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

حالت شگفتی که خواندن اين اثر ارزشمند وبی بديل درمن به وجود آورده بود ،خوشحالی
از نقد علمی واساسی الطائالت بی اساس وسبک علم ستيزانی بودند که رفيق در اين اثر

بخش اول
مقدمه

به کاربرده بود.

باری ،چندين سال قبل زمانی که درقسمت ھائی از فارغ بال ترين ايام زندگی خود به
مطالعۀ آثار مطھری واز آن جمله» :اصول فلسفه وروش رئاليزم« اثر مشترک از
»عالمه سيد محمد حسين طباطبائی« و»مرتضی مطھری«» ،نقدی بر مارکسيزم« ،اثر
»مرتضی مطھری«» ،علل گرايش به مادی گری« اثر »مرتضی مطھری« وديگر آثار
به اصطالح ايدئولوژيکش پرداختم ،بعد از مطالعۀ عده ای از اين آثار ،آرزو داشتم تا ای
کاش يک روز زمينۀ آن}ھم از لحاظ مساعد بودن زمان واوقات فراغت وھم از لحاظ
داشتن منابع وآثار غنی مورد نياز وھم از لحاظ داشتن دالئل علمی وسطح کافی برای نقد
جامع اين آثار{ برايم فراھم می شد ،تا اين قھقھه ھای بی مورد را در دھان اين نخود
مغزی ھای کور ومتعصب می خشکاندم وآفتاب برلب بام شان را باريختن ديوار بام
تعصب وجھل شان برسر تمام پيروان شان ،سقوط می دادم؛ اما افسوس! زمان ھرچه
گذشت ،مصروفيت ھای دست وپاگيرم بيشتر و وقت برای مطالعه کمتر پيدا کردم
ونوشتن چنين نقدھائی ،ھم چنان درسطح يک آرزو ماند و تا امروز ھمين روند به
صورت فزاينده در حال افزايش است وکم کم متقاعدم ساخته بودم که بگذار اين جبر
»ماترياليزم تاريخی« را کس وکسانی ديگری سبب شده و بيرق برافراشته شده و
پرافتخار »مارکسيزم« را در بخش ايدئولوژيک آن بيشتر به اھتزاز در آورند و»ازخود
بيگانگان« ودر بند شدگان تاريخ را به زير اين بيرق جمع نمايند ،تا اين که ،روزی از
روزگاران تاريخ ،چشمانم به نوشتۀ قطوری دوخته شد که رويش باخط بزرگ ودرشت
نوشته بود» :رئاليزم اسالمی وفلسفۀ مارکسيست« که توسط يک رفيق تکثير گرديده بود.
زمانی که اين اثر ايدئولوژيک تاريخی وسنگين بھاء را از رفيق گرفتم ،با عجله وحرص
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و ولع آن را شباروزی مطالعه کردم وتشنگی چندين سالۀ خود را با آن سيراب نمودم،

رفيق ھميشه جاويد» ،دکتورغالم حسين فروتن« با قلم افسونگر ويد طواليش درعلم و
نبوغ خاصش در اين اثر تمام چرنديات وافواھات مبتذل وخرافی »ايدآليست« ھا ،به
خصوص »ايدآليست« ھای ايرانی ،که ھمه ناخوانده ادعای مالئی دارند و به محض اين
که يکی دو اثر از آثار »مارکسيست« ھارا می خوانند}ونمی فھمند{ فکر می کنند که
تمام »،کون وفساد« وراز ونياز »دھرين« را در پيش خود دارند ومثل خروسی که تازه
به مرحلۀ جوانی می رسند ،نازک نازک وپنديده پنديده برسر ديوار بام ھا راه می روند
تامبادا بام از زير پای شان بغلتد وخروسی که به زعم خودش سنگين ترين موجود روی
زمين است ،نيز با ديوار يکجا روی زمين فروغلتد ،نقد جانانه وجاودانه کرده است .اين
اثر ارزشمند به گفتۀ ويکتور ھوگوی بزرگ ،از آن جمله کتاب ھای تاريخی است که:
»بايد از روی آن مشق نوشت وچندين بار خواند تا مطالبش را درک کرد«.راستی ھم که
ھمينطور است وبعضی موضوعات وآثار فقط يک خبر روز نيست که فردا آن را ورق
ورق ساخته برای اطفال خود طياره وکشتی بسازيم وياھم مقدسانه چنداليه در درون
قطيفه انداخته ودر طاق باال گذاريم ويا ھم بد تر از آن ،در اختيار ما باشد ولی ارزش آن
را در طاق نسيان وفراموشی گذاشته باشيم .اينک که ديدم نوشتۀ مختصر وکوتاه اين قلم
در بارۀ سخنان شريعتی ،از سوی بسياری از خوانندگان مورد تأئيد قرار گرفته است وبه
اين باور رسيدم که با تمام نارسائی ھا وکم وکاستی ھائی که خودم وآن نوشته داشت،
باالخره شايد توانسته باشم چيزی قابل استفاده برای بعضی از خواننده ھاتھيه کرده باشم،
وھدف نيز ھمين است که انسان بتواند مرام ومقصد خود را برای ديگران بازگو کند وتا
آن جائی که توانسته است ،به حقيقت ھا نائل شود ،آن را با ديگران شريک سازد .برآن
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شدم تا بادرنظر داشت تمام مصروفيت ھائی که دارم ،اين بار نيز ھرچند مختصر وگذرا،

را نيز در دست خود توده ھای رنجبر نشان می دھد وجھنم موھوم آن دنيا را که توده ھا

طی چند نوشته ،نقد ھائی ،از بعضی الطائالت ومھمالت پوده وبی پايۀ »مطھری« داشته

علنا ً ومستقيما ً در زندگی واقعی روزانۀ خود آن راتجربه می کنند از بين برده وبه جای

باشم ،وحتی المقدور ،برای آن دربندشدگان قفسچه ھای تنگ و تاريک مذھبی وآن

اين جھنم واقعی وعينی زندگی مادی توده ھا ،بھشت خيالی وموھوم آن دنيارا در اين جا

متعصبان کور وجاھل که نينديشيده تصميم می گيرند وناديده قضاوت می کنند وحکم

برای شان ترسيم کرده ورسيدن به آن را نيز به جز توسط خوده توده ھا ،به ھيچ نيروی

صادر می کنند ،چيزياچيزھائی بنويسم وبرای آزادی فريادی درافگنم ،خيانت است اگر

خيالی وماوراءالطبيعه موکول و واگذار نمی کند ،بلی اين است آن بدی وزشتی

اين اندک زمينه را ھم دراين مسير پرارزش به مصرف نرسانم ودست به کارھای

مارکسيزم که خصومت به اصطالح متفکرين ايدآليست ،واز آن جمله اسالميون را

ديگری بزنم که الاقل سودش از اين کم تر است.

برانگيخته است ،چون اين زالو ھای جانی ،بھشتی را که به ازای جھنم ساختن زندگی

»سخت است فھماندن چيزی به کسی که در قبال نفھميدنش پول می گيرد« اگر زياد غلو

واقعی توده ھا برای خود به وجود آورده اند وبه عوض آن ،توده ھارا به سرزمين

نکرده باشم ،می توانم بگويم که بيشترينه مسلمانان متعصب ومزخرف پرست ،بدون اين

دروغين ،پنبه ئی ومزخرف وپادرھوای آخرت دعوت می کنند ،با به ميان آمدن

که فطرتا ً چنين »از خود بيگانگی«ی را انتخاب کرده باشند وبه خواست خودشان ،خود

مارکسيزم ،ھمه را از دست می دھند وھمه بی نقاب می شوند .آن وقت توده ھا »انسان

را در گودال تباھی ومرداب بدبختی انداخته باشند ،وضع زندگی مادی شان ،آن ھارا در

ھائی برای خود«می شوند وبرای خود خواھند زندگی کرد وثمرۀ تالش شان را خود

چنين ژرفنائی از خود فراموشی وبيگانه پرستی سقوط داده است ودستان شان را ازسالح

مصرف خواھند کرد.

رزم ورھائی تھی ساخته وبه طرف آسمان باال کرده است .شريعتی می گويد» :ای خدا

مارکسيزم در محيط کارگری وبه شدت دربند شده ،ھيچ وقت به صورت »خود به

من نمی دانم که تو وجود داری يا نداری ،ولی توده ھائی که ھمه درھابه روی شان بسته

خودی« ومجزا از ھمه جا به وجود نمی آيد وضرورت دارد تا کسانی که يک قدم پيشتر

شده اند ،به کجا پناه ببرند؟«)نقل به مفھوم ،از مناجات شريعتی( واز اين جا معلوم می

وبيشتر اين راه را طی کرده اند وبه »خود آگاھی« رسيده اند و»طبقه ای برای خود«

شود که اين زالوھای جانی واختاپوس ھای منحوس چه آگاھانه زنجير ھای گردن توده

شده اند ،اين آگاھی را به توده ھای زنجير شده انتقال داده و رسالتی را که به عھده دارند،

ھارا بيشتر ومحکم تر می بندند ،تا نان خودشان در روغن باشند .وبی خبر از اين است

انجام دھند .زيرا وظيفۀ انسان آگاه وشاعر فقط اين نيست که فھميده باشند :به گردنم

که مارکسيزم اگر اين تکيه گاه پوچ ولرزانک را ،که تکيه کردن به آن جز اسارت

زنجيری بسته شده است ،وديگر کوششی برای ازھم گسيختن اين زنجير نکنند ،چون اين

وبدبختی بيشتر ،چيزی ديگری را به انسان نمی دھد ،از توده ھا می گيرد ،ودنيای تخيلی

زنجير ،زنجيری است که به تنھائی توسط يک انسان ودو انسان دريده نمی شود وحلقه

شان را تخريب وجھنم واقعيی را که توده ھا در زندگی با آن درگير اند ،افشاء می سازد؛

ھای آن به صورت مسلسل به گردن تمامی رنجبران بسته شده اند وضرورت دارند تا اين

راه مبارزه ورھائی از اين ھمه مظالم وبدبختی را نيز برای شان نشان می دھد و بھشت

حلقه ھا ھم زمان از ھمه جا از ھم گسيخته وتوده ھا »جھان شان را به دست بياورند،

دروغين وخنده آوری را که توده ھابه خيال رسيدن به آن ،زندگی واقعی و دنيائی شان را

زيرا آنھا به جز ھمين زنجيرھا ،چيزی ديگری را برای از دست دادن ندارند« .وانسان

از دست داده اند ،در اين دنيا وبه صورت عينی و واقعی نويد می دھد وراه رسيدن به آن

وخصوصيات انسانی ،آزادی ،رھائی ،اسارت وبردگی نيز فقط در اجتماع است که
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دارای معنا ومفھومی شده ومتجسم می شود ،ورنه در ماوراء انسان ،ھيچ کدام از اين

امنيتی مشکلی نمی داشتيم!! ،پس ،بی جا نخواھد بود که قبل از قبل ،از ھمين جا بابت

ويژگيھا دارای ارزش ومعنائی نيست و سخن گفتن از آن ھا در عالم پوچی وتنھائی

تأخير درقسمت ھای مختلف نوشته ،پوزش بخواھم.

بيھوده می نمايد .پس و بدين لحاظ ،اين وظيفۀ ھمۀ کسانی است که زنجيرھای گردن شان

ھمان طوری که در نخست ياد دھانی گرديد ،آن به اصطالح فيلسوف ھا ومتفکرانی که

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

متأسفانه خود از علم بوئی نبرده اند وناديده وناخوانده وطبق اميال وغرائض شخصی

برای تمام کسانی که ھنوز قادر به شناخت زنجير گردن شان نشده اند وبه عالوه درد آور

خود ،دست به تشريح فلسفه می زنند ومکتبی را که سنگ بنای وجودش ،مبنی بر علم

تر اين که؛ فکر می کنند :آزاد اند ،انتقال دھند .در اين ميان ،من از تمام کسانی که اين

ودست آورد ھای علمی است وبرگ برنده اش نيز ھمين است که خود ،علم است وھمپای

نوشتۀ مختصر واجمالی را می خوانند ،تقاضا دارم تا اندکی به خود تحرک بخشند

شاخه ھای مختلف علوم پيش می رود ورشد می کند ومطمئن است که علم ھيچ وقت از

وحداقل در اين راه ،ھمۀ خوشبختی ھا را از آسمان انتظار نداشته باشند ،زيرا آن

اعتبار نخواھد افتاد ،با چند سفسطۀ بی مورد وخرافاتی می خواھند به نقد بگيرند ،با اين

خوشبختی عينی وبرابری واقعئی که توسط انقالب وبه زير کشيدن طبقۀ حاکم جنايتکار

»قيام زشت« شان بی پايه بودن وارتجاعی بودن وخرافاتی بودن وضد علمی بودن خود

به دست آيد و جز علم وعادالنه بودن ،روشنی ديگری در دستش نباشد ،اتکاء به علم

را ثابت می کنند؛ ھيچ وقت موفق به اين نخواھند شد تا کوه پوالدين وشامخ مارکسيزم را

وآموختن آن ،اقدم تر از ھرچيز ديگری است و»برای علم ،شاه راه وجود ندارد.

از ارتفاعش بکاھند ،تا تپۀ خاکی وپشمين خود را از پس آن نمايان کنند و توجه ديگران

خوشبختی رسيدن به قله ھای درخشان آن فقط نصيب کسانی می شود که از خستگی باال

را به طرف اين تپۀ خجل وپنبه ئی خود جلب سازند.

رفتن در جاده ھای پرفراز ونشيبش نينديشند« )کارل مارکس(

از آن جائی که متأسفانه ھيچ يک از اين متعصبان کور وگريزان از حقيقت با علم

مستأسفانه اگر وضع امنيتی به حالتی ديگری می بود ،مصروفيت ھا و درگيری ھای

سروکار ندارند وعلم را آن قسمی که بايد درک شود ،درک نکرده اند؛ وچون فلسفه خود

خود را در اينجا برای خواننده ھای عزيز شرح می دادم تا آنھائی که کمتر با مسائل آشنا

يکی از آن جمله مسائلی است که بايد مجھزبا سالح علم به مصاف آن پرداخت ،پس

ھستند و يا آنھائی که ھيچ از شرائطی که آزادی خواھان اين وطن در داخل وطن با آن

اندکی سخت است که ترھات بی پايه وعلم گريز اين »جامع الکماالت«!! ھارا با تکيه بر

رو به رو ھستند؛ بی خبراند ،می دانستند که ما در چه حالتی قرار داريم ،لذا مطمئنم که

دست آورد ھای علمی به دھان شان کوبيد ،زيرا ضرب المثلی است که می گويد» :آھن با

در نشر به صورت مرتب و با فاصله ھای زمانی کمتر اين نوشته ،موفق نخواھم بود.

آھن بريده می شود« ودر برابر کسی که نه خودش از علم چيزی را فھميده است ونه ھم

زيرا ما نه قصر وبارگاه ودرگاه داريم که در داخل آن نشسته وباخيال راحت واز سر

ارج واحترامی به علم دارد ،سخت است که با زبان آرام وعلمی آن را مجاب ساخت.

تفنن يا ساعت تيری نقد نوشته می کرديم}ودليل نوشتن اين نقد يا ھرچيزی ديگر نيز

زمانی که کسی بگويد:

ھمين است که ما از چنين امکاناتی برخوردار نيستيم ورنه در چنان حالتی ويک قصر

»علم-که کارش پديده شناسی است -از پاسخگوئی ناتوان است وفلسفه-که قادر به کشف

نشين ،ھرگز به نقد نوشته ھای مطھری وديگر ھمپالگان نمی پرداخت{ ونه ھم ھمانند

اين روابط ونفوذدرعمق حقايق است -تنھا مقام صالحيتدار پاسخگوئی به اين گونه

يکی دو قرتکی ،ديوار ھای ضخيم امپرياليستی به اطراف خود داريم که از لحاظ شرايط

پرسشھاست« )مطھری ،علل گرايش به ماديگری ،صفحه (٨٩
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با چنين کسانی ،چه می توان کرد؟ آيا اين ھم شد دانش وعلم فھمی؟ آيا اين ھم شد آشنائی

»نقد مذھب ،پيش نھادۀ ھر نقدی است«»...حال که نيايش در برابر بارگاه آسمانی خطا

باعلم؟

وبی اعتبار شده است ،نقاب از چھرۀ وجود ناسوتی آن برگرفته می شود .انسان ،که در

چنين الطائالت مضحک وبی پايه از دھن کھبالنی بيرون می شوند که متأسفانه

واقعيت}يافعليت{ پندار گونۀ آسمان}يابھشت{ ،يعنی در جائی که يک ابر انسان را می

کوچکترين آشنائی و شناخت ازعلم ،و اين که علم به شاخه ھای متفاوت و متعددی تقسيم

جست ،تنھا تجلی خويشتن خويش را يافته است ،ديگر به اين که تنھا فرانمود ،تنھا نا

شده است ،ندارند ،ورنه کدام به اصطالح فيلسوفی که خود را فلسفه دان می داند وادعای

انسان رابيابد ،جائی که واقعيت حقيقی خود را می جويد وبايد بجويد ،گرايشی نخواھد

»نقد مارکسيزم« را دارد ،به اين سرحد عقل گريز ،خياالتی ولوده وکودن است ،که؛ در

داشت»...«.انسان مذھب را می سازد ،نه مذھب انسان را؛ اين که :مذھب خود آگاھی

قدم اول :فلسفه را از علم جدا ساخته وآن را نقطۀ مقابل علم قرار می دھد ،ودوم :علم را

وخود دريابی انسانی است که ،يا ھنوز خود را در نيافته است ،ويا به نقد ،خود را از

آنقدر محدود ،ناتوان ،ضعيف ،بسته وکور می داند که در شناخت پديده ھا دست آن را

دست داده است«»...مذھب تحقق پندار گونۀ جوھر انسانی است .زيرا که جوھر انسانی

کوتاه دانسته وفلسفه ای که به خيالش جدا ومستقيم از علم بايد باشد ،آن پديده را شناسائی

از واقعيت حقيقی برخوردار نيست .بنابر اين ،مبارزه عليه مذھب ،مبارزه ای با واسطه

می کند وبه عمق ھمه چيز رسوخ می کند!! اما چنين کسانی که دايرۀ شناخت وتوانائی

عليه آن جھانی است که مذھب رايحۀ روحانی آن است«»...مذھب آه خلق ستم ديده ،قلب

علم را به اندازۀ مغز خود وبه اندازۀ اعتبار مھمالت بی اساس ودروغ خود محدود می

دنيای بی قلب ،وروح شرايط بی روح است .مذھب افيون خلق است« )کارل مارکس ،نقد

داند ،حتا به اين مسألۀ اساسی واوليه ھم نينديشيده اند که؛ آيا اين فلسفه با کدام سالح

فلسفۀ حق ھگل(

»قادر به کشف روابط ونفوذ در عمق حقايق« خواھد شد؟ با جادو وجنبل؟ با توھمات

»مردمانی که زندگی روزانۀ خويش را بسيار تھی ويکنواخت می پندارند ،به آسانی به

مبتذل وخرافی وبی پايه؟ پس باچه؟؟!!

دين می گرايند :اين امر درک کردنی است ودرخور بخشايش ،ولی حق ندارند از آنانی

در اين نوشته کوششم بر آن است تا ،آن اندازه ای که برايم مقدور است ،توھمات

که حيات روزانۀ شان تھی ويکنواخت نيست ،انتظار دينداری داشته باشند) «.نيچه،

وفکاھيات خنده آوری که به جز از دنيای تخيلی »کوه قاف« در جای ديگر ارزش آنھا را

انسانی ،زياده انسانی(

نمی توان يافت ،و مطھری دنيائی از اين نوع تخيالت را در بسا از آثارش ذکر کرده

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

است وھمچون خطوط قرآن -که مبتذل تر از آنھاست -ديگران را به تبعيت از آنھا فرا

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

می خواند ،افشاء وبی پرده سازم .ازکمک وھمکاری تمام خواننده ھای عزيز ،بابت

»تمدن بشر ھرگز به حد تکامل نخواھد رسيد ،مگر آن که آخرين سنگ از آخرين مکان

خواندن اين مختصر سپاسگزارم.

مذھبی روی آخرين مبلغ مذھبی فرو افتد« )اميل زوال(

بخش دوم

مطھری واظھار عجزش در مقابل مارکسيزم
در مقدمه ای بر»نقدی بر مارکسيزم« از مطھری ،چنين می خوانيم:
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»...ماترياليزم قبل از مارکس بوده ،...به قول خود مارکسيست ھا در دنيای قديم بوده ،در

آيا بر ديالکتيک می تازد ،يا برمارکسيزم؟! وچون ديالکتيک منطق ھگل است ،پس يک

قرن ھجدھم بوده ،واوج گرفته بوده است وبعد ھم درميان شاگردان چپ گرای ھگل

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

شخصی به نام »فويرباخ« بود که ماترياليزم را متحول کرد ومارکس در واقع پيرو او

وناتوانی منتقد متفکر وخالق ،فيلسوف وسياستمدار}ولی کودن وسفسطه باز ،مرتجع

است .منطق ديالکتيک ھم به اعتراف ھمۀ مارکسيست ھا منطق ھگل است .مسألۀ
اشتراکيت سوسياليزم ھم قبل از مارکس بوده است .مسألۀ انسان گرائی نيز که بعداً بحث

وجاده صاف کن امپرياليزم{ را از کدام زاويه ببينيم ،تا مغز مطلب ،که ھمان ناتوانی
وترس از مارکسيزم است ،ديده نشود؟!! پس بگذاريد به اين الف زن وگزافه گوی،

شيرينی دربارۀ آن مطرح می شود قبل از مارکس بوده است ومخصوصا ً خود مارکس

ھشدار دھم که :با پتک جھل وظلمت وکينه ،نمی توان به جنگ روشنی ھا و دريائی از

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

ارزش ھا وانسانيت رفت و»شعر زندگی ھر انسان ،که در قافيۀ سرخ يک خون« می

چيست؟« )مطھری ،نقدی برمارکسيزم(

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

در اين جا می خواھم از اين نقد نويس مبتکر وخالق ومتفکر!! بپرسم که؛ در صورتی

ديگری« را تکرار کنند ،و»سفرۀ اربابان را رنگين کنند«!! )جمله ھای داخل گيومه از

که ھمه چيز قبل از مارکس بوده ودر اين ميان مارکس ھيچ کاری نکرده است ،پس آيا

احمد شاملو است(

سرت را مار گزيده بود که نام کتاب خود را »نقدی برمارکسيزم« گذاشتی؟!

در صورتی که»مسألۀ اشتراکيت وسوسياليزم ھم قبل از مارکس بوده« پس ،ديگر چه

اين الطائالت را از سر بی خبری وجھل مطلق مطھری بپنداريم ،يا تعصب وکينۀ کورش

ضرورتی بود که جناب شان ،اثر خود را»نقدی برمارکسيزم« عنوان کرد ،نه نقدی

در مقابل علم؟

بر»مسألۀ اشتراکيت وسوسياليزم«؟؟!! آيا کينه در مقابل علم وترس از شگرف ھای

زمانی که به گفتۀ مطھری» :ماترياليزم قبل از مارکس بود« }و واقعا ً ھم بوده{واين نقد

علمی وبه تب ولرز افتيدن از دريده شدن نقاب ،انسان را به اين اندازه وقيح وبی شرم

نويس محترم ما ،با کوله باری از ادله وبراھين منطقی}ولی بی پايه ومضحک{ می آيد و

وزبون می سازد ،وبه اين اندازه از انسانيت و وجدان دور می سازد وبه اين اندازه پست

او را}ماترياليزم را{ نقد می کند ،مخالفت خود را باماترياليزم ابراز می دارد ،آيا کسی

می سازد که بر تمام حقايق پاگذاشته وتا نھايت درجه کوشش کند که بازھم بار ديگر پردۀ

مجبورش ساخته بود که اين ميرزا بنويس خالق!! نام نقد خود را ،نه »نقد بر

جھل وظلمت خود را بر روی واقعيت ھای عينی و روشن تر از آفتاب گسترانيده واز

ماترياليزم« ،بلکه »نقد برمارکسيزم« بگذارد؟! اين کينه توزی ھای ناتوان وخجل،

خون توده ھا بشتر بمکد؟!

کاروان »نقد« جناب مطھری را به جائی خواھند رساند؟

در صورتی که؛ »مسألۀ انسان گرائی نيز که بعداً بحث شيرينی دربارۀ آن مطرح می

»بار کج به منزل نمی رسد«

شود قبل از مارکس بوده است ومخصوصا ً خود مارکس تصريح می کندکه در اين قسمت

زمانی که »ديالکتيک ھم به اعتراف ھمۀ مارکسيست ھا ،منطق ھگل« باشد ،وبعد ھا ھم

مديون فويرباخ است« ديگر به جز جھل وتعصب وکينه توزی بی اساس ،چيزی ديگری

که کسی پيدا شود ،تا زحمت آن را متقبل شده و با ژاژخوائی ھا ،مھمل بافی ھا ،گزافه

بود که چشمانت را کور ساخته بود ومغزت را در سراشيبی سقوط ننگين سوق داده بود،

گوئی ھا ،تحريف حقيقت ھا والف زنی ھای پوده ،اين ديالکتيک را به فالخن نقد ببندد،

تا »مسألۀ انسان گرائی« را رھا کرده وبه پاچۀ مارکسيزم چسپيدی؟؟ ھدف اگر نقد
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ونشان دادن مخالفت در مقابل انسانی گرائی بود وانسان گرائی را مورد کينه توزی قرار

»تا آن جا که من از تحوالت روحی خودم به ياد دارم از سن سيزده سالگی اين دغدغه

می دادی ودر آن عرصه از خود چنگ ودندان نشان می دادی ،پس چرا نقدی بر

در من پيدا شد وحساسيت عجيبی نسبت به مسائل مربوط به خدا پيداکرده بودم ،پرسشھا-

»اومانيزم« ننوشتی واومانيزم را مورد کينه توزی قرار ندادی که در عوض» ،ھل ھل«

البته متناسب باسطح فکری آن دوره -يکی پس از ديگری برانديشه ام ھجوم می آورد«

آمدی وبعد از نه ماه ونه روز ونه ساعت غر وشر ،نوشتی» :نقدی برمارکسيزم«؟؟!! در

)مطھری ،علل گرايش به مادی گری}از اين به بعد :علل {...صفحۀ (٩

صورتی که ھيچ يکی از اين مسائل}افتخارات{ مربوط مارکس نمی شوند وھمه قبل از

خوب ،انسان ايدآل وآرام چرا مورد ھجوم پرسشھای گوناگون باشد ،نکند توھم آقای

مارکس بودند ،پس ،اين »مارکسيزم« به چه معنا است؟ چرا به جای »مارکسيزم«؛

مطھری به خدای موھومت شک داری؟!

»اومانيزم«» ،سوسياليزم«» ،ھگليزم«» ،فويرباخيزم« وديگر چتل کاری ھا نکردی که

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

آرمان گرايانه غرولند راه اندازی می کنی» :پس آنچه که ابتکار مارکس است چيست؟«

نرسيده باشد ،زمانی که کسی باالی چيزی و يا کسی ظن سوء وشک داشته باشد ،زمانی

کسی که ابتکار نداشته باشد ،چه نيازی به اين قبيل حرف ھاست؟! وچرا بايد در مقابل او

که کسی در مورد حقانيت ويا ناحقانيت چيزی متردد باشد ،ذھن نا آرام دارد وحالت ايدآل

نوشت؟؟!! آيا فکر می کنيد »جھاد فی سبيل ﷲ« است اين ھرزه الئی ھای تان؟!

خود را از دست می دھد ،به گفتۀ عربی» :وسواسی« می شود وھمواره آن مسألۀ مورد

به خوبی می دانيم که؛ چيزی که حالت وجودی نداشته باشد ،بحث ومجادله ،وازآن ھم

شک ،ذھن را به سوی خود می خواند وپرسشھای متعددی را در مغز انسان خلق می

مھم تر ،فيگور گرفتن در مقابلش ،به ھدف تحقيرش!! کار عبث وبيھوده می تواند باشد،

کند .پس روشن شدکه مطھری نيز باور ويقينی به وجود موجود خيالی وپندار خام-خدا-

مگر زمانی که چنين وھم و پندار دروغينی ،موجب بدبختی انسان ھا گردد ،زندگی توده

نداشته بوده ،ولی چون ارزش ماديات در زندگی ،سود اقتصادی در زندگی ،انسان را در

ھا را در مقابل وعده وعيد ھای بی پايه وخنده آور ،نابود سازد وباعث فلج ساختن

حالتی قرار می دھد که دانسته حقيقت را مسخ می کند ،تا ھمچون دونان ،لقمۀ نان چرب

وضعيت مردم گردد ،در چنين حالتی ،مبارزه عليه موجدين اين موجود بی وجود،

تری به دست بياورند.

ضروری است وخواه نا خواه شرايط ،از انسان آگاه بر سرنوشت ومسؤول ،عليه اين

در مسائل نماز ،در بين مسلمانان ،موضوعی وجود دارد که به نام »شکيات« ياد می

توھم تباه کن ،مبارزه را می طلبد» .خدا« ،نمونۀ خوبی از اين نوع وھم وخيال بيھوده

گردد ،شکيات زمانی مورد استفاده است که نماز خوان شک و ترديد داشته باشد که؛ آيا

است که از دير زمان بدينسو انسان ھای ناآگاه وتوده ھای مظلوم را در کام عفريت

نمازی را که خوانده درست بوده يانه؟ مثالً :عمدتا ً اين شکيات در مورد »رکعت«ھای

منحوس خود فرو می بلعد ونابودشان می کند .مبارزه عليه خدا ،مذھب و پندارھای ضد

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

علمی ،مبارزه عليه وحشت ناک ترين طاعون است.

می خواند ،ولی در وسط خواندن نمازش ،فکرش به طرف موضوع ديگری جلب می
شود واز نماز خواندن بی خود می گردد ،ودر اين باره بعد از ختم نماز» ،نماز شک«
می خواند ،چون نمی داند که که آيا نمازقبلی را درست چھار رکعت خوانده يانه؟ و اگر

مطھری تحت تأثير علم مارکسيزم است

زمانی که چنين شکی را نداشته باشد ،او نيازی به خواندن نماز شکيات ندارد ،چون
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مطمئن است که کارش درست است ،در اين جا من می خواھم از اين نقد نويس آگاه

وحد اقل برای اين که مطھری وھم کيشان بتوانند زمين ھا وتمام زندگی توده ھا را از

ومسؤول}ولی جاھل وپا در زنجير{بپرسم که؛ جناب عالی ،دامه ظله ودھھا چرند ديگر،

خود کنند ،الزم دارد تا با کتاب مقدس وامثالھم وارد معرکه شوند!!

شما ھم ھمين شک را درمورد خدای موھوم تان داشتيد که »پرسشھا يکی پس از ديگری

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

برانديشۀ تان ھجوم می آورد«؟؟!!

»شايد در سال  ٢۵بود که با برخی کتب ما ّدئين که از طرف حزب تودۀ ايران به زبان

در تمام مسائل روزمره نيز زمانی که در مورد چيزی ،اطمينان و شناخت يقينی نداشته

فارسی منتشر می شد ويا به زبان عربی در مصر منتشر می شده بود آشنا شدم .کتابھای

باشيم ،بايد به تحقيق بپردازيم ،مثالً :امروز رفتم بازار واز دکان لوازم برق فروشی،

دکتر}دکتور-رھا{ تقی ارانی را ھرچه می يافتم به دقت می خواندم وچون در آن وقت به

يکدانه »گروپ« خريدم .اما چون بنابر کيفيت خرابی که کاالھای وارداتی امروزی

علت آشنا نبودن بااصطالحات فلسفی جديد فھم مطالب آنھا برمن دشوار بود ،مکرر می

امپرياليستی دارد وتقلب ھائی که بيش از اندازه در مورد ساخت کاالھای صادراتی می

خواندم وياد داشت برمی داشتم وبه کتب مختلف مراجعه می کردم .بعضی ازکتابھای

شود ،شک و وسواس از بابت خرابی گروپ امانم نداد وبه دکاندار گفتم :برادر ھمين

ارانی را آنقدر مکرر خوانده بودم که جمله ھا در ذھنم نقش بسته بود}بسته بودند-

گروپت را يکبار امتحان کن که خراب نباشد ،جالب اينجاست ،زمانی که گروپ امتحان

رھا{در سال  ٢٩يا  ٣٠بود که کتاب اصول مقدماتی فلسفۀ ژرژ پوليتسر استاد دانشکدۀ

شد ،ديديم واقعاً خراب بود .واگر من يقين می داشتم که گروپ خراب نيست ،پس ديگر

کارگری پاريس به دستم رسيد .برای اين که مطالب کتاب در حافظه ام بماند ،ھمۀ مطالب

نيازی به امتحان کردن ھم نداشت ،چه اين که درد سر اضافه از اين بابت بر دکاندار

را خالصه کردم ونوشتم .ھم اکنون ياد داشتھا وخالصه ھای}ھائی-رھا{ که از آن کتاب

وخود تحميل می کردم .واز اين جاست که قرائن حکم می کنند تا؛ بگوئيم مطھری نيز

وکتاب ماترياليزم ديالکتيک ارانی برداشته ام}برداشته بودم-رھا{ ،دارم) «.مطھری،

چندان باور وايمانی به خدای خود -که واقعا ً ھم نبايد بدو باور وايمان داشت -ندارد

علل...ص (١١

وانداختن اين زنجير جھل و بردگی به گردن ديگران ،خواستار اين است تا جناب شان

خواندن ومطالعه نمودن آثار مختلف ودرھربخش ،بسيار خوب است ،اما زمانی که انسان

حتا قبل از اين که دست به عمل نامشروعی می زند -صيغه ای که در مذھب تشيع

برای خود راه وروش زندگئی اختيار نکرده باشد و ھدف معينی را از خواندن آثار

خصوصا ً مروج است ،خود زنای معلوم وثابت است ،-نيز  ٣٣ﷲ اکبر و ٣٣صلوات

مختلف دنبال نکند وکور کورمال به خواندن ميخانيکی وگرفتن ياد داشت از کتب بپردازد

و٣٣الحمدﷲ بر زبان براند!!

ومعنای بسياری از واژه ھای آن ھارا حتا نفھمد ،معلوم است که دليلی برای نقد آن آثار

»وقتی مروجين مذھبی به سرزمين ما آمدند ،در دست شان کتاب مقدس داشتند وما در

ھم ندارد ودر بست آن را پذيرفته است و سخت مجذوب آن آثار شده است که بعد از

دست زمين ھايمان را داشتيم .پنجاه سال بعد ،ما در دست کتاب ھای مقدس داشتيم وآنھا

گذشت چندين سال ،ھنوز آن يا داشت ھارا از خود دور نکند و کلمات کتب در ذھنش

در دست زمين ھای ما را داشتند« )جومو کنياتا ،اولين رئيس جمھور کنيا پس از

نقش بسته باشند.

استقالل(

ھمان قسمی که در اول ذکر شده است ،ھدف از نگارش اين سطور ،افشاء ونقد آن
الطائالت مطھری می باشد که تحت عنوان »علل گرايش به مادی گری« نوشته شده
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است ،ولی از آن جائی که مطھری در اين اثر باالی موضوع خاص ومشخصی تمرکز

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

ندارد وتا ھرچند که دل تنگش خواسته ،از اين شاخ به آن شاخ پريده است وبه جای»سعی

از روی بعضی ھا جريمه .بعضی ھارا بايد چند بار خواند تا مطالب شان رادرک کرد،

در صفا ومروه« ،به آسمان ھا وحتا کرات نامرئی وموھوم سير کرده است ومصداق

ولی بعضی ھارا بايد نخوانده کنار گذاشت« )ويکتورھوگو(

کامل مصرع» :چرا عاقل کند کاری که باز آيد به کنعان غم مخور« را به جای »چرا

وحاال خوانندۀ عزيز صاف وساده می خواھم برای تان عرض کنم که؛ »مقدمۀ شاملو

عاقل کند کاری که بار آرد پشيمانی« از خود به نمايش گذاشته است ،برای نقد ھرچند

برحافظ« اثريست که از رويش بايد مشق نوشت وچند بار بايد خواند ،تا مطالبش را درک

خالصه وگذرا واستفاده از ايجاز در گفتار ،در اينجا مجبوريم تا ناکجا آباد ھا رد پای اين

کرد ،ولی چسناله ھای مطھری در اين مورد را بايد نخوانده کنار گذاشت .زيرا ،از آن

بذله گو را تعقيب کنيم ،تا سر نخی به دست آيد وپرده از روی بعضی موھومات برداشته

جائی که اين قلم تاجائی که با ھردو نوشته آشنائی دارم ،به اين نتيجه رسيدم که؛ مطھری

شود.

مثل ھميشه ،ناخوانده ونادانسته خواسته ھمه را به تير فحش بندد واز دم تيغ جھل

مطھری اثرش را با تاخت وتاز بيھوده وبی پايه بر »مقدمۀ احمد شاملو ،بر حافظ« آغاز

وناروائی ھايش بگذارند!!

می کند .لفاظی پوده و کلمات بی اساسی که در اين مبحث قطار گرديده اند ،چنان

چه زيبنده است شعری را که شاملوی بزرگ در برگ اول »مقدمۀ حافظ شيرازی« از

مضحک وخنده آور اند که جملۀ ماکسيم گورگی می تواند برازندۀ آنھا باشد» :به يک بار

ديوان حافظ نقل کرده است ،اگر اين جا از نظر بگذرانيم:

خواندن نمی ارزند« .کسانی که اين بخشی از کتاب مطھری را نخوانده اند ،وھم کسانی

چو طفالن تاکی ای زاھد ،فريبی

که ھنوز مقدمۀ زيبا ،ديالکتيکی وعلمئی را که احمد شاملو ،اديب ،سياستمدار انقالبی

به سيب بوستان وجوی شيرم؟

ومبارز ،انسان آگاه وفھميدۀ ايرانی برحافظ دارد ،نخوانده اند ،ھمه را بازھم و بازھم

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

صادقانه دعوت می کنم تا چند بار وبا دقت کامل ،مقدمۀ شاملوی عزيز را خوانده وبا

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

خواندن اين ھجو ھا وگزافه گوئی ھا خود را خسته نسازند ،وھم آن کسانی که مقدمۀ

گاه شان علم است وکشفيات علمی ،فلسفه نمی داند!!

شاملو را خوانده اند-چون اين مقدمه ،در ايران وبسياری از کشورھا دربين کسانی که با

در اينجا ما از کسی که؛ تاريخدان ،فيلسوف ،جامعه شناس ،اديب ونابغۀ يک برھه ای از

اشعار حافظ آشنائی داشتند ولی خود حافظ را نمی شناختند ،انقالبی را برپاکرد ،از اين

زمان بود ،ومطھری نيز آثار اين »فيلسوفی که به شش زبان سخن گفت ،اما کالمش به

رو کم تر کسی پيدا خواھد شد که خود را مبارز و وابسته به ديالکتيک می خواند ،ولی

کلۀ استبداد وارتجاع فرونرفت« را آنقدر خوانده است که کلمات آثارش در دل مطھری

اين مقدمه را نخوانده باشد -ولی اين مقدمۀ کتاب مطھری ،در نقد مقدمۀ شاملو برحافظ را

نقش بسته اند ،نقل می کنيم» .دکتور تقی ارانی« در مقالۀ »عرفان واصول مادی« می

نخوانده اند ،نيز صادقانه ومردانه برای شان می گويم که يک بار ديگر وبارھای ديگر،

نويسد:

»مقدمۀ شاملو برحافظ« را بخوانند امااين ھجونامه را»ناخوانده بايد کنار گذاشت«!

»چون کار بدنی در يونان قديم به عھدۀ غالمان بوده ،دستۀ متوسط وطبقۀ متمول ،وقت
وحوصله داشتند که راجع به قضايای طبيعت وروابط علل ومعلول بين آنھا و قوانين تفکر
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وغيره تحقيقات کنند .اين متفکرين يونان به واسطۀ بسط تجارت با دنيای وسيع تری آشنا

که فلسفۀ مادی ،فلسفه نيست ،پس اصالً چرا کلمۀ »فلسفه« راباالی آن استفاده می کنی؟

شده ونظريات جامع تر ودقيق تری پيدا کرده بودند .به ھمين جھت در تاريخ يونان بعد از

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

دورۀ افسانه ھا وتصوف مقدماتی ،دورۀ فالسفۀ طبيعی ديده می شود .اين علماء فنونی را

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

که احتياجات مادی تجارتی وصنعتی يونان ايجاب می کرد ،تحقيق می نمودند وبه ھمين

»انگلس« در »لودويک فويرباخ وپايان فلسفۀ کالسيک المانی« می گويد:

دليل ھم متفکرين مزبور پيداشدند .اين فالسفه عليه روحانيون وخدايان دورۀ افسانه ھا

»فالسفه برحسب پاسخی که به اين مسأله)تقدم روح برماده وعکس آن ،خلقت جھان

بودند»... «...بيکاری که در نتيجۀ اوضاع اجتماعی سابق الذکر برای يکدسته پيدا شده

توسط يک نيروی ماوراءالطبيعه ويا ازلی بودن جھان( گفتند ،به دو اردوگاه بزرگ تقسيم

بود ،آنھا را متوجه به سفسطه ،جدل وعلوم فصاحت وبالغت وصنايع ظريفه نمود .از

شدند .آنھائی که مدعی بودند روح قبل از طبيعت وجود داشته و بنابراين به نحوی از

طرف ديگر عجز وبيچارگی در مقابل تنزل اجتماع يکنوع شک وترديد راجع به صحت

انحاء سرانجام خلقت جھان را قبول داشتند ،اردوگاه ايدآليستی را تشکيل دادند .آنھائی که

مذاھب وصداقت خدايان يونانی توليدکرد«»...چون در دوره ھای اوليه ھنوز يونانی ھا

طبيعت را مبداء اساسی می شمردند ،به مکاتب مختلف ماترياليزم پيوستند« )انگلس،

زياد مقھور طبيعت بودند وروابط علت ومعلولی را نمی شناختند ،ناچار برای ھر قضيه

لودويک فويرباخ وپايان فلسفۀ کالسيک المانی(

عاملی که مانند خود انسان ذيروح بايد باشد ،قائل می شدند .خدايان دھات وشھرھای

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

يونانی وطبقۀ روحانيون و ربالنوع پرستی ودورۀ افسانه ھا تحت تأثير اين عوامل به

طرف مطھری ،ما در پشت کلماتش دو چيز را درک می کنيم:

ظھور رسيدند« )تکيه از س .رھا است(

اول :ناآگاھی ،بی خبری مطلق از جريانات تاريخی و فلسفی ،نشاندن عقده ھای چرکين

در اينجا می بينيم که از لحاظ تاريخی  -که جناب مطھری به اندازۀ سر سوزن ھم از

ومتعفن به جای حقيقت ھا ،برداشت کامالً غلط از فلسفه ،مخالفت عجيبی با علم،

تاريخ و واقعيت ھای تاريخی نمی داند -دقيقاً خالف گفته ھای مطھری ،ماچيزی ديگری

ودرنھايت ،وارونه جلوه دادن و يک تحريف بس رذيالنه ای از تاريخ و واقعيت ھای

را می بينيم ،وآن چه که بی پايه وغير علمی وسر به ھواه است ،فلسفۀ ايدآليزم است نه

تاريخی را در اين جا ما مشاھده می کنيم ،که شخص ،با اين ھمه اوصاف ناتوان

ماترياليزم!

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

البته بايد خاطر نشان ساخت که؛ از منظر مطھری نيز فلسفه به چيزی گفته می شود که:

دوم :دُگم انديشی تا سرحد آخر ،تحجر ،انجماد فکری ،خسوف مغزی ،خود بزرگ بينی

خالف علم حرکت کند و در جھت مقابل سير طبيعی تاريخ وجبر طبيعت قدم بزند ،در

وديگران را به ھيچ شمردن ،تعصب ،کينه ،مغلطه کاری ،يکسو نگری ،ودر نھايت ،يک

اين جا ،ھر آن چيزی که بی پايه بود ،غير علمی بود ،قابل باور وقابل ثبوت نبود ،موھوم

طرز تفکر کور ومحدود را ما در پشت اين ترھات به خوبی می بينيم که حامل اين طرز

بود و در نھايت در نقطۀ مقابل حقيقت ھا بود ،مطھری به آن چيزھا فلسفه و مسائل

تفکر چندان محدود انديش وھمچون »اسب گادی« در مسير تنگ و باريکی در حرکت

فلسفی می گويد!! و کسی که با چنين بينشی ،به تشريح فلسفه بپردازد ،مبرھن است که به

است که ذره ای ھم جوانب خود را ديده نتوانسته واحيانا ً اگر ھم از ديگران چيزھائی به

گفتۀ برنارد شاو؛»فلسفه را به خرافات بدل می کند«!! ورنه بايد گفت که :در صورتی

صورت شسته وروفته شنيده ،تعصب کور وکينۀ مطلقش به او اين ظرفيت را نمی دھد تا

afgazad@gmail.com -

afgazad@gmail.com -

١٧
www.afgazad.com

١٨
www.afgazad.com

توان مشاھدۀ ديگران وفلسفۀ ديگران را ھم داشته باشد و مجبور است درھمان دايرۀ

ندارد .کوه آلپ يک چيزی عينی است که در شمال ايتاليا وجود دارد ،حاال اگر ما

تنگ وتاريک وبسته اش لنگان لنگان به دور خود مکرراً در حرکت باشد وھرچيزی که

بخواھيم يا نخواھيم ،اين ديوار موجود است وبازھم چگونه فکر کردن ما در بارۀ اين

بيرون از اين دايرۀ تنگش موجود بود ،فکر کند که ھمه دروغ است واغواء!!

کوه ،ھيچ تغييری در کوه نمی آورد .حتا اگر ما خود ھمراه با اين فکر ،شعور ،ذھن

ھرچـــه بگنــدد ،نمکش می زند

وآگاھی خود نابود گرديم ،يعنی بميريم ،کوه ھمچنان در سر جای خود باقيست وھمراه با

وای از آن روز که بگندد ،نمک

ذھن ما نابود نمی گردد.

شما خوب تعمق کنيد ،در صورتی که کسی خود را پيشتاز ورھبر ورھنمای يک دين

مقولۀ »ذھن« )سوبژکتيف( يعنی آن چيزی که در ذھن ما وجود دارد وما آن را در

بخواند واز طرف ديگران نيز فيلسوف خطاب شود ،از چنين دانش ،معلومات و ظرفيتی

شعور ،تفکر وذھنيت خود به وجود آورده ايم وآن چيز ،وجود عينی وخارجی ندارد،

بر خوردار باشد ،وای به روز آن کسانی که ھمين آگاھی راھم ندارند -وشايد ھم ،خوب

يعنی وجود اشيای ذھنی ،بستگی به ذھن و شعور ما دارد وآن چيز به صورت عين

است بگويم که خوشا به حال آن کسانی که مغز شان را از اين نوع خزعبالت آکنده

وشکل ،در زمان ومکان نيست .مثال :اين قلم شب گذشته خيلی نا وقت نان خوردم وزياد

نساخته اند وبه اصطالح ،فيلسوف نشده اند!! -وزمانی که کسی در اين لجنزاری از

ھم خوردم ،بعد از نان خوردن بالفاصله خوابيدم ودر خواب ،تاصبح ،تا وقتی که معده ام

جھالت وکوته فکری غرق شد ،مجبور است از سر وھم وخياالت زياد ،بگويد:

خالی نشده بود و اين غذای نا ھضم شده سيستم منظم اعضای ھاضمه را ناآرام می

»ذھن مقدم بر عين است وخالق عين است يعنی چه؟« )مطھری ،علل....ص(١٣

ساخت ،اين توھم بامن بود .در اين توھم من می ديدم که يکباره از افغانستان به اماکن

انسان در مقابل چنين آدم ھای پوده وجاھل ،کودن وعلم گريز ،به جز اين که با سيلی ھای

ديدنی دبی رفتم و ناگھان در مدت زمان بسيار کم ،خانۀ مجللی را آن جا بناء کردم و در

خشن علم ،صورت تھوع آور چنين کسانی را سياه سازد ،چارۀ ديگری دارد؟؟!!

آن به زندگی کردن پرداختم .صبح زمانی که کسی مرا از خواب بيدار کرد ،ديدم که

مقولۀ »عين«)ابژکتيف( از نظر علم به چيزی گفته می شود که خارج از ذھن ،شعور،

ھنوز در افغانستان ويرانه ھستم و نه از دبی خبری است و نه ھم از خانۀ مجللی که چند

آگاھی وحواس انسانی ما موجود باشد وبرای داشتن وجود ،ضرورتی به ذھن ما نداشته

لحظه پيش بدون زحمت آن را ساخته بودم .چنين چيزی را ذھنيات می گويند ،که در

باشد و تفکر ما در بودن يا نبودنش اثری نداشته باشد .عين ،خود »شکل« و»وجود«

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

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

دبی رفتن ذھنی ،و دور از واقعيت و به دور از عينيت می باشد وھم ساختن خانه در آن

می شناسيم ولی تا ھنوز اين ديوار را نديده ايم .حاال چون به طور واقعی انسان ھای

جا ،وھم اين که چنين خانه ای ھيچ گاھی با چند لحظه توھم ديدن من در دبی ساخته نشد

زيادی در طول زمان زياد اين ديوار را ساخته است وحاال او به شکل عينی در چين

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

وجود دارد ،ما حتا اگر بپنداريم که اين ديوار وجود ندارد ،يعنی وجود عينی او را منکر

وسيستم عصبی!!

شويم ودر ذھن خود و در شعور خود بگوئيم در چين ديواری وجود ندارد ،ديوار فقط با

مقولۀ خدا نيز در اين دسته قرار می گيرد واز جملۀ مسائل ذھنی است که؛ نه در ھيچ

ھمين طرز تفکر ما نيست ونابود نمی گردد و چه اين که ھيچ ارتباطی با اين فکر ما

مکانی بيرون از ذھن ما قابل رؤيت است ونه درھيچ زمانی ،به جز آن زمانی که ما
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باخود ،ودر ذھن خود ،به ساختن موجود خيالی وموھوم و گنگی به نام »خدا« می

دست به نوشتن کتاب زده است واز اين لجن کاری ھای می کند واصالً خودش ھم نمی

پردازيم.

فھمد که چه می گويد!!

حاال فکر می کنم موضوع تاحدی بايد روشن شده باشد؛ عين ،چيزی که در خارج از

دوم :مطھری ،اگر ھم فرقی ميان اين دو مقوله را درک کرده است وھم می داند که اين

ذھن ما موجود باشد و برای موجوديت خود نيازی به ذھن ما ندارد ومستقل از شعور

خدای بی ھمه چيزش نه تنھا که عينی نيست ،بلکه عينی گفتن آن ،استھزاء وبه فالکت

ماست .و ذھن ،چيزی که وجود خارجی نداشته باشد و ما در ذھن خود آن را می

کشيدن فلسفه و واقعيت ھای فلسفی است ،دانسته دست به چنين لجن کاری ھا وسياه بر

پرورانيم وبرای موجوديت خود ،ضرورت به شعور ما دارد ،چه اين که تاوقتی شعور ما

روی سفيد مالی ھا زده است وآگاھانه خود را به ديوانگی زده است ،تا ھمه را درھم

نباشد ،ذھنيات شکل نمی گيرد .مثال ساده» :خرگوش« عين است ،وجود خارجی دارد

وبرھم کند که ھيچ کسی را يارای مشخص سازی حقيقت ھا از ناحقيقت ھا و واقعيت ھا

ونيازی به فکر کردن ما ندارد و»جن« ذھن است ،وجود مستقل از شعور وآگاھی ما

از ناواقعيت ھا نباشد ،نيز فھميده می شود که مطھری اصالً نفعش را در چنين بيھوده

ندارد و تنھا وتنھا اساس وشرط موجوديت جن ،ذھن بيمار ماست .وحاال بازھم از آن نقد

گوئی ھا ،ھرزه الئی ھا ،ژاژخوائی ھا ،چرند خوانی ھا وھذيان گوئی ھا ديده است.

نويس فيلسوف ومتفکر می خواھم بپرسم که؛ پس آن خدای موھومت چگونه »عين

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

است«؟ آيا می توانی ثابت کنی که خدايت خارج از ذھنت وجود دارد ،يعنی وجود

فلسفه -که فلسفۀ ماترياليزم ديالکتيک عمده ترين شاخه ای از فلسفه را تشکيل می دھد-

خارجی دارد؟؟!! ھر آن چيزی که وجود خارجی داشته باشد ،قابل لمس است ،قسمتی از

يک شکل خاصی از آگاھی وشعور اجتماعی است که عام ترين وعمومی ترين قانون

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

مندی و ويژگی ھای حاکم بر طبيعت ،ھستی ،معرفت انسانی ورابطه ای که بين تفکر

صورت آيا می توانی بگوئی که آن خدای موھوم وخيالی ات کدام يکی از اين

وھستی وجود دارد ،را تشريح وتفسير می کند .وبه تشريح عام ترين روابط ،قانون مندی

خصوصيات را دارا می باشد؟؟!! چيزی که نه در زمان باشد ،نه در مکان باشد ،نه ماده

ھا ومناسباتی که در بين اشياء موجود در طبيعت ،وجود دارند ،را تشريح می کند

باشد ،نه ابعاد داشته باشد ،نه عمر ونه ھيچ چيزی نداشته باشد ،پس عين بودنش چگونه

ومناسبات متغيری را که در بين انواع واقسام پديده ھا به شکل واقعيت بروز می کنند،

امکان پذير است؟؟!!

می شناسد.

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

در اوايل فلسفه به مثابۀ علم علوم و يا جامع کل علوم بشری محسوب می شد ،که در آن

توان درک کرد:

زمان ،علوم طبيعی مثل فزيک ،کيميا ورياضيات که امروز از فلسفه جدا شده اند ،نيز

اول :آقای مطری اصالً معنای مقوالت فلسفی را درک کرده نتوانسته است و فرقی ميان

مربوط به فلسفه می شدند .وامروز فلسفه به عنوان اسلوب ومتدولوژی خاصی در علوم

»ذھن« و»عين«» ،ذھنيات« و »عينيات« را نمی داند وناخوانده ونا دانسته ادعای فلسفه

به شمار می رود .ھرشاخه ای از فلسفه که منشاء آن علم باشد واز علوم برخيزد و

بافی دارد و نا حق فلسفه را به مرداب جھالت وکينه توزی می کشاند .يعنی نا دانسته

دوباره به علم مدد برساند وبا علم تثبيت گردد ،به ھمان اندازه از مقبوليت زيادی
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برخوردار است و حقانيت بيشتری دارد ،و آن فلسفه ،فلسفه ای نيست ،جز ماترياليزم

دارند ،ھيچ ابائی ندارند از اين که اين واقعيت ھارا تحريف کنند وسر به ھوا و پا از

ديالکتيک!! زيرا ،از اولين واساسی ترين اصول ديالکتيک اين جمله استنباط می گردد:

زمين بريده شده ،لفاظی می کنند وپوده گوئی می کنند؛ يانه ،کسانی ھم خواھند يافت شد

ھمه چيز در تغيير اند و تمام پديده ھا را در حال شدن بايد بررسی کرد ،نه در حالت

که از تاريخ آگاھی دارند وفلسفه می فھمند وبا شاخه ھای مختلف علوم سروکار دارند وبا

ايستا ،منجمد ورکود .اين چيزيست که پذيرش آن ،الزمۀ شناخت واقعی از جھانی که در

جامعۀ خود ارتباط دارند واز ھمه چيز با استناد به حقيقت ھا وداليل علمی سخن می

آن زندگی می کنيم ،می باشد .و چيز ھائی را که بسيار به طور ساده ما با آن ھا ھمه

گويند ودر پيش چنين کسانی نمی شود دروغ گفت وتمايالت ذھن بيمار شخصی را به

روزه رابطه داريم ،باالی ماتأثير گذار اند واز ما تأثير می پذيرند ،نيز به خوبی می بينيم

جای واقعيت پنداشت وبی اساس قضاوت کرد والطائالت بافت؟؟!! به يقين که مطھری

که ھميشه در يک حالت نيستند وھمواره در حال دگرگون شدن اند .درک اين نقطه ،از

وھم پالگان ھيچ گاھی به چنين چيزی نينديشيده اند واز اين بابت کوچکترين احساس

ضروريات درک زندگی می تواند باشد ،و ھمۀ اين ھا نه با »پوزيتويزم« قابل تشريح

مسؤوليت نکرده اند!!

اند ،نه با »دگماتيزم« نه باھيچ اسلوب ديگری ونه ھم با منجمد ترين ودگماتيست ترين

کسانی که اندکی ھم با تاريخ آشنائی داشته باشند ،چه زود می فھمند که اين پوده گوئی

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

ھای مطھری چقدر از داشتن يک پايۀ حقيقی محروم اند واز واقعيت ھا فاصله دارند،

ديالکتيک است که قادر به تشريح ،تفسير ،شناخت وتغيير اين مسائل شده می تواند ،که

باديدن اين الطائالت بافی ھا وزبون نامه ھا ،آنھارا به قبر نويسنده-مطھری -می گذاشت

خوشبختانه اين افتخار از آن فلسفۀ مارکسيستی» ،ماترياليزم ديالکتيک« ،است.

ودر گوشۀ شان ياد داشت می کرد که :جناب مطھری اين دروغ نامه ھای تان را به
حوروغلمان ھای دروغين بھشت تان بدھيد تا آنھا را سرگرم کنند ودروغ نامه نيز به درد

بخش سوم

موجودات خيالی ودروغين می خورد واين مھمل بافی ھای تھی ازحقيقت تان ،به درد

»انديشه ھای مادی در جھان اسالم ودر فرھنگ وتمدن اسالمی سابقۀ طوالنی دارد .از

دنيای واقعی وحقيقت ھا نمی خورند واين ھا خود ،مسخ حقيقت اند ،پس ،باخودتان به

آيات قرآن بر می آيد که انديشۀ انکار خدا ومعاد در عصر جاھليت ودر ميان مردم

بھشت موھوم تان ببريد و يا ھم در آتش جھنم تان بيندازيد تا گناه کاران را بيشتر

جزيرۀ عرب وجود داشته است« )مطھری ،علل....ص (١٣

بسوازنند!!

آه! چه خوب می شد که؛ کسانی که چنين الطائالت بی پايه وافسانه گونه را می گويند،

از آن جائی که پوده گوئی باال از منظر تاريخی ارائه گرديده است ،برای اثبات دروغ

اندکی -،بله فقط اندکی -احساس مسؤوليت می کردند ومی دانستند که اين ھرزه الئی ھای

بودنش ،ما نيز مجبوريم دست اين فاحشۀ مغزی را گرفته ودرھمان برھه ای از زمان

شان ،که از کاسۀ فالخن جھل وتعصب ودروغ بافی رھا می گردند ،کجا را نشانه می

برگرديم که ،اين الطائالت به آن نسبت داده می شود .ويل دورانت ،در »تاريخ تمدن«

روند وآيا خواننده ھای اين ننگ نوشته ھا ھمه مثل خودشان جاھل ،کور ،کودن ،بی خبر

خود چنين می انگارد:

از ھمه چيزاند وبی خريطه فير می کنند وسر به ھوا و با تمايالت ذھنی شان نتيجه گيری

»عقايد دينی به ھمان اندازه که يونانيان را به وحدت کشانيد ،به تفرقه انداخت .زير لوای

می کنند وقضاوت می کنند و از حقيقت ھا بی خبر اند واحيانا ً ھم اگر تکه بريده خبر

خدای اوليۀ اولمپی ،که ھمه احترام می گذاشتند ومی پرستديدند ،فرقه ھا وقدرت ھای
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منسجم تری وجود داشت که تبعيتی از زئوس نداشتند .در يونان قديم ھر خانواده خدای

توضيح از س .رھا است{ھم چنان زنده ونيرومند اند وعواطف مردم را تحريک می کنند

مخصوصی داشت ،وبه نام او آتش اجاق دايما ً می سوخت وقبل از غذا  ،خوارک و

و دانست که اعتقاد به خدايان در اين مردم به آسانی از بين نمی رود»...«.می توان انواع

شراب به او تقديم می کردند«»...يونانيان قديم برای ھر يک از مظاھر طبيعت وجامعه،

انبوه خدايان يونانی را به ھفت گروه تقسيم کرد :خدايان آسمان ،خدايان زمين ،خدايان

برای ھريک از نيروھای زمينی وآسمانی ،خوشی ھا وناخوشی ھا ،نيکی ھا وبدی ھا،

حاصلخيزی ،خدايان حيوانات ،خدايان زير زمين ،خدايان گذشتگان ياقھرمانان ،وخدايان

وھمه کارھا ،مظھر خدائی می شناختند .خدايان يونانی ھيأت ھای انسانی

اولمپی...فراگرفتن نام ھای اين خدايان بسيار دشوار است)«.ويل دورانت ،تاريخ تمدن،

داشتند«»...يونانيان در آغاز تاريخ خود ،بعضی از حيوانات را محترم می شمردند وآنھا

يونان باستان ،فصل ھای» :پيش از آگا ممنون ،ص «٧٠۵-۶٩۶و »خدايان يونان

را نيمه خدا می شمردند ،ولی البته ،مصريان وھنديان ،به خدايان انسانی بيشتر توجه

ص ،«٨١٩-٨٠١چاپی که ھمۀ  ٧۵٠٠صفحه در يک فايل است-.ھمه جا تکيه از س.

داشتند»...«.در دين يونان سه عنصر اساسی وجود داشت :خدايان زمينی ،خديان آسمانی

رھا است(

اولمپی ،واسرار يا عناصر رمزی يا عرفانی....«.ودوباره زمانی که يونانيان خسته وکمر

ھدف از آوردن اين نقل قول دور ودراز ،اين است که؛ »تحقيق ناکرده حق سخن ندارد«.

شکسته از محاصرۀ تروا بر می گردند ،ويل دورانت می نويسد» :آتنه ،زئوس را برمی

)مائو( وزمانی که شخصی ،با علم کينه می ورزد وتمايالت ذھنی را به عوض واقعيت

انگيزد که کالوپسو را به جدائی اودسئوس امر کند .اين الھه نزد تلماخوس می پرد وبا

ھای تاريخی به خورد بی خبران وخوش باوران می دھد ،شايسته است که دوباره با ھمين

شفقت ،به درد دل آن نوجوان گوش می دھد»...«...ھمان گونه که در خانواده پدر مقام

واقعيت ھای تاريخی ،ماسک جھل وتعصب اين کينه توزان وافسانه سرايان را دريد

راھب را نيز داشت ،در شھر ھای يونانی ھم حاکم اصلی يا آرخون ،راھب اعظم مذھب

وبرای شان گفت :ممکن است شما به ھيچ حقيقتی باور نداشته باشيد ،به جز مزخرفات

دولتی بود وخدايان تمام اقتدارات واعمالش را موجه می دانستند»...«.به اندازۀ انسان

بی پايۀ ايدآليستی وسر به ھوا ،ممکن است برای شما ودر نزد شما جادو وجنبل-که به

ھای فانی ،شياطين وپريان دريائی وجنگلی وديو وجين وجود داشت...داشتن آن ھمه

جزدروغ ،از ھيچ حقانيتی برخوردارنيست -نسبت به علم ،جايگاه برتری داشته باشد و...

مذاھب مختلف وآن ھمه روايات جالب ومعابد مقدس وآئين ھا و جشن ھای شاد ،نعمت

ولی حق نداريد اذھان عامه را به سوی نيستی ومسخ شدن ببريد ،حق نداريد تاريخ را

چند خدائی پنداشته می شد»...«.دربارۀ ھريک از خدايان ،اساطيری وجود داشت ،وتبار

تحريف کنيد ،حق نداريد به علم توھين واھانت کنيد ،حق نداريد توده ھای مظلوم ودر بند

سرگذشت او ،بستگی ھای انسانی او ،وھم چنان مراسم مربوط به اورا روشن می کرد.

شده را بيشتر دربند سازيد تا دنيای خودتان سروسامان بيابد ،حق نداريد زندگی وآيندۀ

اين اساطير ،که يا از مقتضيات محلی ناشی می شدند يا ساختۀ شاعران دوره گرد بودند،

بشريت را به دست توھم وخرافات وخياالت ومبتذالت بسپاريد ،شما حق داريد به ھرنوع

عقايد وفلسفه و آداب وتاريخ يونان کھن را به وجود آوردند .ھمۀ ھنرمندان در ساختن

مزخرفات ومبتذالتی که دل تان می خواھد ،دل ببنديد وزندگی خود را برمعيار آن

بسياری از نقش ھا ومجسمه ھا وظرف ھا ،از اساطيرالھام می گرفتند....در ھرحال ،پنج

مزخرفات عيار سازيد ،ولی حق نداريد تمام زندگی توده ھارا در پای اين معبود مزخرف

قرن پس از افالتون ،پاوسانياس ،که در يونان گشت می زد ،متوجه شد که خرافات

خود قربانی کنيد!!

واساطير عصر ھومر}شاعری که نوشتن اديسه وايلياد به او نسبت داده می شود-
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حاال است که از اين تاريخ دان)؟؟!!( ودرعين حال فيلسوف!! ،بايد پرسيد که؛ آيا اين

اند ،کوشش کنيم با کينه توزی ھای مضاعف ودروغ پردازی ھای رنگارنگ وافسانه

ھمه خدا وخدا پرستی مربوط انديشه ھای مادی است يا ايدآليستی؟؟!!

سرائی ھای بی پايه ومتنوع ،آن قيام ھارا از شطۀ تاريخ بزدائيم وکامالً محو ونيست شان

آيا در ماترياليزم است که »ھرخانواده خدای مخصوصی دارد« يا در ايدآليزم؟؟!!

کنيم ،چنان که مطھری با اين تحريفات تاريخی خود ،دست به چنين کاری زشت

آيا اين در انديشۀ مادی است که »به اندازۀ انسان ھای فانی ،شياطين وپريان دريائی

ومنحوسی زده است ومی خواھد تاريخ را مسخ کند وحافظۀ تاريخی را از زمان خودش

وجنگلی وديو وجين وجود دارد« يا در انديشۀ خرافاتی ،بی پايه ،ضد علمی وتھوع آور

وطبق اميال وخواست خودش وطبق صوابديد منافع خودش ،از نو فُرمت وشکل دھد

ايدآليستی وخداپرستی؟؟!!

وھرگاه ھم که کسی از گذشته ھا چيز ناچيزی پرسيد ،نيز ھم چنان طبق خواست ومنافع

آيا اين ھم در انديشۀ مادی است که انسان ھا »برای ھر يک از مظاھر طبيعت وجامعه،

خودش آن را تشريح وتفسير کند ،بدون اين که از بی پايه بودنش واين که؛ روزی اين

برای ھريک از نيروھای زمينی وآسمانی ،خوشی ھا وناخوشی ھا ،نيکی ھا وبدی ھا،

ھرزه الئی ھايش ممکن است بی پرده شود ،ھراسی داشته باشد!!

وھمه کارھا ،مظھر خدائی می شناسند« يا در انديشۀ خودتان آقای مطھری ،انديشۀ

وبازھم بدنيست نگاھی ھم به سلسله مقاالت دقيق ،علمی وتاريخی کسی بيندازيم که

خداپرستی وايدآليستی؟؟!!

مطھری آثارش را چندان خوانده است که کلمات آثار در دلش نقش بسته اند وگاھی ھم به

آيا اين ھم در انديشۀ مادی است که انسان ھا»بعضی از حيوانات را محترم می شمرند

خاطر نفھميدن واژه ھای فلسفی اش به قاموس مراجعه می کرده .دکتور تقی ارانی چنين

وآنھا را نيمه خدا می شمرند« يادر انديشۀ ايدآليستی ،انديشۀ خودتان؟؟!!

می نويسد:

و....

»در حدود ھفت صد سال قبل از ميالد سکه زدن در يونان معمول شد پول مال التجارۀ

بعضی موضوعات ومسائل روز ،ايجاب می کند که انسان طبق برداشت ودريافت مغزی

مخصوصی را تشکيل داد که دارندۀ آن می توانست به کمک ربح پول خود از

خود از آن تحليل کند ويا به عبارت مشخص تر؛ نظر خود را ارائه بدارد ،ولی چنين

محصوالت مادی جامعه بدون کار کردن استفاده کند .به واسطۀ کار اين غالمان يک

چيزی را نمی شود در مسائل تاريخی وموضوعات تاريخی ،که وقوع آنھا بسيار و بسيار

دستۀ متوسط شھری نيز در جامعه پيدا شد .چون در دورۀ مزبور ھنوز يونانی ھا زياد

دور تر از زمان زندگی ما ھستند و امکان دخالت ما و نظر ما در آنھا ،غير ممکن است

مقھور طبيعت بودند روابط علت معلولی در قضايا را نمی شناختند ناچار برای ھرقضيه

وبيھوده است ،به کار برد وبايد گفت :کسانی که موضوعات تاريخی را نيز زير ذره بين

عاملی که مانند خود انسان ذيروح باشد ،قائل می شدند .خدايان دھات وشھرھای يونانی

شخصی وتمايالت ذھنی خود قرار می دھند ،جز لوده ھای بی مغز وخرافات پرست،

وطبقۀ روحانيون ورب النوع پرستی ودورۀ افسانه ھا تحت تأثير اين عامل به ظھور

کسانی ديگری نيستند .و نمی شود که مثالً چرخ تاريخ را به عقب ببريم وآن قدر

رسيدند.....توده ھائی که برای تبرانھا کار می کردند ،قھراً در جست و جوی يک وسيلۀ

برگردان کنيم که ھنوز قيام ھای سپارتاکوس آغاز نيافته باشند و بخواھيم از وقوع اين

تسلی خاطر بودند .بدين ترتيب اصول عقايد تصوف ،از قبيل بقاء جاودانی روح وتحقير

قيام ھا جلو گيری کنيم ،تا ھم کيشان مطھری!!- ،اربابان وبرده داران -از دست يک بردۀ

لذات جسمانی وساير تصورات ،که برای يک شخص مغلوب ،عاجز وضعيف ومحروم

بی سواد به زحمت نيفتند!! وياھم حاال که قيام ھای مذکورچندين قرن است اتفاق افتيده

از لذات ضرورت دارد ،پيدا شد...اولين آثار تصوف در »ديونيزم« وبعد در »اورفيزم«
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ديده می شود».ديونيوس« اول خدای شراب نبود ولی بعداً شد ،زيرا به عقيدۀ صوفيان

جنگ ھای امپراتوری ،اين دوقبيله در دو مکان مختلف ،به پيشرفت ھای زياد اقتصادی،

يونانی ،مستی که او در روح ايجاد می کرد ،بی شباھت به مستی شراب نبود .اين عقايد،

نظامی وفرھنگی نائل گرديدند» .مينوسی« خانواده يا قبيله ای بود که در آتن زيست

تودۀ وسيع يونان را به خود مشغول کرده بود....در يونان}از  ٢٠٠٠تا ٧۵٠قبل از

داشت و »ميسنی« خانوادۀ ديگری که در سپارت می زيست .در طول سلطنت اين

ميالد -توضيح از س .رھا{ شرائط اوليۀ ظھور تمدن ،يعنی حاصلخيزی زمين و وسائل

دوخانواده ،چون اوضاع اقتصادی و مادی مردم نسبت به ھرزمان ديگر و نسبت به ھر

غلبۀ مقدماتی بر طبيعت فراھم بوده است ،وابداً سرزمين اسرار نيست .چون محيط مادی

امپراتوری ديگر حالت و وضعيت بھتری داشتند ،ما کم ترين نشانه ھای از مزخرفات

مساعدی داشته ،ظھور تمدن در آن جا امکان پيداکرده است «.وعمده ترين دالئل تصوف

پرستی وچند خدائی را در آن می بينيم وانسان ھا ھريک سرگرم ومشغول کار خود

وايدآليزم را دريونان ،به طور ذيل خوانده است-١» :چون در يونان توليد به عھدۀ

بودند ،که می توانستند از طريق آن مصروفيت يا کار در دست داشته ،امرار معاش کنند

غالمان بود واين طرز توليد به تدريج به درجۀ ترقی خود رسيد ،ومابين تودۀ متوسط

ونيازی به دست دراز کردن بردرگاه ديگران نداشته باشند وبه انتظار »روزی« چشم به

وطبقۀ مالک نيز اختالفات به ميان آمد وعالوه بر اختالف آزاد و بنده ،مخالفت بين آزاد

آسمان ندوزند .اما قسمی که برگه ھای تاريخی برای ما نشان می دھند ،اين وضعيت

فقير وآزاد غنی پيدا شد -٢ .يونانی ھا برای حفظ اجتماع خود اسرا را از خارج جلب می

خوب ومساعد مالی مردمان در ھردو بخش ،آتن و سپارت رو به اضمحالل گذاشت ودر

کردند-٣ .در اين دوره کارکردن عيب بود وکار کردن فقط وظيفۀ اسير است) «.دکتور

سراشيبی سقوط اقتصادی گام نھاد .آتش فشانی مھيب و تباه کنی که از ١۶٠٠الی ١۴۵٠

تقی ارانی ،عرفان واصول مادی( ودرنھايت رکود مادی واقتصادی باعث زايش

قبل از ميالد در شھر »ترا« -مربوط آتن -رخ داد ،به شدت باالی وضعيت اقتصادی

وافزايش تصوف وايدآليزم در يونان قديم شد.

مردم تأثير گذاشت وباعث به فلج کشيدن تدريجی وضعيت مادی توده ھا گرديد ،که

از تمام اين ھا ،نتيجه اين می شود که؛ دقيقاً خالف گفته ھا وآرزوھای بی پايه ودروغين

امپراتوری نيز از اين گزند طبيعی مصون نماند وپايه ھای اقتصادی اش سست گرديده

ومضحک مطھری ،در ھر مقطعی از زمان ودرھرقسمتی از کرۀ ارض ،زمانی که

وبه لرزه در آمد ،اين آتش فشان در آن زمان ترس عجيبی را برمردم مستولی ساخت،

انبارھای توده ھا از غله وخوراکه خالی می شدند ،وبرده داران نيز چيزی برای خوردن

باآنھم می بينيم که مردم ھيچ گاھی اين حادثه را »خدا« و»خشم خدائی« نخواندند ونه به

به توده ھا نمی دادند ،آن وقت بود که توده ھا با شکم خالی وبه جز آھی که در بساط

تقديس آن پرداختند و نه ھم »نماز خاصی« برايش به وجود آورند ،بلکه ھم چنان مشغول

نداشتند ،دست به طرف آسمان باال می کردند ومنتظر »زئوس« و»پرومته« می شدند.

نان در آوردن شان بودند .تا اين که تمدن عظيم چندين قرنه ای که آتنيان به وجود آورده

وتمام اين خرافات پرستی وچند خدائی زمانی به اوج خود می رسيد که؛ توده ھا راھی

بودند و زندگی نسبتا ً خوبتر وبھتری که برای خويش دست وپا کرده بودند ،بر اثر وقوع

برای بيرون رفت از اين مغلطه را نيز نمی ديدند واربابان نيز برده ھارا در بدترين

اين حادثۀ عظيم-زيرا شھری که مورد آتش سوزی قرار گرفت ،مھد وکانون مدنيت

مضيقۀ مالی قرار می دادند.

وپيشرفت آن مردم در آن زمان به شمار می رفت -به تدريج به افول گرائيد و زمينه برای

دريونان باستان از دوھزارۀ قبل از ميالد تا تقريبا ً پنج سده قبل از ميالد ،دو قبيله ،يکی

خرافات پرستی وخدا خلق کردن وخدا پرستيدن آماده گرديد وآن تمدن جای خود را به

درآتن وديگری در سپارت می زيست که به علت مساعد بودن اوضاع مادی و نبودن

»پولی تئيزم« دردناک داد وراه برای مزخرفات افالتون باز شد واين بار افالتون
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وپيروانش بودند که چندين قرن بعد از حادثۀ آتش فشان ،آن را »خشم خدا« بخوانند

]بزرگترين تحريفی که اين حادثه سخت از آن متأثر شده است وبه مثابۀ داغ شرمگين در

ومردم را به تبعيت از خدای سردرگم ونامعلوم شان فراخوانند ودر اين زمان بود که

دامن اين جنگ تاريخی چسپيده است ،ھمانا دزديدن »ھلن« زن »منالئوس« پادشاه

ارسطو بايد برای سکندر تعليم می داد و می گفت» :جنگ در شرايط خاصی موجود

سپارت ،است که بسياری از مؤرخين ،دليل جنگ  ،اين واقعه را تراشيده اند و ما در

است .انسان ھا حق دارند که دست به جنگ بزنند ،تا از برده شدن خود به دست ديگران

سرتاسر کتاب »ايلياد« آن را مجبور به خواندن ھستيم ،دليل وقوع اين جنگ ،جھان

جلوگيری کنند وآن ھائی را که ذاتاً برده اند ،به بردگی بکشانند وآنھائی که سزاوار

گشائی امپراتوری بود که تمدن سپارت در سر داشت وبه دنبال عملی کردنش برآمد،

بردگی اند ،بر آنھا قدرت يابند« )يونان باستان ،دان ناردو ،ترجمه :مھدی حقيقت خواه(

ممکن است درگوشه ای از اين جنگ ،چنين حادثه ای-،دزديده شدن ھلن توسط پاريس،

وزمانش رسيده بود که ارسطو بگويد» :بيگانه)غير يونانی(ذاتاً برده اند« وھمۀ اين قرينه

فرزند پريام ،پادشاه تروا -نيز اتفاق افتيده باشد ،اما آن چه که تعيين کننده وبه وجود

ھا بود که باعث می شدند تا دوران رکود اقتصادی درآتن سير سعودی خود را با سرعت

آورندۀ اين جنگ شد ،اغراض امپراتوری بود ،نه دزديده شدن اين خانم .و»روئين تن«

ھرچه بيشتری بپيمايد وجملۀ مشھور »پروتاگوراس« که می گفت» :انسان معيار ھمه

بودن »آشيل« ،قھرمان اين داستان ،نيز يکی ديگر از مزخرفاتی است که در اين داستان

چيز است« جای خود را به جمله ای از افالتون بدھد ،که می گفت» :معيار ھمه چيز خدا

جاه خوش کرده است وآن را از واقعيت ھای حقيقی اش دور می سازد .از آن جائی که

است«

»ايلياد« و»اديسه« ،اين دو اثر تاريخی به يک شاعر يونانی ،ھومر نسبت داده می شود،

تمام اين قضايائی که آبستن حوادث به مراتب بدتری بعد از خود بودند ،مقارن با زمانی

وسرتاسر اين دو اثر نيز بيشتر با يک سبک سمبوليزم ادبی نگارش يافته است ،تا تاريخ

شد که شھر متمدن سپارت وارد يک جنگ تباه کننده وسقوط دھنده شد .خانوادۀ ميسنی

نويسی وحتا رمنس ورمانتی سيزم ،پس چنين مزخرفات را نيز می توان در کنار اين

بعد از سال  ١١٠٠قبل از ميالد با شھر نسبتا ً متمدن ديگر» ،تروا« جنگی را آغاز کرد

که؛ زمان نگارش اين آثار ،سخت تأثير افکار خرافاتی مذھبی بود ،به اين مسأله نيز ربط

که ،اين جنگ ،نيروھای مالی ونظامی ھر دوجبھه را به شدت به تحليل برد ونابود

داد .امروز تپه ای در سواحل ترکيه يافت شده است که ،حفاری آن توسط باستان شناس

گردانيد ومتالشی شدن اقتصاد اين خطه ،کمک کرد تا مزخرفات پرستی ،موھوم پرستی

معروف المانی» ،کارل شليمان« ،در سال  ١٨٧٠صورت گرفت وثابت ساخت که؛ اين

وخدا خلق کردن بيشتر سرو سامان بگيرد وزندگی توده ھارا تحت کنترول خود بگيرد،

تپه ،از ميراث ھای شھر تروا وجنگ تروا است[.

وخدا باوری افالتونی ،ارسطوئی وھم کيشان به کرسی بنشيند.

قضايا يکی پشت ديگری می رفتند تا؛ شھر ھای متمدن ومترقی يونان را ،به سوی

»جنگ تروا« که نوشتۀ تاريخ نامۀ آن ،به شاعری به نام»ھومر« نسبت داده می شود،

جھالت وکسالت سمت وسو بدھند ومردمان ،به جای کار کردن در مزارع و مشغوليت

ھرچند که از گزند تحريف ودروغ بافی ھای پندار پروران وخرافه پرستان مصون نمانده

ھای ديگر شان ،چشم خود را به آسمان بسته و»روزی« آماده از خدايان بخواھند وھر

است ،اما درھرحال ،يکی از نا گوار ترين حوادثی بود که باعث سقوط ورکود مالی

روز که مشکل ديگری برای شان پيش آيد ،خدای ديگری ،که اقتضای مشکل جديدشان

ونظامی تمدن يونان-سپارت -وتمدن تروا گرديد.

را بکند ،برای شان بسازند وبه تعبد و تقدسش بپردازند.
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سقوط اقتصادی شھرھای متمدن يونان بود که؛ خدايان موھوم وخيالی ،بعد از اين سقوط

شخص در يک صنف معين ،منوط به اعمال وی است« ،يعنی اين دو بينش» ،اساس

مالی و اقتصادی ،در يونان سر برآوردند وحکومت شان را برمردم فقير ونياز مند ،آغاز

مذھب ھندی ھا می گردد« واين عوامل سبب گرديدند تا؛ جامعه به طور عينی ،اقتصادی

نمودند .دقيقاً ھمين سقوط اقتصادی يونان بود که »زئوس« ،خدای آسمان وزمين ،بانماد

وفرھنگی ،برای ظھور بوديزم آماده گردد وخرافه پرستی شکل گيرد.

عقاب وآذرخش» ،آپولون« خدای خورشيد» ،پوزئيدون« ،خدای درياھا وزمين لرزه،

زمانی که نگاھی ھرچند گذرا ھم به تاريخ ايران داشته باشيم ،می بينيم که؛ زمانی که

»آفروديت« خدای عشق وزيبائی» ،آرتميس« خدای شب وفرمانروای حيوانات ،وخدايان

يونان اندک اندک راه زوال وفروپاشی را در پيش گرفته بود ،در ايران به علت تضاد

ديگر ،برسرنوشت مردم حاکم شده و ادارۀ امور را از دست مردم گرفتند وچه وحشيانه

زياد آب وھوای آن برحسب زمان ومکان واز جانب ديگر ،خشکی وکم آبی قسمت زيادی

مردم به گودال فقر وبدبختی پرتاب گرديدند ،تا اين که شرائط برای به صحنه آمدن پسر

اين سرزمين و نبود دره ھا ودرياھای مساعد ،مردمان زندگی کامالً »ايالتی« داشتند ،و

خدا ،عيسای مسيح ،آماده گرديد واين بار ،ھيوالی ديگری به مکيدن خون توده ھا

طبيعی است که اين سبک زندگی و خصوصيات طبيعی مناطق ،باالی طرز تفکر

مشغول گرديد.

ايالتيان و چادر نشينان تأثير بسزائی داشتند .زمانی که دين مادی »زردشت« در ايران

درچين ،که از ٢٠٠٠سال قبل از ميالد تا ۵٠٠سال قبل از ميالد عھد مفرغ به شمار می

پذيرفته شد ،در آن مقطعی از زمان ،اين دين يک عامل ترقی و پيشرفت محسوب می

رود ،ھنوز طبقۀ روحانيون وجود نداشت و بين فلسفه و مذھب جنگی در نگرفته بود،

شد ،زيرا يک آئين مادی بود و به اساس ماديات واحترام به حيوانات ،مثالً سگ ،به

وھنوز که فشار ماليات و جنگ به حد اعالء نرسيده بود و دھاقين عمالً قدرت استخالص

وجود آمده بود و دير زمان ،اين دين عاری از اصول عرفان وتصوف بود -اما بعداً اين

خود را داشتند ،نيازی به تصوف وخرافه پرستی ديده نمی شد .اما بعد از اين که» :فشار

دين نيز نتوانست از زھر تصوف وعرفان به دور بماند -در کل ،عوامل به ظھور رسيدن

ماليات وجنگ به حد اعالی خود رسيد ودھاقين قدرت استخالص خود را از دست دادند،

اين دين نيز عوامل کامالً مادی بودند .و دعوت به مھربانئی را که زردشت به حيوانات

»الئوتسه« ظھور می کند« )دکتورتقی ارانی ،عرفان واصول مادی( ودرھمين زمان

می کرد ،نيز کامالً برخاسته از بستر ماديات وعوامل مادی بود ،قسمی که دکتور تقی

است که؛ جنگ ھرچه بيشتر توده ھارا ازلحاظ اقتصادی وانسانی به سوی نيستی

ارانی ،کسی که جناب الف زن ودروغ باف -مطھری ،-آثارش را درسينه دارد ،می

ونابودی می کشاند و فشار مضاعف طبقۀ حاکم نيز باالی توده ھا اوج می گيرد ،پادشاه

گويد» :احترام سگ برای پاسبانی گله واحترام گاو برای زراعت واحترام به آب و

»پسر خدا« خوانده می شود.

درخت در سرزمين گرم و خشک صرفاً به واسطۀ احتياج مادی است .اگر صرف ترحم

اين زمانی است که در ھند» ،آريه« ھا از شمال باالی ھند ھجوم آورده وبوميان ھندی را

به موجودات زنده از نظر اخالق ،مورد توجه زردشت بود ،ممکن بود به جای سگ

غالم وبردۀ خود ساختند .وقدرت مقابل »برھمن« ھا تشکيل گرديد که؛ با به وجود آمدن

وگاو مثالً سوسمار و ورغ را برای احترام پيشنھاد کند .چون مکتب زردشت مادی است،

اين طبقات ،تئوری نسبيت ارثی شکل می گيرد و انسان ھا را نظر به حرفت پدران و

اصوالً عاری از عناصر عرفان است «.اما زمانی که؛ بعد از دوران سيروس وکامبيز

اجداد شان صنف بندی می کند و تفاوت ھا چشم گير می شوند و»ارتباط وضعيت صنفی

وشروع دورۀ داريوش ،ماليات بر دھقانان فزونی گرفت وشانه ھای دھقانان را در زير

کنونی فرد با وضعيت صنفی گذشته و وضعيت صنفی آينده« و»کورما ،يعنی تولد يک

اين ماليات سنگين خورد می کرد ،خصوصاً بعد از زمان »قباد« ودورۀ انوشيروان ،اين
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ماليات باالی زمين ،درخت وحيوانات نيز بسته شد که؛ قبل از آن ،درخت ھا وحيوانات

تمام اين ھا زمانی بدترين تأثير خود را باالی مردم می گذاشتند که؛ بعد از جنگ ھای

بری از اين تکليف بودند ،وبعد از آن دوره ،بدون اين که دھقانان به طور ھميشه و دايمی

طوالنی وپرھزينه بين ايران يونان ،حملۀ سکندر باالی آن مرز و بوم شروع شد وشيرۀ

درخت ھا و حيوانات را در اختيار داشته باشند وآن ھارا تصاحب کنند ،از درخت ارباب

جان مردم را مکيد.

دوباره به خود ارباب مجبور به پرداخت ماليات بودند .وبه گفتۀ دکتور تقی ارانی که از

در ھمين زمان بود که در ايران امپراتور »برگزيدۀ خدا« در روی زمين خوانده شد ودر

تاريخ طبری نقل کرده است ،غير زردشتی ھا »يکنوع جزيه نيز پرداخت می کردند.

جزيرۀ عرب ،رسم زنده به گور کردن دختران سايۀ سنگين و وحشتناک خود را باالی

مقدار ماليات ھا روز به روز به واسطۀ احتياج جنگی زياد تر می شد «.واين عوامل در

مردم گسترانيد وھمه را دعوت به وحشيگری می کرد!! يونانی که روزی ،مھد تمدن

کنار عوامل ديگر باعث می شدند که ايران نيز مانند ،ھند وچين ،راه خرافه پرستی را

وترقی خوانده می شد ،تمام ھم وغمش ،روح شده بود وکار روحی!!

در پيش گيرد ،عوامل ديگری که باعث شتاب در اين حرکت می شدند ،دکتور تقی ارانی

يکی ندا سر می داد که» :روح جاودان است« )سقراط ،که تا آخرين لحظات ،که محکوم

آنھا را اينطور شماريده است:

به محاکمه شده بود ،نيز ھمين سخن را می گفت( وديگری که نابغۀ زمين وزمان خطاب

»تملک خصوصی وانتقال تمول به وسيلۀ ارث وجود داشت .اعيان از مخلوط شدن با

می شد ،افالتون ،تئوری »جاوانگی ايده« را برای مردم تبليغ می کرد ،و»ايدۀ خير« را

توده ھا اجتناب داشتند  ،زناشوئی با مادر وخواھر از اين لحاظ ميان اين طبقه رواج

واال تر وبھتر از ايده ھای ديگر وجاودانه تر از ايده ھای ديگر می پنداشت ،بدون اين که

داشته است .قشون از يک قسمت سوار و يک قسمت مھم پياده تشکيل شده بود ،پياده

معيار و مالکی برای اين سنجش خود داشته باشد ،به جز قانون بردگی!!

عموما ً از دھاقينی بود که مواقع جنگ اعزام می شدند .تا زمان خسروپرويز تجمل دايماً

تا اين که؛ امپراتوی سپارت بعد از جنگ ھای پی درپی با ايران و بعد از آن ھم با

رو به تزايد بود وجنگ ھا بارم شرقی نيز وجود داشت .اين فشار مالياتی وجنگ باعث

امپراتوری آتن ،اندکی وضع آرام تری به خود گرفت و بار ديگر مردم به جای اين که

می شدند به تدريج ،نظير سقراط دريونان ،عيسويت در رم ،بودا درھند ،الئوتسه درچين،

شکم گرسنه به جبھۀ جنگ بروند ،مشغول زراعت وپيشه وری گرديدند واز لحاظ مادی

ومی بايست در ايران نيز عقايد عرفانی به ظھور می رسيد و ھمينطور ھم بود« )دکتور

واقتصادی خود را از تنگنای فقر و بدبختی تا حدی نجات دادند .زمان قسمی مساعد می

تقی ارانی ،عرفان واصول مادی(

شود که برای بار دوم مادی انديشی رونق می گيرد وبستری برای پرورش »ھراکليت«

دقيقاً ھمينطور شد .تقريبا ً در قرن سوم قبل از ميالد ،مذھب و مسلک »متراايزم« )مذھب

وامثالھم مھيا می شود .اما آتن به عکس ،در آتن است که افالتون فلسفۀ خود را برمبنای

مھر وعشق( در صحنه پديدار گشت و ترک جان و مال و نام و ننگ را تبليغ و ترويج

فلسفۀ سقراط شکل می دھد وجامعه را به صورت رسمی وقانونی به طبقات مشخص

می کرد ومردم را از زندگی کردن باز می داشت و اوضاع مادی واقتصادی ايران را به

ومتمايز از ھم ،تقسيم می کند وبرای ھريک از اين طبقات ،تعيين تکليف می کند ،طبقات

سوی نيستی ونابودی فرا خواند و برای ساليان دراز ،مردم و اقتصاد مردم را در حلقوم

افالتون از اين قرار است:
-١

خود بلعيد.

زمامداران .که اين طبقه ،طبقۀ حاکم جامعه بوده وبرده ھارا در اختيار دارند،

يعنی برده داران.
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پاسداران .يعنی قدرت و دولت ،که درچنين جوامعی ،دولت نيز چيزی نيست

که برای شان پيش می آمد ،يک خدای جديد ،با نام وخصوصيات جديد برای خود خلق
می کردند وآن را عبادت می کردند .ما منکر اين نيستيم که در زمان قديم و در يونان

جز ارادۀ طبقۀ حاکم ،که عبارت از برده داران باشد.
توليد کننده ھا .که اين طبقه برده ھا ،دھقانان ،وخيل اندک پيشه وران را در بر

باستان انديشه ھای مادی وجود نداشتند -چون در اين صورت ما خود ،که ادعا داريم

می گيرد ،که ھمه در حکم برده بودند واز قانون بردگی تبعيت می کردند) .تاريخ انديشۀ

مادی می انديشيم وبه ديالکتيک باورمنديم ،ديالکتيک را نقض می کنيم -اما ادعا داريم

سياسی درغرب ،از سقراط تا ماکياولی ،دکتور کمال پوالدی(

که؛ ھرزمانی که مردم از نگاه مادی واقتصادی در وضعيت بھتری بودند وبراين اساس،

بنابر فلسفۀ افالتون؛ عدالت زمانی در جامعه به صورت درستش تطبيق می شود که

راه به سوی پيشرفت وترقی در پيش می گرفتند وتوجه مردم به طرف علوم جذب می

ھريک از اين طبقات ،در طبقۀ خود ودرجای خود کار کند ومنظم باشند ،يعنی برده ای

گرديد ،انديشۀ مادی نيز پديد می آمد ومادی انديشی حاکم می شد!!

که ذاتاً برده آفريده شده است ،اگر از اين قانون الھی سرپيچی کند ،عدالت را نقض می

مطھری چه بی شرمانه وبی پايه ادعا دارد که:

کند وھم چنان برده داران اگر ،رفتاری جدا از قانون بردگی با برده ھا داشته باشد ،مثالً

» انديشۀ انکار خدا ومعاد در عصر جاھليت ودر ميان مردم جزيرۀ عرب وجود داشته

برده ھارا در مقام باالتر از يک برده بپندارند ،نيز عدالت خدشه دار می شود .چه خوب

است«

می بينيم که؛ افالتون به قانون بردگی صبغۀ قانونی ورسمی بخشيده وتبعيت از آن را نيز

اما طبق معمول ،اين جامع الکماالت ھا و نابغه ھا وفيلسوف ھای قرن ،ھيچ گاھی ،از

مقدس واليتغير می داند» :بيماری روح وقتی روی می دھد که؛ اجزائی که بايد فرمان

اين که؛ دروغ بگويند و لفاظی کنند وبی خريطه فير کنند وتاريخ را تحريف کنند و

ببرند ،حکومت کنند« )ھمان اثر(

ذھنيات ذھن بيمار خود را به جای واقعيت ھا بر کرسی بنشانند و درنھايت ،با استھزاء

واز طرف ديگر؛ چون تمام مصروفيت ھای آتنيان خالف سپارت ،که به زراعت وپيشه

وريشخند زدن به علم وحقيقت ھا ،ھرزه الئی کنند وننگ نامه بنويسند ،ھيچ آزرمی

وری مشغوليت داشت ،به نظامی گری ودريانوردی با مانور ھای نظامی بودند و با اين

ندارند واحساس شرم نمی کنند!! وچيزی را که استفراغ می کنند ،به اين نمی انديشند که

طبيعت نظامی وجنگ جوئی ،وارد جنگ ھای ديگری با ايران شدند ودر صدد گسترش

کسی خواھد گفت :فيلسوف جان ،آيا می توانی برای اين دروغ خود سند ومرجع ومنبعی

امپراتوری از دست رفتۀ شان برآمدند ،تا اين که سکندر اين رؤيا را از سرشان پراند

بنويسی؟؟!!

وآتن را نيز درکام جھان گشائی خود فرو برد.

آيا اين چند خدائی ،نشانه ھای از مادی انديشی است ،يا خرافه باوری؟؟!!

....

آيا اين زنده به گور کردن ھا در انديشۀ مادی نھفته اند يا در کيش مزخرف ومبتذل

با تمام موضوعاتی که در اين جا گفته شد ،ھدف اين است که؛ خالف ادعای بی پايه

ايدآليستی؟؟!!

ومطابق ميل درونی مطھری ،در قرون قديمه انديشۀ مادی نه ،بلکه انديشۀ ايدآليستی بر

آيا اين »جاودانگی روح«در انديشۀ مادی گری است ،يا انديشۀ ايدآليستی ومزخرفات

سرنوشت مردم حکومت داشته و اين در قرون اوليه و دوران قبل از اسالم جزيرۀ عرب

پرستی است که آکنده از اين لجن کاری ھا است؟؟!!
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بود که انسان ھا برای ھريک از مسائل روزانۀ خود ،وبرای ھريک از مشکالت مادی
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آيا اين يکی از اصول انديشۀ مادی است که امپراتور را -که خون توده ھارا ھمچون زالو

وضعيت وخيم تری قرار می گرفتند ،توان پرداخت ماليات کمر شکن از توده ھاگرفته

می مکد وزندگی شان را لگد مال می کند»-پسر خدا« بخواند ،يا انديشۀ ايدآليستی است

می شد ،برده داران زنجير ھای گردن برده ھارا بيشتر محکم می کردند وجنگ ھای

که با چنين مھمالت بافی ھا ،توده ھارا تباه می کند؟؟!!

ويران گر نيز قربانی خود را از توده ھای بی چيز می گرفتند ،اين چند خدائی

آيا اين ھم در انديشۀ مادی است که توده ھارا به عبادت سيل و طوفان مجبور سازد و اين

ومزخرفات پرستی نيز اوج می گرفت و حاکميت خدايان باالی انسان ھا ھمه جانبه تر

حوادت طبيعی را به عنوان خدا و قادر وتوانا برای مردم تعريف کند ،يا انديشۀ ايدآليستی

می شد .و زمانی که شرايط به گونۀ ديگری پيش می آمد وتودۀ مردم از زير بار کمر

است که حتا برای شاشيدن خود نيز خدای جداگانه می تراشد وبرای رفع مواد غايطۀ

شکن ماليات ،قانون وحشتناک بردگی ،واز دست دادن جان خود در جنگ ھا ،اندکی

خود خدای جداگانه؟؟!!

رھائی می يافتند ،بساط خدايان نيز برچيده می شد وتوده ھا خدايان موھوم شان را کلوله

بررسی دقيق يک موضوع تاريخی اين است که؛ ما در حين بررسی آن موضوع ،بايد در

کرده در زباله دانی تاريخ می انداختند ،مادی انديشی به وجود می آمده وماترياليزم

زمان ھمان موضوع زندگی کنيم ،نه اين که آن موضوع تاريخی را برحسب زمان خود

سروسامان می گرفته...بلی اين است قانون طبيعت ،واين است رابطۀ انسان ھا با خدا.

به بررسی بگيريم .يعنی ببينيم چه عوامل واوضاعی باعث شده تا چنين وضعيتی پديد آيد

واکنون که شاخه ھای مختلف ايدآليزم ،در ھمان راھی روان اند که چندين قرن قبل

يا چنين حادثه ای اتفاق افتد ،و مطھری که در پوده گوئی خود از مد نظر گرفتن اين

اسالف خرافه پرست وچند خداپرست شان روان بودند .اسالم که امروز خود را دين

موضوع بسيار فاصله دارد ،مجبور است از سر قھر وغضب زياد باالی مارکسيزم

متمدن ،منطقی و بھتر از ھمۀ اديان می خواند نيز چيزی نيست جز شسته روفتۀ ھمان

وناتوانی در مقابل آن وضعف دليل علمی در مقابل آن ،به ھذيان گوئی روی بياورد

پولی تئيزم باوری يونان باستان» ،ﷲ اکبر« يکی از کلماتی است که بيشترين مورد

وافسانه سرائی کند!! ما می بينيم که ھرچه از لحاظ تاريخی به عقب برگرديم ،از لحاظ

استفاده را در دين اسالم دارد و مسلمانان حتا بدون اين که چيزی از معنای اين واژه

اقتصادی ومادی نيز به طرف اوليه بودن در حرکت می شويم وبه ھمين سان ،از لحاظ

فھميده باشند ودر چرائی وچيستی آن توجه کرده باشند ،ھمواره ھمان واژه ورد زبان

فرھنگی واخالقيات نيز بدوی تر می شويم وآثار وحشی گری ھرچه بيشتر در انسان

شان است وآن را عبادت می کنند.

ھانمايان می شوند وپديده ھا وحوادث برای انسان ھا مجھول می شوند ومجھوالت

در کلمات مقايسه ئی ،واژه ھا ھرکدام به ترتيب ارزش ومقام خود ،قابل استفاده اند

افزايش می يابند وعلت ومعلول ناشناخته باقی می مانند وطبيعت وحوادث بر انسان ھا

ودرجايگاه ھای» :خوب« و »خوبتر« و»خوبترين« و»بزرگ« و»بزرگتر« و

چيره می شوند وانسان ھا ھر روز در مقابل طبيعت ،پديده ھای متغير در طبيعت

»بزرگترين« و ھمين قسم به درجات مشخص ومتمايز از ھم تقسيم بندی می شوند ،بنابر

وحوادث طبيعی ناتوان تر می شوند وراه برای حکومت جھل وخرافی باز می گردد.

ھمين خصوصيت شان ،ارزش ومقام شان قابل تثبيت است وشناخته می شود.

بنابر آن چه گفته آمد ،واقعيت ھای تاريخی نشان دھندۀ آن اند که خالف آرزوھای بی سر

»ﷲ اکبر« يا خدای بزرگتر ،نيز از ھمين قسم واژه ھا است که در دوران چند خدائی به

و پای مطھری ،ما در تاريخ می بينيم ،در »عصر جاھليت« ،مادی انديشی نه ،بلکه

وجود آمده وبه تناسب کارکرد و وظيفه اش ،برايش مقام داده شده است ،يعنی :خدای

مزخرفات پرستی وچند خدائی موجود بوده وھر وقت که اوضاع مادی توده ھا به

بزرگتر .ويل دورانت در بارۀ سلسله مراتب خدايان طور ذيل نگاشته است:
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»می توان انبوه خدايان يونانی را به ھفت گروه تقسيم کرد :خدايان آسمان ،خدايان زمين،

با تمام اين ھا بازھم از اين نقد نويس متفکر و فيلسوف ايران زمين بايد پرسيد که؛ آيا

خدايان حاصلخيزی ،خدايان حيوانات ،خدايان زيرزمين ،خدايان گذشتگان ياقھرمانان

»دورۀ جاھليت« است که مردم مادی می انديشند وبه ھيچ خدائی باورمند نيستند ،يا دورۀ

وخديان المپی« که ھرکدام وظيفه ای مشخص وبه خصوصی داشتند وبرحسب ھمان

شگوفائی علم و ھنر است که چنين مزخرفاتی از زندگی مردم ناپديد می شود؟؟!!

وظيفه ای که برای شان می شناختند ،مقام ومنزلت شان را تعيين می کردند ،مثالً زئوس

وآيا اين پولی تئيزم و چند خداباوری وچندين بت پرستی مربوط مادی انديشی است که در

خدای خدايان ،ياخدای باالتر از ھر خدای ديگر ،يا »ﷲ کبير« بود وديگران نيز به

»دوران جاھليت عرب« وجود داشته ،يا ايدآليزم است که موجد چنين مزخرفات است و

مراتب دارای مقام مشخصی بودند ،دکتور روشنگر در کتاب »ﷲ اکبر« در ارتباط اين

ھنوز که ھنوز است ،ھمان جاھليت جزيرۀ عرب در ايدآليزم وجود دارد و به يک نوعی

موضوع ،بادالئل علمی وتاريخی ،چنين نوشته است:

ھمان جاھليت مطلق را باخود حمل می کند و در مواردی حتا جاھل تر از آن دوره شده

»مھم ترين شعاری که مسلمانان جھان در ھنگام برگزاری نماز وعبادت به کار می برند،

اند ،زيرا »ﷲ« و»ﷲ اکبر« واز اين قبيل واژه ھا ،واژه ھای اند که مردم جاھل وچندين

شعار وياعبارت »ﷲ اکبر« است... .محمد پس از بستن عنوان پيامبری به خود ،اظھار

خداباور آن روز خلق کردند وبه وجود آوردند ،ولی بعد از چندين قرن ،امروز ،پيروان

داشت که »ﷲ« خدای يکتای جھان او را به پيامبری برگزيده است .ولی ،دالئل وشواھد

ايدآليزم ،موجودات موھوم ھمان مردم جاھل جزيرۀ عرب را می پرستند وبه آن باور

بسيار معتبر وسنگ نبشته ھای باستانی بسياری وجود دارند که نشان می دھد» ،ﷲ« نام

دارند!!.

بت مشرکان وبت پرستان منطقۀ عربستان ،پيش از ظھور محمد و اسالم بوده واختراع
ويا نوآوری محمد نمی تواند باشد.... .ھنری پريزرود اسميت ،استاد دانشگاه ھاروارد می

بخش چھارم

نويسد :پيش از ظھور اسالم ،واژۀ »ﷲ« به وسيلۀ تازی ھا مورد استفاده قرار می گرفته

»مکتب مادی مکتب انحصار است ومکتب الھی مکتب ضد انحصار« )علل...ص(١٢

است.... .دکتور مونتگومری وات می نويسد... :بديھی است که ﷲ پرستی يکنوع بت

چه جالب است زمانی که آدم وجدان وشرف خود را در پاکت کرده و به رود »گنگا«

پرستی بوده... .محمد که از نبوغ رھبری سرشاری برخوردار بود ،برآن شد تا به کيفيتی

بيندازد!! ،زيرا ،راستش اين »وجدان« ،حيثيت ،شرف وغيرت نيز خودش يک انحصار

ھم بت پرستی را از بين ببرد وھم اين که عقيده به ا»ﷲ« وبويژه »ﷲ بزرگتر« از ساير

است که انسان را از انجام دادن بسا کارھا مانع می شود .مسؤول کسی است که خود

بت ھارا برای تازی ھا نگھدارد تا بدين وسيله آنھا را به برنامۀ رسالت خود جلب

آگاھی داشته باشد واز وجدان وشرف انسانی برخوردار باشد ،فقط وتنھا فقط در اين

وراضی نمايد) «.دکتور روشنگر ،ﷲ اکبر ،چاپ اول١٣٧۵ ،خورشيدی ،بنگاه

صورت است که انسان می تواند به وضعيت رقت بار خود وجامعۀ خود پی برده ودست

انتشاراتی پارس ،سانفرانسيسکو ،ص  ١٨٧الی (٢١٣

به عصيان می زند .ديوانه نه به اين خاطر که انسان نيست ،از او انتظار وچشم داشت

واسالم امروز دقيقاً ادامۀ ھمان بت پرستی ديروز است که انسان ھا بت ھای بی شمار را

درست بوده نمی تواند ،بلکه دليل مسؤول نبودن فرد ديوانه وبيھودگی انتظارداشتن

می پرستيدند ،وامروز مسلمانان بدون اين که به اين مسأله بينديشند که مگر اين خدای ما

ديگران از او ،نداشتن آگاھی انسانی و وجدان وشرف بيدار است ،نه »انسان« به معنای

با کی يا کی ھا مقايسه شده است که نسبت به آنھا بزرگتر و بزرگترين است ؟؟

داشتن دو چشم و دو گوش وبينی و پيشانی بدون موی و راست راست راه رفتن!!
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شخصی که به ھيچ خدا وقوۀ ماوراءالطبيعه ای باور ندارد ،اگر در بيابانی ،زنی لخت و

در اين صورت نيست که ارزش انسان ومسؤوليت انسان ھا معنا ومفھومی به خود می

بی پروائی را ببيند - ،از ھمان زن ھائی که جناب مطھری وامثالھم برای مسلمانان در

گيرد؟!

بھشت وعده می دھند ،تا در دنيا زن ھای زيبا وصورتی شان را به راحتی از چنگ شان

مطھری که مثل ھميشه خواسته است در اينجا نيز تيری را به ھدف نامعلومی به ھوا

در آورند -وھيچ مانعی برسر راه اين که؛ اگر شخص بخواھد باالی زن تجاوزکند ،وجود

شليک کند ،اندکی ھم به اين نينديشيده است که؛ ممکن است ھمين تير دوباره از ھوا

نداشته باشد ،در اينجا فقط يک چيز است که شخص متمايل به تجاوز را از کارش باز

برسر خودش فرود بيايد ،او طبق معمول باز بی پايه سخن گفته است و برای اين که

می دارد ،واو مانع» ،وجدان« و»حيثيت« خود ،وزن است که بااين کارش از بين می

مردم بدانند» :مطھری کتاب قطوری نوشته است« ،به پرت وپالگوئی روی آورده

رود .يعنی اگردر اين مسأله کمی دقت کنيم ،می بينيم که در چنين موقعيتی» ،وجدان«

وناشيانه سياه بر روی سفيد نوشته است وجعل پردازی کرده است.

و»شرف« شخص» ،انحصار«ی را برايش به وجود آورده وشخص را از داشتن

ھدف از نگارش سطور باال اين بود که؛ برای اين که کسی بتواند در جعل پردازی

»آزادی مطلق« محروم ساخته است ،و اگر شخص در اين حالت وجدان وحيثيت مرده

وھرزه الئی وژاژخوائی ،به پای مطھری برسد وھمچون او ،ھذيان بگويد و رذالت

ای می داشت -مانند جناب مطھری ،که برای زدن حريف از ھيچ رذالت وحقارت

پيشگی کند ،ايجاب می کند که عيناً ھمانند مطھری ،انحصار وجدانی خود را دريده

وزبونی ودروغ بافی اباء ندارد -به راحتی می توانست باالی زن تجاوز کند ،بدون اين

وخود را از قيد وجدان وغيرت وشرافت وحيثيت انسانی رھا سازد ،که مطھری

که از ھيچ عذابی رنج ببرد وبدون اين که سنگسار وشالق در انتظارش باشد وبدون اين

خرسندانه ومغرورانه ادعاء دارد» :مکتب الھی اين انحصار را شکسته است« واز قيد

که از طالق شدن زنش توسط مالی قريه ترسی داشته باشد .آيا اين انحصار}وجدان{ که

وبند انسانيت آزاد است ،فقط در مقابل نيروی گم وموھوم وخرافی ماوراءالطبيعه است

باعث شده تا حيثيت تبار انسان ھا از لکه دار شدن نجات يابد وارزش ھای يک انسان

که خود را می بازد وبرده می شود ،در غير آن ،ھيچ احترام واھميتی به انسان وانسانيت

محترم شمرده شود ،محکوم به از بين بردن است ،يا تقويت؟؟!! آيا اين که شخص فقط به

نمی دھد ،صرف آن گاه در مقابل انسان زانو می زند که؛ منافع مادی اش تقاضا نمايد!!

خاطر اين که يک انسان است وارزش ھای انسانی در او نھفته است و جانب مقابل نيز

ومسؤوليت آن زمانی برايش معنا پيدا می کند که شکمش خالی باشد ،ولی متأسفانه بايد

ھم چنان ،و خود ،رابطه ای دارد با شخص جانب مقابل وھردو از يک سرنوشت

گفت :تا زمانی که زنجير وزندان مذھب و دين و خدا وجود داشته باشد ،شکم مبلغين

وسرشتی برخوردار است وھمين رابطۀ انسان وانسانيت باعث شده تا شخص از زير پا

مذھب و خدا ھيچ وقت خالی نمی شود وھميشه از خون انسان ھا تغذيه می کنند!!

گذاشتن حريم ارزش ھای تبار انسان ھا برخود بلرزد وشکستن آن حريم را ننگ شمارد

اما ما در اين جا برای اين که بازھم ثابت کنيم اوالً :جناب مطھری با تمام افاده فروشی

ودر اين جا ھيچ وھم و خيال وخرافه ودروغ وھيچ نيروی متافزيکی را که ديگران آن را

وعالمه مآبی ھايش ،ھنوز از »مسؤوليت« و »انحصار« ،حتا از لحاظ معنای واقعی

دستاويز ھمۀ جنايت ھای خود ساخته اند ،وجود نداشته باشد و به گفتۀ برتراند راسل:

کلمه ھم چيزی نفھميده است ،فقط يکی دو مثال زنده و روشن از مسائلی که ھمه روزه با

»کار درست را به دليل درست بودنش انجام دھد نه برای اين که راھی است به بھشت«به

آنھا دست در گريبانيم ،آورده و»انحصار« را برای جناب شان معنا می کنم .ودر آخر

راستی اين انحصار ،قابل قدر نيست واز ارزش اليتناھی برخوردار نيست؟؟!! وآيا فقط
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عريضه ای که اين پوده گوی لفاظ با کلمات درھم وبرھم بر سر خود کرده است ،نيز

»نساؤکم حرث لکم فأتو حرثکم انی شئتم« )آيت  ،٢٢٣سورۀ بقره ،نقل از بازشناسی

خدمت خواننده ھای عزيز عرض خواھم کرد.

قرآن(

»وماکان لمؤمن والمؤمنه اذا قضی ﷲ ورسوله امرا ای يکون لھم الخيره من امرھم ومن

ترجمه» :زنان شما کشتزارھای شما ھستند ،پس به ھر نحوی که ميل داريد برای کشت

يعص ﷲ ورسوله فقط ضل ضالله مبينا« )قرآن ،آيت  ،٣۶سورۀ احزاب(

در آنھا درآئيد«

ترجمه» :ھيچ مرد وزن مؤمنی را در کاری که خدا ورسول حکم کنند ،اراده واختياری

ودر آيت  ٢٢٨سورۀ بقره چنين آمده است:

نيست وھرکس نافرمانی خدا ورسول کند به گمراھی سختی افتاده است«

»ولھن مثل الذی عليھن بالمعروف وللرجال عليھن درجه وﷲ عزيزحکيم«

آيت باال را محمد زمانی از شکمش در آورد ،که می خواست زينب ،بنت جحش ،دختر

ترجمه» :وزنان را بر شوھران حقوق مشروعی است چنان که شوھران را بر زنان،

عمه اش را به عقد زيد ،پسر خوانده اش در آورد ،ولی زينب وبرادرش عبدﷲ ھردو

ليکن مردان را برزنان برتری خواھد بود وخدا برھمه چيز توانا وبه ھمه امور دانا

مخالف اين ازدواج بودند ،زينب می گفت» :او از اشراف قريش است وبا غالم آزاد

است« )تکيه ازس .رھا است(

شده}که حاال ثروت وسرمايۀ خوبی به ھم زده بود و از سرمايه داران عرب آن روز به

آيا زنی که درھيچ چيزی خود کمتر از مرد نبوده وھيچ عملی نيست که مرد بتواند آن را

شمار می رفت وثروتش برای محمد از اھميت خاصی برخوردار می توانست باشد-

انجام دھد ولی زن از انجام دادن آن عاجز باشد ،نيست و...چنين موجودی را صرفاً به

توضيح از س.رھا{ازدواج نخواھد کرد) «.دکتور روشنگر ،باز شناسی قرآن ،ص

خاطر جنسيتش ازھمه چيزش محروم ساخته و به کشتزار مرد تبديل کند ،خودش

 ،٢٧٧نشر نيما(

انحصار نيست؟ آيا اين عمل ھزار ھا بار بدتر از انحصار نيست؟! آيا اين زندانی کردن

اين وصد ھا آيت وسوره و احکام از اين قبيل می توان يافت که در طی آنھا ،کوچکترين

مطلق نيم نفوسی از جامعه نيست؟!! آيا اين »کشتزار« پنداشتن زن برای مرد ،پائين

اراده واختياری ھم که يک انسان مذھبی می توانست داشته باشد ،از او می گيرد وانسان

آوردن حيثيت و مقام زن در حد يک حيوان بی شعور وبی زبان نيست؟؟!!

را ھمچون بردۀ بی اختيار ويک رقاصۀ کوکی ثابت می سازد که کنترول آن از ماوراء

واين که می گويد» :ھيچ مرد وزن مؤمنی را در کاری که خدا ورسول حکم کنند ،اراده

طبيعت و انسان ھا می شود!! ودرد آور تر از آن ،چيزی که ما در اين آيت می بينيم،

واختياری نيست« خودش به غير از انحصار مطلق ،ديگر چه معنای می تواند داشته

سلب اختيار ويا به گفتۀ عربی» :تفوض« را مطلقا ً از زن گرفتن است وزن در اينجا

باشد؟!! آيا انحصار در قاموس »مکتب الھی« و از آن جمله »اسالم« ،به چه چيزی گفته

چيزی نيست جز يک ابزار بی روح وغير حيه که فقط طبق ميل وخواست مرد می تواند

می شود؟

غرائض شھوانی مرد را رفع بکند وبرايش چوچه بزايد ويک بردۀ مطلق برای مرد

انسان ھا فقط با عمل شان و کردار شان است که می توانند تفاوت ھا را ايجاد کنند وفقط

باشد!! وزن در مکتب الھی واز آن جمله دين اسالم ،حيثيت جز»کشتزار مرد را ندارد«

با عمل شان است که می توانند بدی ھاوخوبی ھارا به وجود بياورند ،در صورتی که

که مرد»ھروقت خواست ،می تواند در کشتزار خود داخل شود« ورفع غريزه کند:

اجازۀ اين کار نيز از انسان گرفته شود ،آيا در آن انسان ديگر به جز يک گالدياتور بی
اراده و يک ابزار بدون اختيار ،ديگر چيزی باقی می ماند؟؟!! آيا جناب مطھری چقدر

afgazad@gmail.com -

afgazad@gmail.com -

۴۵
www.afgazad.com

۴۶
www.afgazad.com

پست و ذليل شده است که اين کالن ترين »انحصار« را ناديده گرفته وغرولند می کند:

آيا ھمين که مسلمانان می گويند» :دين اسالم بھترين دين وآخرين دين است« به جز

»مکتب مادی مکتب انحصار است«؟؟!! در غيرآن ،آيا »انحصار« شاخ دارد يا دم ،که

انحصار ،آيا حقيقت ديگری را می تواند تداعی کند؟!!

مطھری آن را در خود و در مکتبش نمی بيند؟؟!!

گاليله ،جوردانو بورونو ،تقی ارانی ،خسروگلسرخی وھزاران انسان پاکباز ومتفکر چرا

آيا ھمين که محمد می خواست دختر عمه اش را که حتا از لحاظ قيد و بندھای مزخرف

به شکل قرون وسطائی و تفتيش عقايد پاپيزم ،وحشيانه وحيوان صفتانه به جوخه ھای

اسالمی نيز با محمد فاصله ای زياد دارد ،به شخص مورد عالقۀ خود بدھد و از آن

اعدام سپرده شدند؟!! مطھری جز يک جواب ندارد که بدھد ،وآن ھم اين که :آنھا به ضد

طريق به مال و منال شوھر دختر عمه اش برسد ،خود ،به جز انحصار و انقياد چيزی

اعتقادات مذھبی شوريده بودند ومذھب را تحقير می کردند ،بلی گناه آنھا دقيقاً ھمين بی

ديگری است؟!! دختری که خودش حق انتخاب بايد داشته باشد و حق چگونه زندگی

پرده ساختن روی سياه و وحشت ناک مذھب بود و می خواستند برای مردم خود ثابت

کردن بايد داشته باشد وخالصه منحيث يک انسان ،از حقوق انسانی برخوردار باشد ،تمام

کنند که؛ مذھب فقط مستمسکی است برای دريدن من و تو ،وخدا سرابيست جھت اين که

آن را به پای غرائض محمد و اسالمش و نفع تجارتی محمد قربانی کردن ،به جز توھين

بتواند ما وشما را به گرسنه ماندن قناعت دھند وشعار دھند» :قناعت بھترين سرمايه

وتحقير انسانيت چيزی ديگری بوده می تواند؟؟!! وآيا سلب کردن تمام حقوق يک انسان

است «.آيا اين وحشيگری وحيوان صفتی ،که کوچکترين اعمال ضد مذھب خود را بر

از او و خالف ميل وعالقه و خواست او ،ومطابق ميل وخواست ومنافع خود عمل

نتافته وبالفاصله حکم تکفير واعدام وسنگسار انسان ھارا صادر کند ،آيا به جزانحصار

کردن ،وآن را تعميم دادن در تمام مناسبات دين وپيروان دينش ،بدترين وشرم آورترين

چيزی ديگری است که مطھری باتمام آنھا ،ناشيانه ندا سر می دھد» :مکتب الھی مکتب

انحصار بوده نمی تواند؟؟!!

ضد انحصار است«؟ آيا اين ضد انحصار بودنش در کجاست؟! مطھری وامثالھم در تمام

مطھری فقط از سر تفنن خواسته است بگويد» :مکتب مادی مکتب انحصار است ومکتب

عمر شان با دھان کف آلود و دستان خون چکان فرياد زدند :مسيحيت دين تسليم وبردگی،

الھی مکتب ضد انحصار« ولی ھيچ گاھی قادر به ثبوت اين ادعای مضحک وبی شرمانه

يھوديت دين نژادی وقوم پرستی ،بودائيت اصالً دين نيست ،برای اين که خدای خيالی

اش شده نمی تواند وباھر بار ھرزه الئی ،فقط آبروی خود ومکتبش را می برد وبس.

وآسمانی ندارد و ،...کمونيزم ،که يک نظام است و آن ھم نظام منظم مادی واقتصادی،

در دين اسالم يک مرد حق دارد تا چھار زن را ھمچون »کشتزار« در اختيار داشته

فقط جنبۀ ايدئولوژيکش را ديده وآن را درک ھم نتوانسته ،صدا سر می دھند :کمونيزم

باشد -که محمد از اين امر مستثنا است ،چون در يک زمان بيشتر از چھار زن داشت-

دشمن خدا ودشمن مذھب ،اگزستانسياليزم سرنوشتی را که خدا برای انسان مقدر ساخته

ولی زن بيچاره فقط می تواند به عنوان »کشتزار« يک مرد باشد وبردگی يک مرد را

است از بين می برد ،اومانيزم نيز با خدا دشمنی دارد و...از بين تمام اين ھا فقط

کند ودر ھمۀ حاالت ديگر نصف مرد حساب شود نه يک انسان کامل ،آيا اين قربانی

»اسالم« است که ُگ ِل بی خار است و از ھمه بدی ھا وزشتی ھا وکمبودی ھا ونارسائی

کردن زندگی ،ارزش ھای زندگی وحقوقی که يک انسان در زندگی خود دارد ،در پيش

ھا واشتباھات و وحشی گری ھا وحيوان صفتی ھا وزالو صفتی ھا و انحصارات و قيد و

پای انسان ديگر ،خودش به جز انحصار مطلق وننگين ترين قانون انحصاری ،می تواند

بند ھا و...و....بری است وسرتاپا خوبی است ومحبت است وآزادی است وعدالت است

چيزی ديگری باشد؟؟!!

وبرابری است و وفور نعمات!! وھرآن چه خوبی و نيکی در جھان يافت می شود ،اسالم
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ھمه را يکجا در خود دارد وبيرون از اسالم ھيچ چيز خوب ونيک يافت نمی شود!! آيا

ناميد؟؟!! در ساده ترين وارتجاعی ترين قاموس ھم که مطھری مراجعه می کرد ،انقالب

چه نوع عينک و نقابی بايد پوشيد تا اوالً مانند مطھری ،اين انحصار مطلق را نديده و

را به معنای شورش وعصيان مردمی در مقابل عده ای مردمان ديگر ،می يافت وديگر

چشم بر آن فروبست ودر قدم دوم :به چه اندازه بايد پست وحقير شد و وجدان وحيثيت را

بايد می شرميد از اين که با لفاظی بی معنا ومسخره ،کشف يک »انقالب فرا طبقاتی« را

فروخت تا بازھم ھمچون مطھری ،به اين دروغ بافی ھا وچرنديات بافی ھا وھذيان گوئی

به خود اختصاص داده است .آيا اين پوده گوئی وياوه سرائی خيلی ننگين نيست که کسی

ھا ،باور کرد؟!

آمده در يک جامعه ای که مشخصه اش گرگ وميش ،قاتل ومقتول ،ظالم ومظلوم ،ارباب

مطھری می گويد:

وبرده ،کارگر وصاحب کار ودھقان وفئودال باشد ،از »انقالب فطری وانسانی« حرف

»انقالب اسالمی -که برخالف تصور شما انقالب سر بود نه انقالب شکم ،انقالب انسانی

بزند؟! کسی نپرسيد که »انقالب فطری وانسانی« در مقابل کی وچرا؟!

وفطری بود نه انقالب طبقاتی« )علل...ص (٣٨

»در جامعۀ طبقاتی ھر فرد به مثابۀ عضوی از يک طبقۀ معين زندگی می کند وھيچ فکر

واز اين جاست که می گويم اين پودۀ لفاظ ،اين پرت وپالگوی وياوه سرا ،ھنوز معنای

وانديشه ای نيست که بر آن مھر طبقاتی نخورده باشد«)مائوتسه دون( ودر اين صورت،

انحصار را نفھميده است و ندانسته ھياھو راه اندازی می کند ،واز اين جمله چه خوب می

آيا اين »انقالب فطری وانسانی« فرا طبقاتی مطھری را نمی شود صرفا ً به حساب کودن

توان عمق فاجعه را ديد وفھميد که اين کودن ھای ياوه سرا تا چه حد بی عقل ولوده

بودن جناب شان وعدم درک شان از طبقه وانقالب دانست؟؟!!

ھستند وبه چه اندازه با علم بی گانه اند وبا واقعيت ھا کينه می ورزند .مطھری فقط شنيده

بارک ﷲ ،خدا حسابش را در بھشت برين يک حور مقبول وشھوت انگيز ويک غلمان

است که مارکسيزم يک علم است و يکی از خصوصيت ھای بارز کمونيزم نيز اين است

بی ريش وسفيد رخ ،نصيب مطھری کند که چه يک کشف عظيم وبی سابقه ای درتاريخ

که؛ طبقاتی است وکمونيست ھا توسط انقالب ،يک طبقه را ،که حداقل نفوس جامعه را

کرده است!! ھنوز که تقريبا ً دو قرن از مکتب علمی وطبقاتی مارکسيزم می گذرد،

تشکيل می دھد و بر جامعه فرمان می راند ،از قدرت به زير کشيده وطبقۀ ديگر را که

وانقالب ھای سوسياليستی متعددی ھم صورت گرفته اند ،ھيچ کسی حتا شک ھم نکرده

حداکثر نفوس جامعه را تشکيل داده ومولدين اصلی سرمايه را درخود دارد ،با زور سر

بود که اين مکتب واين انقالب طبقاتی است وبه اين دليل يک مکتب ويک انقالب

نيزه و انقالب ،از طبقۀ محکوم به طبقۀ حاکم تبديل می کند ،يعنی انقالب طبقاتی انجام

انحصاری است)؟؟!!( ،واسالم آقای مطھری که انقالبش شايد عليه ديو وپری بوده باشد،

می دھد ،و اين انقالب ،چون برای يک طبقه است در مقابل طبقۀ ديگر ،برای جناب

طبقاتی نيست وبه اين دليل ،برمارکسيزم برتری دارد!! واقعاً شگفت زده شدم از اين

مطھری انقالب انحصاری شده است!!

کشف ثقيل الباور مطھری!!

وامصيبتا! از دست اين طنز پرداز ھا وکميدين ھای مضحک ،يا از دست اين لوده ھای

حاال فھميدم که چون؛ مارکسيزم به دفاع از توده ھای بی دفاع برخاسته وعليه عدۀ محدود

کودن وبی عقل.

ومعدودی که باچوشيدن خون توده ھا وبه قيمت به بردگی کشيدن انسان ھا ،باالی توده ھا

اين جاھل بی مغز تشريح نداده است که؛ زمانی که يک انقالب خصلت طبقاتی نداشته

حکومت می کنند وجنايت می آفرينند وھمچون زالو از خون توده ھاتغذيه می کنند

باشد ودر مقابل يک طبقۀ ديگر صورت نگرفته باشد ،پس چرا بايد آن را انقالب
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واختاپوس وار زندگی توده ھارا به بردگی کشانيده اند ،وبه جھنمی تبديل کرده اند،

چه شد آقای مطھری که يکباره حتا ترديد و دو دلی را برای مردمان خطرناک

شورش کرده است وصف ھارا مشخص کرده است وشعار می دھد:

دانستی؟؟!!

تــوده را با جنــگ صنـفی آشـنا بايد نمود

من گمان می کنم که ُدم خروس انحصار از پشت اين حرف ھای گھربارت نمايان است!!

کشـمـکش را بـرسـر فقر وغناء بايد نمود

در غير آن ،مگر ترديد ودو دلی در بارۀ يک مسأله چه بدی دارد وچه خطری متوجه

در صف حزب فقيران اغنياء کردند جای

چنين کسان متردد خواھد شد؟؟!! به جز جوخۀ اعدام واليت فقيه ورفقای جان جانی

اين دو صف را کامالً ازھم جدا بايد نمود

خودت؟!!

اين بنـای کھنه پوســيده ويران گشته است

توکه می گفتی »مکتب الھی مکتب ضد انحصار است« پس نگرانی ات از چه بابت است

جـای آن بـا طـرح نـو از نـو بنابايد نمـود

که دربارۀ اشخاص متردد از خود اظھار می داری؟؟!!
جائی که انحصار نباشد ،پس چرا خطر متوجه انسان ھای دو دل بايد شد؟؟!!

)فرخی يزدی(
بنابراين خصوصيتش ،که چون برای يک طبقه است ،مکتب انحصار است و انقالب

اين کودن از بسکه دروغ باف وکھبل است ،مارکسيزم را به خاطر اين که يک مکتب

انحصاری می کند ،بايد از آن متنفر بود!!)؟؟؟؟؟(

طبقاتی است ،مکتب انحصاری می خواند -که زيبنده است به ھذيان گوئی اين لوده يک

خيلی جالب است ،مردم ھمگی قبل از اين فکر می کردند که؛ مکتب مارکسيزم در مقابل

خنده سر داد -ومکتب الھی را به زعم خودش ،يک مکتب ضد انحصاری .ولی چه زود

ديو و پری جبھه سازی کرده است و با جنيات مقابله دارند ودر مقابل انسان ھا بی تفاوت

ھمانند ھمپالگانش ،تف خود را پس ليسيده ومکتبی را که ضد انحصار می خواند ،فقط به

است وھمه را به يک چشم می نگرد ،وفقط امروز است که جناب مطھری با نبوغ خاص

خاطر اين که بعضی ھا در بارۀ بعضی مسائل از خود تردد نشان می دھند وھمه چيز را-

خودش)!!( وبعد از تأمل زياد وبارداری و حاملگی ،باالخره نوزادش را زائيد وگفت:

مثالً دين اسالم والطائالت اين دين را -سربسته وبدون پرسش وپاسخ دربست نمی پذيرند

»مارکسيزم يک مکتب طبقاتی است ،وچون در خدمت يک طبقه است ،پس انحصاری

وسؤال ھائی در اين ارتباط عنوان می کنند ،خطر را متوجه آن کسان می کند ويک باره

است!!« باورش مشکل است که اين کشف را مطھری به تنھائی انجام داده باشد ،من فکر

از »ضدانحصاری« بودنش به جز يک دروغ والف والطائالت چيزی ديگری نمانده و

می کنم که خدای موھوم ومزخرف مطھری ومحمد دروغ باف ونيرنگ بازش نيز در

باد ھوا می گردد!!

اين کشف با مطھری ھم دست وھم کار بايد باشند!!

کسی که داعيه دار يک مکتب »ضد انحصار« است!! ،از سر عقل زياد و يا کودنی بی

»بعضی افراد از اين که می توانند در مسائل ترديد کنند لذت می برند وآخرين منزل سير

نھايت ،دربارۀ اين مکتب ضد انحصاری اش دوباره اين طور درافشانی می کند:

فکری خود را ترديد ودو دلی می دانند .اين حالت ،حالت بسيار خطرناک است«

»ھمه اشياء بدون استثناء مظھر قدرت وعلم وحکمت واراده ومشيت اويند}منظور

)علل...ص (۴٨

از»او« »خدا« است .توضيح از س.رھا است{ وآيت وحکايت کمال وجمال وجالل او
می باشد« )علل...ص  ۶٢تکيه از س.رھا است(
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اين ھم از »ضد انحصار« بودن مکتب مطھری ،که ھمه را بدون اين که استثنائی در کار

مشخص است ،زمانی که » -ھمه اشياء بدون استثناء مظھر قدرت وعلم وحکمت واراده

باشد ،فقط مظھر ارادۀ يک موجود بی وجود وخرافی بپندارد .با اين وجود حتا

ومشيت« خداوند باشد و» -تمام مجموعۀ طبيعت ازاول تا به آخر ،يک واحد کار است

کاريکاتوری از »ضد انحصار« ھم که باشد ،در اين مکتب يافت خواھد شد؟؟!! حتا

وھمه مجموعاً کار خدا« باشد ،پس در اين صورت ،آيا چيزی ھم برای انسان وانسانيت

برای سنگسار کردنش؟؟!!

می ماند؟! و باتمام اين ھا ،آيا ديگر چيزی ھم برای »ضد انحصار«ی بودن می ماند؟؟!!

ببنيم که جناب مطھری ديگر چه چيزی از اين مکتب »ضد انحصار«ش برای ما نوشته

در اين جا نبايد فاتحۀ »ضد انحصار«ی بودن را خواند؟؟!! مگر چه باقی مانده است که

است:

»ھمۀ اشياء بدون استثناء« و»تمام مجموعۀ طبيعت« شامل آن نشده باشد ،تا در بارۀ آن،

»خدا شناسی به اين معنا است که تمام مجموعۀ طبيعت ازاول تا به آخر ،يک واحد کار
است وھمه مجموعا ً کار خداست؛ نه اين که جزئی از اين کار را بگوييم« )علل...ص ۶٣

از انحصار وضد انحصار سخن گفت؟؟!!

»سؤال از اين که چرا علت نخستين ،علت نخستين شد-که در فلسفۀ غرب يک سؤال بال

تکيه از س.رھا است(

جواب تلقی شده است}ودر فلسفۀ شرق وھر کجای ديگر ھم بال جواب است ،واميد که در

نه نه ما ھم از شما جزء جزء نخواستيم وھمين که گفتيد »تمام مجموعۀ طبيعت« مطلب

بخش »عليت« برسر اين مسأله بيشتر حرف بزنم-س.رھا{سؤالی است بی معنا«.

روشن شد و فھميديم که اين خدای خنده دار ومضحکت چقدر قدرت وعظمت بايد داشته

)علل...ص(٩٨

باشد ومھم تر از آن ،فھميديم که درک شما از »انحصار« و»ضد انحصار« چقدر است

اين که آيا چنين سؤالی ھنوز جواب خود را گرفته است يانه ،در بخش»عليت« آرزو

واز اين مقوالت چه فھميده ايد!!

دارم تا در باره اش مفصل تر سخن بگويم ،ولی اين که می گوئی چنين سؤالی بی معنا

در اين جا می خواھم در سطح بچه ھای صنف اول و دوم مکتب» ،انحصار« را برای

است ،چرا؟! خوب بگذار بی معنا باشد ،تو که گفتی مکتب الھی مکتب ضد انحصار

مطھری معنا کنم:

است ،چرا اين اساسی ترين ومرکزی ترين سؤال را به اين آسانی وراحتی بی

انحصار يعنی محدود بودن ،مخصوص بودن چيزی به کسی ،در تنگنا افتيدن ،چيزی فقط

معناکشيدی؟؟!! مگر چه می شود که؛ از يک مکتبی که به ادعای خودت ھيچ انحصاری

در اختيار کس مشخص بودن و دقيقا ً حدود وثغور تعيين کردن برای اشياء ،تفکر،

را نمی شناسد ،يک سؤال بی معنا ھم که باشد ،پرسيده شود؟

ماديات ،توليدات و ...در مقابل اشخاص واشيای ديگر.

زمانی که به اين خزعبالت مطھری وھم کيشان دقت شود ،به خوبی فھميده می شود که

با اين وجود ،جناب مطھری اگر روح مطھر شما ناراحت نمی شود ،اجازه بدھيد که اين

از ھيچ پايه ومنطقی برخوردار نبوده وفقط از سر ناچاربودن ودر دم مرگ بودن ،مجبور

بندۀ خداناباور وکافر بگويد :اسالم ،که يکی از خرافه ترين مذھب است و يکی از بی پايه

می شوند که به ھرسو دست وپا بزنند وبيھوده کوشش کنندتا خود را از مرگ حتمی

ترين اصول ايدآليزم مربوط آن می شود ،چيزی نيست به جز يک مکتب جعل واکاذيب،

نجات دھند ،آيا اين به راستی لودگی وحماقت وجھالت ورذالت نيست که تمام کون وفساد

وبه معنای يک مکتب چيزی نيست جز يک زندان قيد و تاريک با حصار ھای آسمان

را متعلق به خدا وارادۀ خدا بدانند وبار ديگر با بی شرمی تمام ،از »ضد انحصار«ی

خراش وسرتاپا انحصار وانحصار!!

بودن مکتب شان داد بزنند؟؟!! فقط کافيست پرسيده شود؛ چه چيزی باقی مانده است که
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مربوط خدا وارادۀ خدای موھومت نشده است وھنوز از »انحصار« مصون است که

خوش کرده نتوانسته و نمی تواند سير طبيعی ديالکتيک طبيعت را با ايستائی روبه رو

ايداآليزم ،واز آن جمله دين اسالم نمی خواھد سايۀ شوم خدا باالی آن چيز مصون مانده

کند.

از انحصار گسترده شود؟؟!!

در اين جا زمانی که از »جبر« سخن به ميان می آيد ،منظور جبر علمی وماترياليستی
است ،نه به معنای »قضاء وقدر الھی« وآسمانی يامينوی .اما از آن جائی که بدون تشريح

بخش پنجم

جبر ايدآليستی ما نمی توانيم يک باره اين موضوع اصلی واساسی فلسفه را ،وارتباط آن

»جبر واختيار«

را با ھجويات »قضاءوقدر« درک کنيم ،الزم می افتد تا با ايجاز ھرچند مقدور ،در بارۀ

]ھرچند اساسی تر قسمی بود که در نخست بايد اصل »عليت« را روشن می ساختم و به

»جبر ماترياليستی وعلمی« و»قضاء وقدر« آسمانی سخن بگويم.

طور مشخص روی آن موضوع مکث می کردم ،زيرا موضوعی که فعالً برای بحث

جبر در ماترياليزم به اين معنا است که؛ نظام جھان -طبيعت ،جامعه وخود آگاھی يا

انتخاب شده است ،ضرورتاً واساسا ً بايد از درون اصل »عليت« بيرون آيد و بعد از اين

شعور وارتباط اين ھا با طبيعت -دارای يک ضرورت است ويک نظام کامالً ضروری

که اصل عليت برای ما مفھوم شد ،در فھم مسألۀ »جبر واختيار« با مشکلی مواجه نمی

است .اين ضرورت ،که ھمواره با تغييرات وتطوراتی ھمراه است وخود ،تغيير است،

شديم ،ولی از آن جائی که جناب مطھری با مالق ھای شتر مرغی خود يک باره چنگ

بنابر اصل »عليت« و»تضاد« وقوانين علمی ماترياليستی شکل می گيرد وتشريح می

ودندان به پاچۀ »جبر واختيار« زده است وعالمه مآبانه خواسته اين موضوع را تشريح

شود .ضرورت اين جبر ،به اساس پديده ھای متضادی که در درون نظام جھان وجود

کند!! ما نيز ناچاريم ھمان قسمی که در اول گفتيم؛ اين شوخ بزله گو را تا قلۀ کوه وقعر

دارد وھمواره دريک رابطۀ ديالکتيکی باھم به سر می برد ،به وجود آمده ونظمی را

چاه تعقيب کنم ،تا سرنخی از ھذيان گوئی اين مبتذل مسخره به دست آيد[.

اساس می گذارد.

»جبر واختيار« ھمواره يکی از اساسی ترين ومرکزی ترين موضوعی است که تاريخ

زندگی بشر ونظام کلی جھان ،ھر قدر پيشرفته باشد وپله ھائی از ترقی وتکامل را طی

فلسفه تا کنون در خود ديده است .ھرکس و يا ناکسی که برخاسته از ھراردوگاھی باشد،

کرده باشد ،بازھم بايد يک قانون يا يک ناموس کلی داشته باشد ،تا به پيروی از آن ،به

اگر بخواھد دست به آموختن فلسفه يا تشريح فلسفه بزند ،دير يا زود خود را در مقابل

اين پيشرفت ھا نائل گردد ،وچه اين که خود ھمين ترقی وپيشرفت ،دليل محکمی است

موضوع »جبر واختيار« می بيند و بايد حساب خود را با آن روشن سازد.

جھت اين که ما بتوانيم به »جبر طبيعت« باور مند شويم وقانونی را از درون اين ھمه

تاريخ طبيعت ،واقعيت ھای گذشته و ھر بودن و شدن طبيعت وموجودات طبيعت ،ثابت

ديگرگونی ھا دريافت کنيم .انسان فقط در صورتی حالت نورمال وايده آل خود را باز می

ساخته اند که؛ جھان و کون فساد جھان ،ھمه با يک جبر طبيعی ھمراه است ويک قانون

يابد که دارای صحت مندی کامل بوده باشد و سيستم بندی داخلی بدنش به طور منظم و

و نظمی بايد در کار باشد .ھمين تاريخ واقعيت ھای گذشته ،اين واقعيت را در برابر

قانون مند در فعاليت باشد ،وفقط انسانی دارای صحت مندی است که از صحت درونی

چشمان ما به نمايش می گذارد که؛ از طريق آن بايد فھميد آيندۀ طبيعت نيز در گرو ھمين

کامل برخور دار باشد ،ھرچند که در اينجا وضعيت آب وھوا ،که يک عامل بيرونی به

جبر است .زيرا تاريخ وطبيعت جريان سيالی است که ھيچ انقطاع وانفصالی در آن جای

شمار می رود ،بی اثر بوده نمی تواند ،اما عامل بيرونی وخارجی در ماھيت و چگونگی
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درون انسان ھا اثری ،يا حداقل اثر تعيين کننده ای ،ندارد .در مورد نظام طبيعت نيز

می کند ،عواملی را که بر شمرديم ،با تمام آنھا جريان نيافتن سيل ناممکن می نمايد

ھمين قانون ونظم درونی وداخلی است که اين نظام را نظام مند و قانون مند ساخته است.

وجبراً بايد از اين دره سيل جريان پيدا کند ،حاال درختی که در پائين دره ايستاده است ،با

طی يک آب و ھوای مشخصی است که دانۀ گندم قادر به روئيدن می شود و گندم ديگری

آمدن سيل از جا کنده شده وبا سيل ھمراه می شود ،زمانی که علل پيدايش سيل را بررسی

را در درون خود پرورش می دھد ،اما ھيچ آب وھوائی قادر نيست تا از درون دانۀ

کنيم ،می بينيم که در اين واقعه ھيچ عمل خارق العاده ای اتفاق نيفتاده وھيچ دست

ارزن ،گندم را بزاياند.

نامرئيی در به وجود آمدن سيل نقش ندارد ،بلکه دالئل متذکره باعث به وجود آمدن سيل

مشکالت عديده ای فراروی مسألۀ جبر از آن جا نشأت می گيرد که بسياری از به

شده اند ،يعنی در اين جا با وجود اين دالئل ،آمدن سيل جبری است ،وچه ساده ،ولی دقيق

اصطالح فيلسوف ھای ايدآليست ،فرق بين »جبر طبيعی« و»قضاء وقدر« يا »مشيت«

است زمانی که به اين مسأله دقت کنيم .اما حاال که درخت بيچاره-اگر به جای درخت

الھی ايدآليزم را در ک کرده نتوانسته واين دو موضوع کامالًمتفاوت ومتمايز ،حتا

مطھری را بنشانيم -در آخر دره قربانی ترکتازی ھای سيل گرديده است واز منبع بی

مخالف ھم را خلط کرده وبرای کسانی که می خواھند اين موضوع فلسفی را جديداً درک

خبر است ،بازھم جبراً اين آمدن سيل را »اراده«» ،قضاء وقدر« و»مشيت« الھی دانسته

کنند ،مشکل ايجاد می شود.

ودليلش را نيز گناه بيش از حد خود می داند که؛ خدا اين ھمه گناه راتحمل نتوانسته

از نگاه ماترياليستی وطبيعی ،جبر به آن قانونی از طبيعت گفته می شود که سير طبيعی

وباالخره بر اين شده تا؛ در مقابل اين بندۀ خود دست به عکس العمل بزند يا اصالً گناھی

نظام جھان ناگزير به ھمان سمت روان باشد ،يعنی نظام مندی درونی طبيعت قسمی است

درکار نيست ،ولی خدا به بندۀ خود نشان بدھد که قدرت وعظمتی دارد!! ،وسيل را

که نمی تواند غير از آن راه ديگری را در پيش گيرد .مشخصا ً جناب مطھری بايد قبول

برسرنوشت ما حاکم سازد!! در اينجا از نظر ماترياليستی ،آمدن سيل جبر طبيعی است

داشته باشد که؛ »درھر جا ستم است ،مبارزه نيز است «.واين ظلم وستم وتعدی ،که در

که عواملی مانند :رطوبت زمين ،بخار زمين ،تشکيل ابر در آسمان ،سردی ھوا ،تشکيل

کشوری وجود دارد ،حالتی را به وجود می آورد که؛ به جز با انقالب ،با چيزی ديگری

باران ،صاف ويکنواخت بودن دره ،باالخره حکم می کنند که به جز جاری شدن سيل،

قابل برطرف کردن نباشد» ،انقالب زمانی صورت می گيرد که به عالوۀ اين که

راھی ديگری نيست .ولی از منظر »قضاء وقدر« الھی ،اين آمدن سيل صرفاً بستگی به

پرولتاريا ديگر نتواند با ظلم وستم طبقۀ حاکم موافقت کند ،طبقۀ حاکم ،يعنی بورژوازی

ارداۀ خداوند دارد ،يعنی زمانی که خدا تصميم به جاری ساختن سيل گرفت ،ديگر حتماً

ھم ديگر نتواند به شيوۀ سابق پرولتاريا را استثمار کند« )نقل به مفھوم ،از لنين ،دولت

اين سيل آمدنی بود و يا ھم اين آمدن سيل برای درخت ،اگر از اراده ومشيت الھی

وانقالب( وزمانی که چنين حالتی در کشور به وجود آمد» ،جبر« در اين جا جبراً انقالب

سرچشمه نگرفته باشد ،ناگزير بايد حکم تصادف را داشته باشد ،زيرا علت وقوع اين

را به عنوان تنھا گزينۀ ممکن در رھائی ،در پيش روی پرولتاريای کشور قرار می دھد،

حادثه برای سيل نامعلوم است .و در اينجا ،ميان اين دو »جبر طبيعی« و»مشيت الھی«،

واين است جبر طبيعی.

از زمين تا آسمان تفاوت است وھم معلوم است که کدام يک حقيقت است وکدام بی پايه

مثال :به علت باران ھای شديد وسيل آسا ،ونبود سنگ وکوه به عنوان اصطکاک در

ومزخرف!!

مقابل جريان سيل ،ونبود علف ھای کوھی در دره ،سيلی بسيار مھيبی در دره جريان پيدا
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مثال ديگر :زمانی که دو اتوم ھايدروجن ويک اتوم اکسيجن در تحت شرايط معينی در

را صرفا ً به خلق طبيعت وموجودات محدود کرده وبعد از آن چيزی که در طبيعت اتفاق

تعامل باھم قرار داده می شوند ،راھی به جز تعامل کردن باھم را ندارند ،و زمانی که

می افتد ،يا به وجود می آيد ،آن را طبيعی وانسانی دانسته ودست بی دست خداوندش را

تعامل صورت گيرد ،دليلی ندارد که ماده ای به وجود نيايد ،يعنی صاف وساده تعامل اين

دخيل در آن امر نمی داند.

دو عنصر ،تشکيل مادۀ جديد را حکم می کند .در اين جا نه کدام دستی از پشت کوه قاف

جناب مطھری که گويا عنوان مصلح اين موضوع را در بين اين دو فرقه دارد ،به ناحق

در تشکيل مادۀ جديد دخيل است ونه ھم ارداه وتصميمی از ماوراء طبيعت ،حتا ماوراء

می کوشد تا خود را بيرون از حيطۀ الطائالت اين دو فرقه ،به خصوص اشاعره که ھمه

اين دو عنصر .اين مثال کوچک برای ما حقيقتی را بيان می دارد که ما آن را »جبر

را مربوط به ارادۀ خداوند می داند ،ثابت سازد ،در حالی که خرامان خرامان رفتنش به

طبيعی وماترياليستی« می ناميم ،يعنی اگر در اين مثال اندکی دقيق شويم؛ جبر طبيعی،

سوی منطق اشاعره ،او را بی ثبات تر از ھميشه ساخته است .مطھری براين است که:

يعنی ھمان چيزی که علم حکم می کند.

»الزمۀ مشيت مطلقۀ الھی اين است که ھمه چيز به ھمان نحو که او اراده کرده است،

گذشته از جريان ھای ايدآليستی ديگر ،در اسالم» ،مجبره« ،يا »جبريه« که طرفدار جبر

خواه به صورت دفعی وخواه به صورت تدريجی ،بدون توقف به امری ماورای ارادۀ

الھی به طور مطلق است وبرای انسان امکان انتخاب نمی گذارد و» قدريه« که طرفدار

پروردگار وجود پيداکند) «.علل...ص (١١٧

آزادی انسان وقدرت انتخاب در او می باشد ،دو فرقۀ ديگر نيزکه عبارت از »اشاعره«

»ارادۀ خداوند مطلق ،بالمانع وغير مشروط است« )علل...ص (١١٠

و»معتزله« باشد ،نسبت به فُ ُرق ديگر ،بيشتر به مسألۀ قضاء وقدر الھی پرداخته وبنابر

واين سخنان مطھری ديگر نيازی به معاينۀ البراتوار واز اين قبيل چيزھا ندارند که؛

اعتقاداتی که نسبت به اين مسأله دارند ،در مقابل يکديگر جبھه سازی کرده ويکی،

نشان دھد آيا اين سخن ،منطق اشاعره است يا معتزله ويا برزخی ميان اين دو فرقه ،زيرا

ديگری را بابت اين که در مقابل اين مسأله موضع متفاوت دارد ،کفر و ناسزا خوانده

از متن به خوبی ھويدا است که ھمه را مربوط ومنوط به ارادۀ پروردگار دانسته وماوراء

ودرخوربخشايش نيز نمی دانند .اشاعره را اعتقاد به اين است که تمام حوادث طبيعت،

ارادۀ پروردگار را ناممکن می داند.

اعم از جزئيات وکليات ،که کردار واعمال انسان نيز در جمع حوادث طبيعت قرار می

زمانی که خداوندی وجود داشته باشد واراده اش نيز »مطلق وبالمانع وغير مشروط«

گيرد ،ھمه منشاء الھی داشته واز اراده ومشيت پاک پروردگار)؟؟!!( سرچشمه می گيرد.

باشد ،پس ديگر چيزی نمی ماند که آن را به حساب تفاوت مطھری از فرقۀ اشاعره

اين فرقه در تمام بود ونبود جھان ،ارادۀ خداوند را دخيل دانسته وخالقيت ،اراده

گذاشت ،وديگر در اين جا جائی برای عمل وفعاليت انسان ھا باقی نمی ماند ،ھمه چيز به

وتصميم ،فعاليت وعمل انسان ھا را به پشيزی قبول ندارد وآن چه که در طبيعت در حال

ھمان سمت مشخص روان اند که خداوند اراده کرده باشد.

»بودن« و»شدن« است ،چيزی نيست جز اراده وخواست خداوند!! اما معتزله ،که فرقه

اشتباه کالن ديگری مطھری در اين است که؛ اين فيلسوف ومتفکر-ولی کودن وجاھل-

ای نسبتاً دنيائی تر است در برابر اشاعره ،ھمانند پروتستانيزم ،در مقابل پاپيزم يا

ھنوز مسألۀ »تصادف« را ،که يکی از مھم ترين مقوله ھا در فلسفه است ،درک نکرده

کاتوليسيزم ،دست اين خداوند موھوم وگاھی وحشتناک وگاھی مھربان وگاھی رحيم

است .او از تصادف اين درک را دارد:

وگاھی جبار وگاھی قھار وگاھی ظالم وگاھی مظلوم ،را کوتاه تر کرده و وظيفۀ خداوند

»کلمۀ تصادف در دو مورد استعمال می شود:

afgazad@gmail.com -

afgazad@gmail.com -

۵٩
www.afgazad.com

۶٠
www.afgazad.com

يکی در مورد پيدايش حادثه ای بدون علت فاعلی....

نيست ،بدين لحاظ برخورد او ورفيقش تصادف است ،دوم ،زمانی که نتيجه ای به دست

مورد ديگر استعمال اين کلمه اين است که فرض شود نتيجه ای از مقدمه پيدا شود که

آمده غلط باشد ونتيجۀ ديگری ھم به دست نيايد ،پس پيدايش يک حادثه بدون علت ھم

مقدمۀ او نيست واز مقدمه ای نتيجه ای پيدا شود که آن نتيجه ،نتيجۀ اين مقدمه نيست،

ممکن است!! واين است اشتباه مطھری ،يا خلط عمدی موضوعات از طرف مطھری.

بلکه نتيجۀ طبيعی مقدمات ديگر است که وجود نيافته است) «.علل...ص  ١١١و(١١٢

در اين جا می خواھم از اين فيلسوف خالق!! بپرسم که؛ تئوری علت نخستينی را که شما

واز اين جا است که مطھری راه را برای طرد »اصل عليت« باز می کند ،وآن ھم در

از شکم خود بيرون کرده ايد ومدعی ھستيد که علت نخستين ،يعنی خدا ،برای داشتن

حالی که خود را معتقد به اصل عليت می داند.

وجود خود ،به علت ديگری ضرورت ندارد ،يعنی بدون علت به وجود آمده است؛ پس،

اول :ھيچ حادثه ای بدون علت فاعلی پيدايش ندارد وقاعدتا ً چنين چيزی از غير ممکنات

در اين جا ما می بينيم چيزی که بدون علت فاعلی به وجود آمده باشد ،آن چيز تصادف

است .ھر آن چيزی که حادثه گفته می شود ،يا واقعه ،علتی دارد وپيدايشش معلول علت

است!! وخدای شما نيز در اين کتگوری جای گرفته وحيثيت يک تصادف را پيدا می کند،

است ،تا زمانی پيدايش اين حادثه بدون علت پنداشته می شود که علت آن ناشناخته باقی

آيا تا سرحد يک تصادف پائين آوردن خدايت ،با منطق وفلسفۀ خودت ،ظرفيت وتحمل

مانده باشد واين ناشناخته باقی ماندن علت ،دليلی شده نمی تواند که ما اصالً معتقد شويم

پذيرفتنش را داری؟؟!! خدای تصادفی مطھری ،جالب است!!

که؛ زمانی که علت اين حادثه را نمی بينيم ،پس ھيچ علتی وجود ندارد!! ومطھری وقعی

»آزادی)اختيار( چيزی نيست جز جبر شناخته شده؛ جبر فقط به آن معنا وتا آن حد کور

به اين واقعيت نمی دھد!!

است که ناشناخته باشد« )انگلس ،انتی دورينگ(

دوم :ھيچ نتيجه ای از يک مقدمه پيدا نمی شود که مقدمۀ او نباشد و يا عکس آن ،اين ھم

جبر کور ،يعنی ناشناخته باقی ماندن قوانين جبر طبيعی وپی نبردن به نظم وناموس نظام

از غير ممکنات است .مطھری که می خواھد برخورد خود و رفيقش را به طور غير

جھان.

مترقبه در تھران به تصادف نسبت دھد ،اساسا ً برای اين که به زعم خود ثابت کند که

مطھری با وجودی که اشاعره را به دليل مطلق گرائی اراده ومشيت خداوند ،سرزنش

اين حادثه واقعاً تصادف است ،برای بار اول دنبال علت اين حادثه می گردد ،تا نشان دھد

می کند ،خود دوباره در ھمين بستر سرنوشت گرائی )فاتاليزم( چنان سنگين لميده است

که علتی در کار نيست .در اين جا است که اشتباه می کند يا عمداً خود را به نفھمی می

که ھرگز فکر برخاستن از آن بستر را نکرده است:

زند .طبيعی است که علت برخورد مطھری ورفيقش ،بارانی بودن سال ،جنگ ايران

»ھمۀ اشياء بدون استثناء مظھر قدرت وعلم وحکمت واراده و مشيت اويند}منظور

وعراق ،يا به محاکمه کشانيدن گاليله والخ ..نيست ،علت ديگری در کار بوده تا اين پيش

از»او« »خدا« است .توضيح از س.رھا است{ وآيت وحکايت کمال وجمال وجالل او

آمد ،چنين تنظيم شود .از قبيل :يک زمان خاص برآمدن از خانه ،چرا مطھری به اين

می باشد« )علل...ص  ۶٢تکيه از س .رھا است(

کوچه پاگذاشت واز کوچۀ ديگر نرفت ،مرخصی رفيقش در ھمان زمان از کار ،پائين
شدن از طياره و ...مطھری از اين خزعبالت خود ،دو نتيجه می گيرد ،يکی اين که؛ مثالً

»خدا شناسی به اين معنا است که تمام مجموعۀ طبيعت ازاول تا به آخر ،يک واحد کار
است وھمه مجموعا ً کار خداست؛ نه اين که جزئی از اين کار را بگوييم« )علل...ص ۶٣

علت برخورد او ورفيقش ،به محاکمه کشانيدن گاليله نيست ،پس اين نتيجه ،از اين مقدمه

تکيه از س.رھا است(
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آيا با وجود اين جمالت ،بازھم بپنداريم که مطھری با فاتاليزم اشاعره ،فاصله و فرقی

»بحث در اين است که آيا انسان در کارھای خود مجبور است وآزادی برای انتخاب

دارد؟؟!!

ندارد ،وياحّر وآزاد ومختار است؟« )علل....ص (١١٩

اراده گرائی يا ولونتاريزم ،يکی ديگر از مقوالتی است که مطھری وامثالھم آن را با

در اين جا ما بازھم خلط دو موضوع ودو مقولۀ کامالً متفاوت از ھم را ،از طرف

اختيار طبيعی از ھم فرق نتوانسته واين دو را خلط می کنند.

مطھری می بينيم .اول جبر واختيار ماترياليستی را با قضاء وقدر الھی اشتباه گرفته است

اختيار ،يعنی اين که انسان اگر بخواھد به منظور ،ھدف ومقصد خود برسد ،چاره ای

ودوم خلط مقولۀ حّريت ،که يک مقولۀ ايدآليستی است واختيار ،که يک مقولۀ طبيعی

ندارد جز اين که به قوانين کلی طبيعی ،علم پيدا کند ،در اين جا انسان مختار است که اين

است.

کار را نکند ،اما به ھدف رسيدن معقول ،در صورت علم پيدا نکردن به قوانين کلی

حريت ،زمانی تحقق پيدا می کند که انسان آزادی ھای طبيعی خود را قربانی کند

طبيعت ونظام جھان ،غير ممکن است.

ويکسره به درويشی روی آورد .حريت يعنی آزادی روح ،به معنای ايدآليستی اش،

»اختيار وآزادی عبارت از قدرت تصميم گيری با شناخت کامل وضع) «.انگلس ،نقل به

وروح زمانی از قيد وبندھای طبيعت آزاد می شود که از ھمه ببرد وباھمه قطع رابطه

مفھوم از لودويک فويرباخ(...

کند ،يعنی زمانی که جسم انسان در يک زندان به سر برد ،روح مذھبی او آزاد می شود،

دکتور تقی ارانی ،فيلسوفی که مطھری به گفتۀ خودش آثارش را بسيار زياد خوانده است

حريت بار کامالً سنتی دارد وبا آزادی واختيار فلسفی ،خصوصاً آزادی واختيار در فلسفۀ

وکلمات آثار نيز در دل مطھری نقش بسته اند ،در مورد اختيار اين جملۀ دقيق وعينی را

ماترياليزم در تضاد است» .محمد شاه فرھود« چندی قبل يک سلسله مقاالتی را در يکی

گفته است:

از سايت ھای انترنتی به نشر رساند که در يکی از آن مقاالت ،در ارتباط اين دو مقوله

»علت عمدۀ پيدايش اين عقيده}عقيدۀ اختيار-توضيح از س.رھا است{ از اين جاست که

اشارات قابل توجھی دارد ،او می گويد:

اغلب اوقات تصور استقالل اراده را با خود اراده اشتباه می کنيم .مثالً فرض کنيم ناطقی

»...آزادی به حيث يک مھفوم مدرن جايش را به حريت داد و حريت که دارای بار سنتی

در موقع نطق ،گيالس آبی در برابر دارد وپس از اين که مدتی صحبت کرد ،جرعه ای

است ،آزادی را دم به دم پس زد .فراموش کرديم که آزادی با فرد معنا پيدا می کند،

ازآب گيالس می نوشد .کسی او را مجبور به نوشيدن آب نکرد ،خود او اختياراً گيالس

وحريت ،در جدا شدن از فرد ورسيدن به فنای فردانيت .آزادی در خود جاری شدن است

را برداشته ونوشيد .مسلماً نزد خود احساس اين اختيار را نيز می نمايد ولی آيا اين

وحريت از خود گريختن«.

اطمينان او بر اختيار خويش دليل است بر اين که او واقعاً با اختيار آب را نوشيد؟ نه،

او شعر جالب و پر معنائی را از عالمه اقبال الھوری نيز در اين باره ضميمۀ نوشتۀ

زيرا ھر شخص می فھمد که اگر ناطق گيالس آب را با اين حرارت سرکشيده ،علت اين

خود کرده است.

است که گلويش خشک شده واين خشکی گلو در اثر حرف زدن اوست ،که منتج به

» عــقـل گـويـد شـاد شـو آبــاد شــو

عشــق گـويــد بـنـده شـو آزاد شو

تغييراتی در گلوی او شده که باالخره منجر به آشاميدن }آب{ گرديده « )دکتور تقی

عـقل را سـرمايه از بيم وشک است

عشق را عزم ويقين الينفک است

چون خالفت رشته از قرآن گسيخت

حـريـت را زھـر انـدر کام ريخت

ارانی ،جبر واختيار(
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ناقه اش را ساربان حريت است«

عشـق را آرام جـان حـريـت اســـت

ديگر آيا جائی برای آزادی باقی می ماند که مطھری خيره سرانه آن را در منافات با

)محمد شاه فرھود ،عصر مترسک عصر روشنفکر مفلوج ،مبنع :سايت گفتمان( -آوردن

قضاء وقدر الھی نمی داند؟؟!!

نقل قول به معنای تأئيد کامل مقاله و يا ھمسوئی با شخص نويسنده نبايد تلقی بگردد – س.

مثال :شخص بی نھايت خرافاتی ومذھبی ،از نوع مطھری وھمپالگان ،شبانه از يک

رھا

بيابانی که يک قبرستان کھنه نيز در آن بيابان موقعيت دارد ،می گذرد ،در دين اسالم،

مطھری باتمام افاده فروشی ھائی که خود دارد و تقدسی که دوستداران فسلفه اش به آن

مسلمانان را عقيده اين است که؛ در چنين شرايطی ،مرده ھا ،يا اجنات سر راه انسان

قائل است ،ھيچ وقت قادر نشده است که در سطح ھرچند ابتدائی ،مقوالت فلسفی را درک

قرار می گيرند و خود را برای انسان نشان می دھند و اين عمل ،باعث می شود که

کند و بين مقوالت متفاوت و مختلف فلسفی ،يک خط فاصل ايجاد نمايد .او ھميشه نفھميده

انسان از مرده ھا ،يا اجنه ھائی که در بيابان است ،بترسد و به محض اين که از آن جا

وندانسته دست به تشريح وتفسير موضوعات زده وھمه را درھم برھم ساخته است که

رد می شود ،به مريضی سخت والعالجی دچار می شود وبازھم اگر خواست خداوند در

ديگر کسی حوصلۀ آن را نداشته باشد تا با ھدف نقد ،از نوشته ھايش چيزی را درک

زنده ماندن شخص نباشد ،آن شخص به زودی می ميرد .اين ،يعنی قضاء و قدر الھی

کند!! مطھری رابطه بين آزادی وقضاء وقدر الھی را چنين تشريح می کند:

وخواست خداوندی .حاال بنابر نظرمطھری ،آيا می شود که ھم به اين خرافات معتقد بود

»ھيچ گونه منافات ميان قضاء عام الھی از يک طرف واختيار وآزادی انسان از طرف

و مريضی شخص را دليلی بر شبانه از بيابان رد شدنش دانست ومشيت الھی ،وھم آن

ديگر نيست.... .از نظر اسالم ،اعتقاد وايمان به خدا مساوی است با اين که انسان آزاد

شخص را مختار دانست که اين مريض شدن به اراده و خواست خودش است وحاال ھم

ومختار باشد« )علل...ص ١١٩و(١٢٠

آزاد است که بميرد يا به زودی شفاء پيدا کند؟؟!!

شگفتا! در عجبم از اين فيلسوف مبتکر وخالق!! ،که ھر وقت موضوعات به مزاحش

ژان پل سارتر جمالت بی نھايت پرمعنا وجالبی در اين باره دارد:

خوش نخوردند ،به چه آسانی آن ھا را طوری ترتيب می کند که با افرازات ذھنی و

»چون به آزادی ايمان و اعتقاد دارم ،نمی توانم به خدا ايمان واعتقاد داشته باشم ،زيرا

تمايالت شخصی خودش منافات نداشته باشند ،اما آيا واقعا ً چنين چيزی ممکن است؟

اگر خدا را بپذيرم ناچارم قضاء وقدر را بپذيرم واگر قضاء وقدر را بپذيرم ،آزادی فرد

برای مطھری که ھدفش فقط تسکين دل بيمارش است و به سراب بردن اعتقادات چند

را نمی توانم بپذيرم وچون نمی خواھم آزادی را نپذيرم و به آزادی عالقه و ايمان دارم،

انسان ديگر ،شايد .اما قاعدتا ً چنين چيزی نتيجه ای ندارد جز بی آبرو ساختن خود جناب،

پس به خدا ايمان ندارم« )نقل از علل...ص (١٢٠

و اين که به ھمه ثابت می شود که مطھری چقدر فيلسوف است واز چه نوعش ھم است!!

تاريخ زندگی نشان داده است که؛ تصميمی که بدون شناخت جبر وضرورت اتخاذ گردد

زمانی که انسان به مشيت الھی يا قضاء وقدر خداوندی معتقد باشد و ھر آن چيزی که در

وبه قانون مندی ھای طبيعی توجه نگردد ،راه به سوی اختيار وآزادی نمی برد .ژان پل

حال بودن و شدن است و ھمه تغييراتی که به وجود می آيند ،نتيجۀ اراده وتصميم خداوند

سارتر که خود ،از بنيان گذاران فلسفۀ اگزستانسياليزم است واين فلسفه احترام زيادی به

باشد ،خداوندی که ھيچ وقت در تصميمش بنده ھای خود را نيز شريک نمی سازد ،پس

آزادی واختيار می دھد ،تا آن جا که سارتر فلسفه اش را »فلسفۀ اختيار« نام نھاده است،
روزی با مسأله ای بر خورد می کند که جوابش را از فلسفۀ اختياری خود نمی تواند به
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دست بياورد والجواب می ماند ،کسی از او می پرسد که؛ طبق فلسفۀ شما ،آيا فعالً جنگ

ومشيت اويند« با اين فلسفه ھمراه است .حاال بگذاريد از اين معتقد به دترمينيزم الھی

آزادی بخشی که در جبھه عليه متجاوزين جريان دارد ،برايم مھم تر است وايجاب می

بپرسم که؛ در صورتی که ھمه چيز به گفتۀ خودت »بدون استثناء مظھر قدرت وعلم

کند که من به جبھه بروم ،يا مادرم که در خانه مريض است ودر حال جان دادن ،و اگر

وحکمت واراده ومشيت« خداوند باشد وانسان ناتوان از ھمه چيز حيثيت يک رقاصۀ بی

من به طرف جبھه بروم ،ممکن است که مادرم را از دست بدھم ،کدام يک مھم تر است؟

اخيتار را در اين جا بگيرد ،آيا ديگر ضرورتی ھم به قيامت وآتش جھنم می ماند؟؟!!

رفتن به جبھۀ آزادی بخش در شرائط فعلی يک ضرورت است وپرستاری از مادری که

ديگر مگر اين کيفر وسزائی که »خداوند قھار« برای بنده ھايش ،در مقابل انجام ھمه

تنھا پرستارش من ھستم ،نيز فعالً يک ضرورت است ،و شما که در فلسفۀ خود جلو

اعمالی که»بدون استثناء مظھر قدرت وعلم وحکمت واراده ومشيت« خود خداوند باشد،

اختيار وآزادی را باز گذاشتيد ،در مورد وضعيتی که در برابر من است ،چه حکم می

تدارک ديده است ،چه کاره است وبرای چه؟؟!!

کنيد؟ وسارتر نمی تواند بنابر »فلسفۀ اختيار«ش به اين شخص جواب درست بدھد .زيرا

در اين جا است که بازھم پای منطق وفلسفۀ مطھری می لنگد واين بار بی شرمانه خود

او رابطۀ ديالکتيکی را که بين جبر واختيار وجود دارد ،در فلسفه اش جا نداده است

را به دامن فلسفۀ معتزله وفلسفۀ »تفويض« می اندازد و چه وقيحانه می نويسد:

واصوالً در فلسفۀ اگزستانسياليزم برای اين موضوع-رابطه بين جبر واختيار-که اختيار

»با قبول خدا می توان برای ارادۀ انسان نقش فعال وآزاد قائل شد.... .اعتقاد به خدا سبب

را مطلق می کند ،در چنين شرائطی-شرائط متذکره درباال -جبر واختيار محلی از

نمی شود که منکر آزادی بشويم« )علل...ص (١٢٢

اعراب پيدا می کند.

زمانی که به اين خز عبالت مطھری دقت کنيم ،می بينيم که پس خدای مطھری چيزی

مطھری که نه می تواند خود را از قيد قضاء وقدر الھی نجات دھد ،زيرا در آن صورت

نيست جز يک گوديگک بی اختيار ويک دروغ بس بزرگ .قسمی که در باال نوشتم ،در

قدرت اليزالی که برای خداوندش تراشيده است ،بی معنا می شود ،ونه ھم می تواند خود

اين جا ھم ياددھانی اش بد نيست وآن اين که؛ مطھری ھر زمانی که می بيند پايش در گل

را يک سره تسليم اين قضاء وقدر نمايد ،زيرا او کم از کم خود را معتقد به »عليت« می

بند می ماند وقدرت استخالص خود را ندارد ،فوراً وبدون اين که ھيچ ابائی داشته باشد،

داند وعليت ،قضاء وقدر مطلق را نفی می کند ،اما زمانی که مطھری ثبات خود را از

يک موضوع را تحريف کرده وطبق خواست خود از آن يک محلول می سازد .مطھری

دست می دھد ،به ھر دری که می زند ،در به رويش بسته می شود .او می خواھد ھم

با پاھای گلين ومنطق دروغينش ،گاه در جبھۀ اشاعره می غلتد وخود را معتقد به قضاء

فلسفۀ اشاعره را داشته باشد وھم از معتزله را ،اما خرافاتی را که مطھری به آن معتقد

وقدر الھی می داند و گاھی ھم از اين گفته اش پا را پس کشيده وفلسفۀ معتزله را می

است ،او را به اشاعره نزديک می سازد ومعتزله در مقابلش قرار می گيرد .ولی بازھم

پذيرد وقضاء وقدر الھی را از صحنه بيرون می کند ،ودر چنين شرائطی ،او در مقابل

او نا آرام است ونمی تواند بی منطقی خود را پنھان سازد.

يک موضوع مھم فلسفی ديگر ،که عبارت از »اصل امتناع تناقض« باشد ،قرار می

فلسفۀ اشاعره در يک نقطه ،انسان را مبدل به ابزار بی اراده وبی اختياری می سازد که

گيرد ودر برابر آن بی خاصيت می شود.

ھرچه از او سر می زند ،به جز خواست وارادۀ خداوند ،چيزی ديگری نيست .مطھری

نيز کم ازکم با اين جمله اش »:ھمه اشياء بدون استثناء مظھر قدرت وعلم وحکمت واراده
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در اين جا ما سر آن را نداريم تا به موضوع»اصل امتناع تناقض« بپردازيم .به صورت

کافيست که به ھمين سرحد ھم که باشد» ،اصل امتناع تناقض« را در خاطر داشته باشيم

مختصر تا حدی که بی پايه بودن فلسفه ومنطق مطھری برای ما روشن شود ،به تعريف

وبا آن ،ژاژخوائی ھا وھرزه الئی ھای مطھری را به رويش پس بزنيم.

يا تشريح مختصر اين اصل بسنده می کنيم.

اراده ای که بدون در نظر داشت قوانين کلی نظام جھان وجبر عينی به طور خود سرانه

»اصل امتناع تناقض« گويای اين امر است که از دو قضيۀ متناقض-اعتقاد به قضاء

انتخاب گردد ،قابل تحقق نيست ،بلکه آن اراده ای آزاد وقابل تحقق است که انتخابش با

وقدر الھی واعتقاد داشتن به وجود خدا ودرعين حال آزاد پنداشتن انسان -فقط يکی می

جبر عينی طبيعت ،قانون مندی نظام جھان ،ونظم طبيعی طبيعت ،اجتماع وروان انسان

تواند درست باشد وديگری نادرست .وانسان نيز در عين زمان يکی از اين دو قضيه را

مطابقت داشته باشد.

می پذيرد .ھرچند که مطلق پنداشتن درستی اين اصل بی معنا می نمايد ،اما در درست

مثال جھت بيشتر روشن شدن موضوع »جبر واختيار«

بودنش ،نظر به قضايائی که بيان می شود ،نه بايد شک کرد» .دکتور غالم حسين

»انقالب کبير فرانسه« در شرائطی روی داد که؛ نظام فئودالی در فرانسه از ھر لحاظ

فروتن« يکی از چيره دست ترين فيلسوف ھای ماترياليزم ،در اثر فنا ناپذير وجاودانه

رو به اضمحالل گذاشته بود ،يعنی ظلم وستم طبقۀ مالک وحاکم به قدری فزونی گرفته

اش دربارۀ اين اصل مثالی را ذکر کرده است که نقل قول کردنش برای روشن شدن

بود که ھيچ راھی به جزانقالب کردن برای طبقۀ دھقان ،يعنی طبقۀ محکوم نداشت.

مطلب ،خالی از فايده نخواھد بود:

زمانی که دھقانان ودر پھلوی آنھا بورژوازی ،که در مقابل فئوداليزم طبقه ای نسبتاً

»از دو قضيۀ متناقض »انسان حيوان است« و»انسان حيوان نيست« يا»عالم متناھی

پيشرو ومترقی محسوب می شود ،دست به شورش وعصيان زدند ،اين شورش اوضاعی

است« و»عالم متناھی نيست« تنھا يکی از دو قضيه درست وديگری غلط .در مثال اول

را به وجود آورد که طبقۀ حاکم فرانسه نمی توانست در مقابل آن بی اعتناء باشد وقد

»انسان حيوان است« درست است ونقض آن نادرست .اما اگر اين اصل را مطلق

خراب نکند ،چون نمی توانست به شکل سابق به استثمار وظلم ھمه جانبه اش ادامه دھد،

کنيم....در موارد بسياری نادرست است .مثالی بزنيم »جرم}جرم واژۀ ايرانی »کتله«

جبراً دفاع از خود را تنھا گزينۀ ممکن می دانست ،در حالی که برای طبقۀ محکوم نيز

است-توضيح از س.رھا است{جسم تابع سرعت است« و»جرم جسم تابع سرعت نيست«

شورش تنھا گزينۀ ممکن به حساب می رفت ،ھمۀ اين ھا حکم اين را می دادند که از

بنابر اصل امتناع تناقض يکی از اين دو قضيه بايد درست باشد وديگری غلط ،در حالی

طرف طبقۀ محکوم شورش واز طرف طبقۀ حاکمۀ سابق دفاع صورت گيرد وانقالبی به

که ھردو قضيه درست است .تازمانی که سرعت ،کميت ھای زندگی روزانه را در بر

وجود بيايد .دليل اوضاع خراب وستم مضاعف طبقۀ حاکم جبراً انقالب را پيش بينی می

می گيرد جرم جسم تابع سرعت نيست يا الاقل اندازه گيری ھای معمولی تغييری در جرم

کرد وراھی را که طبقۀ حاکم در نخست در پيش گرفته-که با درنظر داشت نفع طلبی

نشان نمی دھد اما در سرعت ھای زياد مثالً سرعتی برابر يا نزديک به سرعت نور،

ھرطبقه ،بايد ھمان راه را در پيش می گرفت-اوضاع انقالبی را به وجود آورده بود ،تا

جرم جسم ثابت نيست وتابع سرعت است) «.رئاليزم اسالمی وفلسفۀ مارکسيست ،دکتور

اين که انقالب صورت گرفت ،چون راھی به جز آن نبود.

غالم حسين فروتن ،ص (۴٠

عوامل مادی وطبيعی عديده ای ،باعث به وجود آمدن انقالب کبير فرانسه شد ،در اين جا
می بينيم اوالً بايد انقالب صورت می گرفت ،دوم آزادی در اين جا فقط زمانی معنا پيدا
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می کند که شرائط انقالبی را کامالً درک کرده ودست به اتخاذ تصميمی بزند .ھرچند که

تاريخ تا کنونی فلسفه به ما نشان می دھد که جريان ھای مختلف فلسفی ،ھمواره به

با وجود درک شرائط نيز می توان درتضاد با جبر طبيعی تصميمی گرفت ،ولی چنين

يکنوعی ،در گير اين موضوع با اھميت بوده و با درک شان وموضع گيری شان در

تصميمی ھرگز به تحقق نمی پيوندد وقابل اجراء نيست .آزادی واختيار صرفا ً با درک

مقابل اين موضوع ،موقعيت شان را مشخص وتثبيت می سازد .گويا اين اصل علت و

شرائط جبری قابل تحقق واجراء است .انقالب کبير فرانسه نه مرھون خواست

معلول ،قطب نمائی است که ھر فيلسوفی ،حتا جامعه شناسی ،مؤرخی ،و نويسنده ای دير

وارادۀالھی است وقضاء وقدر خداوند در اين جا وجود دارد ونه ھم صرفا ً آزادی مطلق

يا زود باالخره بايد آن را در دستش بگيرد .تا بر مبنای اين اصل ،با مشخص کردن

انسان ھا وجنگ طلبی آنھا باعث به وجود آمدن انقالب شده است.

جھت ،اشخاص وجريان ھا را معرفی کند و نشان دھد که اين اشخاص يا جريان ھا ،در

»درخاتمه اين نکته را ناگفته نگذاريم که عقيدۀ جبر را با عقايد قدری نبايد اشتباه گرفت.

کجای تاريخ ،جامعه ،وشعور قرار دارند.

چه جبريون چنان که مفصالً بيان کرديم معتقد ھستند که معلول بی علت وجود ندارد

فلسفۀ مارکسيزم ،ماترياليزم ديالکتيک ،که مبتنی بر واقعيت ھای علمی وطبيعی است،

وکليه حوادث اجباراً ارتباط دارند .در صورتی که قدريون معتقد به يک قضاء وقدر

اصل عليت را ،يکی ازبنيادی ترين قوانين کائنات دانسته و تمام نظام جھان وطبيعت را،

حتمی وغير قابل اجتنابی ھستند که ھرچيز تسليم ارادۀ او است وھيچ اراده ای آن را

تغييراتی که در طبيعت تا امروز روی داده اند ،ھمه را از منظر اين اصل ديده وبا در

نخواھد توانست تغيير دھد ،ارادۀ انسانی اساساً ھيچ گونه قدرتی نداشته فقط منفعلی است

نظر داشت اين اصل ،دست به تغيير جھان و نظام اجتماعی می زند.

که قضاء وقدر او را به ھر سمت می خواھد می کشاند .اين عقيده به عکس جبريون ارداۀ

فلسفه ھائی که تمام سرنوشت بشريت را از قبل در راھی رھنمون شده می دانند که دست

انسانی را به ھيچ وجه در سير تکامل تاريخی واجتماعی مؤثر نمی داند) «.دکتور تقی

نامرئئی در »روز الست« آن را رقم زده است وبرای انسان وسرنوشت او» ،ھدف

ارانی ،جبر واختيار(

غائی« تعيين کرده است و»ھدف فاعلی« و»فعليت« انسان ھا را نيز در ھمان مسيری
می دانند که از قبل برايش تعيين شده است ،چنين فلسفه ھائی ،ھيچ وقت با قبوليت اصل

بخش ششم

عليت کنار آمده نمی توانند و نمی توانند به اصل عليت در جھان باورمند باشند و در

»اصل عليت«

مقابل آن کينه نورزند .چنين جريان ھای فلسفی ،طبيعت را موجودی می دانند که دارای

اصل عليت در حالی که ازمرکزی ترين واساسی ترين موضوعات در فلسفه به شمار می

شعور ،آگاھی و ادراک است .زمانی که طبيعت ،با ادراک ،شعور وآگاھی ھمراه شد،

رود ،و مبنای يک فلسفه و جھان بينی را مشخص می سازد ،از جنجال برانگيز ترين

»جبر طبيعی« و»قانون عليت« در آن جا کارائی ندارند وبنابر اين ،مقوالت ميان تھی

موضوعات نيز محسوب می گردد .چنان چه دموکريت ،فيلسوف يونان باستان می گويد:

وخالی از حقيقت ھای واقعی می نمايند!! فلسفه ای به قانون عليت پای بندی دارد و

»من ترجيح می دھم علت واقعی اگر شده حتا يک پديده را کشف کنم ،تا اين که پادشاه

جھان بينی خود را مطابق با آن شکل داده است که ،به نظم وناموس کور جھان ،يعنی

ايران باشم«.

جبر طبيعی و ماترياليستی باورمند باشد .چون فقط در اين صورت است که عليت معنا
واھميتی پيدا می کند .قانون عليت از بنياد ،با اصول فلسفۀ ايدآليزم در تضاد ومخالفت
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است ،زيرا ،فلسفۀ ايدآليزم طبيعت وھر آن چيزی را که در طبيعت ديده می شود،

خود از اين قانون برداشت و آن را تشريح کرده است ،مارکسيزم را که به زعم مطھری

محصول کسی می داند که خود ،از داشتن »وجود« معذور است وناتوان .زمانی که دست

به اين قانون باور ندارد ،به باد انتقاد گرفته است وبااليش زوزه کشی می کند .چيزی که

ماوراء طبيعت ونظام جھان باالی اين نظام تسلط داشته باشد و خود موجد وجوديت اين

در اين جا اسباب ھمۀ ناراحتی ھای ايدآليست ھا ،واز آن جمله مطھری را فراھم کرده

نظام باشد ،در آن صورت جائی برای علت ومعلول باقی نمی ماند و از ھمين ابتداء است

است ونمی تواند در مقابل آن مقاومت کنند» ،ماترياليزم ديالکتيک« است .مطھری

که فلسفۀ ايدآليزم با اساسات قانون عليت ،فاصله می گيرد واز ھم جدا می شوند .فلسفۀ

زمانی که خود را در برابر اين دژ تسخير ناپذير ،ضعيف وناتوان می يابد ،ناشيانه به

اسالم ،که يک شاخه ای از فلسفۀ ايدآليزم است ومطھری با تبختر تمام آن را »رئاليزم

جای ماترياليزم ديالکتيک ،باالی ماترياليزم ميکانيکی ،که قبل از مارکس وانگلس وجود

اسالمی« می خواند وگويا اين رئاليزم با ايدآليزم تفاوت دارد واصالً يک فلسفۀ جدا

داشت ،حمله می کند وزوزه ھای گوش خراشی را طنين انداز می کند .شايد ھم اين

است)؟؟( ،ھرچند که در گفتار خود را در ھمسوئی با قانون عليت در جھان معرفی می

فيلسوف خالق!! ھنوز فرق بين ماترياليزم ديالکتيک وماترياليزم ميکانيکی را در نيافته

کند واصرار می ورزد که به اين قانون باور مند است ،چيزی نيست جز شسته روفته ای

است واز ماترياليزم ديالکتيک ھمان درکی را دارد که؛ قبل از قرن ھجده ،از ماترياليزم

از ھمان فلسفۀ فاتاليزم ،جبريه واشاعره ،اين فلسفه طبق باور ھای مطھری؛ »احترام

ميکانيکی بايد می داشت .وشايد ھم به اين دليل که؛ ماترياليزم ميکانيکی ،اشتباھات

زيادی به قانون عليت دارد« وخود را باورمند به آن قانون می نماياند!! اما اين جا ما

بسياری داشته ومبتنی بر علم نبوده و قانون عليت را به صورت علمی آن درک نکرده

تضادی را مشاھده می کنيم که مطھری با آن سخت دست در گريبان است و يارای

وتشريح نتوانسته ،مطھری آن را انتخاب می کند ،تا بتواند با پاھای گلين خود ،چيزی

رھانيدن از اين تضاد نيز به راحتی وآسانی ميسر نخواھد شد .زيرا؛ عمق مطلب در

برای دندان گرفتن درآن پيدا کند!!

قانون عليت اين است که :تمام پديده ھای موجود در طبيعت ،معلول علت ھائی ھستند که
بعد از به وجود آمدن اين معلول ھا ،علت ھا در طول زمان از بين رفته اند وھيچ قوه ای

»عليت« چيست؟

بيرون از طبيعت در ساختار وشکل بندی اين نظام دخيل نبوده ونمی تواند نقشی داشته

عليت ،نوعی از وابستگی ورابطه بين پديده ھای طبيعی ،و واقعيت ھای موجود وعينی

باشد ،ھمه وھمه به اساس ھمين رابطۀ عليت ،که در بين خود پديده ھا موجود است،

در طبيعت است که؛ بر بنای آن ،يک پديده که علت ناميده می شود ،در تحت شرائط

شکل گرفته وبه وجود آمده اند .واين قانون در مخالفت  ١٨٠درجه ای با »قضاء وقدر

معين ومشخصی موجب پدايش پديده ای ديگری می گردد که معلول ناميده می شود .اين

الھی« وقوۀ ماوراء الطبيعه قرار گرفته وھر دو در يک فلسفه ودر يک جھان بينی ودر

کلی ترين و تنھا قانون عام طبيعت است که ھيچ پديده ای را و ھيچ تغييری از اين قانون

يک زمان ،جای نداشته و نمی تواند باھم سازشی داشته باشد .چه اين که ھر دو از سنخ

مستثناء نبوده ونمی تواند مافوق اين قانون عمل کند .تمام اشياء وپديده ھای طبيعت را

ھای مخالف ھم ودر تناقض باھم قرار دارند.

باھم ارتباطی است که بر مبنای اين ارتباط ،نظام جھان دارای يک جبر طبيعی ،وقانون

مطھری که حاال ديگر برای ھمه معلوم است ،در رابطه با اين قانون نيز»تحقيق ناکرده«

وناموسی شده است .ھيچ پديده ای را نمی توان يافت که با ديگر پديده ھای موجود در

وندانسته ونفھميده به خود حق سخن گفتن داده است وبی پايه وطبق اميال ذھنی شخصی
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طبيعت ،در ارتباط نباشد وبه نوعی ،از پديده ھای ديگر متأثر نباشد .عليت ،که مشخصۀ

لحاظ ،معلول نمی تواند خود علتی برای علت خود قرار بگيرد .چه اين که ،اين روند در

آن؛ علت ومعلول است ،نيز در اين گروه اند.

طول يک زمان صورت می گيرد ودر طول ھمين زمان ،علت ھای قبلی از بين می روند

پديده ھا وروند ھائی که الزاما ً قبل از پديده ھائی است که توسط اين پديده ھا واين روند

ويا به سخن مشخص تر ،علت از لحاظ زمان ،بر معلول مقدم است وچون اين حرکت ،يا

ھای قديم ايجاد می گردد ،علت ناميده می شود وآن پديده ھائی که در جريان ارتباط ودر

اين روند در يک شکل مارپيچی ،ونه دايره ئی ،صورت می گيرد ،پس با وجودی که

يک شرائط مشخص وطی يک روند معين به وجود می آيند ،به نام معلول ياد می شوند،

معلول ،با علت خود در يک رابطۀ ديالکتيکی قرار دارد ومی تواند باالی علت تأثير

باھم رابطه ای دارد که دارای مشخصات زير است:

داشته باشد ،نمی تواند برايش به عنوان علت کارکرد داشته باشد .ھمين که بعد از پديد

اول :ھيچ چيزی در جھان ونظام جھانی بدون علت وجود ندارد .اين خصوصيت در

آمدن معلول ،علت از بين می رود ،خود تأثيری است که وجود معلول باالی علت گذاشته

قانون عليت ،دارای حقيقت مطلق است.

است.

دوم :ھر علت معين ،در تحت يک شرائط معين ،الزاما ً معلول معينی را به وجود می

برای بيشتر روشن شدن مطلب ،وھشدار برای آن کسانی که زير سايۀ ماترياليزم ،در

آورد .يعنی ،اين قانون نيز ھمه شمول وکلی است که ھر معلولی رابايد به علت معين

صدد مغشوش کردن اين اصل اند ،ناگزير از گفتن جمالت زير ھستم.

ومشخصی رجعت داد.

الف :علتی که در طی يک روند خاص ،ودر تحت يک شرائط معين موجب پيدايش

سوم :پديد آمدن معلول ،باعث می گردد تا علت از بين برود .اين نيز يک خاصيت عام

معلول می شود ،خود به کلی نمی تواند از معلول بی تأثير باقی بماند .ومعلول نيز بعد از

وھمه شمول در قانون عليت است که ھيچ عليتی از اين قانون مجزا بوده نمی تواند .يعنی

به وجود آمدن ،منفعل وبی خاصيت نيست ،بلکه مطابق با جھتی تکامل ،و وجوديت خود،

از لحاظ زمانی ،علت الزاماً بايد قبل از معلول موجود باشد واين علت ،با به وجود آوردن

فعال است وبر روی روند تکامل تأثير می گذارد .ولی به خاطر يافتن علت يک معلول،

معلول ،خود از بين می رود .اما ھر روال متوالی واز لحاظ زمانی پشت سر ھمديگر را

به سراغ علت واحدی بايد رفت وھمين طور ھر علت ،معلول معين ومشخصی را به

نمی توان شامل قانون عليت کرد .مثالً :زمستان ،که از لحاظ زمانی بعد از خزان به

وجود می آورد .نيک آئين در صفحۀ  ٢٨۶کتاب»ماترياليزم ديالکتيک« خود ،می گويد:

وجود می آيد ،قاعدتاً نمی توان پيدايش آن را معلول خزان ،وبه خالصی گرائيدن خزان

»يک پديده می تواند معلول علت ھای مختلف باشد «.واحسان طبری نيزدر»آموزش

دانست ،بلکه ھردوی اين فصل معلول علت ديگر است که عبارت از »گردش انتقالی

فلسفۀ علمی« خود به نوعی ،باالی اين جملۀ نيک آئين مھر تأئيد کوبيده است .واين است

زمين« می باشد.

مغشوش کردن مطلب .زيرا جريان ھای مختلف ايدآليزم واز آن جمله ،فلسفه ای که

چھارم :يک معلول بعد از اين که دارای وجود شد ،در توالی وتعاقب زمان ،خود می

مطھری از آن پيروی می کند ،نيز به طور مستقيم وعينی نمی تواند منکر قانون عليت

تواند علتی باشد .ولی معلول ھيچ وقت نمی تواند برای علت خود ،علت واقع شود .رابطه

شوند ،اما کاری که قادر به انجام دادنش ھستند ،تھی کردن اين مطلب ،از مغز ومنطق

بين علت و معلول ،در يک قانون مارپيچئی اتفاق می افتد که با ھربار به وجود آمدن

علمی وديالکتيکی آن است ،کاری که نيک آئين واحسان طبری نيز به آن دست يازيده

معلولی ،اين روند داخل يک سطح ديگری می شود که با سطح قبلی متفاوت است .بدين

اند ،که برخاسته از منافع اقتصادی وسياسی جريانی است که اين دو فيلسوف!! در آن

afgazad@gmail.com -

afgazad@gmail.com -

٧۵
www.afgazad.com

٧۶
www.afgazad.com

مشغول مبارزه)؟؟!!( بودند ،يعنی »حزب تودۀ« خائن ومنحرف .درست است که در به

شمول است .خاصيت عينی بودن اصل عليت ،در ھر رابطۀ علی قابل مشاھده است .در

وجود آمدن يک معلول ،شايد علت واحدی مشاھده نشود ،اما چيزی که در اين جا اھميت

تعامالت کيميائی ،در تجربه ھای فزيکی ،رياضی ،در روابط اجتماعی ،ودر ھر حادثۀ

دارد ،آن است که؛ به ھر تعداد علتی که برای پيدايش يک معلول به نظر می رسد ،از

غير قابل پيش بينی ديگر ھم ،از قبيل :تصادف دو موتر باھم ،زير نمودن موتر انسان

سنخ واحد ومنشاء مشترکی ھستند .مثال :تشکيل جسم نوزاد در رحم جنس مؤنث ،علت

را ،شاخ زدن گاو ،لگذ زدن خر ،سقوط ھواپيما-ھرچند که اگر با محاسبات دقيق وعلمی

تعامل يا القاح طبيعی »سپرم« و»اوويم« است ،يعنی نيک آئين وطبری ديده اند که در

مجھز باشيم ،اين گونه حوادث نيز غير قابل پيش بينی نيست ،اما چيزی را که ما در اين

اين جا دو چيز به مشاھده می رسد ونه يک چيز واحد ،ولی اشتباه است که اگر اين دو

جا به ھدف روشن شدنش انتخاب کرديم ،ھمانا خاصيت عينی بودن اصل عليت است که

ماده راماھيتا ً متفاوت از ھم بشناسيم .پس ھر دو يک علت به شمار می روند ،نه دو علت

در ھرپديدۀ نظام جھان قابل حس وعينی است.

يا چندين علت .مثال ديگر :ديدن روشنی در روز؛ آفتاب ،وتابيدن اشعۀ آن باالی ما

اين ھا ھستند مطالبی که ما در شناخت قانون عليت ،به باورمندی به آن ھا ضرورت

ومحيط ماحول ماست ،ھيچ وقت مشاھده نشده که علت اين روشنی ،تابيدن آفتاب ،برآمدن

داريم .فقط با شناخت اين قانون ،با مشخصات متذکرۀ آن است که می توانيم رابطه بين

مھتاب ،خسوف ،کسوف ،زمين لرزه ،آتش فشان ويا به سخن نيک آئين؛ »علت ھای

پديده ھای طبيعت را درک کنيم وحضور ودليل حضور آن ھا را بشناسيم .وفقط در آن

مختلف« از اين قبيل باشد!! وھم ديده وشنيده نشده است که طلوع آفتاب در يک

صورت است که ما به »جبر طبيعی وماترياليستی« باور وايمان پيدا می کنيم .وفقط با

سرزمين ،موجب خشک سالی ،باران ھای بی مورد در طول سال ،بی نظمی اجتماعی،

شناخت اين قانون با مشخصات آن است که ما از »اختيار« فھمی  ،درکی وشناختی پيدا

برودت ھوا ،مرگ ومير زياد در موجودات حيه ،يا به گفتۀ نيک آئين وطبری» :معلول

می کنيم وفقط در صورت شناخت قانون عليت است که با طبيعت ھمراه وھم گام می

ھای مختلف« از اين قبيل را به وجود آورده باشد .ھنوز کسی تجربه نکرده است که؛ آبی

شويم ،ودر نھايت ،فقط با شناخت از قانون عليت ،وباورمندی به اين قانون است که ما

را که برای آشاميدن است ،معلول تعامل مثالً کاربن دای اکسايد وگاز ھيليوم باشد!!

پی به بيھوده بودن ايدآليزم ومتافيزيک می بريم وھيچ علت خارجی به خاطر پيدايش

ب :در تأثير گذاری علت باالی معلول وعکس آن ،ھدف اين نيست که اين ھردو می

طبيعت وقانون طبيعی را نمی پذيريم ودر تکوين جھان ،معلول بدون علتی را طرد می

تواند ھريک ديگری را عيناً به طور مساويانه مشروط کند وتأثير متقابل مساويانه باالی

کنيم.

ھمديگر بگذارد ،بلکه نقش اساسی وقطعی ھميشه با علت است واين علت است که موجد

بدنيست اندکی با مطھری ھمراه شويم ،تا ببينيم اين طنز پرداز کميدين چه افسانه ھای

معلول به شمار می رود نه عکس آن.

خنده آوری در بارۀ قانون عليت دارد .مطھری در صفحۀ  ٨٨کتاب خود ،از قانون عليت

پ :پراتيک بشری در طول زمان ودر تاريخ ثابت ساخته است که؛ قانون عليت ،دارای

به اين شکل تعبير می کند:

خاصيت عينی و واقعی می باشد.

»علوم بشری برپايۀ اين قانون}قانون عليت-توضيح از س.رھا است{ بناء شده

ج :در عين حال اين که؛ قانون عليت خاصيت عينی دارد ،ماضرورت به شناخت آن

است}شده اند-س.رھا{.... .گريز از اين قانون مساوی است با نفی ھرگونه نظامی

داريم ،وھم اين قانون در تمام طبيعت ونظام جھان ،قابل شناخت است ،زيرا عام وجھان

درھستی ونفی ھرگونه قانون علمی وفلسفی ومنطقی ورياضی) «.علل...ص (٨٨
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مطھری چه خوب وبا زبان شيوا به حقانيت اين قانون ،وجھان شمول بودن اين قانون

گويد» :اين چه ربطی بانام من داشت که گفتی؟« ﷲ داد جواب می دھد» :مقصد اين است

اذعان داشته است .اما ايکاش اين اراجيف نگار ھذيان پرست می توانست با اين جمالت،

که مقعدت را پاره کند«!![

ُدم خروس ضديت خود با اين قانون را پنھان می کرد ،تا آبروئی که ندارد ،حداقل بيش از

در باال ديديم که يک بار اين عليت پرست وعاشق قانون عليت وباور مند به آن قانون،

اين برای ريختنش تالش نمی کرد.

ھمۀ علوم بشری را -که علوم بشری را نبايد فقط آن علومی دانست که شربت اسھال می

ما گفته ھای مطھری را در اين جمله تأئيد کرده وبه عالوه ،برآن می افزائيم که؛ نه تنھا

سازند وپيچکاری سردردی ،بلکه تمام شناخت واقعی وعينئی که ما از طبيعت ونظام

که »علوم بشری برپايۀ اين قانون بناء شده اند« ،بلکه تمام نظم نظام جھان وطبيعت نيز

جھان داريم ،علوم بشری شامل آن ھا می شوند .شکل گرفته برپايۀ قانون عليت می داند

از درون اين قانون برآمده اند ودر پرتو اين قانون است که طبيعت وبشريت شکل گرفته

ولی بالفاصله يا ھم زمان» ،دليل« را در شناخت جھان ،مقدم بر »علت« می داند ودر

اند .نه بر اساس ھيچ خرافه واوھام!! اما می بينيم که مطھری بازھم در اين سخنش

اين جاست که حنای مطھری مبنی بر؛ باورمندی به قانون عليت ،رنگ می بازد وخجل

صادق نيست وبا پھلوی راست با اين قانون برخورد نکرده است:

می شود!! اما بيش از آن که ما در اين جا تردستی مطھری را ببينيم ،کودنی جناب ثابت

»جھان را از طريق دليل بايد توضيح داد نه از طريق علت« )علل...ص (٨۴

می شود ،زيرا او ھنوز فرق ميان »دليل« و»علت« را درک نکرده است.

مرحبا! در عجبم از اين ھمه ضد ونقيض گوئی .مطھری آنچه را در صفحۀ قبل گفته

مثال :زمانی که می گوئيم موتر ،معلول است وموتر ساز ،علت ،در واقع می توانيم اين

است ،آن ھا را در صفحۀ بعد ،از ياد می برد واين بار چون اوضاع بر وفق مرام جناب

سخن را به شيوۀ ديگر نيز بيان کنيم :موتر ،دليل است براين که ،يک موتر سازی بايد

نمی چرخد ،چيز ھائی را پشت سرھم قطار می کند که در ضديت کامل با گفته ھای

وجود داشته باشد .واين ھمان قانون علت است .به عبارت ديگر :ھر معلول» ،دليل« ی

صفحۀ قبلی کتابش اند.

است برای وجود يک علتی!!

]روزی ،دو شخص بزله گو وشوخ باھم کلماتی را رد وبدل می کردند که در آن کلمات،

چيزی را که در اين باره الزم به ياد آوری اش دانستم ،اين است که؛ درکی را که

بر حريف حمله شده بود .اما قانونی را که آنھا برای اين کارش ساخته بود ،اين بود که؛

مطھری از »دليل« دارد ،با »دليل«ی که علم پيش می کشد و قانون عليت در پرتو آن

ھرکس بر وزن نام ديگری ،برايش يک کلمۀ مسخره وتحقير آميز بسازد .شخص اول

قابل تشريح است ،بايد فرق داشته باشد .زيرا از کسی که علم را بنابر تجربی بودنش

برای شخص دوم ،که نامش »ﷲ داد« بود ،می گويد» :ﷲ داد=به من داد« .اين کلمات،

مؤخر بر ذھنيات بداند ،از دليل ،نيز ھمين درک را دارد .يعنی از منظر مطھری دليل به

ﷲ داد را پسند نمی آيد وﷲ داد غضب می گيرد يا به زبان ايرانی؛ »ﷲ داد از کوره در

آن چيزی گفته می شود که برپايه ھای علمی وقابل ثبوت وقابل تجربه ،مبتنی نباشد

می رود« ،قانونی که در اول بادرنظر داشت آن قانون بايد کلمات ساخته می شد ،را

ومنشاء آن دليل نيز بايد عقده مندی ھا وذھنی گرائی ھا باشد .زيرا فقط در اين صورت

ازياد برد وھمراه با آن منطق واخالق را نيز در جيب خود کرد واز سر قھر زياد به

است که اين ذھنيات ،که مطھری آن را دليل می خواند ،در نقطۀ مقابل قانون عليت قرار

شخص اول که نامش يحيا است ،می گويد» :يحيا=دستۀ کلنگ به مقعدت«!! يحيا می

می گيرد .واز اين بابت بايد گفت که :چون علت ودر مجموع اصل عليت پايۀ علمی دارد
وقابل ثبوت است وقابل تجربه ،اما دليلی که مطھری آن را به خاطر دفاع از خود وطرد
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اصل عليت پيشکش می کند ،دارای پايه وبنای خرافاتی ،مبتذل ،دروغين وغير قابل

صورت ،آيا خودت به طور مستقيم وعينی » ،ھرگونه نظامی درھستی و ھرگونه قانون

اثبات است .از اين رو است که چنين دليلی ،در نزد مطھری نسبت به علت ،مقدم است.

علمی وفلسفی ومنطقی ورياضی «.را نفی نکرده ای؟؟!!

دست کم اين جملۀ مطھری ثبوتی براين ادعايم می باشد:

به ھر رنگی که خواھی جامه ميپوش

»علوم-باالخص علوم زيستی-درجھت ضد خداشناسی گام بر می دارند) «.علل(١٠٢...

مــن از طــرز خــرامـت می شناسم!!

واز اين جا بايد دانست ،چيزی که در »جھت ضد خداشناسی گام « بر دارد ،آن علم است

اما بايد ببينيم که اين فکاھی مطھری تا کجا می تواند صادق باشد ودرست!!

وقانون عليت -که در اين جا مطرح بحث ماست -وچيزی که بايد درجھت خداشناسی-

در عصر جاھليت که بنابر ميل وآرزوی مطھری در آن عصر مادی گری رواج داشت

ونه ضد آن -گام بردارد» ،دليل« است .پس بين دليل مطھری ودليل علمی وعلی ،بايد

ولی با در نظر داشت واقعيت ھای تاريخی ،آن عصر ،عصر جاھليت بود ،ھمان قسمی

فرق گذاشت!!

که از نامش پيداست ،يعنی در آن عصر بود که پولوتئيزم رواج يافت وتئوری چندين

اما مطھری ،چون اساسا ً نمی تواند در برابر قانون عليت قرارنگيرد وبا آن مخالفت

خدائی شکل گرفت .اين چندين خدا پرستی مقارن با زمانی است که مردم از طوفان،

نورزد ،به اين جمله بسنده نمی کند ،او سخنان ديگری ھم دارد که به نقل قول کردن شان

سيل ،زلزله ،آتش فشان وغيره ،برداشت آسمانی وخدائی داشتند .زمانی که در منطقه ای،

می ارزند:

زلزله ای رخ می داد ،يا طوفانی روی می داد ،مردم دست از پانشناخته به عبادت اين

»وجه معقول حقيت ھستی بی نيازی از علت است) «.علل...ص (٨١

سيل يا طوفان مشغول می شدند وتمام ھستی ودارائی خود را در پای اين سيل يا طوفان

مگر مطھری با اين جملۀ خود ،قانون عليت را از اساس نفی نمی کند ،چون نظام جھان-

می ريختند ،چون به اين فکر می کردند که ھمين سيل يا طوفان يا ھرحادثۀ طبيعی ،يک

طبيعت ،انسان ھا ،روابط بين آنھا وتأثير پذير آنھا از يکديگر -ھمه دارای يک ھستی

خدا است ودليل حدوثش ھم ،کم کاری ،يعنی گنھگاری ما می باشد» .تئوری ترس«

است ،وزمانی که اين ھستی بدون علت معقول تر پذيرفته شود ومنطقی تر به نظر آيد،

و»تئوری جھل« را در مورد خدا ،مطھری بايد شنيده باشد ،اين واقعيت ھا دقيقاً زمانی

پس ديگر چه ضرورت است به اين که ما بگوئيم؛ برای ھر پديده ای يک علت وجود

موجود بودند که مردم دليل اين حوادث را نمی شناختند ورابطۀ علی اين حوادث برای

دارد؟؟!! وزمانی که »وجه معقول حقيت ھستی بی نيازی از علت« باشد ،پس مگر ديگر

مردم نامعلوم بود .حوادث برای مردم مجھول وناشناخته می نمودند ودر نھايت مردم به

جائی ھم برای اين می ماند تا مطھری ،اگر کودن وکھبل نباشد ،بگويد » :گريز از اين

اين تحليل می رسيدند که ھيچ دليلی برای حدوث اين حوادث طبيعی ،به صورت طبيعی

قانون مساوی است با نفی ھرگونه نظامی درھستی ونفی ھرگونه قانون علمی وفلسفی

وجود نداشته ،بلکه ھر آن چيزی که حادث می شود ،خواست وارادۀ خدا ،گناه بندگان،

ومنطقی ورياضی«.؟؟!!

ويا ھم تصادف است-که تصادف نيز از منظر مطھری نياز به علت ندارد؟؟!! -در آن

پس بگذاريد به اين فيلسوف جاھل وبی مغز بگويم :در صورت معقول دانستن ھستی در

زمان بود که به خاطر ناشناخته بودن قانون عليت در طبيعت ،مردم ناتوان تر از ھميشه

بی نيازی از علت ،آيا خودت عيناً از قانون عليت »گريز« نکرده ای؟؟!! ودر اين

قربانی حوادث طبيعی می شدند ،بدون اين که کوچکترين دفاع ،يا حتا فکر دفاع کردن از
خود را در مقابل اين حوادث ،داشته باشند .ھر ساله ھزاران انسان در برابر اين گونه
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حوادث طبيعی از حق حيات وزندگی کردن محروم می شدند وھزاران انسان ديگر ،تمام

خدائی است!! ومعلوم است زمانی که علت چيزی برای مردم نامعلوم باشد ،يا علت آن به

آن چيز ھائی را که در طول يک سال عمر خود به خاطر نجات از گرسنگی جمع آوری

خدای موھوم ودروغين نسبت داده شود ،کسی به خاطر عالج ونجات از آن نيز کوششی

کرده بودند ،در پای اين حادثۀ ناشناخته »نذر« می کردند واين بار ،خود شان از

نخواھد کرد ،زيرا اگر علت نامعلوم باشد ،ھيچ کوششی کورمال کورمال به نتيجه ای

گرسنگی جان می دادند!! ھيچ حادثه ای را نمی توان يافت که علتی معين ومشخصی

نخواھد رسيد ،وزمانی ھم که علت آن به آسمان نسبت داده شود ،نيز معلوم است که ديگر

نداشته باشد وھيچ معلولی بدون علت قابل درک نيست وھيچ علتی را نمی توان يافت که

کسی در زمين به دنبال علت آن نمی گردند وقبل از قبل جواب خود را يافته است که؛

در تحت شرائط معين معلول مشخصی را به وجود نياورده باشد .پس اين که در آن زمان

علت آن خدائی است!! ودر برابر چيز ھائی که علت خدائی داشته باشد ،به تفحص

علل آمدن سيل ،طوفان ،زلزله ،آتش فشان ،برف کوچ و...برای مردم معلوم نبودند،

پرداختن وتشبث کردن ،گناه کبيره وشرک محسوب می شود!! در اين جاست که يک

مطھری نيز بايد بپذيرد که؛ دليل اين ناشناخته ونامعلوم بودن علت ھا ،نبودن علت ھا

مرض ساده وقابل عالج به خاطر مجھول ماندن روابط علی آن ،ساالنه ھزاران انسان را

نيست .يعنی ناشناخته باقی ماندن روابط علی پديده ھا ،دليل نمی شود که ما منکر وجود

به کام مرگ می اندازد وھزاران طفل را از داشتن پدر يا مادر محروم می سازد ،بدون

اين روابط علی شويم .پس ھر در پديده ای ،رابطۀ عليت وجود دارد .زمانی که اين

اين که ھيچ راه انتقامی را ھم در نظر داشته باشند و در اين جاست که انسان ھا محکوم

رابطۀ عليت ناشناخته باشد ،انسان ھا مقھور ومحکوم اين پديده ھا اند وقربانی نامعلوم

و قربانی يک پديدۀ ساده واوليه می شوند .چون دليل وعلت آن را نمی شناسند ،بنابر اين

بودن قانون عليت ،ولی زمانی که رابطۀ علی ھر پديده شناخته شود ،آن پديده ديگر برای

راه نجات وعالج آن را بدون علت نمی توانند پيدا کنند .حاال بايد از اين طرفدار معقوليت

انسان ھا مجھول نبوده وحاکم بوده نمی تواند وديگر نمی تواند از انسان ھا قربانی

بدون عليت ،پرسيد که؛ آيا اين که يک مرض قابل عالج وساده ای مثل توبرکلوز ساالنه

بگيرد ،چه اين که در چنين حالتی-پی بردن به روابط علی پديده ھا-انسان ھا قادر می

جان ھزاران انسان را بگيرد وانسان کشی نمايد معقول تر است ،يا اين که امروز بدون

شوند تا از آن پديده به نفع خود استفاده کنند ،يا حد اقل ديگر مظلوم آن پديده نباشند .حاال

اين که کوچکترين ترسی به خود راه بدھی ،فرزند مبتال به توبرکلوزت را به شفاخانه می

است که از اين فيلسوف معتقد به اصل عليت وھم معتقد به قضاء وقدر الھی بايد پرسيد

بری تا تداوی اش کنند؟؟!!

که؛ آياکدام يک معقول تر است ،انسان ھا در صورت نشناختن روابط علی پديده ھا

ھرچند که با وجودی که علت تمام اين پديده ھا برای انسان ھا شناخته شده است ،ولی نفع

وحوادث ،قربانی پديده ھای طبيعی وحوادث طبيعی از قبيل :سيل ،زلزله و ...شوند ،يا از

آن ھنوز فقط مربوط مطھری و واليت فقيه آن می شود ،نه يک بچۀ دوره گرد سرک

آن ھا به نفع خود استفاده کنند؟؟!! آيا اين معقول تر است که يک حادثۀ عادی طبيعی مثالً

ھا!! فقط مطھری وھمپالگانش ھستند که به قيمت چوشيدن خون توده ھا می توانند خود

آتش فشان ،جان انسان ھای زيادی را بگيرد وزندگی بقيه را به فلج بکشاند ،يا ديگر اين

واھل و عيال شان را از دم مرگ توبرکلوز وغيره نجات دھند ،نه آن يتيمی که تمام

حوادث نتوانند باالی انسان ھا مسلط باشند؟؟!!

خانواده اش را در سگ جنگی ھای برسر قدرت مطھری ،خامنه ای ،خمينی ،مزاری،

مثال ساده :زمانی بود که حتا علت مرض»توبرکلوز« برای مردم نا معلوم بود ،خانواده

مسعود ،سيافُ ،دستم ،گلبدين ،مال عمر و...از دست داده است وحاال تمام امکاناتش ھمين

ھای مذھبی وسنتی به شدت عقب نگھداشته شده ،به اين فکر بودند که اين مرض نيز قھر

بغل سرک ھا است که فقط می تواند در ھمان جا بخوابد واز ھمان زباله ھا تغذيه کند،
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بلی اين يتيم ھنوز قربانی توبرکلوز نه ،حتا يک زکام عادی است وجان خود را از دست

نان اين زالو ھای جانی ودُزد در روغن است که ،اگر به زبان ساده وبی پيرايه سخن

می دھد .زندگی امروز اين يتيم ،واکثريت خلق محکوم جامعۀ ما ،نشان دھندۀ زندگی آن

بگويم :توده ھا را بتوانند با مزخرفات ومبتذالت شان خر سازند!! بلی فقط در آن

روزی مردم است که ھنوز دليل آمدن سيل را نمی دانستند .وحاال بايد از اين ھذيان

صورت است که راه برای پذيرش خرافات بی پايه وھذيان گوئی ھای بی مقدار مطھری

پرست ھرزه گو پرسيد که؛ آيا توکه می توانی خود را از دم مرگ توبرکلوز نجات بدھی

وھم کيشانش در جامعه باز می شود ،تا اين ھا بتوانند از آن طريق توده ھا را در بدل اين

معقول تر است ،يا آن يتيم وبيوه وبی کار وبی نوائی که ھر روز نه تنھا که توبرکلوز از

خرافات شان به تباھی ونيستی اقتصادی بکشانند و خود قارون وار باالی خزانه ھای

آن ھا قربانی می گيرد ،بلکه شکم خالی ھم قربانی خود را از ھمان انسان ھا می

پولی ،که در بدل ريخته شدن خون توده ھا به دست آورده اند ،بخوابند وکيف شان را

گيرد؟؟!!

ببرند!! وبرای اين که توده ھا ھيچ وقت متوجه اين خيانت عالی جنابان نشوند ،می گويند:

برای اولين بار که انسان ھا در يک جنگل با آتش برخوردند ،از آن ترسيدند وبا ھمه

»وجه معقول حقيت ھستی بی نيازی از علت است «.يعنی ای مردم! زمانی معقول است

ناتوانی ھای شان ،پا به فرار گذاشتند ،تا اين که اندک اندک با اين پديدۀ ضروری در

که شما برای فقر وتنگدستی خود علت نتراشيد وباالخره سراغ ما نيائيد!! چون برای اين

زندگی انسان ھا ،آشنائی پيدا کردند وطريق استفاده از آن را در يافتند وبعد ھا فھميدند که

بدبختی وتنگدستی وفقر وبيچارگی شما ھيچ علتی در کار نيست ،خدا خواسته که شما را

نه تنھا اين آتش برای شان خطر ناک نيست که ،حتا بدون آن حاال زندگی کردن ناممکن

فقير بيافريند ومارا ھم ذاتا ً ثروتمند!! ديگر چرا به دنبال علت اين سياه روزی خود می

است .وکم کم آشنائی شان با آتش عميق تر شد ،تا اين که علت در گرفتن آتش را فھميدند

گرديد؟!!

وتوانستند بعد از آن روز ،خودشان آتش بيفروزند وغذای شان را با آن پخته کنند .جا

رفيق غالم حسين فروتن ،در اثر گران بھای فلسفی اش ،جمالت پرمعنائی دارد:

دارد که از اين کسی که پديده ھا را بدون عليت وبدون نياز معقول تر می بيند ،پرسيد که؛

»آن گرايش فسلفی که برای جھان ھدفی قائل است ،ھدفی که آفريننده واراده ای توانا از

آيا کدام يک معقول تر است ،ناشناخته بودن آتش برای مردم ،ترسيدن از آن ،وباالخره

پيش تعيين کرده ،آن گرايش فلسفی که »عليت غائی« را مقدم بر »علت فاعلی« واين

در بسا مورد قربانی آتش شدن ،يا اين که تسلط انسان ھا بر آتش ،مھار آن ،استفاده از آن

يک را تابع آن ديگری می داند ،طبيعی است که به اصل عليت در جھان باور ندارد ولو

به نفع خود ،ويک پديدۀ ضروری پنداشتن در زندگی؟؟!!

آن که برای تظاھر به قبول آن تالش بسياری به کار برد) «...رئاليزم اسالمی وفلسفۀ

و....

مارکسيست ،اثر دکتور غالم حسين فروتن ،صفحۀ (١٢٠

با تمام اين ھا چيز ديگری را ھم بايد درک کرد ،وآن اين که؛ زمانی که مطھری می

وطبيعی است که چنين فلسفه ای ،ھيچ وقت نمی تواند با قبولی قانون عليت سر سازشی

گويد» :وجه معقول حقيت ھستی بی نيازی از علت است« موقعيت ومنافع مطھری را در

داشته باشد ،زيرا اين ھا ھمه قوانينی ھستند که مبتنی بر دريافت ھای علمی ھستند وعلم،

پشت اين جمالت نبايد از خاطر دور داشت ،زيرا فقط در آن صورت است که مطھری

با ھجويات در تناقض است .از آن جائی که مطھری ھجويات بی پايه را مقدم بر علم و

وھمپالگانش می توانند باالی انسان ھای محروم از ھمه چيز ومظلوم ومحکوم حکومت

حاکم بر علم می داند ،پس بايد با قبول آن ،علم را از خود طرد کند ،ويکسره به پاچۀ پنبه

کنند!! بلی ،حکومت مطھری وھم کيشان زمانی باالی مردم تضمين می شود ،وزمانی

ئی ودرغين مزخرفات بچسپد .مطھری گفتنی ھای ديگری ھم دارد:
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»...ھستی ،ذاتی نيست که يک موجود ديگر بخواھد به آن ھستی بدھد) «.علل...ص (٨٠

مطھری آنقدر آنی وظاھری می بيند که فقط برای يک دفعه ھم که شده به لباسی که

بلی ،برای شما که يک موجود بی وجود ودروغين را خالق ھمۀ موجودات می دانيد،

پوشيده است ،به کفش خود ،به عمامۀ خود ،به قلم خود ،به کاغذ خود ،به جسم خود ،به

شکی در اين نيست که برای به وجود آمدن يک نوزاد ،يک خدا ويک قوۀماوراءالطبيعه

اطاقی که نشسته است وبه ھيچ چيزی ديگر نظری نيفگنده است ،مطھری در وقت نوشتن

ضرورت است ،نه به دو جنس پدر ومادر ،ونه به اعمال بيولوژيک ونه به مواد »سپرم«

سطور باال ،دارای يک ھستی است ،اما قبل از اين که حتا پدر ومادرش ھم به دنيا نيامده

و»اوويم«!!

بوده ،بازھم او اين ھستی را داشت؟؟!! حتا پيش از اين که اعمال بيولوژيکی والقاح دو

اما ،آيا مطھری می تواند برای خزعبالت خود مثالی ،حتا نامطمئن ترين مثالی ھم که

ماده ،که باعث به وجود آمدن مطھری شده اند ،بازھم او اين ھستی را-که حاال دارد-

باشد ،ذکر کند ،تا کسی بگويد مطھری راست می گويد؟ نه ،زيرا چنين چيزی امکان

داشت؟؟!!

ندارد .تمام پديده ھای موجود در طبيعت دارای ھستی اند ،و کدام يکی از آنھا را سراغ

ولی او خوش دارد که بی پايه سخن گويد وھرزه الئی کند وپوچ گوئی نمايد .چون چيزی

داريد که ھستی خود را از موجود ديگری نگرفته باشد؟؟!! کنه موضوع قانون عليت نيز

که مخالف جريان علم در حرکت باشد ،به جز پوچی چيزی ديگری بوده نمی تواند.

ھمين است که :ھيچ چيزی از ھيچ ،يعنی ھيچ ھستيئی از نيستی به وجود نمی آيد .به

»علت نخستين}ھدف از علت نخستين در نزد مطھری» ،خدا« است-توضيح از س.رھا

سخن ديگر :ھيچ وجودی موجوديت خود را از عدم ونيستی نگرفته است .وديگر اين که؛

است{ ،موجوديت اش عين حقيقت وعين دانش است وھم علت نخستين بودنش عين ذاتش

ھيچ معلولی علت خودش نيست .يعنی ھيچ موجودی خالق خودش بوده نمی تواند ،چون

است ودر ھردو حيثيت ،بی نياز از علت است) «.علل...ص (٩٨

در اين صورت ،قانون علت ومعلول معنا ومفھومی نمی تواند داشته باشد .قانون عليت

زمانی که بتوان علت نخستن را بی نياز از علت دانست ،پس ديگر نيازی به باورمندی

در يک کلمه بيان گر آن است که در تمام پديده ھای جھان ،علت ومعلولی وجود دارد و

به عام بودن قانون عليت نيست ،وچرا بايد گفت » :علوم بشری برپايۀ اين قانون بناء شده

وجود معلول ،جدا ومتمايز از وجود علت است .فقط رابطۀ ديالکتيکی است که اين دو

است}شده اند-س.رھا{.... .وگريز از اين قانون مساوی است با نفی ھرگونه نظامی

پديده-علت ومعلول-را باھم پيوند زده است ودر ارتباط ساخته است!! پس ،ذاتا ً ھر

درھستی ونفی ھرگونه قانون علمی وفلسفی ومنطقی ورياضی«.؟

ھستی-معلول -ھستی خود را از ھستی ديگر-علت-گرفته است .يا به عبارت ديگر؛ ذاتاً

قانون عليت بيان گر اين است که؛ زمانی که ما به وجود »الف« پی برديم ،بالفاصله بايد

ھستی ھر ھستی را-معلول را -موجود ديگر-علت-به آن داده است .اين است عمق

بدانيم يک »ب«ئی ھم وجود دارد ،تا »الف« وجود پيدا کند .وزمانی که به وجود»ب«

وژرفای مطلب در قانون عليت!! واين است آن اولين نکته ای که در باورمندی به

معتقد شديم ،بايد دنبال علت پيدايش اين »ب« به جست وجو بپردازيم ودر آن صورت

اصليت عليت ،بايد آن را پذيرفت!!

است که به وجود »پ« پی می بريم ودر نھايت به اين قانون مھم پی می بريم که ھر کلمه

کافيست فقط يکبار به اطراف خود نظری بيندازيد و ببينيد که از بين تمام آن چيز ھائی

ای معلول کلمۀ ديگری است وخود ،علتی برای کلمۀ ديگر .اين است قانون عام عليت.

که در اطراف شما وجود دارد ،کدام يکی از آنھا صانعی ندارد ،ھيچ کدام!!

وباورمندی به اين قانون مارا بالفاصله با اين سؤال روبه رو می سازد که؛ اگر »علت
نخستين«ی وجود دارد ،پس بايد اين »علت نخستين« خود معلول علت ديگری باشد ،وآن
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علت کدام است؟ .در باال نوشتيم که طبق قانون عليت؛ ھيچ چيزی از ھيچ وپوچی دارای

مطھری!! او ھم چنان بی مزه وبی معنا پرگوئی کرده است و صفحات متعدد را سياه

وجود وھستی نمی شود وھم ھيچ چيزی علت وجود خود بوده نمی تواند ،مھم نيست اين

کرده است تامگر با اين بی عالجی وبی دليلی خود بتواند خدای ناتوان خود را که نياز

چيز »علت نخستين« مطھری باشد يا خود مطھری يا ھرچيزی ديگری در طبيعت.

مبرم به دفاع مطھری دارد ،بری از قانون عليت سازد ونجاتش دھد ،اما جالب است که با

چطور شدکه مطھری بنا به گفتۀ خودش به اصل عليت باور دارد ،وگريز از اين قانون

اين کار خود ،وبه اميد آرايش ،چشم خود وخدايش را کور می سازد .از مطھری به

را مساوی با»نفی ھرگونه نظامی درھستی ونفی ھرگونه قانون علمی وفلسفی ومنطقی

خاطر نجات خدايش ،چنين می خوانيم:

ورياضی« می داند ،اما زمانی که حرف آمد سر خدايش ،يکباره دشمن اين اصل می

»فرض کنيد خانه ای در جريان سيل خراب می شود .شخص از ما می پرسد چرا اين

شود وبا ژاژخوائی ھا متعددش اين اصل را از بُن نفی می کند و» ھرگونه نظامی

خانه خراب شد؟ پاسخ می دھيم چون سيل آمد) «.علل...ص (٨٨

درھستی وھرگونه قانون علمی وفلسفی ومنطقی ورياضی« را نيز با گريز از اين قانون،

وبه زعم مطھری گويا اين سؤال وجواب در يک دايرۀ واحد در گردش است وبه نتيجۀ

نفی می کند .مطھری آن قسمی که فلسفه اش حکم می کند ،نه بايد خود به طرفداری از

ديگری نمی رسد ،يعنی پاسخ سؤال ،در خود سؤال نھفته است ،واين بی معنا است ،پس

اصل عليت سخنی به زبان آورد ،چه اين که با اين کار خود دچار چنان تناقض گوئی می

پرسش در بارۀ خدا نيز بی معنا می نمايد!!

شود که نه فلسفۀ خودش قادر به حل آن است ونه ھيچ کسی ديگر از اين گفته ھای

نه جان ،زمانی که جواب داده شد» :چون سيل آمد« ،بايد پرسش ديگری پيش آيد که:

مطھری چيزی می فھمد!! در اين جا يا بايد به طور بنيادی منکر اصل عليت شد ،يا

چرا سيل آمد؟ چون باران زيادی باريده بود وعلت باران نيز مشخص است ،پس به ھيچ

زمانی که خود را معتقد به اصل عليت دانست ،ھيچ چيزی را با رشوت و واسطه!! از

وجه اين سؤال بی معنا نبوده واتفاقا ً خيلی ھم به جا وبا معنا است .چون ھرکدامش بايد

اين قانون مستثناء نسازد .زمانی که اين کار را کرد ،بايد بپذيرد که يا خدايش نيز معلول

دليلی داشته باشد ،که دارد!! ودر اين ميان ،به جای اين که برای تبرئۀ خود از اين

علت ديگر است ويک خالقی وجود دارد تا خدای مطھری را خلق کرده است ،يا ھيچ

العالجی وبی پاسخی خود ،وبه خاطر نجات خدای ناتوان ودروغين خود ،راه معقولی

خدائی در کار نيست ونظام جھان وکائنات ،مطلقا ً از لحاظ زمانی عمر بی نھايت دارد

پيدا کنی ،بيش از پيش به بی پايگی خود وبی اساسی فلسفه ات کمک می کنی!!

وبنابر اين ،ھيچ خدا وماوراءالطبيعه ای در کار نيست!!

مطھری باز ھم ،ھم چنان بی پايه وبدون مسؤوليت حرف زده است .او نگفته که؛ زمانی

تا اين جا که رسيديم ،يا بايد به بی پايه بودن ودروغ بودن »علت نخستين« باور مند

که جواب داده شد»:چون سيل آمد« ديگر مگر در کجا ديده که اين سؤال وجواب در

شويم ،يا برای اين »علت نخستين« نيز به دنبال علت ديگری باشيم ،چه اين که ھر علتی،

ھمين جا خاتمه پيدا می کند ومردم به پوچ بودن اين سؤال پی می برند؟؟!!

در يک مرحلۀ ديگر -در مرحلۀ قبل -خود معلول علت است .واين است پيش نھادۀ اعتقاد

اوالً :اين سؤال ،اصالً سؤال بی معنائی نبوده وجواب اول وآخرش ھم آن نيست که

به قانون عليت!!

مطھری داده است ،يعنی »:چون سيل آمد« اين سؤال دامنه دارد وفقط يک پرسش ديگر

مطھری به خاطر گريز از اين مخمصه ،جامۀ تردستی وطفره روی برخود می گستراند،

کافيست که اين سؤال وجواب از اين دايره خارج شده وپاسخی ديگر در کارباشد وسؤال

ولی اين چنين طفره روی ھا نمی تواند کارساز باشد وچاره ای برای درد العالج

ھای ديگری در کارباشد.
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دوم :برای لحظه ای ھم که شده اگر دل مطھری را از خود نرنجانيم وبه خاطر تسکينش،

آن سؤال ھا داده می شوند ،بی معنا اند واين بی معنا بودن جواب تان ،دليلی بر بی

بپذيريم که؛ بلی پاسخ اين چنين سؤال ھا در خود سؤال نھفته است وبه ھر تعداد سؤالی

معنابودن والجواب باقی ماندن سؤال نيست!!

ھم که پرسيده شود ،باز جوابش ھمان است که در پاسخ اولين سؤال داده بود-در حالی که

برتراند راسل ،فيلسوف مادی انديش ،ولی نه آشنا با اصول ديالکتيک ،در اثر کوچک

چنين چيزی غير ممکن است ،اما چه کنيم که اين جھالت پيشه ھای کودن نفھميده

خود» ،چرا مسيحی نيستم« ،جواب خيلی جالبی دارد که اگر مطھری در طول عمر خود

ونسنجيده پشت ميز قضاوت ونتيجه گيری می نشينند!!-در اين جا سؤال ديگری مطرح

با چنين جواب ھائی رو به رو می شد .آن وقت نمی توانست بگويد »در فلسفۀ غرب يک

است وآن اين که؛ اين سؤال چه ربطی به قانون عليت واز آن جمله؛ مسألۀ علت نخستين

سؤال بالجواب تلقی شده است«:

دارد؟؟!! کجای اين گونه پرسش وپاسخ مارا به طرف قضيۀ علت نخستين می رساند،

»به ھنگام جوانی در بارۀ اين مسائل ژرف نمی انديشيدم وبرھان علته العلل را تا مدتی

واز پوچ بودن اين نوع سؤاالت ،به پوچ بودن سؤال ھا در مورد »علت نخستين« پی می

مديد پذيرفتم ،تا اين که روزی به سن ھجده سالگی ضمن خواندن اتوبيوگرافی جان

بريم؟؟!! چه وجه مشترکی است بين اين سؤال ھا وسؤال ھا در مورد »علت

ستوارت ميل بدين جمله برخوردم» :پدرم به من می گفت که اين پرسش :چه کسی مرا

نخستين«؟؟!!

آفريده است؟ جواب ندارد ،زيرا بالفاصله اين سؤال مطرح می شود که چه کسی خدا را

»سؤال از اين که چرا علت نخستين ،علت نخستين شد-که در فلسفۀ غرب يک سؤال

آفريده؟« جمله ای بدين سادگی ،دروغ برھان علت العلل را برايم آشکار ساخت وھنوز

بالجواب تلقی شده است-سؤالی است بی معنا) «.علل...ص(٩٨

ھم آن دروغ را می دانم .اگر ھرچيز بايد علتی داشته باشد ،پس خدا را نيز علتی بايد.

چرا؟ چرا بی معنا؟ درست است که در دين اسالم ترديد دربارۀ وجود ناوجود ودروغين

اگر چيزی بدون علت وجود تواند داشت ،اين چيز می تواند ھم خدا باشد وھم جھان.

خدا ،شرک است وکفر است وگناه! اما کسانی که تمام اين خزعبالت خودت وھمپالگان

پوچی اين برھان به ھمين جھت است) «.برتراند راسل ،چرا مسيحی نيستم؟(

خودت را ،با علت نخستين وغير نخستين تان ،در کورۀ پرسش ھا وانتقاد ھا و تجربه ھا

راسل در اثر ديگر خود» ،جھان بينی علمی« ،به نکاتی اشاره کرده است که از نظر

می گذارند ،اين سؤال از معنا دارترين سؤال ھائی است که تاريخ فلسفه تاکنون در خود

گذراندن شان ،بيھوده نمی تواند باشد:

ديده است .واين که با افرازات وتمايالت ذھنی ات می پنداری که اين سؤال »بالجواب

»...يا بايد قانون دوم ترموديناميک در ھرزمان ومکان صدق نکند ويا اين که ما بايد در

تلقی شده است« بی معنا تر از ديگر سخنانت است ،زيرا علم ،که فلسفۀ ماترياليزم

محدود انگاشتن جھان ھستی از لحاظ مکانی اشتباه کرده باشيم .اما تا وقتی که اين گونه

ديالکتيک مجھزومسلح با آن است وبا آن سالح به مصاف از اين قبيل سؤال ھای معنا

استدالالت رواج دارند ،من ترجيح می دھم به طور موقت بپذيرم که جھان در زمان

دار رفته است وخدای بيچاره وناتوانت را سؤال باران کرده است ،خيلی وقت است که

متناھی ولی نامعلوم آغاز يافته است .آيا از اين جا می توانيم استنباط کنيم که جھان به

برای اين سؤال جوابی پيدا کرده است وچه جواب دقيق و واقعيت نگری ھم يافته است.

دست آفريننده ای خلق شده است؟ در صورت توسل به قوانين ناشی از روش استنباط

ھيچ سؤالی بی معنا بوده نمی تواند ،فقط جواب ھائی که از طرف شما وھم سنخان شما به

مو ّجه علمی ،پاسخ مطمئنا ً منفی است .دليلی وجود ندارد که جھان دفعتاً ايجاد نشده باشد،
جز اين که اين امر به نظر عجيب می نمايد .اما در طبيعت ،ھيچ قانونی وجود ندارد دال
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بر اين که چيز ھائی که به نظر ما عجيب باشند نبايد روی بدھند .استنباط ما از خالق

وماديات ،با علم قابل شناخت وتغيير اند-با چيزی ديگری غير قابل تشريح يا شناخت

مترادف است با استنباط يک »علت« ،و استنباط ھای علی در حوزۀ علم فقط زمانی

است .پس يا فلسفۀ علمی ،يا فلسفۀ ضد علمی .از اين دو جبھه ھيچ جريان فلسفی بيرون

مجاز ھستند که از قوانين علی آغاز شده باشند .خلقت از عدم چيزی است که به تجربه

بوده نمی تواند .مطھری به زعم خود زمانی که علم را از پاسخگوئی به پرسش ھا ناتوان

ممتنع است .از اين رو تصور اين که جھان به دست خالقی آفريده شده به ھيچ وجه

می بيند ،وازفلسفۀ ماوراء علم سخن می گويد ،به جز پوده گوئی و لفاظی بی معنا وافاده

منطقی تر از اين فرض نيست که جھان بدون علت ايجاد شده باشد ،چه اين ھردو ،قوانين

فروشی ھای مضحک ،چيزی ديگری نيست .وآن فلسفۀ ماوراء علمی مطھری نيز چيزی

علئی را که ما قادر به مشاھدۀ شان ھستيم بايک قوه نقض می کند) «.برتراند راسل،

نيست جز الطائالت بی پايه ،خرافات مبتذل وھذيان گوئی ھای ضد علمی!! و کسی که

جھان بينی علمی ،ترجمۀ حسن منصور ،صفحۀ  ٩۶و(٩٧

به اين پوده گوئی ھا دست بزند ،ناممکن است که از اين قبيل اراجيف سرھم بندی نکند:

»علم که کارش پديده شناسی است ،از پاسخگوئی به علت ومعلول ناتوان است«.

»عليت ومعلوليت محسوس نيست) «.علل...ص (١٣٣

)علل...ص(٨٩

حاال ببين! اين »اصل عليت« ھم ديگر خاصيت متافيزيکی پيدا کرد!!

واه واه! ھيچ رابطه ای را وھيچ پديده ای را نمی توان يافت که در مقابل علم -يا در سايۀ

انسان متعجب می شود زمانی که چشمش به اين لفاظی ھا می افتد ،وحيران است از اين

علم يا در ضديت باعلم -بی خاصيت باشد ،يعنی ماوراء علم يا ضد علم باشد .به عبارت

که؛ آيا به اين سرحد ھم انسان ھای وقيح ،چشم پاره ،زبون ،ذليل ،دورغ باف ،ھرزه گو

مشخص تر :ھر آن چيزی را که در طبيعت توان يافت ،يا ديد ،يا حس کرد ،علم در

وياوه سراء يافت می شوند؟

مقابل آن بی تفاوت بوده نمی تواند .نظام جھان -طبيعت ،انسان ھا ،شعور ،ورابطۀ انسان

زمانی که علت ومعلول محسوس نباشد ،آيا نگفتی که پس از کدام راه بايد به شناخت اين

ھا باطبيعت -مسائلی ھستند که فقط و تنھا فقط با علم می توان به حقيقت آن ھا پی برد

اصل پرداخت؟؟!!

وآن ھا را شناخت .فلسفه ای که ھم که قادر شده است بيشترين شناخت را از اين پديده ھا

ھمان مثال ساده وتکراری :بر اثر باريدن باران زياد ،در دره سيل جريان پيدا می کند.

داشته باشد ،تنھا و تنھا فلسفۀ علمی بوده می تواند .و آن جريان ھای فلسفی که نتوانسته

سيل ،درختی را که در آخر دره ايستاده است ،با خود می برد .چرا درخت از جای خود

اند از نظام جھان شناخت درست داشته باشند ،علتش اين است که علمی نبودند واز علم

کنده شد؟ ،چون سيل آمد .علت کنده شدن درخت از سر جايش ،آمدن سيل است ،پس کدام

شناخت نداشتند تا در پرتو علم ،به شناخت طبيعت می پرداختند .جريان ھای مختلف

فيلسوف عاقل)؟؟!!( به جز خودت نمی فھمد که اين علت محسوس نيست؟؟!! آيا پس

فلسفی که به ھرنحوی خواسته اند در تشريح و بعضاً ھم در تغيير طبيعت دخيل باشند ،از

علت کنده شدن درخت را در کجا بايد جست وجو کرد؟؟!!

دو دريچه به طرف اين ھدف خود نگاه می کنند :از دريچۀ علمی واز دريچۀ غير علمی.

در مثال قبلی ،زمانی که خانه ای بر اثر آمدن سيل خراب می شود وعلت خرابی خانه از

نمی توان فلسفه ای را يافت که نه علمی باشد ونه ضد علمی!! مشخص است ،يک

مطھری پرسيده می شود ،مطھری پاسخ می ھد» :چون سيل آمد« ،مگر اين آمدن سيل

جريان ،زمانی فلسفی گفته می شود که خواسته باشد تا دربارۀ نظام جھان نظر بدھد يا به

محسوس نيست؟؟!! پس مطھری از کجا فھميد که علت خراب شدن خانه ،آمدن سيل

نحوی اين نظام را بشناسد ،واز آن جائی که اين شناخت به جز با علم -زيرا ھمه مادی اند

است؟؟!! چرا نگفت :خانه خراب شد ،چون جنگ جھانی اجنه ھا جريان داشت و سيلی
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ھرقدر با قدرت ھم که باشد ،قادر به کندن درخت نيست؟؟!! مشخصاً؛ چرا مطھری

رسانده باشم ،واين می تواند به نوبۀ خود به عنوان گشودن بابی باشد که اھميتش در

حرف سيل را در ميان کشيد ،آيا اين محسوس نبود که مطھری آن را جواب داد؟

شرائط فعلی وطن ما ،از اھم ضروريات است.

روز گذشته پای راست دختر مطھری شکست ،چرا شکست؟ چون در موقع رد شدن از

شرائط برحال افغانستان را فقط کسی قادر است درک کند که نيت بنيادين برای اين کار

سرک ،پايش را موتر زد .اين واقعيتی است که در ھر پديده ای می توان به ھمين شکل،

خود داشته باشد ،از بين مردم خود برخاسته باشد ،با آنھا در ارتباط باشد ،در روزھای

عليت را ديد .حاال مطھری با وجود ديدن زدن موتر پای دخترش را ،بازھم می تواند

غم وماتم اگر نتواند شانه در زير تابوت مرده ھای مردم گذارد ،چند قدمی با آنھا ھمگام

بگويد که» :عليت ومعلوليت محسوس نيست«؟!

باشد ،در شادی ھای مردم -که بايد بگويم مردم ما آن ھا را ندارند -شريک باشد وباالخره

بی شرمی وچشم پارگی به طاقت ده می خواھد تا کسی خود را معتقد به اصل عليت

از توده ھا جدا نباشد وبا درد ھای توده ھا ناآشنا نباشد وخود را با تک تک توده ھای

بداند ،وبازھم از اين قبيل اراجيف ببافد .اين خود عينی ترين ومستقيم ترين نفی قانون

ميليونی سياه روز وطن ما ،ياران ھم سرنوشت بداند.

عليت است .زمانی که »عليت ومعلوليت محسوس« نباشد ،پس مگر چه می شود که ھمه

چنين کس و کسانی می توانند از درد مردم سخن بگويند و برای رھائی از آن ھمه آالمی

را يک باره انکار کنيم و يکسره به تصادف نسبت بدھيم ،يا ھم »علت فاعلی« را از

که مردم ما با آنھا رو به رو ھستند ،دست به مبارزه زده و در امر انقالب گام ھائی

صحنه بيرون کنيم؟!!

بردارند .آن عده کسانی که تعداد شان به اندازه ای نا چيز و کم اھميت است که پرداختن

من راجع به عينی بودن اصل عليت در نخست}دربخش خاصيت ھای اصل عليت ،گزينۀ

به آن در بسا موارد می تواند تلف کردن وقت باشد ،ھيچ نکوشيده اند ونمی کوشند ونه ھم

»ج«{ حرف زدم .در اين جا ھمين قدر تذکرش را کافی می دانم.

قادر اند که؛ وطن ،مردم ،اوضاعی که در اين وطن مردم با آن دست در گريبان اند ،درد
ھای مختلف و گوناگون مردم و راه ھائی که اين درد ھا ازطريق آن ھا بر مردم ما

بخش پايانی
خواننده ھای عزيز ،ھمۀ آن چيز ھائی که در جستار ھای گذشته مورد بحث ،بررسی
ونقد قرار گرفته اند ،در واقع ھستۀ تمام مطالبی اند که مطھری در کتابش گنجانيده اند.
موضوعاتی که با آنھا در اين چند جستار بر خورد صورت گرفته است ،از عمده
موضوعاتی اند که نقد شان ضروری می نمود .من به ھيچ وجه ادعا يا تصور اين را
ندارم که توانسته باشم با آن موضوعات برخورد ھای الزم ،ضروری وکافی کرده باشم،
اما آن چه که در اين جا نمی توانم در آن شک داشته باشم ،اين است که؛ قادر به اين امر
با اھميت شده باشم که تاحدودی ،بی پايه بودن ومسخره بودن فلسفۀ مطھری را به اثبات

مستولی می گردند ،بشناسند ودرک کنند .آن تعداد کسان فقط قادر اند تا با تاريخچۀ سياه
وننگين جاسوسی شان ،آب به آسياب دشمن ريخته ودرد ،يا درد ھائی ،بر درد ھای ديگر
مردم ما بيفزايند .چنين کسانی ،مطھری وار به زوزه کشيدن آغاز می کنند که؛ پورتال يا
کسانی که برای پورتال ،واز آن طريق برای مردم خود ،قلم می زنند ،حکم لنين را در
رابطۀ برخورد با مذھب ومسائل ايدئولوژيک نقض کرده اند ودر ضد آن گام بر می
دارند!! اما اين »مائويست« ھای ساختۀ دستان خونچکان امپرياليزم ،فراموش کرده اند،
يا ھيچ وقت ندانسته اند که لنين می گويد» :روح وجوھر زندۀ مارکسيزم ،تحليل مشخص
از اوضاع مشخص است« واين جمالت يا »روح مارکسيزم« نمی توانند ھمچون »ان
يکاد« و»قل ھوﷲ« ،که اين عالی جنابان در و دروازۀ بارگاه شان را با آن ھا مزين
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ساخته اند وھنگام بيرون شدن خود را ھمچون پشک ھای آبستن به آن ھا ماليده ودرسايۀ

گرفت .آرزو دارم که در اين بخش مختصر نيز بتوانم منحيث يک مارکسيست-لنينيست-

آن چند کلمات مبتذل وخرافی عربی به کار و بار مقدس جاسوسی شان می آغازند،

مائوتسه دون انديشه ،سھم ورسالت خود را در دفاع از اين مکتب پربار وبا ارزش در

ميخانيکی وکتابی حفظ شوند و معنای آن ھا درک نشوند ،يا بپندارند که کافيست فقط

مقابل انواع کينه توزی ھای امپرياليزم ،ارتجاع مذھبی وغير مذھبی ونوکران اين ھا اداء

طوطی وار ھمين جمالت را به زبان راند وديگر ضرورتی برای تفسير يا فھم معنای آن

کرده باشم.

ھا نيست و در کجا بايد اين رھنمود ھای داھيانه را به کار برد!!
زمان يا شرائطی که روسيۀ اوايل قرن بيست با آن ھارو به رو بود ،ميزان تأثير گذاری

»آن چه فعالً برای من مورد ترديد است ،اين است که نويسندگان اين جزوه ھا خود اغفال
شده اند ونمی فھمند که چه می کنند ،ويا خود اين ھا عالما ً عامداً با توجه به اين که با

مذھب باالی مردم روسيه درآن اوضاع ،ميزان کمکی که اين مذھب می توانست به

کتاب مقدس ھفتصد ميليون چه می کنند ،دست به چنين تفسير ھای ماترياليستی زده ومی

امپرياليزم وارتجاع استوليپينی نمايد ،از زمين تا آسمان تفاوت دارد با شرائط امروزی

زنند؟« )علل...ص (٣١

افغانستان .کافيست بدانيم که مذھب در روسيۀ آن روز ،کم ترين تأثير را می توانست در

مطھری قھرش برسر اين است که ماترياليست ھا چرا باوجودی که می دانند افراد زيادی

استثمار وستم باالی توده ھا داشته باشد - ،در زمان بررسی چنين موضوعی ،افت

به اسالم معتقد اند ،باالی اسالم ،يعنی باالی اعتقادات اين تعداد افراد حمله می کنند ،آنرا

وشکستی را که مذھب در جھان آن روزی داشت ،مکاتب مختلف ضد مذھبئی که در آن

افشاء می کنند وتوده ھا را از اين زنجير مخوف وسنگين ،رھائی می بخشند!

روز سر برآورده بودند ،عصيان گری عظيمی که »مارکسيزم وانقالب« در آن روز در

طبق ھمان روال مرسومی که می خواھم در ھمۀ نوشته ھای خود آن را رعايت کنم ،به

بسياری از کشور ھا ايجاد کرده بود وديگر مسائل تأثير گذار در اين روند را نبايد از ياد

قسم فشرده ومختصر می خواھم دو نکته را در اين ارتباط روشن بسازم.

برد» ،زير خاک دفن نمود« ،يا در خورجين خود انداخته روانۀ ھالند گرديد -ولی در

اول :شکی در اين نيست که توده ھای ميليونی به اصطالح باورمند به اين عقيده ،حتا يک

اوضاع امروزی افغانستان ،يکی از عمده ترين راه ھا ،وسايل وابزارھائی که مردم ما

نفر از آن ھا ھم با تحقيق ،بررسی ،نتيجه گيری ،ارزيابی ،وخود گزينشی ،اين عقيده را

توسط آن دربند کشيده شده اند وھر روز وادار می گردند تا به استعمار واستبداد خارجی

انتخاب نکرده اند .در اين ميان ھمۀ کسانی که خود را باورمند به اين عقيده يا ھرشاخه

وداخلی تن در دھند و»قناعت پيشه نمايند« ،ھمين مذھب است .وھمين مذھب است که به

ای از ايدآليزم می دانند ،يا اين عقيدۀ شان را از خانواده وبزرگان به ارث برده اند ،يا

مردم ما می گويد» :ان ﷲ مع الصابرين« )به درستی خدا با صبر کنندگان است( تا

تحت شرائط گوناگون درد آور اقتصادی ،اين انديشه بر آن ھا تحميل است ،ياھم اغفال

بفھمند که حاال ديگر کارد از استخوان ھم گذشته وصبر ھيچ کاری نتوانست بکند.

شده اند و چه بسا عده ای از قماش مطھری ھا ،گلبدين ھا ،مجددی ھا و  ...منافع مادی

از موضوع مورد بحث دور نشويم .چنان چه در باال گفته شد ،موضوعات ومسائلی که

خود را در آن ديده ،برايش سينه چاک می کنند.

بر خورد با آنھا شکل حتمی را داشت ،در جستار ھای گذشته به قسم گذرا ومختصر

»احمد شاملو« گفته ای بس جالب و واقع بينانه ای دارد که می تواند موضوع را بھتر

مورد مداقه قرار گرفته اند .ودر اين جستار پايانی ،موضوعات و مسائل مختلفی که در

وبيشتر روشن سازد:

قسمت ھای مختلف کتاب خود را برجسته می نمايانند ،تحت نقد وبررسی قرار خواھند
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»...انسان خرد گرای صاحب فرھنگ چرابايدنسبت به افکار وباورھای خود تعصب

مسؤوليت نيز فقط زمانی قابل درک است که دست متافزيک از سرنوشت آن انسان

بورزد؟ تعصب ورزيدن کار آدم جاھل بی تعلق فاقد فرھنگ است :چيزی را که نمی

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

تواند در باره اش به طور منطقی فکر کند به صورت يک اعتقاد دربست پيش ساخته می

»حتا اگر پنجاه ميليون نفرھم به يک چيز احمقانه اعتقاد داشته باشند ،آن چيز ھمچنان

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

يک چيز احمقانه است«.

بايد روزی سه بار دورش شلنگ تخته بزنی ھربار سيزده دفعه بگوئی من دوغم .کارش

بلی دقيقا ً که ميزان باورمندی افراد به يک انديشه ،معيار ومالک برای حقانيت ومقبوليت

تمام است .برو چند سال ديگر برگرد بھش بگو خانه خراب! اين حرکاتی که می کنی

آن انديشه نيست ،چه اين که اگر انديشه ای خرافی ومزخرف باشد ،زمانی درد آور تر

واين مزخرفاتی که به عنوان عبادت بلغور می کنی ندارد! می دانيد چه پيش می آيد؟ می

است که تعداد بيشتر افراد به آن گرويده باشند.

گيرد پای ھمان چوبی که می پرستد درازت می کند به عنوان کافر حربی سرت را گوش

دوم :کسانی که در طول تاريخ از عيسای مسيح ،محمد و ديگران گرفته تا پاپ ھای

تاگوش می برد!) «...احمد شاملو ،نگرانی ھای يک شاعر ،صفحۀ (٢٣

کليسا ،مسجد داران ،خمينی ،مالعمر و...ھمه وھمه منفعت بسزای شان را در اين اغفال

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

مردم ديده اند واز اين رھگذر توانسته اند به آب ونانی برسند ،که اين خود نيز درجمع

به چه تعداد مردم به اين خرافات باور دارند ،يا بھتراست بگويم چه تعداد افراد قربانی

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

اين مزخرفات می شوند؟ به ھر اندازه ای که مردمان بيشتری قربانی اين اوھامات مبتذل

تحميق واغفال مردم در اين انديشه باورمند اند .اين امر نيز نمی تواند به نوبۀ خود برای

گردند ،به ھمان اندازه جنايت بيشتر می شود ،درد آور است وايجاب می کند تا ھرچه

حقانيت واصالت يک انديشه دليل ومدرکی باشد .يک انديشۀ مذھبی زمانی به حال يک

زود تر وبيشتر با اين طاعون به مبارزه برخاست .واز آن جائی که ماھيت مذھب روشن

شخص مفيد واقع می گردد که بتواند عينا ً از آن منفعت ببرد ،در حالی که با اين منفعت

است وکارش ،دست آوردش وسود آوری اش -که برای کدام طبقه ای از جامعه است-

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

ھمه معلوم اند ،مطھری حق ندارد به خاطر اين که اسالم ،اين زندان بس خطرناک و

نگردد .توده ھای ميليونی باورمند به اسالم يا ھر مذھب ديگر ،در توالی تاريخ نشان داده

وحشت ناک مردمان زيادی را به تباھی کشانيده است ،آن را منزه وبری از انتقاد وحمله

اند که ھيچ گاھی ،نه تنھا که کوچکترين سودی ازاين انديشه برای شان نرسيده است،

بخواند .ودرستش اين است که در چنين حالتی بايد مبارزه عليه اين طاعون فزونی گيرد

بلکه ھميشه در جوامعی که مذھب در آن جاھا حاکميت دارد ،يکی از مھم ترين علتھای

وافشاءگری ھا بيشتر گردند .چون مرضی که می تواند به يک نفر صدمه برساند ،يا يک

تباھی وسياه روزی قاطبۀ مردم ،باورمندی به مذھب است.

نفر به آن مبتال است ،خطرش کم تر است نسبت به مرضی که افراد زيادی به آن مبتال

در آن جوامعی که مذھب سايۀ شومش را باالی مردم گسترانيده است ،فقر و بدبختی و

اند .اسالم به ھرتعداد اشخاص زياد تری را که در بند بکشد ،به ھمان اندازه در خور

تنگدستی نيز در آن جا پديد آمده است و حالت وحشتناکی به خود گرفته است وبه گفتۀ

طرد ونفی می شود .چون مسؤوليت تاريخی انسان اين است که در صورت پی بردن به

يک بزرگ مرد» :ثروت در سوئی انباشته شده است وفقر وبدبختی وگرسنگی در سوی

درد ورنج توده ھا ،توده ھای ھرچه بيشتری را از اين درد ورنج نجات دھد .واين

ديگر«.
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»جوموکنياتا« نقش مذھب را در تحميق مردم ،بدبخت ساختن آن ھا ،وبه لقمۀ چرب

عصر جاھليت نسبت به اسالم شما از حقانيت ومقبوليت به مراتب بيشتر برخوردار

رسيدن مبلغين مذھبی ،اين طور بيان کرده است:

است؟ زيرا ھمۀ مردم به آن باورمند بودند؟؟!! وياھم در صورتی که در عصر جاھليت

»وقتی مروجين مذھبی به سرزمين ما آمدند ،در دست شان کتاب مقدس داشتند وما در

انديشۀ انکار خدا وجود داشت وھمه اين انديشه را می پروراند ،پس صرفا ً به خاطر

دست زمين ھای مان را داشتيم .پنجاه سال بعد ،ما در دست کتاب ھای مقدس داشتيم وآن

دليلی که خود شما برای درست بودن يک انديشه در باال بيان داشتيد ،می توانيد بپذيريد

ھا در دست زمين ھای ما را داشتند«.

که انديشۀ انکار خدا در عصر جاھليت نسبت به اسالم شما از مقبوليت ومعقوليت بيشتری

واقعيت نگر ديگری» ،کائوچيو« نيز جملۀ خوبی داردکه برخاسته از واقعيت ھای جامعه

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

اش می باشد:

»شناخت ما ودست يافتن به عقل وھوش انسان ھای ديگر غير از خود ما از نوع دليل

»دين ،لجامی است که به گردن تان می اندازند ،تاخوب سواری دھيد ،وھرگز پياده نمی

تجربی نيست ،چه رسد به آن که برھان نظم-که در مورد جھان ورابطه اش با ذات باری

شوند ،باشدکه رستگار شويد!!«

تعالی اقامه می شود-از نوع دليل تجربی باشد) «.علل...ص (١۵٠

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

در جھانی که ھمه مادی است وبرپايۀ ماديات بناء يافته اند ،چيزی که خارج از حيطۀ

خواھد براساس ميزان باورمندی توده ھای بی خبر از ھمه چيز ،اسالم را رنگ وبوی

تجربه باشد ،يعنی ماھيت آن چيزھا از طريق پراتيک انسان ھا ھويدا نگردد ،در واقع

مبتنی بر حقانيت ومقبوليت بدھد؟! در اين جا بی جا نخواھد بود که از اين فيلسوف

چيزی است که نيست .مشخص تر :ھر آن چيزی که دست تجربه در رسيدن به آن کوتاه

عالم!! بپرسم که؛ در صورتی که مالک اصالت وحقانيت يک انديشه ميزان باور مندی

باشد ،ھيچ چيزی نيست جز اوھام .علم امروزی حتا خيال ھای واھی وتمايالت ذھنی را

افراد به آن انديشه باشد ،پس در اين صورت ،نبايد بپذيريد که مسيحيت نسبت به اسالم از

نيز توانسته است در دايرۀ شناخته خود داخل سازد وازطريق تجارب مختلف وگوناگون

حقانيت بيشتری برخوردار است؟ چون پيروانش بيشتر است؟؟!! وسؤال ديگری ھم بی

برچگونگی آن علميت پيدا کند .پس با تکيه بر دست آورد ھای علم ،می توانم بگويم که؛

جا نخواھد بود که از اين اراجيف پسند ياوه سراء پرسيده شود وآن اين که؛ در صورتی

ھر آن پديده ای که تجربی نباشد ،اوھام وخيالی بيش نيست و بازھم باھمين علم ھمراه می

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

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

انديشه باشد ،آيا در اين صورت؛ تاريخ قضاوت بی نھايت صادقانه دارد ومی گويد در

مادی اشخاص است وشرائط اجتماعی در تشکيل اين اوھام تأثير دارد واصالً سازندۀ اين

عصر جاھليت به اندازۀ تار موی انسان ھا ،برای شان خدا وجود داشت ،يعنی به ھمان

گونه خياالت ،شرائط اجتماعی انسان ھا است .تجربيات متعدد علمی قدم به قدم ثابت می

اندازه برای شان خدا خلق کرده بود ،واگر برپايۀ دروغ وھذيان شما اين مسأله را در

کنند ،ھمان سخنی را که مارکس ،اين بزرگمرد تاريخ ،در دو قرن قبل بر اساس دست

نظر بگيريم؛ »درعصر جاھليت مادی پرستی وانکار خدا وجود داشت« وقسمی که

آورد ھای خود درپراتيک ايراد کرده بود» :اين شعور اجتماعی نيست که وجود اجتماعی

برھمگان معلوم است ،اکثر نه ،بلکه ھمۀ مردم به اين باور بودند :چند خدائی ،حاال با در

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

نظر داشت الطائالت خود شما جناب مطھری ،آيا می پذيريد که چند خدائی مضحک
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دراين جا می خواھم يک چيز را روشن سازم :درک مطھری از تجربه ،ھمان درک

»مسألۀ اين که آيا تفکر انسانی دارای حقيقت ابژکتيف است يانه -به ھيچ وجه مسألۀ

غلط ،منجمد ،متحجر وراکد وبی روح است .درحالی که مارکسيزم ،از پراتيک بر اساس

تئوری نيست بلکه مسألۀ پراتيک است .انسان بايد در پراتيک حقيقی بودن ،يعنی واقعيت

واقعيت ھا سخن می گويد ،آن پراتيکی که منشاء تئوری است ومبداء ،مالک وانتھای

وناسوتی بودن تفکر خود را اثبات کند .بحث دربارۀ واقعيت يا عدم واقعيت تفکر مجزا

معرفت است .مارکسيزم ھيچ گاھی رابطه وتأثير متقابل تئوری وپراتيک را از ياد نمی

از پراتيک ،مسأله ای است صرفاً سکوالستيک) «.کارل مارکس ،تزھائی دربارۀ

برد .دگماتيزم وامپريزم ،دو پديده ای است که يکی با پس زدن پراتيک ،نقش تئوری را

فويرباخ ،تز دوم -تکيه از س.رھا است(

مطلق کرده وحق زدن سخن اول وآخر را به تئوری می دھد ،حال آن که امپريزم با طرد

»پراتيک -تئوری -پراتيک« عمق ارزش تئوری و پراتيک را در علم مارکسيزم تشکيل

تئوری ،به منجالب تجربه گرائی بيش از حد غرق می شود واز بساء واقعيت ھای ديگر

می دھد ،زيرا»معيار حقيقت پراتيک است« )صدر مائوتسه دون( و»پراتيک باالتر از

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

تئوريک است .زيرا نه فقط دارای ارزش عام ،بلکه ارزش واقعيت بالواسطه را نيز دارا

در زندگی اجتماعی وفعاليت ھای اجتماعی بس خطرناک ثابت کرده وھر دورا به تنھائی

می باشد) «.لنين ،خالصه ای از »علم منطق« ھگل(

نفی می کند .ومی گويد» :بدون تئوری انقالبی ھيچ جنبش انقالبی نمی تواند وجود داشته

»به وسيلۀ پراتيک حقيقت را کشف کردن وباز در پراتيک حقيقت را اثبات کردن

باشد« و»حزبی می تواند نقش فعال ومترقی وپيشرو را ايفاء کند که باتئوری انقالبی

وتکامل دادن ،فعاالنه از شناخت حسی به شناخت تعقلی رسيدن وسپس از شناخت تعقلی

مجھز باشد« )لنين(

به ھدايت فعال پراتيک انقالبی برای تغيير جھان ذھنی وعينی روی آوردن؛ پراتيک،

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

شناخت ،باز پراتيک وباز شناخت-اين شکل در گردش مارپيچی بی پايانی تکرار می

مارکسيزم معنا ومفھوم ديگری دارد .مارکسيزم زمانی که با چنين زبانی از تئوری

شود وھربار محتوای مارپيچ ھای پراتيک وشناخت به سطح باالتری ارتقاء می يابد .اين

مترقی وانقالبی حرف می زند ،نمی تواند از ياد ببرد که» :زندگی اجتماعی در ماھيت

است تمام تئوری شناخت ماترياليزم ديالکتيک ،اين است تئوری ماترياليستی-ديالکتيکی

امر پراتيک است .کليد حل تعقلی ھمۀ آن رموزات غيبی که تئوری را به عرفان می

وحدت دانست وعمل کردن) «.مائوتسه دون ،دربارۀ پراتيک(

کشاند پراتيک انسان ودرک اين پراتيک است) «.کارل مارکس ،تزھائی در بارۀ

»تئوری ھرگاه با پراتيک انقالبی توأم نگردد ،چيزی بی موضوعی خواھد شد .ھمان

فويرباخ ،تز ھشتم(

طور که پراتيک نيز اگر راه خويشتن رابا پرتو تئوری انقالبی روشن نسازد ،کور ونابينا

پس وبدين لحاظ ،کسی که از پديده ای سخن می راند که در تجربه ممتنع باشد ،يا بيش از

می گردد) «.ستالين ،در بارۀ اصول لنينيزم(

حد کودن وسر به ھوا است که از واقعيت ھای زمينی بی خبر است ،يا کينه توزی است

اين ھمه را به خاطر اين آوردم که روشن شود مطھری ھنوز نه از تجربه ای که سخن

که به خاطر خوش نامی خود و بدنامی حريف ،تن به ھر پستی ورذالتی می دھد .مارکس

می زند ،يک درک درست وحقيقی دارد ونه از فلسفۀ ماترياليزم ديالکتيک!!

می گويد:

شناخت يا پی بردن به حقيقت در نزد ماترياليزم ديالکتيک ،نيز مراحل خاص خود را
دارد که بايد تارسيدن به شناخت دقيق» ،شناخت تعقلی« آن مراحل بايد طی گردد .ھرچند
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که من در اين جا سر آن را نداريم تا نشسته دربارۀ شناخت ودربارۀ حقيقت متمرکز شوم

حسی غير قابل حس ودرک بودند .انسان در اين مرحله است که ماھيت وباطن پديده ھارا

ومطھری را در آن قسمت به جھت درک نکردن اين موضوعات مھم فلسفی ،بی آبرو

می شناسد.

بسازم ،ولی بدنيست اندکی به اين موضوع بپردازم تا بی پايه بودن الطائالت مطھری

اين بود خالصه ای از روند شناخت .که ھمۀ آنھا فقط باپراتيک قابل تحقق اند.

دربارۀ تجربه ودرکش از تجربه ،برای ھمه ثابت شود.

پس روشن شد ،چيزی که از دايرۀ شناخت انسان ھا به دور باشد ،يعنی قابل شناخت

ما در شناخت خود از ھرپديده ای ،دو مرحلۀ متمايز از ھم را پشت سر می گذرانيم.

نباشد ،يک چيزی ناچيز وبيھوده است .زيرا زمانی که اين پديده قابل شناخت نباشد ،حتا

مرحلۀ اول ،مرحلۀ حسی شناخت است که در اين مرحله ،اولين باری است که انسان

وجوديت آن پديده ،پس چگونه ممکن است که به آن باورمند شد؟!! پديده ای که نه

بايک پديده برخورد می کند وبا ديدن آن پديده ،از چگونگی بودن وماھيت آن پديده ،در

شناخت حسی ونه شناخت تعقلی قادر به شناسائی آن باشد ،پس آن پديده چگونه پديده ای

انسان بعضی احساس وادراکاتی دست می دھند .انسان در اين مرحله ظاھر پديده را می

است؟ ثابت می شود که يک پديدۀ دارای چنين خصوصيت ،اصالً واساساً ھيچ پديده

شناسد ويک شناخت آنی از آن پديده پيدا می کند .مرحلۀ حسی شناخت نيز دارای مراحلی

نيست وھيچ وجود ندارد .پوچ است ،خيال واھی است وياوه است.

است که اين مراحل ،تااندازه ای جدا از ھم قابل مطالعه اند؛ برای اولين بار زمانی که

مطھری مھمل می بافد که » شناخت ما ودست يافتن به عقل وھوش انسان ھای ديگر غير

انسان بايک پديده ای برمی خورد ،انسان از آن پديده يک حس نسبت به خود وآن پديده

از خود ما از نوع دليل تجربی نيست ،«.پس چطور واز کدام راه بايد بدانيم که فالن

پيدا می کند ،باعميق شدن اين حس ،انسان قادر می شود بعضی چيزھا را درک کند و

شخص ديوانه است يا ھوشيار؟

شناخت خود را نسبت به آن پديده عميق تر سازد ،ودر قدم ديگر ،بدون اين که آن پديده

شخصی در پھلوی مطھری ايستاده است ،وبدون اين که با مطھری شناخت قبلی داشته

در جلو چشمان انسان قرار داشته باشد ،می تواند جسامت وچگونگی ظاھری آن را

باشد وبين شان مسأله ای وجود داشته باشد ،بدون دليل ،سيلی محکمی به صورت

تصور کند واين در واقع ،يک مرحلۀ نسبتا ً پيشرفته تری است نسبت به مرحلۀ درک

مطھری می زند ،بعدھم بالفاصله شروع می کند به ناسزاء گفتن وحرف ھائی که به دور

اولی .يعنی مرحلۀ حسی شناخت نيز دارای چند حالت می باشد که ھرحالت بعدی نسبت

مسألۀ »سه کاف« می چرخند واز اين قبيل چيز ھا...مطھری حيران می ماند که چرا؟

به حالت قبلی دارای يک ارزش شناختی بيشتر است .حاالت شناخت در مرحلۀ شناخت

گناھش چه بوده؟ ھيچ گناه يا تقصيری نداشته ،چه اين که اولين بار است که با آن شخص

حسی :حالت يا مرحلۀ احساس ،مرحلۀ ادراک ،ومرحلۀ تصور .اما شناخت ھيچ وقت در

برخورده است .لحظه ای می گذرد که ديده می شود اين شخص باھرکسی که از آن جا

اين مرحله ايستاد نمی شود بلکه روند شناخت ھميشه از دانی به عالی ،از سطح به عمق،

رد می شود ،ھمان کار را می کند ،يعنی بدون دليل حمله کردن باالی اشخاص وبعد ھم

واز ظاھر به باطن رو به تکامل است .پس باگذار از مرحلۀ شناخت حسی به شناخت

ناسزاء گفتن .مطھری در اول می خواست دست به انتقام گيری از شخص بزند بابت

تعقلی وبعد از طی مراحل فعاليت ھای خاص ذھن}انتزاع{ انسان وارد مرحلۀ شناخت

سيلی وناسزاھائی که گفته بود ،اما زمانی که می بيند تنھا او نيست که قربانی اين اعمال

تعقلی می شود واين بار ،در اين مرحله به چيزھائی دست می يابد که در مرحلۀ شناخت

ناشايست اين شخص می شود ،به راحتی ازپھلويش گذشته ومی گويد» :او ديوانه است«.
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در اين جا ،آيا اين کلمۀ »ديوانه« توسط رمل اسطرالب وجادو وجنبل برای مطھری الھام

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

شده است ،يا اين که عينا ً وعمالً از طريق تجربه به ديوانگی شخص پی برده است.

بودن ادعاھای مطھری وانديشه ای که مطھری مبتنی بر آن ،اين ادعا ھايش را ايراد می

مطھری که يکی از مريدان خاص »صدر المتألھين« -در لغت به معنای »پيشوای

کند ،است .ھرچند که ثبوت اين امر ضروری و مھم ،با اين چند جستار خالصه

خداشناسان« -است ودر کتابش نقل ھای زيادی از اين شخص کرده است ومعتقد است

ومختصر ممکن نشايد ،اما نگارندۀ سطور را اميد بر آن است که اين نوشته به عنوان

که» :صدر المتألھين نسبت به تمام فيلسوف ھای قبل از خود ،مسألۀ علت نخستين را بھتر

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

شرح داده است« ،آيا به اين بھتر شرح دادن علت نخستين از جانب صدر المتألھين ،آقای

خزعبالتی که مطھری در آثارش عنوان کرده است ،عمق ظرفيت و علميتش را به

مطھری شما چطور فھميديد؟؟ دليل تان چيست؟ خدا و پيامبرت برايت وحی آورده اند ،يا

نمايش می گذارند ،آن خزعبالت نشان می دھند که مطھری وھر پيرو يا ايدئولوگی که

از طريق آثار خود صدر المتألھين به اين نتيجه رسيديد؟؟!! آيا شما به اين چه می گوئيد؟

در عرض مطھری به اين گونه پرچانگی ھا دست می زنند ،خود ،تا چه اندازه با حقيقت

به جز تجربه چيزی ديگری می تواند باشد؟؟!!

ھا کينه می ورزند ومترصد فرصت اند تا زمينۀ آن پيش بيايد که اين »عقل کل ھا«

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

بتوانند با اين گونه خزعبالت شان ديگران را نشانه روند .قبض وبسط جبر طبيعت

می دھد ،به او می گويند :ديوانه است .شاگردی ھميشه در مکتب نمره اول می شود ،به

مادی ،گاھی اوقات زمينه را طوری مساعد می کنند که نخود مغزی ھائی چون مطھری،

او می گويند :زياد کوشش می کند وذکاوت خوب دارد .انشتين زمانی که تئوری نسبيتش

بتوانند نظريات شان را بيان دارند ،از يک طرف ،بيان آن گونه نظراتی که با حقيقت ھا

در جھان غوغائی برپا کرد ،ھمه گفتند :انشتين »پدر فزيک معاصر« ،انشتين نابغه ترين

سر ستيز دارند وچراغ ظلمت به دست ،به قصد زدن سر واقعيت ھای علمی از تعصب

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

خانه ھا بيرون می شوند ،زمانی که به گوش عده ای از بی خبرانی که ھيچ وقت به خود

اند؟؟!! پرداختن زياد به اين مسأله کمکی به ھوشيار ساختن مطھری وپيروان کورش

اين زحمت را نداده اند تا به گفتۀ برتولت برشت» :از پرسيدن شرم نکنند ونگذارند که

نمی کند ،زيرا آن ھا تصميم شان را گرفته اند تا به ھرقيمتی که باشد ،خود را به نفھمی

بازور پذيرنده شوند« وآن کسانی که ھيچ وقت »صورت حساب شان را خود شان جمع

زده وبی پايه سخن بزنند .در حالی که ايراد جملۀ باال از جانب مطھری چنان بی پايه و

نمی کنند وبر روی ھررقم شان انگشت نمی گذارند که :اين برای چيست؟ وچرا؟« چون

خنده آور است که شاگرد صنف اول مکتب ،بدون اين که علميت ھيچ جھان بينئی برايش

باخود فکر نمی کنند که» :اين تو ھستی که بايد بپردازی« ،اين چنين کسان چه زود

روشن شده باشد ،به اين مسخرگی جناب مطھری خنده سر می دھد وجناب را ريشخند

وآسوده در دام زر وزور وتزوير اين خزعبالت گويان افتيده واز ھوس ھای بی ثبات

ريشخند می سازد.

شان ،برای شان قفسی می سازند .واز طرف ديگر؛ بيان اين گونه خزعبالت اجازه می

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

دھند تا واقعيت ھای علمی نيز بيشتر رشد کنند وحقانيت شان روشن شود .خزعبالتی از

شود.

نوع مطھری وھمپالگان ثابت می کنند که سالمت اجتماعی ،سياسی ،فلسفی ،ادبی وھر

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

واقعيت ديگر ،فقط در برخورد با انديشه ھای مخالف رشد می کنند ومحفوظ می شوند.
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پس بگذاريد که اين نوکران سر سپردۀ جاھليت ،وحشت وتاريکی ،آخرين نيروی خود را
به کاربرند تا مگر به زعم ناتوان شان بتوانند سرخيل ميدان بدر آيند ،علم و واقعيت ھای
مبتنی بر دست آورد ھای علم نيز به مراتب رتبه ھای بالندگی وموفقيت خود را طی می
کنند.
پايان.
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