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

  بخش پايانی
در جستار ھای  گذشته مورد بحث، بررسی ونقد قرار گرفته اند، در واقع  آن چيز ھائی که ۀخواننده ھای عزيز، ھم

موضوعاتی که با آنھا در اين چند جستار بر خورد صورت .  تمام مطالبی اند که مطھری در کتابش گنجانيده اندۀھست

 را ندارم که من به ھيچ وجه ادعا يا تصور اين.  که نقد شان ضروری می نمودندگرفته است، از عمده موضوعاتی ا

توانسته باشم با آن موضوعات برخورد ھای الزم، ضروری وکافی کرده باشم، اما آن چه که در اين جا نمی توانم در آن 

 ۀشک داشته باشم، اين است که؛ قادر به اين امر با اھميت شده باشم که تاحدودی، بی پايه بودن ومسخره بودن فلسف

 خود به عنوان گشودن بابی باشد که اھميتش در شرائط فعلی ۀين می تواند به نوبمطھری را به اثبات رسانده باشم، وا

  .وطن ما، از اھم ضروريات است

شرائط برحال افغانستان را فقط کسی قادر است درک کند که نيت بنيادين برای اين کار خود داشته باشد، از بين مردم 

ای غم وماتم اگر نتواند شانه در زير تابوت مرده ھای مردم گذارد، خود برخاسته باشد، با آنھا در ارتباط باشد، در روزھ

شريک باشد وباالخره از  -که بايد بگويم مردم ما آن ھا را ندارند -  مردمی با آنھا ھمگام باشد، در شادی ھاچند قدمی

ياه روز وطن ما، ياران ھم ليونی سيتوده ھا جدا نباشد وبا درد ھای توده ھا ناآشنا نباشد وخود را با تک تک توده ھای م

  .سرنوشت بداند

رو ه برای رھائی از آن ھمه آالمی که مردم ما با آنھا رو ب ند از درد مردم سخن بگويند ونکسانی می توا چنين کس و

کم   نا چيز وه ایآن عده کسانی که تعداد شان به انداز. در امر انقالب گام ھائی بردارند ھستند، دست به مبارزه زده و

ھميت است که پرداختن به آن در بسا موارد می تواند تلف کردن وقت باشد، ھيچ نکوشيده اند ونمی کوشند ونه ھم قادر ا

راه  گوناگون مردم و اند که؛ وطن، مردم، اوضاعی که در اين وطن مردم با آن دست در گريبان اند، درد ھای مختلف و

با  آن تعداد کسان فقط قادر اند تا. تولی می گردند، بشناسند ودرک کنندھائی که اين درد ھا ازطريق آن ھا بر مردم ما مس

.  مردم ما بيفزاينددرد ھای ديگر سياه وننگين جاسوسی شان، آب به آسياب دشمن ريخته ودرد، يا درد ھائی، بر ۀتاريخچ

ال، واز آن طريق برای چنين کسانی، مطھری وار به زوزه کشيدن آغاز می کنند که؛ پورتال يا کسانی که برای پورت

 برخورد با مذھب ومسائل ايدئولوژيک نقض کرده اند ودر ضد آن گام ۀمردم خود، قلم می زنند، حکم لنين را در رابط

 دستان خونچکان امپرياليزم، فراموش کرده اند، يا ھيچ وقت ندانسته اند ۀھای ساخت» مائويست«اما اين !! بر می دارند

روح «واين جمالت يا »  مارکسيزم، تحليل مشخص از اوضاع مشخص استۀجوھر زندروح و«: که لنين می گويد
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 بارگاه شان را با آن ھا مزين ۀدرواز ، که اين عالی جنابان در و»قل ھوهللا«و» ان يکاد«نمی توانند ھمچون » مارکسيزم

 آن چند کلمات مبتذل وخرافی ۀساخته اند وھنگام بيرون شدن خود را ھمچون پشک ھای آبستن به آن ھا ماليده ودرساي

معنای آن ھا درک نشوند، يا  بار مقدس جاسوسی شان می آغازند، ميخانيکی وکتابی حفظ شوند و و عربی به کار

بپندارند که کافيست فقط طوطی وار ھمين جمالت را به زبان راند وديگر ضرورتی برای تفسير يا فھم معنای آن ھا 

  !! ھای داھيانه را به کار برددر کجا بايد اين رھنمود نيست و

 اوايل قرن بيست با آن ھارو به رو بود، ميزان تأثير گذاری مذھب باالی مردم روسيه درآن ۀزمان يا شرائطی که روسي

اوضاع، ميزان کمکی که اين مذھب می توانست به امپرياليزم وارتجاع استوليپينی نمايد، از زمين تا آسمان تفاوت دارد 

آن روز، کم ترين تأثير را می توانست در استثمار ۀ کافيست بدانيم که مذھب در روسي. زی افغانستانبا شرائط امرو

در زمان بررسی چنين موضوعی، افت وشکستی را که مذھب در جھان آن روزی  - وستم باالی توده ھا داشته باشد، 

» مارکسيزم وانقالب«ی عظيمی که داشت، مکاتب مختلف ضد مذھبئی که در آن روز سر برآورده بودند، عصيان گر

زير «در آن روز در بسياری از کشور ھا ايجاد کرده بود وديگر مسائل تأثير گذار در اين روند را نبايد از ياد برد، 

ولی در اوضاع امروزی افغانستان، يکی از عمده  -  ھالند گرديدۀ، يا در خورجين خود انداخته روان»خاک دفن نمود

ی که مردم ما توسط آن دربند کشيده شده اند وھر روز وادار می گردند تا به استعمار ھائ وابزارلاي، وس ھاترين راه

وھمين مذھب است که به مردم ما می . ، ھمين مذھب است»قناعت پيشه نمايند«واستبداد خارجی وداخلی تن در دھند و

بفھمند که حاال ديگر کارد از استخوان ھم گذشته تا ) به درستی خدا با صبر کنندگان است(» ان هللا مع الصابرين«: گويد

  .وصبر ھيچ کاری نتوانست بکند

چنان چه در باال گفته شد، موضوعات ومسائلی که بر خورد با آنھا شکل حتمی را . از موضوع مورد بحث دور نشويم

 ار پايانی، موضوعات وودر اين جست. داشت، در جستار ھای گذشته به قسم گذرا ومختصر مورد مداقه قرار گرفته اند

. مسائل مختلفی که در قسمت ھای مختلف کتاب خود را برجسته می نمايانند، تحت نقد وبررسی قرار خواھند گرفت

مائوتسه دون انديشه، سھم ورسالت  - لنينيست-آرزو دارم که در اين بخش مختصر نيز بتوانم منحيث يک مارکسيست

ارزش در مقابل انواع کينه توزی ھای امپرياليزم، ارتجاع مذھبی وغير مذھبی خود را در دفاع از اين مکتب پربار وبا 

  .ونوکران اين ھا اداء کرده باشم

آن چه فعالً برای من مورد ترديد است، اين است که نويسندگان اين جزوه ھا خود اغفال شده اند ونمی فھمند که چه می «

ليون چه می کنند، دست به چنين تفسير ھای يين که با کتاب مقدس ھفتصد مکنند، ويا خود اين ھا عالماً عامداً با توجه به ا

  )٣١ص ...علل (»ماترياليستی زده ومی زنند؟

مطھری قھرش برسر اين است که ماترياليست ھا چرا باوجودی که می دانند افراد زيادی به اسالم معتقد اند، باالی 

 می کنند، آنرا افشاء می کنند وتوده ھا را از اين زنجير مخوف اسالم، يعنی باالی اعتقادات اين تعداد افراد حمله

  !وسنگين، رھائی می بخشند

 نوشته ھای خود آن را رعايت کنم، به قسم فشرده ومختصر می خواھم ۀطبق ھمان روال مرسومی که می خواھم در ھم

  .دو نکته را در اين ارتباط روشن بسازم

يونی به اصطالح باورمند به اين عقيده، حتا يک نفر از آن ھا ھم با تحقيق، ليشکی در اين نيست که توده ھای م: اول

 کسانی که خود را ۀدر اين ميان ھم. بررسی، نتيجه گيری، ارزيابی، وخود گزينشی، اين عقيده را انتخاب نکرده اند

واده وبزرگان به ارث برده اند، يا  شان را از خانۀباورمند به اين عقيده يا ھرشاخه ای از ايدآليزم می دانند، يا اين عقيد

از  و چه بسا عده ای ياھم اغفال شده انداست، تحت شرائط گوناگون درد آور اقتصادی، اين انديشه بر آن ھا تحميل 

  .منافع مادی خود را در آن ديده، برايش سينه چاک می کنند... قماش مطھری ھا، گلبدين ھا، مجددی ھا و 
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  :جالب و واقع بينانه ای دارد که می تواند موضوع را بھتر وبيشتر روشن سازد بس ه ایگفت» احمد شاملو«

انسان خرد گرای صاحب فرھنگ چرابايدنسبت به افکار وباورھای خود تعصب بورزد؟ تعصب ورزيدن کار آدم ...«

 يک اعتقاد چيزی را که نمی تواند در باره اش به طور منطقی فکر کند به صورت: جاھل بی تعلق فاقد فرھنگ است

چوبی را نشانش بده وبگو تورا اين آفريده، بايد . دربست پيش ساخته می پذيرد ودر موردش ھم تعصب نشان می دھد

برو چند سال ديگر . کارش تمام است. روزی سه بار دورش شلنگ تخته بزنی ھربار سيزده دفعه بگوئی من دوغم

می ! ين مزخرفاتی که به عنوان عبادت بلغور می کنی ندارداين حرکاتی که می کنی وا! برگرد بھش بگو خانه خراب

دانيد چه پيش می آيد؟ می گيرد پای ھمان چوبی که می پرستد درازت می کند به عنوان کافر حربی سرت را گوش 

  )٢٣ ۀاحمد شاملو، نگرانی ھای يک شاعر، صفح(» !...تاگوش می برد

چنين حالتی، چه فرقی می کند که آيا به چه تعداد مردم به اين ودر ! اين است واقعيت باورمندی مردم ما به مذھب

خرافات باور دارند، يا بھتراست بگويم چه تعداد افراد قربانی اين مزخرفات می شوند؟ به ھر اندازه ای که مردمان 

می کند تا ھرچه بيشتری قربانی اين اوھامات مبتذل گردند، به ھمان اندازه جنايت بيشتر می شود، درد آور است وايجاب 

واز آن جائی که ماھيت مذھب روشن است وکارش، دست آوردش . زود تر وبيشتر با اين طاعون به مبارزه برخاست

ھمه معلوم اند، مطھری حق ندارد به خاطر اين که اسالم، اين  -که برای کدام طبقه ای از جامعه است -وسود آوری اش

. ی را به تباھی کشانيده است، آن را منزه وبری از انتقاد وحمله بخواندزندان  بس خطرناک و وحشت ناک مردمان زياد

چون . ودرستش اين است که در چنين حالتی بايد مبارزه عليه اين طاعون فزونی گيرد وافشاءگری ھا بيشتر گردند

 مرضی که کم تر است نسبت بهمرضی که می تواند به يک نفر صدمه برساند، يا يک نفر به آن مبتال است، خطرش 

اسالم به ھرتعداد اشخاص زياد تری را که در بند بکشد، به ھمان اندازه در خور طرد ونفی .  زيادی به آن مبتال اندافراد

چون مسؤوليت تاريخی انسان اين است که در صورت پی بردن به درد ورنج توده ھا، توده ھای ھرچه . می شود

زيک از سرنوشت  درک است که دست متافمسؤوليت نيز فقط زمانی قابلواين . بيشتری را از اين درد ورنج نجات دھد

  :گفتنی خوبی در اين باره دارد» اناتول فرانس«. آن انسان برداشته شود

  ».ليون نفرھم به يک چيز احمقانه اعتقاد داشته باشند، آن چيز ھمچنان يک چيز احمقانه استيحتا اگر پنجاه م«

افراد به يک انديشه، معيار ومالک برای حقانيت ومقبوليت آن انديشه نيست، چه اين که که ميزان باورمندی  بلی دقيقاً 

  .اگر انديشه ای خرافی ومزخرف باشد، زمانی درد آور تر است که تعداد بيشتر افراد به آن گرويده باشند

د داران، خمينی، جران گرفته تا پاپ ھای کليسا، مسديگ کسانی که در طول تاريخ از عيسای مسيح، محمد و: دوم

سزای شان را در اين اغفال مردم ديده اند واز اين رھگذر توانسته اند به آب ونانی ھمه وھمه منفعت ب...مالعمر و

برسند، که اين خود نيز درجمع کسانی قرار می گيرند که؛ نه به حقانيت واصالت اين انديشه، بلکه به سود آوری، قدرت 

 خود برای حقانيت واصالت يک انديشه ۀاين امر نيز نمی تواند به نوب. يشه باورمند اندتحميق واغفال مردم در اين اند

 مذھبی زمانی به حال يک شخص مفيد واقع می گردد که بتواند عيناً از آن منفعت ببرد، ۀيک انديش. دليل ومدرکی باشد

انسان ھای ديگر در اين جا سلب حق  سرنوشت ديگران بازی نکند و در حالی که با اين منفعت جوئی خود با حق و

ليونی باورمند به اسالم يا ھر مذھب ديگر، در توالی تاريخ نشان داده اند که ھيچ گاھی، نه تنھا که يتوده ھای م. نگردد

کوچکترين سودی ازاين انديشه برای شان نرسيده است، بلکه ھميشه در جوامعی که مذھب در آن جاھا حاکميت دارد، 

  . مردم، باورمندی به مذھب استۀ تباھی وسياه روزی قاطبھای علتيکی از مھم ترين

تنگدستی نيز در آن جا پديد آمده  بدبختی و  شومش را باالی مردم گسترانيده است، فقر وۀدر آن جوامعی که مذھب ساي

قر ثروت در سوئی انباشته شده است وف«:  يک بزرگ مردۀناکی به خود گرفته است وبه گفتحالت وحشت است و

  .»وبدبختی وگرسنگی در سوی ديگر
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 چرب رسيدن مبلغين مذھبی، اين طور ۀنقش مذھب را در تحميق مردم، بدبخت ساختن آن ھا، وبه لقم» جوموکنياتا«

  :بيان کرده است

.  مروجين مذھبی به سرزمين ما آمدند، در دست شان کتاب مقدس داشتند وما در دست زمين ھای مان را داشتيمیوقت«

  ».سال بعد، ما در دست کتاب ھای مقدس داشتيم وآن ھا در دست زمين ھای ما را داشتندپنجاه 

  : خوبی داردکه برخاسته از واقعيت ھای جامعه اش می باشدۀنيز جمل» کائوچيو«واقعيت نگر ديگری، 

  »!! رستگار شويدندازند، تاخوب سواری دھيد، وھرگز پياده نمی شوند، باشدکه ادين، لجامی است که به گردن تان می«

با چنين واقعيتی، آيا اين مبتذل تر وبی پايه تر از ديگر سخنان مطھری نيست که می خواھد براساس ميزان باورمندی 

در اين جا بی جا نخواھد بود که ! توده ھای بی خبر از ھمه چيز، اسالم را رنگ وبوی مبتنی بر حقانيت ومقبوليت بدھد؟

که؛ در صورتی که مالک اصالت وحقانيت يک انديشه ميزان باور مندی افراد به آن بپرسم !! از اين فيلسوف عالم

انديشه باشد، پس در اين صورت، نبايد بپذيريد که مسيحيت نسبت به اسالم از حقانيت بيشتری برخوردار است؟ چون 

سراء پرسيده شود وآن اين وسؤال ديگری ھم بی جا نخواھد بود که از اين اراجيف پسند ياوه !! پيروانش بيشتر است؟؟

که؛ در صورتی که ميزان باور مندی انسان ھا به يک انديشه، دليلی بر حقانيت داشتن وعقالنيت داشتن آن انديشه باشد، 

 تار موی انسان ھا، ۀآيا در اين صورت؛ تاريخ قضاوت بی نھايت صادقانه دارد ومی گويد در عصر جاھليت به انداز

 دروغ وھذيان شما اين ۀ، يعنی به ھمان اندازه برای شان خدا خلق کرده بود، واگر برپايبرای شان خدا وجود داشت

وقسمی که برھمگان معلوم است، » درعصر جاھليت مادی پرستی وانکار خدا وجود داشت«مسأله را در نظر بگيريم؛ 

ائالت خود شما جناب مطھری، آيا می چند خدائی، حاال با در نظر داشت الط:  مردم به اين باور بودندۀاکثر نه، بلکه ھم

پذيريد که چند خدائی مضحک عصر جاھليت نسبت به اسالم شما از حقانيت ومقبوليت به مراتب بيشتر برخوردار است؟ 

 انکار خدا وجود داشت وھمه ۀوياھم در صورتی که در عصر جاھليت انديش!!  مردم به آن باورمند بودند؟؟ۀزيرا ھم

وراند، پس صرفاً به خاطر دليلی که خود شما برای درست بودن يک انديشه در باال بيان داشتيد، می اين انديشه را می پر

 انکار خدا در عصر جاھليت نسبت به اسالم شما از مقبوليت ومعقوليت بيشتری برخوردار ۀتوانيد بپذيريد که انديش

  !!چون تعداد زيادی مردم در آن دوره به اين انديشه باور داشتند؟؟!! است؟؟

شناخت ما ودست يافتن به عقل وھوش انسان ھای ديگر غير از خود ما از نوع دليل تجربی نيست، چه رسد به آن که «

ص ...علل (».از نوع دليل تجربی باشد-که در مورد جھان ورابطه اش با ذات باری تعالی اقامه می شود- نظمبرھان

١۵٠(  

 تجربه باشد، يعنی ماھيت آن ۀ ماديات بناء يافته اند، چيزی که خارج از حيطۀدر جھانی که ھمه مادی است وبرپاي

ھر آن چيزی که دست : مشخص تر. يزی است که نيستنگردد، در واقع چ چيزھا از طريق پراتيک انسان ھا ھويدا

علم امروزی حتا خيال ھای واھی وتمايالت ذھنی را . ه باشد، ھيچ چيزی نيست جز اوھامتجربه در رسيدن به آن کوتا

.  شناخته خود داخل سازد وازطريق تجارب مختلف وگوناگون برچگونگی آن علميت پيدا کندۀنيز توانسته است در داير

 تکيه بر دست آورد ھای علم، می توانم بگويم که؛ ھر آن پديده ای که تجربی نباشد، اوھام وخيالی بيش نيست وپس با 

بازھم باھمين علم ھمراه می شوم وبه جرأت می توانم ادعا کنم که؛ ھر خيال واھی وبی اساس، برخاسته از وضعيت 

 اين گونه خياالت، شرائط اجتماعی ۀدارد واصالً سازند تأثير ائط اجتماعی در تشکيل اين اوھاممادی اشخاص است وشر

تجربيات متعدد علمی قدم به قدم ثابت می کنند، ھمان سخنی را که مارکس، اين بزرگمرد تاريخ، در دو . انسان ھا است

ان اين شعور اجتماعی نيست که وجود اجتماعی انس«:  ايراد کرده بودپراتيکدرخود قرن قبل بر اساس دست آورد ھای 

  ».ھارا می سازد، بلکه وجود اجتماعی انسان ھا است که شعور شان را می سازد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

درک مطھری از تجربه، ھمان درک غلط، منجمد، متحجر وراکد وبی : دراين جا می خواھم يک چيز را روشن سازم

اء تئوری است سيزم، از پراتيک بر اساس واقعيت ھا سخن می گويد، آن پراتيکی که منشکردرحالی که ما. روح است

. مارکسيزم ھيچ گاھی رابطه وتأثير متقابل تئوری وپراتيک را از ياد نمی برد. ومبداء، مالک وانتھای معرفت است

دگماتيزم وامپريزم، دو پديده ای است که يکی با پس زدن پراتيک، نقش تئوری را مطلق کرده وحق زدن سخن اول 

م با طرد تئوری، به منجالب تجربه گرائی بيش از حد غرق می شود واز وآخر را به تئوری می دھد، حال آن که امپريز

در حالی که مارکسيزم اين ھردو پديده را در . بساء واقعيت ھای ديگر وتأثير تئوری باالی پراتيک بی خبر می ماند

بدون «: گويدومی . ھائی نفی می کندخطرناک ثابت کرده وھر دورا به تنزندگی اجتماعی وفعاليت ھای اجتماعی بس 

حزبی می تواند نقش فعال ومترقی وپيشرو را ايفاء «و» تئوری انقالبی ھيچ جنبش انقالبی نمی تواند وجود داشته باشد

  )لنين(» کند که باتئوری انقالبی مجھز باشد

ديگری می بينيم که تئوری در مارکسيزم معنا ومفھوم . در اين جاست که درک غلط مطھری از تجربه نيز ثابت می شود

زندگی «: مارکسيزم زمانی که با چنين زبانی از تئوری مترقی وانقالبی حرف می زند، نمی تواند از ياد ببرد که. دارد

 آن رموزات غيبی که تئوری را به عرفان می کشاند پراتيک ۀکليد حل تعقلی ھم. اجتماعی در ماھيت امر پراتيک است

  ) فويرباخ، تز ھشتمۀ تزھائی در بارکارل مارکس،(» .انسان ودرک اين پراتيک است

راند که در تجربه ممتنع باشد، يا بيش از حد کودن وسر به ھوا است که  پس وبدين لحاظ، کسی که از پديده ای سخن می

بدنامی حريف، تن به ھر پستی  از واقعيت ھای زمينی بی خبر است، يا کينه توزی است که به خاطر خوش نامی خود و

  :مارکس می گويد. ورذالتی می دھد

 پراتيک ۀ تئوری نيست بلکه مسألۀبه ھيچ وجه مسأل -  اين که آيا تفکر انسانی دارای حقيقت ابژکتيف است يانهۀمسأل«

 واقعيت يا ۀبحث دربار. انسان بايد در پراتيک حقيقی بودن، يعنی واقعيت وناسوتی بودن تفکر خود را اثبات کند. است

 فويرباخ، تز ۀکارل مارکس، تزھائی دربار(» .اتيک، مسأله ای است صرفاً سکوالستيکعدم واقعيت تفکر مجزا از پر

  )رھا است.تکيه از س -دوم

معيار حقيقت «پراتيک را در علم مارکسيزم تشکيل می دھد، زيرا عمق ارزش تئوری و» پراتيک - تئوری -پراتيک«

زيرا نه فقط دارای ارزش عام، بلکه ارزش . تپراتيک باالتر از تئوريک اس«و) صدر مائوتسه دون(» پراتيک است

  )ھگل» علم منطق«لنين، خالصه ای از (» .واقعيت بالواسطه را نيز دارا می باشد

 پراتيک حقيقت را کشف کردن وباز در پراتيک حقيقت را اثبات کردن وتکامل دادن، فعاالنه از شناخت حسی ۀبه وسيل«

ر جھان ذھنی وعينی روی ييلی به ھدايت فعال پراتيک انقالبی برای تغبه شناخت تعقلی رسيدن وسپس از شناخت تعق

اين شکل در گردش مارپيچی بی پايانی تکرار می شود وھربار - آوردن؛ پراتيک، شناخت، باز پراتيک وباز شناخت

يزم اين است تمام تئوری شناخت ماتريال. محتوای مارپيچ ھای پراتيک وشناخت به سطح باالتری ارتقاء می يابد

  ) پراتيکۀمائوتسه دون، دربار(» .ديالکتيکی وحدت دانست وعمل کردن-ديالکتيک، اين است تئوری ماترياليستی

ھمان طور که پراتيک نيز اگر راه . تئوری ھرگاه با پراتيک انقالبی توأم نگردد، چيزی بی موضوعی خواھد شد«

  ) اصول لنينيزمۀستالين، در بار(» .می گرددخويشتن رابا پرتو تئوری انقالبی روشن نسازد، کور ونابينا 

اين ھمه را به خاطر اين آوردم که روشن شود مطھری ھنوز نه از تجربه ای که سخن می زند، يک درک درست 

  !! ماترياليزم ديالکتيکۀوحقيقی دارد ونه از فلسف

 دارد که بايد تارسيدن به شناخت شناخت يا پی بردن به حقيقت در نزد ماترياليزم ديالکتيک، نيز مراحل خاص خود را

 شناخت ۀ در اين جا سر آن را نداريم تا نشسته دربارنھرچند که م. آن مراحل بايد طی گردد» شناخت تعقلی«دقيق، 

 حقيقت متمرکز شوم ومطھری را در آن قسمت به جھت درک نکردن اين موضوعات مھم فلسفی، بی آبرو ۀودربار
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 تجربه ودرکش از تجربه، ۀين موضوع بپردازم تا بی پايه بودن الطائالت مطھری درباربسازم، ولی بدنيست اندکی به ا

  .برای ھمه ثابت شود

 حسی شناخت ۀ اول، مرحلۀمرحل.  متمايز از ھم را پشت سر می گذرانيمۀما در شناخت خود از ھرپديده ای، دو مرحل

ديدن آن پديده، از چگونگی بودن  خورد می کند وبااست که در اين مرحله، اولين باری است که انسان بايک پديده بر

انسان در اين مرحله ظاھر پديده را می شناسد . وماھيت آن پديده، در انسان بعضی احساس وادراکاتی دست می دھند

 جدا ه ای حسی شناخت نيز دارای مراحلی است که اين مراحل، تااندازۀمرحل. ويک شناخت آنی از آن پديده پيدا می کند

 ھم قابل مطالعه اند؛ برای اولين بار زمانی که انسان بايک پديده ای برمی خورد، انسان از آن پديده يک حس نسبت از

شناخت خود را  به خود وآن پديده پيدا می کند، باعميق شدن اين حس، انسان قادر می شود بعضی چيزھا را درک کند و

ون اين که آن پديده در جلو چشمان انسان قرار داشته باشد، می تواند نسبت به آن پديده عميق تر سازد، ودر قدم ديگر، بد

  درکۀ نسبتاً پيشرفته تری است نسبت به مرحلۀجسامت وچگونگی ظاھری آن را تصور کند واين در واقع، يک مرحل

يک ارزش  حسی شناخت نيز دارای چند حالت می باشد که ھرحالت بعدی نسبت به حالت قبلی دارای ۀيعنی مرحل. اولی

.  تصورۀ ادراک، ومرحلۀ احساس، مرحلۀحالت يا مرحل:  شناخت حسیۀحاالت شناخت در مرحل. شناختی بيشتر است

اما شناخت ھيچ وقت در اين مرحله ايستاد نمی شود بلکه روند شناخت ھميشه از دانی به عالی، از سطح به عمق، واز 

 شناخت حسی به شناخت تعقلی وبعد از طی مراحل فعاليت ھای ۀپس باگذار از مرحل. ظاھر به باطن رو به تکامل است

 شناخت تعقلی می شود واين بار، در اين مرحله به چيزھائی دست می يابد که در ۀانسان وارد مرحل} انتزاع{خاص ذھن

  .انسان در اين مرحله است که ماھيت وباطن پديده ھارا می شناسد.  شناخت حسی غير قابل حس ودرک بودندۀمرحل

  . آنھا فقط باپراتيک قابل تحقق اندۀکه ھم. اين بود خالصه ای از روند شناخت

 شناخت انسان ھا به دور باشد، يعنی قابل شناخت نباشد، يک چيزی ناچيز وبيھوده ۀپس روشن شد، چيزی که از داير

ن است که به آن باورمند زيرا زمانی که اين پديده قابل شناخت نباشد، حتا وجوديت آن پديده، پس چگونه ممک. است

 است؟  ایپديده ای که نه شناخت حسی ونه شناخت تعقلی قادر به شناسائی آن باشد، پس آن پديده چگونه پديده!! شد؟

پوچ است، خيال . دارای چنين خصوصيت، اصالً واساساً ھيچ پديده نيست وھيچ وجود نداردۀ ثابت می شود که يک پديد

  .واھی است وياوه است

شناخت ما ودست يافتن به عقل وھوش انسان ھای ديگر غير از خود ما از نوع دليل تجربی « مھمل می بافد که مطھری 

  ، پس چطور واز کدام راه بايد بدانيم که فالن شخص ديوانه است يا ھوشيار؟».نيست

ن مسأله ای وجود شخصی در پھلوی مطھری ايستاده است، وبدون اين که با مطھری شناخت قبلی داشته باشد وبين شا

داشته باشد، بدون دليل، سيلی محکمی به صورت مطھری می زند، بعدھم بالفاصله شروع می کند به ناسزاء گفتن 

مطھری حيران می ماند که چرا؟ گناھش ...می چرخند واز اين قبيل چيز ھا» سه کاف «ۀوحرف ھائی که به دور مسأل

لحظه ای می گذرد که .  که اولين بار است که با آن شخص برخورده استچه بوده؟ ھيچ گناه يا تقصيری نداشته، چه اين

ديده می شود اين شخص باھرکسی که از آن جا رد می شود، ھمان کار را می کند، يعنی بدون دليل حمله کردن باالی 

ناسزاھائی مطھری در اول می خواست دست به انتقام گيری از شخص بزند بابت سيلی و. اشخاص وبعد ھم ناسزاء گفتن

ھا او نيست که قربانی اين اعمال ناشايست اين شخص می شود، به راحتی ته بود، اما زمانی که می بيند تنکه گف

توسط رمل اسطرالب وجادو وجنبل » ديوانه «ۀدر اين جا، آيا اين کلم. »او ديوانه است«: ازپھلويش گذشته ومی گويد

  .وعمالً از طريق تجربه به ديوانگی شخص پی برده استبرای مطھری الھام شده است، يا اين که عيناً 

 است ودر کتابش نقل -»پيشوای خداشناسان« در لغت به معنای -»ينھلصدر المتأ«که يکی از مريدان خاص مطھری 

 ۀين نسبت به تمام فيلسوف ھای قبل از خود، مسألھل المتأصدر«: ھای زيادی از اين شخص کرده است ومعتقد است که
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ين، آقای مطھری ھلدن علت نخستين از جانب صدر المتأ، آيا به اين بھتر شرح دا»تين را بھتر شرح داده استعلت نخس

ين به ھل، يا از طريق آثار خود صدر المتأپيامبرت برايت وحی آورده اند شما چطور فھميديد؟؟ دليل تان چيست؟ خدا و

  !!ز تجربه چيزی ديگری می تواند باشد؟؟آيا شما به اين چه می گوئيد؟ به ج!! اين نتيجه رسيديد؟؟

ديوانه : کسی بی جا بی جا خنده سر می دھد، به او می گويند. پرحرف است: کسی زياد حرف می زند، به او می گويند

انشتين .  زياد کوشش می کند وذکاوت خوب دارد: شاگردی ھميشه در مکتب نمره اول می شود، به او می گويند. است

، انشتين نابغه ترين »زيک معاصرپدر ف«انشتين : ا کرد، ھمه گفتندنسبيتش در جھان غوغائی برپزمانی که تئوری 

پرداختن زياد به اين !! ھمه فقط از طريق تجربه به اثبات رسيده اند؟؟ که ھمه و آيا تمام اين ھا جز اين اند...دانشمند و

 به ھرقيمتی تا  اندرا آن ھا تصميم شان را گرفتهمسأله کمکی به ھوشيار ساختن مطھری وپيروان کورش نمی کند، زي

خنده   باال از جانب مطھری چنان بی پايه وۀدر حالی که ايراد جمل. که باشد، خود را به نفھمی زده وبی پايه سخن بزنند

آور است که شاگرد صنف اول مکتب، بدون اين که علميت ھيچ جھان بينئی برايش روشن شده باشد، به اين مسخرگی 

  .ناب مطھری خنده سر می دھد وجناب را ريشخند ريشخند می سازدج

  .تا بی پايه بودن اين سخنان مطھری روشن شود» ابر وباد ومه وخورشيد وفلک در کار اند«

  .با اين ترتيب، کم کم رسيديم به آخر بحث خود با آقای مرتضی مطھری

 کردم، ھمانا اثبات بی پايه بودن ادعاھای مطھری وانديشه ھدفی را که در اين چند جستار از اول تا اکنون آن دنبال می

مھم، با اين  ھرچند که ثبوت اين امر ضروری و. ای که مطھری مبتنی بر آن، اين ادعا ھايش را ايراد می کند، است

نقد آن  سطور را اميد بر آن است که اين نوشته به عنوان سرآغاز ۀچند جستار خالصه ومختصر ممکن نشايد، اما نگارند

  .عده مطالبی شمرده شوند که در ارتباط آن ھا کم تر پرداخته شده است

عبالت تش را به نمايش می گذارند، آن خزعلمي عبالتی که مطھری در آثارش عنوان کرده است، عمق ظرفيت وخز

 زنند، خود، نشان می دھند که مطھری وھر پيرو يا ايدئولوگی که در عرض مطھری به اين گونه پرچانگی ھا دست می

بتوانند با اين » عقل کل ھا« آن پيش بيايد که اين ۀتا چه اندازه با حقيقت ھا کينه می ورزند ومترصد فرصت اند تا زمين

قبض وبسط جبر طبيعت مادی، گاھی اوقات زمينه را طوری مساعد می . گونه خزعبالت شان ديگران را نشانه روند

توانند نظريات شان را بيان دارند، از يک طرف، بيان آن گونه نظراتی که با کنند که نخود مغزی ھائی چون مطھری، ب

حقيقت ھا سر ستيز دارند وچراغ ظلمت به دست، به قصد زدن سر واقعيت ھای علمی از تعصب خانه ھا بيرون می 

:  برتولت برشتۀفتشوند، زمانی که به گوش عده ای از بی خبرانی که ھيچ وقت به خود اين زحمت را نداده اند تا به گ

صورت حساب شان را خود شان «وآن کسانی که ھيچ وقت » از پرسيدن شرم نکنند ونگذارند که بازور پذيرنده شوند«

: چون باخود فکر نمی کنند که» اين برای چيست؟ وچرا؟:  گذارند کهیجمع نمی کنند وبر روی ھررقم شان انگشت نم

ن کسان چه زود وآسوده در دام زر وزور وتزوير اين خزعبالت گويان افتيده ، اين چني»اين تو ھستی که بايد بپردازی«

عبالت اجازه می دھند تا  واز طرف ديگر؛ بيان اين گونه خز.واز ھوس ھای بی ثبات شان، برای شان قفسی می سازند

ان ثابت می کنند خزعبالتی از نوع مطھری وھمپالگ. واقعيت ھای علمی نيز بيشتر رشد کنند وحقانيت شان روشن شود

که سالمت اجتماعی، سياسی، فلسفی، ادبی وھر واقعيت ديگر، فقط در برخورد با انديشه ھای مخالف رشد می کنند 

 جاھليت، وحشت وتاريکی، آخرين نيروی خود را به کاربرند ۀپس بگذاريد که اين نوکران سر سپرد. ومحفوظ می شوند

 ميدان بدر آيند، علم و واقعيت ھای مبتنی بر دست آورد ھای علم نيز به تا مگر به زعم ناتوان شان بتوانند سرخيل

 .مراتب رتبه ھای بالندگی وموفقيت خود را طی می کنند

 .پايان

 


