برابر بارگاه آسمانی خطا وبی اعتبار شده است، نقاب از حال «...» ھر نقدی استۀنقد مذھب، پيش نھاد«

، يعنی در جائی }يابھشت{ آسمانۀپندار گون} يافعليت{انسان، که در واقعيت.  وجود ناسوتی آن برگرفته می شودۀچھر

ود، تنھا نا انسان که يک ابر انسان را می جست، تنھا تجلی خويشتن خويش را يافته است، ديگر به اين که تنھا فرانم

انسان مذھب را می سازد، «...».رابيابد، جائی که واقعيت حقيقی خود را می جويد وبايد بجويد، گرايشی نخواھد داشت

مذھب خود آگاھی وخود دريابی انسانی است که، يا ھنوز خود را در نيافته است، ويا به نقد، : نه مذھب انسان را؛ اين که

زيرا که جوھر انسانی از واقعيت حقيقی .  جوھر انسانی استۀمذھب تحقق پندار گون«...»خود را از دست داده است

 روحانی آن ۀحيبنابر اين، مبارزه عليه مذھب، مبارزه ای با واسطه عليه آن جھانی است که مذھب را. برخوردار نيست

کارل (» ھب افيون خلق استمذ. مذھب آه خلق ستم ديده، قلب دنيای بی قلب، وروح شرايط بی روح است«...»است

  ) حق ھگلۀمارکس، نقد فلسف

اين امر درک :  خويش را بسيار تھی ويکنواخت می پندارند، به آسانی به دين می گرايندۀمردمانی که زندگی روزان«

 شان تھی ويکنواخت نيست، انتظار دينداری ۀکردنی است ودرخور بخشايش، ولی حق ندارند از آنانی که حيات روزان

  )نيچه، انسانی، زياده انسانی(» .ته باشندداش

  )ولتر(» اولين روحانی جھان، اولين شيادی بود که، به اولين ابله رسيد«

  )بنيامين فرانکلين(» آن جا که علم پايان می يابد، مذھب آغاز می گردد«

ی آخرين مبلغ مذھبی تمدن بشر ھرگز به حد تکامل نخواھد رسيد، مگر آن که آخرين سنگ از آخرين مکان مذھبی رو«

  )اميل زوال(»  فرو افتد

  

  مطھری واظھار عجزش در مقابل مارکسيزم

  :از مطھری، چنين می خوانيم» نقدی بر مارکسيزم«در مقدمه ای بر

، به قول خود مارکسيست ھا در دنيای قديم بوده، در قرن ھجدھم بوده، واوج گرفته ...ماترياليزم قبل از مارکس بوده...«

بود که ماترياليزم را متحول کرد » فويرباخ« وبعد ھم درميان شاگردان چپ گرای ھگل شخصی به نام بوده است

 اشتراکيت ۀمسأل.  مارکسيست ھا منطق ھگل استۀمنطق ديالکتيک ھم به اعتراف ھم. ومارکس در واقع پيرو او است
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 آن مطرح می شود قبل از ۀبحث شيرينی دربار انسان گرائی نيز که بعداً ۀمسأل. سوسياليزم ھم قبل از مارکس بوده است

پس آنچه که ابتکار . مارکس بوده است ومخصوصاً خود مارکس تصريح می کندکه در اين قسمت مديون فويرباخ است

  )مطھری، نقدی برمارکسيزم(» مارکس است چيست؟

ه ھمه چيز قبل از مارکس بوده بپرسم که؛ در صورتی ک!! در اين جا می خواھم از اين نقد نويس مبتکر وخالق ومتفکر

» نقدی برمارکسيزم«ودر اين ميان مارکس ھيچ کاری نکرده است، پس آيا سرت را مار گزيده بود که نام کتاب خود را 

  !گذاشتی؟

   کورش در مقابل علم؟ۀاين الطائالت را از سر بی خبری وجھل مطلق مطھری بپنداريم، يا تعصب وکين

واين نقد نويس محترم ما، با کوله باری }و واقعاً ھم بوده{» اترياليزم قبل از مارکس بودم«:  مطھریۀزمانی که به گفت

نقد می کند، مخالفت خود را } ماترياليزم را{می آيد و او را} ولی بی پايه ومضحک{از ادله وبراھين منطقی

نقد بر «نام نقد خود را، نه !! باماترياليزم ابراز می دارد، آيا کسی مجبورش ساخته بود که اين ميرزا بنويس خالق

جناب مطھری را به » نقد«اين کينه توزی ھای ناتوان وخجل، کاروان !  بگذارد؟» نقد برمارکسيزم«، بلکه »ماترياليزم

  جائی خواھند رساند؟

  »بار کج به منزل نمی رسد«

زحمت آن  که کسی پيدا شود، تاباشد، وبعد ھا ھم »  مارکسيست ھا، منطق ھگلۀديالکتيک ھم به اعتراف ھم«زمانی که 

را متقبل شده و با ژاژخوائی ھا، مھمل بافی ھا، گزافه گوئی ھا، تحريف حقيقت ھا والف زنی ھای پوده، اين ديالکتيک 

وچون ديالکتيک منطق ھگل است، پس يک منتقد ! را به فالخن نقد ببندد، آيا بر ديالکتيک می تازد، يا برمارکسيزم؟

اين عجز وناتوانی منتقد متفکر وخالق، فيلسوف ! وھگليزم تاخت وتاز می کند، يا برمارکسيزم؟؟منطق ھگل، بر ھگل 

را از کدام زاويه ببينيم، تا مغز مطلب، که } ولی کودن وسفسطه باز، مرتجع وجاده صاف کن امپرياليزم{وسياستمدار

با پتک : الف زن وگزافه گوی، ھشدار دھم کهپس بگذاريد به اين !! ھمان ناتوانی وترس از مارکسيزم است، ديده نشود؟

شعر زندگی ھر انسان، که «جھل وظلمت وکينه، نمی توان به جنگ روشنی ھا و دريائی از ارزش ھا وانسانيت رفت و

کابوس «، و»فاجعه ای ديگری«، »انسان ھای پا در زنجير«می پذيرد؛ را نا بود ساخت، تا»  سرخ يک خونۀدر قافي

  )جمله ھای داخل گيومه از احمد شاملو است!! (» اربابان را رنگين کنندۀسفر«کنند، ورا تکرار » ديگری

پس، ديگر چه ضرورتی بود که جناب شان، اثر »  اشتراکيت وسوسياليزم ھم قبل از مارکس بودهۀمسأل«در صورتی که

يا کينه در مقابل علم وترس از آ!! ؟؟» اشتراکيت وسوسياليزمۀمسأل«عنوان کرد، نه نقدی بر» نقدی برمارکسيزم«خود را

د، ندازه وقيح وبی شرم وزبون می سازشگرف ھای علمی وبه تب ولرز افتيدن از دريده شدن نقاب، انسان را به اين ا

د که بر تمام حقايق پاگذاشته وتا نھايت ه از انسانيت و وجدان دور می سازد وبه اين اندازه پست می سازوبه اين انداز

 جھل وظلمت خود را بر روی واقعيت ھای عينی و روشن تر از آفتاب ۀه بازھم بار ديگر پرددرجه کوشش کند ک

  !گسترانيده واز خون توده ھا بشتر بمکد؟

 آن مطرح می شود قبل از مارکس بوده است ۀ انسان گرائی نيز که بعداً بحث شيرينی دربارۀمسأل«در صورتی که؛ 

ديگر به جز جھل وتعصب وکينه » اين قسمت مديون فويرباخ استومخصوصاً خود مارکس تصريح می کندکه در 

توزی بی اساس، چيزی ديگری بود که چشمانت را کور ساخته بود ومغزت را در سراشيبی سقوط ننگين سوق داده 

  مارکسيزم چسپيدی؟؟ ھدف اگر نقد ونشان دادن مخالفت در مقابلۀرا رھا کرده وبه پاچ»  انسان گرائیۀمسأل«بود، تا 

انسانی گرائی بود وانسان گرائی را مورد کينه توزی قرار می دادی ودر آن عرصه از خود چنگ ودندان نشان می 

آمدی » ھل ھل«ننوشتی واومانيزم را مورد کينه توزی قرار ندادی که در عوض، » اومانيزم«دادی، پس چرا نقدی بر 

در صورتی که ھيچ يکی از اين !! ؟؟»رمارکسيزمنقدی ب«: وبعد از نه ماه ونه روز ونه ساعت غر وشر، نوشتی
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به چه معنا است؟ چرا » مارکسيزم«مربوط مارکس نمی شوند وھمه قبل از مارکس بودند، پس، اين } افتخارات{مسائل

وديگر چتل کاری ھا نکردی که آرمان » فويرباخيزم«، »ھگليزم«، »سوسياليزم«، »اومانيزم«؛ »مارکسيزم«به جای 

کسی که ابتکار نداشته باشد، چه نيازی » پس آنچه که ابتکار مارکس است چيست؟«: د راه اندازی می کنیگرايانه غرولن

است اين ھرزه الئی » سبيل هللاجھاد فی «آيا فکر می کنيد !! ؟؟وچرا بايد در مقابل او نوشت! به اين قبيل حرف ھاست؟

  !ھای تان؟

ه باشد، بحث ومجادله، وازآن ھم مھم تر، فيگور گرفتن در مقابلش، به خوبی می دانيم که؛ چيزی که حالت وجودی نداشت

پندار دروغينی، موجب بدبختی انسان  کار عبث وبيھوده می تواند باشد، مگر زمانی که چنين وھم و!! به ھدف تحقيرش

ختن وضعيت مردم ھا گردد، زندگی توده ھا را در مقابل وعده وعيد ھای بی پايه وخنده آور، نابود سازد وباعث فلج سا

گردد، در چنين حالتی، مبارزه عليه موجدين اين موجود بی وجود، ضروری است وخواه نا خواه شرايط، از انسان آگاه 

 خوبی از اين نوع وھم وخيال بيھوده ۀ، نمون»خدا«. بر سرنوشت ومسؤول، عليه اين توھم تباه کن، مبارزه را می طلبد

 ھای ناآگاه وتوده ھای مظلوم را در کام عفريت منحوس خود فرو می بلعد ونابودشان است که از دير زمان بدينسو انسان

  .مبارزه عليه خدا، مذھب و پندارھای ضد علمی، مبارزه عليه وحشت ناک ترين طاعون است. می کند

  

  مطھری تحت تأثير علم مارکسيزم است

 سالگی اين دغدغه در من پيدا شد وحساسيت عجيبی تا آن جا که من از تحوالت روحی خودم به ياد دارم از سن سيزده«

 يکی پس از ديگری -البته متناسب باسطح فکری آن دوره- نسبت به مسائل مربوط به خدا پيداکرده بودم، پرسشھا

  )٩ ۀصفح} ...علل: از اين به بعد{مطھری، علل گرايش به مادی گری (»برانديشه ام ھجوم می آورد

 مورد ھجوم پرسشھای گوناگون باشد، نکند توھم آقای مطھری به خدای موھومت شک خوب، انسان ايدآل وآرام چرا

  ! داری؟

به يقين، زمانی که کسی باالی چيزی، کسی، يا در مورد مسأله ای، به اطمنان کامل نرسيده باشد، زمانی که کسی باالی 

 ناحقانيت چيزی متردد باشد، ذھن نان سوء وشک داشته باشد، زمانی که کسی در مورد حقانيت ويا ظکسی  يا چيزی و

 مورد شک، ۀمی شود وھمواره آن مسأل» وسواسی«:  عربیۀآرام دارد وحالت ايدآل خود را از دست می دھد، به گفت

پس روشن شدکه مطھری نيز باور . ذھن را به سوی خود می خواند وپرسشھای متعددی را در مغز انسان خلق می کند

 نداشته بوده، ولی چون ارزش ماديات در زندگی، سود اقتصادی در -خدا- لی وپندار خامويقينی به وجود موجود خيا

 نان چرب تری به ۀزندگی، انسان را در حالتی قرار می دھد که دانسته حقيقت را مسخ می کند، تا ھمچون دونان، لقم

  .دست بياورند

ياد می گردد، شکيات زمانی مورد استفاده » ياتشک«در مسائل نماز، در بين مسلمانان، موضوعی وجود دارد که به نام 

عمدتاً اين شکيات در :  مثالً ؟ترديد داشته باشد که؛ آيا نمازی را که خوانده درست بوده يانه است که نماز خوان شک و

 می خواند، -که دارای چھار رکعت است -را» نماز ظھر«مسلمانی که  ھای نماز مورد استفاده دارد و»رکعت«مورد 

در وسط خواندن نمازش، فکرش به طرف موضوع ديگری جلب می شود واز نماز خواندن بی خود می گردد، ودر ولی 

می خواند، چون نمی داند که که آيا نمازقبلی را درست چھار رکعت خوانده » نماز شک«اين باره بعد از ختم نماز، 

ندن نماز شکيات ندارد، چون مطمئن است که کارش اگر زمانی که چنين شکی را نداشته باشد، او نيازی به خوا يانه؟ و

بپرسم که؛ جناب عالی، }ولی جاھل وپا در زنجير{درست است، در اين جا من می خواھم از اين نقد نويس آگاه ومسؤول

پرسشھا يکی پس از ديگری «دامه ظله ودھھا چرند ديگر، شما ھم ھمين شک را درمورد خدای موھوم تان داشتيد که 

  !!؟؟»تان ھجوم می آورد ۀبرانديش
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شناخت يقينی نداشته باشيم، بايد به تحقيق بپردازيم،  نان ويدر تمام مسائل روزمره نيز زمانی که در مورد چيزی، اطم

اما چون بنابر کيفيت خرابی که کاالھای . خريدم» گروپ«امروز رفتم بازار واز دکان لوازم برق فروشی، يکدانه : مثالً 

 ھائی که بيش از اندازه در مورد ساخت کاالھای صادراتی می شود، شک و رياليستی دارد وتقلبی امروزی امپواردات

برادر ھمين گروپت را يکبار امتحان کن که خراب نباشد، : وسواس از بابت خرابی گروپ امانم نداد وبه دکاندار گفتم

من يقين می داشتم که گروپ خراب نيست، واگر . جالب اينجاست، زمانی که گروپ امتحان شد، ديديم واقعاً خراب بود

. پس ديگر نيازی به امتحان کردن ھم نداشت، چه اين که درد سر اضافه از اين بابت بر دکاندار وخود تحميل می کردم

که واقعاً ھم نبايد بدو  - واز اين جاست که قرائن حکم می کنند تا؛ بگوئيم مطھری نيز چندان باور وايمانی به خدای خود

بردگی به گردن ديگران، خواستار اين است تا جناب شان حتا قبل   ندارد وانداختن اين زنجير جھل و- وايمان داشتباور 

صيغه ای که در مذھب تشيع خصوصاً مروج است، خود زنای معلوم  -از اين که دست به عمل نامشروعی می زند

  !!براندالحمدهللا بر زبان ٣٣ صلوات و٣٣ هللا اکبر و٣٣، نيز - وثابت است

. وقتی مروجين مذھبی به سرزمين ما آمدند، در دست شان کتاب مقدس داشتند وما در دست زمين ھايمان را داشتيم«

جومو کنياتا، اولين رئيس (» پنجاه سال بعد، ما در دست کتاب ھای مقدس داشتيم وآنھا  در دست زمين ھای ما را داشتند

  )جمھور کنيا پس از استقالل

اين که مطھری وھم کيشان بتوانند زمين ھا وتمام زندگی توده ھا را از خود کنند، الزم دارد تا با کتاب وحد اقل برای 

  !!مقدس وامثالھم وارد معرکه شوند

  :مطھری دليل اين شک وشبھه ھای خود را نيز ذکر کرده است

 فارسی منتشر می شد ويا به زبان  ايران به زبانۀن که از طرف حزب تودئي بود که با برخی کتب مادّ ٢۵شايد در سال «

تقی ارانی را ھرچه می يافتم به دقت می } رھا- دکتور{کتابھای دکتر. عربی در مصر منتشر می شده بود آشنا شدم

خواندم وچون در آن وقت به علت آشنا نبودن بااصطالحات فلسفی جديد فھم مطالب آنھا برمن دشوار بود، مکرر می 

بعضی ازکتابھای ارانی را آنقدر مکرر خوانده بودم . شتم وبه کتب مختلف مراجعه می کردمخواندم وياد داشت برمی دا

 ژرژ پوليتسر ۀ بود که کتاب اصول مقدماتی فلسف٣٠ يا ٢٩در سال }رھا-بسته بودند{که جمله ھا در ذھنم نقش بسته بود

 مطالب را خالصه ۀفظه ام بماند، ھمبرای اين که مطالب کتاب در حا.  کارگری پاريس به دستم رسيدۀاستاد دانشکد

که از آن کتاب وکتاب ماترياليزم ديالکتيک ارانی برداشته } رھا-ھائی{یھم اکنون ياد داشتھا وخالصه ھا. کردم ونوشتم

  )١١ص ...مطھری، علل(» .دارم، }رھا-برداشته بودم{ام

 که انسان برای خود راه وروش زندگئی خواندن ومطالعه نمودن آثار مختلف ودرھربخش، بسيار خوب است، اما زمانی

ھدف معينی را از خواندن آثار مختلف دنبال نکند وکور کورمال به خواندن ميخانيکی وگرفتن ياد  اختيار نکرده باشد و

داشت از کتب بپردازد ومعنای بسياری از واژه ھای آن ھارا حتا نفھمد، معلوم است که دليلی برای نقد آن آثار ھم ندارد 

بست آن را پذيرفته است و سخت مجذوب آن آثار شده است که بعد از گذشت چندين سال، ھنوز آن يا داشت ھارا از ودر 

  .کلمات کتب در ذھنش نقش بسته باشند خود دور نکند و

ھمان قسمی که در اول ذکر شده است، ھدف از نگارش اين سطور، افشاء ونقد آن الطائالت مطھری می باشد که تحت 

نوشته شده است، ولی از آن جائی که مطھری در اين اثر باالی موضوع خاص » علل گرايش به مادی گری«عنوان 

سعی در صفا «ومشخصی تمرکز ندارد وتا ھرچند که دل تنگش خواسته، از اين شاخ به آن شاخ پريده است وبه جای

چرا عاقل کند کاری که باز «: مصرع، به آسمان ھا وحتا کرات نامرئی وموھوم سير کرده است ومصداق کامل »ومروه

از خود به نمايش گذاشته است، برای نقد » چرا عاقل کند کاری که بار آرد پشيمانی«را به جای » آيد به کنعان غم مخور
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ھرچند خالصه وگذرا واستفاده از ايجاز در گفتار، در اينجا مجبوريم تا ناکجا آباد ھا رد پای اين بذله گو را تعقيب کنيم، 

  . سر نخی به دست آيد وپرده از روی بعضی موھومات برداشته شودتا

کلمات  لفاظی پوده و. آغاز می کند»  احمد شاملو، بر حافظۀمقدم«مطھری اثرش را با تاخت وتاز بيھوده وبی پايه بر 

 ۀند برازند ماکسيم گورگی می تواۀبی اساسی که در اين مبحث قطار گرديده اند، چنان مضحک وخنده آور اند که جمل

کسانی که اين بخشی از کتاب مطھری را نخوانده اند، وھم کسانی که ھنوز . »به يک بار خواندن نمی ارزند«: آنھا باشد

 ايرانی برحافظ ۀ زيبا، ديالکتيکی وعلمئی را که احمد شاملو، اديب، سياستمدار انقالبی ومبارز، انسان آگاه وفھميدۀمقدم

 شاملوی عزيز را ۀبازھم صادقانه دعوت می کنم تا چند بار وبا دقت کامل، مقدم بازھم ودارد، نخوانده اند، ھمه را 

- شاملو را خوانده اندۀخوانده وبا خواندن اين ھجو ھا وگزافه گوئی ھا خود را خسته نسازند، وھم آن کسانی که مقدم

 آشنائی داشتند ولی خود حافظ را نمی چون اين مقدمه، در ايران وبسياری از کشورھا دربين کسانی که با اشعار حافظ

شناختند، انقالبی را برپاکرد، از اين رو کم تر کسی پيدا خواھد شد که خود را مبارز و وابسته به ديالکتيک می خواند، 

ا نخوانده اند، نيز صادقانه  شاملو برحافظ رۀ کتاب مطھری، در نقد مقدمۀولی اين مقدم -ولی اين مقدمه را نخوانده باشد

را بخوانند امااين ھجونامه »  شاملو برحافظۀمقدم«ومردانه برای شان می گويم که يک بار ديگر وبارھای ديگر، 

  !»ناخوانده بايد کنار گذاشت«را

. از روی بعضی ھا بايد مشق نوشت، از روی بعضی ھا جريمه. انسان ھا مثل کتابند، برگرفته از مطالب مختلف«

  )ويکتورھوگو(» بعضی ھارا بايد چند بار خواند تا مطالب شان رادرک کرد، ولی بعضی ھارا بايد نخوانده کنار گذاشت

اثريست که از رويش »  شاملو برحافظۀمقدم« عزيز صاف وساده می خواھم برای تان عرض کنم که؛ ۀوحاال خوانند

رد، ولی چسناله ھای مطھری در اين مورد را بايد نخوانده بايد مشق نوشت وچند بار بايد خواند، تا مطالبش را درک ک

زيرا، از آن جائی که اين قلم تاجائی که با ھردو نوشته آشنائی دارم، به اين نتيجه رسيدم که؛ مطھری مثل . کنار گذاشت

  !!ھميشه، ناخوانده ونادانسته خواسته ھمه را به تير فحش بندد واز دم تيغ جھل وناروائی ھايش بگذارند

از ديوان حافظ نقل کرده است، اگر »  حافظ شيرازیۀمقدم« بزرگ در برگ اول شاملویچه زيبنده است شعری را که 

  :اين جا از نظر بگذرانيم

  اھد، فريبیزچو طفالن تاکی ای 

  به سيب بوستان وجوی شيرم؟

  )١١ص ...مطھری، علل (» کسی است که فلسفه نمی داندۀ مادی فلسفۀفلسف«

نگفتی آقای مطھری که اصالً خود اين فلسفه چه است که؛ کسانی که تکيه گاه شان علم است وکشفيات پس ! چه عجب

  !! علمی، فلسفه نمی داند

 يک برھه ای از زمان بود، ومطھری نيز آثار ۀدر اينجا ما از کسی که؛ تاريخدان، فيلسوف، جامعه شناس، اديب ونابغ

را آنقدر خوانده است که »  استبداد وارتجاع فرونرفتۀا کالمش به کلفيلسوفی که به شش زبان سخن گفت، ام«اين 

می » عرفان واصول مادی «ۀدر مقال» دکتور تقی ارانی«. کلمات آثارش در دل مطھری نقش بسته اند، نقل می کنيم

  :نويسد

شتند که راجع به  متمول، وقت وحوصله داۀ متوسط وطبقۀ غالمان بوده، دستۀچون کار بدنی در يونان قديم به عھد«

 بسط ۀ يونان به واسطيناين متفکر. قوانين تفکر وغيره تحقيقات کنند قضايای طبيعت وروابط علل ومعلول بين آنھا و

به ھمين جھت در تاريخ يونان بعد . تجارت با دنيای وسيع تری آشنا شده ونظريات جامع تر ودقيق تری پيدا کرده بودند

اين علماء فنونی را که احتياجات مادی تجارتی .  طبيعی ديده می شودۀ فالسفۀاتی، دور افسانه ھا وتصوف مقدمۀاز دور

اين فالسفه عليه . وصنعتی يونان ايجاب می کرد، تحقيق می نمودند وبه ھمين دليل ھم متفکرين مزبور پيداشدند
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ی سابق الذکر برای يکدسته پيدا  اوضاع اجتماعۀبيکاری که در نتيج«...» ... افسانه ھا بودندۀروحانيون وخدايان دور

از طرف ديگر عجز وبيچارگی . شده بود، آنھا را متوجه به سفسطه، جدل وعلوم فصاحت وبالغت وصنايع ظريفه نمود

چون در دوره «...»در مقابل تنزل اجتماع يکنوع شک وترديد راجع به صحت مذاھب وصداقت خدايان يونانی توليدکرد

زياد مقھور طبيعت بودند وروابط علت ومعلولی را نمی شناختند، ناچار برای ھر قضيه ھای اوليه ھنوز يونانی ھا 

النوع رب  روحانيون وۀخدايان دھات وشھرھای يونانی وطبق. عاملی که مانند خود انسان ذيروح بايد باشد، قائل می شدند

  )ھا استر .تکيه از س(»  افسانه ھا تحت تأثير اين عوامل به ظھور رسيدندۀپرستی ودور

 سر سوزن ھم از تاريخ و واقعيت ھای تاريخی نمی ۀکه جناب مطھری به انداز -در اينجا می بينيم که از لحاظ تاريخی 

دقيقاً خالف گفته ھای مطھری، ماچيزی ديگری را می بينيم، وآن چه که بی پايه وغير علمی وسر به ھواه است،  -داند

  ! ايدآليزم است نه ماترياليزمۀفلسف

در  خالف علم حرکت کند و: ته بايد خاطر نشان ساخت که؛ از منظر مطھری نيز فلسفه به چيزی گفته می شود کهالب

جھت مقابل سير طبيعی تاريخ وجبر طبيعت قدم بزند، در اين جا، ھر آن چيزی که بی پايه بود، غير علمی بود، قابل 

مسائل فلسفی  بل حقيقت ھا بود، مطھری به آن چيزھا فلسفه و مقاۀنھايت در نقط در باور وقابل ثبوت نبود، موھوم بود و

فلسفه را به « برنارد شاو؛ۀکسی که با چنين بينشی، به تشريح فلسفه بپردازد، مبرھن است که به گفت و!! می گويد

» هفلسف «ۀ چرا کلم مادی، فلسفه نيست، پس اصالً ۀدر صورتی که فلسف: ورنه بايد گفت که!! »خرافات بدل می کند

راباالی آن استفاده می کنی؟ آيا اين خود ترھات بعدی ات را نقض نمی کند؟؟ وچيزی که فلسفه نيست، پس چرا می 

  !!خواھی با آن از در فلسفه به بحث بپردازی وآن را نقد فلسفی کنی؟؟

  :می گويد»  کالسيک المانیۀلودويک فويرباخ وپايان فلسف«در » انگلس«

تقدم روح برماده وعکس آن، خلقت جھان توسط يک نيروی ماوراءالطبيعه (ه اين مسألهفالسفه برحسب پاسخی که ب«

 آنھائی که مدعی بودند روح قبل از طبيعت وجود داشته و. گفتند، به دو اردوگاه بزرگ تقسيم شدند) ويا ازلی بودن جھان

آنھائی که طبيعت را . ليستی را تشکيل دادندبنابراين به نحوی از انحاء سرانجام خلقت جھان را قبول داشتند، اردوگاه ايدآ

انگلس، لودويک فويرباخ وپايان فلسفۀ کالسيک (» مبداء اساسی می شمردند، به مکاتب مختلف ماترياليزم پيوستند

  )المانی

سر به ھوا از طرف مطھری، ما در پشت  از اين جا نيز به خوبی استنباط می شود که در پشت اين ترھات بی پايه و

  :ش دو چيز را درک می کنيمکلمات

فلسفی، نشاندن عقده ھای چرکين ومتعفن به جای حقيقت ھا،  ناآگاھی، بی خبری مطلق از جريانات تاريخی و: اول

يک تحريف بس رذيالنه ای از  برداشت کامالً غلط از فلسفه، مخالفت عجيبی با علم، ودرنھايت، وارونه جلوه دادن و

ا در اين جا ما مشاھده می کنيم، که شخص، با اين ھمه اوصاف ناتوان وزبونانه، دست تاريخ و واقعيت ھای تاريخی ر

  !!به کار فلسفه زده است وبه زعم خود می خواھد فلسفه را تشريح کند

ُدگم انديشی تا سرحد آخر، تحجر، انجماد فکری، خسوف مغزی، خود بزرگ بينی وديگران را به ھيچ شمردن، : دوم

 کاری، يکسو نگری، ودر نھايت، يک طرز تفکر کور ومحدود را ما در پشت اين ترھات به تعصب، کينه، مغلطه

باريکی در  در مسير تنگ و» اسب گادی«خوبی می بينيم که حامل اين طرز تفکر چندان محدود انديش وھمچون 

به صورت شسته وروفته ی ئره ای ھم جوانب خود را ديده نتوانسته واحياناً اگر ھم از ديگران چيزھاذحرکت است که 

   ديگران را ھم داشته باشدۀ ديگران وفلسفۀ مطلقش به او اين ظرفيت را نمی دھد تا توان مشاھدۀشنيده، تعصب کور وکين

 تنگ وتاريک وبسته اش لنگان لنگان به دور خود مکرراً در حرکت باشد وھرچيزی که ۀمجبور است درھمان داير و

  !!د بود، فکر کند که ھمه دروغ است واغواء تنگش موجوۀبيرون از اين داير
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  دد، نمکش می زندــه بگنـــھرچ

  وای از آن روز که بگندد، نمک

شما خوب تعمق کنيد، در صورتی که کسی خود را پيشتاز ورھبر ورھنمای يک دين بخواند واز طرف ديگران نيز 

 وای به روز آن کسانی که ھمين آگاھی راھم ظرفيتی بر خوردار باشد، فيلسوف خطاب شود، از چنين دانش، معلومات و

وشايد ھم، خوب است بگويم که خوشا به حال آن کسانی که مغز شان را از اين نوع خزعبالت آکنده نساخته اند  - ندارند

 وزمانی که کسی در اين لجنزاری از جھالت وکوته فکری غرق شد، مجبور است از -!!وبه اصطالح، فيلسوف نشده اند

  :ياالت زياد، بگويدسر وھم وخ

  )١٣ص....مطھری، علل(»  يعنی چه؟خالق عين استذھن مقدم بر عين است و«

انسان در مقابل چنين آدم ھای پوده وجاھل، کودن وعلم گريز، به جز اين که با سيلی ھای خشن علم، صورت تھوع آور 

  !! ديگری دارد؟؟ۀچنين کسانی را سياه سازد، چار

 نظر علم به چيزی گفته می شود که خارج از ذھن، شعور، آگاھی وحواس انسانی ما موجود از) ابژکتيف(»عين «ۀمقول

عين، خود . تفکر ما در بودن يا نبودنش اثری نداشته باشد باشد وبرای داشتن وجود، ضرورتی به ذھن ما نداشته باشد و

 را به نام ديوار بلند چين می شناسيم در چين ديوار بلندی وجود دارد که ما آن: مثال. »ابژه«است و» وجود«و» شکل«

حاال چون به طور واقعی انسان ھای زيادی در طول زمان زياد اين ديوار را ساخته . ولی تا ھنوز اين ديوار را نديده ايم

است وحاال او به شکل عينی در چين وجود دارد، ما حتا اگر بپنداريم که اين ديوار وجود ندارد، يعنی وجود عينی او را 

نکر شويم ودر ذھن خود و در شعور خود بگوئيم در چين ديواری وجود ندارد، ديوار فقط با ھمين طرز تفکر ما نيست م

اليا ايتکوه آلپ يک چيزی عينی است که در شمال . چه اين که ھيچ ارتباطی با اين فکر ما ندارد ونابود نمی گردد و

 اين کوه، ھيچ ۀيوار موجود است وبازھم چگونه فکر کردن ما در باروجود دارد، حاال اگر ما بخواھيم يا نخواھيم، اين د

 با اين فکر، شعور، ذھن وآگاھی خود نابود گرديم، يعنی بميريم، کوه هحتا اگر ما خود ھمرا. ری در کوه نمی آوردييتغ

  . با ذھن ما نابود نمی گرددهھمچنان در سر جای خود باقيست وھمرا

را در شعور، تفکر وذھنيت خود به وجود  ی آن چيزی که در ذھن ما وجود دارد وما آنيعن) سوبژکتيف(» ذھن «ۀمقول

شعور ما دارد وآن چيز به  يم وآن چيز، وجود عينی وخارجی ندارد، يعنی وجود اشيای ذھنی، بستگی به ذھن وه اآورد

ردم وزياد ھم خوردم، بعد وقت نان خو اين قلم شب گذشته خيلی نا: مثال. صورت عين وشکل، در زمان ومکان نيست

ھضم شده سيستم  اين غذای نا از نان خوردن بالفاصله خوابيدم ودر خواب، تاصبح، تا وقتی که معده ام خالی نشده بود و

 که يکباره از افغانستان به در اين توھم من می ديدم. منظم اعضای ھاضمه را ناآرام می ساخت، اين توھم بامن بود

در آن به زندگی کردن   مجللی را آن جا بناء کردم وۀناگھان در مدت زمان بسيار کم، خان  ون ديدنی دبی رفتماماک

نه از دبی خبری  صبح زمانی که کسی مرا از خواب بيدار کرد، ديدم که ھنوز در افغانستان ويرانه ھستم و. پرداختم

چنين چيزی را ذھنيات می گويند، که .  مجللی که چند لحظه پيش بدون زحمت آن را ساخته بودمۀنه ھم از خان است و

دور از  در اينجا ھم دبی رفتن ذھنی، و. در خارج از ذھن ما، به صورت واقعی، حقيقی و وعينی وجود نداشته باشد

به دور از عينيت می باشد وھم ساختن خانه در آن جا، وھم اين که چنين خانه ای ھيچ گاھی با چند لحظه توھم  واقعيت و

آن ھم ناشی از اختالالت جھاز ھاضمه  ھرآن چيزی که بود، در ذھن وخيال من بود، و دبی ساخته نشد وديدن من در 

  !! وسيستم عصبی

 مسائل ذھنی است که؛ نه در ھيچ مکانی بيرون از ذھن ما قابل ۀ خدا نيز در اين دسته قرار می گيرد واز جملۀمقول

گنگی   باخود، ودر ذھن خود، به ساختن موجود خيالی وموھوم ورؤيت است ونه درھيچ زمانی، به جز آن زمانی که ما

  .می پردازيم» خدا«به نام 
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برای  حاال فکر می کنم موضوع تاحدی بايد روشن شده باشد؛ عين، چيزی که در خارج از ذھن ما موجود باشد و

ما در  جی نداشته باشد وذھن، چيزی که وجود خار و. موجوديت خود نيازی به ذھن ما ندارد ومستقل از شعور ماست

، چه اين که تاوقتی شعور ما نباشد، دذھن خود آن را می پرورانيم وبرای موجوديت خود، ضرورت به شعور ما دار

» جن«عين است، وجود خارجی دارد ونيازی به فکر کردن ما ندارد و» خرگوش«: مثال ساده. ذھنيات شکل نمی گيرد

وحاال . تنھا وتنھا اساس وشرط موجوديت جن، ذھن بيمار ماست  ما ندارد وذھن است، وجود مستقل از شعور وآگاھی

؟ آيا می توانی »عين است«بازھم از آن نقد نويس فيلسوف ومتفکر می خواھم بپرسم که؛ پس آن خدای موھومت چگونه 

ارجی داشته ھر آن چيزی که وجود خ!! ثابت کنی که خدايت خارج از ذھنت وجود دارد، يعنی وجود خارجی دارد؟؟

باشد، قابل لمس است، قسمتی از محيط مادی را اشغال می کند، در زمان است وابعادش قابل اندازه گيری است؛ در اين 

چيزی !! صورت آيا می توانی بگوئی که آن خدای موھوم وخيالی ات کدام يکی از اين خصوصيات را دارا می باشد؟؟

ماده باشد، نه ابعاد داشته باشد، نه عمر ونه ھيچ چيزی نداشته باشد، پس عين که نه در زمان باشد، نه در مکان باشد، نه 

  !!بودنش چگونه امکان پذير است؟؟

  :آن چه گفته آمد، بازھم در اينجا واز طريق اين فکاھی ھای بی پايه، دو مسأله را می توان درک کرد

 و» ذھنيات«، »عين«و» ذھن«فرقی ميان  است وآقای مطری اصالً معنای مقوالت فلسفی را درک کرده نتوانسته : اول

حق فلسفه را به مرداب جھالت وکينه توزی می  نا را نمی داند وناخوانده ونا دانسته ادعای فلسفه بافی دارد و» عينيات«

يعنی نا دانسته دست به نوشتن کتاب زده است واز اين لجن کاری ھای می کند واصالً خودش ھم نمی فھمد که . کشاند

  !! می گويدچه

مطھری، اگر ھم فرقی ميان اين دو مقوله را درک کرده است وھم می داند که اين خدای بی ھمه چيزش نه تنھا که : دوم

عينی نيست، بلکه عينی گفتن آن، استھزاء وبه فالکت کشيدن فلسفه و واقعيت ھای فلسفی است، دانسته دست به چنين 

 زده است وآگاھانه خود را به ديوانگی زده است، تا ھمه را درھم وبرھم کند لجن کاری ھا وسياه بر روی سفيد مالی ھا

که ھيچ کسی را يارای مشخص سازی حقيقت ھا از ناحقيقت ھا و واقعيت ھا از ناواقعيت ھا نباشد، نيز فھميده می شود 

انی ھا وھذيان گوئی ھا که مطھری اصالً نفعش را در چنين بيھوده گوئی ھا، ھرزه الئی ھا، ژاژخوائی ھا، چرند خو

  !!وفھميده است که از آب گيل آلود ماھی مقصود زود تر به چنگ می آيد. ديده است

يک شکل خاصی از آگاھی  -  ماترياليزم ديالکتيک عمده ترين شاخه ای از فلسفه را تشکيل می دھدۀکه فلسف - فلسفه

ی ھای حاکم بر طبيعت، ھستی، معرفت انسانی وشعور اجتماعی است که عام ترين وعمومی ترين قانون مندی و ويژگ

وبه تشريح عام ترين روابط، قانون مندی ھا . ورابطه ای که بين تفکر وھستی وجود دارد، را تشريح وتفسير می کند

ری را که در بين انواع يومناسباتی که در بين اشياء موجود در طبيعت، وجود دارند، را تشريح می کند ومناسبات متغ

  .ديده ھا به شکل واقعيت بروز می کنند، می شناسدواقسام پ

زيک، که در آن زمان، علوم طبيعی مثل فيا جامع کل علوم بشری محسوب می شد،   علم علوم وۀدر اوايل فلسفه به مثاب

وامروز فلسفه به عنوان اسلوب . کيميا ورياضيات که امروز از فلسفه جدا شده اند، نيز مربوط به فلسفه می شدند

دوباره   ای از فلسفه که منشاء آن علم باشد واز علوم برخيزد وهھرشاخ. دولوژی خاصی در علوم به شمار می رودومت

آن  حقانيت بيشتری دارد، و به علم مدد برساند وبا علم تثبيت گردد، به ھمان اندازه از مقبوليت زيادی برخوردار است و

زيرا، از اولين واساسی ترين اصول ديالکتيک اين جمله استنباط می ! !فلسفه، فلسفه ای نيست، جز ماترياليزم ديالکتيک

  :گردد

اين چيزيست . را در حال شدن بايد بررسی کرد، نه در حالت ايستا، منجمد ورکود تمام پديده ھا ر اند ويي ھمه چيز در تغ

ز ھائی را که بسيار به طور چي و.  شناخت واقعی از جھانی که در آن زندگی می کنيم، می باشدۀکه پذيرش آن، الزم
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ساده ما با آن ھا ھمه روزه رابطه داريم، باالی ماتأثير گذار اند واز ما تأثير می پذيرند، نيز به خوبی می بينيم که ھميشه 

 درک اين نقطه، از ضروريات درک زندگی می تواند باشد، و. در يک حالت نيستند وھمواره در حال دگرگون شدن اند

نه باھيچ اسلوب ديگری ونه ھم با منجمد ترين » دگماتيزم«قابل تشريح اند، نه با » پوزيتويزم« با  اين ھا نهۀھم

ودگماتيست ترين وبی پايه ترين وخرافی ترين اسلوب فلسفی، ايدآليزم واز آن جمله ايدآليزم اسالمی، تنھا ديالکتيک است 

 مارکسيستی، ۀتواند، که خوشبختانه اين افتخار از آن فلسفر اين مسائل شده می ييکه قادر به تشريح، تفسير، شناخت وتغ

  .، است»ماترياليزم ديالکتيک«

  ...ادامه دارد

 

 


