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  رئاليزم اسالمی و فلسفه مارکسيست

 بخش اول

از قلم رفيق داکتر غالمحسين » رئاليزم اسالمی و فلسفه مارکسيست«ثير انترنيتی کتاب ارزشمند بازتايپ و تک

سازمان انقالبی افغانستان در حالی . فروتن کمونيست نامدار و فرزند صديق خلق  ايران، نياز روزگار ماست

ھای مذھبی با پول  اشيستدارد که ف بازتايپ اين کتاب را به جنبش انقالبی افغانستان و ايران تقديم می

ھا  ھای مرتجع منطقه از جمله جمھوری ستمگر آخوندی ايران، ده ھای امريکايی، اروپايی و دولت امپرياليست

اندازی کرده اند تا ذھن جوانان  ھا راه شبکۀ تلويزيونی و راديويی و جرايد طباعتی را برای سمپاشی و تحميق توده

  .ما را با افيون مذھبی مشوب سازند

کند و  را در کابل گردانندگی می» خاتم النبين«در اين ميان شيخ آصف محسنی، انسان محيل و قاتل که مرکز بزرگ 

شريعتی و (اش  است، ناگزير مانند اسالف روحانيت» رئاليزم اسالمی«در صدد تبليغ » تمدن«از طريق تلويزيون 

» احمق خواندن«پردازد و با   مارکسيستی میۀھای احمقانه و عصر حجری به رد  فلسف با استدالل) مطھری

  .دارد ھا غائله را پايان شده اعالم می کمونيست

 ۀ خالقانۀسازمان انقالبی افغانستان باور دارد که تکثير انترنيتی اين کتاب ارزشمند، کتابی که در آن از  فلسف

دان مذھب و سوداگران دين افشاء گرديده شيا» رئاليزم اسالمی«مارکسيزم دفاع شده و با استدالل و منطق انقالبی، 

  .است، در تنوير افکار جوانان ما و درک بيشتر حقانيت مارکسيزم و فلسفۀ انقالبی آن نقش به سزايی خواھد داشت

برای ارسال اين کتاب ) توفان( فرھنگی و نشراتی سازمان انقالبی افغانستان از رفقای حزب کار ايران ۀکميت

  .نمايد می يقانه ابراز سپاسارزشمند و روشنگر رف

   فرھنگی و نشراتیۀکميت
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  سازمان انقالبی افغانستان

 ١٣٩١خزان 

 

  پيشگفتار

 مرداد ٢٨ تا کودتای ١٣٢٠دوره ای که از آغاز تأسيس آن در (حزب تودۀ ايران در نخستين دورۀ حيات خود 

ياليسم، در دفاع از جھان بينی و  لنينيسم و سوس–در شناساندن و اشاعۀ مارکسيسم )  را در بر می گيرد١٣٣٢

طبقۀ کارگر ايران دربست و . اصول سازمانی طبقۀ کارگر بدون ترديد موفقيت بزرگ و چشمگيری بدست آورد

يکپارچه تحت رھبری حزب تودۀ ايران در آمد، توده ھای دھقان حزب تودۀ ايران را به مثابه يگانه مدافع منافع خود 

ز و دانشجو و بسياری از روشنفکران در پيرامون آن گرد آمدند، حزب تودۀ ايران طی بازشناختند، جوانان دانش آمو

به جرئت می توان گفت که يکی دو نسل در . مدتی کوتاه در صحنۀ سياسی ايران به صورت وزنۀ سنگينی در آمد

ی تربيت شدند، البته مکتب حزب تودۀ ايران با آموزش مارکسيسم پرورش يافتند و با روحيه انترناسيوناليسم پرولتر

اتحاد شوروی بمثابه مھد سوسياليسم، دستاورد ھای کالن آن در زمينه ھای اجتماعی، اقتصادی، فنی، نظامی، 

فرھنگی، پيروزی درخشان آن بر نيروھای اھريمنی فاشيسم و نيز جنبش جھانی پر توان کمونيستی و کمينترن، در 

ند، اما آنچه که در اين ميان اھميت اساسی و اصولی داشت ھمان موفقيت ھای حزب تودۀ ايران نقش بزرگی داشت

  .جھان بينی طبقۀ کارگر و کوشش حزب در پيشبرد آن بود

ماھيت ملی آن » شياطين«اين انديشه که حزب تودۀ ايران در آغاز به مثابه يک حزب ملی تشکيل شد و سپس 

، اين انديشه بر اين اساس پايه می گيرد که افرادی مانند را به ماھيت کارگری تغيير دادند از بيخ و بُن نادرست است

سليمان محسن اسکندری با نور الدين الموتی و معدودی ديگر نه تنھا در آن عضويت داشتند، بلکه شاخص حزب به 

شمار ميامدند، اما آنچه که تعيين کنندۀ ماھيت حزب است، عضويت اين يا آن شخصيت برجسته در حزب نيست ولو 

در مقامات باالی حزب جای گرفته باشد، تعيين کنندۀ ماھيت حزب تودۀ ايران از ھمان آغاز، ايدئولوژی آنکه 

  .کارگری حاکم بر آن بود که ھيچکس در برابر آن نايستاد و نمی توانست بايستد

ۀ نفوذ حزب تودۀ ايران در ميان طبقۀ کارگر و دھقانان و ديگر توده ھای زحمتکش، نفوذ جھان بينی طبق

کارگر در ميان جوانان، امپرياليسم و طبقۀ حاکمۀ دست نشاندۀ آن را در ھراس افکند که با وارد آوردن ضرباتی 

سنگين سازمان ھای حزب تودۀ ايران را در ھم ريخت و فعاليت آن را متوقف ساخت، عدۀ زيادی از اعضای 

دورۀ دوم حيات . ق اروپا مھاجرت کنندرھبری و کادر ھای حزبی مجبور شدند به کشور ھای اتحاد شوروی و شر

حزب تودۀ ايران از اين زمان آغاز می شود، دورۀ وابستگی بی چون و چرا به اتحاد شوروی که خود بازگشت به 

سرمايه داری را آغاز کرده بود، دورۀ رويزيونيسم در تئوری و در عمل که فرجام آن ھم اکنون در برابر ديدگان 

  !زشت و ناميمونیھمگان است، و چه فرجام 

مبارزۀ ايدئولوژيک عليه مارکسيسم و به ويژه عليه فلسفۀ مارکسيسم از جانب روحانيت و پيروان جھان بينی 

. از شخصيت ھای پيشگام و سرشناس اين مبارزه می توان از مطھری و دکتر شريعتی نام برد. توحيدی آغاز شد

است که مطھری نگارش يادداشت » سفه و روش رئاليسماصول فل«تجسم اين مبارزه چند جلد کتاب تحت عنوان 

ھای آن را به عھده گرفته است که گاھی نيز خود به صورت فصلی از کتاب در ميايد، جالب است که يادداشت ھای 

اين کتاب چند برابر متن اصلی است و طی ھمين يادداشت ھا است که با کوله باری از تکه پاره ھای فلسفۀ کالسيک 
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به جنگ فلسفۀ مارکسيست رفته است، جنگی که ھدف آن بايد رھانيدن جوانان از افتادن در کمند و اسالمی 

  :او در مقدمۀ جلد اول کتاب چنين می نويسد. باشد» حکمت الھی«يا » فلسفۀ اسالمی«مارکسيسم و جلب آنھا به 

متذکر می شويم که ... نده شوددر اين کتاب سعی شده تمام انحرافات ماترياليسم ديالکتيک به طور واضح نمايا«

ارزش فلسفی و منطقی آن را در نظر نگرفته ايم بلکه از لحاظ اينکه نشريات مربوط به ماترياليسم و ديالکتيک بيش 

از اندازه در کشور ما منتشر شده و افکار عدۀ نسبتاً زيادی از جوانان را به خود متوجه ساخته و شايد عده ای باشند 

رده باشند که ماترياليسم ديالکتيک عاليترين سيستم فلسفی جھان و ثمرۀ مستقيم علوم و خاصيت که واقعاً باور ک

الينفک آنھا است و دورۀ حکمت الھی سپری شده است، الزم بود تمام محتويات فلسفی و منطقی اين رساالت تجزيه 

  ١»و تحليل شود تا ارزش واقعی آن به خوبی واضح گردد

رساالتی که در بارۀ » تمام محتويات منطقی و فلسفی«گارش کتاب اينست که بدين ترتيب مقصود از ن

نمايانده شود و » تمام انحرافات ماترياليسم ديالکتيک«ماترياليسم ديالکتيک نوشته شده مورد بررسی قرار گيرد تا 

  ».ارزش واقعی آن به خوبی واضح گردد«

چگونه ممکن است تمام انحرافات . گرفته استبا اين حال گويا ارزش فلسفی و منطقی آن را در نظر ن

ماترياليسم ديالکتيک را نشان داد، تمام محتويات منطقی و فلسفی آن را زير ذره بين گذاشت ولی ارزش منطقی و 

فلسفی آن را در نظر نداشت؟ در مقدمۀ جلد دوم متذکر می شود که برای رد فلسفۀ مارکسيسم الزم نيست زحمت 

را به کار انداخت برای آنکه فلسفۀ » شامورتی« کرد و گويا کافی است معرکه ای گرفت، زيادی بر خود ھموار

اگر واقعاً چنين است زحمت بررسی تمام محتويات فلسفی و منطقی ! مارکسيست يکباره دود شود و به ھوا رود

معرفی کرد که خود رساالت چه ضرورتی دارد و چرا بايد ھدف کتاب را رھانيدن جوانان از تبليغات مارکسيستی 

  ھدف کوچکی نيست؟

برای پيروان مذھب و جھان بينی توحيدی، مارکسيسم و فلسفۀ مارکسيست خطری جدی است و بايد ھر چه 

به خاطر رد فلسفه » اصول فلسفه و روش رئاليسم«زودتر و موثرتر به نابودی آن پرداخت، نگارش کتاب 

اخيراً . اصلی را تشريح فلسفۀ اسالمی و الھی نمايانده استکتاب، ھدف » پاورقی نويس«مارکسيست است اگرچه 

مساعی پيشينيان » متد ديالکتيک مارکسيستی«روحانی ديگری به نام حجتی کرمانی با انتشار کتابی تحت عنوان 

  .خود را دنبال کرده است

)  می گذردو به زودی يکصد و پنجاه سال از آن(از ھمان زمان که مارکسيسم پا به عرصۀ وجود گذاشت 

بورژوازی که در عقايد و افکار مارکس خطر نابودی خود را احساس می کرد، مبارزه . جدال با آن نيز آغاز گرديد

قريب يکصد و پنجاه سال . با مارکسيسم را چه از لحاظ سياسی و چه از ديدگاه ايدئولوژيک به مرحلۀ عمل در آورد

کنند و » رد«بورژوازی ھم خود را بر آن داشته اند که مارکسيسم را است که تمام دستگاه تبليغاتی و ايدئولوگ ھای 

اما مارکسيسم ھنوز . نشده باشد» رد«ھيچ گوشه و زاويه ای از مارکسيسم نيست که از تازيانۀ انتقاد در امان مانده و 

سھمگين گزندی مانند صخره ای عظيم بر جای خود استوار مانده است، صخره ای که از باد و باران و توفان ھای 

  .بدان نرسيده و با ايمان راسخ می توان گفت که نخواھد رسيد

» رد«روشن است که روحانيت شيعه و ديگر پيروان جھان بينی توحيدی نخستين نيروئی نيست که به 

معذالک ميان منتقدان کشور ھای غرب و پيروان . مارکسيسم ھمت گماشته است و به يقين آخرين آن نيز نخواھد بود

                                                 
 )٣١. ، ص١جلد » اصول فلسفه و روش رئاليسم« ( -  1
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اسالم يک تفاوت بزرگ است و آن اينکه در غرب، انتقاد بر اساس شناخت کامل از موضوع مورد انتقاد به عمل 

می » رد«آمده و می آيد، در حاليکه انتقاد کنندگان اسالمی، از مارکسيسم و فلسفۀ مارکسيست انتقاد می کنند و آن را 

» اصول فلسفه و روش رئاليسم«کتاب » حاشيه نويسِ «. سندنمايند، بدون آنکه مارکسيسم و فلسفۀ مارکسيست را بشنا

برای آنکه خود را از زحمت مطالعه و بررسی آثار مارکسيستی خالص کند، به اين بھانه استناد می جويد که دکتر 

ن ارانی به اين مناسبت که به زبان و ادبيات فارسی و اندکی به زبان عربی آشنا بوده، بھتر از مارکس، انگلس و لني

  :فلسفۀ مارکسيست را پرورانده است

با آنکه تقريباً پانزده سال از مرگ ارانی می گذرد، ھنوز طرفداران ماترياليسم ديالکتيک در ايران نتوانسته «

دکتر ارانی در اثر آشنائی با زبان و ادبيات فارسی و آشنائی فی الجمله به عربی ماترياليسم . اند بھتر از او بنويسند

ا سر و صورتی بھتر از آنچه مارکس، انگلس و لنين و غيرھم داده بودند، داده است، و از اين جھت ديالکتيک ر

  ٢»کتاب ھای فلسفی وی بر کتاب ھای فلسفی پيشينيانش برتری دارد

و ايکاش کتاب ھای فلسفی دکتر ارانی عميق تر مورد مطالعه قرار می گرفت و به آنھا سرسری بر خورد نمی 

نيست ھای ايران دکتر ارانی را گرامی داشته و می دارند و به آثار او ارج می نھند، ولی ھرگز اين البته کمو. شد

غير «ادعای باطل را تأييد نمی کنند که آثار فلسفی دکتر ارانی سر و صورتی بھتر از آثار پايه گذاران مارکسيسم و 

  .دارد» ھم

فھم و درک ديالکتيک . آموخت، فھميد، جذب کردديالکتيک ماترياليستی علم است و آن را بايد عميقاً 

مطھری اصرار . ماترياليستی کم و بيش آشنائی به علوم جديد را ايجاب می کند، زيرا که علوم پايه و اساس آن است

  .دھد و تا سرحد لجاجت پيش می رود که ماترياليسم ديالکتيک ھيچ رابطه ای با علوم ندارد عجيبی به خرج می

يالکتيک عليرغم ادعای طرفدارانش ارتباطی با علوم ندارد و تمام اصول آن يک نوع تحريفات و ماترياليسم د«

  ٣»استنباطات شخصی است که عده ای به سليقۀ خود کرده اند

کتاب نه کمترين » حاشيه نويس«ھمين ارزيابی از فلسفۀ مارکسيست کافی است برای نماياندن اين واقعيت که 

يک نوع تحريفات و استنباطات «معلوم نيست فلسفه ای که اصول آن . از علوم دارددرکی از مارکسيسم و نه 

چگونه يکصد و پنجاه سال در برابر حمالت بزرگان علم و فلسفه » شخصی است که عده ای به سليقۀ خود کرده اند

جوانی با مخالفان خود تاب آورده و در ايران نيز به اعتراف دکتر شريعتی، مارکس، آورندۀ اين فلسفه، در سينۀ ھر 

  .در جنگ است و در اين جنگ پيروزی ھم از آن مارکس است

فقط در پی آن نيست که فلسفۀ مارکسيست را به نقد بکشد و آن را در ھم » اصول فلسفه و روش رئاليسم«کتاب 

در مغز » ھیفلسفۀ ال«بکشند، اين جنبۀ ويرانگر آنست، بلکه می خواھد بر جای مارکسيسم و فلسفۀ مارکسيست، 

مخصوصاً ارزش فلسفۀ الھی که جلوداران آن دانشمندان اسالمی ھستند و فلسفۀ «جوانان و روشنفکران بنشيند و 

اما اين کتابی نيست که فلسفۀ » .مادی در تبليغات خود دورۀ آن را خاتمه يافته معرفی می کند به خوبی روشن شود

 راه يافته است، اين کتابی نيست که بتواند در برابر فلسفۀ الھی را بشناساند، جنگی است که ھمه چيز در آن

فلسفۀ » رد«مارکسيست قد علم کند و جوانان را به سوی خود بکشد و به خصوص آنھا را به صحت فلسفۀ الھی و 

  :مارکسيست متقاعد گرداند به اين دليل که
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ت علمی که در آن ھيچکس حتی راه ندارد و گاه ابتدائی ترين حقيق) ھيچ علمی( در اين کتاب علوم -١

. ترديدی ندارند، انکار می شود يا به گونه ای ديگر شناسانده می شود» ماوراء طبيعت«دانشمندان معتقد به 

وجودی زنده است کسی خالف آن را نمی گويد، اين حقيقتی است که ھر ) درخت فرد( امروز در اينکه درخت

درخت در زمره موجودات غير زنده، » لسفه و روش رئاليسماصول ف«دانش آموزی می آموزد، اما در کتاب 

مطھری در توضيحی که بر اين خطای فاحش نوشته ظاھراً آن را اصالح . در رديف جمادات قرار می گيرد

  . کرده ولی خود خطای فاحش ديگری بر آن افزوده است

ان، تو گوئی رده بندی او از يک سو موجودات را فقط به دو گروه تقسيم می کند، حيوان و غير حيو

موجودات که دانشمندان قرن ھا بدان پرداخته اند با ميل و ارادۀ ھر کس می تواند به صورت ديگری در آيد، 

رده بندی موجودات خصلت عينی دارد و اگر قرار باشد ذھنيات را به جای عينيت گذاشت ھمه چيز درھم می 

علمی را با خطائی فاحش جايگزين ساخت و منظور از اساساً چه ضرورتی ايجاب می کند که حقيقت . ريزد

  اينکار چيست؟

در (کلمۀ حيوان به موجوداتی گفته می شود که «: او از سوی ديگر حيوان را چنين تعريف می کند

  ٤»دارای شعور و تشخيص و حرکت مسبوق به تشخيص و اراده ھستند) طبيعت

کنند؟ اين تعريف نشانۀ عدم اعتقاد مطلق به علوم کدامند آن دانشمندانی که حيوان را چنين تعريف می 

با اين تعريف گاو و خر که در نداشتن شعور زبانزد خاص و . است» قدما«جديد و پيروی از نظريات و افکار 

عام اند در مفھوم حيوان جای نمی گيرند و کرم ابريشم و مگس که ھمۀ آنھا را به مثابۀ حيوان به رسميت می 

شايد چنين الطائالتی به ھم بافته باشند ولی دنيای امروز » قدما«. از آب در می آيند» نغير حيوا«شناسد، 

  .را به موزۀ تاريخ سپرده است» قدما«اينگونه 

علمای علم الحيات در مطالعات خود به اين نتيجه رسيده «: در جای ديگر خطای ديگری بروز می کند

اند که موجودات زنده در يک کوشش دايمی است، اين کوشش دايمی به طرف جلب نفع و فرار از زيان متوجه 

است، ھر کوشش و فعاليتی که از موجود زنده سر می زند منظور و مقصودی در آن نھفته است و آن منظور 

افع يا دفع ضرر و خطری از مضار و خطرات حيات است، و بنابرين محور تمام فعاليت يا جلب منفعتی از من

اين اصل کوشش بقاء خوانده می شود، اين اصل يکی از اصل . ھای موجود زنده ادامۀ حيات يا تکميل آنست

  ٥».ھائی است که داروين در نظريه معروف خود راجع به تبديل و تکامل انواع بدان تکيه کرده است

اگر درست است که . تضاد ميان اين بيان با بيان پيشين آنقدر روشن است که مانند خاری در چشم می خلد

تشخيص نفع و زيان، جلب نفع و فرار از زيان و خطر، مستلزم شعور، تشخيص و اراده است و در فعاليت 

از حيوان که در فوق ھای حياتی موجود زنده منظور و مقصودی نھفته است، آنگاه مطھری تعريف خود را 

و از آنجمله گياھان را نيز در بر می گيرد، » غير حيوان«تعميم داده است که بخشی از » موجود زنده«آمد، به 

  .از حيوان در ھوا می ماند» قدما«در اينجا تفاوت ميان گياه و حيوان از ميان می رود و تعريف مطھری و 

 ھدف قائل است، مطھری موجود زنده را صاحب شعور اگر دکتر شريعتی برای جھان، شعور و اراده و

و در زنده بودن باسيل ھيچ دانشمندی (در اين صورت بايد قبول کرد که باسيل ُکخ . و اراده و ھدف می داند

که در جان آدمی می اوفتد و او را به بيماری سل مبتال می کند، اين کار را از ) ترديدی به خود راه نمی دھد
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ده انجام ميدھد و اين کار او مسبوق به تشخيص قبلی است که در سينۀ کدام آدمی بايد ماوا روی شعور و ارا

بايد قبول کرد که دگرديسی حشراتی مانند کرم ابريشم ثمرۀ شعور، اراده و تشخيص اين موجود زنده ! گزيند

ز روی شعور گوسفند را بايد قبول کرد که گرگ ا! است و ھدف او از بافتن پيله تحويل ابريشم به آدميان است

ميدرد و نه آنکه گرسنگی او را به اينکار واميدارد و در گلۀ گوسفند تشخيص ميدھد که کدام بخت برگشته ای 

  !را بايد قربانی رفع گرسنگی کند

داروين جای » نظريه معروف«ناھنجارتر اينکه اين سخن نا معقول من در آوردی را به مثابه اصل در 

ھيچ وجه مشترکی با آنچه که » بقاء اصلح«و » تنازع بقاء«ود از آن بی خبر است؛ اصل ميدھد که داروين خ

آنچه که فلسفۀ اسالمی علم می نامد، علم نيست، بدل آن است، قلب و تحريف . به جای آن گذاشته می شود ندارد

را با يکديگر اصوالً علم و دين . چه باک اگر مردمانی را به راھی خطا و ناصواب می اندازد. آن است

تئوری تکامل موجودات زنده که . مناسبتی نيست، آنجا که علم قد بر می افرازد، دين سنگر را رھا می کند

آفرينش است، ولو آنکه » تئوری«متکی بر اسناد و مدارک و تحقيقات بسيار و انکار ناپذير است، خود انکار 

 که روحانيت شيعه ھنوز ھم از قبول آن سر باز می بيھوده نيست. داروين در کنُه ضمير خود جز اين بينديشد

  .زند

در جائی احکامی ذکر . دارای تضاد ھا و تناقضات فراوانی است» اصول فلسفه و روش رئاليسم «-٢

آيا حس انسان ممکن است : می گردد و در جای ديگر به سھولت حکم متناقض آن آورده می شود، توجه کنيد

خطا نمی کند، در کتاب ھر دو وجه تأييد شده است و اين اظھار نظر از کسی به خطا رود يا آنکه حس ھرگز 

برای غير يقينی بودن علوم تجربی «: بی چون و چرا معتقد است شگفت می نمايد» تناقض امتناع«که به اصل 

ا توان آورد و آن اينکه علوم تجربی باالخره منتھی به محسوسات می باشند و حس ھم خط دليل ديگری ھم می

  ٦».می کند

حس به خودی خود خطا نمی کند و در مواردی که گفته می شود حس خطا کرده است واقعاً خطای «

  ٧»نيست) احساس مجرد(حس 

  کداميک از اين دو وجه مورد قبول نگارنده است؟

  : يا اين نمونۀ ديگر

  . اليتغيرندبنابر فلسفۀ اسالمی افکار و ادراکات در دائرۀ شمول تغيير نمی افتند و بنابرين

ادراکات، خواص عمومی ماده و از آنجمله خاصيت تغيير را ندارند، با آنکه مغز با جميع محتوای خود «

) و اين ممکن است چه پر معنی است(» ممکن است) ؟؟(در طول عمر يک نفر چندين بار عوض می شود

  ٨»افکار شخص در تمام اين مدت ثابت و پا بر جا باقی بماند«

 و افکار خاصيت تغيير را ندارند، افکار شخص اصوالً بايد در تمام طول عمر ثابت بماند، اگر ادراکات

اين حکم صحت خود را از دست ميدھد و نتيجه اين ) »ممکن است«(اما وقتی موضوع امکان به ميان ميايد 

و ادراکات می شود که افکار و ادراکات ممکن ھم است که دستخوش تغيير گردند، اما اين نظر که افکار 

خاصيت تغيير ندارند آنچنان در تناقض با واقعيت است که با ھيچ منطقی آن را نمی توان به کسی قبوالند، اين 
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اوالً حقايق چون غير ماديند «: است که پس از بيان مطالبی که با موضوع ارتباط ندارند در خاتمه می افزايد

  ».ند ھمۀ افراد در آن يکسان خواھند بودتغيير کن) فرضاً (تغيير نمی کنند و ثانياً اگر ھم 

افکار و «جای افکار و ادراکات را می گيرد، آيا می توان ميان » حقايق«می بينيد که ناگھان کلمۀ 

عالمت تساوی گذاشت؟ چرا بايد مفاھيم و مقوالت فلسفی را مغشوش و مخدوش کرد؟ » حقايق«و » ادراکات

»  با زندگی وداع گفت١٣۶٨ خرداد ١۴خمينی روز «: اودانی اندآری حقايقی ھستند مطلق که اليتغيير و ج

حقيقتی مطلق و ابدی است، اما » در سرعت صفر جرم جسم ثابت می ماند«حقيقتی مطلق و جاودانی است يا 

  آيا افکار و ادراکات ھمه حقايقی از اين نوع اند؟

ذير ميداند از جانشين شدن فرضيه در ھمان حال که افکار و ادراکات را تغيير ناپ» اصول فلسفه«کتاب 

ای با فرضيه ديگر سخن می گويد و استناد می کند که فرضيه حقيقت احتمالی است و لذا موقت است، اما مگر 

و در اينجا از احتمالی بودن يا (فرضيه ولو احتمالی در جزء افکار و ادراکات نيست؟ اگر افکار و ادراکات 

چگونه می شود که فرضيه ھا می » خاصيت تغيير را ندارند«) ميان نيستيقينی بودن آنھا مطلقاً سخنی در 

توانند دگرگون شوند و فرضيه ھای جديدی جای آنھا را بگيرند؟ اينھا ھمه البته بازی با کلمات است و در پشت 

که (ا در يکجا افکار، ادراکات تغيير ناپذير اند، در جای ديگر فرضيه ھ. کلمات تضاد و تناقض به چشم ميايد

  .دستخوش تغيير ميگردند) آنھا ھم افکار و ادراکات اند

مانعی ندارد اگر يک فرضيه و «نکتۀ ديگر، بنابر فلسفۀ اسالمی علوم تجربی يقينی نمی باشند، اما 

. تئوری با چندين تجربه تطبيق شده مادام که خالفش مسلم نگشته، آن را يک قانون علمی فرض و تلقی کنيم

  ٩».رضيه ديگری پديد آمد با تجربيات بيشتری تطبيق کرد آن را حقيقت علمی تلقی خواھيم کردالبته ھر وقت ف

قانون علمی و حقيقت علمی يقينی است يا احتمالی؟ اگر يقين است معلوم می شود که تجربه می تواند 

اگر . ايه استاحتمال را به يقين بدل کند و در اين صورت اين امر که علوم تجربی يقينی نمی باشند بی پ

احتمالی است، آنگاه چه تفاوتی ميان فرضيه و قانون علمی و حقيقت علمی می توان قائل شد؟ چرا فرضيه که 

اگر فرضيه . احتمالی است وقتی با تجربيات بيشتری تطبيق شد فلسفۀ اسالمی آن را حقيقت علمی تلقی می کند

ز يکديگر متمايز می سازد که فلسفۀ اسالمی يکی را و حقيقت علمی ھر دو احتمالی اند چه معياری آنھا را ا

فرضيه و ديگری را حقيقت علمی، قانون علمی و تئوری تلقی می کند؟ آيا قانون جاذبۀ عمومی که بر اساس 

تجربيات علمی صحت آن را به اثبات رسانيده اند يقينی نيست؟ آيا جدول ادواری مندليف که تجربيات علمی 

» بازھم«سانيده اند يقينی نيست؟ در اين صورت بايد ديد يقينی چيست و چه معنی دارد صحت آن را به اثبات ر

  .يکجا علوم تجربی يقينی نمی باشند و در جای ديگر تجربه از احتمال يقين می سازد

 شيوۀ نگارش کتاب طوری است که درک و فھم مطالب را برای خواننده دشوار می سازد، کلمات و -٣

خواندن آن خسته کننده و .  به کار گرفته شده پيچيده، نامانوس و به زحمت قابل درک استعباراتی که در آن

  :به اين عبارت که نمونه ای از شيوۀ نگارش است توجه کنيد. کسالت آور است

ھمانند که پيش ) در ذات خود(ما ُکنه سواد و بياض را نائل می شويم يعنی سواد و بياض ھر چه ھستند « 

آنچه سوفسطی يا قائلين به اشباح در وجود ذھنی ميگويند زيرا آنان می گويند سواد و بياض که ما ھستند نه 

  ١٠»پيش ما ھستند ھمانند که ھستند و ميان اين دو سخن فرق بسيار است
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کتاب بيشتر به ُجنگی می . با خواندن کتاب به زحمت می توان خطوط اساسی فلسفۀ اسالمی را دريافت

در . ر دری سخن رفته و اصول فلسفۀ اسالمی در البالی انبوھی از مطالب گم شده استماند که در آن از ھ

فلسفه و از آنجمله در فلسفۀ کالسيک، ھر مفھوم، ھر اصطالح فلسفی بايد جای خود را داشته باشد و در جای 

 توان گفت که با ايمان راسخ می. چيزی که در اين کتاب ملحوظ نشده درست ھمين نکته است. خود به کار رود

  .اين کتاب به ھدفی که در پيش خود نھاده، دست نخواھد يافت

اصول فلسفه و «پس از انقالب بھمن که تعداد زيادی سازمان به نام مارکسيسم به فعاليت پرداختند، کتاب 

» مارکس و مارکسيسم«به مقياس وسيعی انتشار يافت، سه دفتر ديگر از مطھری تحت عنوان » روش رئاليسم

ه چاپ رسيد که بعداً از پخش آنھا جلوگيری شد، آثار دکتر شريعتی حتی نوار ھای ضبط شدۀ او در اختيار ب

فلسفۀ » رد« در روزنامه ھای تھران سلسله مقاالتی نيز در ۶٢ و ۶١طی سال ھای . ھمگان قرار گرفت

  .مارکسيست و دفاع از رئاليسم اسالمی منتشر گرديد

ر و حمالت ناروا و نابجائی که در آنھا به مارکسيسم و فلسفۀ مارکسيست شده اينجانب با خواندن اين آثا

است بر آن شدم که ضمن دفاع از جھان بينی طبقۀ کارگر، يک سلسله از مسائل و مفاھيم و مقوالت فلسفۀ 

 مارکسيست را در حد توانائی خود توضيح دھم و در ضمن تحريفات فراوانی را که به علت عدم شناخت و عدم

توانائی درک فلسفۀ مارکسيست، در آثار مبلغان فلسفۀ اسالمی به عمل آمده بی جواب نگذارم و نشان دھم که 

تا چه اندازه فلسفۀ اسالمی در تضاد ھا و تناقضات سر در گم است و اصوالً اين فلسفه با تضاد ھا و تناقضات 

ی نخستين دھۀ شصت در ايران نگارش اين کتاب که  حاصل اين تالش است در ھمان سال ھا. مالزمه دارد

  .يافته که فقط اکنون امکان چاپ و نشر آن دست داده است

فلسفۀ اسالمی متعلق به دوران گذشته است، گذشته ای دور، دورانی که در آن علوم جديد ھنوز زاده نشده 

البته اينجا . سفۀ اسالمی بوددر اين دوران فلسفۀ حاکم فلسفۀ کليسا و در ممالک اسالمی، فل. و پايه نگرفته بودند

زمانی که . و آنجا صدا ھائی عليه شيوۀ تفکر حاکم بر می خاست ولی طنينی نداشت و نمی توانست داشته باشد

علوم طبيعی پيشرفت خود را آغاز کردند و با سرعت به پيش راندند، به ويژه از زمانيکه علوم طبيعی ارتباط، 

بيعت را به اثبات رسانيدند، از زمانيکه با پيدايش مارکسيسم جامعه و وابستگی ميان اشياء و پديده ھای ط

تحوالت آن صورت علم به خود گرفت، از زمانيکه علوم در شناخت طبيعت و اجتماع به دستاورد ھای 

عظيمی نائل آمدند و در نيمۀ دوم قرن حاضر گام ھای عظيم تری در شناخت طبيعت برداشته و بر ميدارند، 

ن دورانی، فلسفه ديگر نمی تواند چشم بر اين ھمه دستاورد ھا به بندد، جھان را در وراء علوم آری در چني

بنگرد و به شيوۀ تخيلی تبيين کند و از آن بدتر بر اسلوب ھای علمی و  تحقيقاِت علمی قلم بطالن بکشد، يا 

  .حقايق علمی را دگرگونه جلوه دھد

ار ايده آليسم و متافيزيک را که مانع شناخت واقعی جھان فلسفۀ مارکسيست يگانه فلسفه ای است که ب

است به زير افکند، به ماترياليسم خصلت ديالکتيکی داد و پراتيک اجتماعی و اھميت آن را در شناخت جھان 

فلسفۀ مارکسيست افزار شناخت و تغيير و دگرگونی طبيعت و جامعه است و در عين حال . مادی گوشزد کرد

فلسفۀ مارکسيست يگانه فلسفه ای است که در .  شناخت و دگرگونی را ھدايت می کندروشی است که اين

طبيعت سنگ . انطباق کامل با قوانين و دگرگونی ھای واقعيت خارجی و بازتاب آنھا در مغز انسان است
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اين گفته ھا از تعصب بر نمی خيزد، از حقيقت می تراود، مارکسيسم . محک ديالکتيک مارکسيستی است

  .يقت است و حقيقت را به تعصب نيازی نيستحق

آيا دفاع از مارکسيسم ـ و بديھی است که من مارکسيسم را به مارکس و انگلس محدود نمی کنم و تمام 

تکامل بعدی آن را توسط دانشمندانی انقالبی مانند لنين و مائوتسه دون و ديگران در نظر دارم ـ در شرايطی 

م و سوسياليسم ھمه کس و ھمه چيز را با خود می برد، در زمانی که که موج تبليغات عليه مارکسيس

و آزادی انتخابات به صورت بُتی در آمده که ھمه در پيشگاه آن به سجده افتاده اند، ) بورژوائی(دموکراسی 

کاری عبث و بيھوده نيست؟ من بی درنگ و بدون ذره ای تزلزل به اين سوال پاسخ منفی می دھم، زيراکه 

يسم يک حقيقت علمی است و اگر امروز بدنبال خيانت رھبران بورژوازی اتحاد شوروی و چين، مارکس

توانسته اند بر آن پردۀ سياھی بکشند ولی ديری نمی پايد که که اين پردۀ سياه می پوسد و از پس آن چھرۀ 

  .تابناک مارکسيسم و سوسياليسم بدر خواھد آمد

ام سرمايه داری استوار است و تا چنين نظامی بر پاست، آموزش افزون بر آن سوسياليسم بر واقعيت نظ

مارکسيسم می آموزد که اگرچه پيروزی نھائی از آن طبقۀ کارگر و مبارزان کمونيست . سوسياليسم بر جا است

پيروزی و . است ولی در مبارزه ای به اين دشواری، به اين بغرنجی نمی توان از شکست در امان ماند

درست است که مارکسيسم در گذشته، شکستی با اين دامنه به خود نديده است . راه يکديگرندشکست يار و ھم

می گويند و ـ درست می گويندـ . بايد مبارزه را از سر گرفت و اگر الزم باشد از ھيچ آغاز کرد! ولی چه باک

اکنون .  را با خود برداينبار جريان سيل آسا ھمه چيز. که کمونيست ھا ھمواره بر خالف جريان شنا می کنند

کمونيست ھای واقعی بايد اين سيل بنيان کن را از سر بگذرانند و می گذرانند، مارکسيسم می آموزد که اين 

سيل مھار خواھد شد گرچه برای مھار کردن آن تالش فراوانی الزم است، اين تالش دير يا زود به ثمر خواھد 

شادی دشمنان ديری نخواھد پائيد و اختر درخشان . ندنشست چون تکامل جامعه در اين جھت سير می ک

  .سوسياليسم دوباره بر جھان پر تو خواھد افکند

  فروتن
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