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  رئاليزم اسالمی و فلسفه مارکسيست

 بخش سوم

 

  فلسفۀ مارکسيست

کند که شعور خود را به يک جھت  است و نه به مشتاقان فرا گرفتن آن توصيه می» احباب«ست نه فلسفۀ فلسفۀ مارکسي

 عکس آنھا را ترغيب می کند که به مسائل تا آنجا که مقدور است به طور ھمه هب. خاص و به يک بُعد محدود سازند

يشتر به حقيقت نزديک شد، ھر چه بيشتر به موفقيت توان ھر چه ب تنھا از اين راه می. جانبه و در تمام ابعاد بينديشند

  .دست يافت

فلسفۀ مارکسيست عالی ترين شکل تکامل فلسفه است که بر اثر مبارزۀ طوالنی جھان بينی ھای متضاد شکل گرفته است 

فلسفۀ .  اند کردهءو در پيدايش آن نه تنھا مکاتب مختلف ماترياليسم که مکاتب مختلف ايده آليسم نيز نقش خود را ايفا

  .مارکسيست وارث ھمۀ دستاورد ھای مثبت و مترقی فلسفه طی ھزاران سال تاريخ فلسفه است

دھند که گويا خود جھت خاصی دارد، تمام طبقات و اقشار اجتماعی را  گاه فلسفۀ مارکسيست را مورد نکوھش قرار می

ھای طبقۀ   و دفاع بی چون و چرا از منافع و آرماندھد از ياد می برد و فقط طبقۀ کارگر را در مرکز ديد خود قرار می

آری، فلسفۀ مارکسيست درست به ھمين جھت عاليترين شکل تکامل فلسفه است که فلسفۀ . کارگر را بر عھده می گيرد

ه که مارکسيسم و فلسفۀ آن بر طبقۀ کارگر تکي اين. پرولتاريا، اين انقالبی ترين و پيشرو ترين طبقۀ اجتماع کنونی است

اين جامعه . می زند خود از بررسی دقيق و ھمه جانبۀ سرمايه داری بر خاسته که آخرين شکل نظام استثماری است

ناگزير جای خود را به جامعه ای خواھد داد که در آن به تدريج طبقات رو به زوال خواھند رفت، جامعه ای بی طبقه، 

ستقر خواھد گرديد و راه را برای آزادی بيش از پيش انسان از بری از استثمار و ستم ملی و طبقاتی بر سراسر گيتی م

استقرار چنين جامعه ای محصول خيالبافی نيست بلکه از قانونمندی ھای حاکم بر . قيود طبيعت و اجتماع خواھد گشود

آغاز در خالل جنگ جھانی اول استقرار چنين جامعه ای . گريزی ھم بر آن نيست. خيزد  سرمايه داری بر میۀجامع

. گرديد و پس از پايان جنگ جھانی دوم دامنۀ آن تا آنجا توسعه يافت که در حدود يک سوم تمام بشريت را در بر گرفت

سفانه اين دستاورد انقالبی عظيم پرولتاريا ديری نپائيد و بر اثر مبارزۀ حاد طبقاتی و فقدان تجربۀ کافی پرولتاريا در أمت

گيرد و بدون شک بار ديگر  اما پرولتاريا بار ديگر مبارزه را از سر می.  باد رفتپيشبرد مقاصد و اھداف انقالب بر

بدينسان فلسفۀ پرولتاريا سرشار از خوش بينی و بشر دوستی است و اين يکی از . راه جامعۀ بی طبقه را خواھد پيمود
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تاريا، رشد و تکامل مبارزۀ تکامل پرول. سازد خصوصيات اين فلسفه است که آن را از فلسفه ھای ديگر متمايز می

آيندۀ پرولتاريا ھمان آينده ای است که . طبقاتی او در جھت تکامل جامعه، در جھت نيل جامعه به جامعۀ عاليتری است

پرولتاريا و مبارزۀ طبقاتی او پايه و اساس حرکت به سوی چنين آينده ای . کند قوانين جامعۀ سرمايه داری پيش بينی می

که پرولتاريا آيندۀ بشريت است، آينده ای درخشان و تابناک  سيست فلسفۀ پرولتارياست برای آنفلسفۀ مارک. است

آيا مارکسيسم حق ندارد برای رسيدن به .  مفاسد و پليد ھای استهپرولتاريا ُرکن اساسی استقرار جامعۀ فارغ از کلي

  چنين آينده ای پرولتاريا را در مرکز ديد خود قرار دھد؟

دارد و با پيگيری آن  يست خصلت طبقاتی خود را نمی پوشاند، با صراحت جنبۀ طبقاتی خود را اعالم میفلسفۀ مارکس

اصوالً فلسفه يکی از اشکال شعور اجتماعی است که جنبۀ طبقاتی دارد و عميقاً با منافع و اھداف . را دنبال می کند

 راستای تکامل و پيشرفت جامعه است و در نھايت به فلسفۀ پرولتاريا و دفاع پيگير از آن در. طبقاتی در پيوند است

چرا بايد بر چنين . معنی آزاد کردن توده ھای زحمتکش و بشريت مترقی از نيرو ھای اھريمنی طبيعت و اجتماع است

خصلتی، بر چنين مبارزه ای سرپوش گذاشت؟ فلسفۀ بورژوازی يا بھتر بگوئيم گرايش ھای فلسفی بورژوازی در 

وضع موجود و جلوگيری از تحول عميق و بنيادی جامعۀ سرمايه داری است، فلسفه ھائی است که آيندۀ انديشۀ حفظ 

انسان را تاريک و شناخت انسان را از طبيعت و جامعه و در نتيجه رھائی انسان را از قيود طبيعی و اجتماعی ناممکن 

 ريزند، قلب می  است، ھمۀ مفاھيم را در ھم میسازد، فلسفۀ طبقات استثمارگر سرشار از يأس، بدبينی و نااميدی می

سازد، توده ھا را از مبارزه مأيوس می گرداند يا به آينده ای فريبنده اما موھوم و غير واقعی  کند، حقايق را دگرگون می

بقاتی را که از طبقه و امتيازات طبقاتی خود صيانت به عمل آورد و استثمار و ستم ط و اينھا ھمه برای آن. دھد نويد می

  .بديھی است چنين فلسفه ھائی نميتوانند صريح و بی پرده ماھيت طبقاتی خود را اعالم دارد. جاودانی و ابدی بنماياند

فلسفه از . در جامعۀ طبقاتی تمام اشکال شعور اجتماعی مانند سياست، حقوق، ھنر، مذھب و غيره خصلت طبقاتی دارد

 در زمينۀ سياسی و اقتصادی با وضع قوانين و ايجاد نيروھای انتظامی، با آخر بورژوازی که. اين حکم مستثنی نيست

قوۀ قھريه از منافع و قدرت سياسی خود حراست می کند چگونه ممکن است اشکال ديگر شعور اجتماعی مانند علم، 

زش و پرورش و بورژوازی ايدئولوژی خود را دارد و آن را از طريق آمو. فلسفه و ھنر را مورد استفاده قرار ندھد

بورژوازی در عين حال با ايدئولوژی طبقۀ . ھمۀ رسانه ھای عمومی و ھمۀ وسايل تفريح در نسل ھا رسوخ ميدھد

کارگر به مقابله بر می خيزد و اين کار را با دست ايدئولوگ ھای خود، با دست روشنفکرانی که به خدمت او در می 

و اين اولين . نچنان آشکار و ھويداست که ھر کس آن را به چشم می بيندطبقاتی بودن ايدئولوژی آ. آيند، انجام ميدھد

  .خصوصيت فلسفۀ مارکسيست است که خصلت طبقاتی آنست

فلسفۀ مارکسيست بر پايه دستاورد ھای علوم بنا شده و با . دومين خصوصيت فلسفۀ مارکسيست خصلت علمی آنست

 دستاورد ھا و نتايج علوم را بر اساس فلسفۀ مادی و با اسلوب فلسفۀ مارکسيست. علوم در تماس و ارتباط نزديک است

در واقع اين علوم . ديالکتيک تحليل  ميکند، تعميم ميدھد و يک سيمای ھمه جانبه و علمی از جھان عرضه ميدارد

ه تنھا از فلسفۀ مارکسيست ن. مختلف اند که مواد و مصالح الزم را برای حل وظايف فلسفی در اختيار فلسفه می گذارند

علوم کسب می کند بلکه با تعميم دستاورد ھای آنھا يک جھان بينی منسجم، يک اسلوب تحقيق و پژوھش علمی و يک 

بدين ترتيب فلسفۀ مارکسيست و علوم يکديگر را تکميل ميکنند و الزم و ملزوم . تئوری شناخت، به علوم ارائه ميدھد

  .يکديگرند

نه علم، بی نياز از فلسفۀ مارکسيست است و نه فلسفۀ .  علمی در کنار علوم استفلسفۀ مارکسيست مافوق علوم نيست،

اين نظريه که فلسفۀ مارکسيست برای علوم نه تنھا مفيد نيست بلکه جلوی . مارکسيست خود را بی نياز از علم می شمارد

وم که گويا تجربی اند سروکار داشته رشد و تکامل آن را می گيرد، اين نظريه نيز که فلسفه که تعقلی است و نبايد با عل
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باشد و باالخره اين نظريه که شناخت را به نتايج و دستاورد ھای علمی محدود می کند و آنھا را از فلسفه بی نياز می 

  .شمارد از ديدگاه فلسفۀ مارکسيست کامالً مردود و مطرود است

. احکام و قوانين آن در انطباق با نتايج علوم استفلسفۀ مارکسيست بر اساس دستاورد ھای علوم بنا شده و اصول و 

جای انکار نيست که فلسفۀ . يد می کنندأئنتايج و دستاورد ھای علوم نيز اصول و احکام فلسفۀ مارکسيست را ت

مارکسيست يک جھان بينی علمی است، کسانيکه علمی بودن جھان بينی مارکسيست را انکار می کنند يا از موضوع 

  .می آورند و يا حقيقت را قلب و وارونه می سازندچيزی سر در ن

رئاليست ھای اسالمی برای مقابله با مارکسيسم تالش شگرفی بخرج ميدھند تا پايه علمی فلسفۀ مارکسيست را منکر 

در مقدمه ای بر جلد » اصول فلسفه و روش رئاليسم«. شوند بدون آنکه ھيچگونه دليلی، شاھدی يا قرينه ای ذکر کنند

  :که در آن آشکارا اھداف خود را مبارزه با ماترياليسم ديالکتيک اعالم ميکند، می نويسداول 

رغم ادعای طرفدارانش ارتباطی با علوم ندارد و تمام اصول آن يک نوع تحريفات و  ماترياليسم ديالکتيک علی«

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

ھمين نويسنده پس از گذشت چند ! می قادر است با اين بی پروائی پا بر روی حقايق بگذاردراستی فقط جسارت اساله ب

  :ده سال مجبور است نظر خود را تعديل کند و بگويد

از يکطرف می گويند فلسفۀ ما فلسفۀ علمی است يعنی فلسفه ای صد در صد مبتنی بر علوم ) مارکسيست ھا(اينھا «

تاج و مبادی آن را از علوم گرفته است، در واقع تعميمی است از قواعد علمی و پلی ميان است، فلسفه ای که مبنای استن

وجود مياورند که ھيچوقت ھم ه مسائلی که در علوم ثابت شده است و از مجموع اينھا فلسفه ھائی به نام فلسفۀ علمی ب

  ٢».نمی شود با چنين کار فلسفه ای با آن کليتی که فيلسوفان ساخته اند، ساخت

معلوم ميشود گذشت چند سال و البد برخوردی با فلسفۀ مارکسيست اندک تحولی در افکار و نظريات نويسنده پديد آورده 

 سخن از اين نيست که اصول ،»ارتباطی با علوم ندارد... ماترياليسم ديالکتيک«ديگر سخن از اين نيست که . است

مبنای استنتاج و مبادی اين «ست، صحبت بر سر اين است که ماترياليسم ديالکتيک تحريفات و استنباطات شخصی ا

 در واقع تعميمی است از قواعد علمی و پلی ميان مسائلی که در »، فلسفۀ مارکسيست»فلسفه از علوم گرفته شده است

ات  البته اينھا را از زبان مارکسيست ھا می گويد معذالک ديگر صحبت از تحريفات و استنباط.»علوم ثابت شده است

اما اينبار برای طرد فلسفۀ مارکسيست به اين دستاويز متوسل می شود که با تکيه . شخصی و عدم ارتباط با علوم نيست

 و »فلسفه ای با آن کليتی که فيلسوفان ساخته اند، ساخت«بر استنتاجات و دستاورد ھای علوم و تعميم آنھا نمی شود 

 به پايان رسيده است و مارکس و مارکسيسم »ليتی که فيلسوفان ساخته اندبا آن ک«اساساً دوران فلسفه . اين راست است

در دورانی که علوم با پيشرفت ھای شگرف و شگفت خود شناخت انسان را . ھم بر آن نيست که چنين فلسفه ای بسازد

و ميدھند، ديگر از ريزترين ذرۀ اتم تا عظيم ترين ستارگان و کھکشان ھا با عمق و دامنۀ بيسابقه ای گسترش داده 

ای  ھيچکس اين ديوانگی را به خرج نمی دھد که در اطاق در بسته بنشيند، در دنيای تخيالت و پندار ھا سير کند و فلسفه

علم به مسائل . فلسفۀ علمی به فلسفۀ کالسيک پايان داد. با کلُيتی که کانت و ھگل يا حتی فوئرباخ ساخته اند، بسازد

يگانه فلسفۀ ممکن، ھمان فلسفه ای است که بر مبنای نتايج .  داده است يا پاسخ خواھد دادمربوط به شناخت جھان پاسخ

علوم و تعميم آنھا ساخته می شود و اين ھمان فلسفۀ ممکن، ھمان فلسفه ای است که بر مبنای نتايج علوم و تعميم آنھا 

پايه علمی استوار نباشد له ای نيست که بر أدر فلسفۀ علمی ھيچ مس. کسيست استساخته می شود و اين ھمان فلسفۀ مار

تنھا فلسفۀ مارکسيست است که در دنيای امروز و . واقع نشود) ھر علمی(له ای نيست که مورد نياز علم أو ھيچ مس

                                                 
 ٢٨. ، ص١ جلد -  1
 )١٨. ، دفتر دوم، ص»مارکس و مارکسيسم« (-  2
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البته شيفتگان فلسفۀ آنچنانی ھنوز ھم می توانند خود و ديگران را با مسائلی . دنيای آينده پاسخگوی مسائل فلسفی است

طبيعت، دنيای آخرت، فطرت انسان، حقيقت انسان و جھان بينی توحيدی و نظائر اين ھا سرگرم ال روح، ماوراء مانند

آنھا که به علم باور ندارند، ھرگز خلع سالح نمی شوند با آنکه علوم آنھا را پيوسته از سنگری به سنگر ديگر عقب . کنند

ولی اين مسائل ھمه موھوم اند و بيگانه با جھانی که مادر آن به .  کندمنافع طبقاتی آنھا طرد علم را ايجاب می. می نشاند

  .سر می بريم و آنھا ھرگز جوابی جز آنچه که علم به آنھا داده، نخواھند يافت

اگر فلسفه ھای گذشته فقط به تفسير و تبيين جھان پرداختند . سومين خصوصيت فلسفۀ مارکسيست خصلت انقالبی آنست

فلسفۀ . ديشۀ خود را به کار می انداختند، فلسفۀ مارکسيست به جھان بر خوردی کامالً متفاوت داردو برای اينکار ان

ی برای تغيير و ئبل از ھر چيز راھنمامارکسيست بر آنست که وظيفه فلسفه تنھا تفسير و تبيين جھان نيست بلکه ق

 تا پيش از مارکس، .» سخن بر سر تغيير آنستفالسفه فقط به تبيين و تفسير جھان پرداخته اند، اما«. دگرگونی آنست

زک توضيح ميداد ولی ھمين که پايش به جامعه درستی ولی از ديدگاه متافه ماترياليسم اگرچه پديده ھای طبيعت را ب

برای ماترياليسم قبل از مارکس، تحوالت جامعه، ثمرۀ افکار . ميرسيد در می ماند و خصلت ايده آليستی به خود ميگرفت

. ديشه ھا است، افکار و انديشه ھای زمامداران و قھرمانان که مبداء حرکات و تحوالت تاريخی قرار می گيردو ان

مارکس ماترياليسم را به صحنۀ اجتماع آورد، برای تبيين و تفسير جامعه به کار گرفت و برای نخستين بار در تاريخ 

در دائرۀ فلسفه به وحدت ) پراکسيس(و با آوردن پراتيک فلسفه، به ماھيت و نقش پراتيک اجتماعی انسان ھا پی برد 

وحدت تئوری و پراتيک ناگزير به اين نتيجه می انجامد که فلسفۀ مارکسيست . ديالکتيکی تئوری و پراتيک دست يافت

وحدت ناگسستنی تئوری و پراتيک . است) عمل برای تغيير جھان مادی(فقط جھان بينی علمی نيست بلکه راھنمای عمل 

به فلسفه خصلتی عميقاً انقالبی ميدھد و ايمان به فلسفۀ مارکسيست ناگزير به ايمان به مبارزۀ انقالبی برای تغيير و تحول 

اين يکی از نکات برجستۀ فلسفۀ مارکسيست است که ھرگز . عميق جامعۀ موجود، استقرار جامعه ای نوين می انجامد

پراتيک، فلسفۀ مارکسيست به آموزش يک جانبه و مرده و بی شکل بدل بدون جنبۀ . نبايد آن را از نظر فرو انداخت

از اينرو است . ميگردد، روح انقالبی، روح ديالکتيک که آموزش تکامل ھمه جانبه و متضاد است از آن سلب می شود

ده ای  فلسفی حزب طبقۀ کارگر است به افزار ايۀکه شناخت قانونمندی ھای عينی طبيعت، اجتماع و تفکر که پاي

فلسفۀ . نيرومندی برای تغيير جھان، برای نيل به اھداف طبقۀ کارگر، نيل به سوسياليسم و کمونيسم بدل می شود

مارکسيست چنانکه می بينيم يک تئوری بيگانه با زندگی اجتماعی نيست، علمی است که در مبارزۀ انسان دارای نقش 

  .اساسی است

گويند کسانيکه مارکسيسم را نمی شناسند حق ندارند به انتقاد از آن بپردازند و به مارکسيست ھا ايراد می گيرند که می 

له عميقتر و ھمه أ مسھر اندازه شناخت از. له ناگزير بايد آن را شناختأبرای قضاوت در ھر مس. ن راست استاين سخ

سخنی درست ) مائو (»نداردتحقيق ناکرده حق سخن «اين حکم که . جانبه تر باشد قضاوت، صحيح تر از آب در می آيد

اما در ايران اسالمی ھر عمامه به سر يا ريشوئی که ھر را از . برای انتقاد از مارکسيسم بايد قبالً آن را شناخت. است

  .بر تشخيص نمی دھد به خود اجازه ميدھد به انتقاد از مارکسيم بپردازد

  :وقتی آخونِد نماز جماعت ادعاء می کند که

رحم و مروت و فداکاری و ايثار وغيره در مکتب مارکس خالف مبنا است و ساختن يک جامعۀ سالم اصوالً اخالق و «

  »انسانی بدون تبعيض و با اخالق، در برنامۀ مارکس کار محالی است که دنبالش ھم نيستند

. گيرد ی میو جمھوری اسالم» واليت فقيه«او از الفبای مارکسيسم که بی اطالع است ھيچ، مارکسيسم را قياس از 

  .چنين کسی منتقد نيست، مفتری است

  :مياورد» سياه بر روی سفيد«، عالمه ای »استادی«وقتی 
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با اصالحات مثل بيمارستان، دارااليتام ساختن و نظائر اينھا مخالفند، ھر چند که اصالحات در ) مارکسيست ھا(اينھا «

مردم بايد ھر چه بيشتر محروميت بکشند ...  مخالف اندجھت بھبود وضع ھم باشد ولی چون مانع انقالب می شود با آن

  ٣».تا نارضائی از وضع موجود باال بگيرد و انقالب زودتر انجام شود

کند  نه تنھا از مارکسيسم ھيچ چيز نميداند و حرف دشمنان غربی مارکسيسم را تکرار می» استاد«بايد اذعان کرد که 

شود که  يا اينکه وقتی به مارکسيسم نسبت داده می. م او ميگذرد بی اعتنا استبلکه حتی به واقعياتی ھم که در برابر چش

ھدف وسيله را توجيه «يا اينکه در مارکسيسم  ٤» حق ھستيمه بحقانيت مساوی است با پيروزی و اگر ما پيروز شويم«

   می شناسند؟ و انبوھی از اين اِسنادات، آيا باز ھم ميتوان گفت که اين مردمان مارکسيسم را»می کند

در ميان ايدئولوگ ھای بورژوازی کسانی را ميتوان يافت که . شناخت مارکسيسم ھيچ ارتباطی با مارکسيست شدن ندارد

فلسفۀ مارکسيست، اين علم به عام ترين قوانين تکامل جھان مادی و . مارکسيسم را می شناسند ولی مارکسيست نيستند

مارکس يا کتب آموزشی اقتصادی » کاپيتال«اسی سرمايه داری را از روی تفکر را ميتوان فراگرفت يا اقتصادی سي

شناختن . سياسی آموخت، فرا گرفتن آموزش لنين از روی آثار کامل وی که در اختيار ھمگان است، کامالً ميسر است

ت می تواند آن را کسی که ماترياليسم را واقعاً شناخ. مارکسيسم مالزمه ای با کمونيست بودن، يا کمونيست شدن ندارد

  :»بنابرين مارکسيسم نمی گويد. ھم مورد انتقاد قرار دھد

چون » تا مارکسيست نشوی نميتوانی مارکسيسم را بشناسی و ھر کس که  مارکسيست نباشد و انتقاد بکند می گويند«

   ٥.»مارکسيست نيست مارکسيسم را نمی شناسد

ست اينکه مارکسيسم مانند ھر شناخت ديگر از پراتيک اجتماعی نخ: معذالک در اينجا بايد به دو نکته توجه داشت

تا محيط پيرامون را با پراتيک . پراتيک منشاء و مبداء شناخت انسان از محيط پيرامون خويش است. سرچشمه می گيرد

ا درون آن و دانه برای شناخت سيب بايد آن را گاز زد، بايد آن را بريد ت. تغيير ندھی از آن شناختی نميتوانی داشته باشی

برای شناخت ذرات ريز اتم بايد اتم را . ائی کرد تا به مواد درونی آن پی بردييمکای آن را ديد، بايد آن را تجزيه ھ

کار است، اتم شناخته نمی شود و بدون شکافتن اتم و شکستن ھستۀ آن که خود مستلزم افزار و وسايل اين . شکافت

 به شکافتن اتم بزند ھر کس ميتواند بدون آنکه خود دست. يد آبوط به آن به وجود نمیزيک اتمی با تمام تئوری ھای مرف

اما ھرگز نبايد فراموش کند که آنچه . زيک اتمی به شناخت اتم و ذرات آن و تئوری ھای مربوطه آشنا شودبا مطالعۀ ف

منشاء شناخت اتم پراتيک . ی می کنداو در اختيار دارد، نتيجۀ پراتيک اجتماعی ديگران است و او از آن بھره بردار

البته اگر خود انسان در پراتيک وارد شود شناخت دقيقتری . است اعم از آنکه من در آن سھمی داشته باشم يا نداشته باشم

  .از موضوع پيدا می کند و حتی ممکن است در اين شناخت و بسط و تعميق آن سھيم گردد

اين واقعيتی است که جامعۀ انسانی طی . ثمرۀ مداومت پراتيک است) ه باشددر ھر زمينه ای ک(اساساً پيشرفت علوم 

تئوری مارکسيسم از اين قانون مستثنی نيست اين تئوری ثمرۀ پراتيک اجتماعی . بيش از دو ميليون سال نشان ميدھد

دی و مبارزۀ علمی به انسان ھا طی تمام تاريخ بشر است، ثمرۀ پراتيک مبارزۀ طبقاتی، مبارزه به خاطر توليد نعم ما

بديھی است ھر کس می تواند به اين دستاورد ھای تئوريک ناشی از پراتيک دست . خاطر شناخت محيط پيرامون است

  .يابد و آنھا را بياموزد

فلسفۀ مارکسيسم . اما ھر کس که مارکسيسم را آموخت، مارکسيست نيست و اين نکتۀ دوم است که بايد به آن توجه کرد

کسی که به . فقط يک روی اين وحدت است) شناخت مارکسيسم(تئوری . کتيکی تئوری و پراتيک استوحدت ديال

وحدت تئوری و پراتيک از مارکسيسم يک . آموختن تئوری قناعت ورزد و به پراتيک نپردازد، مارکسيست نيست

                                                 
 )١۶٠. ، دفتر سوم، ص»مارکس و مارکسيسم« (-  3
 )٢۴. همانجا، ص (-  4
 )١٠۶. ، دفتر سوم، ص»کسيسممارکس و مار« (-  5
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ارکسيست سخن بيھوده و ھر يک از اين دو جھت وحدت که حذف شود ديگر سخن از فلسفۀ م. آموزش انقالبی ميسازد

کسی که واقعاً . تئوری بدون پراتيک مرده است و پراتيک بدون تئوری، دور نگری و دور انديشی ندارد. بی معنی است

در غير اينصورت يکی از ارکان فلسفۀ مارکسيست . به فلسفۀ مارکسيست ايمان دارد تئوری را از پراتيک جدا نمی کند

رکسيست در جريان مبارزۀ انقالبی مارکسيسم را بھتر می شناسد، روح انقالبی آن را در ما. را از زير پای آن می کشد

. نجامدنای مارکسيسم بيابد و چه بسا خود او در جريان پراتيک، تجارب تازه ای می اندوزد که ممکن است به غ يمی

راتيک اجتماعی تکامل يافته، می فلسفۀ مارکسيست، به مثابه تئوری، خود از پراتيک اجتماعی برخاسته و در جريان پ

کسی که شناخت مارکسيسم را با فعاليت عملی و مبارزۀ انقالبی در مياميزد و به شناخت کتابی . يابد و خواھد يافت

قناعت نمی ورزد، به يقين از مارکسيسم شناخت عميق تر و ھمه جانبه تری خواھد داشت، چرا اين سخن درست 

 ٦؟»رو می شوده يک جوان که مورد تبليغ قرار می گيرد با شعبده عجيبی روب«؟ چرا ناميده می شود» مغالطۀ عجيب«

نام » مغالطه و شعبده» «رئاليسم اسالمی«چرا در آميختن تئوری با عمل که امروز مورد قبول ھمگان است در قاموس 

يق کرد تا نقص و يکجانبه بودن بايد آن را با عمل تلف. ميگيرد؟ علم کتابی شناخت است، اما يک جانبه است، ناقص است

البته کسانی که سر و کار شان با ورق زدن کتب گرد گرفته است، کسانی که سر و کارشان با . شناخت بر طرف گردد

اما مارکسيسم با علم . احاديث و روايات است، تلفيق تئوری و پراتيک برايشان مطرح نيست و مطلقاً آن را نمی فھمند

و ميداند که آن را بايد مانند ھر علم ديگر با عمل در آميخت تا شناخت آن دقيقتر و ھمه جانبه تر واقعی سر و کار دارد 

  .دست دھد

  علم چندان که بيشتر خوانی             چون عمل در تو نيست نادانی

سفه که پيش از مارکس جائی در فلسفه نداشت و اگر معدودی از فال) پراکسيس(به ھر حال مفھوم فلسفی پراتيک 

انسان جزئی از . به آن اشاره ای دارند ولی از کنار آن گذشته اند، از واقعيت اجتماعی برخاسته است) فويرباخ و ھگل(

بايد پيوسته محيط طبيعی خويش را . طبيعت است و برای آنکه زنده بماند ناگزير بايد با طبيعت در ارتباط دايمی باشد

اين روند ارتباط انسان با طبيعت، ھم آگاھانه است و ھم اجتماعی، پراتيک . تغيير دھد تا زندگی برای او ميسر گردد

مقابله ای که شعور راھنمای آنست و در چارچوب . ھمين مقابلۀ انسان با محيط طبيعی و اجتماعی است) پراکسيس(

به مارکس الھام نشده فتاده و از عالم علوی فھوم پراتيک از آسمان به زمين نيروشن است که م. اجتماع صورت می گيرد

   .پراتيک در فلسفۀ مارکسيست مجموعۀ روند ھای اجتماعی برای تغيير و دگرگونی دنيای مادی استاست، 

فعاليت توليدی، فعاليت سياسی، فعاليت معرفتی در آزمايشگاه ھا و در اين : پراتيک جھات مختلفی را در بر می گيرد

 کمک آن انسان نه تنھا خود را از دنيای حيوانات جدا و متمايز گردانيده ميان فعاليت توليدی جھت بنيادی است که به

 جھات ديگر پراتيک وابسته به فعاليت توليدی اند درعين iبلکه جھتی است که زندگی و ادامۀ حيات انسان را تأمين ميکند

  .ندحال که ھر کدام به نوبۀ خود بر فعاليت توليدی تأثير می بخشند و آن را به پيش ميران

  .پراتيک، فقط پايه و اساس روند زندگی انسان نيست، تئوری شناخت انسان نيز از پراتيک سرچشمه می گيرد

لۀ پايه و مبداء و نيروی محرک و ھدف و معيار صحت دانش بشری از دير باز فکر فالسفه را به خود مشغول أمس

رئاليسم اسالمی عوامل روانی و عاطفی را برای حل در گذشته و در فلسفۀ بورژوائی امروزی و از آنجمله . داشته است

در مقدمۀ . له به کار گرفته اند و مثالً نيروی محرک دانش را عشق به دانستن و دانائی به حساب آورده اندأمسئ

  :چنين ميخوانيم» فلسفه و رئاليسم اسالمی اصول«

ی بود پس اين ھمه از خود گذشتگی ھا و صرف مندی انسان به دانش تنھا به منظور رفع حوائج مادی زندگه اگر عالق«

ھای پست  نظر کردن از عيش، لذت ھا و خوشی ھای زندگی در راه علم چرا؟ پيوند علم با روح بشر باالتر از اين پيوند
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چرا عشق به . کشد  يک نظر به تاريخ تمدن جھان بر اين حکم قلم بطالن می٧.» تصور ميرودءو حقيری است که ابتدا

ی تاريخ بشر باال و پائين ميرود و عشق سوزان يک دوران جای خود را در دورانی ديگر، به خاموشی می دانستن ط

سپارد؟ چگونه است که يونان در دوران بردگی مرکز دانش و فلسفۀ جھان می شود و علم و فلسفه به باالترين نقطه در 

 کشور ھای عقب ماندۀ جھان است؟ آيا يونانيان زمان خود ميرسد ولی يونان امروز از لحاظ تحقيقات علمی در رديف

دوران باستان به دانش و فلسفه بيشتر عشق می ورزيدند و يونانيان امروزی به علم کمتر عشق می ورزند؟ و اگر چنين 

باشد بايد روشن کرد که علت نوسان عشق به دانش در نزد انسان ھا از کجا و بر اثر چه عواملی صورت می گيرد؟ 

ت که پس از صد ھا سال رکود، عشق به دانش در اروپا ناگھان افروخته می شود و از آن پس ھمچنان ادامه چگونه اس

 نه چندان ۀابد در حاليکه در گذشت يابد؟ چگونه است که مرکز علم در قرن بيستم از اروپا به اتازونی انتقال می يمی

د سال پيش عشق سوزانی به علم و دانش پيدا کرد و  تقريباً از يک صجاپاندور، علم در آنجا رونقی نداشت؟ چرا 

  ...امروز در برخی شعب حتی امريکا را پشت سر گذاشته است؟ چرا

عشق و عالقه به دانش نه تنھا طی تاريخ خلق ھا دوران ھای رونق و رکود داشته بلکه در ميان کشور ھای مختلف نيز 

 ھای عقب مانده از لحاظ پيشرفت علم و تکنيک با کشور ھای امروز چنانکه می بينيم کشور. يکسان تقسيم نشده است

مترقی پيوسته فاصلۀ بيشتری می گيرند، واقعيتی که کشور ھای عقب مانده را مجبور می کند دست نياز برای علم و 

چرا عشق به علم و معرفت در دو سوم مردم جھان به چشم نمی خورد؟ چرا پيشرفت . تکنيک به سوی آنھا دراز کنند

لمان اين اندازه متفاوت است؟ آيا چينی ھا و ايرانی ھا به دانش و معرفت ا و چين يا ايران و جاپانعلم و تکنيک در 

له تعمق بيشتری می کردند و برای پاسخ دادن به آن به غور و أدر مس» اصول فلسفه«گر نويسندگان عشق نمی ورزند؟ ا

وليت بيشتری قلم خود را بر روی کاغذ ؤيشيدند و با مس طور ديگری می اندتفحص بيشتری می پرداختند شايد

  .ميدوانيدند

البته آن علمی که رئاليسم اسالمی از آن سخن می گويد آن علمی نيست که ھمه از اين کلمه می فھمند و رئاليست ھای 

  : چيزی است کهعلم در نزد رئاليست ھای اسالمی. اسالمی اين ابھام را به منظور فريب افکار عمومی نگاه ميدارند

اصول و فروع اسالم به استناد آنھا ثابت می شود يعنی قرآن، سنت مانند علِم قرائت، علِم تفسير، علِم حديث، علِم کالم «

   ٨»نقلی، علِم فقه، علِم اخالقی نقلی

توضيح اين » فلکيات«در مورد . را بر آن افزود) ابوعلی سينا(و حساب و ھندسه و طب » فلکيات«حداکثر ميتوان 

  :اضافه می شود

اضی مربوط است و مکانيسم آسمان را بيان می کند و يک سلسله پيشگوئی ھای علم نجوم تا آنجا که به محاسبات ري«

اما آنجا که از حدود محاسبات رياضی خارج می . رياضی از قبيل خسوف و کسوف دارد جزء علوم مباح اسالمی است

  ٩».م حرام استاز نظر اسال... ميان حوادث آسمانی و جريانات زمينی) ؟(شود و مربوط ميشود به بيان روابط مرموز 

بطليموس و کتاب المجستی » فلکيات«بدين ترتيب شناخت اجرام آسمانی نبايد از حدود کسوف و خسوف يعنی از حدود 

را وسيلۀ » علوم«حوائج مادی قشری که اين . تازه علم به ھمين مفھوم ھم برای رفع حوائج مادی است. فراتر رود

  .ارتزاق قرار ميدھد

ر ابعاد مختلف زندگی انسان و در پيشرفت و ترقی اجتماعی دال بر آنست که شناخت نيز از اھميت اساسی پراتيک د

 شناخت و مبداء شناخت است، وسيله ای است که از طريق آن، ۀپراتيک در وھلۀ اول پاي. طريق آن انجام می گيرد

 حواس پنجگانۀ خود و با مغز انسان با. اشياء واقعيت عينی و خواص و روابط آنھا در دسترس انسان قرار می گيرد

                                                 
 ٣. ، ص١ جلد-  7
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آن واقعياتی را » احساس«از طريق : خود به عبارت ديگر با فعاليت مادی خود به شناخت دنيای خارج دست می يابد

جمع آوری می کند که طبيعت در اختيار انسان گذارده است و با تجربه و به کمک ماشين و افزار ھای ديگر از طبيعت 

. رساند اين واقعيتی است که تمام تاريخ شناخت طبيعت آن را به اثبات می. در آن نھفته استآنچه را بيرون می کشد که 

روشن است که بدون . ھر اندازه پراتيک مترقی تر و تکامل يافته تر باشد شناخت انسان جامع تر و عميق تر می گردد

ت و ھمين وسايل، شناخت انسان را از پراتيک تکامل يافتۀ کنونی، ساختن ماھواره و سفينه ھای فضائی امکان نداش

برای شکافتن ھستۀ اتم و شناخت ذرات متشکلۀ آن، دستگاه ھای بغرنج و .  به مرحلۀ تازه ای سوق داده استءفضا

پيچيدۀ کنونی ضرورت داشت و ھمين دستگاه ھا است که شناخت انسان را از ساختمان اتم گام ھای بلندی به پيش رانده 

  .است

له ای أفقط پراتيک ميتواند صحت و سقم مس. معيار و سنگِ محِک حقيقت است. پايه و مبداء شناخت نيستپراتيک تنھا 

قبل از مارکس فالسفه . دست داده فلسفۀ مارکسيست برای نخستين بار در تاريخ فلسفه، معيار حقيقت را ب. را نشان دھد

 اين آنچه را که ما حقيقت می ناميم معلوم نيست حقيقت يا بر آن بودند که برای حقيقت معياری نمی توان يافت و بنابر

يست؟ ويليام اما معيار حقيقِت انديشه ای که خود معيار حقيقت است چ. باشد و يا اينکه انديشه را معيار حقيقت دانستند

 اما مفيد »ھر آنچه در جامعه مفيد است، حقيقت است«: ی مفيد بودن را معيار حقيقت معرفی کردئجيمز، فيلسوف امريکا

له که حقيقت علمی را چگونه ميتوان محک زد، ھيچ جوابی از جانب پراگماتيسم جيمز دريافت نمی أبرای کی؟ اين مس

  .چنين معياری فقط پراتيک است و بس. کند

از مطالب فوق به وضوح بر می آيد که پراتيک ھمان روند زندگی انسان است، روندی اجتماعی که جھان مادِی 

پراتيک مقوله ای فلسفی است که از کشانيدن دامنۀ ماترياليسم به جامعه . ا تغيير می دھد و دگرگون می سازدپيرامون ر

اما برای دکتر شريعتی، مارکس گويا مقولۀ . بر خاسته و به ھمين عنوان در فلسفۀ مارکسيست جای خود را يافته است

  . تعديل کندخود را » جبر تاريخ«را اختراع کرد برای آنکه » پراکسيس«

که (ش  ا متوجه شد که اين جبر تاريخیii) ف–. و در جای ديگر در اواخر کار آمده است(مارکس در اواسط کار «

له ای به نام أناچار آمد و مس. ن را نقض می کندرسالت انسان را، رسالت روشنفکرا) مارکس به آن فکر تکيه دارد

  »مطرح کرد» پراکسيس«

  :فلسفۀ مارکسيست به محيط سياسی محدود ميکند و می نويسداو محتوای پراکسيس را در 

واخر شناخت رغم جبر تاريخ به رسميت بشناسد و در ا مارکس وقتی دعوت به انقالب می کند بايد عمل انسانی را علی«

   ١٠» .لۀ پراکسيس تکيه کردأو می بينيم که روی مس

جبر «آنھا . ه آنھا ھرگز به درک آن توفيق نيافته اندمعضلی است ک» جبر تاريخ«برای رئاليست ھای اسالمی مفھوم 

راه افتاده و گويا مسير معينی را می پيمايد و در اين ه را به صورت ھيوالئی مجسم می کنند که از مبدائی ب» تاريخ

آنھا . دارندانسان ھا در برابر اين ھيوال چاره ای جز تسليم ن. مسير انسان ھا را زير پای خود ُخرد می کند و پيش ميرود

رئاليست » جبر تاريخ«در مورد . را در فلسفۀ مارکسيست ھمانگونه می بينند که سرنوشت و تقدير را» جبر تاريخ«

  :ھای اسالمی اين فکر را القاء می کند

  ١١»ارادۀ ما ھم ھيچ تأثيری در سرنوشت کار و در اوضاع و احوال ندارد. اينست و ھيچ چارۀ ديگری ھم نيست«

چيست که اينھمه آشفتگی فکری و سر در گمی در مخالفان مارکسيسم و به ويژه رئاليست » جبر تاريخ«ين به راستی ا

به اين معنی است که جامعه نيز مانند طبيعت بر طبق قانونمندی ھای عينی » جبر تاريخ«ھای اسالمی بر انگيخته است؟ 
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قوانين تکامل . ه مراحل عالی و عالی تری سوق ميدھدابد، تکاملی که جامعه را از مراحل بدوی به تدريج ب يتکامل می

اجتماعی مانند قوانين طبيعت مستقل از اراده و شعور انسانند، انسان ميتواند آنھا را باز ھم مانند قوانين طبيعت بشناسد و 

است و نه ھيوالئی که ھمان تکامل قانونمندانۀ اجتماع » جبر تاريخ«. از آنھا برای آزادی خود از قيود اجتماع استفاده کند

خود دکتر شريعتی به وجود قوانين در تکامل جامعه . ھمه چيز و ھمه کس را بر سر راه خود مقھور و منکوب می کند

  :معتقد است

اما ھر مکتبی جامعه . مسلم شده اينست که قوانينی وجود دارد) جامعه شناسی و تاريخ(آنچه برای اين دو دانش جوان «

اين علم بايد آنقدر پيشرفت کند که ما اختالفات ... يل می نمايد و قوانينی بر آن اساس استنباط می کندرا به گونه ای تحل

مان را کنار بگذاريم و امروز ھمانطور که در بسياری از مسائل طبيعی ھيچکس اختالفی ندارد، در مسائل انسانی ھم 

   ١٢»ديگر اختالف از بين برود

نين حکم می رانند مسلم است که جامعه و تاريخ نيز مانند طبيعت بر طبق قوانين عينی، اگر بر تاريخ مانند طبيعت، قوا

دکتر شريعتی تصور می کند که در . جز اين نيست» جبر تاريخ«قوانينی مستقل از شعور انسان، تکامل می يابد و 

 رسيد و اختالف را از ميان جامعۀ کنونی می توان بر سر قوانين اجتماعی مانند بسيار از قوانين طبيعت به اتفاق

اگر در طبيعت کشف قوانين عينی، در غالب موارد، با . اين اشتباه بزرگی است ناشی از عدم شناخت جامعه. برداشت

. منافع گروه ھای انسانی بر خورد ندارد و به ھمين علت به آسانی مورد قبول واقع می شود، در اجتماع چنين نيست

 اھداف گروه ھا و طبقات جامعه بر خورد و تصادم پيدا می کنند و در نتيجه به آسانی جای قوانين اجتماعی با منافع و

نيروھای طبقاتی زير بار قوانين يا اکتشافاتی که با منافع ) و حتی گاه در طبيعت(در جامعه . کنند خود را باز نمی

ی تکامل جامعه را به رسميت نمی شناسند طبقات ستمگر و استثمارگر قوانين عين. طبقاتی آنھا سازگار نيست نمی روند

طبيعی است که آنھا چنين قوانينی را . چون اين قوانين، جامعه را در جھتی سوق ميدھند که به نابودی آنھا می انجامد

و قانون مبارزۀ طبقاتی و از آن جمله مبارزۀ پرولتاريا .  آنھا بر می آينده عليهنمی پذيرند و در صدد تخطئه آنھا و مبارز

معذالک استثمارگران آن . بورژوازی در جامعۀ کنونی واقعيتی انکار ناپذير است و ھر کس به رأی العين آن را می بيند

آيا ممکن است طبقۀ . تکيه می کنند» وحدت ملی«و بر روی وحدت طبقات،  را ساخته و پرداختۀ مارکسيسم می شمرند

يط زندگی و کار و از آن بدتر برای سرنگونی استثمارگران حاکم به استثمارگر، مبارزۀ طبقۀ کارگر را برای بھبود شرا

منظور خاتمه دادن به استثمار حاکم که از قوانين انکار ناپذير جامعۀ سرمايه داری است به رسميت بشناسد و بدان معتقد 

رئاليسم اسالمی .  بيندازدياد آوريم که چگونه کليسا با نظريۀ داروين به مبارزه برخاست تا آن را از اعتباره گردد؟ ب

 داروين را يک ارزش می نامد، ھنوز به آفرينش ۀدکتر شريعتی خود که نظري. ھنوز ھم اين نظريه را نپذيرفته است

مذھب نمی تواند تحول موجودات زنده و به خصوص پيدايش انسان را از دنيای . انسان از لجن و روح خدا معتقد است

چنانکه در قرن ھفدھم با نظر گاليله در مورد گردش زمين (ن با آن از در مخالفت در می آيد حيوانات قبول کند و بنابر اي

ھم اکنون در امريکا کوشش می شود . و ھر زمان که فرصتی دست دھد در طرد آن از جامعه می کوشد) مخالفت کرد

ل موجودات قرار دھند و به اين  تحوۀ آفرينش را که از کتب علمی درسی حذف شده دوباره الاقل در کنار نظريۀنظري

بايد آنقدر پيشرفت کند «اين تصور که در جامعۀ کنونی طبقاتی، علم جامعه شناسی و تاريخ . دو نظريه با يک ديد بنگرند

قوانين تکامل جامعه را مارکسيسم به دست داده است، .  تصور واھی و خيالبافانه است»که اختالفاتمان را کنار بگذاريم

منتھا .  از تحليل عميق جامعه برخاسته و پراتيک به مثابۀ معيار حقيقت صحت آن را به اثبات رسانيده استقوانينی که

طبقات استثمارگر و ستمگر زوال حتمی خود را در اين قوانين می بينند و طبيعی است که به نفی و تخطئه آنھا می 
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رو نخواھد شد که جامعۀ طبقاتی جای خود را به ه بقوانين عينی جامعه و طبيعت فقط زمانی با مقاومت رو. پردازند

  .جامعۀ بی طبقه بسپارد

. با يکديگر در تضاد افتاده اند» پراکسيس«و » جبر تاريخ« وانگھی معلوم نيست چرا در نزد رئاليست ھای اسالمی 

  : مطھری بر آنست که

اينجا نفی اين ) دانش مبارزه(، اين حرف بله«، »فلسفه ای که جبر تاريخ می گويد نمی تواند دعوت به مبارزه کند«

منتھا بر اساس جبر تاريخ می توانيم به آنھا اشکال (جھت را نمی کند که مارکسيسم به اصل مبارزه ھم دعوت می کند 

  » )کنيم

ی دکتر شريعتی نيز ھمين مقصود را م.  و پراتيک گويا آشتی ناپذيرند و با ھم جمع نمی شوند» جبر تاريخ«بدين ترتيب 

  :پروراند وقتی می نويسد

ثيری که بر اثر شعور و تعقل و اراده ميتواند در سرنوشت تاريخی و أ انسان را از ارادۀ فردی خود و ت...جبر تاريخی«

   ١٣»اجتماعيش داشته باشد، بری ميکند

ر تاريخ جائی برای ثيری ندارد و جبأدر جبر تاريخ ت) در مفھوم پراتيکعمل (اينھا ھمه بدين معنی است که عمل انسان 

پيمايد و به  جبر تاريخ گويا بدون توجه به شعور و ارادۀ انسان ھا راه خود را می. عمل و ارادۀ انسان باقی نمی گذارد

به ھمين جھت مارکس که دعوت به مبارزه می کرد نمی توانست بر جبر تايخ که گويا . ھر کجا که ارادۀ او است ميراند

را » تاريخ جبر«مطرح کرد تا » اواخر«را در » پراکسيس«اينست که . می کند تکيه زندپراتيک انسان ھا را نفی 

  .تعديل کند

ھائی  جبر تاريخ است، قوانين تکامل انسان» جبر تاريخ«. آيا واقعاً پراتيک در تضاد با جبر تاريخ است؟ نه چنين نيست

قوانينی است که از » جبر تاريخ«. قرار می کننداست که در جامعه به سر می برند و ميان خود روابط گوناگونی بر 

آيا ميتوان تصور کرد که انسان . پراتيک انسان ھا به ويژه از جھت عمدۀ پراتيک که فعاليت توليدی باشد بر می خيزد

در جامعه فعاليتی نداشته باشد؟ اگر چنين تصوری باطل است آنگاه قوانين اجتماع و تاريخ قوانينی است که از عمل و 

خوابيده است و گذاشتن پراتيک » جبر تاريخ«فعاليت آگاھانۀ انسان ھا بيرون می آيد و بنابرين پراتيک و عمل در خود 

در برابر تاريخ اعتقاد به اينکه اين دو يکديگر را نفی و نقض می کنند، ناشی از عدم درک جبر تاريخ و پراتيک ھر دو 

.  انسان ھا، سخن از جامعه و قوانين جامعه شناسی زائد و بيھوده استاگر انسانی نباشد و فعاليتی در پشت سر. است

سخن از انسان ھائی در جامعه که فاقد عمل و فعاليت باشند ھمانقدر بی معنی است که سخن از جامعه ای که در آن 

شينند که جبر تاريخ باز ھم بگويند که جبر تاريخ يعنی اينکه مردم دست روی دست بگذارند و در انتظار بن. انسان نباشد

ورد و به دست طبقۀ کارگر می  آکشان کشان می» جبر تاريخ«ھمه چيز را روبراه خواھد کرد يا انقالب سوسياليستی را 

  !و نيازی به مبارزه و دعوت به مبارزه نيست. سپارد

خود آگاھانه تصميم در جامعه خالف طبيعت، نيروھائی عمل می کنند که از شعور و اراده بر خوردارند و برای عمل 

انسان ھا با آگاھی و با اراده محيط . می گيرند و با اراده برای نيل به ھدفی که در برابر خود نھاده اند تالش ميکنند

انسان ھا با شناخت قوانين طبيعت و . زندگی خود را تغيير می دھند و آن را بنابر نيازمندی ھای خود دگرگون می سازند

اين پديده ای است که قابل انکار نيست و درست . را به خدمت خود در آورند و در می آورندجامعه ميتوانند آنھا 

مارکس و » منتقدين«اما . ناميدند، تکيه کردند) پراکسيس(مارکسيست ھا برای نخستين بار به اين واقعيت که پراتيک 

  : مارکسيسم بر آنند که
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در صد طرفدار عقيدۀ جبراند و ھر گونه اختيار و آزادی را صد ) و اينجا صحبت بر سر مارکسيست ھا است(ماديين«

ماديين کوشش می کنند که انسان را صد در صد . از انسان در مقابل عوامل مادی محيط و جبر تاريخ منتفی ميدانند

ی و راه محکوم طبيعت و تابع طبيعت و مقھور طبيعت جلوه دھند و او را در تمام افعال و آثار و افکار و انتخاب خط مش

  ١٤»و روش و مسلک و عمل، تابع وضع مخصوص محيط مادی جلوه دھند

سخن . اين بحث در جای ديگر آمده است. بحثی به ميان کشيده شود» جبر و اختيار«در اينجا قصد آن نيست که در بارۀ 

نيای دوانه ای است که در کدام دي. است» انتقاد«بر سر کمال نادانی نويسنده نه تنھا از موضوع مورد انتقاد که از خود 

بداند يا بخواھد جلوه » تابع طبيعت و مقھور طبيعت«کنونی، انسان را که بر بخشی بزرگی از طبيعت فرمان می راند 

کدام ديوانه ای است که الاقل بر اساس تجربۀ . دھد و خيال کند که اين حرف سفيھانه را می تواند به کسی بباوراند

اگر چنين سفيھی يا ديوانه ای پيدا شود يقيناً در زمرۀ .  را فاقد اختيار، آزاد و اراده بشماردزندگی روزانۀ خود، انسان

اختيار و اراده حدود و ثغور دارد که پا را از آن نميتوان فراتر : حرف مارکسيست ھا اينست. مارکسيست ھا نيست

ی حاکم بر طبيعت وجامعه و نيز بستگی به اين حدود و ثغور نسبی است و بستگی به درجۀ شناخت قوانين عين. گذارد

تا زمانيکه انسان فی المثل بيماری آبله را نمی شناسد، مقھور آنست و قربانی . درجۀ تکامل نيروی ھای مولد دارد

اما وقتی جزئيات آن را شناخت خود را از قيد اين بال آزاد می کند و آنگاه است که می توان اراده کرد کودک . ميدھد

چنانکه امروز . اگر بيماری شناخته نباشد ارادۀ انسان منشاء اثری نيست. با تزريق واکسن، از بيماری نجات دادخود را 

ھنگامی . سرطان ھنوز قربانی می گيرد و ھيچ اراده ای ھم تاکنون نتوانسته است انسان را از اين بيماری مھلک برھاند

دنبال می آورد انسان مقھور ه ی کند و قحط و غال و گرسنگی بکه ھجوم ملخ تمام مزارع غالت را در کشوری نابود م

وقتی انسان الکتريسيته را نمی شناخت شب ھای خود را با چراغ نفتی يا پيه سوز روشن می کرد يا حتی . طبيعت است

زاير در اين زمان ھا انسان مقھور طبيعت بود و چه بسا اگر سری به ساکنين بعضی از ج. در تاريکی به سر می برد

اين آقايان که تمدن کنونی بشر چشم شان را خيره کرده . اندونزی بزنيم، انسان ھا ھنوز در چنين وضعی به سر می برند

خيال می کنند که اين پيشرفت ھای عظيم محصول اراده است و گويا اگر اراده داشتی ھمه چيز داری، آنچه که 

ارادۀ انسان در آنجا و تا آن . دن اراده از حدود و ثغور آنستال قرار ميدھند بيرون کرؤمارکسيست ھا تحت عالمت س

دکتر . ثير بگذارد که جامعه امکانات الزم برای اِعمال اراده را در اختيار انسان قرار داده باشدأاندازه می تواند ت

  :شريعتی بر آنست که

ول ؤمس» آزاد«شک نيست که تنھا  زيرا سخن بگويد» وليتؤمس«نجمله جبر مادی نمی تواند از ھر نوع جبری از آ«

  ١٥»است و آزاد کسی است که منشاء اراده يا خواست خويش است يعنی انتخاب می کند چيزی را که بتواند انتخاب نکند

ول است چون آزاد است اينکار را بکند يا ؤد را در برابر آبله بيمه نکند مسالبته اگر فردی در حال حاضر فرزند خو

بود و » آزاد«آيا باز ھم پدر که امکان جلوگيری از اين بيماری و امکان درمان آن وجود نداشت اما در زمانی . نکند

ھای  داشت چون فرزندش از اين بيماری به ھالکت رسيده بود؟ آزاد کسی است و تا آنجا آزاد است که نيرو» وليتؤمس«

ی به درجۀ شناخت انسان از طبيعت و وليت بستگؤآزادی و مس. ت فرمان خود در آوردکور طبيعت را بشناسد و تح

ول مرگ فرزند خود نبود چون ؤپدری که چھار قرن پيش مس. ث داردجامعه و بر اساس آن، درجۀ پيشگيری از حواد

چرا؟ برای آنکه بيماری آبله امروز به علت شناخت . ول است چون آزاد استؤ در برابر بيماری نبود، امروز مس»آزاد«

وليت بستگی به شناخت انسان از نيرو ھای طبيعت و اجتماع و درجۀ ؤوشن است که آزادی و مسر. ذير استآن درمان پ

انسان پس از . وليت بدون توجه به تکامل جامعۀ انسانی بيھوده گوئی استؤسخن از آزادی و مس. بر آنھا داردغلبه 
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دازه شناخت او از اشياء و عوامل ھر ان. پيدايش بر روی زمين ھزاران ھزار سال مانند حيوانات مقھور طبيعت بود

طبيعت بيشتر گشت، ھر اندازه تکامل نيرو ھای مولد امکان بيشتری برای غلبه بر نيرو ھای طبيعت را در دسترس وی 

اگرچه آزادی و در امروز . وليت او نيز فزونی گرفت تا به درجۀ امروزی رسيدؤذاشت، به ھمان اندازه آزادی و مسگ

کافی است به قربانی ھائی .  وجود دارد، انسان معذالک ھنوز از قھر طبيعت و اجتماع نرسته استوليتؤپيوند با آن مس

کودکی . ورند، انديشيد آبار میه که زلزله می گيرد يا خساراتی که زلزله ھا و آتشفشان ھا يا عوامل ديگر قھر طبيعت ب

ی يابد، محکوم به زيستن در چنين جامعه ای که در جامعۀ سرمايه داری چشم به جھان می گشايد و در آن پرورش م

است، ھيچ اراده ای از جانب ھيچکس و ھيچ مقام نمی تواند دنيای امروز را به دنيای فئودال يا دنيای برده داری بر 

. گرداند و ھيچ اراده ای از جانب ھيچکس و ھيچ مقامی نمی تواند امروز، سوسياليسم را در سراسر جھان مستقر گرداند

ن امروزی نمی تواند در کھکشان به سير و سياحت بپردازد چنانکه تا بيست سال پيش نمی توانست در کرۀ ماه فرود انسا

او ھنوز مجبور است از گشت و گذار در افق ھای دور دست آسمان چشم بپوشد چنانکه تا ربع قرن پيش مجبور بود . آيد

  .  صرفنظر کندءاز مسافرت به فضا

ی آنست که بيھوده اراده و اختيار را فراسوی مرز آنھا نکشانيم و برای اراده منشاء ماوراء اين توضيحات ھمه برا

دکتر شريعتی که در جائی بيش از مارکسيست ھا مقام اراده را در وابستگی به دنيای مادی پائين . طبيعی قائل نشويمال

  :ورد و می نويسد آمی

رات اثر می گذارد، چگونه اراده می تواند از تمام عوامل و علل در طبيعتی که به ھم زدن پلک چشمی در حرکت سيا«

  »طبيعت بدور بماند و در جھانی که ھر علتی خود معلول است چگونه اراده ميتواند به دلخواه خود زندگی کند؟

 راھی اراده دو«دکتر در . »انسان يعنی ارادۀ آگاه و آفرينند و سازند«. در جائی ديگر انسان را در اراده خالصه ميکند

تصور کند يعنی اراده خود » عوامل و علل طبيعت«از سوئی اراده را نمی تواند مستقل از . سرگردان است» و اجبار

از سوی ديگر او اسپارتاکوس را می بيند که ارادۀ خود را به «خود نمی تواند زندگی کند » بدلخواه«است و » مجبور«

ياد می آورد که با ه می کند يا آن راھب بودائی يا دانشجوی چکسلواکی را بکار می انداز و عليه رژيم بردگی عصيان 

اراده ای آھنين خود را به آتش می کشد برای آنکه عليه اشغالگران خارجی اعتراض کرده باشد، از يکسو اراده ای که 

چگونه . ت انسان استدلخواه خود زندگی نمی کند، از سوی ديگر اراده ای که منشاء آن خود انسان است و خواسه ب

ميتوان اين دو جنبه را با يکديگر جمع کرد؟ دکتر شريعتی که از حل معما ناتوان است چاره ای نمی بيند جز آنکه آسمان 

به شمار آورد که از عالم مجردات به اين دنيای علل و »  الھی و عنصری ملکوتیۀبارق«ياری بطلبد و اراده را ه را ب

اً رقه ای الھی يعنی چه؟ عنصر ملکوتی چيست؟ عالم مجردات کدام است و در کجا است؟ اساس، با١٦»اسباب افتاده است

بندد و ھر  لۀ علمی و فلسفی است؟ رئاليسم اسالمی در ھمه جا اين شيوه را به کار میأاين چگونه راه حلی برای يک مس

کند که در واقع  عضل به عالم ملکوت حل میجا که در ميماند دست به آسمان بر ميدارد و درماندگی خود را با انتساب م

  .راه حل نيست

اما مشکل در واقع دو تا می شود، تا به حال ما با اراده سر و کار داشتيم و می خواستيم اين . اراده بارقه ای الھی است

است، » یعنصر ملکوت«اراده . بر آن افزوده می شود» بارقه ای الھی«مجھول را معلوم گردانيم حاال مجھول جديد 

واقعاً . است» عالم مجردات«اراده از . عنصر ملکوتی مجھول ديگری است که برای درک اراده بايد به آن پرداخت

عالم  اين«عالم مجردات چگونه عالمی است؟ در کجا است؟ اراده در آنجا چه می کرده است و چرا به . مشکل چند تا شد

انبوھی از مجھوالت در برابر ما قرار می گيرد، مجھوالتی » اراده«ک ؟ بدين ترتيب برای در»علل و اسباب افتاده است

  .که مطلقاً شناختنی نمی باشند و بدين ترتيب اراده نيز ناشناخته و نشناختنی باقی می ماند
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  .از ديدگاه فلسفی و از ديدگاه فيزيولوژيک: به اراده می توان از دو ديدگاه بر خورد کرد

بنابرين . است آگاھانۀ انسان است، انسانی که برای نيل به ھدفی معين دست به عمل می زنداز ديدگاه فلسفی اراده، خو

کند و  نخست انسان ھدفی را در نظر می گيرد و برای نيل به آن تصميم اتخاذ می. اراده دو مرحله را در بر می گيرد

ت ھای درونی خود انسان و مقاومت ھای البته تحقق اراده با مقاوم. ورد آ در میءسپس اين تصميم را به مرحلۀ اجرا

و اين نيز در صورتی است که . رو می گردد که بايد توانست بر آنھا فائق آمده خارجی از جانب جامعه و طبيعت روب

اضافه کنيم که اراده تنھا در مورد فرد مصداق پيدا نمی . ھدف مورد نظر در شرايط زمانی و مکانی قابل دسترسی باشد

  .دنبال تحقق آن بروده ه، طبقه و حتی تمام جامعه می تواند ارادۀ واحدی داشته باشد و بکند بلکه گرو

چيزی جز يکی از مظاھر فعاليت مغز انسان نيست، از عالم » عنصر ملکوتی«و » بارقه الھی«زيولوژی اين از ديدگاه ف

انسان به . سله اعصاب و مغز انسان استمجردات به زمين نيفتاده و يکی از پديده ھای روانی است که پايۀ مادی آن سل

ھر يک از اين دستگاه . مثابه يک مجموعۀ واحد از دستگاه ھای مختلفی تشکيل شده که سيستم عصبی يکی از آنھا است

دست آمده است و برای طالبين ه ھا دارای ساختمان و وظايف مشخصی است که امروز شناخت جامع و کاملی از آن ب

ھيچکس فی المثل مدعی نميشود که انسولين اين تنظيم کنندۀ قند در خون انسان يک . قی نمی گذاردمجھوالت، مجھولی با

اما ھمينکه نوبت به وظايف سيستم عصبی . عنصر ملکوتی است يا ھموگلوبين از عالم ديگری در جسم انسان افتاده است

ای تحقيق و پژوھش علمی را می گيرد و تخيل ج» اسرار«می شود و برای کشف اين » اسرار آميز«می رسد ھمه چيز 

جھان پی ببرند، » اسرار«اين مردمان که می خواھند در يک ضربت به ھمه . به صورت حقيقت مسلم در می آيد

گيرند که چگونه  آنھا از گذران زندگی ھم نمی آموزند و پند نمی. شتابزده تخيالت خود را به جای حقيقت می گذارند

 دست از عقيدۀ خود مبنی بر گردش زمين بردارد و بعد معلوم شد که حقيقت با رئاليسم مذھبی گاليله را وادار کردند

يا داروين را به خاطر تئوری تحول موجودات زنده به باد دشنام و ناسزا گرفتند و باز ھم معلوم شد . نيست، با علم است

ھائی در اختيار خود  ته اند، اما ھنوز ھم سنگرآنھا پيوسته در برابر علم و حقايق علمی عقب نشس. که در اشتباه اند

  .فونکسيون سيستم عصبی يکی از آنھا و شايد مھمترين و آخرين آنھا است. دارند

 
                                                 

i  - رئاليست های اسالمی به کرات اين نغمۀ زشت و ناموزون را سر داده اند که 
اقتصاد برايش » «.اهميت دارد) انسان(شکم و آنچه متعلق به شکم است برای او «

). ٣٠. ، دفتر سوم، ص»مارکس و مارکسيسم(» برای آنکه حيوانی است. ارزش دارد
انسانی حيوانند، شکم و ن که به هر تقدير مانند هر توگوئی برای اين مردما

آيا اين مردمان بدون آنکه القل قوت اليموتی در .  حائز هيچ اهميتی نيستمتعلقات آن
انبان شکم خود بريزند توانائی آن را دارند که قلم و زبانشان را به حرکت در 

ائی آن را دارند که ؟ آيا توان»اقتصاد متعلق به االغ است«آورند و منجمله بگويند 
ساعت ها برای فريب توده های مردم به پرگوئی و بيهوده گوئی و روضه خوانی 
بپردازند؟ برای هر گونه فعاليتی اعم از بدنی، فکری يا زبانی نخست بايد زنده 

تغذيه آن فونکسيونی از انسان است که فونکسيون . بود و برای زنده بودن بايد خورد
اين حقيقتی است اما انسان . خوردن غريزۀ حيوانی است. ه اندهای ديگر بدان وابست

که نمی خورد می ميرد، می پوسد، انسانی که نمی خورد ديری نميپايد و راهی 
چرا بايد با ابتذال از آن سخن . اين واقعيتی انکار ناپذير است. گورستان می شود

کم نيستند ولی اين مارکسيست ها نشان داده اند که بر خالف روحانيت بندۀ ش. گفت
بدان معنی نيست که انسان نبايد بخورد، نبايد بپوشد، نبايد سرپناهی داشته باشد 

 .و برای تهيه اينها همه، بايد آنها را توليد کرد
فقط يک عوام فريبی » !به شکم و آنچه متعلق به شکم است، اهميت ندهيد«شعار 

ن کارگران و زحمتکشان بدست داست، سپراست، محکوم کردن انسان به فقر و گرسنگی 
استثمار بيرحمانۀ کارفرمايان است، دعوت از کارگران و زحمتکشان است که از 

از همه بدتر اينکه شعار يک عوام . مبارزه به خاطر اجحافات کارفرما بپرهيزند
شعار کسانی است که جز به شکم نمی انديشند و برای . فريب، يک واعظ غير متعظ است

 . سر از پا نمی شناسندمهمانیس سور و شرکت در مجال
با همين فريبکاری ها است که زعمای اسالمی به ياری استثمارگران و طبقۀ زرمند 

  .و زورمند می شتابند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

                                                                                                                                                        
ii -فالسفه فقط به تفسير و «: ياد بياوريم تز مشهور مارکس را در بارۀ پراتيکه  ب

اين تز در همان آغاز » تبيين جهان پرداخته اند، اما سخن بر سر تغيير آن است
بنابرين .  و در انتقاد از فويرباخ نوشته شده است١٨۴۵فعاليت علمی مارکس، در 

 .نه در اواسط کار است و نه در اواخر کار» پراکسيس«توجه مارکس به 


