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 بسم الله الرحمن الرحیم

ان عنو بارورسازی انقالب، آرزوی توفیق در برادران و شما خواهران و درود بر باسالم و

 اراینکه گرفت بخاطر و…..مصطلح نشده موضوعی است که شهرتی ندارد و بحث امروز

 کمی درباره اش توضیح -آنچنانکه درگذشته شده ایم-نشویم !دانشمندانبعضی از 

نیز وقبال  یدهم.م  :گذشته شده اشاره ای می کنیم به آن اعتراضی که در ً 

 درس جامعه شناسی خوانده بحثی داشتم و انسانی که سالها زحمت کشیده و با

 رد جامعه شناس!  دانشمند   این ماتریالیستی. اشاره ای کردم به جامعه شناسی و

اسی را برده است این نوع که فالنی اسم این نوع جامعه شن مجلسی بحث کرده بود

ازهمین حاال اشاره  لذا درباره، موضوع بحث امروز،….! جامعه شناسی را من ندیده ام

 ق ودقی معنی بسیار اصطالحی رایج نیست اما، دیالکتیک اسالمی   :ای می کنم که

 .مهم تاریخی دارد

 ررنه اخیفلسفی چند ق گذرا می کنم به خالء فکری و مقدمه اشاره ای سریع و در و

اریم ناچ لذا فکری گذشتگان ما بوجود آورده؛ و بین ما و ذخائر در شرق که بیگانگی،

گذشته آشنا می کند مطرح سازیم آشنایی با  با جو درچنین موردی آنچه مقداری ما را

یک  آن جریانی که پیروان اسالم با قدرتی فوق العاده راهش را ادامه می دادند اما از
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جنگ های  دورانی گذشت و و بی از سوی غرب شروع شد؛طرف جنگ های صلی

 فرصت طلبان و استثمارگران داخلی، طرف دیگر، از و… سوی شرق مغولیان نیز از

ی جنگها و تاز امتیازات بودند تاخت و مقام و بدست آوردن قدرت و کسانی که در فکر

عالم اسالم  هم حرکتی منفی در این همه با و…دامن زدند نمودند و داخلی را آغاز

سطح پائین  حتی مدارسی در مدارس عالی اسالمی و و ها بوجود آوردند که دانشگاه

المی، تحقیقی اس آموزشی و مهم مراکز بزرگ و نمونه تعطیل بسیار تر هم تعطیل شدند.

 .اطالعاتی دارید تاریخش کم یا بیش، که در باره یست اندلس ا

 با غرب وادث مورد اشاره متوقف شده بوداثرح شرق در در زمانیکه جریان سریع فکر

حقیق ت فلسفه عظیم اسالمی آشنا شد اما نه آشنائی عمیق نه آشنائی که پشتوانه ای از

اره همانطور که اش فلسفه بدنبال داشته باشد زیرا و تالش متوالی منشاء این فکر و

  در شرق، فلسفه در و این عصرچراغ فکر کردیم در
 
 ه بود.شدخاموش  عالم اسالم تقریبا

نانکه آنچ قرون وسطی به بعد نتوانست فلسفه اسالمی را موجب شد که غرب از این امر

فلسفه  ،قصدم از فلسفه اسالمی دراین جا یک حاشیه هم اضافه کنم که: درک کند. بود

آنهم  از کنیم. کوچکتر همیشه میتوانیم جستجو قرآن ما ابدی نیست که در پایا و پویا و

تفکران وم سیک اسالمی ،فلسفه ای که دانشمندان یعنی:  فلسفه کال منظور من بود

 حتی نتوانست آن اروپا قرآن استنباط کرده بودند. از به تناسب سطح درک زمان خود

 کوچک است و صورت کانالی از فلسفه بیکران قرآن بسیار برابر گرچه در -فلسفه را

 !درک کند نیز -دارد دریائی را

اطالع  نسانس شروع شدترقی خواهانه ر  قرون وسطی که حرکت تقدمی و از بعد

  و…روش انقالبی شده بود برای دوران جدید و که علم دوستی یک شعار دارید
 
 معموال

لبی آن مط می گیرد جای مطلب دیگری را و انقالبهای انسانی وقتی مطلبی می آید در

 با همه ارزشهایش می رود لذا رنسانس رنگی ضد فلسفه و
 
د فکری ض که باید برود غالبا
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 برابر در زیرا ها؛ آزمایشگاه رحد گنجانده شدن د از باالتر عالی و رالبته آن فک کرد  پیدا

 این که شاید در دقت نمی کند دربارها قیام می کند، حرکت رنسانس کلیساها و

ه فلسف این دربارهای ستمگرحرف های درستی هم باشد. در و کلیساهای فریبکار

 مردم! لذا اگرمطالبی درحقیقت برای تخدیر و دست کلیساها دستاویزی شده بود در

کوم مح ارتباطش با کلیسا فلسفه وجود داشت به خاطر هم در سودمند خیلی مفید و

 جتماع بود؛ا ردورانی به همین ترتیب فلسفه منفو تا نابود گشتن. بودن و به منفور بود

ن می بتدریج زما فلسفه نام ببرند. که با کوچکترین احترام از کمترکسانی بودند

ه ب ذهنها با دقت بیشتر لذا و کلیسائی مقداری آرام میشد تاب ضد آن تب و گذشت،

ج به تدری ازجمله ارث گذشته نقطه های مثبتی هم باشد. که شاید در می افتاد کار

فلسفهء قرون وسطائی که رنگی آلوده  همان باز امابه میدان گذاشت؛ فلسفه دوباره پا

این مطلب موجب شده که  اسالمی بود. فلسفه فهمیده نشده از الاقل و ومسخ شده،

می ای فلسفی اسالاصول مقیاسه تأویالت و حتوای اصطالحات وم اروپا با روح و نه تنها

 چارظمت بود به واسطه د باع م که خودش زمانی منشاء این فلسفهآشنا نبوده عالم اسال

 .این ارث گذشته خود بیگانه است از قهقرائی نیز شدن به همان سیر

است. اطالع دارید که در جهان امروز « اصول اربعه دیالکتیک»یکی از این مطالب، 

د خواه با نگرش مادی و یا دینی .. و یکی از مکتب های فلسفی فراوان وجود دارن

گرمترین اصطالحات و تعبیرات که زیاد مورد توجه جوانان اهل تحصیل می باشد 

و به خاطر همین بیگانه بودن از گذشته غالب «... دیالکتیک»عبارت است از اصطالح 

کر می کثر فمردم فکر می کنند که اصول دیالکتیک از اروپا آمده و وارداتی است البته ا

کنند که اصول دیالکتیک محصول فکر و تالش فالسفه ماتریالیست است. ولی بعضی 

که دقت و مطالعه ی بیشتری داشته باشند حداکثر درباره ی ریشه و منشأ این اصل 

 از آن بیشتر درباره ی سابقه ی ومی توانند به یک فیلسوف دینی مانند هگل برسند 
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جود ندارد. از طرف دیگر نیز همین خأل فلسفی که در این اصول آشنایی چندانی و

جهان شرق وجود دارد موجب شده که اگر ضعیف ترین تعبیرهای فلسفی و منطقی از 

غرب به طرف جامعه های شرقی وارد بشود جاذبه ی فراوانی داشته باشد بخصوص که 

نفوذی روح غرب زدگی به واسطه ی رژیم های گذشته و حال این ممالک در جوانان 

عمیق یافته است. در اکثر این مناطق وجود همین رژیم ها بیش از تأثیری که عوامل 

مذکور در پیش داشتند، موجب شده که مسلمان ها از فرهنگ و از گذشته ی خودشان 

 بیگانه شوند و خودشان را ریزه خوار سفره ی فکر و اندیشه و علم غرب بشناسند.

معموال دو عامل جاذبه ی فراوان در انسان دارد. در بین انواع هنرها، شعر که خیلی 

زود می تواند در تسخیر و به تسلیم واداشتن ذوق و احساسات انسان مؤثر باشد، و در 

انواع دانسته های بشری، تعبیرات و توجیهات فلسفی. فکری که ناپخته است و آگاهی 

ر برابر تعبیرات و بنیانهای فلسفی تسلیم می شود. فلسفی اش کم است، خیلی زود د

به این دلیل، فلسفه ها و فکرهای وارداتی، با استقبال گرم جامعه های شرقی کنونی ما 

مواجه می شود. اما اگر مقداری تحقیق کنیم متوجه می شویم هر عنصر مثبتی که در 

ود ما بوده یا الاقل، فلسفه و منطق و محصول های فکر بشری در جهان وجود دارد از خ

در فلسفه و فکر شرق اسالمی وجود داشته، و دیگر این که اگر با تجزیه و تحلیل صحیح 

و درست این عناصر فکری پیشرفته را دوباره مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم، می بینیم 

 که با اشتباهاتی چند آمیخته شده آن هم همانطور که اشاره کردم به واسطه ی بیگانگی

 اسالمی.اروپای قرون وسطی از ماهیت و روح فلسفه ی 

 هارچ اصول منطق دیالکتیک همان طور که می دانید با باز کردن بیشتر می شود

 ضمن در ار  دیگر اصل در و اند کرده اکتفا اصل دو به فقط فالسفه از بعضی که اصل،

 غییرت یعنی اصل یک ماتریالیستها از بخصوص بعضی و اند شناخته اصل دو همین
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 باز را منطق این بخواهیم وقتی و میدانند؛ دیالکتیک منطق دیگر اصل سه شامل را

 :شود می کنیم بیان را اصل چهار هر و کنیم

 جهش با انقالب -4 متقابل تأثیر -5 تضاد -٢ تغییر -١

 زنی و دارد؛ جوانان دل در فراوان ای جاذبه دیالکتیک منطق این که کردیم اشاره

 که تاس موهبتی و است وارداتی منطق یک این کنند می فکر غالبا که کردیم اشاره

 و دباش می برعکس واقعیت که حالی در است، رسیده شرق به جدید غربی فکر از

 این مهم مباحث از و دارند؛ سزا به جایی اسالمی، ی فلسفه در اصل، چهار این

 واقع، رد که است اسالمی کالسیک فلسفه همان منظورم. آیند می شمار به فلسفه

 المی،اس انقالب وإال. آید می شمار به اسالم فلسفه روح از جان بی و ضعیف صورتی

 کار هب و.. دارد( آنها صحیح توجیه با البته) اصل چهار این بر عظیم ای تکیه اصوال

 گرا. است واقعیات همین به اشاره منظور به «اسالمی دیالکتیک» تعبیر بردن

 و کنم بحث اسالمی منطق و فلسفه در اش سابقه و اصل چهار هر ی درباره بخواهم

 ینا با بعد که - شده اروپا در اصل این مورد در که تعبیرهایی سوء ی درباره هم بعد

 - ندبرگشت اسالمی شرق طرف به و کردند پیدا شده مسخ ای قیافه تعبیرها سوء

 یم بحث است تغییر اصل که فقط اصل یک ی درباره لذا. کشد می درازا به سخن

 طور به هم دیگر های اصل به است ممکن بود کافی هم وقت و بود نیازی اگر و کنیم

 :کنم اشاره اختصار

 ایجر  اسالم عالم در که منطقی در طور همین و اسالمی ی فلسفه در ،«تغییر اصل»

 دست دم همیشه و رایج بسیار است اصولی از شد می استفاده آن از و بود شده

 ای استاد هر و است رایج همیشه شیمی در فرمول ی کلمه که طور همان. فالسفه

 و مرع و زید ی کلمه مثال یا آورد می زبان بر را تعبیر این همیشه شیمی دانشجوی

 یاصطالح همینطور اسالمی فلسفه در هم، تغییر اصل این عربی، زبان دستور در
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 ایمبن که اسالمی ی فلسفه در است مشهوری ی جمله یک ؛ است دستی دم و رایج

 به نتوانسته خودش هستی این: که) باشد می هستی حدوث اثبات برای استدالل

 به خودش وجود از خارج ای اراده با و است حادث بلکه نیست، قدیم و بیاید وجود

 می اش معنی که «متغیر العالم: »است عبارت این به اصل این است، آمده وجود

 هک اسالمی کالسیک ی فلسفه کتاب هر در را جمله این. است متغیر عالم: شود

 نه غییر،ت اصل که شویم می متوجه ما حساب، این با پس. بینید می مکرر کنید نگاه

 هگل فکر محصول بلکه نیست، ماتریالیست فالسفه ذهنی تالش و فکر محصول تنها

 به که اسالمی فلسفی همان از هگل بلکه نیست، بوده دینی فیلسوف یک که نیز

 با یزن اسالم از پیش های فلسفه در اصل این و گرفته را اصل این بود رسیده اروپا

 با لمعا تغییر اصل این که این وجود با اما. بود شده شناخته عقیم، تفسیرهایی

 آن صحت در و است، اسالمی مشهور و مسلم اصل یک استنتاج و تفسیر رساترین

 شکل کدیالکتی رایج منطق در تغییر اصل همین امروز که بینیم می نیست، تردیدی

 لعالما» عبارت که اصلی معنی آن از بیگانه کلی به کرده پیدا تعبیری و صورت و

 طور؟ چه است داشته «متغیر

 :داریم قاعده دو کلی، های جمله و عبارت به راجع فلسفه در

 مجموعی کلی-  جمیعی کلی-

: مگویی می که است این ساده تعبیر یک در مجموعی کلی و جمیعی کلی تفاوت

 می که این و کنند، می مصرف آب لیتر میلیون چهار روزی - مثال - تهران، مردم»

 یعنی مجموعی؛ است ای کلی اول تعبیر «هستند انقالبی تهران مردم: »گوییم

 آب لیتر اندازه فالن به کنیم حساب هم روی است تهران در که جمعیتی ی مجموعه

: ییمگو می که دوم تعبیر در اما. تهران افراد از فرد هر نه کند؛ مصرف که است نیازمند

 راداف از فرد هر یعنی باشد جمیعی کلی تواند می این هستند، انقالبی تهران مردم
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 مردم» :تر روشن با. است انقالبی - شناسیم می متعارف فرد از که معنی آن به - تهران

 یم اما. کشد می نفس تهران مردم افراد از فردی هر: یعنی. «کشند می نفس تهران،

 از دفر  هر: بگوییم یعنی. است نادرست اندازه چه اول جمله برای معنی این که دانیم

 معج گندم تا چند که این با. کند می مصرف آب لیتر میلیون چهار روزی تهران، مردم

 ردیگ عبارت در و «دارد وزن کیلو یک گندم این: »گوییم می و ظرف یک در کنیم می

 یم نظر در هم با را مجموعه اول تعبیر در. «شود سبز تواند می گندم این: »گوییم می

 دمگن های دانه از دانه یک هر که این نه کنیم می صادر موردش در را حکم این و گیریم

 هر :یعنی. هست هم گندم های دانه شامل ما کلی دوم تعبیر در ولی. باشد کیلو یک

 هک است فیلسوفی هگل. شود سبز که دارد را توانایی این گندم های دانه از ای دانه

 رایج و یدست دم است اصلی اسالمی، فلسفی در: گفتیم که طور همان به را تغییر اصل

 رد اشتباه: اشتباه یک با اما کند می دیالکتیکی مشهور منطق آن وارد آورد می -

 العالم» :گوید می اسالم فلسفی وقتی. مجموعی کلی و جمیعی کلی تفاوت شناختن

 که ورط آن - عالم مجموعه یعنی است، گفته مجموعی کلی اعتبار به را کلی این متغیر

 مامت یعنی جمیعی، کلی عنوان به نه است تغییر در - کنیم می درک و شناسیم می

 مامت به نسبت آگاهی مستلزم ادعایی چنین زیرا. است تغییر در همیشه عالم ذرات

. ریمدا ما نه و اند داشته را آگاهی این گذشتگان نه که است بدیهی و است، عالم ذرات

 متوانی نمی نداریم ،« عالم» کلمهی مشمول ذرات جمیع به نسبت را آگاهی این چون و

 ینا مشمول کلمه، این مشمول ذرات تمام که این یعنی «متغیر العالم» که کنیم ادعا

 عالم مجموع: است درست مطلب اول، صورت در اما. است تغییر مشمول) است حکم

. دارد قبول را این کس همه و است بدیهیات از چون ندارد اثباتی این و است، متغیر

 ارند،د فرق هم با زمین تا آسمان از که بود نشده کلی تا دو این تفاوت متوجه چون هگل

 را عیمجمو کلی این کند می تعبیر که شود می دچار خطرناک فلسفی سقوط یک به
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 ذرات امتم که «متغیر العالم» کند، می تفسیر طور این یعنی جمیعی، کلی صورت به

 رفظ یک که این حد در است خطرناک اشتباهی فلسفه در این و است تغییر در عالم

 دانه هر مبگویی است کیلو یک گندم ظرف این: گوییم می وقتی و باشیم داشته گندم

 چهار روزی تهران جمعیت گوییم می وقتی یا است کیلو یک گندم های دانه از ای

 در هران،ت جمعیت افراد از فردی هر: که کنیم تعبیر کنند می مصرف آب لیتر میلیون

 کند؟ می مصرف آب لیتر قدر آن روز

 غییرت اصل که دیالکتیک مهم اصل و بود؛ بزرگ اشتباهی قدر این هگل، اشتباه

 وقتی که است پیدا ناگفته و گرفت؛ جا دیالکتیک منطق در بزرگ اشتباه این با است

 المع ذرات جمیع که کنیم ادعا و بشناسیم جمیعی کلی عنوان به را عالم ی کلمه این

 ینا دلیل ترین ساده. است اشتباه اندازه چه ما ی جمله خود است، تغییر در همیشه

 چنین که عالم ذرات احوال و ذرات تمام ی درباره ما آشنایی و اطالع آن کجاست: که

 جموعیم کلی «متغیر العالم: »گوییم می وقتی اما کردیم؟ آزمایش آیا بکنیم؟ حکمی

 به کس هر و آید نمی پیش اشکالی هیچ است، عالم ی مجموعه منظورمان و است

 .کند قبول تواند می سادگی

 یعنی سیده،ر  ماتریالیست ی فالسفه دست به تا آمده پایین اشتباه این با تغییر اصل

 ماده؛ زا است عبارت هستی: کردند می فکر و بود مادی آنها بینی جهان که ای فالسفه

 در. غیر وال ماده آثار و است ماده هست چه هر و ندارد وجود هستی در ماده ماورای و

 اول در نآ درستی که - تغییر اصل این و شود، می تر بزرگ اشتباه که بینیم می جا این

 چه .شود می بدیهی بطالنش که کند می پیدا مفهومی و وضع.  بود مسلم و بدیهی

 طور؟

 است، ماده آثار و ماده همه هست چه هر و غیر وال است ماده فقط عالم در وقتی

 وجود یثابت چیز هیچ: که شود می چنین بعد این در «متغیر العالم» تعبیر بنابراین
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 می شامل را همه اصول و قوانین و مفاهیم با خارجی وجود از اعم چیز این و ندارد؛

 هاشار  کوتاه لذا و کشد می درازا به سخن باز کنم بحث مفصل بخواهم اگر چرا؟ شود

 فهم طرف از اول آنچه طبق گفتیم اصل این و دارد؛ وجود ماده عالم فقط: کنم می ای

 همف در و است؛ تغییر در همیشه عالم ذرات جمیع یعنی است، جمیعی کلی بود، شده

 تثناییاس هیچ دیگر بنابراین ندارد؛ وجود دیگری چیز هیچ ماده از غیر ماتریالیستی،

 لاص اولی، تعبیر آن با وقتی. ماده آثار و است ماده عالم اش همه چون. ماند نمی باقی

 ای شهگو هیچ در که شود می چنین «متغیر العالم» معنی شد، جمیعی اصل یک تغییر

 ماتریالیستی فهم با را جمله این که زمانی و... ندارد وجود ثابت چیزی ماده، عالم از

 عبارت در چه هر و کنیم، تصور چه هر: که شود، می چنین نتیجه کنیم، می تعبیر

 شتباها. مواجهیم بزرگ اشتباه دو با ما جا این در. است متغیر استثناء، بدون بگنجد،

 جمیعی یکل بین تفاوت ندانستن خاطر به کلیت، چگونگی فهم در اشتباه معلول اول،

 فکر که هستی مورد در و وجود مورد در ما درک قصور معلول دوم اشتباه و. مجموعی و

 این اول اشتباه در. نیست موجود چیزی ماده، غیر و است، ماده فقط وجود، کنیم،

 شانهاکهک ماورای در که کنیم ثابت توانیم می ما دلیل چه به که آید می پیش مسئله

 آن در ماده، ذرات به نسبت کنیم می مشاهده خودمان دنیای در که تغییری همین

 محکوم بداهت به بدهیم؛ جواب توانیم نمی! لنگیم باشد؟ داشته وجود هم جاها

 در و «نگری درون نه» است، «نگری بیرون» بر مبنی و استقرایی ما حکم زیرا. )هستیم

 دهد نشان که داریم دست در تامی استقراء چه خودمان شدهی شناخته دنیای همین

 اصوال، و... است متغیر جا، همه در خصوصیات تمام در و جهات، جمیع از «ماده» که

 !(ثابت یا است متغیر که بفهمیم تا ایم، نشناخته ما را ماده خود فلسفی ماهیت

 قطف وجود، ماصدق وقتی: است بزرگتر و تر وسیع خیلی قضیه، دوم اشتباه در اما

 بنابر و ماده، آثار یا است ماده خود یا دارد وجود چه هر و غیر، ال و است مادی جهان
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 برابر رد ما ندارد، وجود ثابتی چیز هیچ که شود می طور این «متغیر العالم» تعبیر این

 ختهشنا های مقیاس و قوانین و مسلم اصول پس،: گیریم می قرار مشکالت دنیا یک

 اراختی در که تردیدی قابل غیر قوانین و مسلم اصول همه این چیست؟ علوم در شده

 ااینه ایم آورده دست به داریم تمدن از چه آن قوانین و اصول این مبنای بر که داریم

 تکنیک همه، این طور چه باشد، نداشته وجود ثابتی چیز هیچ باشد بنا اگر چی؟

 نیست ابتث هم این باشد، نداشته وجود ثابتی چیز هیچ باشد بنا اگر است؟ پیشرفته

 ارد،د وجود میکروفون یک حاال علمی، ثابت و مسلم اصول از استفاده ی واسطه به که

 هب و شود می منتقل بلندگوها به میکروفون این از صدا و کنم می صحبت دارم من و

 ......رسد می شما گوش

 این. آمده وجود به دستگاه این و شده، استفاده این علوم از که است ثابت این

 دیدتر  بی. باشد ثابت غیر اصول معلول و محصول تواند نمی که هم کارش و دستگاه

 ینا اند توانسته تا شده استفاده آن از شیمی، در چنین هم و فیزیک در که اصولی

 .دارد مسلم و ثابت اثر که مسلم، و است ثابت کنند، کامل را صنعت

 تعبیر هک میدانید - ریاضی قوانین ریاضیات، اصول بگذریم، گوناگون مادی علوم از

 یمعن دادن نشان برای دانشمندان تمام زبان در رایج است اصطالحی «ریاضی اصل»

 نتری قوی یعنی «ریاضی اصل یک: »گویند می دانشمندان وقتی - «بودن ثابت»

 لیستیماتریا فهم با ما باشد بنا اگر. «مطلب یک بودن ثابت» دادن نشان برای مقیاس

 که ارهاک همه این است؛ ثابت غیر ما ریاضی اصول تمام کنیم تعبیر را تغییر اصل این

 مبنای بر که ساختمان این است؛ غلط اش همه شده انجام ریاضی اصول مبنای بر

 نمی 5 و 2 است، دروغ اش همه ندارد، واقعیت شده درست ریاضی دقیق محاسبات

 کدام هیچ نباید و است مشکوک اش همه ریاضیات فرعی و اصلی اعمال تمام ،3 شود

 .... کنیم قبول ثابت قانون یک یا اصل یک عنوان به را
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 علمی و فکری محصوالت تمام روی ما که دارد را آثار این تغییر اصل از تعبیری چنین

 هیچ هک بسازیم اعتبار بی را همه و بکشیم بطالن خط حاال تا گذشته قرون از انسان

 اینها آثار از هک باشیم داشته توقعی چه نیستند ثابت که وقتی و نیستند؛ ثابت کدام

 وآیندهای بیشتر رفاه و ترقی در ای آینده سوی به کنیم برداری بهره

 واجهم آن با تغییر، از تعبیر این در ما که مهمی و اساسی مشکل گذشته اینها از و

 می باطل را خودش ذات عبارت، این خود که است بدیهی اصل این از عبارت هستیم

 :کند

 اریمد ادعایی ما وقتی یعنی. مدعا یک نفی یا اثبات به راجع داریم بحثی منطق در

 از تداللاس با اثباتش قضایا از بعضی کنیم ردش بخواهیم یا کنیم اثباتش بخواهیم

 است بدیهی قدری به قضایا از بعضی ولی. دارد امکان خارج از گرفتن کمک و خارج

 رفتنگ به احتیاجی آن اثبات برای است، خودش با دلیلش» فارسی اصطالح طبق که

 جخار  از داریم احتیاج اش نفی برای قضایا از بعضی طور همین. نداریم خارج از کمک

 به شبطالن قضایا از بعضی ولی. خارجی های دلیل به کنیم استناد و بگیریم کمک

 از گرفتن کمک به احتیاج که است آشکار قدری

 گذشته آن با هالبت ماتریالیستی، تفسیر این با تغییر قضییه این مثل نیست، خارج

 عبارت این دیگر تعبیر و است، متغیر چیز همه: کنیم می ادعا ما وقتی! آمیز اشتباه ی

 یم قرار خودمان ی جمله همین برابر در نیست، ثابت چیزی هیچ: که شود می چنین

 یا است ثابت آیا چی؟ جمله این.....  «نیست ثابت چیزی هیچ» جمله همین: گیریم

 کرده حمطر  را مطلب یک «نیست ثابت چیزی هیچ: »گوییم می ما وقتی نیست؟ ثابت

 ثابت ایم کرده مطرح که مطلبی همین: که گیریم می قرار سؤال این برابر در بعد و ایم

 مطلب این که شد گفته اگر کند؟ می تغییر و شود می عوض و است، ثابت غیر یا است

 شد، نفی مطلب خود پس نیست، ثابت چیزی هیچ که است ثابت: یعنی است ثابت
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 تیوق و... دارد وجود ثابت یک که شد معلوم و است ثابت مطلب یک این باألخره زیرا

 ردمو در اگر و. دارد را شدن نقض خاصیت همیشه برای شد، نقض اصل یک دفعه، یک

 :یعنی نیست، ثابت خیر،: که گفتیم مطلب این

 ثابت هم مطلب این باز نیست، ثابت چیزی هیچ و ندارد وجود ثابتی گوییم می که

 وجود تیثاب هیچ: »گوییم می که این یعنی است اثبات نفی در نفی نتیجهی نیست،

 وجود ثابت ییعن نباشد ثابت خودش ثابت، نفی ی قضیه وقتی پس نیست؛ ثابت ندارد،

 ....دارد

 خودش و است، خودش در ردش که است قضایایی از قضیه این که است این و

 نهزمی این در شاید. بدهم توضیح نیست احتیاج هم زیاد....  کند می باطل را خودش

 می لذا و بدهم، توضیح بخواهید و کنید مطرح بخواهید که برسد شما نظر به مسائلی

 .کنم مرور سریع و سربسته خواهم

 صلتخ این با و آشفتگی همه این با را تغییر اصل این ما که است عجیب راستی و

 ییعن «ما! »ایم پذیرفته وارداتی مترقی فکر یک عنوان به است، خودش در ردش که

 کنند می بحث غروری چه با که ما ی خوانده درس جوانان از بسیاری: یعنی چی؟

!« دندار  وجود ثابتی چیز هیچ» «عظمتی؟ با اصل چه: »که تغییر، اصل این ی درباره

 که کسی ندارم تردید! آورند می زبان بر را جمله این که وقتی اندازند، می گلو در باد و

 این با را تغییر اصل این ما جوانان از بعضی که نفروخته ناز همه این کرده تسخیر را فضا

 و فکری تمعضال تمام دیگر که کنند می فکر و آوردند؛ می زبان بر ماتریالیستی تعبیر

 شده، ناختهش کامال تاریخ شده، فصل و حل تغییر، اصل این با بشریت زندگی مشکالت

 جهمتو شکافیم می خورده یک را مطلب وقتی اما! شده مجسم ما برابر در کامال آینده

 می رد را خودش خودش، ذات حتی که است نادرست قدری به قضیه این که شویم می

 کند؟
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 جلسه رد ماتریالیست دوست یک با که دارم خاطر به: کنم اضافه حاشیه یک جا این

 در مکردی می بحث و داشتند؛ شرکت جلسه آن در هم دیگر ای عده و بودیم نشسته ای

 کردیم بحث هک مدتی از بعد. دارند تغییر اصل از ماتریالیستها که تفسیر این بطالن مورد

 طور چه را جمله این داریم؟ ای چاره چه ما پس: گفت نیست، گریزی راه بله،: دید و

 اش جهنتی و دارید قبول هم شما است متغیر عالم که این نباشد؟ غلط که کنیم بیان

 که است این متغیر عالم منطقی تعبیر وقتی. ندارد وجود ثابت که شود می طور این

 کند بیان چطور را جمله این ماتریالیست، دیالکتیسین نفر یک پس، ندارد، وجود ثابت

 نگیرید؟ ایراد شما که

 تا دو معلول است، جمله این در که اشتباه این! برادر: که دادم توضیح وقت آن

 به را مجموعی کلی که اول اشتباه این. دارد وجود مطلب نهاد در که است اشتباه

 و ت،اس متغیر مادی عالم بله،: که دوم اشتباه این و اند شناخته جمیعی کلی صورت

 ذهن دارد، دیگر حسابی کنیم می درک و فهمیم می ما چه آن ولی ذراتش؛ تمام فرض

 المع همین مورد در: یعنی کند، درک نیز را تغییر اصل از باالتر تواند می ما فکر و ما

 زج نیست چیزی ما، اصطالحی علم و. کند درک را ثابت اصول تواند می نیز متغیر

 اهیآگ وقتی. ایم کرده درک متغیر یا تغییر همین احوال دربارهی که ثابتی قوانین

 صادر که حکمی بالبداهه باشد، درست تغییر اصل این مورد در مان منطقی و فلسفی

 .شود نمی مشکالت همه این دچار ما حکم و است؛ درست کنیم می

 این تنها هب ماتریالیست ی فالسفه که دارید اطالع: که این تر بزرگ مشکل این، از و

: که اند هکرد اضافه بلکه اند؛ نکرده اکتفا «ندارد وجود ثابت» که تغییر مورد در معنی،

 ...ندارد وجود هم مطلق ندارد وجود هم مقدس

 قید دو این باشد، آمیز اشتباه خیلی سخن که این برای نداشت لزومی هیچ راستی و

 وجود ثابتی هیچ که کردیم تفسیر طور این را تغییر اصل که همین! بشود اضافه هم
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 وجود باتث تغییر، برابر در هم اصوال و! شدیم اشتباه و دردسر گرفتار کافی حد به ندارد،

 قابلم مطلق. نیست مقدس و مطلق متغیر، مقابل اساسا،. ثابت متغیر، برابر در و دارد

 ونچ ولی. دیگر مطلب یک برای است مقابل هم مقدس و دیگر مطلب یک برای است

 خیلی ار  تفسیرش دردسر آمده، پیش تغییر معنی و تغییر مورد در فهمی سوء اساس در

 یمقدس هیچ و ندارد وجود هم مطلقی هیچ ثابت، نبودن بر عالوه که اند کرده تر بزرگ

 ندارد؛ وجود هم

 مطرح ثابت مورد در که اشکاالت همان باز مطلق نداشتن یا داشتن وجود مورد در

 سؤال این مقدس، مورد در و. دیگر اشکاالت مقداری اضافهی به است مطرح بود،

 یک اول که است این مهم گویید؟ می معنی کدام به را مقدس شما: که است مطرح

 ثابت بعد بکنید، تعیین برایش مفهومی بدهید، مخاطب دست به کلمه این از معنی

 س،پ شود نمی عوض که است مطلبی مقدس از منظورتان اگر. نه یا دارد وجود که کنیم

 و ردپذی نمی قیود و قید که است چیزی مقدس از منظورتان اگر است، ثابت همان این

 در هن دارد قرار نسبی و مقید برابر در مطلق چون. است مطلق همان پس نیست نسبی

 ارزشی:  که است چیزی است همه متعارف که طور آن مقدس معنی ولی(. متغیر برابر

 در اه ماتریالیست که دانیم می و. نشود مسخ و نرود بین از ارزش آن که باشد داشته

 برای هایی ارزش چنین وجود به همیشه شان تبلیغات در و اشخاص حالهای شرح

 ریفک مسائل و اصول همیشه و هستند؟ قائل خود نظر مورد تاریخ ی نمونه انسانهای

 !شناسند می ارزشی چنین دارای را خودشان

 ی لمهک دو ثابت، غیر تعبیر تفسیر در که است دردسری اضافه فقط این الغرض،

 یم اکتفاء ثابت همان نفی به اگر که حالی در اند کرده اضافه نیز را مقدس و مطلق

 ....بود کافی اشتباه برای کردند،
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 تصور هم ار  تری بزرگ مشکل یک ماتریالیستها برابر در ما گفتیم، که این بر اضافه

 دیدی ماش دارید، تاریخ ی درباره تعبیری شما! ماتریالیست عزیز ی فالسفه: کنیم می

 به را نانسا شما کنید، می تفسیر نوع یک را جهان تحول شما دارید، هستی به نسبت

 یستماتریال فالسفه شما که مطالبی تمام طور همین و میشناسانید؛ ترتیبی یک

 لیمحصو مجموعة و دارید، هستی گوناگون های پدیده و هستی مورد در دیالکتیسین

 که لسفهف این برابر در چیست؟ محصول این برابر در ما تکلیف اید، داده بشریت تحویل

 اگر و ،است جالب بسیار بحث یک البته هم این که) علمی ی فلسفه گویید می آن به

 «علمی» وصف این است نادرستی وصف چه شویم، می متوجه کنم ١حالجی بخواهم

 بیرتع: یعنی مادی غیر چه و مادی چه ای فلسفه نوع هر برای اند، داده فلسفه به که

 فلسفه» این مطالب آیا چیست؟ ما چارهی(. است نادرست ذات علمی ی فلسفه

 تحویل ام به خواهید می شما که مطلبی این ثابت؟ غیر یا کنیم حساب ثابت را! «علمی

 است، تثاب مطلبی که باشیم مطمئن و کنیم، قبول و بپذیریم خاطر اطمینان با دهید

 حتما هک شود می حکم ما به طور چه است، تردید با همراه اگر بپذیریم؟ را آن تردید با یا

 دنخواه خارج قانون این از نیز آینده حرکت که شود می حکم حتی و بپذیریم؟ باید

 تعبیرات و نظرات این روی «علمی» وصف که است منظور همین برای اصوال و شد؟

 است ابتث مسائلش علم، مانند فلسفه، این که کنند فکر مردم تا اند گذارده فلسفی

 فهفلس این است ثابت مطالبش علم، چون و! اند کرده نفی را ثابت خودشان هرچند)

 اول قانون تکلیف وقت آن و. شود نمی عوض و است برخوردار دوام و ٢ثبات از نیز

 ابتث خصلت را، آن فلسفه، بودن علمی وصف با شما وقتی چیست؟ مان دیالکتیک

                                                           
 .شود مراجعه کتابچه آخر ی حاشیه به ١
 از باید ست،ا تغییر ی کلمه تفسیر در بحث مورد را آنچه. باشد «ثبات» یا «ثبوت» ریشه از تواند می ثابت کلمه ٢

 .است استقامت و پایداری معنی به که گرفت ثبات ی ریشه
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 فلسفه برخالف فلسفه این که کنید می تفهیم ما به و بخشید می یافتن دوام و بودن

 تیدگف ما به تان منطق اول در شود، نمی عوض و نیست پذیر تغییر و است دیگر های

 یندهآ جریان برای وقتی خصوصا و چیست؟ آن برابر در ما تکلیف! ندارد وجود ثابت که

 است، غیرالیت مقیاس این که قبوالنید می ما به و کنید، می تعیین مقیاسی ستیه ی

 ام به را این شما منطق اول حرف اما باشد، مقیاس این مبنای بر باید آینده حرکت و

 طور هچ آینده به نسبت را شما قضاوت نکنیم، قبول را ثابتی هیچ که بود داده آموزش

 یگرید فراوان مشکالت مشکالت، قبیل این از و بپذیریم؟ و بشناسیم مسلم و ثابت

 لاص مستم؛ اصل این معنی فهمیدن در اشتباه تا دو این ی واسطه به آید می پیش

 جموعیم کی بین فرق اما اند، گفته را مطلب این اسالمی ی فالسفه«! متغیر العالم»

 تمام نه است ماده عالم این معنی به عالم که اند فهمیده نیز و اند، دانسته را جمیعی و

 این از اضافه هم ماده ماورای و ما؛ درک قدرت نه و ماده احکام و احوال تمام نه و وجود

 مبنای و آورند می زبان بر ک در دو این با را اصلی چنین وقتی. دارد وجود ماده عالم

 هیچ اشکالی هیچ و شوند نمی اشتباه ترین کم دچار دهند می قرار تحقیقاتشان و کار

 که ستا این متغیر، العالم معنی: که گویند می. بگیرد اینها کار بر تواند نمی کسی

 موعهمج یعنی است، تغییر در ماده عالم گوییم می که این و است تغییر در «ماده عالم

 و صحت هب نسبت بتواند که نیست کسی تفسیر، این با بینیم می ما که طور آن اش

 ست،ا تغییر در عالم معنی که گوییم می وقتی اما. بکند وارد ایرادی مدعا این درستی

 کجا و است محال اثباتش اوال، است تغییر در همیشه عالم ذرات تمام: که این شود می

 ایه گوشه تمام به بگردانیم را مخاطب چطور و هستی ذرات به نسبت احاطه همه این

. بدهیم نشان مخاطب به جا همه در کنیم می مشاهده جا این که تغییری اصل و عالم،

 و است ماده هست چه هر و نیست، چیزی هیچ ماده عالم جز گوییم می ما وقتی بعد و

 :که آید می پیش مشکالت همه این ماده، احوال
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 چی؟ خودتان فلسفی نظرات چی؟ ریاضیات چی؟ علوم چی؟ تان قوانین پس

 نابراینب ثابت؟ غیر اش همه چی؟ اینها تاریخ، و فرد، جامعه، انسان، مورد در تعبیراتتان

 انسوفسطائی آلیسم ایده از تر خطرناک خیلی آلیسم ایده یک به شود می منتهی

 ای فهفلس( گرایی ذهن یعنی) آلیسم ایده که دانید می حقیقت در! یونان ی گذشته

 مورد در تفسیرش فلسفه این. گذشته قرن 23 تا 24 از بیش به مربوط و قدیمی است

 می متوجه بعد داریم، قضاوتی ای پدیده مورد در وقت خیلی ما: که بود اینطور هستی

 .ایم کرده قضاوت ما که نبوده طور آن پدیده آن که شویم

 برا هست، آسمان در ابر مهتابی، است شبی: مثال. زنند می هایی مثال مورد این در

 طرف هب وقتی ندارد مطلب این به نسبت آشنایی ی سابقه که کسی. کند می حرکت

 است اهم به مربوط بینیم می که سریعی حرکت این است معتقد کند، می نگاه آسمان

 این خیر که شویم می متوجه کنیم، می تجربه و گذرد می زمان وقتی اما ابر، به نه

 که نیست آن اما دارد، حرکتی خودش ماه چند هر و ماه، از نه است ابر از سریع حرکت

 حرکت ادری روی نشیند، می کشتی در انسان یک: که گویند می مثال یا. بینیم می ما

 در که شخصی. است حرکت در امواج نیست؛ پیدا ساحل طرفی هیچ از کند، می

 ساحل هب اگر اما کشتی نه دارد جریان است دریا که کند می فکر است نشسته کشتی

 ندک می حرکت ساحل طرف به که است کشتی خبر، که شود می متوجه شود نزدیک

 سبتن را شک این و زنند، می فراوان مثالهای قبیل این از و... او طرف به دریا که این نه

 نیست وممعل هیچ اصال بنابراین: گویند می و کنند؛ می ایجاد واقعیات و حقایق تمام به

 اعتبار که جایی به رسانند می را کار و!... باشد واقع مطابق خارج عالم از ما فهم که

 ما ذهن حکم هست چه هر که گویند می و کنند می باطل کلی به را خارجی وجود

 و تحقیق از پس ما که این حتی. دارد را ها قضاوت نوع این که است ما ذهن این. است

 باز د،کن می حرکت که است کشتی یا کند، می حرکت است ابر که گوییم می تجربه
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 وجود این بنابر. بوده اشتباه هم این که بشویم متوجه و بگذرد زمان است ممکن

 اوتقض نوع این. ذهنی وجود اصالت به کنند می حکم و کنند می اعتبار بی را خارجی

 .آلیسم ایده عنوان به شده مشهور تاریخ در

 فالسفه این از بعضی اند، کرده زرنگی نوع یک که دانید می هم را این البته

 منظور ود که اند داده قرار آلیسم ایده برابر در را ماتریالیسم اند آورده که ماتریالیست،

 در زیرا. گیرند می دین جای به را آلیسم ایده که این اول است، کار در

 نگرش ییعن ماتریالیسم. آلیسم ایده نه دارد قرار دین برابر در ماتریالیسم حقیقت

 لیسمآ ایده و. الغیر و است ماده فقط هستی کنیم فکر که وجود، عالم به نسبت مادی

 در چه آن. مماتریالیس برابر در نه و دیگر تعبیر یک برابر در است تعبیری حقیقت در نیز

 اورایم و ماده از عبارت هستی: گوید می است دین که گیرد می قرار ماتریالیسم برابر

 دین رابرب در ماتریالیسم دانند می تقریبا ناکرده تحقیق مردم که این به توجه با. ماده

 این اب حتی فراوانی های کتاب و ها رساله شاید و اند؛ کرده را زرنگی این اینها دارد قرار

 یسمماتریال برابر در چه آن واقع در چون و... اند نوشته(  آلیسم ایده و ماتریالیسم) نام

 را نوانع این فقط که کسی به شود می تلقین این بنابر دین، از است عبارت دارد قرار

 ذهن است، آلیستی ایده دین که ندارد، فلسفه ی درباره کامل آگاهی و کند می نگاه

 !است تخیلی است، گرایانه

 یگرد نوعی و... همدیگر برابر در کلمه دو این دادن قرار از استفاده سوء نوع یک این

 بلکه یستن گرا ذهن ماتریالیسم،: یعنی که برند می باال را ماتریالیسم اعتبار که، این

. دانند می را این همه تقریبا و. است گرایی ذهن معنی به آلیسم ایده زیرا. است گرا واقع

 گرایی ذهن مخالف معنی خود، به خود شود، داده قرار آلیسم، ایده برابر در چه آن پس

 وردهآ آلیسم ایده برابر در باید که اصطالحی که حالی در. کند می تلقین ذهن به را

 می را گرایی واقع معنی که است رئالیسم زیرا. ماتریالیسم نه است «رئالیسم» شود،
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 رابرب در شد، می اطالق هنر مورد در اول رئالیسم، اصطالح این. ماتریالیسم نه رساند

 .یافت استعمال نیز گرا ذهن ی فلسفه برابر در بعدا که گرایانه ذهن هنرهای

 می سمرئالی نیز آلیسم ایده مقابل و است؛ دین ماتریالیسم، مقابل خالصه، طور به

 تباراع که اند کرده را زرنگی این اصطالحات کردن قاطی با ماتریالیستها، اما. باشد

 داده قرار ماتریالیسم مقابل را آلیسم ایده ی کلمه که حیله این به اند، کرده نابود را دین

 لیسمآ ایده برابر در را آن که کلک این با اند داده ماتریالیسم به هم اعتباری باز و اند،

 .اند آورده

 هم رابرب در اینها اصوال گفتیم که این از نظر صرف.  حیله این برای دیگر رد تا دو اما

 .: ندارند قرار

 آلیسم هاید چطور؟. است آلیسم ایده ضد بلکه نیست آلیستی ایده دین که این -8

 ی لسفهف کتب وقتی و است؛ قدیم یونان سوفسطائی ی فلسفه همان کردیم اشاره که

 وارد - مقدمات از پس - آن با که ای جمله اولین کنیم می نگاه را اسالمی کالسیک

 مک،م بها العلم و ثابتة، االشیاء حقایق: »است جمله این شویم می فلسفی مباحث

 نیز نهاآ شناخت و مسلم؛ هستند حقایقی دارای اشیاء،: یعنی «للسوفسطائیة خالفا

 فلسفه رد نه که بینید می. آلیست ایده سوفسطائیان ی گفته خالف به است، ممکن

 هتج جمله، اولین نیز اسالمی کالسیک ی فلسفه در حتی - اسالم پایای و پویا ی

 لسفی،ف درک به راجع کلی مقدماتی که این از بعد یعنی آلیسم، ایده علیه است گیری

 اصوال و. آلیسم ایده رد با شود می شروع فلسفی بحث بالفاصله شود، می داده نوآموز به

 مظاهر و گوناگون های صورت با است مبارزه موردی هر در دین کار حقیقت، در و

 این اطرخ به اش همه کشد می بشریت که هایی بدبختی تمام زیرا. آلیسم ایده مختلف

 هب واقع در کند می قبول را ستمها حتی اگر و. گیرد می نادیده را ها واقعیت که است

 ذهنی مفاهیم و ذهنی وجودهای یا ارزشها، و ها واهمه به شدن تسلیم نوعی ی واسطه
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 می جوشش به ذهنی تخیل این کند می قبول را ستمگر یک از ستمی اگر مثال. است

 برای مشکلی یک است ممکن پردازم مقابله به و نکنم قبول را ستمش من اگر: که آید

 تمس نابودی خاطر به که را رریض ذهنی، ارزیابی یک با که این یا و! بیاید پیش من

 آنچه ردیگ مسائل تمام در و! پندارد می ستم خود از تر سنگین کند، تحمل است ممکن

 عنیی است آلیسم ایده معلول بشریت، برای است سقوط و انحطاط و بدبختی موجب

 دین که است این واقعیت و... خارجی وجود به توجه عدم و ذهنی وجود به توجه معلول

 برای دبر  می کار به را تالشش تمام و است؛ آلیسم ایده سرسخت ناپذیر آشتی دشمن

 دهای نامحسوس و محسوس های دام از انسانیت دادن نجات برای آلیسم، ایده کوبیدن

 .قضیه طرف یک این! مدرن چه و کهنه چه آلیسم،

 با یک،دیالکت ماتریالیسم همین بینیم می کنیم، می نگاه را قضیه دیگر طرف -2

 دیگرش های بافی خیال از نظر صرف.  دارد تغییر مورد در که تفسیری و تعبیر این تنها

 ارقر  حل قابل غیر معمای یک در را انسان او. شود می خطرناکی آلیسم ایده چه دچار -

 ثابت اصول عنوان به گویم می آنچه تمام من اما ندارد، وجود ثابتی هیچ: که دهد می

 کم بعد و !است؟ حل قابل معما این چطور! بکنید تردید ترین کم نباید و بپذیرید باید

 هایماتریالیست) اینها که مطالبی ببینیم دیگر مباحث ی درباره کنیم کاوش کم

 فرد هرابط مورد در خارج، با انسان ی رابطه مورد در تاریخ، حرکت مورد در( دیالکتیسین

 المث عنوان به. است برخوردار بینی واقع از اندازه چه دارند، مسائل بقیدی و جامعه، و

 تنها یعنی مادی وجود که دانیم می: کنیم می مطرح را موضوعات این از یکی فقط

 یماد وسایل ی واسطه به یا مستقیم مشاهده با که است این مادیها قبول مورد وجود

 مین ها مقیاس این با که چیزی آن یعنی ذهنی وجود. ببریم پی وجودش به بتوانیم

 موجود نوع دو این از نمونه دو حاال. دیگر مطالب سلسله یک با بلکه کنیم ثابت توانیم

 ؟است موجودی نوع چه انسان. تاریخ یکی و انسان، یکی. دهیم می قرار هم برابر در را
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 تاریخ چی؟ تاریخ اما. مادی خارجی وجود یعنی محدودتر، حتی و خارجی، وجود

 و قواعد روی ما، ذهن یعنی. ذهنی است موجودی تاریخ. ندارد مادی و خارجی وجود

 یتعبیر دارد، هستی دربارهی کردن حکم برای که هایی مقیاس روی دارد، که اصولی

: از است عبارت که دارد نظر در معنی یک کلمه این از و تاریخ نام به آورده وجود به را

 فرازهای و نشیب: تاریخ تر علمی معنی از است عبارت یا زمان، طول در حوادث جریان

 هنذ در جز اش معنی کلمه این. زمان گذشت در انسان زندگی تطورات و انسان زندگی

 اننش را تاریخ ها میکروسکوپ ترین دقیق با توانیم نمی هرگز خارج در ندارد، وجود

 جودو گوییم می را وجود نوع این! کنید نگاهش تاریخ، است این بگوییم که بدهیم

 هنی،ذ وجود به کنند می حکم که هستند آنهایی هستند؟ کدامها آلیستها ایده. ذهنی

 قضاوت ببینیم موردی، چنین در. کنند می نفی را خارجی وجود اصالت و

 حاکم را انسان آیا. است چطور تاریخ و انسان ی رابطه در دیالکتیسین ماتریالیستهای

 روه،گ این دارید مطالعه که طور آن انسان؟ بر حاکم را تاریخ یا شناسند می تاریخ بر

 تسرنوش کننده تعیین است تاریخ که کنند می فکر. اند کرده انتخاب را دوم شق

 ایده در سقوط نوع ترین خطرناک این و. انسان بر است حاکم که است تاریخ و انسان،

 ود این بین در چرا؟ گرایی ذهن به شدن گرفتار و ذهن اصالت به حکم است، آلیسم

 و عینی موجود افرادش که انسانی است، انسان دارد مادی وجود که آن موجود، نوع

 فقط هک کنند می حکم خود، بینی جهان مقتضای به و. بینیم می را آنها هستند مادی

 مادی عینی وجود بین تفاوت چون طرف، این در اما. دارد اصالت که است مادی وجود

 وجود این که شوند می خطرناک آلیسم ایده این دچار اند، نکرده درک را ذهنی وجود و

 شناسند؟ می مادی وجود بر حاکم تاریخ، از است عبارت که را ذهنی

 هماد عالم جز نیستند، قائل اعتباری ماده برای جز طرف یک از: است عجیب واقعا

 عبیرهات این برابر در وقتی اما. خوب بسیار. پذیرند نمی و کنند نمی درک را چیزی هیچ
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 اکمح تاریخ گویند می که کنند می سقوط قضیه طرف آن از طور این گیرند، می قرار

 فکر شته،گذ قرون آلیستهای ایده! است انسان سرنوشت کننده تعیین است، انسان بر

: گفتند یم آنها زیرا تعبیر، نوع این از بود تر ساده و تر بسیط شان آلیسم ایده تعبیر و

 معال که گویند می ها این ولیکن نداریم اطالع اینها از نداریم خارج عالم به کاری ما

 یک حال این با و الغیر، و دارد وجود که است همان فقط است، اصیل خارج مادی

 !میشناسند خارج عالم بر حاکم را ذهنی وجود یک و ذهنی تعبیر

 مطلبی دانم می چون. گذاریم می را تغییر اول اصل این ایرادهای دربارهی بحث

 نمک می تصدیق هم من. دادند تذکر هم برادر این و. خشک و سنگین فلسفی است

 تهنداش را شنیدنش ساعت نیم از بیش ی حوصله کسی شاید که است درسی واقعا

 .|خوانند می را فلسفه درس خاصة که کسانی مگر باشد

  .کنیم می عبور هم کوتاه و دیالکتیک اصول از دیگر اصل یک به رسیم می و

 برای هک ای کلمه تنها که میدانید و «تضاد» از است عبارت که دیالکتیک دوم اصل

 از تاس عبارت برند می کار به ماده در تحوالت برای نیز و انسان تاریخ حرکت توجیه

 از کیی نازند می آن به خیلی ماتریالیست، های دیالکتیسین که هم تضاد. «تضاد»

 انهم باشید داشته خاطر به را مشهورش ی جمله که است اسالمی دیالکتیک اصول

 لهجم. کردم عرض خدمتتان اسالم ی فلسفه در را تغییر اصل مشهور ی جمله که طور

 مال التضاد لوال» که است این هست تضاد مورد در اسالم ی فلسفه از که مشهوری ی

 عنیی تضاد مورد در اسالم فلسفه در است مشهوری ی جمله این «الفساد و الکون وقع

 وجود ولمعل آید می پیش چه آن بیاید، پیش نداشت امکان ساز و سوخت نبود تضاد اگر

 کتیکدیال در اصل همین با اسالمی دیالکتیک اصل این در اختالف باز اما. است تضاد

 غییرت اصل که طور همان. است آن کردن تفسیر غلط به و فهم سوء در ماتریالیستی،

 این شود یم دیالکتیک ماتریالیسم وارد وقتی ولی بود اسالمی ی فلسفه اصول از یکی
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 همه این ماتریالیستی تفسیرهای با هم تضاد اصل. آید می در آب از نادرست طور

 صحت در و است اسالمی اصل یک خودش که حالی در گرفته را برش و دور اشتباهات

 .نیست تردیدی آن،

 مانند - مه اصل این دربارهی ماتریالیستی تفسیر ایرادهای توضیح که این خاطر به

 :کنیم می اکتفا کوتاه ی اشاره یک به نباشد، سنگین - اول اصل بحث

 از را نآ و.  اند دزدیده اسالم ی فلسفه از را اسالمی قانون این وقتی ماتریالیستها،

 و زت آنتی و تز» مقیاس با را آن -! کنند می قلمداد دین، علیه خود، عظیم اکتشافات

 ضد نیافت پرورش معلول موردی، هر در تحولی هر: » که کنند می تفسیر چنین «سنتز

 و خودکار دگرگونی، نوع این که گویند می. «چیز همان بطن در است چیز یک

. تاس مکانیکی تحول باشد، خارجی عوامل تأثیر معلول چه آن اما. است اتودینامیک

 برای را «دیالکتیکی تضاد» باعظمت عنوان که باشد نمی حیثیت و اعتبار آن دارای و

 یک در هک است آن از بیش نیز تضاد برای تفسیر این ایرادهای راستی،! بریم کار به آن

 دارد جودو ماتریالیستی دیالکتیک همین کار در که ایراد، یک به تنها. شماریم بر درس،

 .کنیم می اشاره

 اصل به عدب لحظه یک اما. پذیرفتیم تفسیر همین با را تضاد اصل که کنیم می فرض

 می نتقادا و حمله باد به را دین خشونت، نهایت با آنجا در که رسیم، می «متقابل تأثیر»

 دیگر های پدیده و موضوعات با رابطه بدون و تنهایی به را موضوعی هر - گویا که گیرند

 که این به نازند می بعد و! دهد می قرار بررسی مورد را آن تحول و کند؛ می نگاه

 با و ردیگ های پدیده با رابطه در را ای پدیده هر تحول بینند، واقع چون ماتریالیستها

 کنند؟ می بررسی یکدیگر بر آنها تأثیر به توجه

 وردگانخ فریب تکلیف: که کشیم می پیش را سؤال این فقط حاال باز. خوب بسیار

 ره تحول: که بپذیرند افاده و غرور همه آن با را اولتان حرف آیا چیست؟ شما مکتب
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 تحول بررسی: که را، دومتان حرف یا است، چیز آن خود بطن در تضاد معلول چیز،

 تیراس شمارید؟ می آلیستی ایده و مردود دیگر، های پدیده با رابطه بدون را چیز یک

 | چیست؟ شما مکتب سرگردان شاگردان تکلیف

 ستد دیگر هایی فرصت اگر. کنم تان خسته این از بیش خواهم نمی امروز! عزیزانم

 ربارهد همچنین و ماتریالیستی تفسیر با اصل این ایرادهای ی درباره توانیم می داد،

. کنیم بحث مفصل طور به آخر، اصل دو و اول، اصل شمارش قابل غیر ایرادهای ی

 .ریدبپذی و بشناسید را درست حرف که باشید پیروز امیدوارم. همه نگهدار خدا دیگر

 8538 ماه خرداد: تاریخ
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 :17 ی صفحه به مربوط ی حاشیه

 اند، افزوده علمی قید ،خود ی فلسفه به که دیالکتیسین ماتریالیستهای انگیزهی 

 علومم رنسانس از پس قرن دو یکی تا وسطی قرون از اروپا ی فلسفه تاریخ بر مروری با

 یککالس فلسفه از شبحی: که است چنین خالصه طور به مطلب توضیح. شود می

 یجابا اروپا وسطای قرون سیاسی و اجتماعی شرایط اما. یافت انتقال اروپا به اسالمی

 از تا ودش کوشش فلسفه، این درست فهمیدن خاطر به تحقیق و تتبع جای به که کرد

 محصولی .کنند جستجو دربارها با متحد کلیسای های یافته توجیه برای ای وسیله آن،

 اییوسط قرون ابهام و سردرگمی( اسکوالستیک: یعنی) آمد دست به تالش این از که

 ضد و خلقی ضد روش و استبداد علیه اروپا خواهان آزادی که زمانی... گردید موجب را

 این هعلی نبرد کردند، قیام مسیحیت، طرفدار نام به مسیحیت ضد کلیسای علمی

 نهات اروپا، در چون و یافتند؛ خود وظایف از یکی را، موجود وضع گر توجیه ی فلسفه

 ترسدس در دیگر ای فلسفه و بود، اسکوالستیک روش همان رایج، فلسفی ی شیوه

 دریغ گونه یچه آن نفرین و تحقیر از و کردند؛ قیام فلسفه علیه یکباره انقالبیون، نبود،

 صلتخ این. شد عام و خاص منفور تقریبا فلسفه ی کلمه دلیل این به. ورزیدند نمی

 تشخیص راهنمای دینی، معیارهای که) بشری های انقالب در منطق بی گیری جبهه

 از را خود حدت و شدت مدتی از پس( نباشد رایج مباحث و مسائل نادرست و درست

 رنسانس، آغاز های کوبندگی از پس قرن دو یکی که شد طور همین و. دهد می دست

 برداشتها اب و گوناگون طرق از و کردند، پیدا فلسفه به گرایشی دانشمندان از یکی یک

 ازب جامعه میان به بیش و کم را اجتماع از رانده ی شده نفرین این متنوع، های بحث و

 وراند برابر، در بود، کرده طرد را فلسفه اگر رنسانس عصر که دانید می و گردانیدند؛

 فهفلس روی و سر بر محبتی دست که کسانی از بعضی لذا. بود علم حیثیت و آبرو

 ی سفهفال مانند درست نیز اینان اما بودند گردانیده باز جامعه میان به را آن و کشیده،
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 با خواستند می خود نظرات توجیه خاطر به فقط را فلسفه وسطایی، قرون کلیسای

 ی فلسفه» را، خود ی فلسفه و کردند؛ زرنگی جامعه، پرستی علم ی روحیه از آگاهی

: که دبو این بقبوالنند جامعه به خواستند می سیاست این با آنچه! نامیدند «علمی

 هک است دلیل این به و ندارد؛ انطباق علمی مسلم حقایق با دیگران، های فلسفه»

( ودب پرستش حد در آن احترام که چیزی) علم با ما ی فلسفه اما. باشند می نادرست

 !!(است تردید قابل غیر و درست لذا و دارد مطابقت

 :است مطرح اشکال دو جا این در اما

 «یاتریاض» نسبت مانند عینة کنیم، درک درست علوم، با را فلسفه نسبت اگر. ١

: گوییمب که این یعنی ریاضیات برای گردو از وصفی گرفتن اگر پس. «گردو» با است

 آوردن آن ،کند پا و دست ریاضیات، برای آبرویی و حیثیت تواند می «گردویی ریاضیات»

 !!باشد فلسفه احترام موجب تواند می نیز علمی قید

 تعبیر اب را تعبیر این که باشید مواظب!« )علمی ی فلسفه» صاحبان مطلب لب -2

 بر ما ی هفلسف مطالب: که است این نگیرید اشتباه است درست که - «علوم ی فلسفه

 و ستا «ثابت» بنابراین دارد، انطباق علمی حقایق با!« علمی غیر ی فلسفه» خالف

 سفهفل توجیه برای که منطقی در آقایان همین اما. کرد تردید آن درستی در توان نمی

 «تثاب: که بپذیریم که کنند می ملزم را ما همه، از قبل برند می کار به خود علمی ی

 !!ندارد وجود
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