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  ی "فلسفه تطبیقی"پژوهشمجموعه بر مقدمه ای 

 

    اعتقادی مبانی و اصول در پژوهش ضرورت

 معضالت و مسائلبه  ییپاسخگوموجود در  عتقادیامکاتب و ناتوانی  ،در جهان امروزبن بست نظری 

معرفت شناختی و فلسفی این  مبانی و اصول درو بازنگری انتقادی  پژوهش ،بشری بغرنج و عدیده

اما آنچه این پژوهش و بازنگری انتقادی را در . است ساخته ضروری 'حقیقت'جهت شناخت  رامکاتب 

سه ای است. انصاف و واقع بینی حکم می کند که هیچ توانا می گرداند، روش مقای 'حقیقت'شناسایی 

منافی خود رقیب و  مکاتب بامکتبی جداگانه مورد سنجش و نقد و بررسی قرار نگیرد؛ هر مکتبی باید 

 به مربوط فلسفی پرسشهای بههر یک  که پاسخهایی و)روش شناسایی جهان( سی شنا معرفتمبانی  در

مکاتب عقیدتی رقیب  نظری اصول و مبانی فهم و شناخت. شود سهمقای ،دهند می انسان و تاریخهستی، 

آنها، همچنین پیش نیاز فهم و تحلیل و ارزیابی  ای مقایسه و انتقادی سنجش و ،سیستمی نگرش یک در

؛ استباورمندان )واقعی و ادعایی( این مکاتب اجتماعی و  سیاسیگوناگون روشهای و ، مواضع بینشها

ی اصول راهنماتعیین می کند، را  ، مواضع و روشهابینشهاکارکردی این  جهتو  ماهیتآنچه زیرا 

تبیین جهان، انسان و فلسفه )معرفت شناسی و مکتب است.  دستگاه معرفت شناختی و فلسفییا اندیشه 

= اندیشه  مکتب اعتقادی=  ایدئولوژی)ارزشی  –دستگاه نظری هر سنگ زیرین ستون پایه و  (تاریخ

کارآمدی، میزان . که بنوبه خود تعیین کننده رویکرد سیاسی و اجتماعی پیروان آنست می باشد (راهنما

 ؛می کنداین سنگ زیرین تعیین نیز را ارزشی  –دستگاه نظری واقع بینی و انسجام درونی ، پایداری

ه دستگا، باشدداشته با جهان واقعی بیرون از ذهن بیشتری تطبیق اندیشه راهنما اصول و مبانی هر چه 

در نبود روش درست شناسایی و فلسفه تر خواهد بود. کارآمد پایدارتر و منسجمتر، ارزشی  –نظری 

کارآمد و راهگشا توانا سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ی نظریه هاانسان به تولید منطبق بر واقعیت، 

                                 نخواهد بود. 

"فلسفه تطبیقی" در دست نگارش است پژوهشی  مجموعهده، در راستای پاسخگویی به ضرورت یاد ش

 و( عام معنای به) شناسی جامعه شناسی، هستی شناسی، معرفتدر زمینه های  دفتر چهار شاملکه 

 هنگامیکه تا است؛ فلسفی و علمی مباحثکلیه  ضروری مقدمه شناسی معرفتاست.  شناسی انسان

 داشته بینانه واقع ای فلسفه توانیم می نه نشناسیم درست را خود پیرامون محیط شناخت در ذهن کارکرد

 چنانکه نیز شناسی معرفت البته. کنیم عمل بینانه واقع ها فلسفه سنجش و فلسفی تحقیقات در نه و باشیم

 رئالیسم و (گراییانگار ) آلیسم ایده چون مباحثی و نیست جدا انسان و تاریخ جهان، تبیین از دید خواهیم
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 ،کاربردی معنای و تطبیق در تفاوتهایی بامنطق صوری و دیالکتیک،  اختیار، و جبر ،(یگرای واقع)

اصول و مبانی اندیشه بررسی تطبیقی و سنجش انتقادی  .شوند می تکرار نوشتارها این از یک هر در

سیاسی، اجتماعی و رویکردهای و این اندیشه ها موجود زمینه ای است برای نقد اساسی های راهنمای 

  .اندیشه راهنماپیوسته تکامل بر است تضمینی نیز ؛ برآمده از آنهااقتصادی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



~ 5 ~ 
 

 فهرست مطالب

 

  ۸.............................................................................................................پیش گفتار

  

  ۱۰....................................................................ختمنابع و مراحل ضروری شنا :بخش یکم

 'حقیقت'و  'واقعیت' –اصول راهنمای عقل  –منطق؛ قانون درست اندیشیدن  –تجربه و تعقل 

   

  ۲۵..........................................................................................: دانش مجازیبخش دوم

 زمینه اجتماعی و ساز و کار پیدایش و بالش دانش مجازی

   

  ۳۳.............................................................: مکاتب معرفت شناختی یکجانبه نگربخش سوم

 –یونالیسم و پوزیتیویسم نقد راس –آمپریسیسم )تجربه گرایی( و پوزیتیویسم )حس گرایی(  –راسیونالیسم )عقل گرایی( 

معرفت شناسی در "ماتریالیسم  –اگنوستیسیسم )الادری گری و شکاکیت(  –عمل گرایی و پراگماتیسم )مصلحت گرایی( 

 'تکامل دانش انسان از نسبی به مطلق'در روند  'حقیقت' –دیالکتیک" 

      

  ۶۱..............................................................: روش شناخت و پژوهش در قرآنبخش چهارم

   

  ۷۸.................................: مبانی معرفت شناختی "حکمت"، "شریعت" و "طریقت"بخش پنجم

 طریقت  –شریعت  –حکمت 
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  ۸۹...........................................................................: فلسفه و تاریخچه علومبخش ششم

نگاهی اجمالی به علوم )ریاضیات، علوم طبیعی، روانشناسی،  –روشهای خاص علوم  –طبقه بندی علوم  –علم چیست؟ 

 علوم اجتماعی(  

  

  ۱۳۶.......................................................................................: علم در قرآنبخش هفتم

طبیعت زیستمند؛ گیاهان و  –زمین شناسی و جغرافیای طبیعی زمین  –و آغاز و انجام جهان مادی  طبیعت کیهانی

زیست شناسی؛ تغذیه و  –"نسبیت" و معاد انسانی  –روانشناسی انسان  –آفرینش انسان و نظریه تطور  –جانوران 

 تاریخ  –بهداشت 

  

  ۱۶۸.....................................................................................: معارف بشریبخش هشتم

نسبیت  –مناسبات و مرزهای جدایی و پیوند علم، فلسفه و هنر  –جهان بینی و فرهنگ  –فلسفه  –هنر  –نسبیت علم 

 فلسفه  علم و نسبیت ؛ جبران وحی –فلسفه 

  

  ۱۸۳...............................................................فلسفی شناخت –: اصول عام عقلی بخش نهم

نظم عینی واحدی بر جهان حاکم  –انسان توانایی شناخت جهان را دارد  –جهان بیرونی مستقل از ذهن ما وجود دارد 

 ساده سازی در فهم و تبیین نظم عینی حاکم بر جهان  –اشکال گوناگون نظم  –است 

  

   ۲۱۶..........................................................شناخت در قرآن: پیش نیازهای فلسفی بخش دهم

 

  ۲۲۶......................................بخش یازدهم: دیالکتیک؛ شناخت عام ترین قوانین حاکم بر هستی

سیر تاریخی دیالکتیک  –ه دیالکتیک؛ انقالبی در روش شناسی جامع –منطق جامد )استاتیک( و منطق پویا )دینامیک( 

)دیالکتیک در یونان باستان؛ دیالکتیک اشراقی در اروپای مسیحی؛ کانت و دیالکتیک؛ دیالکتیک فیخته؛ دیالکتیک هگل، 

دیالکتیک پرودن؛ دیالکتیک مارکس؛ دیالکتیک های مارکسیستی؛ میکرو دیالکتیک سارتر؛ دیالکتیک فوق تجربه گرای 

  مرزهای جدایی و پیوند دیالکتیک با علم و فلسفه  –ن حاکم بر جهان عامترین قوانی –گورویچ( 
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  ۲۸۷....................................................................دیالکتیک توحیدی قرآن بخش دوازدهم:

 

      ۲۹۸...................................................................................فهرست منابع و مآخذ اصلی
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 بنام خدا                                             

 

 پیش گفتار 

   

مقدمه ای ( Science philosophy) فلسفه علممتمم آن و ( epistemology) معرفت شناسیبا آنکه 

بسیاری از در است، متأسفانه جهان و انسان در باره فلسفی علمی و ضروری بر هر گونه پژوهش 

را نظری راه پژوهش علم و فلسفه اهمیت کافی به آن داده نشده است؛ حال آنکه معرفت شناسی کشورها 

به در دستیابی هموار می کند و تضمینی است بر ثمر بخشی آن معارف بشری در حوزه های گوناگون 

دریافت روند و هستی مراحل شناخت منابع و ها و روشاز  شناخت نظریه یامعرفت شناسی . حقایق

ساماندهی  ،علم؛ فلسفه دایگشرا می فلسفی علمی و تفکر صحیح تحقیق و و راه  گویدحقیقت سخن می 

و ، تاریخچه ، کلیاتکه از فلسفه وجودی، ماهیتاست تکمله ای ضروری بر معرفت شناسی شناختها و 

گوناگون جهان بینی های ارزیابی پیش از نقد و می کند. معارف بشری بحث علوم و روش شناسی ویژه 

و  می آیدچگونه بدست پیرامون باید دید آگاهیهای انسان در باره جهان اجتماعی سیاسی و و بینشهای 

به سنجش انتقادی دیدگاههای  معرفت شناسینموده است. چگونه دسته بندی شده و پیشرفت و تحول 

چگونه و در چه  کند و نشان می دهد که هر کدام از این دیدگاههااجتماعی کمک می و  فلسفیموجود 

؛ فلسفه علم رابطه متقابل این دیدگاهها با علوم و معارف مرحله ای از پروسه شناخت شکل گرفته اند

 بشری و روشهای آنها را کشف می کند. 

 را اجتماع و بیعتط قوانین انسان اگر. است انسان مؤثر و درست عمل الزمه همچنینصحیح  شناسایی

 بود؛ نخواهد آن تغییر و اجتماع و طبیعت بر گذاری تأثیر جهت آنها استخدام به قادر نشناسد، بدرستی

 خود در اساسی تغییر به توانا ،(شناسی خود) نشناسد بخوبی را خود قوت و ضعف نقاط انسان اگر

 اجتماعی و سیاسی شهایجنب در انحرافات و شکستها اساسی علل اگر ؛(خودسازی) بود نخواهد

 انقالبی یا اصالحی تغییر به اقدام بود؛ نخواهد ممکن مبارزاتی – سیاسی عمل تصحیح بماند، ناشناخته

 ،'صالح عمل' یا شایسته اجتماعی عملداشت؛  نخواهد مطلوبی نتایج آن درست شناخت بدون جامعه

 معضالت و ها پدیده رویدادها، شپیدای چرایی به پاسخ. است اجتماعی مسائل علمی شناخت نیازمند

 عقیدتی – انسانی مسئولیت به قیام و المللی، بین و ملی سطح در فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی،

 .است ساخته اهمیت با و ضروری را صحیح شناسایی بر تأکید تاریخی، –
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جهان با اگسستنی و سیستماتیک نپیوندی  انسانآگاهیهای ما چگونه بدست می آیند؟  چیست؟ شناخت

می پذیرد و  ثیرأتپیرامون ؛ از جهان استدارد و پیوسته با دیگر پدیده های خلقت در تعامل آفرینش 

 محیط با انسان پیچیدهو تعامل مناسبات شناخت یا آگاهی انسانی نیز نتیجه تأثیر می گذارد.  بر آن متقابال

به تغییر هر دو می انجامد؛ پیرامون خویش ان با محیط برخورد انسمی باشد.  اش اجتماعی و طبیعی

گون محیط پیرامونی تکامل می یابد و دسته بندی ابه ابعاد و وجوه گونآگاهی انسان شناخت و بدینگونه، 

یا  واقعی بیرونی جهان با انسان ذهنو مرحله بندی شده فعال  ،منظم ارتباط نتیجه شناساییمی شود. 

از محیط بدست  سطحیتجربی  شناسایییک خود  حواسانسان بکمک  ،تباطدر نخستین ار. است عین

 هم از جداپراکنده و  بطور)طبیعی یا اجتماعی(  حادثهیک  یا پدیدهیک  مشخصات از ای پاره؛ می آورد

پاالیش  ،نظر مورد حادثه یا پدیده بافعال و منظم و پیوسته  برخورد از پس. شوند می منعکس ذهن در

 حرکتی قانون وبه نظم حاکم بر آن پی برده  کوشد می عقل، ذهن در آن اصلی مشخصاتت و ثبداده ها 

بدست  شناختاست که مرحله از فعالیت ذهن  در این. دریابد رایا عوامل اصلی شکل گیری حادثه  پدیده

ی هیچگاه در روند شناخت جداگانه عمل نم 'عقل'و  'حواس'در این نوشتار خواهیم دانست که می آید. 

و عاطفی  سطحیتنها یک شناخت تجربی  طبیعت بامنفعل و نامنظم  برخوردیک  درکنند، و اینکه 

خواهد ن راه)قانون عام(  نظریه پردازشو  قانونکشف هرگز به نیز شناختی خواهد شد؛ چنین پدیدار 

می توان ه است کمنظم و فعال عقلی ت –تجربی شناسایی روند یک در تنها نیز  اجتماعیزمینه  در. برد

 برایراهکارهای صحیح ارائه راهبردی و درست برنامه تدوین  ،عادالنه دیدگاهها ارزیابی و داوریبه 

 ظاهر و سطح مشاهده مرحله در نبایدهرگز  شناخت پروسه پسپرداخت. جامعه  و معضالت مسائلحل 

   . شود متوقف یک تحلیل ابتدایی،در و امر واقع، 
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 بخش یکم:

  شناختضروری  مراحل ومنابع 

 

تقسیم می شود؛ هر کدام از  نظریه سازیو  فرضیه سازیروند شناسایی از نظر ترتیب به دو مرحله 

را از آغاز تا پایان  شناسایی روندد. پس کل ندار تعقلیو  تجربی جدایی ناپذیردو مرحله نیز این مراحل 

 می توان تقسیم کرد:  مرحله چهاربه 

پیرامون با محیط مستقیم انسان در برخورد . دریافت پراکنده نمودهایا  ابتدایی بیتجر – حسیمرحله  (۱

؛ بی می کند درکخود پنجگانه  حواسرا بیاری  بیرونی جهان نمودهایتک  ظاهری مشخصاتخود 

 از درک، تجربی با محیط –حسی رابطه  قطع بانمودهای دریافت شده آگاه باشد.  میان ارتباط ازآنکه 

می تواند جایگزین  انفعالدر اینجا . ماند می جای بر ذهنآن در  انگارهیا  تصویر ولی رود می میان

)احساس درونی(  عاطفه ،تصاویر و ادراکات بهروانی خودبخودی )انفعالی(  واکنشذهن گردد؛  فعالیت

اش  واقعی صورتبهمان  محیطبرخورد و رابطه بعدی با  بواسطههر گاه تصاویر . شود می نامیده

 رخ دگرگون سیمایی بابواسطه کارکرد عاطفه  اگر و ؛خوانده می شود یادآوری یا تذکرشود،  تجلیم

 حافظه؛ به نیروی نیست 'درک'به روشنی و کاملی  'تصویر'. پس گیرد می نام پندار یا وهم نماید،

 .ه نیاز استو برای اینکه پایه ای برای ادامه روند شناسایی باشد اغلب به شرایط مشاب بستگی دارد؛

پایه شناسایی علمی گردد به اش سیمای اولیه و متفاوت از  'درک'از اگر در شرایطی متفاوت  'تصویر'

آن پایه که دانست یک شناسایی باید همچنین  ارزیابی و سنجش براینتایج واقع بینانه نخواهد رسید. 

ت درونی اکیفیآنها بر مبنای  کهو ادبیات،  هنردر . 'تصویر'بر استوار است یا  'درک'شناسایی بر 

و  د، ولی شناخت علمی به دقت باالیی نیازمند استنجایگاه ویژه ای دار 'عاطفه'و  'تصویر'است، 

ثبت و ضبط مشخصات نمودها بیاری ابزارهای فنی( استفاده )از ادراکات مستقیم و غیر مستقیم اساسا 

 . می کند

 یافتهمیان  مقدماتیی پیوند. در این مرحله (مقدماتیریه نظ) فرضیه تدوینابتدایی یا  مرحله تعقلی (۲

دست  موقتی حلی راهنظم ابتدایی و  بهانسان برقرار می شود و  'عقل' نیروی بهبی سامان  تجربی های

 آن درونی اجزاء میان ارتباط برقراری راه ازواقعیت بیرونی  از مقدماتیشناخت یک می یابد؛ این 

 و سنجیده و مقایسه خود پیشین های نمونه با معین نمودهای از برآمدهیر تصاو وحسی  ادراکاتاست. 

گذاشته  کناراز مجموعه  استثنایی و خاص عناصرتنظیم و ساماندهی داده ها، در  شوند؛ می بندی رده
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دنمی شو
1

جمع بندی می شوند تصاویر ادراکات حسی و سپس یابند.  می تمرکزحادثه  اصلی عناصر و 

ارتقاء . یابد می تکامل مقوله یا مفهوم بهتصویر ادراک و  بدینگونه. بیان می کنند را ودنم آن ماهیت و

، نقطه عطفی کیفی در روند است کلی وعقلی ، که مفهوم، به است جزئی و حسیکه تصویر، ادراک و 

 در ذهن منفعل نیز ثبت و ضبط و ،هستند ذهن در بیرونی جهان بازتاب که ادراکها .شناخت می باشد

نیز تعقل ؛ شوند نائل بیرونی جهان قوانین کشف به نظری کار و عقل فعالیت بدون توانند نمیمی شوند، 

)کمبود داده  اگر داده های تجربی برای تعقل ناکافی باشندآغاز می کند. از امر واقع  انتزاعو  تجریدبا 

)نبود  اسازگاری درونی رنج بردو یا آنکه اندیشه از ن ،(خطای حواسدر ذهن اشتباه ثبت شوند )یا  ،ها(

منطق در تنظیم و ساماندهی نبود تخیل به تعقل غیر منطقی )میدان تاخت و تاز می یابد.  تخیل، (منطق

فرضیه )در نبود و یا کمبود داده های تجربی( گفته می شود.  خألداده های تجربی( و یا تعقل در 

      است.  ابطال پذیرو همچنین قابل تحقیق 

ساخته و پرداخته در مرحله ست و لذا مفاهیم آمیخته او تخیل با عواطف ، چنانکه گفته شد، رحلهاین م

روند شناخت جهان واقعی بیرونی  .داشته باشندباالیی تخیلی  –ضریب عاطفی می توانند فرضیه سازی 

راحل مبه هرگز نمی تواند در مرحله فرضیه سازی متوقف شود؛ کشف قانون و نظریه نیازمند گذر 

 بعدی است:  

اصالح . و تخیالت عواطفخطایا، و پاالیش آن از  فرضیهسنجش جهت  گسترده تجربی تحقیق (۳

این اصالح بسیار ضروری است، ؛ استاین مرحله نیازمند گذر موفقیت آمیز از  حواس خطایتدریجی 

دبرمی راه و نتایج پژوهشی نادرست تخیل خود به ه نوببنیز خطای حواس زیرا 
2
آزمونهای گسترده،  .

موارد زیر  شاملمی تواند  کهمرحله دوم صورت می گیرد فرضیه سازیهای  وارسی و سنجش برای

 به نمود تجزیه آزمایش، ،(فنی ابزارهای و حواسکمک  با نمودها دقیق ادراک)ات مشاهدثبت باشد: 

 تغییرات ثبت و اه اندازه و مقادیر سنجش) گیری اندازه آنها، ترکیب سپس و آن متشکله عناصر

 و برداری نمونه باشد، نیز نمودها دیگر بر شمول از مانع که نمود مشخصات جامع تعریف ،(نمودها

  .آنها شباهتهای و تفاوتها به توجه با نمودها بندی دسته و( نمودها نهادن برابر) مقایسه آماری، تحلیل

ی تصحیح داده هاو  تجربی های تهیاف گسترش با. و طرح نظریه قانون کشفورزی نهایی و  خرد (۴

گسترده و تطبیق  مفاهیمفزونی  باخلق مفاهیم بیشتری برای عقل فراهم می شود. ، زمینه برای ثبت شده

 پدیده برو شناخته می گردد که بیانگر روابط ثابت میان نمودهاست  قانون ،بیشتر بر نمونه های تجربی

                                                           
1
 است. هستیو "غیر عادی"  ناشناخته نظمانسانها به پدیده های استثنائی و  باوری سخت دلیلو اینکار خود   

   
2
بیانگر کارکرد خطای حواس خود با پیشرفت ابزارهای فنی شناسایی جهان،  آنها تدریجی اصالح وپدیده های طبیعی،  باره در بشر اولیه دید  

 در امر شناسایی است.
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قانون حاکم بر  ؛یابد می تعمیم و اندازد می سایه یشینپ مشابه احکام نیز و مشابه نشده آزموده های

یا  نظریهبا تجمع قوانین در حوزه های مشابه، کشف می گردد. دانسته می شود،  "حقیقت"، که سامانه

تدوین نظریه پایان کار . شودمی طرح است یک بخش از هستی گر نظم حاکم بر بیانکه عام قانون 

نظریه مجموعه ای از قوانین را زیر پوشش تبیینی  .ین می شودپژوهش نیست؛ سرآغاز پژوهشهای نو

و  'حرکات اجرام آسمانی'، 'سقوط اجسام'، قوانین مربوط به 'جاذبه عمومی'خود می گیرد؛ مثال نظریه 

 کلی بهجزئی در تدوین قانون و نظریه، ذهن پژوهشگر نخست از را در بر می گیرد.  'جزر و مد'

در مشخص  نمودهاییده می شود. سپس نام (Induction) تقراءاسروش این حرکت می کند؛ 

از  غیر این صورتدر یا و نظریه اثبات می شود، قانون یا و می شود آن مشمول آزمونهای بعدی 

  یده می شود. نام (Deduction) قیاسروش ؛ حرکتی از کلی به جزئی که اعتبار می افتد

دهند که فلزات در اثر گرما منبسط می شوند، اصل  مثال: پس از آنکه تجارب متعدد بما نشان می

تدوین می شود )استقراء(؛ بر پایه اصل نامبرده می توانیم بگوییم که  'انبساط فلزات در اثر گرما'

اصالح و یا نقض می شود. ؛ اگر نشد، قانون منبسط می شوند )قیاس(نیمروز خطوط راه آهن در آفتاب 

 هم ازهمچون تجربه حسی و تعقل  استقراء و قیاس ،حقیقتو کشف  واقعیت روند شناخت در ،بدینگونه

در این راستا بکار می  ،است جزئی به جزئی ازپژوهشگر  انتقالنیز که  تمثیل؛ روش ندناپذیر جدایی

 . : اگر مس در اثر گرما منبسط می شود، روی هم که مانند مس فلز است باید اینگونه باشدرود

 نمودهاینظریه به  .تعقلی شناخت جهان بسیار ضروری است –تجربی  طرح نظریه در پایان روند

 راهنظریه، کند؛  میجستجو  'کثرت' دررا  'وحدت'می بخشد و بزبان فلسفی  نظم هستی گوناگون

، و انسان اجتماعی –فنی برآورد نیازهای  ،، پیش بینی تحوالت آتیدر شناخت جهانپیشرفتهای بعدی 

نمونه ای از این نظریه ها در علم  'جاذبه عمومی'. دانگرد مین و هموار وشررا سرانجام تبیین جهان 

 نمودها ارتباط بی گزارشهای جزعمومی قوانین یا نظریه دون بشناختهای انسان مکانیک و نجوم است. 

در علومی که  'نظریه'باید دانست که همچنین  .داشت نخواهد چندانی عملی و نظری ارزش بود؛ نخواهد

، قابل اثبات )علوم طبیعی و اجتماعی( یا استقراء بدست می آیده جزء به جزء امور واقع ا تجربباساسا 

 . )در علوم ریاضی( نفی یا اثبات نمودقطعا را نظری قطعی نیست؛ با روش قیاس است که می توان 

 اصلی لهمرح دو میان گاه. نیست متوالی و منظم همواره شناخت روند انسان، ذهن ویژه کارکرد بدلیل

 گاه شود؛ می تندی و کندی یا وقفه دچار نیز مرحله یک در کار روند گاه افتد؛ می فاصله شناخت

. شود می چیرهادراک،  برعاطفه  گاه و ،(درونی احساس) عاطفه بر( پنجگانه حواس از برآمده) ادراک

 پروسه نیز محیط با حسی رابطه قطع از پس که دهد می امکان انسان مغز به انگاره، به ادراک تبدیل

 بسیاری های نمونه علمی کشفیات و علم تاریخ تنها نه. دهد ادامه نظریه تدوین به رسیدن تا را شناخت
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دهد می نشان را وقفه از
3

 از پس که است شده مغز عادت اساسا نیز مردم از بسیاری میان در بلکه 

 محیط در شده تجربه امور و مسائل لتحلی مدتی تا همچنان نیز حسی رابطه قطع و روزانه کار پایان

 و ادراک متناوب چیرگی یعنی نامبرده، ویژگیهای آنستکه کرد تأکید اینجا در باید آنچه. یابد ادامه کار

 میان در که مردان و زنان میان درنه تنها  حسی، رابطه قطع از پس ذهنی کار تداوم و ،هم بر عاطفه

 سنن و عادات اثر دراساسا  تفاوتها این شوند؛ میدیده  هاییتفاوت با نیز اجتماعی گروههای و جوامع

 .  اند شده حاصل فرهنگی – اجتماعی

  

 تجربه و تعقل 

ار ب دواز ؛ شود می تقسیم 'تعقل' و 'حسی تجربه' بهبر پایه ابزارها و منابع آن همچنین  شناخت روند

تجربه حسی در آغاز میان آمد. به سخن شناخت جهان و کشف حقیقت  روند در تعقل بار دو وه تجرب

 جهان از نمودی نه تجربه بدون است؛ ضرورتفرضیه یک و سنجش در بررسی نیز شناخت و روند 

 قانون تدوین و شناخت روند پایان در. یابد می ارتقاء قانون به ای فرضیه نه و گردد می درک واقعی

 پا باید عمومی قوانین اتکای به جهان تفسیر و شناسایی از: رسیم میضرورت تجربه  به باز نیز علمی

 عمل) تعامل معنیه ب تجربه. کرد حرکت انسانی نیازهای برآورد و جهان تغییر جهت در و نهاده فراتر

 درپژوهشگر  کوشش و دخالت) آزمایش و( ادراک) مشاهده در که است بیرونی جهان و انسان( متقابل

 مستقیم غیر و( پنجگانه حواس بواسطه) مستقیم ونگوناگ روشهای با( اجتماعی یا طبیعیسامانه  یک

مبهم و  محدودنخستین،  تجربه. شود می متجلی( گیری اندازه وفنی ثبت  دستگاههای و ابزارها بیاری)

و تجربه گسترده  است؛یک فرضیه از پرتو  و روشنمنظم و  گستردهدومین،  تجربه؛ اما است نامنظمو 

  .می باشدبسیار ضروری اجتماعی  شناخت قوانیندر بویژه همه جانبه 

خرد ورزی  .کند می هدایت 'حقیقت' بسویگام به گام  راپژوهشگر ی بر داده های تجربمنطقی  عقلت

راه می برد که به دومین کار تجربی روشنایی، )ساخت فرضیه(  مقدماتی سازینظریه نخستین به 

با تدوین قانون را به سرانجام می رساند و روند شناسایی و انگیزه می بخشد. تعقل پایانی سامان جهت، 

در این راستا، عقل از منطق و اصول  نزدیک می شود.یا فلسفه  تبیین جهانبه مرزهای و نظریه 

 راهنمایی بهره می گیرد که دستاورد تاریخی انسان در روند تعامل با جهان بیرونی و شناخت آن است.

  

                                                           
3
 و تجربی تالشهای از پس که کرد اشارهقبل از میالد  سوم سده در ارشمیدس توسط آب در اجسام وزن کاهشن قانو به توان می باره این در  

 کشف گردید.  تصادفی ظاهرا ای بگونه حمام در سرانجام بسیار تعقلی
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 :کنمبر دو نکته تأکید پس از بررسی مراحل چهارگانه شناخت باید 

خالصا تجربی یا  ،تجربه از تعقل جدایی ناپذیر است. هیچ مرحله ای از شناسایی ،در روند شناسایی( ۱

و نه هیچ روش تجربی بی نیاز امکان پذیر است، ؛ نه تعقل در نبود داده های تجربی تعقلی نیستخالصا 

. دنفرضهای نظری( وجود ندارپیش پاک از داده های تجربی ناب ). بودتواند از پیش فرضهای عقلی 

 واحد الزاما تجربه یکسانی را دریافت و منتقل نمی کنندیا رویداد مشاهده کنندگان یک پدیده  برای مثال،

تجارب و دانش قبلی و به  ؛آن کافی نیستادراک و تصویری که بر شبکیه چشم ایجاد می شود برای 

یکی است،  'امر واقع'از اینروست که می بینیم با اینکه . ردانتظارات مشاهده کنندگان نیز بستگی دا

 از سوی حس کنندگان آن متفاوت است. امر تجارب ادراکی و تفسیر این 

و ( است 'ختموضوع شنا'که  )جهان واقعی بیرونی عینو نتیجه تعامل  انسانیشناخت امری است ( ۲

ان و منابع شناختش جزئی از جهان هستی انس .(باشد می 'ختفاعل شنا'که  درونی انسان)جهان  ذهن

استقالل ایندو از یکدیگر نسبی است؛ هر و  کامال جدا نیستعین از ذهن در روند شناسایی، هستند و لذا 

روندی است تکاملی نیز روند شناسایی جهان  ،رو. از اینهستندو "گردیدن" در کار "شدن" پیوسته دو 

 مناسباتبه از معرفت شناسان برخی با اینهمه، د. پذیرمی ان نپایروندی که هیچگاه ؛ مطلقبه از نسبی 

باور ندارند؛  ،آنها های داده و شناخت تعقلی و تجربی ابزارهایمناسبات میان و نیز  ،عین و ذهن میان

 این امادانست؛  شناخت منبع دورا  (خرد)عقل  و حسوی یکی از آنهاست. م.(  ۱۸)سده  کانتامانوئل 

ثنویت ترسیم کرد.  ناپذیر گذر مرزهای آنها میان وساخت  جدا هم از را آنها ستاوردهایدنیز  و منبع دو

)معقول  نمودو  بودافالطون میان  .است)سده چهارم ق.م.(  افالطونمعرفت شناختی کانت برگرفته از 

 حس تأثیرات از مستقل و جوش خود را عقل و فهمنیز  کانت ؛بودافکنده و محسوس( دیوار جدایی 

است حسی های داده دهنده نظم بنیاد که "فهم" آنستکه در "عقل"و  "فهم" تفاوتانست. د
4

 به محدود 

ندارد کارکرد و موضوعیت حس فراسوی در جز "عقل"لی و ،است حسی تجربه مرزهای
5

. در دیدگاه 

 یژگیو سه از، ندمتغیر تجربه از آزاد و فطری ،عقلی های دادهلذا  ؛استتجربه  ورای در عقلکانت، 

دوام
6

ضرورت ،
7

کلیت و 
8

 خرد" از آنرو از کانت. ندارند راهینیز  آزمون قلمرو به و ،برخوردارند 

                                                           
4
وه فهم و عقل تقسیم کرد که در آن افالطون نخستین کسی بود که اندیشه را به دو ق بنظر می رسد کانت در اینجا نیز متأثر از افالطون است.  

کارکرد قوه  نتیجه را علوم پیدایشنیز  کانت (.۱۰۹فهم پست تر از عقل است و در ریاضیات بکار می رود )راسل، تاریخ فلسفه غرب، ص 
 ست.   دان فهم

  
5
 کانت قوه عقل را با قوه خیال اشتباه گرفته بود!  

 
6
 .ستنده متغیر تجربه از آزاد چونماندگارند   

 
7
 .است 'ضرورتاصل ' تولید از ناتوان انسان حواس دستگاه  

 
8
 .است عقیمامور کلی  به دادن بار از حواس  
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 نه و است قائل تجربی خاستگاهی نه آن های داده برای که گوید می سخن صرف نظری عقل یا "ناب

 بنیان! دهستن)مسئله ساز(  پروبلماتیک و روند می پیش خالء درداده های عقلی  تجربی؛ کاربرد

شکاکیت
9

اسکوالستیکی جداسازی از کانت شناختی معرفت دستگاهات تناقض و 
10

 اصلی منبع دو( ۱ 

 شناسایی پیچیده روند در ،)ذهن( درونی جهان و)عین(  بیرونی جهان( ۲ و ،آنها های داده و شناخت

 شناخت برای گوناگونی ابزارهای اختراع نیازمندکانت  ،تناقضات این رفع برای. گیرد می سرچشمه

معرفت  دستگاهاین  بازبا اینهمه  .ناب خرد وناب  فهم ،ناب نگرش پرداخته، حس خام، حس: استبوده 

 شناختو عوامل  ابزارها میان را مناسباتی زیرا ؛شود می انسان شناساییهای تبیین از ناتوانشناختی 

 علوم ،متافیزیک ،ریاضیات، که در طبقه بندی کانت شامل بشری معارف و دانشها .کند نمی بازگو

 نتیجه جداگانه یک هر زیرا ؛ندارند یکدیگر با پیوندی و رابطه نیز ،می شوند نظری فیزیک و تجربی

 نظری عقل محصول نظری فیزیک و متافیزیک و ریاضیات :هستند شناخت ابزارهای از یکی کارکرد

" در میان متفکران تب تفکیکمکبنیان ". باشند می فهم و حسی تجربه محصول تجربی علومو  ،اند

    .استاستوار کنونی مسلمان، بر معرفت شناسی کانت 

دیالکتیکیمناسبات باره کارکرد عقل و  در
11
 داشت: نظر در باید را نکته دوداده های تجربه و عقل  

و منجمله است آمده  بدستقبلی ه خاص تجربیک بر پایه  آنچهاین توانایی را دارد که عقل انسانی ( ۱

و  مستقل مفاهیمی به و بنگرد ،خاصتجربه آن بار مستقل از  و این ،دوباره را مفاهیم میانرابطه 

 ،'مطلق – نسبی' ،'معلول – علت' ،'کثرت – وحدت' ،'عدم – وجود' چون بسیطی مفاهیم برسد؛فراگیر 

از جهان عقل ت از نخستین انتزاعاو دستاوردهای این توانمندی از  'عام –خاص 'و  'نامحدود – محدود'

را آنها نیز م.(  ۱۷)سده  الک جانمانند برخی  دانسته است؛ عقل ذاتی را مفاهیم این کانت. استبیرونی 

 .کنند می شخصی و خصوصی را عمومی مفاهیملذا به نیازهای روانی انسان نسبت می دهند و 

حاکم قوانین کشف در روند ؛ ولی اصالت می دهندقیاس عقل گرایان به استقراء و تجربه گرایان به ( ۲

 عقل از هر دو روش بهره می گیرد. حقیقت نیست،ابطال آنچه و  ،جهان هستیبر بخشهای گوناگون 

   

 

                                                           
9
 باور به ناتوانی انسان در شناخت جهان.  

  
10

 .اسکوالستیک یا مکتب "اصحاب مدرسه" که در اروپای قرون وسطی حاکم بود. این مکتب رابطه ای میان پدیده ها قائل نبود  

  
11

 اختصاص دارد. 'دیالکتیک'دو بخش پایانی این دفتر به   
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 ؛ قانون درست اندیشیدنمنطق

 و گمراهی از را پژوهشگر دانشمند جهان، شناختمراحل تجربی و تعقلی  در درست روشپیروی از 

 قانون ،منطق. رساند می یاری هستی بخش هر در حقیقتکشف  دررا  او و ،دارد می باز اندیشی کج

 ای شاخهعلوم نیز  شناسی روش؛ و ستسازگاری درونی اندیشه ا 'مقیاس' و 'میزان'و  اندیشیدن درست

 شناختهای زمینه و پژوهشی کار انجام و آغاز تجربهچنانکه پیشتر گفته شد،  .رود می بشمارآن  از

در علوم  شناخت های روش ،شناخت موضوع بر بنا. اما است علوم ایروشهدر اصل مشترک  وانسان 

 بخشهای در جستجو و کاوش روشبعبارتی دیگر و پیدا می کنند،  یکدیگر با تفاوتهایینیز  گوناگون

 احکاماصول و  ای تجربه هربا  که آنجا ازاز سوی دیگر، . نیست یکسان کامال هستی جهان گوناگون

استه همرانیز  فلسفی – عقلی
12

   نیست. اثر بی ی و کارنتیجه  در پژوهشگر خصوصی فلسفه ،

 می انجام خود آزمایشگاههای در طبیعی علوم دانشمندانتجربی که ( آنالیز) ترکیب و تجزیهدر برابر 

 حسی صوراگر در  :دهد می انجامعمل تجزیه و ترکیب را  خود علمی های داشته با، ذهن نیز دهند

استتخیلی  ترکیب و تجزیه ،بر عاطفه صورت گیرد منطبق و دلخواه تصرف
13

اگر تمایالت و و  

مطابقت داده های تجربی با از درون سازگار سازد و از بیرون اندیشه را  'منطق'عواطف کنار روند و 

حقیقت و پیشرفت  است که به کشفعقالنی  ترکیب و تجزیهتنها می باشد. عقالنی دهد، تجزیه و ترکیب 

 احکامیکه دارد.مثبت ندر ادبیات و هنر کاربرد جز خیلی ت ترکیب و تجزیه؛ رساندیاری می دانش 

خود ریشه در که  احکاماین  .نامیده می شوند احکام عقلی اولیهروند شناسایی است،  درراهنمای عقل 

"عدم تناقض"و  "هویت"ل واص مانند و راهنمای مطالعه تجربی می شوند؛ یقینی، تجربه دارند
14

 در 

 ،"است بزرگتر جزء از کل"و نیز برخی از اصول و مبادی اولیه ریاضی و فلسفه چون  انتزاعی، تعقل

 . و.. "علت تقدم ذاتی بر معلول دارد"و  ،"اند مساوی هم با واحد مقدار با مساوی مقادیر"

ین . امی باشد قیاساستقراء و هر دو روش ساخت و پرداخت قانون و نظریه نیازمند در پدیده شناسی، 

 از ذهن ،در استقراء. قابل نفی و اثبات تجربی نیستند؛ هستند عقلراهنمای دو روش نیز خود از اصول 

 تر کلی احکام از ذهن ،قیاس در؛ (کند می سیر عالی به دانی از) رسد می کلیاحکام  به جزئی احکام

                                                           
12

 .شد خواهند بررسی نوشتار ایننهم  بخش درفلسفی راهنمای شناخت  –و احکام عقلی  اصول  

 
13

ر طبیعت که هرگز د آفریدافسانه ای  موجودی و نهاد اسببدن  بررا  پرنده بال دو و انسان سردر تجزیه و ترکیب تخیلی می توان مثال   

 واقعی زندگی نکرده است.  
 

14
 آن در چیزی هر" نقیضین رفع امتناع" اصل بر بنا و نباشد، هم و باشد هم واحد آن در چیزی است محال" نقیضین جمع امتناع" اصل بر بنا  

 در. است نامبرده اصول از رفتهبرگ نیز" بود نتواند مکان دو در واحد آن در کس یا چیز یک" چون احکامی. نباشد یا و باشد باید یا واحد
 در که انتزاعی بررسیهای در تنها نه و اند همیشگی و مطلق نامبرده اصول)سده چهارم ق.م.( است،  ارسطو، که بنیانگذار آن صوری منطق

 بگیرد؛ بر در ندتوا نمی را مادی هستی صوری منطق در تعقل ین،ابنابر. روند می بشمار عقل راهنمای احکام هم مادی های پدیده شناخت
 . گرداند می منطبق ساخته پیش ذهنی احکام به آنرا بلکه

www.takbook.com



~ 17 ~ 
 

و قیاس در مراحل تعقلی ( اولیه عقلی مبادی)یقینی  احکام دخالت اگر. شود می نائل تر جزئی احکام به

 تجربی کاوشهای همه در گردد؛ نمیموفق  "قانونتدوین " به تجربی علم هیچ ،نباشدشناخت در کار 

قیاسی استنتاج درجه اطمینان . استالزم  گیری نتیجهراهنمایی و  برای قیاساحکام عقلی نامبرده و 

می حکم درست ، به اد مقدمات درستبر بنیقیاسی استنتاج است. از استنتاج استقرائی بیشتر بسیار 

. نیست 'تعمیم'صحت تضمینی بر و  استقراء می تواند به استنتاج نادرست بیانجامد؛ در حالیکه انجامد

روش شناسی از آنجا که بنیاد کشد. میان می ه برا  'احتمال'به یقین راه نمی برد؛ پای بنابراین، استقراء 

و تنها  کرداثبات نمی توان قطعا راء است، نظریه علمی را بر استقنیز )جز ریاضیات( علم و منطق 

پایه تجربی گسترده تر باشد، این دقیقتر و  یافته هاهر چه گفت؛ سخن آن  احتمال درستیاز می توان 

تنها اگر استقراء کامل باشد، یعنی همه موارد یک موضوع بررسی شوند، نتجه . احتمال بیشتر است

است،  کبریو  صغریاز دو مقدمه نتیجه مأخوذ اما در قیاس، که ت است. استقراء قطعی و قابل اثبا

 به دو قیاس زیر توجه کنید:قطعا اثبات و یا نفی می شود.  'حکم'

. )مقدمه کبری( همه مباحث فلسفی سنگین و پیچیده هستنداین نوشتار فلسفی است )مقدمه صغری(؛  (۱

 .این نوشتار سنگین و پیچیده استنتیجه: 

 . )مقدمه کبری( فلزات در اثر گرما منبسط می شوندن فلز است )مقدمه صغری(؛ آه (۲

  آهن در اثر گرما انبساط می یابد. نتیجه: 

سوم )نتیجه( قطعا گزاره درست باشد، ( کبریو مقدمه صغری )مقدمه یک قیاس نخست گزاره اگر دو 

از  .ن اثبات شده اند دیده می شود؛ این قطعیت و یقین اساسا در قیاس ریاضی که مقدمات آدرست است

هگشای اتعقل و قیاس نیازمند پایه های تجربی است و به تنهایی نمی توانند رباید دانست که سوی دیگر، 

خود از استقراء بدست آمده است که  ،و بررسیهای علمیمطالعات قضیه کبری در باشند. کشف حقیقت 

و در اینصورت، ؛ می شود 'مقدمه'نوط به صحت م 'نتیجه'صحت چه بسا قطعیت ندارد. بنابراین، 

اگر قیاس فاقد پایه های تجربی باشد، صرفا می دهد.  'احتمال'در قیاس هم جای خود را به  'قطعیت'

نتایج گمراه کننده به ، اگر بر مقدمات نادرست و مشکوک تکیه زند، صوری قیاسصوری خواهد بود. 

در منطق صوری . ، به نتایج از پیش دانسته می انجامدراه می برد؛ و اگر بر بدیهیات متکی باشد

 ،)مبتنی بر احکام ذهنی ثابت انگاشته شده( فرا تجربیصوری قیاس و بویژه  ،اروپای قرون وسطی

بود "حقیقت اشیاء"اصول راهنمای عقل انسان در رسیدن به تنها 
15

تعقل انتزاعی )تجرید صورت از . 

                                                           
15

در کتب تاریخ علم و فلسفه معموال حاکمیت مطلقه منطق صوری و حتی نجوم کهن )نجوم بطلمیوسی( در اروپای قرون وسطی مرهون   

ی و نجوم قدیم از آنجا پایدار ماند که سازگار با و حتی معلول حاکمیت دینی فرض شده است؛ اما حقیقت آنستکه منطق صورحمایت دینی 
اجتماعی این دوره )فئودالیسم( بود. این ساخت ایستای فئودالی در اروپا بود که همه پدیده ها و نهادهای فرهنگی چون علم  –ساخت اقتصادی 
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به هرگز دیگر تعقل ، اما در اروپای قرون وسطی؛ عقل استنخستین مرحله ضروری تالبته محتوا( 

)که در پویش جدالی است(  تجربه امر واقعبا  ایندوره، بر حاکم صوری منطقواقعیت باز نمی گشت. 

و شد آغاز می  احکام ذهنی اثبات نشدهاز . در این منطق، روند شناخت و کشف حقیقت بودبیگانه 

کاربست منطق . بودثابت و تغییر ناپذیر جهان بیرونی اهرا ظصورت بندیها و روابط به  محدود

حتی منطق صوری کهن فاجعه آمیز بود و به رکود علمی و فرهنگی انجامید.  پدیده شناسیصوری در 

 این منطقدر ی نداشت. توجهنیز  انسانی روان و ذهن عملیات نحوه بهعلمی  روانشناسی برخالف

فرض می شوند؛ واقیعت باید خود را با احکام ذهنی تطبیق  ، احکام ذهنی پیشاپیش "حقیقت"جزمی

 دهند! 

 شئادراک  'تصور'. استدالل و تصدیق ر،تصو از عبارتستصوری  منطق در شناخت گانه سه روند

 روش 'استدالل' و ؛و صدور حکم می باشد تصورات میان رابطه برقراری 'تصدیق' ذهن؛ در است

مبادی هشت گانه قیاس . شود می تقسیم استقراء و تمثیل یاس،ق به که استو حکم  تصدیقبه  رسیدن

قیاس را عبارتند از: یقینیات، مظنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبوالت، مشبهات و مخیالت. 

از  مقدماتش ؛برهان( ۱: دانسته اند گونه پنجبر پایه آنکه مقدمات به کدامیک از این مبادی متعلق باشند، 

 است مسلمات و مشهورات مقدماتش ؛جدل (۲، و به بدیهیات هم منتهی می شود است (اتیقینی)ات بدیهی

و  استو مشهورات  مظنونات و مقبوالت از مقدماتش ؛خطابه( ۳، و به مشهورات هم بر می گردد

بر ش مقدمات ؛شعر( ۴، وی می باشد 'اقناع'بر طرف مقابل است،  'غلبه'هدف آن برخالف جدل که 

 ویات وهم بر مقدماتش ؛لطهامغ( ۵ و، بر شنونده است عاطفیهدف تأثیرگذاری مخیالت است و 

لطه بدیهی جا زده شود، ااگر مقدمات وهمی مغ .است 'فریب'و هدف از آن  است استوارمشبهات 

پنجگانه نگاه کنید به برای مطالعه مثالها در قیاسهای )می نامند  سفسطهاصطالحا اینگونه قیاس را 

جدا از  کهصوری  منطقاما . (۱۵۵ – ۲۰۳فحات حسینی نسب، دروس علم منطق، صسید رضا کتاب 

رسد می نتیجه بهچیدن  کبری – صغری باروند تجربی شناخت 
16

از پیش دانسته نباشد،  تکراراگر  ،

'مطلوب به مصادره' م.( ۱۹)سده  میل استوارتقول ب
17

به هیچ حقیقت جدیدی فرا تجربی . قیاس است 

 هم و است نتیجه بر مبتنی مقدمه هم ،های منطق صوریاستدالل در است؛ باطل دور کیو  راه نمی برد

                                                                                                                                                                                     
سودا گرایانه سرمایه داری است که فرهنگ غربی و منطق و فلسفه و حتی بینش دینی را از خود متأثر ساخته بود؛ کما اینکه امروز هم ساخت 

، را در تمامیتش )علم و منطق و فلسفه و بینش دینی و...( از خود متأثر ساخته است. بینش دینی خود نه تنها از زیرساختهای اقتصادی جامعه
ه )دوره فئودالیسم( با فرهنگ طبقه زمیندار بلکه از ساخت قدرت سیاسی و دیگر نهادهای فرهنگی هم تأثیر می پذیرد. اگر بینش دینی در گذشت

و منطق صوری هماهنگ بود، امروز در دوره سرمایه داری با منطق پراگماتیستی و علوم انسانی سرمایه داری هماهنگ می شود و بر ایده 
همچون علم و منطق قربانی های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سرمایه داری توسعه طلب جهانی منطبق می گردد. بنابراین، بینش دینی خود 

 اجتماعی و سیاسی جامعه و نیازهای حیاتی طبقه استثمارگر حاکم می شود!  –ساخت محافظه کار اقتصادی 
          

16
 .دنباش مسلم و مفروض باید کبری و صغری مقدمه دو  

 
17

  د. می شو فرضشده  ثابتپیشاپیش  است نظر مورد اثباتش ، امری که'مصادره به مطلوب'در   
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برگرفته از هیچ  رفت، می بشمار استداللی هر پایه قدیم در که ،صوریقیاس ! مقدمه بر مبتنی نتیجه

 'تصدیق')برای زد سا می مقید را واقعی امور نه و ذهن تنهاو  نظم عینی در هیچ بخشی از جهان نیست

 یک فهماندن در بلکه حقیقت کشف در نه راصوری  قیاس فایدهم.(  ۱۷)سده  دکارت ؛کار می رود(ب

 این استداللی ارزش. (۲۱ ص علوم، فلسفهعلی اکبر ترابی، ) دانستمی  دیگری به شده کشف حقیقت

 حقیقت آنچه نمایاندن در دارد؛ کاربرد جدل دربیشتر  و است( لفظی) بیانی و ظاهری صرفا منطق

استقراء برای ساخت . نوین بر نمی آید حقیقت بیان و کشفعهده  ازتنهایی ه ب ولی کند می کمک نیست

از اعتبار گسترش دامنه کاربردی آنها و یا قیاس برای ، و و پرداخت فرضیه و نظریه ضروری است

انشمند طبیعت نتوانند بود؛ د 'حقیقت'نهایی روش کشف بخودی خود اما استقراء و قیاس شان. قط کردناس

در جهت دادن به پژوهشهای تجربی و  'اصول راهنمای عقل'از این دو روش بمثابه می باید و اجتماع، 

ایی که هرگز پایان نمی پذیرند و ضامن روند تکاملی دانش از نسبی به هنظری خود بهره گیرد؛ پژوهش

می  'مصادره به مطلوب'یا و  'زایش بدیهی از بدیهی'به قیاس صوری فرا تجربی، . می باشندمطلق 

 ،"است فانی سقراط" پس ؛"است فانی انسان"سقراط انسان است"؛ " کهارسطو استنتاج  درانجامد. 

فرض " است فانی انسان" قضیه در پیشتر" است فانی سقراط" نتیجهبدیهی از بدیهی بیرون آمده است؛ 

 تفکیک یک تنها، مثالاین  در. نیست نباشد، "مقدمات" در که چیزی "نتیجه" در. است و موجود

ارسطو  .است گرفته قرار ویژه توجه مورد و متمایز انسانها دیگر از سقراط و آمده بعمل صوری

 سقراط منجمله و انسانی افراد همه بودن فانی جلوتر کهد بگوی انسان بودن فانی ازنست توا می هنگامی

حقیقت باقی یا فانی می خواست  که داشت،ی دتردیکمترین  سقراط بودن فانی در اگر ؛دباش پذیرفته را

از این گذشته، . دش میو مصادره به مطلوب  نادرست" است فانی انسان" مقدمه، کندبودن آنرا اثبات 

احتمال آنکه یک فرد انسانی فانی باشد بسیار بیشتر از آنستکه همه انسانها فانی باشند؛ ولی در این قیاس 

 قرون اروپایدر مبنای استنتاج قضیه ای با احتمال بیشتر شده است!  قضیه ای با احتمال کمتر ،صوری

 جدیدی حقیقت ،بود" اندیشیدن درست قانون"تنها  صوری کهن منطق که)مکتب اسکوالستیسم(  وسطی

از روشهای سه گانه عقلی )استقراء، تمثیل  هیچیک؛ نگشت افزودهچیزی  بشری دانش بر و نشد کشف

قوانین حاکم بر برای شناخت که با تجربه پویای امر واقع بیگانه است، ، منطق صوریدر  و قیاس(

 .می باشدو یا جدل روابط ثابت ه مطالع ،انتزاعیدر تعقل تنها کاربرد این منطق کارآیی ندارد؛  هاپدیده 

 یک در هم نتیجه اینبه کشف درجه ذوب یک فلز می رسیم، مثال  هنگامیکهپدیده ها، روند شناخت  در

و کشف درجه ذوب فلزات دیگر و پیشرفت فلز  بعدی آزمونهای زمینه هم و آمده بدست تجربی دفراین

، تجربیعلوم روش . نیستبا کاربرد جدلی  ذهنی کار یک صرفا شود؛ میآلیاژ شناسی و صنعت 

های کلی نگریبر پایه صرفا است و نه امور واقع بر بنیاد مشاهدات عینی صوری، منطق برخالف 

امور به را ترک گوید و  (امر واقعپدیده )کشف قانون حاکم بر منطق صوری، اگر اما . انتزاعی

www.takbook.com



~ 20 ~ 
 

مشخص و کشف رابطه قوانین اثبات شده را پایه استدالل گیرد قیاس نیز بسنده کند، و این روند انتزاعی 

جدید  قضایای بهزاینده است و می توان به کمک آن  ریاضی منطقهمچون  ،قرار دهدجدیدی را هدف 

 یک ضلع هر" حکم به" قائمه دو با است برابر مثلث یک زوایای مجموع"قضیه  ازرسید؛ چنانکه 

 قضیه دراست و  جدید حقیقت و دانستنی یککه  مدیرسی" است دیگر ضلع دومجموع  از کوتاهتر مثلث

طق من وجویا بود، پدیده های مادی را نظم حاکم بر ، که کهن صوریمنطق شباهت . نبود موجود نخست

 ضروری منطقا که راثابتی  روابط و شوند نمی متوسلحسی  تجربه به هیچیک کهدر اینست ریاضی

آنها که منطق صوری را مطلق می کنند، سوء تفاهم شباهتی که نزد  کنند؛ می برقرارمفاهیم  میان است

کرده استایجاد 
18
 تر کلی و کلی به جزئی از و رود می بکار هم تعمیم و استقراء ریاضی منطق در .

 تفاوت این با شود؛ می داده تعمیم مثلثها همه به شد ثابت معین مثلث یک باره در آنچه مثال. رسیم می

 بدستآزمون  با که نیست( گرما اثر در فلز انبساط) تجربی علوم در تعمیم دنمان ریاضی های تعمیم که

سازگاری درونی جهت تزاعی و تعقل انباری، ارزش کاربردی منطق صوری تنها در فرمولبندی . آید

قوانین تغییر و تحول پدیده کشف است؛ غیر حقیقت یا نفی  حقایقتسهیل کار عقل در اثبات اندیشه و 

تری است که و منطق جامع تعقلی  –و پیشرفت دانش بشری نیازمند روش شناسی تجربی های مادی 

علوم تجربی  ستاوردهاید در کاوش. تنها جزء کوچکی از آنست (ایستاتیکجامد صوری )منطق 

 است حقیقت این بیانگرو صنعتی،  علمی انقالبهایبویژه  و)علوم مربوط به طبیعت و جامعه انسانی(، 

است نداشته پیشرفتها و کشفیات این در چندانی نقشکهن  صوری منطق که
19

 منطق کاربرد. از آنجا که 

آیی ندارد، پویا کارپدیده های العه مطدر ، و استهستی ثابت های دنیای تجریدات و  در صوریجامد 

قدرتهای مطلقه برای توجیه ثنویت جزمی شده است. کوشش در گسترش دامنه کاربردی آن فاجعه آمیز 

 عقاید تبلیغ و تعلیم در منطق اینو ذاتی خود دست بدامن منطق جامد صوری شده اند. در گذشته 

 آن ازی وابسته به قدرت حکما از بسیاری و ینمتکلم نیز اسالم جهان در رفت؛ بکاریی کلیساارتجاعی 

 منطقباری،  ..امروز نیز ثنویت ذاتی سلطه گران، پناهگاهی جز منطق صوری ندارد.. گرفتند بهره

 برخالف ، که قیاس را تنها روش مطمئن ذهن در استدالل و استنتاج می داند،تجربه از بیگانه صوری

 و باشد داشتهدر حوزه پدیده شناسی " ذهن خطای از یپشگیر" در نقشی نتوانست خود وجودی فلسفه

؛ سهل است که کند مصؤن اندیشی کج از راواپسگرای پیشین و زورمداران "مدرن" امروزی  متفکران

                                                           
18

. در "ادراک و علم در کثرت پیدایش" بنام رئالیسم روش و فلسفه اصول کتاب در عالمه طباطبایی پنجم مقاله از ۲۳ پاورقی به کنید نگاه  

است، از کاربرد مثبت منطق صوری در علوم ریاضی، نتیجه گرفته شده است که کاربرد عمومی منطق  مرتضی مطهریاین پاورقی که به قلم 
ر هر مطالعه ای ضروری است؛ در حالیکه منطق صوری در پدیده شناسی به زایش بدیهی از بدیهی و یا مصادره به مطلوب می صوری د

 انجامد.
  

19
 باره در گفتار)کتاب  نیست قائل علمی جنبشهای و کشفیات در صوری منطق برای سهمی و نقش هیچ اما گراست عقل خود اینکه با دکارت  

"در سراسر م.(، پیروان منطق صوری حتی نقش بازدارنده هم داشته اند:  ۲۰)سده  راسل برتراند(؛ بگفته فروغی لیع محمد ترجمه روش،

 (.۱۶۶)تاریخ فلسفه غرب،  عصر جدید هر پیشرفتی در علم، یا در منطق، یا فلسفه، با مخالفت شدید پیروان ارسطو روبرو شده است"
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 کهاروپای قرون وسطی ! آزادی را نیز از عقل آنها ستاند و عقل را گرفتار قدرت و تعینات آن ساخت

 فرانسیس توسطدر عصر جدید  بود، مانده باز فرهنگی و میعل پیشرفت از صوری منطق حاکمیت در

 ۱۳)سده  بیکن راجرزنیز  پیشتر را پایه علوم ساخت. جهان شناسایی تجربی روشم.(  ۱۷)سده  بیکن

در درون مکتب مدرسی  ،عی ارسطو و روش دانشمندان مسلمانبه پیروی از حکمت طبیمیالدی( 

)راسل، تاریخ فلسفه غرب، ص تأکید کرده بود طبیعی  و علوم ریاضی و بر اهمیت تجربه ،اروپا

 دانشمندان پژوهشی روش از برگرفتهدر طلیعه رنسانس اروپا نیز  بیکنفرانسیس  تجربی روش(. ۳۵۸

 وه مشاهد بر را هستی جهان از خود پژوهشهای پایه قرآن شناسی روش از پیروی به که بود مسلمان

 در رامنطقی  تعقل و نبودند گرا حس بیکن برخالف البته انمسلم دانشمندان. بودند گذاردهتجربه 

در ساخت و پرداخت  تعقل و منطقی قیاسنقش  گرفتن نادیده .گرفتند نمی نادیده خودتجربی  پژوهشهای

 وساخت  فیلسوف نه بیکناز  ،شناسی روش در انبوه نگری جزئی برصرف  اتکاءنظریه، و  وفرضیه 

همانجا، ص )ر می کرد و برای ریاضیات نیز ارزش بسزایی قائل نبود وی قیاس را تحقی !دانشمند نه

 حتی که اجتماعی، و طبیعی ریاضی، علوم پیشرفت درمسلمان  دانشمندان برجسته نقشباری، (. ۴۱۵

 مسلمان دانشمندان. آمد بدستتعقلی  –تجربی  روش بیاریاعتراف دارند،  بدان نیز غربی مورخین

 قرون متفکران برخالف نیز عقل راهنمای اصول و احکام زمینه در و ساختند تعقل پایه را حسی تجربه

)هویت، عدم تناقض و...(  کهن منطق بدیهیاتروشهای استداللی و  به( مدرسه اصحاب) اروپا وسطای

 .کردند فرضنیز  را جهانو قابل شناخت  عمومی نظم وهدفدار  حرکت قرآن، هدایت با و نکردند بسنده

آنکه تا نهضتی که ادامه یافت به پیشرفت علوم و فنون انجامید؛ غرب در تجربی روش  باری، کاربست

، زمزمه های بازگشت به ایدئولوژیک سرمایه داری جهانی –از سده بیستم، و با آغاز انحطاط فرهنگی 

ش و ستایروش استقرائی یکجانبه پیامبر دیدگاه نولیبرالی به نقد  کارل پوپرقیاس صوری شنیده شد و 

 !پرداختقیاس 

که کاربست هر دو روش استقراء و قیاس در روند شناسایی دانست باید همچنین در زمینه روش شناسی 

ضروری است؛ حتی تمثیل هم زمینه ای برای گسترش تحقیق )کشف قانون( جهان و دستیابی به حقیقت 

را دارد. هر دو روش بدست می دهد و بالقوه توانایی افزایش دانش انسان از محیط پیرامون خود 

به روش استقراء بسنده کنیم، در بسیاری از زمینه استقراء و قیاس ضعفها و ناکارآمدی هایی دارند. اگر 

های تحقیقی که امکان استقراء کامل موجود نیست، سنجش صحت و سقم نظریه ممکن نمی شود؛ 

سازد. اتکاء صرف بر قیاس  مشمول نکردن بر دیگر پدیده ها پیشرفت دانش را با بن بست روبرو می

می انجامد؛  نیز به گمراهی، مصادره به مطلوب و یا تکرار دانسته های پیشین )زایش بدیهی از بدیهی(

اگر مقدمه کبری با روش استقراء بدست نیامده باشد، یا مطابق میل استدالل کننده تنظیم شده است که 
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اگر اما  .جه نیز پیشاپیش در آن موجود استمصادره به مطلوب است، و یا از بدیهیات است که نتی

یعنی از هر دو روش در شناخت جهان هستی استفاده مقدمه کبری با روش استقراء بدست آمده باشد، 

هم احتمال درستی نظریات بیشتر می شود و هم شناختهای انسان توسعه می یابد؛ روند تکاملی شود، 

ررسی روند تاکنونی علم نیز نشان می دهد که پیشرفتها شتاب می گیرد! بدانش بشری از نسبی تا مطلق 

همواره در سایه همکاری هر دو روش بدست آمده است؛ کاربست هر دو روش استقراء و قیاس در کار 

تعقلی شناخت،  –روش تجربی پژوهشی دانشمندان و کاشفان بزرگ علم بخوبی دیده می شود. 

و عقل( نمی نهد و یکی را نسبت به دیگری اصالت  همانگونه که مرزی میان دو منبع شناخت )حواس

استقراء و قیاس،  از ره آوردهای پیوند. نمی افکندجدایی دیوار نمی دهد، میان قیاس و استقراء نیز 

را آن زمینه تکامل جزمیت زدایی از علم یقینی ندانستن نظریه های علمی در طبیعت و جامعه است؛ 

   سازد. هموار می 

                 

 اصول راهنمای عقل 

 دست راهنمایی اصول به عقل بیرونی، واقعی جهان شناسایی و پیرامون واقعیتهای با تعامل راستای در

 بیشتر که، پیوستگی هم و نظم چون اصولی گرداند؛ می آسان را قانون کشفاستدالل و  کار که یابد می

 'تناقض عدم' و)این همان است که هست( انی یا اینهم 'هویت' چون اصولی و دارند، کاربرد استقراء در

 که ،(واحد زمان درپدیده  یک سکون و حرکت جمعامکان  عدممثال: ) 'امتناع جمع و رفع نقیضین'یا 

 بر مقدم و شناسایی گونه هر شرط نیز عقلی مبادی و اصول از برخی. روند می بکار قیاس در اساسا

. قوانین عام حاکم قل جهان بیرونی و قابلیت شناخت آنواقعیت مست همچون اصولی ؛است ای تجربه هر

تعقلی کشف می شوند، به نوبه خود به بهبود  –که با روش شناخت تجربی نیز پدیدارهای مادی بر 

روش شناسایی کمک می کنند و اصول راهنمای عقل در شناخت بیشتر و بهتر جهان می شوند. 

 اصولاین  از یکی)از اشکال نظم(،  علیت اصل. تپیشرفت دانش بشری در پرتو این اصول راهنماس

، شناسی زیست ،شیمی ،فیزیک ،نجوم ،مکانیک چونتجربی  علومتفکر در  پایه بویژه که راهنماست

 استداللی، روشهای تناقض، عدم هویت،) اصول راهنمای عقلبوده است.  شناسی جامعهاقتصاد و 

همچون احکام  ،...(و عام قوانین هستی، شناخت قابلیت بیرونی، جهان پذیر نظم و مستقل واقعیت

و تکامل یابند؛ شوند سنجیده اجتماعی  –در تجربه تاریخی می توانند خاستگاه تجربی دارند و  ،اخالقی

 در خود ،جهان شناخت تجربی روشهای همچون اصولاین  .قابل اثبات نیستندتجربه به در نهایت ولی 

 منطق پیروان پندار خالف بر اند؛ یافته بهبود و گردیده کشف جهان عقلیت – تجربی شناخت روند

  . اند نیامده بدست)تخیل( نیز  تجربه از بیگانه تعقل در و نبوده انسان فطری هرگز صوری،
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 و اند وابسته بهم ،اند آمده بدست عقلت و تجربه راه از بترتیب که ،'معقول' و 'محسوس'که تأکید کنم باید 

 هیچ. آیند می بشمار( بیرونی واقعی جهان شناخت روند) واحد روند یک از ناپذیر جدایی بخش دو

 ترین بنیادی شود؛ نمی حاصل اند تجربی روشهای نیاز پیش که عقل راهنمای اصول بدون ای تجربه

 گشتهار پدید پیرامونی جهان با تعاملدر  و انسان فرهنگی و اجتماعی تکامل روند در نیز عقلی اصول

 . اند

 حقایق کشف سرانجام و ،تعمیم و تحلیلو  تنظیمدر پژوهشگر در مرحله تعقلی شناخت، یعنی  دانشمند

روند در انسان  دستاوردهایاز خود اصولی که ؛ متکی است 'نظریاصول 'دسته ، بر سه جدید

 : بشمار می رودجهان عقلی ت –تاریخی شناخت تجربی  –اجتماعی 

 جزء از کل جمع نقیضین محال است؛ :ت ازجهان واقعی بیرونییا نخستین انتزاعا احکام عقلی اولیه (۱

 علت ؛اند مساوی هم با واحد مقدار با مساوی مقادیر ؛)کل جمع ساده اجزاء خود نیست( است بزرگتر

 ...  و 'مطلق – نسبی' ،'کثرت – وحدت' ،'عدم – وجود'؛ مفاهیمی چون دارد معلول بر ذاتی تقدم

 واقعیت دارد؛ از ذهن مای مستقل بیرونجهان  :شناخت فلسفی – عقلی عام اصول یاپیش نیازها  (۲

حکمفرماست بر جهاننظمی ثابت است؛ ابل شناخت قجهان واقعی بیرونی 
20

 . 

 هم پیوستگیو  تحول، وحدت ،تقابل ،پویشقوانینی چون جهان هستی؛ حاکم بر قوانین عام ترین  (۳

جهان هستیدر پدیده های 
21

 . 

اگر می شوند.  کشف حقایق جدیدپیشرفت دانش و در پژوهشگر اندیشه راهنمای  ،اصول نظری نامبرده

توان هر گونه شناسایی را از دست می دهد. برای از این اصول راهنما بی بهره باشد، انسان عقل 

؛ در کند حکمد توان می محدودیبسیار  دایره درتنها پایبند نباشد،  'نظم ثابت'نمونه، اگر عقل به اصل 

می  توسعه آمده بدستمحدودی  تجارباز  کهرا  حکمیدر پرتو اصل راهنمای نامبرده عقل که حالی

نظم ویژه بخشهای نیز ، و جهان بر حاکمعام ثابت و  نظم. دکن میزمانها و مکانها  همه شامل ود ده

 بر که داند می شناس زیست دانشمند نمونه، برای. دنشو می حقیقت کشف راهنمای گوناگون هستی،

 نتایج پس است؛ یگانهیک گونه زیستی  بیولوژی منجمله و است حاکمویژه ای  نظم زیستمند جهان

ات آزمایش نتایج تعمیم باعقل . شود می داده تعمیمگونه در یک گونه زیستی به کل آن  محدود آزمایشهای

 افراد هب حکم مالکیک گروه کوچک  روی بر آزمایش نتیجه؛ میرسد کلی احکام به جزئی احکام از

 در. استقراء بدون پذیرش قبلی حاکمیت نظم در جهان واقعی ممکن نیست. می شود هم نشده آزمایش

                                                           
20

 .است یافته اختصاص ضروری های فرض پیش این سیبرر به نوشتار اینهای نهم و دهم بخش  

 
21

 .شد خواهند بررسیهای پایانی کتاب بخش درنامیده می شود،  دیالکتیکاین قوانین که   
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 آغازنقطه  پیشیننظری  –بدست آمده از پژوهشهای تجربی  نتایجهمچنین عقل،  راهنمای اصول پرتو

رد ویژه در همین کارکنیز در عصر تمدن راز شتاب گرفتن رشد دانش می گردد؛  نوینهای پژوهش

هنوز از اصول است. عقل انسان در جوامع ابتدایی و اصول راهنمای اندیشه و خرد ذهن انسان 

برای شناخت جهان پیرامون خود بی عدم تناقض و حرکت و تغییر و نظم عمومی و... راهنمایی چون 

جتماعی ، و در روند اپیرامون بهره است؛ با آغاز تولید کشاورزی و برخورد فعال منظم با جهان

 شوند. عقلی، کم کم این اصول راهنما کشف می ت –شناخت تجربی 

 

   'حقیقت'و  'واقعیت'

. شود می نامیده 'حقیقت' برسد، اثبات به نظری پژوهش و وسیع تجربه میدان در آن صحت که شناختی

 ظامن با سازگار و موافق که است حقیقی شناختی پس. است بیرونی واقعیت با شناخت تطابق حقیقت

 تحولند، و تکاپو در دو هر( شناخت موضوع) محیط و( شناخت فاعل) انسان که آنجا از اما. باشد هستی

 از ولی باشد؛ معین و ثابت کیفیتی همواره تواند نمی نیز شناخت یعنی ایندو میان تعامل و رابطه نتیجه

 بیاری انسان زیرا گرفت؛ نتیجه را "حقیقت بودن نسبی" و شناسایی ارزش بودن موقتی نباید سخن این

 سخن خواهد آمد. سوم در این باره در بخش  .کند می بینی پیش را آینده حقایق گذشته، حقایق

 شناسایی های زمینه همه در مالک این. هاستنظریه  سقم و صحت عینی مالک 'پویای امر واقع تجربه'

 یا دین یک پیروان خداشناسی. تاس صادق 'شناسی خدا' در حتی... ( و دینی سیاسی، فلسفی، علمی،)

 اجتماعیمتن واقعیت پویای  در را آنها بتواند باید محکم منطقی و عقالنی مبانی از نظر صرف مذهب

 برای. نباشند حل قابل هرگز خداشناسی آن بدون که گرداند توانا معضالتی و مسائل حل به تاریخی –

 و قسطرهبری جمعی،  ،همبستگیادی از سلطه، آز به را آنها گروهی و دسته اگر یکتاپرستی ،نمونه

 خدای یکتا از آنها شناخت درستیصداقت آنها و دست کم  در باید نگرداند رهنمون اجتماعی عدالت

 مبارزاتی، – سیاسی راهبردهای سقم و صحت مالک همچنینپویای امر واقع  تجربه ...کرد شک هستی

 . است تربیتی و اجتماعی های نظریه و اقتصادی، هتوسع و رشد مدلهای حقوقی، و حکومتی های فلسفه
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 بخش دوم: 

 دانش مجازی 

 

 کهاست  بیرونی واقعی جهان از دریافتهایی به مربوط ،شد گفتهشناخت پروسه از در بخش نخست  آنچه

ه نظری) حقیقت به توانند می که دریافتهایی شوند؛ می حاصلبرای انسان  عقلیت – تجربی روند یک در

 فلسفه در نیز و ،جامعه و طبیعت علمی شناخت در خود کلیت در روند این. برند راه( واقعیت با قمطاب

اما چنانکه اشاره شد، . است برخوردار منطقی و علمی ارزش از و است داشته کاربرد ،ریاضی علوم و

حیاتی است، و مبتنی بر نیازهای )هدایت نشده( خودبخودی روانی  واکنشیا احساس درونی که  'عاطفه'

بدینگونه، نمی شود.  جداها شناسایی از وپیدا می کند  حضورشناخت  تجربیپس از نخستین مرحله 

 عنصراین ایجاد می کند.  'سکته'است؛ زیرا در فعالیت ذهن در شناسایی واقعیت  انفعالعاطفه یک 

ادبیات و چنانکه در ؛ دداشته باشو سازنده ای  مثبت کارکرد می توانددر زمینه ادبیات و هنر  انسانی

)صداقت، وفای به پیمان، حق جویی، قسط، انسانی  'عام'ارزشهای پایه هنر واقع گرا عواطف بر 

گیرد و به پیشرفتهای ر می قرا ،استجامعه تعقلی  –شناخت تجربی محصول که عدالت اجتماعی و...( 

به ارزشهای عام انسانی پیوسته ، حتی اگر 'عاطفه'انفعالی عنصر اما . جهت و شتاب می دهداجتماعی 

یک شناخت روند در کند، می را تقویت  'عمل صالح'و اجتماعی  –انسانی انگیزه پژوهشهای ، که باشد

 شناختمنظم  روند درای  عاطفههر اصوال کند. می اجتماعی وقفه ایجاد  –انسانی واقعیت مشخص 

. داردباز می واقع امر یک شناخت در تعقل  و تجربهاز تداوم را انسان می کند و  ایجاد خللپدیده ها 

دانش  پیدایشزمینه ساز می تواند باشد، از انسانها  گروهیک ارزشهای خاص برآمده از  'عاطفه'اگر 

اصولی  روند در که هستند هایی یافته ،پندارهاشود.  بعدی یکدیدگاههای و ( پنداریا  شبه علم) مجازی

 ،تجربه امر واقع در 'عاطفه'عنصر  دخالت؛ نتیجه ندارند نطقیم و علمی ارزش و نیامده بدستشناخت 

 در نسنجیده خودبخودیهای واکنشمی باشند. بهنگام ساماندهی داده های تجربی  'تخیل' عنصر دخالتو 

 آغاز نقطه گرویده اند، 'خاص'، از جانب گروههای انسانی که به ارزشهای واقع امور با برخورد

 . باشندمی  حقیقی غیر یا مجازی ممفاهی و دریافتها پیدایش

 روند با که ایم خوانده هایی تمثیل و تشبیهات خیاالت،(، عشقیو یا  عرفانی حماسی،) فارسی ادبیاتدر 

متنوع اشعار مجازی تولید شده در عقاید جزمی و شناسایی . است بیگانه بکلی شناختتعقلی  – تجربی

با این از حوصله این نوشتار بیرون است؛ ی و گروهی( و نیز بستر پیدایش آنها )نیازهای فردفارسی 

غرائز طبیعی را به و اجتماعی  –دینی  –سیاسی های سرخوردگی ، ینیازهای قومیتمی توان وجود 
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ایرانی ، عرفانی و عشقی ادبیات حماسیمجازی موجود در پندارها یا دانش ترتیب سرچشمه پیدایش 

     . دانست

 و افراد( 'ساخت اجتماعی'و  'فرهنگ')برآمده از  'کاذب'و بویژه ریزی( )غ 'طبیعی'حیاتی  نیازهای

 و مجازی دریافتهای که هم پندارها و ،اند نشده هدایت عواطف تقویت و پیدایش بستر انسانی گروههای

 تغییرات عین در نیازها این که آنجا از. باشند می نیازها این پاسخگوی هستند، قراردادی و وضعی یا

 تکاملی روند حقیقی دانش برخالف پندارها یا مجازی دانش برخوردارند، پایداری و ثبات از شکلی

 های آگاهیدر برابر، . شود می پایین و باال آنها شدت و دارند تسلسلی و دوری روندی ؛ندارند منظمی

نش در دا .دهد می نشان را تکاملی روشن روند یکو دانش  اندیشه تاریخ درواقعی  جهان از انسان

دانش پیشین زمینه ساز تولید است؛  سازی نظریه برای فکری جنبش پایه مفاهیممنطقی  رابطهحقیقی، 

 علت بر معلول تقدم: دننداری اعتبار عقلی اصول و منطق ،مجازیدانش  دردانش نوین می شود. اما 

نیست محال
22

ه ها و مفاهیم مقولالبته ... و؛ نقیضین با هم جمع می شوند نیست نامعقول ماهیت جعل ؛

 و یابند تکثیر هم با پیوند در توانند مینیز، بی آنکه از نظمی روشن و منطقی برخوردار باشند،  مجازی

بسیار می آمیزند که تأثیر  هم در مجاز و گاه نیز حقیقت؛ (مجاز از مجاز زایش) کنند پیدا گسترش

  . گمراه کننده تری دارند

را متوقف  روند تجربه ،پیرامونحوادث  با برخورد درسانی گروههای ان نشدههدایت عواطف باری، 

؛ دیدگاههای دنآرزوهای واهی جان می ده وو به تخیل ه به عقب راندنیز تعقل منطقی را ساخته و 

 دیدگاههایت نیستند. ادرهمی از واقعییا مجازی ساخته و پرداخته می شوند که جز تصویر وارونه و 

بدلیل تولید  اما ندارندامر واقع  با سازگاری گرچه است، گواه بشریت تاریخ چنانکه مجازی، اجتماعی

 و خونبار بسی گاه و واقعی که گذارند می بجا نتایجی و آثار اجتماعی واقعیت ظرف درها،  عصبیت

 در، ندارند مطابقت بیرونی های واقعیت با کهمجازی  معانی این .شوند می کننده گمراه و ویرانگر

طبیعی و اجتماعی  مقتضیاتنیازها و  همان بر بنا حال عین در ؛اند "حقیقی"اما  خیال و وهم ظرف

بی آنکه در  ؛مجازی می انجامدمفاهیم به تغییر  عاطفیت تمایال دگرگونی! می باشندهم پذیر  تغییر

نظام سیاسی بی آنکه دچار تغییر یک حزب و یا یک  یک رهبر، مثال .واقعیت تغییری رخ داده باشد

های بسیار متفاوت قرار می گیرد که با  مورد ارزیابیخود رقیب و کارکردی شود، توسط  ماهوی

اشکال و مصالح و عالئق متغیر رقیب ارتباط پیدا می کند؛ یک واقعیت پایان یافته تاریخی بارها به 

)ساخت و مقتضیات زمان فرقه ای  –ی قومی معانی مختلف بازخوانی می شود که به تغییر نیازها

 مجازی مفاهیمزیربنا،  عاطفی تمایالتنیازها و ثبات در از سوی دیگر، . بر می گردد و..تماعی( اج

                                                           
22

 با تفسیری دلخواه صورت می گیرد.  مجازی دانش در علیت عقلی اصلکاربرد   
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، و یا تحقیقات باشد داده رخ تغییری واقعیت درهر چند نگاه می دارد؛ تغییر نیز بدون مربوطه را 

جتماعی و از ایندست است بسیاری از نظریه های سیاسی، ا ؛تجربی حکم ابطال آنها را داده باشند

 دیگر" قوم عقالی" که پندارهایی ولی هستند؛ پندارها زمره در نیز مذهبی و قومی "خرافات"تاریخی. 

 . است معتبر همچنان" الناس عوام" میان درو تنها  نیستند قائل آنها برای اعتباری

 نظریه هایی است ممکن ،باشد میطبیعی و یا کاذب او  حیاتی نیازهای مولود کهه عاطفبا بروز  انسان

 تن یا و بپیماید زوال راهپس از آن  و نماید برآورده را نامبرده نیازهای که بسازد عواطف آن به وابسته

؛ اما دیده می شوداز مرحله کودکی تا پیری زندگی هر انسانی طول این روند در . بسپارد تغییر به

یک قوم، یک حیاتی و مقتضیات ، منافع و مصالح گروهی دارد )نیازها عالئقی که ریشه در عواطف

دیدگاههایی یک طبقه یا قشر اجتماعی، یک حزب یا نظام سیاسی و...( به یک فرقه، یک جنس، نژاد، 

و گاه  علمی شبه نظری مفاهیم بصورتاوال  زیرا ؛دارند بیشتریبمراتب  زیان و خطرراه می برد که 

این دوما  و ،دهند نمیو اصالح  تغییر به تنبه آسانی و لذا شوند  می عرضهآمیخته با دانش حقیقی 

، فرقه ای – مذهبیجنسی،  طبقاتی، نژادی، – قومیاز نوع مفاهیم نظری عصبیت هایی پدید می آورند 

 میان دررایج  اجتماعی و سیاسی دیدگاههایو خشونت آفرین هستند. که ویرانگر  ،مسلکی –حزبی و 

 زمینه سه دراز این دیدگاهها  نمونه چند بهاینجا  که در هستند مجازیدانش  زمره در بسا چه مردم

 : کنم می اشارهطبقاتی  –نژادی و سیاسی  –جنسی، قومی 

 ؛"است مردان جانب از بدیها" ؛"خوبند همیشه زناناین نظریه ها در زمینه جنسی توجه کنید: "( به ۱

 هر سر از زنی هر" "؛هندگنا بی ذاتا زنان گرنه و است مردان هکاریاگن بدلیل هم زنان هکاریاگن"

 همه به و شود می غلو مردان ازعده ای  ضعفهای و بدیها باره در که آنگاه ...و  "است زیادی مردی

 یک بمثابه فمینیسم شود، می گرفته نادیده زنان ضعفهای و بدیها متقابال و شود، می داده تعمیم مردان

. نیز هست" مردان از نفرت" روانی بیماری به ارتقاء مستعد که دیدگاهی نماید؛ می رخ مجازی دیدگاه

 سرچشمه زنان" "؛است بوده زنان سر زیر تاریخ در ها فتنه همه" می گویند:متقابال نیز گروهی اما 

 "ندارد بستن دل و ازدواج ارزش زنی هیچبدرد آشپزی هم نمی خورند"؛ "حتی "زنان  "؛هستند گناهان

تایی و زن ستیزی پدیدار می گردد که ریشه در همان ضعفهای س وارونه مورد اول در اینجا مردو... 

تعقلی شناخت توسط عنصر  –روند تجربی در هر دو دیدگاه متضاد، ؛ بینشی و معرفت شناختی دارد

ضعفها و فراموش می کنند که پندارباف . هر دو دسته مصادره گشته استذهن انسانی تخیلی  –عاطفی 

پدید آمده اند؛ روابطی که زن و مرد آنان با یکدیگر  تقابل اجتماعیروابط منواقص مردان و زنان در 

 . آن نقش داشته اند و هیچکدام "بیگناه" نبوده اندکیفیت در 
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تمدن و فرهنگ بشری مرهون نژاد آریایی و نژادی توجه کنید: " –به نظریات زیر در زمینه قومی ( ۲

"تمدن "؛ ستما از آنهابدبختیهای و  از مادیگران دستاوردهای با ارزش "بویژه پارسیان باستان است"؛ 

کوروش بنیانگذار حقوق بشر است"؛ "اندیشمندان درخشان ما در تجاوزات بیگانگان از میان رفت"؛ "

افسانه های تاریخی ریشه و  دروغهااز دید معرفت شناختی،  بزرگ تاریخ وامدار زرتشت هستند" و...

که ؛ عنصری شناخت تجربه تاریخی داردروند لی قومی در تخی –عنصر عاطفی ویرانگر در دخالت 

فعال و تقویت شده استبر بستر نیازهای سیاسی سلطه گران بومی و جهانی 
23
دیدگاههای بسیاری از  .

     می باشند. نژادی  –با دیدگاههای مجازی قومی آمیخته مجازی نزد فرقه های مذهبی نیز 

"سلطنت ودیعه طبقاتی توجه نمایید: ایدئولوژیکی و  –سیاسی به نظریه های مجازی زیر در زمینه ( ۳

"؛ و شایستگی از آن قدرتمندان دین و پادشاهی همزاد همند"؛ "حق با قدرت است"ای الهی است"؛ 

"آزادی سرمایه لیبرال حالل مشکالت است"؛ سرمایه داری "سکوالریسم شرط دموکراسی است"؛ "

داری برخوردار است"؛ استثمار سرمایه ز توان مبارزه با "تنها مارکسیسم اآزادی مردم است"؛ 

"تضادهای طبقاتی بدلیل تفاوت انسانها در هوش و استعداد است"؛ "خشونت حکومت مجاز است"؛ 

بازتاب نیازها و  شناختی، معرفت دید ازنظریات فوق  باشد" و...و مطلقه "نهاد رهبری باید مرکزگرا 

ثیر أتنفوذ و اجتماع است که و زورمدار  و یا سلطه جور طلب انحصاخواسته های گروههای مسلط 

  اند. را سبب گشته جامعه و سیاست  شناختتعقلی  –تجربی  روند در تخیلی – عاطفی عنصر

 و طبیعی های سامانه نه البته وهم و خیال اقیانوس در شدن غرق و عاطفه گذرگاه در انسان اقامت

 را ها سامانه این شناخت اصولی روند نه و دارد می باز خودظم و من قانونمند حرکت از را اجتماعی

 جهانتغییر می دهد. برای رهایی از پندار، و تکامل پیوسته دانش و آگاهی حقیقی، باید دانست که 

 دانشمی باشد؛ البته  آن پیرو اندیشه سازمان واست  مستقلروندی  آن پویای سامانه و بیرونیواقعی 

و مصالح خاص  عالئقواقعیت دارد ولی واقعیتی که تنها  در ریشهنش حقیقی نیز همچون دامجازی 

 گروهی را در بر می گیرد و نه تمام واقعیت طبیعی یا اجتماعی را.  و فردی

ریشه در )صداقت، وفای به پیمان، حق جویی، قسط، عدالت اجتماعی و...(  انسانی عام ارزشهای اما

ختص قوم و نژاد و جنس و کشور و طبقه و گروه و حزب و گرایش م؛ ردانسان داو ثابت نیازهای عام 

 با تنگاتنگ پیوندی و آمده بدست جامعه و انسان شناخت عقلیت – تجربی روند در ؛دینی خاصی نیست

به پژوهشهای هستند؛  سودمنددر عمل ارزشها اینگونه دلبستگی به  .دارند حقیقی نظری مفاهیم

و به پیشرفت و سازندگی هدایت می کنند ار فردی و اجتماعی انسان را رفتاجتماعی انگیزه می بخشند، 

                                                           
23

یرانی به کتاب "تاریخ سیاسی ایران باستان" از این نویسنده مراجعه برای بررسی چگونگی کارکرد قومیت و نژادپرستی در تاریخ نگاری ا  

 کنید. 
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قبیله ای اعراب می کوشد به عواطف و  –قومی  عصبیتهایپس از نقد )ع(  علی امام. می انجامند

 دهد: بقومی  انسانی و فراو سوی عصبیت های آنها سمت 

شد... از باخصلتهای ارزنده و اعمال نیکو باید تعصب شما برای "پس اگر چاره ای جز تعصب ورزیدن ندارید، 

نگهداری حقوق همسایه، وفای به پیمان، فرمانبری نیکان و نافرمانی گردنکشان، فرا گرفتن فضل و ادب و دست 

کشیدن از ستم و تجاوز، بزرگ داشتن گناه خونریزی، دادگری و مساوات جویی برای خلق، فرو نشاندن آتش خشم و 

 . )نهج البالغه، خطبه قاصعه( در زمین" دوری جستن از تبهکاری

 اجتماع حیاتی نیازهای پاسخگوی زیرا ندارند گریزی اعتباراتداشتن  از انسانی جوامعباید دانست که 

 ثابت و عام یانیز  اجتماعی اعتبارات .هستند جامعه و طبیعت با انسان ضروری رابطه محصول و

ساخت اجتماعی و فرهنگی تغییر می کنند، و برخی نیز برخی با تغییر ؛ پذیر تغییرخاص و  یا هستند

مشترکند. بجز فرهنگ و ساخت اجتماعی، بشری و در میان جوامع  در بنیاد ثابت می مانندخوب یا بد 

 تفاوت ؛دارد بسزایی تأثیر وی عواطف نیز و انسان نیازهای کیفیت و کمیت درنیز  طبیعی جغرافیای

 تکامل روند در. آنهاست طبیعی جغرافیای در تفاوتها نتیجه بخشا لمل اجتماعیعقاید  و رسوم و آداب

 گروههای. شوند می دگرگونی دستخوش نیز بدها وها خوب و نبایدها و بایدها ،اجتماع و فرهنگ و دانش

 روزی سرانجام نندارزیابی می ک" خوب" که را خود جمعی تمایل و زندگی شیوه توانند می اجتماعی

یا  وساماندهی جمعی و  یاجتماعزندگی  اصلچون و ثابت اعتبارات عام  ازنسان ا اما دهند، تغییر

 اعتبارات مجازی، دیدگاههای در. کند دوری تواند نمی هیچگاه( اخالقی عام اصول) بدی و خوبی اصل

عام و  اعتباراتدر میان  .روند می بشمار" اجتماعبنیادی  ضرورتهای" نیز ازخاص و تغییر پذیر 

 یا کشور. اند بوده محققنیز  پیشرفته و سازمایافته اجتماعات تحقق از پیش که هستندباراتی ثابت، اعت

 آنها دومیننخستین آنها می باشند.  از پیمانی هم و همسایگی ،خویشاوندی تصرف، تحت سرزمین

 و تهامهاجر. است بدوی قوم حیاتی نیازهای بر منطبق که گردد می اییمعن نماینده کلمه باشد؛ می زبان

 است؛ سوماعتبار  آمریت و ریاست. دنشو می معانی و کلمات انشقاقد موج نیز قومی انشعابات

 اعتبار، بدین. کنند می تحمیل آنها بر را خود اراده و شوند می مسلط دیگران بر قبیله و قوم زورمندان

 کرنش" و "زبردست عزت" ،"توده اطاعت" و "زورمند فرمانروایی" ضرورتاندر  دروغین افکاری

 مدح" ،"عصیانگر کیفر" و "سرپیچی نکوهش" ،"فرمانبر پاداش" و "فرمانبری ستایش" ،"زیردست

 قوم نوین مناسبات تا دنیاب می ارتقاء فرهنگ یک به و شوند می تولید...  "او نهی و امر و رهبرشاه یا 

با تغییرات تطبیقی ین فرهنگ ا؛ کنند توجیه جامعه در 'عدالت' و 'انضباط' اعتبار پایه بر را قبیله و

 . می شودشده و در پیشرفته ترین جوامع نیز تجربه تا امروز به عصر تمدن نیز راه یافت و ضروری 
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 پیدایش و بالش دانش مجازی  'ساز و کار'و  'زمینه اجتماعی'

 اساتیاحس ،بیرونی جهان با برخورد درافراد و گروههای انسانی  'کاذب'و  'طبیعی'نیازهای حیاتی 

 با که نمودهایی ؛دارند گزینشی برخورد)داده های تجربه(  بیرونی نمودهای با که کنند میتولید  درونی

شمرده می شوند. ذهن بر پایه  "نامطلوب" است ناسازگار آنچه و "مطلوب" است سازگارنیازها  این

، تخیلی –عاطفی ودی واکنشهای خودبخدر پایان ... پردازدمی  گمانه زنیبه  "مطلوب"نمودهای این 

 پذیرشنسبت داده می شود.  واقعی جهانبه  ،مصلحتتولید شده در کارخانه  مجازینظریات  و مفاهیم

حقیقی یا  .گیرد می صورت پیوسته تکرار و تبلیغاز راه  تلقین با تنهانیز  مردم میان در مجازیدانش 

به . شود می فهمیدهگروهی خاص ی نیازها این با آن نسبت درمفهوم یا یک نظریه  یک بودن مجازی

طبقات از "جامعه  ؛"وجود دارندی گوناگونو ملل  نژاد هاجهان انسانی در "توجه کنید:  جمالتاین 

. "نظم و انضباط ضرورت پیشرفت است" ؛"جامعه نیازمند حکومت است" ؛"تشکیل شده استمختلف 

: توجه کنید جمالت. حال به این انیجوامع انس علمی شناسایی از برآمدهیقی هستند احقجمالت فوق 

باید در انحصار "حکومت  ؛"نظام طبقاتی عادالنه است" ؛است"ی برترشایسته "نژاد و ملت من 

و پاسخگوی نیازهای خاص  اند اعتباری. این جمالت "رهبری مطلقه ضروری است" ؛"نخبگان باشد

 و نظم نیازمند اجتماعی فتپیشر"بیان که  این. )گروههای مسلط و برخوردار اجتماع( گروهی

 بدستتاریخی جوامع  شناخت تعقلی – تجربی روند در که است حقایقی از "،است عدالت وکاری هم

دانش  از باشد طبقاتی کشانه بهره نظام و سیاسی ساالری تک در عدالت و نظم اینکه اما است؛ آمده

 نیازهای و عواطف تابع دارند؛ تواقعی نه و توهم با مطابقت که است اجتماعی جعلی علوم و مجازی

 عالئق و مصالح و منافع) دارد آنها برای بیرونی فواید و نتایج است؛ زرساالران و زورمداران حیاتی

. شود می جاری آنها بر عقلی برهاننه تجربه امر واقع بر آنها گواه است و نه  ؛(کند می تأمین را آنها

نیازهای  ؛گروههای انسانی قرار می گیرند ارادی افعال وه نیازها میان در اعتباری و مجازیدانش 

 :گونند گونه نیزآنها روانی  –اجتماعی و ذهنی و تبلور خاص گروهی 

این  پی از که عملی. شود آن گرفتارمی تواند  انسان که است بالیی دام حلقه نخستین بقاء تنازع

 که آنها. بود خواهد همراه شونتخ و زورعصبیت و  با ضرورتا نیز زند می سر انسان ازگرفتاری 

 رفتار از بسا چه ،شوند می ی ناشی از اصل "تنازع بقاء"ها عصبیت و مجازی ادراکات گرفتار

 چاره" !"داشت ضرورت": گویند می توجیه مقام در ولی ؛می شوند آگاهنیز  خود ناشایست و ناهنجار

!"نداشتیم اینکار جز ای
24

 مصلحت به را بدانها اعتراف ولی ؛واقفند دروغها بهچه بسا خود نیز اینان  

                                                           
24

 یک یا و نژاد و قوم یک طبقه، یک جنس، یک فرد، یکبرای  'خاص' ضرورتی بلکه نیست 'عام' ضرورتی اینباز باید تأکید کنم که   

 .است شده داده تطبیق 'منفعت' و 'مصلحت' بر که 'لمیع ضرورت' و 'علیت' اصل از است اقتباسی است؛ اجتماعی نظام یک و سیاسی حزب
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دانند نمی خویش
25

 :است اعتباری و نسبیارزشهای پدیده ها و  انگاری مطلق بال، دام حلقه دومین. 

 ندنماد پلیدی و پلشتی انیز  برخی و ،نماد نیکی و پاکی...  حالتها گروهها، ،تمایالت ها، پدیده برخی

طبیعی منابع شناخت مانع از کارکرد می پرورد و کور  عواطف و عصبیت ،مطلق انگاری .)ثنویت(

 سنگین – سبکانسان به سود جویانه تمایل است؛  مصلحت اندیشیسومین حلقه دام بال، انسان می شود. 

استثمار ! داشته باشد سرشار سودیبازدهی و  باید اندک ای سرمایه و کار :آنها ا و نتایجکردن کاره

مصلحت اندیشان، در نگاه معرفت شناسانه . ستامصلحت اندیشی نتیجه این گسترده و بیرحمانه انسانها 

 و تعاونبنیان اصل نیز سود جویی و بهره کشی دیدگاههاست؛ و ارزیابی همه معیار سنجش  'فایده'

نظریه های اجتماعی بستری می شود برای زایش  فزونخواهی وی آزمندبدینگونه ! می باشد اجتماع

  جامعه. رانگرانه در طبیعت و و رفتارهای ویمجازی 

بر بستر یگانه ای اساسا مجازی اجتماعی بالش دیدگاههای پردازش و پیدایش و در یک نگاه کلی، 

 که انحصار و اختصاصگروههای مسلط و برخوردار اجتماع به کاذب نیاز حیاتی  :دنصورت می گیر

می شوند.  شعبآنها من از راردادیق حقوقاخالق اعتباری و ، قدرت و سلطه، دارایی و مالکیت لواص

 ها، اندیشه تفاوت زمینه درغیر قابل انکاری  نقش افراد طبقاتی خاستگاه و اجتماعیوضعیت بنابراین، 

 اجتماعیدانش  تغییر و سستی یا و تثبیت در نیز تربیتو  تعلیم عامل ؛دارد انسانها عواطف و گرایشها

  تأثیر برجسته ای دارد.  مجازی

 اینجا در زیرا تولید می شود؛ انسانی جامعه و انسان شناختزمینه  دراساسا ی و اعتباری مجازدانش 

اساسا  'معلوم' و 'علم' که روانشناسی زمینه در بویژهجدایی ناپذیرند؛  شناخت موضوع و شناخت فاعل

 که انستد باید همچنین. ویژگیست این آورد ره زمینه این در شناختها باالی عاطفی ضریبهستند.  یکی

دانش و است که  انسانی عنصر ایندخالت  ؛نیست سادگیها این به بشری معارف از عواطف جداسازی

 واکنشهای) عواطف بند از بیشتر اندازه هرپیوسته ساخته است.  تکاملنیازمند  و نسبیرا شناخت 

 و بود دنخواه تواقعی با منطبق بیشتر دریافتها شویم، رهاو تخیل )رؤیا پردازی( ( خودبخودی روانی

 ورزی غرض و پیشداوریانجام خواهد گرفت. در غیر اینصورت،  مؤثرتر و بهتر نیز انسانی عمل

 :پوشاند می حقیقت از را دیدگان

  )مولوی(  شد دیده روی به دل از حجاب صد شد پوشیده هنر آمد غرض چون

                                                           
25

 از که اینها :دارد روانشناختی توضیح البته ویژگی این. دارند دروغ به که است وافری عالقه مجازی دانش روان دنباله اخالقی ویژگی از  

 با است، دروغ بر آن بنای سنگ که کاخی دیگر ویس از .رسند نمی آرامش به سنگر این پناه در جز برند می رنج درونی تضاد و عقیدتی خأل
؛ باشد میو تنوع در دروغگویی  دروغ پیوسته تولید نیازمند کاخ این ویرانی از پیشگیری ریزد؛ می فرو دروغی هر افشای یا حقیقت بیان

بلیغات مستمر و سیستماتیک باورانده دروغهایی که در کارخانه مصلحت زورمداران و زرساالران و ریا کاران تولید و عرضه می شوند و با ت
 می شوند. 
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ه سازنده برای تقویت آن تنها پس از ساخت نظریه است کخاستگاه نظریه پردازی می شود و  'غرض'

 "اثبات شدهقوانین " نظریه های مجازی ،با یکی دو گواه تجربی! بدنبال نمونه های تجربی می گردد

تخیلی  –عاطفی واکنشهای استقراء و قیاس، هر دو، در د! نپایه قیاس می گرداز آن پس و شده تلقی 

 اجتماعی عواطف تاریخی و انیافتهسازم شکل که نیز، طبقاتی فرهنگفاسد می شوند.  'غرض ورزان'

 از وها و منابع شناخت تأثیر منفی گذارده روش در است، اعتباری و مجازیدیدگاههای  از ای سامانه و

 هم اندازه هر داری سرمایه به وابسته سازان اندیشه. کاهد میامور واقع  شناساییتوان ذهن در 

 ذاتی فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، کاری محافظه بدلیل ،باشند "هوش"فرهیخته" و "تیز 

 ارائه و اجتماعی،ی ها پدیدهو تحلیل صحیح  شناسایی موجود، مشکالت عمیق درک توان هرگز خویش

 فخرمصلحت اندیشی، فرصت طلبی، ، جوییگرایی، لذت  فرد غرور،. ندارند را درست راهکار

مانع از کارکرد اند، وابستگان این طبقه روانی  و اخالقیویژه  خصائل از، که جویی برتریو  فروشی

 عام ارزشهای به اجتماعیرویدادهای  با برخورد در عاطفی واکنش اگرد. اما نمی شوآنها  طبیعی ذهن

انگیزه وقفه ایجاد کند، در کل موقتا با آنکه ممکن است در روند شناسایی امر واقع  برگردد، انسانی

 ویت می کند. تقدر انسان را  عمل صالحو  حقیقت جویی

؛ رود نمی میان ازهیچگاه مطلقا  عواطف به بشری شناختهای وابستگیپایان این بخش باید بگویم که در 

پایه های ( نیز تحقق یابد و و همبستگی انسانی حتی اگر آرمانهای تاریخی انسان )آزادی و برابری

و  طبقاتاختصاصی  فرهنگ به اجتماعیی شناختها وابستگیسست گردد. دیدگاههای مجازی اجتماعی 

 'نیازهای حیاتی'بر آمده از  عواطف به وابستگی همان تاریخی محصول واقع درنیز  اقوام و حاکمان

 از عواطف جداسازی مسیر در بشر. استبوده  پیرامون محیط با برخوردبهنگام گروههای انسانی 

 مدار از آمدن بیرون و شخصی یوابستگیها از شدن کنده با است؛ حرکت در مطلقتا  نسبی ازشناختها 

 . شود می آسانتر حقیقت شناسایی( "مرض و غرض" از شدن پاکبزبان عامیانه ) 'خود'
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 بخش سوم: 

  نگر یکجانبهمعرفت شناختی  مکاتب

   

و آگاهی از  شناخت ؛استجهان شناسایی دو منبع انسان برای  'عقل'و  'حس'دیدیم که در بخش نخست 

حسی تجربه دیالکتیکیاسبات جهان نتیجه من
26
 با؛ سازد می حواس بواسطه را مفاهیم عقلاست.  عقلت و 

ساخته می شود.  مفهوماست که داده های تجربی تنظیم از واقعیت، و حسی ادراکات  انتزاع و تجرید

کنونی دیدگاههای قبلی بر ادراکات نیست؛  حواس ادراک به منحصر ذهن های داشته و ها یافتههمچنین 

توانایی انسان هستی و و یا بدبینی به ، عقل یا حس به بخشیدن اصالتبر پایه با اینهمه . ثر می گذارندا

تفاوت شناختهای میل اصلی دالآنها از ثیر أتکه شکل گرفتند مکاتبی در معرفت شناسی آن، در شناخت 

 حس) تیویسمپوزی ،(گرایی عقل) راسیونالیسم ؛و حتی متضاد از یک واقعیت مشخص بیرونی است

 بنا. از مهمترین آنهایند (شکاکیت )الادری گری و اگنوستیسیسم)فایده گرایی( و  پراگماتیسم، (گرایی

 بدست تجربه راه از که علمی ؛است شناسایی اساس و تجربه از مجرد و مستقل خرد نخست، مکتب بر

 پیوندی کمترین جربهت با چون ،است محض علم ریاضیات. در مکتب نامبرده، است فریبنده آید می

؛ اصول عقلی از نیازهای روحی است معرفت منبع یگانه حسی تجربهپوزیتیویسم،  مکتب بر بنا. ندارد

 از و افکنند می جدایی 'محسوس' و 'معقول' میان ،نگر یکجانبه مکتب ایندوسرچشمه گرفته اند. انسان 

آلیسم ایده دامن به ای گونهه ب یک هر اینراه
27

از یونان باستان فالسفه . لغزند می ییگراانگار  یا 

فایده  .حس گرا و عقل گرا تقسیم شده انداصلی منبع شناسی معرفت بشر به دو دسته زمینه در تاکنون 

را انکار کرد.  'حقیقت'در متن نظام سرمایه داری پدیدار شد و اصالت نیز گرایی و مصلحت بینی 

توانایی انسان و منابع شناخت او )حواس و عقل( در هم  و 'حقیقت'هم به وجود نیز از دیرباز شکاکیون 

 این بدبینی است. ره آورد مکتب الادری گری و شکاکیت کرده اند؛ تردید آن دریافت 

 

   

           

                                                           
26

 و "ششم حس" نوین روانشناسی در آنچهنیز  و وحی، الهام. است نظر مد( پنجگانه حواس) عمومی حواس همان حسی تجربه از سخن در  

 . نیست نظر مورد اینجا در شود می نامیده" مرموز حواس"کال  و "حس هفتم"
 

27
 .گردد می وابسته (ذهندرونی انسان ) جهانبه  وشده  انکار)عین(  بیرونی جهانمستقل  یتواقع فلسفی، مکتب این در  
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  (گرایی عقل)راسیونالیسم 

 تکامل یافت. بگفته افالطونآغاز شد و در فلسفه  زنونو  برمانیدسبا یونان باستان در عقل گرایی 

ی عقلروش برمانیدس، روش تجربی و نظر به پدیده ها "راه گمان و گمراهی" است؛ "راه حقیقت" در 

 در. افالطون نیز انکار می کندهم این مکتب بنام برهان عقلی حتی یک امر مشهود حسی را ناب است. 

 روش ،(انکسیمندروسو  انکسیمانوس، تالس) باستان یونانحکمای طبیعی روش تجربی  برابر

 پایه توانند نمی و اند یافتنی زوال و جزئی متغیر، محسوسات: برگزید راشناسی برمانیدس و زنون 

 از پیش انسان روح. اند همیشگی و کلی ثابت، واقعیتهایی که است مثل درک معرفت. باشند معرفت

 که هان،ج این در و است کرده کسب را عقلی معرفت این مجردات عالم در ،بیاید جهان این به آنکه

نزد  پس. آورد می بیاد را گذشته عقلی معرفت ها نمونه با برخورد از پس است، جهان آن از پرتوی

با تکیه بر مفاهیم عقالنی به شناسایی و تبیین فالسفه عقل گرا  !نیست یادآوری جز ادراکافالطون، 

د و مبدأ ناصل می شوو ذاتی پیش از هر احساسی حفطری تصدیقهای در نظر آنها، زند. جهان می پردا

جز خود عقل نیستها آن
28

 'معقوالت' و 'محسوسات' گفت و ایستاد استاد گرایی عقل برابر در ارسطو. 

 می ادراک را جزئیات نخست ذهن ارسطو، شناسی معرفت در. اند شده ایجاد تدریجا جهان همین در

 حکمایعموم . کند می راکاد را کلیات و پردازد می تعمیم و تجرید به عقل نیروی به سپس و کند

 را ارسطو نظریه تاریک بخشنیز لی برخی و ؛ندکرد پیروی ارسطو شناسی معرفت از نیز مسلمان

صدرالمتألهین  .دانستند حسی معانی ازانتزاعی ویژه  همرا  اولیه عقلی بدیهیاتو  ساخته روشن

 شوند می منتزع اتمحسوس از کهدانست  چیزی نخستین را بدیهیات مالصدرامعروف به  شیرازی

                                                           
28

 بدست تجربه از بدیهیات از برخی که. وی می پذیرد اند آمده بدست تجربه واسطهبدون  عقلی مبادی و اصول، طهریمرتضی مدر دیدگاه   

ند و مستقل از نیست تجربه و مشاهده قابل برخی ولی"؛ برابرند هم با مقدار یک با مساوی مقادیر" و "است بزرگتر جزء از کل" نظیر ،اند آمده
 ذهن مطهریدر معرفت شناسی  ".نفس بر شئ تقدم" و "تصادف عدم"، "علیت یا تناقض عدم" نظیرتجربه انسانی، در عقل انسان موجودند 

 که است دوم درجه مقیاس تجربه است؛ افکار سقم و صحت مقیاس و درسان می جزئی به کلی از را او که دارد اولی بدیهی تصدیقات و احکام
 بر مقدم تصدیقهایی ولی نداریم حسی تصورهای بر مقدم تصورهایی خود ذهن در چند هر ما" )؟!(: است ثابت ذهن برایعقلی  احکام بوسیله آنهم

 خأل در تصدیق گویی ؛(رئالیسم روش و فلسفه اصول کتاب در طباطبایی پنجم مقاله از ۲۳ پاورقی به کنید نگاه) "داریم تجربی های تصدیق
 می "االوائل اول" یا "القضایا ام" را( نقیضین رفع و جمع) تناقض عدم اصلنیز  مقاله همان ۲۴ پاورقی در. مطهری گیرد می صورتتجربی 

 تناقض عدم اصل جز و است مقدمه دو نیازمند استدالل ره زیرا ،باشند شده منبعث آن از توانند نمی بدیهی اصول دیگر، اما تأکید دارد که نامد
 دیگر بدیهیات :باشند آمده بدست صوری قیاس یک در بایدصوری نیز خود  منطق اساسی اصول؟! گویی باشیم داشتههم  دیگر بدیهی یک باید

 و است متفاوت آنها محمول و موضوع ازیر باشند اول بدیهی اصلی از متفاوت تعبیرهای توانند نمی همچنین...( و تصادف عدم و علیت)
 در و هستند اولی هم دیگر بدیهیاتمی رود:  فرو ابهام و تناقض درمطهری در تالش برای رفع اشکال، بیشتر  !باقیست هم مقدمه دو اشکال

(؛ و مسئله را !؟) است متفاوت تبدیهیا به نظریات نیازمندی بابه این اصل  آنها نیازمندی نوع ولی!( ؟) تناقض عدم اصل به نیازمند حال عین
 ساخت.  رازآمیز مسیحی تثلیثهمچون 

 و ها اندیشه که رسید نتیجه بدین ،داد انجام ابتدایی انسانهای روی بر که پژوهشهایی در بیستم قرن فرانسوی شناس جامعه برول لویاما 
" هویت" اصول با آنها. است مبهم و آمیز راز کنند می برقرار اه پدیده و خود میان که روابطی است؛" منطق از پیش" مرحله در آنها باورهای

 االغ و کالغ حال عین در تواند می انسان! باشند هم دیگر موجوداتی حال عین در توانند می موجودات ؛اند بیگانه" تناقضعدم " و( اینهمانی)
این پژوهش نشان می دهد که بدیهیات  .نامید" اشتراک انونق" اینرا برول ؛است نگرفته صورت آنها ذهن در تفکیک و تمییز هنوز باشد؛ هم

تعقلی کسب شده اند. از سوی دیگر،  –عقلی چون عدم تناقض پیشاپیش در نهاد انسان موجود نبوده اند؛ در روند اجتماعی شناخت تجربی 
است، رسید. این نظریه نه تنها  استوار آن رب کوآنتوم نظریه که هایزنبرگ،پیشرفت دانش فیزیک هسته ای به اصل نا پیوستگی و عدم تعین 

 در سر دیگر جای از شوند؛ ناپدید توانند می الکترونها: کشید چالش به ذرات جهان درنیز  را تناقض عدمعلیت مکانیکی که اصل منطقی 
 شناخت تاریخی – اجتماعی روندبدینگونه، باز روشن شد که اصول عقلی فرا تجربی نیستند؛ در  !باشند داشته مکان چند همزمان و آورند؛
 بدست می آیند، و در همین روند نیز مفهوم و گستره کاربردی آنها تغییر می کنند.   جهان
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 بر مقدم جزئی ادراکبگفته وی،  (.۱۷۳ ص رئالیسم، روش و فلسفه اصولمحمد حسین طباطبایی، )

سوره نحل، ) قرآن از پیروی به نیز رازی فخر  .است عقلی ادراک بر مقدم حسی ادراک و کلی، ادراک

با (. ۱۷۴ ص همانجا،)رد ک تأکید محسوسات از بدیهیات فراگیری حتی و اینجهانی شناخت بر( ۸۰ آیه

 انتزاع کیفیت، در امر شناسایی تجربه و تعقللذا ، و منابع شناخت )حس و عقل(اینهمه، جدا سازی 

فالسفه معرفت شناسی گذارد.  باقی تاریک همچناننیز  مسلمان حکمای نزدرا  محسوسات از معقوالت

 فطری را عقلی اولیه اصولمستقل و آنها، که نفس را از آغاز جوهری  پیرو اسالمی حکمایو یونانی 

ارسطو و حکمای اسالمی پیرو او است؛ اما راسیونالیسم راسیونالیستی آشکارا  ،می دانندعقل  ذاتی و

زمینه ماهیت اصول عقلیدر بدلیل نقاط تاریک و مبهم )مشائیان( 
29

از صراحت کافی برخوردار  

؛ باشد یکسان ،اذهان همهان، و در میان از هنگام ظهور انس باید است فطری آنچهبهر حال نیست. 

 ضرورت و دوام ،کلیت ویژگی سهتأکید دارند که ند. آنها ااصول عقلی نیز برای عقل گرایان اینگونه 

باشند تجربه مولود توانند نمی
30

جهان و شناخت انسان در اندیشه  راهنمای ،یعقل اصولبی تردید . 

را فطری و نه اکتسابی عقلی که عقل گرایان، اصول  مشکل آنجاستکشف قوانین حاکم بر آنست؛ ولی 

 می دانند. 

)سده هفدهم  دکارت دانستند، می معتبر را دو هر معقوالت و محسوساتکه  پیروانش ودر برابر ارسطو 

 تنها محسوسات برایکرد؛  اعتماد و یقین معقوالت به تنهابه عقل گرایان یونان باستان اقتدا کرد و م.( 

 و بعد تنها وی. است معقوالت بر علم پایه و نیست حقیقت دریافت وسیله حواس :شد ئلقا عملی ارزش

بگفته )؟!(.  "سازم می را جهان بدهید بمن را حرکت و بعد"فت: می گست و دان می حقیقی را اجسام حرکت

 و رنگ مانند جسم حاالت سایر؛ و از خواص ذاتی اجسام هستند فطری و معقولبعد و حرکت دکارت، 

 می خطا حواس نیست؛ حقیقی سازند می جهان از محسوسات که تصویری. اند ثانویه خواص مزه و بو

 و شکل چون مفاهیمی مانند ؛ندارد راه آن در خطا و است حقیقی کند، می دریافت عقل آنچهاما . کنند

می  عقوالتم ازکه برآمده  یقین و شک و نادانی و داناییهستند،  مادیات ازکه برآمده  حرکت و بعد

 اسپینوزا دکارت، از پسمی باشند.  عقلی و مادی رکتمش امور ازکه  وحدت و مدت و وجود وباشند، 

 با معقوالت و محسوسات باب در را دکارت آرای( م. ۱۷ – ۱۸)سده  نیتس الیبم.( و  ۱۷)سده 

 نامیده گرا عقل قائلند، حسی تجربهبر  نامبتنی معقوالت به کهنیز از آنجا دو این. پذیرفتند جزئی اختالف

 شده اند. 

                                                           
29

 فطریالزاما همچون عقل گرایان  را آنهااست  معتقد عقلیاصول  به کههر  کرده گماندر کتاب "سیر حکمت در اروپا"  فروغیمحمد علی   

 . داند می عقل ذاتی و
 

30
 .است کرده تأکید ویژگیها این بر گرایان عقل و کانت از پیروی به طباطبایی پنجم مقاله از ۲۳ پاورقی در نیز مطهری مرتضی  
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( هر دو مکتب یکجانبه نگر راسیونالیسم و Critical school) انتقادی مکتب بانی کانت امانوئل

مغز انسان بی آنکه مناسبات دیالکتیکی عقل و تجربه را درک کند و به قابلیت را نقد کرد؛ پوزیتیویسم 

 چون عقلیمفاهیم  ؛نیست انسان معرفت منبع تنها حسی ادراکات او عقیده به. شناخت جهان پی ببرددر 

 هر در الزم شرایط ازمفاهیم عقلی . دارند استقالل حسی های تجربه از که اند فکری های تجربه علیت

کانت شناخت را در ذهن اما بکار می روند.  حسی تجارب به بخشیدن نظم برایو ند؛ بشمار معرفتی

)سده  هگل دریشیفرو اجتماعی آن در تمدن و فرهنگ بشری، که و به تظاهر عینی نمود فرد محدود 

کانت با کتاب "سنجش خرد ناب" اعتقاد نیاورد. بدان باور داشت،  "روح تمدنها"بنام م.(  ۱۸ – ۱۹

ه از را برای همیشناب عقل گرایی و کند  اثبات را جویی حقیقت در عقل ناتوانی و محدودیتکوشید 

 قاهره قدرت" ازکرد و نقد وی را گری ، استداللهای کانت و الادری گلفلسفه بیرون براند؛ ولی ه

به عقل گرایی . هگل "(منطق علم" و" روح شناسی پدیده" کتابهای)گفت سخن " عقل اتحاد" و" عقل

 از راه عقل قابل اثبات است.تنها "هستی مطلق" وی به عقیده ؛ بخشیدجانی دوباره 

 بر مبتنی بیواسطه یا واسطه با همگی علومدارد؛ ش بنیادی ارزتجربه حسی در شناختهای انسان 

. شود می محقق آن جزئیات یا ها نمونه تک به علم از پس پدیده یک کلیت به علم. هستند حسی ادراک

 افراد به هم انسان کلیت وگرنه داشت؛ کلی بطور انسان از تصوری انسان چند تصور بدون توان نمی

 یا و بود، تطبیق قابل... و درختهاو  سنگهابه  یا و ،گیاهی و جانوری های گونه نفرات به هم و انسانی

 افراد) جزئی و( انسان نوع اینجا در) کلی میان نسبت و رابطه اما !نبود تطبیق قابل چیز هیچ به اساسا

 صورت جزئی متعدد تصورات از پس کلی تصور. است نیافتنی تغییر و ثابت انسان ذهن در( انسانی

 گوناگون آزمایشهای. شود حاصل عقل برای تجربی فرا ای بگونه و بالفطره نیست ممکن و دگیر می

 است، محروممعینی  محسوسات ادراک از یعنی است، معینی حس فاقد کهموجودی  که اند داده نشان

از  کلی تصور آید می بدنیا نابینا که کسی : ندارد هم را محسوسات آن کلی تصور و عقلی درک توان

ش برایدیگر  اصواتتشخیص آنها از نغمه پرندگان و  تصورآمده است  بدنیا ناشنواندارد؛ آنکه  گهارن

خداوند در . ؛ و ..ندارد خوش بوی و بد بوی از درکی باشد نداشته بویایی حس کهممکن نیست؛ فردی 

هان شناخت جدر روند تاریخی ، اصول عقلی. عقل انسان اصول پیش ساخته ای مستقر نکرده است

 "قطعیت عدم"و دامنه کاربرد آنها تغییر می کنند. اصل معنا پدیدار می شوند و در همین روند نیز 

نمی توان سرعت و می گوید:  ، که انقالبی بزرگ در فیزیک و فلسفه و معرفت شناسی بود،هایزنبرگ

تناقض را، اصول عقلی چون علیت و عدم  "قطعیت عدم" موقعیت الکترون را همزمان اندازه گرفت.

به چالش کشید: الکترونها می توانند ذرات فیزیک در که عقل گرایان فرا تجربی و ذاتی عقل می دانند، 

مطلق "بسیاری از تاکنون ! ناپدید شوند؛ از جای دیگر سر در آورند؛ و همزمان چند مکان داشته باشند
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پی پیشرفتهای علمی سقوط کرده ه( در منطق و فلسفه و ریاضی در احکام ذهنی ثابت انگاشته شد) "ها

آئین سنتی عقل مطلق و تغییرناپذیر فقط نوعی می گوید:  باشالرپس عقل تقدم ذاتی بر علم ندارد. اند؛ 

    (. ۱۳۴)فولکیه، دیالکتیک، ص فلسفه است؛ آنهم فلسفه ای متروک 

 

  )حس گرایی(پوزیتیویسم  و (گرایی تجربه) میسآمپیریس

 سنجش آلت یا مقیاس بعنوانماقبل تجربی  عقلی مبادی و اصول به تجربه از مستقل گرایان عقلاگر 

؛ دانند می افکار سقم و صحت مقیاسمنبع شناخت و  تنها راحسی  تجربه گرایان تجربه ،هستند قائل

حس گرایی )پوزیتیویسم
31

 تجربه مکتبنقش مثبت  .است (میسآمپیریستجربه گرایی ) افراطینیز فاز  (

همراه استنام فرانسیس بیکن فلسفه انگلیسی و ، که با معاصراروپای  گرایی
32

 راه که بود ایندر  ،

جهان  علمیشناخت  با که ای فلسفه تکامل برای را راه و ساخت جداان گرای عقلخودبینی  از را خود

بسیار  دیالکتیک، با پیوند در بویژه انسانی، علوم درروش تجربی  کاربست. کرد باز باشد هماهنگ

 آمیخته بشریلتهای خص و عواطف و عقاید با بشدت تاریخ بویژه و برده نام علوم است؛ سازنده و تمثب

هنگامیکه جزئی نگری اما . ممکن نیستپویای امر واقع تجربه با تکیه بر که زدودن آنها جز  است

عدی جایگزین کل نگری گشت، تجربه حسی نیز تعقل را در امر شناخت به کناری نهاد و مکتب یک ب

 و دانند می شناسایی راهنمایتنها  راروش تجربی  ،گرایان تجربه. پدیدار شددیگری در معرفت شناسی 

تجربی  – حسی مرحله ازحس گرایان . بینند می ی عقلراهنمااصول فلسفه و  از نیاز بی را خود

 جهان باره رد پرسشی هر. دانند می ذهنیت به آلودگی عامل را تعقل و روند نمی فراترهرگز  شناخت

نه تنها متافیزیک یا مابعدالطبیعه که  پس است؛ مردود نباشد، استوار حسی تجربه بر بیرونی که واقعی

  .دنندار مکتب این در فلسفه و جهان بینی علمی هم جایی

. با این ند که حواس را تنها منبع معرفت می دانستندددر یونان باستان از نخستین کسانی بو رواقیون

 برابر دروی می دانند. پوزیتیویسم  مکتب پیشگامان ازرا .( م هفدهم سده) انگلیسی الک انجوجود، 

 تنها نهالک . شمرد معقوالت بنیاد را محسوسات ارسطو همچون و ایستاد دکارت و اسپینوزا گرایی عقل

 وامعج تعقلی – تجربی شناخت روند در که نیز را اخالقی عامی هاو ارزش اصول که ،عقلی بدیهیات

چنانکه خواهیم دید، ولی  است.ی بشرت : تجربه حسی تنها منشأ معرفشد منکر ،اند آمده بدست انسانی

و  نیستند قائل معرفتی ارزش محسوسات برای دانند می معرفت منبع تنها را حواس آنکه با گرایان حس

                                                           
31

 این مکتب را گاه به حس گرایی، و گاه به عناوین دیگری چون اثباتی گری، فلسفه تحققی و یا مکتب تحصلی هم ترجمه کرده اند.  

 
32

بنام "مکتب آلمانی" معروف گشته است، مکتب تجربه گرایی و حس گرایی نیز به "مکتب انگلیسی" شهرت یافته اگر مکتب عقل گرایی   

 است. 
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حس گرایان " نزد "عقلباری، ! پذیرفته اند محسوسات ارزش نفی در راعقل گرا  دکارتعقیده عمال 

 معنا و کارکردی ندارد. جان الک در کتاب "فهم انسانی"، "در باب عقل" می گوید: 

"خداوند در حق بندگانش آنقدر بخیل نبوده است که آنها را تنها بصورت موجودات دو پا بیافریند و عقل بخشیدن به 

  آنها را بر عهده ارسطو بگذارد"!

از حوزه کاربردی عقل بیرون می کند؛ اما آنچه را که "کارکرد عقل" جان الک استدالل و استنتاج را 

می داند، عقل را بسی سبک و بی معنا ساخته است؛ وی کار عقل را تحقیق در آنچه به یقین می دانیم 

(۴۶۱)!؟( و آنچه در عمل عاقالنه است )؟!( می داند )راسل، تاریخ فلسفه غرب، ص 
33

. با تحقیر عقل 

برای  مبهم؛ و تاریک مسائل نه ومطرح می شود  اساسی معماهای نه مکتب این رایبو کارکرد آن، 

 !است روشن چیز مهآنها ه

 برخی و ،'حقیقی'را ( حرکت و بعد ،جرم ،شکل مانند اجسام ذاتی خواص) محسوسات از برخیالک 

واس انسان تنها در حشمرد؛ آنها که ذهنی هستند،  'ذهنی'را ( مزه و بو ،رنگ چون ثانویه خواص)

 چهبا  و کجا از است، جهان از ما شناختهای  منشأتنها  حواس اگر که پرسید توان می .وجود دارند

 ،تناقض این انسانند؟ 'ذهن'ساخته از آنها نیز و برخی  'حقیقی'دانسته ایم که برخی از محسوسات  منبعی

 را ها دانستها ذهنی و جمیع محسوسات ر جمیع تا واداشت رام.(  ۱۸)سده  هیوم دیوید و برکلی جرج

 انتقاد با ،(Subjectivism) ذهن اصالت مکتب برجستگان از برکلی جورج. بدانندخاصیت حواس 

نظریه معرفت شناختی خود  اثبات به آن نفی با و کرد آغاز الک جان گرایی تجربه از سرسختانه

)ایده  گراییانگار  وشناسی در معرفت  گرایی حسدو مکتب یکجانبه نگر  از ای آمیزهوی  .پرداخت

 کند، می منوط آن شدن ادراک به را چیز هر بودن واقعی که آنجا از برکلی !استآلیسم( در فلسفه 

 باور در؛ و چون بیرون از ذهن انسان به واقعیتی معتقد نیست، ایده آلیست می باشد. است پوزیتیویست

 نیز را واقع جهان باره در گفتگو حق جهت این از انسانو  دارد؛ وجود انسان فکر در تنها چیز هر او

 اثباتچنین  ،"اصل علیت"بر پایه  را خدا وی. است موجود خداوند فکر در جهان این که کند می پیدا

 بیرون آن علت باید پس نیست؛ مربوط ما میل و اراده به که هست تأثرات برخی ما ضمیر در: کند می

 جهان بر حاکم کهی علیتنظم  باره در سخناصلی ذهنی است و نزد برکلی اما علیت نیز  .باشد ما از

پس از  .خدا فکر و انسان فکر: و واقعی اند دندار وجود چیز دو تنهانزد برکلی  !است باطلباشد  واقعی

برکلی را از تناقض پاک گرداند؛ ولی نیز دیوید هیوم کوشید نظریه های معرفت شناختی الک و او، 

                                                           
33

 را الک جان نزد عقل معنای ،!(؟) است دانسته سودمند عمل در نیز را الک نظری اشتباهات حتی و است پوزیتیویست خود که هم راسل  

 مکتب بانیان نظری تناقضات. دانست عاقالنه عقلی، بررسی از پیش توان نمی هم را عملی ندارند؛ حقیقت به نیازی یقینیات مسلما. فهمد نمی
 تجربهو  کرد رد را گرایی حس و گرایی تجربه هگل. گرددباز  منطق و فلسفه دنیای به هگل با دیگر بار گرایی عقل گشت سبب گرایی تجربه

 .آن عمنب تنها نه وشمرد  شناخت ابتدایی مرحله را
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الادری گری و شکاکیت آمیخت و سخت به میزان بسیار بیشتری به بسم را آمپریسیسم و پوزیتیوی

 را از این بابت برانگیخت: پوزیتیویست  راسلبرتراند ! تا آنجا که خشم انحطاط کشاند

... از هنگامیکه هیوم آثار خود را نوشت تاکنون ردیه نوشتن بر  "هیوم به معنی خاصی ما را به بن بست می کشاند

ان بوده است. من شخصا هیچکدام از ردیه های آنان را قانع کننده نمی دانم؛ طبیعیالبعد رگرمی خاص ماعقاید وی س

اما نمی توانم از این امید چشم بپوشم که می توان دستگاهی کشف کرد که کمتر از دستگاه هیوم آلوده به شک باشد" 

یی می داند )همانجا، ص ؛ راسل وی را ویرانگر مکتب تجربه گرا(۴۹۸)تاریخ فلسفه غرب، ص 

 ،روابط مبتنی بر شباهت و مغایرتنخست را به دو دسته تقسیم کرد: عقلی هیوم روابط باری،  .(۵۰۷

زمانی، هویتی، می باشد؛ دوم روابط  یقینیکه ذهن ساخته اند و معرفت بر آنها  ،کیفیت و کمیتنیز و 

هیوم میان  است. محتملند و معرفت بر آنها مکانی و علیتی که بدون تغییر در ذهن می توانند تغییر کن

 ،تجربهصرفا بیاری یک رابطه علیتی را شناخت و علت و معلول رابطه ضروری و منطقی نمی بیند 

و  که پایه علم است رد می کندنیز وی استقراء را . از سوی دیگر، ممکن می داند، و نه اندیشه و خرد

 ،سمیر اوکاشا)قابل اثبات نیست ض نظم و یکنواختی طبیعت آنرا فاقد پشتوانه عقلی می داند؛ زیرا فر

برای پوزیتیویست، دلیلی بر تداوم نظمی که تاکنون در طبیعت وجود داشته  .(۳۱ – ۳۲فلسفه علم، ص 

است، نیست؛ پیشرفت تاکنونی علم بر پایه روش استقراء تجربی هم دلیلی بر درستی این روش استدالل 

ضرورت تنها در ذهن ربه در پدیده شناسی و کشف قانون کارآیی دارد! پس نه عقل و نه تجنیست! 

که عادت به برقراری توالی میان پدیده ها و امور دارد ،انسان
34

و نه در واقعیت؛ هیچ است وجود ، م

از این دیدگاه، قوانین و نظریه ها تنها  !رابطه ضروری قابل کشفی میان امور واقعی در کار نیست

 هیوم،در مکتب تکرار مشاهدات بدست آمده اند! نتیجه تی انسانند؛ عاداتی که در شناخ عادات روان

؛ تجربه حسی دیگران قابل اعتماد دارد وجود کننده حس فرد حواس در تنهانیز  جسم یک خواص

این مکتب را فراهم کرد و عقل گرایی با کانت و اساسی پوزیتیویسم شکاکانه هیوم زمینه نقد نیست! 

 به حوزه شناخت و فلسفه بازگشت. بویژه هگل 

 زندگی نیازهای برآوردن برای ذهن ساختهرا  عقلی اصولغربی،  ساناروانشن و فالسفه از برخی

 اصول این برایویژه ای  ارزش آنها ؛کنند تغییر است ممکن نیازها تغییر با دانند؛ می اجتماعی و فردی

          . را درک نکرده است 'دانش مجازی' و 'حقیقیدانش ' دیدگاه، تفاوت کیفی میان این. نیستند قائل

آغاز "و  "پایان عصر فلسفه. "م ۱۹در سده ، مکتب پوزیتیویسمرسمی بانی ، فرانسوی آگوست کنت

، "تخیلی –افسانه ای "بگفته وی، تاریخ اندیشه بشر سه مرحله اساسی  !را اعالم کرد "علم دوران

                                                           
34

 بدین ترتیب، هیوم که علیت را از جهان واقعی بیرونی بر می دارد، بر ذهن و روان انسان اعمال می کند!   
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علم گرایی بارز آگوست کنت و پوزیتیویستها، پیموده است. را  "علمی –حسی "و  "فلسفی –عقلی "

ای رابطه ، فلسفه و علم و، تعقل و تجربهمیان ؛ زیرا مسدود نمودهم پیشرفت علم و پژوهش علمی را 

 کند، می پرهیزو تعقل منطقی  جهان به فلسفی نگاه ازکه  یسمیوپوزیتو  موجود استضروری و متقابل 

مارکسیستها در برابر این مکتب از ضرورت  ...رسد نمینظریه  ساخته مرحل به هرگز نیز علم در

گرفت، که تنها فلسفه ویژه خود را در بر می بود ولی برداشت آنها از فلسفه چنان محدود گفتند؛ فلسفه 

 که تأیید خود را نه در "علم علوم" بلکه در علوم واقعی می یابد""فلسفه مارکسیستی یک جهان بینی است زیرا 

تنها منطق  "فلسفه کهن""علم علوم" یا از م.(  ۱۹)سده  انگلس. (۱۳۸انگلس، آنتی دورینگ، ص )

و هم پیوستگی شمرد را "مردود" فلسفه های سازی" جهان "انواع  ؛برگزیدصوری و دیالکتیک آنرا 

سپس در تناقضی آشکار از فلسفه . وی دانستمشاهدات طبیعی و ساخت تصویر جهانی را ناممکن 

تا فلسفه مارکسیستی را کرد نوان بیان روابط معین انسان و جهان و "برنامه رفتار اجتماعی" دفاع بع

 ،گرایی تجربهشایان ذکر است که . (۲۰۲ص شناخت و سنجش مارکسیسم،  طبری،احسان )اثبات کند 

 نظری کارو هر گونه  ایدئولوژی کردن خوار و گرایی عمل از سر، اجتماعی و سیاسی مبارزه امر در

 .آورد در

 در قوانین بصورت که ،محیطی های مشاهده میان دقیق روابط رقراریمکتب حس گرایی کار علم را ب

وظیفه دانشمند را نه تعقل منطقی و منظم بر روی داده های تجربی و  پوزیتیویست. داند می ،آید می

 فرایند یک تنها" قانون کشف"، بلکه "توجیه قانون" بر مبنای امور عینی می شناسد؛ "قانون کشف"

 است. مشاهدات فرمولبندی در تنها کپرنیک و بطلمیوس نجوم تفاوتدر این مکتب،  !است روانشناختی

اصول و روشهای عقلی زاده ذهن دانشمند ! است بوده اختراعیتنها  که کشف نه کپرنیک کار بنابراین،

 هراز سوی دیگر،  !مهم توجیه آنست ؛، مهم نیستچگونه فرضیه و نظریه می سازدوی اینکه و  هستند

 آن از چیزی شود قطع ادراکات این اگر نیست؛ آن باره در حسی ادراکات مجموعه جز چیزیپدیده 

در  ،بمانند وفادار عمل در خود مکتب به بخواهند اگر ،حس گرایی پیروان! ماند نمی جای برپدیده 

نخواهند رسید. به فاز فرضیه سازی هم  هرگزو توقف می کنند شناخت همان نخستین مرحله تجربی 

 واقعی جهان( و سوبژکتیویستها اصالت ذهن )ایده آلیستهاو مثالی گری همچون پیروان سرانجام  آنها

. بودند کرده تعطیل راو تحقیق فلسفی  ورزی خرد آن ترس از که ای نتیجه کنند؛ می نفی را بیرونی

 تاو  ،ساختند منحصر کند می درکانسان  حواس آنچه بهجهان شکوهمند هستی را نخست پوزیتیویستها 

واقعیت گامی فراتر نهاده و ؛ سپس نفی کردندسازی ذهن انسانی را هم تصویر  که رفتند پیش آنجا

 بیند می انسان کههم  خوابیبدین ترتیب، منکر شدند. حواس کوچک دنیای بیرون از را هم محسوس 

 وجود فردی حواس ازی بیرون واقعیت نیز بیداری در زیرا ؛نامدب واقعی غیر بیداری درآنرا  تواند نمی
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و انسانند  ذهن ساخته آنها نظر از نیزضرورت و هم پیوستگی  ،فلسفی چون نظم –اصول عقلی  !ندارد

آنها را بدالیل کاربردی  انسان؛ این اصول، که ذهن دنبر هیچ بخشی از جهان واقعی حاکمیت ندار

 از پس دنبگوی دنتوان نمی ولی دنده جای خود در را حسی مدرکات دنتوان یم، تنها است کرده اختراع

  .داد خواهد رخ ای حادثه چه آن

 سفیدی صفحه همچون تولد آغاز در انسانمغز شناخت روندی است جبری؛  ،پوزیتیویسممکتب در 

 نقشبندی این در (خرد و اندیشهفعالیت ذهن ) و ،شود می نقش آن بر بخود خود حسی معلومات که است

م.(  ۱۹ – ۲۰)سده  ماخ ارنستکه بگفته  استفردی  حسی ادراکات هماننیز  تجربه. هستند اثر بی

نیز  حواس خطای، شود شمرده جهان حقیقت تنها حسی ادراکاتهنگامیکه می باشد.  واقعیجهان  یگانه

 دهد می فریب را ماو  گیرد می حسی ادراکات از غلط نتیجه که ماست فکر اینمی شود؛ زیرا  معنابی 

 : آنها خود نه

 این است، شده شکسته آب سطح با تالقی نقطه در که ببینیم و بریم فرو آب در مایل بطور را مستقیمی چوبدست اگر"

 آمده پدید حقیقتا بصری، ادراک اعتبار به بلکه نیست، باشد شده ناشی نور انکسار از که حسی خطایی شکستگی

بر کپرنیک همانگونه که نظریه  ؛(۱۳۰ ص جدید، فیزیک در جهان صویرت پالنک، ماکس) ؟!"است

 شکستگی گزارش به نسبت برتری هیچنیز  ادراک این درست تبیینبرتری ندارد،  بطلمیوسنظریه 

 اساسی ویژگی بهمعرفت شناختی ماخ نیز همچون هیوم و دیگر پوزیتیویستها  دستگاه !ندارد چوبدستی

و شخصیت پژوهشگر  فکر طرز از مستقلو  پایدارشناسی  جهان دستگاه یک تنظیم که علمیپژوهش 

 فرق 'دیگران احساس' و 'خود احساس' میان مکتب این(. ۸۱ – ۸۲ صهمانجا، ) است توجه بی است

 بطور جز کنند می احساس دیگر انسانهای که را آنچه و است، حقیقی کنیم می احساس خود ما آنچه تنها": نهد می

 چنین ای شالوده برو شناختی  دانش هیچ مسلما(. ۱۳۳ صهمانجا، ) "کنیم نمی ستنباطا مستقیم غیر

 جهان سراسردانشمندان  برایدانشمند  یک علمی آزموننمی گردد.  بنا( شخصی تجارب) باریک

: من مداری و خود بینی استحس گرایی نیز، همچون عقل گرایی، ریشه خصلتی . است ارزشمند

 حواس دریچه از مستقیما آنچه جز را معرفتی نوع هیچ و دهد می قرار آفرینش مرکز را دخو وجود خودنگر شخص"

 انسان اگر(. ۱۸۲ ص رود، می کجا به علمپالنک، ماکس ) "داند نمی تمام و کامل و واقعی رسد می بوی

 یدارب چون و ندارد، وجود جهانی دیگر رود می بخواب هنگامیکه باشد، مکتب این منطقی نتایج پایبند

حس  پیروان و است تضاد در سلیم عقل با منطقی نتایج این است؛ جدید او برای چیز همه شود می

منیت پوزیتیویستی در فلسفه سوفسطایی نامدار یونان . نهند می پا زیر آنرا عمل در گاهناگزیر  گرایی

تفاوت و متغیرند؛ احساسها مریشه دارد. بگفته پروتاگورس،  ،)سده پنجم ق. م.( پروتاگورسباستان، 
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انسان ؛ پس داردخود را خاص  ت، و هر کس نیز احساسهر احساسی تنها در همان لحظه درست اس

  مربوط می شود!صاحب نظر به "فن بالغت" تنها یک نظر نیز تثبیت ! استتنها مقیاس حقیقت 

 در بدوی یانسانها :به چشم می آیدبینی ذاتی آن  خودپیش از هر چیز ، حساصالت مکتب در نقد 

 این تا کردند؛ می تقسیم "دشمن" و "دوست" دسته دوه ب را آنها طبیعی یو پدیده ها نیروها با برخورد

بردارد علمی معرفت بسوی گامی انسان نبود ممکن ،داشت وجود نگرش
35

 شخصی منفعت هنگامیکه. 

سخن (. ۱۹۴ صا، همانج) شد برداشته معرفت پیشرفت برای گام نخستین رفت، بیرون تفکر دایره از

عمل اجتماعی بهبود دانش و پیشرفت سدی بر  ،همه چیز است"و مقیاس پروتاگوراس که "انسان میزان 

 جهان مرکز( کند می زندگی آن بر انسان که ای سیاره) زمین که فکر اینگام بعدی،  دربود. انسان 

رازهای شگفت انگیز  از هپرد خارجی جهان که بود هنگام این از. رفت بیرون تفکر دایره از ،است

 به هرگز بود نکشیده دست بینی مرکز خود اندیشه از انسان اگر که کند می تأکید پالنک. برداشت خود

(همانجا) یافت نمی دست علم در پیشرفتهایی چنان
36

 . 

در برابر راسیونالیستها که از "خرد ناب" و ما قبل تجربی دم می زدند، پوزیتیویستها به "تجربه ناب" 

 هر منبع و سرچشمهبی تردید، روی آوردند و احکام عقلی را به نیازهای روانی انسان نسبت دادند! 

بدون و ، نظری نسان بدون اصول و مبانیتجربه ناب وجود ندارد. ا؛ اما است تجربهی معرفت گونه

 . نمی کنداراده به تجربه امر واقع روش و هدف، 

و نگاهی غیر تاریخی  کند انکار را پژوهنده شخص از لمستق علمی هر است ناچارحس گرایی مکتب 

 گامحقیقت جهان واقعی بیرونی  بسوی عقل حکم به باید علمبه علم داشته باشد. اما و غیر اجتماعی 

 حس مکتب. دهند می خبر آن از تنها و نیستند واقعی جهان ما حسی ادراکات که کند باور و بردارد

به د افراو دنیای کوچک حواس  ابتدایی حسی تجربه در را بیرونی واقعی جهانعظمت و شکوه  گرایی

 حقارت می کشد. 

 

 

 

                                                           
35

در بسیاری از تمدنهای باستانی که انسان خود را مدار و محور خلقت می دانست، هر پدیده و جنبنده ای را که بزیان منافع خویش می دید   

 جهان بینی توحیدیدر همین "من مداری" است(.  ثنویتدایان شر" چون "اهریمن" می پنداشت )ریشه خصلتی آفریده "ارواح پلید" و "خ
 اندیشه انسان را از "من مداری" و پیامدهای معرفت شناختی آن آزاد ساخت و راه پیشرفت دانش هموار گردید.

 
36

ناتوانی دچار می شود و عمل نیز به ویرانی  و رکودگردد، اندیشه به و ثنویت اصل راهنمای اندیشه  شود، دینی تبیین بینی مرکز خود اگر  

 و تمدن رشد نمی کند.    فرهنگ و دانشو خشونت می گراید؛ در ثنویت، 
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 نقد راسیونالیسم و پوزیتیویسم

 شناختها سقم و صحت مالکعامل شناسایی و و عقل به تنهایی حس هیچیک از دو منبع که دانست باید 

 یک هر است؛ همراه منطق و عقل اندیشه و با پایان تا آغاز از تجربه و عمل ،شناخت روند در نیستند؛

 ه از یکسو،تجربهدایت  دری عقلو احکام  اصول نقشند. ونمی ش جدا هم از واست  نیازمند دیگری به

 و 'عقل' متقابل مناسبات از نشان ه پویای امر واقع از سوی دیگر،تجرب روند در آنها پاالیش و پیدایش و

 و پیچیده تعامل در اشیاء حقیقت که بپذیریم اگر. دارد بشر دانش پیشرفتگسترش شناختها و  در 'تجربه'

 قضایا و احکام نهایی سقم و صحت معیار تنها پس گردد، می شناخته منطقی تعقل و حسی تجربه متقابل

 دیگر نظیر نیزفهم پیوند جدایی ناپذیر عقل و تجربه . باشد "خرد ناب" یا و "ناب تجربه" تواند نمی نیز

 مکاتب ناتوانی مشاهده با و دانش پیشرفت تاریخی – اجتماعی روند در ،جهان بر حاکم عام قوانین

 یا وبا کار صرفا ذهنی  نه واست  آمده بدست( پوزیتیویسم و راسیونالیسم) نگر یکجانبه شناختی معرفت

 ذهن باشد، "ناب تجربه" وساطت نیازمند تنها نظری احکام سنجش اگر. فردی معین تجربه یک پی در

 تجربه"این محدودیت برای  است، مکان و زمان به محدودانسانی  تجربهاگر زیرا  افتد؛ می کیتشکا به

برخالف آنچه مکتب عقل گرایی می گوید، از سوی دیگر، . )بفرض وجود!( مطلق خواهد بود "ناب

مستقیم )حسی( و غیر مستقیم  شده گرفته بکارتجربی  روشهای ازاصول راهنمای عقل  جداسازی

 ولی ؛است دانش کاخ اولیه پایه تجربی گیریهای اندازه. است ناممکنه گیری با ابزارهای فنی( )انداز

 چشم وفق بر بایدآنچه مکتب حس گرایی می گوید،  برخالف گیریها اندازهتجربه حسی مستقیم و 

شد. داشته با بر در راجهان پیرامون  از جو و پرس که شوندو منظم  مرتباز پیش تعیین شده  اندازی

 پیشرفت تواند نمی دیگری بدون یکی و دارند، یکدیگر با نزدیکی وابستگی همواره نظری پژوهش و تجربی پژوهش"

 کوششهاینباید فراموش کرد که (. ۱۴۸ صماکس پالنک، تصویر جهان در فیزیک جدید، ) "کند

نیز  کرد؛ گذاری پایه را شیمی علمبود که  طال به ارزش کم فلزات تبدیل برای بیهودهظاهرا  و پراکنده

 مبدأ( اتر به نسبت زمین مکان تغییر) زمین مطلق حرکت گیری اندازهجهت  بیهودهبظاهر  کوششهای

 )همانجا(.   گشت انشتاین نسبیت نظریه

 اگر؛ ، که روندی آشکارا اجتماعی است، عمیقتر استجامعه و انسان شناختپیوند تجربه و تعقل در 

 اجتماع و انسان شناخت روند بودن اجتماعی در است، مشکل بیعتط شناخت بودن اجتماعی درک

 دیگران تجارب ارزش نیابد حضور اجتماعی تجربه و عمل میدان در کسی اگر. دارد وجود تردید کمتر

 تجربه دستاوردهای نگر، یکجانبهمعرفت شناختی  مکتبایندو  نفی با که اینجاست در. فهمد نمی را

 دریافت حقیقت گردد؛ می تبیین جمعیفردی و  خرد در و آمیزد می هم در دیگران تجربه و شخصی
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های دیدگاه و فلسفه حتی. شود می اجتماعی معضالت و مسائل حل راهگشای انسانی عمل و گردد می

بود دننخواه عمیق درک قابل اجتماعی تجربه درهمزمان  شرکتتعقل و  بدوننیز  وحیانی
37

 . 

 

 (ت گراییمصلح)پراگماتیسم عمل گرایی و 

مکتبی در زمینه شناخت جامعه و وجوه گوناگون آن پدیدار گردید که پوزیتیویسم، با بنیادی در پیوند 

در  مکتب اصالت عملهای سیاسی و اجتماعی را به فایده عملی آنها می سنجید. نظریه صحت و سقم 

؛ بی آنکه ون گشتمد( .م ۱۹ – ۲۰ سده) جان دیوییو  ویلیام جمیزروند رشد سرمایه داری توسط 

( معیار عینی برای م. ۱۶)سده  هابسنیز  پیش از اینهامحدود نمود. آنها زمانه و نفر بتوان آنرا به ایندو 

نیک و بد قائل نبود و آنها را بر مبنای مصلحت شخصی توجیه و تبیین می کرد؛ حقیقتی در نیک و بد 

در این مکتب، الک اخالقی آن می دانست. دیوید هیوم نیز سودمندی و فایده یک عمل را منمی دید. 

، سامانه ها، راهبردها و حتی راهکارها در زمینه هامالک درستی یا نادرستی دیدگاه "نتایج سودمند"

آنگاه که در نگاه ویلیام جیمز،  .؛ حقیقت نزد پراگماتیستها نسبی استاستاقتصاد و فرهنگ سیاست و 

دلیل منطقی به عقیده ای ایمان آورد؛ زیرا هیچ دلیل  ضرورت عملی در کار باشد می توان بی هیچ

یکسان منطقی بر له یا علیه یک نظریه یا یک دستگاه عقیدتی نمی توان یافت و همه از احتمال صحت 

)راسل، تاریخ فلسفه  !است" صحیحباشد،  مفید"یک اندیشه مادام که اعتقاد بدان برای زندگی ما برخوردارند: 

"فرضیه خدا اگر به وسیعترین معنای کالم بطور در باره خدا نیز می گوید: م جیمز ویلیا. (۶۰۷غرب، ص 

)همانجا(؛ و برایش اهمیتی ندارد که خدا فی الواقع وجود دارد یا نه؟!  رضایت بخش عمل کند، صحیح است"

 ارزیابی کرده است: چنین را "جنون ذهنیت" جیمز راسل 

ختن روبنای اعتقاد بر شالوده شک، و مانند همه این قبیل کوششها متکی "نظریه ویلیام جیمز کوششی است برای سا

 (. ۶۰۸، ص )همانجا بر سفسطه و مغلطه است"

ثیر عمیقی در آموزش و پرورش، اخالق و سیاست در که تأجان دیویی، پیشوای فلسفه امریکایی، 

 در( تعبیر نمود و Instrumentalismپراگماتیسم را به ابزارگرایی )جامعه امریکایی داشته است، 

وی همچنین رابطه حقیقت و واقعیت را نشاند!  'حقیقت'را بجای  'تحقیق'خود  شناختی معرفت نظریه

نظریه دیویی  گسست و "توافق همگانی" را حقیقت شمرد و "نتایج رضایت بخش" را معیار نیک و بد!

         (.۶۱۴مریکایی است )همانجا، ص "فلسفه قدرت" و در پیوند با "محیط تجاری" ا ،حتی به تعبیر راسل
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  .است تاریخی – اجتماعی پویای تجربه درفعال  شرکت عدم نیزی قرآنعمیق معانی  درک عدم اصلی علت  
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اصحاب مدرسه( یا  اسکوالستیسم)قرون وسطی پراگماتیسم واکنشی بود در برابر فلسفه عمل گرایی و 

عمل در شناخت حقیقت نمی داد و به رابطه ای میان حقیقت تجربه و هیچ نقشی به  ،ذهنیت گرا بودکه 

 غرب فرهنگی و اقتصادی جغرافیای درپراگماتیسم  مکتب هک آنجا از و زندگی عملی انسانها قائل نبود.

 تأثیر آن از بیشو  کمنیز غرب  فلسفی و اجتماعی – سیاسی مکاتبهمه  گردید، پدیدار داری سرمایه

 بخش فایده عملو بویژه  ،سرمایه داری و علوم اجتماعی آنآنکه هم با  انگلسو  مارکس .پذیرفتند

در داشتند،  "بخش آزادی"و  "تاریخی"نگاهی  اجتماعیعمل  بهو  را نقد می کردند ،داری سرمایه

مالک مطلق عمل دایره نگاه  .کردندعمل را مالک مطلق حقیقت معرفی  فویر باخانتقاد از مکتب 

سرانجام در فاز لنینیستی نیز اجتماعی عمل را تنگتر کرد و اجتماعی عمل به بخش  آزادی –تاریخی 

شدی ب مارکسیستمحدود به عمل حزمارکسیسم 
38

ه در حوزه اجتماعی ننظریه ها شناخت و سنجش . 

دراز تجربه ؛ راعمل اجتماعی سمت و سوی و نه  ،اجتماعی را نادیده بگیرددرازمدت تجربه می تواند 

کوتاه مدت آن تفاوت کیفی  تاریخی آن نیز با عمل کوتاه مدت سیاسی و فایدهارزش اجتماعی و مدت 

ستها در خوش بینانه ترین تحلیل گرفتار ساده سازی در حوزه اجتماع هستند که پراگماتی. داردعظیمی 

همچون حوزه طبیعت
39
تجربه را تنها مالک صحت و سقم فرضیه ها می دانند. در حوزه انسانی، تعقل  

)نه عملی با فواید کوتاه مدت( اجتماعی گسترده مدت و بلند منطقی و پژوهش نظری همراه با تجربه 

اگر دیدگاهی نتواند سودمند افتد، ناحق پراگماتیسم،  در مکتبو ارزیابی دیدگاههاست.  سنجش مالک

در  ظرینپژوهش اجتماعی،  –دیدگاه در حوزه انسانی یک در بررسی حقانیت در حالیکه  ؛ستا

پراگماتیسم نگاهی کوتاه مدت، تنگ و باری، . استتجربی پیوندی تنگاتنگ و جدایی ناپذیر با کاوش 

 را حقیقت گذارند، می گام که هم" سیاست" عرصه درپراگماتیستها ی به تجربه اجتماعی دارد. یک بعد

باشد داشته بهمراه برایشان مدت کوتاه منافعی تنها که کنند می مصلحتی قربانی آسانی به
40

بگفته ویلیام . 

 جیمز: 

ه نتیجه عملی بر آن مترتب باشد. "هر معنی و هر حکمی از احکام ذهنی انسان وقتی شایسته تحقیق و بحث است ک

نسبت به ثیری در اعمال زندگی نداشته باشد گفتگوی آن تضییع وقت و کار لغو است. پس میزان حق و باطل أاگر هیچ ت

هر معنی و هر رأی و قولی تأثیر و نتیجه عملی است که با اعتقاد به آن معنی و آن قول برای انسان مترتب است و اگر 

 )محمد علی فروغی، سیر حکمت در اروپا(.  ذب و خطاست"خالف آن باشد ک
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 خوار را ایدئولوژیک و فرهنگی کار تنها نه که مسلحانه مشی با ایرانی رادیکال چپگرای سازمانهای و احزاب گرایی عملمقایسه کنید با   

 می خود ایدئولوژیکی و سیاسی حقانیت مالک یگانه بخش آزادی انقالبی عمل" محوری شکل" بعنوان را نظامی راهکار بلکه کردند، می
 شمردند. 

  
39

 سقم شناسیها با "تجربه ناب" و بدون کاربرد اندیشه و خرد ممکن نیست. حتی در حوزه طبیعت نیز بررسی صحت و   

 
40

 .ستزیر تأثیر مکتب پراگماتیسم ا آنها وابستگان و غربی زمامداران سیاست در دوگانه اخالق  
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 درونی تمایالت و ذهن تابع را بیرونی واقعیت و گرفته نادیده را اجتماع و طبیعت قوانین پراگماتیسم

برغم توسعه طلب غربی سرمایه داری ! می کند مصلحترا فدای  حقیقت، ؛ این مکتبسازد می انسان

خویش سلطه جهانی ا نیز جهت فایده عملی اش برای حفظ و بسط ماهیت ماتریالیستی اش، مذهب ر

بیر مذهبی نیز اگر فایده عملی هر چند کوتاه ابخدمت می گیرد؛ حتی ارتجاعی ترین و فاشیستی ترین تع

!نداز حقانیت ولو نسبی برخوردار مدت داشته باشد،
41
  :بگفته علی اکبر ترابیباری،  

ماعی سودپرست خود عقیده دارند که حقیقت عبارتست از سودمند بودن. بدین "پراگماتیستها تحت تاثیر محیط اجت

بتدریج از فکر و روش علمی دور می شوند و به اندازه ای با دانش با سرپیچی از قبول دترمینیسم  ترتیب پراگماتیستها

لحت آمیز را و هر به مقتضای سودجویی )بجای حقیقت جویی( حتی هر گونه دروغ مصو واقعیت فاصله می گیرند که 

اگر  (ملل و اقوام و بشریت را بطور کلی قرنها از پیشرفت و ترقی باز داشته اندرا )خرافاتی که گونه اوهام و خرافات 

(۴۳، ص )فلسفه علوماز گسترش آنها بعنوان حقایق جانبداری می کنند"  دادند تشخیص خود منافع موافق
42
. 

 به که طبیعی علوم از است؛ دوگانه علوم با غربی لبط توسعه و زورمدار داری سرمایه برخورد

 به که" اجتماعی – انسانی علوم" آن و بیافزاید، آنها قدرت بر و بیانجامد اقتصادی و فنی پیشرفتهای

 نافی که اجتماعی پژوهشهای و علوم آن با ولی شود، می استقبال دهد پاسخ آنها جویانه سلطه نیازهای

 .ستیزد می است داری سرمایه مناسبات و استثماری بطروا و غرب سلطه جاودانگی

   

  (شکاکیت و گری الادری) اگنوستیسیسم

 خاص وضع بهصرف  بستگی جهان این های پدیده از انسان ادراکات کیفیت، الادریون و بگفته شکاکان

: نتیجه. دکن می تغییرنیز  ادراکفرد،  وضع تغییر با. خارجی پدیده کیفیت نه دارد کننده ادراک فرد

 انقالبهای ؛اعتمادی به یافته ها و دانش بشری نیست مکتباین  دربنابراین،  !دانیم نمی چیست؟ حقیقت

بی اعتمادی شکاکیون به دستاوردهای علمی از آنروست  !است بشری دانش بنیادی سست گواه علمی

 دو هر عقل و حس ؛ی دانندم حقیقت شناخت برای مطمئنها و منابع  ابزارفاقد اساسا را  انسانآنها که 

 ارائه از. بنابراین، نیست کافی خطا از نیتؤمص براینظری  منطقتجربی و روشهای  و کنند می خطا

 در! نگریست تردید و احتمال با باید را ریاضی قوانین حتی و کرد خودداری باید قطعیو نظریه  قانون

                                                           
41

و عراق و لیبی و سوریه  در افغانستان غرب امپریالیسم توسطو داعش و ...  القاعده و طالبان گرفتن خدمته ببرای نمونه می توان از   

 و... یاد کرد. 
 

42
سلطه گران و سلطه از جانب  آنها زودگذر سیاسی فواید بدالیلنژادی و ارتجاعی ترین سنن مذهبی نیز  – قومی های افسانهپوچ ترین   

  به کار گرفته می شوند. جویان 
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 کهرا  علیتعمومی  اصل حتیک هستند؛ و یا مشکو اعتبار بینیز  شناخت راهنمای اصول، مکتب این

  .شد افکنده بدوردر بیشتر زمینه ها  بود، فلسفه و علم بنیادی پیشفرض

.م. در یونان باستان آغاز شد. قدر سده پنجم  پروتاگوراسو  سوفسطائیاننهضت فکری شکاکیت با 

است: "انسان چنین  ، که فرمول جهانشمول شکاکیت تا امروز می باشد،سخن معروف پروتاگوراس

که هیچ حقیقتی بیرون از ذهن انسان وجود ندارد که این سخن بدین معنی است میزان همه چیز است"؛ 

نتیجه عملی این شکاکیت، هم ارز دانستن نظریه ها اعم از در میان اختالفات نظری انسانها داوری کند. 

ا و نادان می باشددرست است؛ نتیجه اخالقی آن نیز یکسان دانستن ارزش داننا درست و 
43

بر پایه این  !

یاوه سرایی ارزیابی می شود، بلکه کال  یکسان کپرنیک و بطلمیوس نظریهل مثانه تنها برای سخن، 

همچنین از آنجا که حیوانات نیز ادراک حسی  !می باشدابلهان با سخنان منطقی دانشمندان نیز هم ارز 

دارای حواس تعمیم بدهیم، مرز کیفی انسان و دارند، اگر سخن پروتاگوراس را به همه موجودات 

 :مکتبدر این نیز مخدوش می شود! در شناسایی جهان حیوان 

همچنین اگر قضاوت یک شخص همانقدر صحیح باشد که قضاوت شخص "هیچکس از کس دیگر بیشتر نمی داند... 

 راسل،) یل پروتاگوراس اعتبار دارد"دیگر، پس کسانیکه می گویند پروتاگوراس اشتباه می کند دلیلشان به اندازه دل

پذیرش الزامات عملی )سده پنجم ق. م.( که می کوشید از سقراط  ؛(۱۲۹ ص غرب، فلسفه تاریخ

 از سخن پروتاگوراس گفت: نمایشی در دفاع سر باز بزند،  شکاکیت

عواقب و ن معنی که باشد؛ بدی "بهتر""یک حکم نمی تواند از حکم دیگر "صحیح تر" باشد، اما می تواند از آن 

باری، ! ه شدافراشتبر پراگماتیسم اولیه ؛ بدینگونه پایه های )همانجا( نتایج بهتری بر آن مترتب باشد"

حقیقتی وجود ندارد؛ اگر هم داشت در تفسیر سخن پروتاگوراس و فرمولبندی شکاکیت گفت:  گورگیاس

ناسد نمی تواند آنرا منتقل کند. "اگر" ها انسان توان شناخت آنرا ندارد؛ اگر هم فردی بتواند آنرا بش

!هم شک داردشکاکیت بیانگر آنند که گورگیاس به 
44

 معقوالت و محسوساتبا حقیقت دانستن  ارسطو 

 سپاهی) پیرهون با شکاکان سوفیسم، مکتببدنبال تضعیف به انتقاد از شکاکیون پرداخت.  اولیه

  ...شدند اندیشه دنیای وارد تیمونشاگردش و  (اسکندر

                                                           
43

پرسشی است برانگیزاننده که پیام معرفت شناختی آن نفی بنیادی شکاکیت و  ؛(۹ زمر،" )برابرند؟ ندارند علم که آنان با دارند علم که آنها آیا"  

 الادری گری است.
 

44
شاید وفاداری به مبانی معرفت شناختی شکاکیت، گورگیاس را به بیان این اگرها واداشته بود؛ در غیر اینصورت، شک با یقین )یقین به   

هم می آمیخت و مکتب را دچار تناقض درونی می ساخت. اما از سوی دیگر، بنیان هر  نبود حقیقت و ناتوانی انسان در شناخت حقیقت( در
فلسفی از اعتبار  –مکتبی )حتی شکاکیت( بر جزمیت و یقین است؛ گورگیاس با این سخن، شکاکیت را بعنوان یک مکتب معرفت شناختی 

د، یقین )یقین به وجود حقیقت و امکان شناخت آن( جای شک را ساقط نمود! شاید او نتوانست بفهمد که اگر در مبانی شکاکیت نیز شک شو
 خواهد گرفت.   
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 ذهن خطای از توان می درست منطق کاربست بابر این باورند که  یقین اهلدر برابر شکاکیون، 

 توان هم و است پایان بی جهان حقایق هم زیرا شد نخواهد کسی نصیب کل علم البته .کرد جلوگیری

 می کیفی آنراشکاکیون  که آنگونه نه است کمی ناتوانی و محدودیت این؛ محدود انسانحسی و عقلی 

 بطالن و نهاد گسترش به رو علمی کشفیات هنگامیکهدر عصر جدید،  ...دنافت میسفسطه  به و دندان

 بشردانش و شناختهای  ارزش و گرفت قوت باز شکاکیت گشت، روشن علمی های نظریه از بسیاری

ار شدن دانسته ؛ کما اینکه ظهور شکاکیت و سفسطه در یونان باستان نیز بدنبال بی اعتبپذیرفت کاستی

همچون پیرهون  نیز کانتاست.  کانت ،در این عصر پیامبر مکتب شکاکیت. های پیشین یونانیان بود

پیشتر دیدیم که دید.  می ناتوان حقیقت دریافت در را( عقل و حواس) جهان شناخت انسانی ابزارهای

عقلی را همچون عقل  از یکسو اصولوی کانت میان دو منبع اصلی شناخت جدایی مطلق نهاده بود؛ 

گرایان فرا تجربی دانست؛ از سوی دیگر، ذهن انسان را همچون حس گرایان از شناسایی آنچه به 

همچون پاندول میان دو مکتب یک بعدی معرفت شناختی که وی  .تجربه حسی در نمی آید ناتوان دانست

منابع شناخت انسان کیفی  شمردن سرانجام با ناتوان ،در نوسان بود)راسیونالیسم و پوزیتیویسم( 

ارادوکس شکاکیت و الادری گری در پنخستین  کرد!تحقیر را کل دانش بشری رزش )حواس و عقل(، ا

آن با یقین همراه باشد، شک و یقین در هم می آمیزد و مکتب دچار تناقض اینجاست که اگر مبانی 

زیرا یقین  ،مکتب سست می شود درونی می شود؛ اگر با یقین همراه نباشد )اگرهای گورگیاس(، پایه

شکاک ناگزیر می شود برای اثبات دیدگاه خود و نفی آنستکه دوم پارادوکس  .گرددمی جایگزین شک 

در کشف حقیقت شک ها ( استفاده کند که به توانمندی آنو تجربه دیگران از همان منابعی )عقل و دانش

)فلیسین شاله، شناخت روش علوم یا فلسفه  ردشکاک واقعی وجود ندا ،پاسکالبگفته باری، داشته است! 

 (.  ۲۲۹علمی، ص 

معرفت دستگاه بر پایه وی . پرداخت فلسفه و علم دستاوردهای ارزیابی و نقد به کانت انتقادی فلسفه

 فلسفه زمینه سه در رادانش و شناخت  ارزش، )جداسازی تجربه و تعقل در روند شناخت( ی اشختشنا

  :کردبرآورد اینگونه  طبیعی لومع و ریاضیاتمتافیزیک، 

 مسائل زیرا ؛دانستبیرون از قلمرو شناخت  است شده گفتهمتافیزیک  زمینه دررا که  آنچه( کانت ۱

متافیزیک در خأل پیش دانش بگفته او،  .است بیرون آزمایش و تجربه و حسقلمرو  از متافیزیک فلسفه

در ستیزی بی پایان و باشند، قابل اثبات و نه قابل نفی  ایده هایی که نه .می رود و لذا قضایایش جدلی اند

به سردرگمی وی  ،جداسازی تجربه و تعقل در دستگاه معرفت شناختی کانت .درخواهند ببسر فرجام  نا

در معرفی متافیزیک، نادیده گرفتن پیوندهای علم و فلسفه، و جداسازی مطلق فیزیک و متافیزیک 

  ید.  )طبیعت و ماورای طبیعت( انجام
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و  و آزاد از تجربه )ماقبل تجربه عقل آفریده آن های مقوله زیرادانست می  یقینی را ریاضیاتکانت ( ۲

(برهانی
45
 ازبیرون  و تجربه ازآزاد  متافیزیک همچونریاضیات نیز بندی وی از علوم، ه در طبق .اند 

اساسا کانت شناخت را . است برکنار جدلی گونه هر از متافیزیک برخالف اما؛ است شناخت حوزه

تیره از را )متافیزیک و ریاضیات( است  که بگمان او از تجربه حسی آزادی اندیشه اد که می دانحسی 

از جدلهای ریاضیات پرسشی که در اینجا مطرح می شود آنستکه که چگونه می کند. ارزیابی نشناخت 

و از هر سرچشمه گرفته  "د نابخر"متافیزیک از متافیزیکی برکنار مانده است در حالیکه همچون 

  است؟تجربه ای آزاد 

 و اند گشته استوار حواس پایه بر تجربی علوم :کرد تقسیم نظری و تجربی به را طبیعی علوم( کانت ۳

 کنش بودن برابر و جهان ماده مقدار بودن ثابت چون تجربی غیر مفاهیم بر نظری یا ناب طبیعی علوم

 ،طبیعت در. آزادند تجربه از ریاضیات همچون نیز فیزیک نظری هیممفا. حرکت انتقال در واکنش و

)محسوسات( نمودها یا ها پدیده درک توان تنها انسان ذهن
46
 ها بود نه و دارد آیند می در حس به که را 

)معقوالت( ها ذات یا
47
 که همانست شده درک آنچه آیا که بود مطمئن توان نمی هم ها پدیدهباره  در ؛را 

 درک مکان و زمان ظرف از بیرون را جهان امور از چیزی تواند نمی انسان. است ذهن از بیرون در

 ذهن را کیفیت ایندو :هستند ذهن زاییده و ندارند وجوددر دیدگاه کانت  مکان و زمان حالیکه در کند؛

علیتی رابطه و علیت اصل چون دیگر معقوالت همچون انسان
48
 نظم یطمح پراکنده تأثیرات به تا آفریده 

 بیرون جهان در است؛ ذهن فرآورده علمی قوانین پس. آورد در علمی قانون بصورت و دهد ترتیب و

 منعکس را بیرونی های واقعیت انسان ذهن کانت، تهفبگ .دنباش حاکم دیگری قوانینست ا ممکن ذهن از

ت علمی روندی اگر شناخ پس. کند می منطبق خود ادراک بر را بیرونی های پدیدهنمی سازد؛ بلکه 

و اینکه  آنهاست حقیقت با مطابقاز پدیده ها  ما ادراک آیا که بدانیم توانیم نمیهرگز  ،اساسا ذهنی است

متافیزیک جزمیت  از کوشید می که کانت ،بنابراینروزی حقیقی خواهد شد. آیا ادراک نادرست ما 

بخشید جان را" است چیز مهه میزان انسان" که پروتاگوراس فرض و افتادشکاکیت  بدامبگریزد، 
49

 .

  ؛"بینند می مخصوص عینک یک با را جهان انسانها"می گوید:  کانت

                                                           
45

 A priori 
 
46

 Phenomenon 
  
47

 Noumenon  
 

48
 ها نمود علت کههستند  هایی بود کهد کن می حکماو  چرا است ذهن ساخته علیت اگر که گیرد می خرده کانت بر شوپنهاور باره این در  

 انسان دانست. شناختهای و آگاهیها علترا  بیرونی جهاننمی توان  علیت، انستند ذهنی بامی باشند. 
   

49
 .کشاند بیرونی جهان نفی و شکاکیت بهنیز  را دیالکتیک ماتریالیسم پیروان گرایی نسبیچنانکه خواهیم دید   
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  )مولوی( نمود می کبودت عالم سبب زین کبود شیشه داشتی چشمت پیش

 از کانتولی  ؛سخن گفته اند جهان حقایق درک درهای انسان یایتوانمحدودیت  ازنیز فالسفه واقع گرا 

)محمد علی فروغی بسیاری از شارحان معرفت شناسی کانت  که تفاوتی؛ گوید می انانس کیفی ناتوانی

شناخت در دستگاه معرفت شناسی کانت، و منابع  جداسازی اسکوالستیکی ابزارهافهم نکرده اند. و...( 

معارف  جدایی مرزهای؛ حال آنکه ("مکتب تفکیک") میان معارف بشری انجامیدمطلق به مرزبندی 

 . ی نیز در عین جدایی و استقالل آنها را به یکدیگر پیوند می دهدیرشته هاناپذیر نیست و بشری گذر 

و این تعقل  ،پوزیتیویسم بمثابه یک مکتب معرفت شناختی، نتیجه تعقل استپیدایی همانگونه که 

گر اش روبروست که پرسنیز با این کانت ویران می کند، نافی تعقل است که ساختمان پوزیتیویسم را 

و تجربه که رسیده عقل توان دریافت حقیقت را ندارد، وی چگونه به این "حقیقت" معرفت شناختی 

 هر یک دست یافته است؟ جداگانه چگونه به وظایف می کنند؟ کار عقل جداگانه ت

بیرونی واقعی جهان منکرانو  شکاکیون استدالل پایه که "حواس خطای" باره در
50

 باید گفت: ،است 

؛ بزبان پدیده خارجی وجود نمایاندن در نههستند،  پذیر خطا پدیده ماهیت و کیفیت مایاندنن در حواس

وانگهی! آیا جز آنستکه انسان با . )حقیقی نیست( است "عرض" درکه  "جوهر" درنه  خطافلسفی رایج 

پی  تداوم و گسترش تجربه حسی و با استفاده از همین ابزارهای حسی خطاپذیر خود به "خطای حواس"

در تجربه حسی انسانها در شناسایی ماهیت پدیده ها را دلیل ناتوانی  اختالفشکاکیون برده است؟ 

تجربه حسی البته . است یکسان نیز نقص بی انسانهای میان در حواس خطایزیرا  ؛شناخت می گیرند

 واقعیتت که می شود. همچنین باید دانستوانا ماهیت پدیده ها شناخت به است که عقل تدر پیوند با 

در یک ظرف خاص اذهان نیز نسبی سادگی میزان تر از اذهان انسانهاست، و  پیچیدهمعموال بیرونی 

یک روند  انسانها،اذهان  رانعکاس واقعیت با همه پیچیدگیها و ابعادش د ؛یکسان نیستمکانی  –زمانی 

هنگامیکه ؛ است تحولیر و در تغیپیوسته افزون بر پیچیدگی، واقعیت . تاریخی استپر فراز و نشیب 

و تحول تغییر با گردید، بدون اختالف کشف و بیان  'حقیقت' ودر اذهان به تمامی بازتاب یافت واقعیت 

)نسبت به واقعیت  پیچیدگی نسبیشود. می ی دیگر نیازمند دستیابی به حقیقتانسان  ،واقعیتدر احتمالی 

از سوی دیگر،  تخیلی ذهن انسان –صر عاطفی از یکسو، و دخالت عنآن  تغییرپذیری( و انسان ذهن

یاد شده در ویژگیهای . ساخته است پایان ناپذیرو  چالشیبویژه در زمینه اجتماعی  روند تکامل دانش را

در دریافتها را ایجاب می کند؛ این شک انگیزه جستجوها  شک علمیواقعیت بیرونی و اذهان انسانی، 

مکتب بنیاد ولی سترده می شود که به تکامل دانش می انجامد. گتجربی و نظری مداوم و و پژوهشهای 

نیست، و اگر هم در جهان هستی ی حقیقتن اینستکه یواست؛ سخن شکاک شک غیر علمیشکاکیت بر 
                                                           

50
 !کنند می خطا انسان حواس زیرا نیست محسوس وجود بری دلیل احساس :گویند مینیز  بیرونی واقعی جهان منکران  
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، تأکید بر ناتوانی منابع شناخت انسانو هستی باشد انسان توان دریافت آنرا ندارد. تردید در حقیقت 

شدن به رازهای  از آگاهنومیدی ی را از میان می برد و انسان را در انگیزه پژوهش و جستجوی علم

شکاکیت توجیه گر کسانی است که دوست دارند بی آنکه کوششی در فهم ! رها می کندناشناخته هستی 

 انسان شناخت ابزارهای به نه ،'علمی شک' درباشند! نمتراز حقیقت جویان کحقایق هستی بعمل آورند، 

. آنحاکم بر  حقیقت و بیرونی واقعی جهان به نه و ،شود می شک حقیقت شناخت در انسان توانایی و

 حواس خطای ؛می داندهم ، بلکه آنرا قابل شناخت گیرد می مسلم را بیرونی واقعیت وجودنه تنها  عقل

عنصر با دخالت که چه بسا خطا  .تصحیح می شود جهان تعقلی – تجربی شناخت رونددر  عقل و

تاریخی  –نیز در تداوم روند اجتماعی رخ می دهد؛ این شناسی پدیده روند لی ذهن در تخی –عاطفی 

سوفسطاییان، پوزیتیویستها، الادریون و شکاکیون برای انکار ارزش تصحیح شدنی است. شناخت 

نیز پی بردن به خطای حواس و عقل دانش بشر به خطای حواس و عقل متوسل می شوند؛ حال آنکه 

ستکه بشر به حقایقی دست یافته است که مالک و معیار ادراکات و دیدگاهها شده و خود نشانگر آن

نمی تواند کسی را که به هیچ هم . البته هیچ برهان برنده ای درست را از نادرست تشخیص داده است

هر برهان نیازمند مقدمه و نقطه آغازی است که طرف مقابل حقیقتی باور ندارد، مجاب کند زیرا 

تشخیص حقیقت از شکاکان می گویند مالکی برای  حال آنکه شکاکیون نقطه آغازی ندارند! ؛بپذیرد

؛ در حالیکه دو روش قیاس و استقراء و دو منطق ایستاتیک و دینامیک )صوری و خطا نیست

دانستنیهای و  حقایق ثابت یقینیدیالکتیک( دست کم از دوره یونان باستان برای ارزیابی و سنجش 

  موجود بوده اند. یمتغیر تجرب

 

  "دیالکتیک ماتریالیسم" در شناسی معرفت

بویژه پوزیتیویسم، عمل گرایی معرفت شناختی از همه مکتبهای یکجانبه نگر رگه هایی در این مکتب 

 درونی جهان در بیرونی جهان جبری بازتاب شناخت ،ماتریالیسم مکتب در .موجود استو شکاکیت 

 بازتاب ادراک. دارد( درونی حالت) عاطفی و( بیرونی نمود) ادراکی رعنص دوکه  است( ذهن) انسان

 این کل در انسان. است ادراک برابر در انسان انفعالی حرکت یا واکنش عاطفه و است بیرونی واقعیت

و خودبخودی  جبری آنهم که عاطفه، بنام درونی واکنشی جز حسی ادراک برابر در و است منفعل روند

دهد نمی ننشا خود از است،
51

که ذهن آینه ای است که مبنی بر این لنیندر برابر تعریف ساده سازانه . 

                                                           
51

نویسندگان معتقد به این مکتب اغلب برای گریز از پذیرش نتایج ناخواسته تفکر ماتریالیستی خود به تناقض گویی و ابهام سازی روی می   

واکنشی خودبخودی و )اقتباس از امیر حسین آریان پور( با اینکه عاطفه را  "شناسی جامعه زمینهدر کتاب " کوف نیم و برن آگآورند؛ مثال 
 ادراک. (۵ ص) !؟"نیست منفعل ذهن که رسانند می عواطف"وابسته به ادراک نامیده اند، برای آنکه جبرگرا نامیده نشوند، ادعا می کنند که 
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ماکس ؛ همچون بشمار آورد "پروسه"اطالعات دریافتی را یک  پلخانف، سازدتصویر را منعکس می 

ند که فهم پیامهای نهفته در آنها نیازم نی تشبیه کرده بوداپالنک که داده های حسی را به کتیبه های باست

باری در مکتب ماتریالیسم، اندیشه انسانی اساسا منفعل رمزگشایی از عالئم ثبت شده در آنها می باشد. 

        است و همچون دوربین عکاسی کار می کند. 

 محمد شود؛ می دیده پوزیتیویستی های رگه شد، اشاره چنانکه دیالکتیک، ماتریالیسم شناسی معرفت در

 در که مدادی: گوید می گرایان حس بمانند درست حواس، خطای توجیهو  اخمنقد مکتب  در ارانی تقی

 تجربه کمک به دهد؛ می نشان را حقیقت حالت دو هر در رسد، می بنظر مستقیم هوا در و شکسته آب

 البته (؛۲۸ ص دیالکتیک، ماتریالیسم) داد نشان را حالت دو هر بودن حقیقی و اختالف علت توان می

   .  سازد می نمایان نیز راآب  در بینایی خطای علت ولی دهد، می نشان را فاختال علت تجربه

 راشناخت  حسی و تجربی پایه یکسو از شود؛ می تناقض گرفتار دیالکتیک ماتریالیسم شناسی معرفت

 درمنفی دارد؛  نظر است حس قلمرو از بیرون که" متافیزیک" باره در دیگر سوی از و پذیرد، می

 ماتریالسیم اثبات در ولی شود، می شکاک و گوید می سخن "حقیقت نسبیت" از بشر شدان ارزیابی

 !می رسد یقین و جزمبه  و کند نمی فروگذار کوششی هیچ از جهان بر حاکم "مطلق حقیقت" بمثابه

مارکسیستها دستگاه نظری خود را یک کل یکپارچه می دیدند و هر کوششی جهت اصالح، بهبود و 

آنها که حقیقت را نسبی می دانستند و از تکامل ستگاه را شدیدا محکوم می کردند. تحول در این د

 پیوند دیالکتیک ماتریالیسم ضروری آن دم می زدند، راه تکامل اندیشه را در درون خود بستند!

 ، و از این تناقض درونی همواره رنج برده است.است 'یقین'و  'شک'مکانیکی 

 هم؛ زیرا شود می تغییر دستخوش پیوستهو  است نسبی حقیقتدیالکتیک، یالیسم ردر معرفت شناسی مات

، و نددائمی ا تحول و تغییر در (محسوسواقعیت بیرونی ) هم و (کننده حس) باعصدستگاه مغز و ا

نیز  افرادادراکات . افزون بر این، است اعصاب و مغز دستگاه در بیرونیواقعیت  بازتابهم  شناخت

 به نسبی ازتکاملی حقیقت  مسیر دیالکتیک، ماتریالسیم در. نیست یکی عصبی گاهدست در تفاوت بدلیل

 دارد، قرار نسبی حقایق پایان بی سلسله در که داند می تجریدی را "مطلق حقیقت" انگلس. است مطلق

 گرفت نخواهد قرار انسان دسترس درهیچگاه  نیز مطلق حقیقت رسد، نمی بپایان سلسله این چون و

 از است شناختی زیرامنطقا تغییرپذیر نخواهد بود  ، البته اگر کشف شود،مطلق حقیقت(. رینگآنتی دو)

آفرینش دستگاه قوانین استوارترین و ترین عام
52

پیروان مکتب نامبرده را  ،اندیشه دانستن مادی. 

                                                                                                                                                                                     
( نسبت به ؛ بروز عاطفه هم واکنشی روانی )انفعالیاست انسان مغز یا عصبی دستگاه برواقعی بیرونی  جهان تأثیر نتیجهتک نمودها  حسی

 .که در آن بر روی دریافتها کار می شود تعقلی شناخت استمرحله  در اساسا ذهن فعالیتادراکات است؛ 
    

52
 مفاهیم "حقیقت نسبی" و "حقیقت مطلق" جلوتر بررسی خواهند شد.  
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 ستگاهد به وابسته مطلقا حقیقت کشاند؛ می شکاکیت و (Relativism) گرایی نسبی به خود میل علیرغم

 شود می سبب را مختلفی حقایق مختلف شرایط در انسانها نزددستگاه  این تفاوت و است مغز و عصبی

البته معرفت  دیالکتیک ماتریالسیمنظریه پردازان  ؟!است درستعلی االطالق  کدام دانست توان نمی که

 می متمایز تفاوت است،ینی( م، که با نسبیت علمی )انشتاگرایی نسبیو  گری الادریشناسی خود را از 

 در حقیقت. استماده گرایی از نتایج ناخواسته و پوزیتیویسم این نیز همچون جبرگرایی ؛ ولی ندندا

که بگویم باید معنای این بیان در . یابد می تکامل تاریخ روند دراست و نسبی  دیالکتیک ماتریالیسم

تکامل "نه به معنای  ستا 'حقیقت'کیفی حول و ت تغییر بمعنایماتریالیسم دیالکتیک  در "حقیقت تکامل"

 به هرگزانسان  و است نسبی هموارهنیز " حقیقت تکامل"حتی  مکتب این در بعالوه،. "دانش بشری

 واقعیت با کامل مطابقتنظریه ای  هیچمعرفت شناسی این مکتب در  اگر .رسد نمی مطلق حقیقت

 کم مکتب به دو هرو  ماند نمی باقییت اکشکگرایی و  نسبی بامیان این مکتب  مرزیپس  ندارد،

دید،  می مخصوص عینک دارای را انساننوع  کانت اگر. انجامند می بشری دانش کردن ارزش

 عینک اینافراد  مغز و عصبی دستگاه بهحقیقت  مطلقی دیالکتیک مآب با وابسته کردن ماتریالیستها

اگوراس که "انسان میزان هر چیز است" و به سخن پروت می گذارند انسانها تک تکبر دیدگان  را

؛ فرض کرد طبیعت های پدیده مشاهدهدر  راعینک مخصوص  کانتافزون بر این، بخشند. حقانیت می 

زیرا این عینک را فرض می کنند نیز  فلسفه و ریاضی حقایق دریافت برایپیروان این مکتب حال آنکه 

و  و تغییر ناپذیر نیستیقینی برای حقایق ثابت مکتب ماتریالیسم دیالکتیک، جایی معرفت شناسی در 

شودمکتب مستثنی می اصول این ناگزیر تنها 
53

!   

اما ؛ یکدیگر با ارتباط و تأثیر در و است تحول و تغییر در پیوستهطبیعت، اجتماع و اندیشه انسانی 

، ی کشف آنهاستانی در جستجوکه اندیشه انسحاکمند جهان واقعی بیرونی بر ثابت هایی قوانین عام و 

دست یافت دیگر تغییر نخواهند یافتحقیقت آنها به آنها را شناخت و و چون 
54

عدم باور به این ثابت . 

منطق در روش شناسی خود باقی نگذارد و ایستاتیک ها، سبب گشته این مکتب مطلقا جایی برای منطق 

، تناقضو  تضادبا خلط مقوالت  دیالکتیک ماتریالیسم پیروانبرای نمونه، نماید. دیالکتیک را مطلق 

 بیان یک اینکه و زنند می دم "خطا" و "حقیقت" اتحاد از کنند؛ می انکارکال  را" تناقض عدم اصل"
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زان انقالب جهانی کارگری می دانستند بنیان فلسفی مارکسیسم بر ماتریالیسم دیالکتیک است، و بی تردید مارکسیستها که خود را پیشتا  

 ناگزیر بودند مکتب فلسفی خود را علیرغم آنچه معرفت شناسی مکتب می گوید، "حقیقت جاویدان" تلقی کنند تا در پیروان خود "ایمان" ایجاد
 د. کنند؛ بدون این ایمان، مارکسیستها انگیزه و توانایی انجام کوچکترین اقدام انقالبی را نیز نمی داشتن

    
54

 اصول انرژی، بقای اصل پروتونها، و الکترونها بار و جرم نور، سرعت جاذبه، نیروی چون عمومی های ثابت بر فیزیک های پایه  

 عمومی ثابت یک جز نیز کنش کوآنتوم است؛ استوار...  و تکان اصل گوید، می آنتروپی مطلق مقدار از که آن دوم اصل بویژه ترمودینامیک
 همانند قوانینی از پیروی به و گردشند، در خورشید بدور که سیارات همچون اتم یک الکترونهای بوهر، نیلز ثمر پر نظریه بر بنا"همچنین . نیست جدید

؛ این نظریه نظمی ثابت و عمومی را بیان می دارد. نظم ثابت و تغییر (۱۷ – ۱۸ ص جدید، فیزیک در جهان تصویر) "گردند می هسته گرد به
 حاکم بر جهان در "قوانین عام" بیان می شوند که در بخش پایانی این دفتر بررسی خواهند شد.    ناپذیر
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باشد هم خطا است، حقیقت اینکه درعین تواند می
55

دانش بشری  تکاملپیشرفت و افزون بر این، . 

 ل از انگلس می نویسد: به نق ژرژ پولیتسر. ندارد" حقیقت تکامل"یه فرض به ربطی

آنچه امروز درست شناخته می شود، یک جنبه غلط مخفی دارد که بعدها بروز می کند، همانطور که چیزهای غلط "

بدینگونه، انسان  ؛(۱۰۹)اصول مقدماتی فلسفه، ص  امروز، روزی دارای جنبه های صحیحی بوده است"

مارکسیستها نسبیت گرایی و شکاکیت هد یافت! هیچگاه در هیچ زمینه ای به هیچ چیز درستی دست نخوا

فراموش می کنند ؛ آنها است "نفی در نفی"و  "تغییر"ل دیالکتیکی وناپذیر مطلق کردن اص نتیجه گریز

در تغییر باشد، شناخت و مطلقا ثبات و تغییر هر دو نسبی اند؛ اگر همه چیز از هر جهت پیوسته که 

روشن نیست عانی باید از ثبات نسبی برخوردار باشند. همچنین دست کم م. ناممکن می شوداساسا جهان 

را  یقین هستی و جزم باآنها از چه رو  ،در تغییر استهستی دست یافتنی نیست و مطلقا اگر حقیقت که 

 برخالفماتریالیستها تناقض در اینجاست که  ند؟نرا نفی می کجهان فرا مادی د و نمی دان مادهبا  برابر

 درو پیروان معرفت شناسی کانت  گرایان حس !دارند" یقین" باره این درو شکاکیون  پوزیتیویستها

 در آنرا نفی یا اثباتمی دانند و  بیرون تجربی تحقیقات قلمرو ازکال آنرا  زیرا بیطرفندمتافیزیک  باره

پوزیتیویستها  از دیالکتیک ماتریالیسم پیروان، بود و نبود خدادر زمینه ؛ اما دانند نمی انسان فکر توان

به "نبود خدا"، مکتب نامبرده  یقین! گیرند می آن نبود بر دلیل را خدا نکردن حسو گیرند هم پیشی می 

و نظم تغییر ناپذیر، تقسیم حقیقت به نسبی و مطلق و عدم امکان  ثابت های جهانی نفی به وادار را

 را خود دیدگاههای اثباتتوان  وته گرف قرار بست بن درکرده است؛ جز آن دستیابی به "حقیقت مطلق" 

چنین استدالل می کنند که  آنها. ستاپدید آمده  روهمین  ازنیز " حقیقتتکامل "پندار . دهد می دست از

 اند، داشته مثبت عملی نتیجهکپرنیک( نظریه بطلمیوس و نظریه )مثال  هم مخالف علمی قانون دو چون

که امروز نادرستی آن  شد بنا "ناپذیر تجزیه اتمظریه "ن بر شیمیدانش ؛ اند بوده حقیقت دو هر پس

 ...وبالید که امروز کاربرد آن محدود شده است،  نیوتن قانونپایه  بر مکانیکعلم  ،روشن گشته است

 دانشمندی هیچ ؛نیست قانون نظری ارزش مبنای و حقانیت گواه عملیسودمند  نتیجهاما باید گفت که 

ارزیابی شان ، و اگر بخواهیم قوانین اجتماعی را با نتایج سودمند عملی نمی سنجداینگونه حقایق را 

، آن برای فهم معرفت شناسی ماتریالسیم دیالکتیک و نقدکنیم حق را کامال به پراگماتیستها داده ایم. 

به معنی تکامل انسان و شناختهای تکامل دانش روشن شود؛  شناساییبا  حقیقتباید مرز میان نخست 

 : یستحقیقت ن
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گرفت" جمع حقیقت و  بارانمی گوید که جمله " تضاد، یا دیالکتیک سوم قانونو در بررسی  فلسفه، مقدماتی اصولدر کتاب  ژرژ پولیتسر  

حال آنکه در آن واحد و در یک مکان مشخص یا باران می آید یا نمی آید؛ با هم جمع نمی شوند  خطاست چنانچه جمله تمام نشده باران بند آید!
حتی اگر زمان بارش کوتاه تر از زمان بیان جمله "باران گرفت" باشد! اگر بخشی از یک گزاره درست و بخشی نادرست باشد هم نمی توان 

 اد، اشیاء، موضوعات، زمانها و مکانهای متفاوت مربوط باشند.          آنرا "جمع نقیضین" معنا کرد؛ زیرا می توانند به افر
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  'مطلقبه  نسبی ازانسان دانش  تکامل'روند در  'حقیقت'

 کم توان می تنها نیست؛ کردنی اثباتنظریه با واقعیت اغلب  یکدر علوم تجربی، تطبیق یا عدم تطبیق 

 جهان از است تصویری تنها و است انسانی فکر آفریده علم جهان زیرا شد قائل اعتبار آن برای بیش یا

 علوم است؛بوده  علم جهان از تر پیچیده بسیار همواره واقعی جهان .نیست حقیقت ودخ هرگز واقعی؛

 و محدود تجربی میدان بر مبتنی انسان علم زیرا نیستواقعیت  سازی ساده جز ،(اجتماعی علوم بویژه)

نیز همچون سیاست و فرهنگ  علم در. می باشد( عالئق) عاطفی عنصربه  آمیخته و استشی گزین

 بند در پیوستهان کار محافظه. در ستیز بوده اندبا یکدیگر  آور نو وسنتی  کار محافظهگروه  دوهمواره 

؛ کنند می مقابله چالشی نوین هاینظریه  با و هستندبا واقعیت  خود باور مورد اصول کامل قیتطباثبات 

 های نظریه شفانکا همه. سازند غنی را پیشین اصول نوین های اندیشه پذیرش با کوشند مینو آوران 

نیازهای خاص  نتیجهمحافظه کاری در علم  پیدایش. اند جنگیده خود زمانمحافظه کاران  با علمی

به تکامل دانش و شناختهای انسان از نسبی  ؛عاطفه و عصبیت است عنصر کارکردفردی و گروهی و 

 را خویشتن خود یلم به هیچگاه نظری دستگاهیک باری، . استرخ داده در متن این ستیز نیز مطلق 

 دستگاه جانب از فشار ؛سپارد می تغییر به تن که است بیرونی فشارهای زیر تنها و دهد، نمی تغییر

آنرا وادار به تغییر می  باشدبیشتری  تجربی پژوهشهای بر مبتنی و شده ساخته خوب که ینظری نوین

 بیشتر تغییر برابر درجهان علم محافظه کاران  مقاومت ،باشد تر فراگیر نظری دستگاه چه هرسازد. 

 دستگاه که بود آن بدلیل نبود؛ آن شایستگی درک عدم بدلیل نسبیتنظریه  برابر در مقاومت. است

روند چالشی تکامل دانش به بهتر است نگاهی  ...کرد می رو و زیر راو فلسفه زمانه  نیوتونی نظری

  :اندازیمبیدر فیزیک 

پس  است؛ ثابتنیز  جهان انرژی کل مقدار و شود می تقسیم نبشیج و ساکن به انرژیمی دانیم که 

  :شود می جبران دیگر نوع افزایش با ساکن انرژی کاهش

 کرده ترقی( دیفرانسیل) تفاضلی و اختالفی جنبه از که نیست انرژی مسئله در منحصر کنونی فیزیک علم خصوصیت"

. است مشاهده قابل نیز فیزیکی پژوهشهای دیگر های شاخه رد سیمایی چنین. است رسیده( انتگرال) جمعی جنبه به و

 ترمودینامیکی های اندازه. شود می استناد سطحی نیروهای به اکنون اجسام کشسانی نیروی قدیمی نظریه بجای مثال

 ۲۵۷ ص؟، رود می کجا به علم پالنک،ماکس )" است آمده در ترمودینامیکی پتانسیلهای بصورت فشار و دما

– ۲۵۶.)  

 و فیزیک، علم در پیشرفت سیر خطبدینگونه، بود...  آنتروپی مطلق مقدار یافتن برایهای بعدی کوشش

 تصور مطلق زمانی که مفاهیمیبا نظریه نسبیت انشتاین، . است بوده مطلق به نسبی از علمی، هر کال

. اند نسبی ارزش دارای که گردید روشن کانت، و نونیوت نزد مکان و زمان مفاهیم چون شدند، می
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 نیوتن ؛هستند گیری اندازه و مقایسه دستگاه انتخاب به وابسته دو هرزمان و مکان  که داد نشان انشتاین

 دیگر جسم با مقایسه بدون جسم یک حرکت مشاهده کهبود  پذیرفته را مطلق مکان فرضیهاز آنجا 

  :نبود ممکن

 پیشرفت از مطلق جستجوی که نیست معنی بدان ینا شود، می نسبی صورت بدین مطلق مفهوم یک هنگامیکه ولی"

 شده حاصل تر اساسی پیشرفت و گرفته آنرا جای تر اساسی امری که است معنی بدین بلکه. شود می حذف علمی

 نسبی مفهوم که است مطلق همین از چه بپذیریم، هم را مطلقی باید ناگزیر کنیم، قبول را نسبیت مفهوم اصال اگر. است

 سنگ که جهت آن از. نیست پذیر امکان آنها دادن توضیح و کردن تعریف که هستند ای اولیه اصول. ..خیزد برمی

 از را مطلق اگر. باشد متکی مطلق مفهوم یک شالوده بر باید ناگزیر نسبیتی مفهوم... سازند می را ما معرفت شالوده

  (.۲۷۱ – ۲۷۳ ص همانجا،)" ریزد می فرو نسبیت نظریه تمام برداریم، میان

 می آنرا جای تر عینی و تر عالی مطلقی رود، می میان از علمی پیشرفتهای با ذهنی مطلقی گاه هر

 عبارتست که گرفت تعلق تری اساسی چیز به مطلق مکان، و زمان مطلق مفاهیم رفتن میان از با. گیرد

  :گردد می حاصل مکان و زمان یگانگی و پیوند از که بعدی چهار ای مجموعه از

 مانده نافهمیده بسیار نظریه... است مطلق و ندارد بستگی ما انتخاب به دیگر گیری اندازه و مقایسه مالک اینجا در"

 تا که است داده نشان و آورده تری دقیق تعریف مطلق برای برخالف، بلکه، نکشیده دست مطلق از وجه بهیچ نسبیت

  (.۲۷۵ ص همانجا،)" دارد تکیه ارجیخ جهان در مطلق امر یک وجود بر فیزیک علم اندازه چه

  :حال عین در ماند؛ نخواهد مطلق همواره است مطلق امروز علم در آنچه

 آن به ولی ماست برابر در پیوسته که است مثالی هدفی نماینده مطلق. یابد دست مطلق به تواند نمی هرگز پژوهنده"

56(۲۷۷ ص همانجا،)" رسید توانیم نمی
 . 

 ص همانجا،)" است علم هر کوشش و هدف کردن نزدیکتر و نزدیک واقع حقیقت به را خود تفکر و تصور طرز"

۲۷۸ .) 

بجانب حقیقت است؛ نه آنکه حقیقت در متن این روند از تکامل شناختها ، روند دانشروند تکامل پس 

ت و ؛ توسعه شناختهای انسان از طبیع)مغلطه شکاکیون و ماتریالیستها( تکامل یابدنسبی به مطلق 

 دستگاههای آن از برآمدهو الادری گری،  شکاکیتگرایش به جامعه هیچ ربطی به تکامل حقیقت ندارد. 

 ،یگرای نسبی پراگماتیسم، پوزیتیویسم، ندارد؛ وجود آن در 'مطلق' که استمعرفت شناسی و فلسفی 

را فهم  دانشخت و حقیقت با شناهستی، تفاوت  'مطلق'نا باوری به  بدلیل... و دیالکتیک ماتریالیسم

 مکاتبمتفکران و حتی آندسته از ، یبشریافته های در ارزیابی دانش و  .ندیدرس شکاکیت بهنکردند و 
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 ای جداگانه راهدین از دیدگاه پالنک  است؛ علمی پژوهش و علمپیشرفت در  ضرورت است نیافتنی دست علم در که مطلقی حقیقت به ایمان  

 که در کتاب سوم بررسی خواهد شد.  دارد
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بیرونی و واقعی جهان می دانند بدرجاتی و بگونه ای به نفی هم که خود را واقع گرا فلسفی و اجتماعی 

در حالی  می شود.آغاز  مطلقاوری به و ناب حقیقتبدفهمی از اساسا لغزش شکاکیت می افتند؛ و این 

مطابقت  (بیرونی جهان در واقع امر هماناست که با واقعیت )بیانی واقع گرا از دید فالسفه که حقیقت 

از ، آگوست کنتتعبیر دیگری دارند: یکجانبه نگر داشته باشد، اندیشمندان و مکاتب معرفت شناختی 

حقیقت را ادراکی می داند که همه در یک زمان بر آن  ،در اروپای معاصر فلسفه پوزیتیویسمان بانی

در تأیید این نظر می گوید که برگرداندن حقیقت به تطابق با واقعیت، با حقایق  فلیسین شاله متفق باشند!

و تاریخی )که وجودی ذهنی دارند( ، نفسانی موضوعات آن در جهان خارجی وجود ندارد(ریاضی )که 

جور در نمی آید؛ کال امور واقعی جز یکدسته احساس چیز فته است( آنها از میان ر موضوع)که 

(۲۴۸)شناخت روش علوم یا فلسفه علمی، ص  !؟نددیگری نیست
57
، از بنیانگذاران ویلیام جیمزبگفته  .

سودمند بودن و حقیقت بودن مترادف  ؛فلسفه پراگماتیسم، حقیقت فکری است که در عمل سودمند باشد

گروهی نیز  ؛تأیید کرده باشدهمگانی روهی حقیقت را آن می دانند که تجربه گاز شکاکان، هستند. 

حقیقت را فکری می دانند که پذیرش آن در ذهن انسان آسانتر باشد؛ برخی هم حقیقت را آن می دانند که 

انکار ارزش دانش شک غیر علمی و بگونه ای ریف یاد شده ابا اسلوب علمی بدست آمده باشد... همه تع

اتی که زمانی "حقیقت" یو بی اعتبار شدن نظر ،میان شناختها را در بر دارد؛ تفاوتفته های بشری و یا

در ادراکات نخستین انسانها نیز حقایقی یافت می شده حتی است. ولی شکاکان  تلقی می شد، دستمایه این

مرغ تخم گذار ه ک؛ هنگامیکه انسان دانست و باقی خواهد بود که تا امروز بقوت خود باقی استاند 

د و... این حقایق تا امروز نیز باقی است؛ ندگی می کندر آب زاست، گرگ گوشتخوار است، ماهی 

تکامل دانش زیست شناختی انسان به معنی توسعه شناخت انسان از حیات است و نه تکامل حقایق 

آن نیست که حقیقی  می شد، به معنی پنداشتهدر گذشته حقیقی نادرستی اینکه نظریه همچنین، ؛ پیشین

حقایق و اندیشه، و اجتماع پیروان منطق دیالکتیک مادی با توجه به اصل تغییر در طبیعت  .بوده است

و صوری جمود منطق به حقیقت را ثبات و پایداری می دانند و باور به )تغییرپذیر( موقتی نسبی و را 

ثابت هم باید ثابت باشد تا حقیقتی شناخت آنها گمان کرده اند که موضوع دهند. می ربط فلسفه متافیزیک 

و حرکت است، ولی این حقیقت در تغییر پیوسته  (ماده)موضوع شناخت ؛ در حالیکه همیشگی باشدو 

قوانین عمومی طبیعت روابط ثابتی  .است" ثابت و همیشگی است حرکت و تغییر در پیوسته که "ماده

                                                           
57

 گذشته در :دارند عملی مفید نتایج هم و سازند می برآورده را نظم به عقل نیاز هم زیرا کاهد نمی آن ارزش زا علوم این نسبیت وی، بگفته  

 ...و شد؛ می درمان گانه چهار طبایع به باور و قدیم طب با بیماریها از بسیاری شد؛ می تعیین خسوف و کسوف تاریخ بطلمیوسی نجوم پایه بر
شاله می توان گفت که مفاهیم ریاضی نیز از واقعیت انتزاع یافته اند و کاربرد تجربی دارند؛ حاالت نفسانی  اما در پاسخ به اشکال تراشیهای

. نیز واقعی اند؛ وقایع تاریخی هم زمانی هستی داشته اند. پس تعریف حقیقت به تطابق با واقعیت در هیچ حوزه معرفتی ایجاد اشکال نمی کند
ی شاله در آنجا چشمگیر می شود که وی پس از نفی تعریف حقیقت، آنرا در هر حوزه اینگونه تعریف گیجی و ضعف دستگاه معرفت شناخت

؛ اما حقانیت آن اصول "حقیقت ریاضی، وصف قضایایی است که ذهن از اصولی که در آغاز این علم وضع کرده است، منطقا استنتاج می کند"می کند: 
؛ بدینگونه قضایایی است که تمام تجارب بشر و تمام تصورات کلیه وجدانها را خالصه می کند""حقیقت تجربی، وصف چگونه سنجیده می شود؟ 

؛ "حقیقت روانشناسی، وصف قضایایی است که موافق با تفکر عمیق هر یک از افراد بشر باشد"نظریات علمی هر دوره ای اساسا حقیقت می باشند. 
 .   ناممکن هستندو یا تعاریف بسیار آسیب پذیر، پرسش برانگیز تی دست یافت. بدینگونه در روانشناسی هیچگاه نمی توان به حقیق
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ادقند؛ قانون سقوط اجسام )در هوا و خأل( در ادوار را بیان می دارند که در همه زمانها و مکانها ص

تاریخی و محیطهای گوناگون جغرافیایی یکسان عمل کرده است؛ گر چه این اجسام تغییر کرده باشند. 

تاریخی ریاضی، فلسفی و حقایق در همه ازمنه . ندی نیستمعینو مکان زمان وابسته به نیز یقینی حقایق 

اگر  ؛ثابتنداعداد و اشکال میان منطقی اما روابط  ،و اشکال تغییر می کنندمصادیق عینی اعداد  :ندثابت

اگر چه جهان خود در تغییر  ،جهان واقعی بیرونی آفریننده داشته باشد، این حقیقت تغییر نخواهد کرد

 وارد ایران شود، این حقیقت قرن آینده بدلخواه پانخارج از نیکویی و سنت  علم یا فناگر امروز  ؛باشد

نیز همین نگیزه پژوهش و پیشرفت پیوسته دانش می شود آنچه او... ایرانیستها وارونه نخواهد شد! 

به حقیقت ثابت نیز در یونان باستان  سقراط. استمنبعث از آن مطلق مطلق و حقیقت هستی ایمان به 

اصول اخالقی و بسیاری از "حقانیت" اما  ..ایمان آورد و معرفت و فضیلت را بدون آن ناممکن دانست.

کشف شده  "یقاحق"تغییر شرایط محیط از بین می رود؛ با  اند، قراردادیو  توافقی، که قوانین اجتماعی

نیستند.  یقینیدر زمره حقایق همچون قوانین ریاضی کنند زیرا تغییر می توانند نیز علوم طبیعی در 

 ریاضی علوم برخالف هستند، متکی متغیر، مشروط و )استقراء ناقص( محدود تجربه بر کهی شناختهای

 پایدار( واقعیت با تطابق بمعنای) حقیقت که سخن این پس .نیستند یقینی( است برخوردار قطعیت از که)

 قرادادی قوانینیا  و متغیرمحدود، مشروط و  تجربه بر متکیشناساییهای ربطی به  است، جاودانه و

آنچه نسبی است، دانش ندارد.  ،است پیشرفت و لتحو در پیوسته که( عمومی وفاق از ناشی) اجتماع

چون پدیده های طبیعی و اجتماعی در تغییر و تحول نمی توان گفت که ؛ پدیده شناسی است نه حقیقت

ی بر آمده از وجودی حقیقتگفته شد، طبیعت و اجتماع انسانی بر حقیقتی استوار نیست. چنانکه هستند، 

مسیر پیشرفت دانش به آن نزدیک و نزدیکتر می شویم؛ بدون بر جهان هستی حاکم است که در  مطلق

   ایمان به این حقیقت انگیزه ای برای پژوهش باقی نمی ماند. 

در طبیعت و  جدید بندیهای صورت و روابط یا زیرا یابد می تکامل جهان از انسان آگاهی و شناخت

. گاه یابند می تغییرذهن ا در یدر عین و  کهن بندیهای صورت و روابط یا و شوند می کشفجامعه 

و  کهن تغییر می یابند "حقایق"و گاه  و دانش انسان توسعه می یابد؛ حقایق نوین کشف می شوند

 افزایش موضوعی های دانستنی کهدانست  باید اجتماع وت طبیعجهان  درانقالبات علمی رخ می دهند. 

در اینجا است، حقیقت نیز تغییر پذیر  جتماعیا بویژه و طبیعی تجربه، و از آنجا که دنیاب می توسعه و

مطلق به از نسبی  واقعیت بدین معنا نیست که "حقیقتدر تغییر حقیقت در پی تغییر یابد؛  تغییرمی تواند 

 اعتبار بی پژوهشها و آزمونها پیشرفت بادر طبیعت و اجتماع نیز . نظریه های غلط مل می یابد"تکا

 .گرفت نتیجه را" حقیقتنسبی بودن " شدند می پنداشته حقیقت زمانی نکهای ازنباید اما باز  ؛شوند می

تکامل حقیقت پذیری و یا  تغییرباور به ، باشددر هستی ثابت  نظمی و رابطه بیان حقیقتهمچنین اگر 
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قوانین بسیاری از بیرونی، واقعی حاکم بر جهان و ثابت قوانین عام ست. بی معناباز از نسبی به مطلق 

و نه تکامل می  تغییر می کنندنه با تکامل دانش انسان  ثابتهای فیزیک و نجوم و مکانیک و ریاضی

یک )تطابق ذهن با فلسفی آن دقیق بمعنای  حقیقتعلوم ربطی به تکامل پیشرفت و گسترش پس . یابند

 حقیقت نسبی. می کنندمغلطه نسبی گرایان در این زمینه آشکارا ؛ و نداردبیرونی( مشخص واقعیت 

دارای دو ماهیت و و در یک وضع معین واحد یک پدیده در آن ؛ زیرا و بی معناستنامعقول اساسا 

ند پدیده ها آنگونه که هستو کیفیت این توان را دارد که به ماهیت نیز ذهن انسان نیست و کیفیت متفاوت 

تنها در قیاس است که  از آنجا که نظریه ها در علوم تجربی با روش استقراء بدست می آیند، و .پی ببرد

می توان حکمی را اثبات کرد، حقیقی بودن این نظریه ها و بعبارتی تطبیق آنها با واقعیت قابل اثبات 

 یا ،است واقعیت با مطابق یادر علوم تجربی  نظریهیک نیست. با اینهمه، می توان چنین استدالل کرد: 

 که پندارد می انسانبا واقعیت نبوده و نیست ولی آنکه هیچگاه مطابق  یا و ،است بوده واقعیت با مطابق

 نظریه هستیم روبرو پایدار و ثابتیا رابطه ای  واقعیت با اگر اول حالت در. است واقعیت با مطابق

 اگراما  است؛ عقالنی غیر و معنا بی حقیقت تکامل و بودن نسبی از سخن و بود خواهد حقیقت همواره

 فعلی وضع با مطابق ای نظریه دوم، حالت در. هستیم روبرو دوم تحال با باشدکرده  تغییر واقعیت

و  است صادق واقعیت پیشین وضع باره در کماکان کهن حقیقت اما ،(نوین حقیقت) است الزم واقعیت

 عقالنی غیر و معنا بی حقیقت تکامل از سخن باز؛ تالش دانشمندان در کشف آن بی ارزش نبوده است

 حقیقت باید فکری کوشش با است؛ نبوده بیش پنداریباورانده  حقیقت را خود آنچه سوم، حالت در .است

. شود تلقی تکامل نیازمند و نسبی که نبوده کار در اساسا حقیقتی نیز اینجا در کرد؛ پندار جایگزین را

 حقیقتی"شناختی باشد که بر جنبه و بعدی از واقعیت منطبق است و لذا مراد نسبی گرایان اگر اما 

حقیقت است نه حقیقت؛ "بوده  شناختی ناقصاست که نیازمند تکامل است، باز باید گفت که  "ینسب

مکانی تجربه  –جایگاه زمانی شرایط و ) مد نظر باشدعلمی اگر نسبیت باز . بی معناستهم  "ناقص

قرار فردی که سمت راست میزی ، می توان از نسبی بودن بسیاری از حقایق سخن گفت؛ مثال گر(

میز در "قضیه دو از یک ایستاده است. در اینجا هر وی چپ کسی است که روبروی ت د، در سمدار

نسبت در جایگاه مکانی خاص خود من قرار دارد" در سمت چپ من قرار دارد" و "میز سمت راست 

، باز باید دانست مد نظر نسبی گرایان شکاک نبوده استعلمی نسبیت هر چند هستند. حقیقت  به "من"

و جایگاه معین حقیقت وضع ؛ در یک از نسبی به مطلق تکامل پیدا نمی کنندنیز اینگونه حقایق که 

 .. همواره همان خواهد بود.

مطلق بودن حقیقت اساسا . حقیقت یا مطلق است و یا حقیقت نیست؛ حقیقت نسبی معنا نداردخالصه کنم، 

وید "حقیقت نسبی است" خود بخود بر هر کس که بگنیازی به استدالل ندارد و فی نفسه ثابت است! 
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را غیر حقیقت مطلق ، که را هم نسبی بداندخود باید نظریه یا حقیقت مطلق صحه گذاشته است؛ زیرا 

چنانکه  !حقیقت مطلق بداند و مستقیما حقیقت مطلق را بپذیردآشکارا ، و یا آنرا استکرده اثبات مستقیم 

ناباوران این سرچشمه می گیرد؛ )خداوند یکتا( مطلق هستی  بهاز ناباوری پیشتر اشاره شد، این مشکل 

نمی توانند جهان را بر بنیاد حقیقتی تبیین کنند. اینان با این ضعف فلسفی و معرفت شناختی راه پیشرفت 

  !پندار و تردیداست؛ نه پژوهش و یقین راه دانش راه دانش را هم سد می کنند؛ زیرا 
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 بخش چهارم: 

 قرآنشناخت و پژوهش در  روش

   

ست؛ پدیده شناسایی آنهاجهت جلب توجه انسان به پدیده ها و قرآن در ی ذکر شده نامها و مثالهاتمامی 

 است:و اندیشه ها )محسوسات( نقطه آغاز پژوهش 

ند ه اها که ایمان آوردآنپس یا بیش از آن. و ای به پشه از اینکه مثلی زند )پدیده ای را مثال آورد(؛ "خدا باکی ندارد 

؛ اما کسانی که کفر ورزیدند، می گویند خدا را از این مثل چه مقصود استاز جانب پروردگار و حق  دانند که آنی م

هدایت می کند؛ و گمراه نمی کند به آن مگر فاسقان را" بسیاری )دیگر( را گمراه و  بسیاری را است؟ )خدا( با این مثل

به ه این روش قرآن ایراد می گرفتند و می گفتند که خداوند بزرگتر از آنستکه حق پوشان ب(؛ ۲۶)بقره، 

! این حق ستیزان به دنیای بزرگ و مثال بزندپشه و مورچه و زنبور و اینگونه "پدیده های بی ارزش" 

ایمان آورندگان از شناخت جایگاه و نا آگاه بودند. ی بظاهر خرد و بی ارزش ارزشمند این پدیده ها

به نظم هدفدار حاکم بر جهان و ناظم یگانه آن راه  ،کرد پدیده های کوچک و بزرگ در جهان واقعیکار

می کنند و به فساد و سرکشی توقف برج عاج نشینان در بنیادی ترین مرحله شناخت هم اما  ؛می برند

و آغاز  خدااز انسان شدن  زمینه ساز دورحسی و عقلی شناخت گرفتن منابع نبکار روی می آورند. 

  شود: می طغیانگری در زمین 

 هستند کسانی خدا نزد جنبندگان بدترینهمانند کسانی نباشید که می گفتند "شنیدیم" ولی )حقیقت آنرا( نمی شنیدند. "

 (.۲۲ انفال،" )ورزند نمی خرد هرگز که همانها اللند؛ و کر( حق سخن گفتن و شنیدن از) که

 کرده است. انفعالی بودن شناخت تأکید  بر ارادی بودن و نهآیه فوق ضمنا 

جنبه و جهت  هم( تاریخ/جامعه و طبیعت) بیرونی واقعی جهان تعقلی – تجربی شناخت به قرآن دعوت

 و واقع امور بر حاکمعینی  نظمفهم  بسوی اذهانپس از آنکه . عملیجنبه و جهت  هم و دارد نظری

و گشته هماهنگ عینی جهان انسان با نظم  هستی هدایت شدند، عمل فردی و اجتماعی حقیقت کشف

 ،عمل و علم پیوند. استپیوسته  شناختروند تا پایان به  آغازاز  تجربهمی شود. رهبری بسوی حقیقت 

 و طبیعت عمومی نظم شناسایی ازاست؛ اسالم  قرآنویژگی برجسته و آشکار روش شناسی 

. کند می حرکت آنپایان ناپذیر  تکامل و انیانس جهان تغییر جهت در و نهاده فراتر پا تاریخ/اجتماع

هستی شناختی و خداشناسی و دیدگاههای در حتی تعقلی  –نکته شگفت انگیز آنستکه روش تجربی 

گردش علمی در طبیعت و تاریخ و تعقل در آنها فلسفی بازگو شده در قرآن نیز بکار می رود؛ انسان به 
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رشد پیوسته  .دفهم کناصول عقاید توحیدی را را بکاود و سنن خدایی فرا خوانده می شود تا بپای خود 

پذیرش در حالیکه در گرو کاربست این روش شناسی است؛ انسانی انسان و پیشرفت پایدار جامعه 

ی ویرانبه تباهی فرد و برانگیزد و کور های عصبیتمی تواند عقاید توحیدی اصول و نا آگاهانه تعبدی 

 قرآن استداللهای و است تعقل پایهپدیده های طبیعی و تاریخی  بهتجردر قرآن، انجامد. بیجامعه 

و  طبیعت در عینی مشاهدات وجزئی نگری  بربرخالف کلی نگری منطق صوری بریده از تجربه 

و جهان بیرونی تنها در بازنگری نیز  توحیدی بینی جهان عام اصول به ایمان است؛ استوارتاریخ 

توحیدی در روش شناسی ه و راهگشای اصالح فرد و اجتماع می گردد. شد تقویتعقاید قبلی بازاندیشی 

از غیر خدایی سنن نه ، و بیگانه است قرآن، نه خدا از هستی جداست، نه خداشناسی از هستی شناسی

بنا کردن استدالل و اندیشه و خرد بر "پیشداده های عقلی ناب" . می باشد نظم عینی حاکم بر هستی

روش شناخت و پژوهش در قرآن را حکمای مسلمان از فلسفه یونانی بود. یرانگر ونتیجه تأثیر پذیری 

 در چند بخش بررسی می کنم: 

 

 زمین کره طبیعت به منحصر را طبیعت قرآن) کیهانی طبیعت تعقلی – تجربی شناخت به زیر آیات( ۱

 :کند می دعوت آفرینش جهان هدفدار نظم فهم جهت( کند نمی

 آبی و حرکتند، در مردم سود برای دریا در که کشتیها و روز و شب آمد و رفت و زمین، و مانهاآس آفرینش در همانا"

 در و بپراکند، آن در جنبنده گونه هر از و کرد، زنده مردن از پس را زمین بدان تا فرستاد فرو آسمان از خدا که را

 ؛(۱۶۴ بقره،" )خردورزان برای است ییها نشانه مسخرند، آسمان و زمین میان که ابرهایی و بادها جهت تغییر

 را شما ما( که بدانید) دارید، تردید( مردگان برانگیختن در خدا توانایی و) رستاخیز( وقوع) در شما اگر مردم ای"

 پاره از آن از پس ،علقه ای )نخستین مرحله شکل گیری جنین( از آنگاه ای، نطفه از سپس آفریدیم، خاکی از( نخست)

 را آنچه و سازیم، مبرهن و آشکار شما برای( آفرینش در را خود توانایی) تا ناشکیل؛ و شکیل ،جویده گوشتی

 از و رسید، بلوغ حد سر به تا کودکی چون آوریمتان بیرون سپس معین، سرآمدی تا دهیم قرار رحمها در بخواهیم

 دوران) زندگی مرحله ترین پایین به (که گردد پیر چندان) آنکه و بمیرد( طبیعی عمر گذراندن از پس) آنکه شماست

 حتمیت در دیگر استدالل) و(. نکند کار دیگر مغزش) نداند هیچ دانستن از پس که آنجا تا نماید بازگشت( کودکی

 بجنبد فرستیم؛ فرو او بر باران که آنگاه تا باشد، پژمرده و خشک که بنگری( زمستان در) را زمین( آنستکه رستاخیز

 مردگان او آنکه( بر دلیل) و است حق خدا که روست بدان( نظمچرخه م) این. برویاند زیبا گیاه گونه هر از و برآید و

 " علم جز راهی از کنند می مجادله خدا( کار) در مردم از برخی و. تواناست چیز هر بر و کرد خواهد زنده را

 ؛(۵ – ۸ حج،)
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 از و باشید آسوده لرزش از تا بنهاد زمین در لنگرهایی( ونچ را کوهها) و آفریده ببینیدش که ستونی بی را آسمانها"

 گونه هر از مفید گوناگون گیاهان پس فرستادیم؛ آبی آسمان از و ساخت؛ پراکنده( زمین) آن روی ای جنبنده گونه هر

 ؛(۱۰ لقمان،" )رویاندیم( زمین) آن در

 پدید را آخرت مرحله( گونه بهمین) سپس نمود؛ آغاز را آفرینش چگونه خدا که بنگرید و کنید گردش زمین در بگو"

  ؛(۲۰ عنکبوت،" )تواناست چیز هر بر خدا یقینا آورد؛ می

 که آنها است؛ موجود خردورزان برای( روشن) هایی نشانه روز و شب گردش و زمین و آسمانها آفرینش در همانا"

 می و) اندیشند می زمین و آسمانها آفرینش در و کنند می یاد را خدا( حالت هر در) خوابیده و نشسته و ایستاده

 عذاب از را ما منزهی، و پاک ،بی هدف نیست(خلقت ) نیافریدی باطل به را( شکوه با دستگاه) این پروردگارا(: گویند

 (.۱۹۰ – ۱۹۱ عمران، آل" )دار نگاه( دور) آتش

 تجربی شناخت به را نانسا جستجوگر و کنجکاو ذهن کوشد می آفرینش نظام شگفتیهای بیان با قرآن

 درک او شناختی هستی دانش افزایش با تابرانگیزد  گیتی آفاق در اندیشه و پژوهشو  آفرینش جهان

ی که در آغاز تابش وحی در بیشتر سوره های؛ گردد آسان برایش توحیدی حقایق و آفرینش هدفدار نظم

که به  دنگزیمی  دیده هایی را هم برر این راستا پمکه نازل شدند این ویژگی را در بر دارند. قرآن د

  :ندمدآمی در عصر مردم تجربه روزانه 

 چگونه که کوهها به و گشت؟ افراشته بر چگونه که آسمان به و است؟ شده آفریده چگونه که نگرند نمی شتر به آیا"

 ؛(۱۷ – ۲۰ غاشیه،" )گردید؟)و آماده زندگی(  هموار چگونه که زمین به و شد؟ نشانده

؛ فراوانفرو ریختیم آب را  (آسمان از): ما )که چگونه پدید آمده است( ی باید انسان به خوراک خود بنگرد"پس م

سپس شکافتیم زمین را؛ از آن رویاندیم دانه را؛ و انگور و سبزی را؛ و زیتون و نخل را؛ و باغهای انبوه را؛ و میوه 

 – ۳۲" )عبس، )که از دامها نیز خوراک تهیه می کنید( اشددامهایتان ب)یا( را؛ تا بهره ای برای شما و چراگاه و 

۲۴    .) 

 خود فرا می خواند:آفرینش قرآن توجه ویژه ای به انسان شناسی دارد و انسان را به شناخت 

سپس با بیان یک حقیقت هم نقطه آغازی ؛ (۵بنگرد که از چه آفریده شده است" )طارق،  (باید)انسان پس "

"آفریده شده است از آبی دست می دهد و هم انگیزه شناخت بیشتر را تقویت می کند: برای کار پژوهشی ب

    (. ۷و  ۶" )طارق، صلب و ترائبجهنده که برون آید از میان 

قرآن در آیات فوق، مکاتب معرفت شناختی یکجانبه نگر چون پوزیتیویسم و راسیونالیسم را نفی کرده 

شناخت، بر ضرورت کاربست توأمان ابزارهای شناخت و پیوند است و با نگاهی همه جانبه به روند 

تنگاتنگ تجربه حسی )کاوش و پژوهش در پدیده ها( و تعقل )ساماندهی داده های تجربی و دریافت 
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تأکید دارد؛ قرآن به یکی از ایندو ابزار )حواس و و کشف حقیقت نظم حاکم بر آنها( در شناسایی جهان 

 ت نمی دهد.عقل( در برابر دیگری اصال

   

بر به ترتیب ، که را قرآن روشهای استداللی استقراء و قیاس در منطق صوری بریده از تجربه( ۲

فتنه و نفی می کند و آنرا عامل ها پدیده شناخت در ثابت نشده استوار است،  'احکام ذهنی'و  'متشابهات'

 گمراهی می داند: 

اصول و مبانی استوار )تغییر ناپذیر( که آنها مادر ) آنست آیاتی تاد بر تو کتاب را؛ از"همانا اوست که فرو فرس

که با ماهیتا متفاوت متغیر و  پدیده هایبیانگر دیگر متشابهات )بخش ( کتاب است و اعتقادی؛ قوانین عام آفرینش

ا که متشابه است پس پیروی می کنند آنچه رو بیماری ؛ و اما آنها که در دلهایشان کژی یکدیگر تشابه صوری دارند(

)آنها  در علمفرو رفتگان (؛ با آنکه نمی داند تأویل آنرا مگر خدا و تطبیق با واقعیتبرای فتنه جویی و تأویل آن )است 

( و به آنها بر می گردانندپدیده ها و امور واقع را شناخته متغیر و ماهیت  را فرا گرفته اندقوانین عام تغییر ناپذیر که 

شباهت صوری تجربی دارای نمونه یک یا چند تعمیم یا استقراء صوری در این آیه  ؛(۷)آل عمران، ..." 

عنوان ی روش تحقیق فتنه جویان، در ظاهر و باطن مشابه و نامشابهفراوان به قلمروی با نمونه های 

خاستگاه نیز  'غرض و مرض'کژی دل یا بعالوه، خود به واقعیت را دارند. دیدگاه شده که قصد تحمیل 

کارکرد زیانبار عنصر بر می باشد؛ در آیه فوق روش استداللی فتنه برانگیز )استقراء صوری(  این

حکمی ، استداللی در این روش حقیقت تأکید شده است. شناختدر و عالیق و منافع( اغراض )عاطفی 

ی تأیید برادر جهان و یا قرآن چند نمونه شکلی یک یا است، بدنبال صادر کرده که "دل بیمار" از پیش 

در تاریخ اسالم، بارها و در زمینه های گوناگون آزموده ایم که متفکران مسلمان بدلیل ! می گردد

چند نمونه یک یا و فرهنگهای ارتجاعی و بیگانه، بهره کش وابستگی به قدرتهای سیاسی، طبقات 

مبنای حکم شابه( را )پدیده ها و آیات متیر پذیر یدر میان پدیده های کیفا متفاوت و تغمشابه بظاهر 

گرفته اند و مبانی عقیدتی و اصول عمومی راهنمای اندیشه و عمل در اسالم را زیر پا دلخواه خود 

نه تنها قدرتهای ستمگر تاریخ اسالم، که بسیاری از مکاتب گوناگون فلسفی، فقهی، کالمی و  نهاده اند.

یک یا معدودی آیه و یا حدیث متشابه است. عرفانی در اسالم نیز، ره آورد استقراء صوری و استناد به 

در و متغیر ی مشابه نمودهاتک جهان واقعی بیرونی، تعقلی  –تجربی همانگونه که در شناخت باری، 

مطالعه می شوند، در قرآن شناسی نیز فهم آیات متشابه )مربوط عمومی جهان ثابت و چهارچوب نظم 

ناپذیر قرآن )بیانگر قوانین عام حاکم بر جهان( ممکن نمی به پدیده های مشابه( جز در سایه آیات تغییر 

فتنه انگیزان، هرگز عموم متشابهات را هم مطالعه نمی کنند، و به یک یا چند تک نمونه از پدیده گردد. 
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)آیات ها و آیات متشابه بسنده می کنند؛ در حالیکه مطالعه کل متشابهات نیز انسانرا به قوانین عام 

 . یی می کندراهنمااستوار( 

شناخت پدیده های در می باشد، ، که بر پایه احکام ذهنی از پیش ثابت انگاشته شده قیاس صوری نیز

امام صادق )ع( ابلیس را پایه گذار این روش کیفا متفاوت به ساده اندیشی و گمراهی راه می برد. 

 استداللی دانسته است: 

من از او  :که )بر آدم( سجده نیاوردی آنگاه که به تو امر کردیم. گفتچه چیز ترا باز داشت  :)خداوند به ابلیس( گفت"

 ؛ (۱۲اعراف، برترم؛ مرا از آتش آفریدی و او را از گل" )

"پس فرشتگان همگی )بر آدم( سجده کردند؛ مگر ابلیس که سرپیچی کرد از آنکه با سجده کنندگان باشد. )خداوند( 

)ابلیس( گفت من نه آنم که سجده کنم بر بشری که او را از گلی جده کنندگان؟ گفت ای ابلیس ترا چه شد که نبودی با س

 (. ۳۳ – ۳۰حجر، آفریدی!" )و بد بو خشکیده و تیره 

اینگونه فرمولبندی  پرستان پیرو او قیاس صوری ابلیس و نژادبر پایه اصول منطق صوری ارسطویی، 

تش آفریده ای از هر خاک آفریده ای برتر "آتش از خاک برتر است" )مقدمه صغری(؛ "هر آمی شود: 

! در اینجا، حکمی که ثابت نیست، مبنای حکم جدید است" )مقدمه کبری(؛ "من از آدم برترم" )نتیجه(

چگونه این چه کسی گفته است که آتش از خاک برتر است؟ ؛ وگرنه می توان پرسید: قرار می گیرد

بفرض این برتری، مگر ارزش هر خلقت و ت؟ برتری آتش از خاک به چیسبرتری ثابت شده است؟ 

 ساخته ای صرفا به ماده تشکیل دهنده آنست؟ و...

 

 در زندگی از یادآوریخاطره و یک  را شناخت که افالطون (آلیسم ایده)گرایی انگار برخالف قرآن ( ۳

و  نوزااسپی و دکارت گرایی عقل برخالف نیز و، دانست می (این جهانی یادگیری نهو ) مثالی جهان

، آشکارا تأکید حکمای یونانی مآب مسلمان" فطری بدیهیات" و کانت" عقلی های پیشداده" والیب نیتس 

طبیعی منابع انسان هیچ دانشی را با خود به این جهان نمی آورد و آنچه می آموزد جز بیاری می کند که 

 : نیستدر این جهان شناخت )حواس و عقل( 

 می را او و آمیخته، بهم ای نطفه از را انسان آفریدیم همانا نبود؟ ذکری قابل چیز که ذشتنگ انسان بر روزگارانی آیا"

 ؛(۲ انسان،" )گرداندیم( شناسایی های ابزار دارای) بینا و شنوا را او( آزمونها در موفقیت برای و) آزماییم

 ابزارهای) دل و چشم و گوش شما برای و ،دانستید نمی هیچ حالیکه در آورد بیرون مادرانتان بطن از را شما خدا و"

 ؛(۷۸ نحل،" )گذارید سپاس شاید)بیاموزید و(  تاقرار داد ( شناخت
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  (.  ۵"آموخت به انسان آنچه را که )پیش از این( نمی دانست" )علق، 

 از را" قرآن مفسران" و" مسلمان" فیلسوفانبسیاری از  نتوانست قرآنی صراحت این که شگفتا

 : نمود بازگو زیبایی به را قرآنی درخشان حکمت این نیز علی امام اینکه با! ددار باز گمراهی

 بود ای نطفه حالیکه در بیافرید بود، پوشش و غالف مانند هاییکه پرده در و رحمها تاریکیهای در را انسان خدا"

 نگهدارنده دلی خداوندس سپ. برکشیده کودکی و شیرخوار شد ای بچه آن از پس ؛پوشیده بودپدیده ای  و شده، ریخته

)از  "فرمود عنایت او به گناهان از جستن دوری و گرفتن عبرت و فهمیدن برای بینا چشمی سخنگو، زبانی ،)حق(

"دل سپاسگزار و در اینجا  ؛اند کرده بیان و فهمیده "طریقت اهل"آن نیست که  "دل"البته ؛ (۸۲خطبه 

ر ادبیات قرآن و نهج البالغه، دل کانون خردورزی د. است عقل آزاد از هوای نفس ،نگهدارنده حق"

 . است، نه کانون ستیز با تجربه و تعقل

 

کشف  ؛است مادیاولیه نمودهای درک  برای)حواس پنجگانه(  تجربی – حسی شناخت ابزارهای( ۴

برای شناخت عقل است. تعقل و اصول راهنمای نیازمند همچنین و بخشهای گوناگون آن حقیقت هستی 

جز تعقل در نمودهای تجربی را نادیده بگیرد و اگر انسان ند حواس و تجربه حسی کافی نیست ،جهان

پوزیتیویستها به دیدیم که ؛ دست نمی یابدحس می کند به حقیقتی شخصا که محدودی و وقایع  پدیده ها

به  اوران)ناب 'کافران'منیت پوزیتیویستی نداشتند. هیچ حقیقتی حتی نظریه های عمومی فیزیک باور 

 ( را قرآن چنین بیان می کند: حقیقت

"و )ای بنی اسرائیل بیاد آورید( هنگامی که گفتید: ای موسی ما هرگز بتو ایمان نخواهیم آورد مگر آنکه خدا را 

 (؛۵۵)!(..." )از سوره بقره، آیه  آشکارا )به چشم خود( ببینیم

شکافی برای ما از زمین چشمه ای، و یا ترا باغی از خرما و بآنکه  وریم تاآ یمتو ایمان نه )دین( "و گفتند هرگز ب

ه می پنداری، و کچنانرا )بر سر ما( فرود آوری ، و یا پاره هایی از آسمان جاری کنی انگور باشد و جویها در میان آن

یا باال روی باشد،  یا ترا خانه ای از زر ،(!ببینیمبا چشمان خود )که آنها را  را پیش روی ماری خدا و فرشتگان ویا بیا

 .)؟!( بفرستی بر ما نامه ای که بخوانیمش)از آنجا( هرگز باور نکنیم باال رفتنت را تا )اگر هم باال روی( در آسمان و 

      ؛(۹۰ – ۹۳ آیات اسرائیل، بنی " )از سوره؟آیا من جز بشری هستم به رسالت آمدهبگو منزه است پروردگار من، 

 .(۵۲ مدثر،" )خواهد می خود برای( خداوند جانب از) ای گشوده صحیفه آنها از مردی هر بلکه"

از  نیاید بیرون 'خود' مدار از انسان تا. است محوری خود آن و دارد خصلتی ریشه حسگرایی اساسا

  :زیراناتوان می ماند؛  حقیقت شناختدر برخوردار نخواهد بود و لذا و آزاد عقل کارآمد 

 ؛(حسن فرزندش به علی امامنامه  وصیت از" )است خردها آفت بلکه و ناراستی خودبینی"
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 که کسی نیست سزاوار پس. شود دیده چشم با که است محال. دارند داللت( خدا وجود) وجودش بر پیدا های نشانه"... 

 . (البالغه نهج ۴۹ خطبه از" )شود او منکربه چشم ندیده  را او

 انحصار. همچنین دنموضع می گیرمداری آن  و خود یتیویسمپوزآشکارا در برابر و نهج البالغه قرآن 

 نگنجیدن حواس چهارچوبکه در  ،بی پایه ماتریالیستیپست و استدالل ، و این ملموس ماده در جهان

آغاز می  عینی های نشانهاز یک سامانه برای شناخت حقیقت اوست، نفی می شود.  نبود بر دلیلخدا 

و  تحلیل می کندرا های تجربه حسی داده عقل است که این آن، دهای تجربه حسی نمواز پس کنیم ولی 

  ؛ حقیقتی که دیگر مستقیما حس کردنی نیست.رهنمون می گرددآن حقیقت نظم سامانه و به 

 

 ،زمانه انسان علم و مکان و زمان از فراترحقیقت و کل جهان آفرینش  به آنستکه قرآن شگفتیهای از( ۵

ایمان می شود. زمینه نظری پیشرفت پیوسته دانش بشر از نسبی به مطلق فراهم ؛ بدینگونه کند می نظر

ضمن اینکه با پیامد  جهان بینی توحیدی است؛ این باوراساسا از اصول ( غیب)به جهان نامحسوس 

انسان در ( می ستیزد، به 'من مداری'بشری )غرور و خودخواهی و  دانشروز افزون  گسترشاخالقی 

امید و  ،می باشدمحدودش جهان هستی، جهانی که مستقل از ادراکات حسی طلق حقیقت مدریافت 

"از نظرگاه علوم دقیقه، همچنان گودالی گذار ناپذیر بین جهان ظاهر و جهان  :بگفته پالنک؛ انگیزه می بخشد

 معرفت برای را یو اشتهای که آورد می پدید کششی علم مرد نظر حقیقی مابعد الطبیعی بجا می ماند، و این گودال در

اگر جهان بیرونی به تمامی در ادراک انسان . (۹۸ ص جدید، فیزیک در جهان تصویر) کند" می تر شدید

قابل  'واقعیت'در پس پرده الزاما  'حقیقت'داشت؛ زیرا می می گنجید، حقیقتی برای پژوهش وجود ن

است؛ اعمالی که تأثیر و ارزش مکمل اعمال صالح و عدالتخواهانه همچنین ایمان به غیب ادراک است. 

     :تغییر ناپذیر دارندپایدار و 

و نماز بپا می  آنها که به غیب )جهان نامحسوس( ایمان دارند"این کتاب بی هیچ تردیدی راهنمای پرهیزگاران است؛ 

   (.۱ – ۳و از هر چه روزی آنها کرده ایم به فقیران انفاق می کنند" )بقره، دارند 

 نیست: )جهانی که در ادراک حسی انسان می گنجد(  'پیدا'کمتر از جهان  'پیدانا'ارزش جهان 

و  ۳۸نمی بینید، همانا این سخن از فرستاده ای بزرگوار است" )حاقه، که و به آنچه "سوگند به آنچه که می بینید 

واسطه  جهانی است که انسان بهکه فراتر از تأکید آشکاری است بر گستره بیکران جهان هستی ؛ (۳۹

  حواس محدود خود می شناسد. 

 گذر ناپذیرمرزی میان این دو جهان، جهان بیرونی قابل شناخت و جهان ناپیدای ناشناختنی، ضرورتا 

مرزی که هم انگیزه پژوهش است و هم غایت آن. ایمان به جهان غیب مبتنی بر شناخت موجود است؛ 
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؛ ندبرای انسان دست یافتنی نیستمستقیما یزیکی متافبا کمک حواس پنجگانه نیست و حقایق آن تجربی 

)همانجا،  "الطبیعی مبدأ پژوهش علمی نیست، بلکه مقصد وصول ناپذیر آنست مابعد جهان حقیقی"بگفته پالنک: 

این دو جهان همچنین بیانگر محدودیت توانایی ابزارهای شناخت انسان در گذرناپذیر مرز (. ۹۹ص 

. ه "حکما و عرفای مسلمان" بدان توجه نکردند و به گمراهی افتادنددریافت حقیقت است؛ نکته ای ک

انگیزه و غایت در پژوهش نیز وحدت و و شکاکیت و نسبی گرایی،  برای نفی بنیادی پوزیتیویسمباری، 

 : ولی ایمان بدان ضروری باشد ممکنبرای انسان نا نامحسوس و ناپیدا جهان شناختباید  ،علمی

 نزدیکتر؛ یا زدن هم بر چشم همچون مگر نیست( خدا برای) ساعت کار و ،زمین و آسمانها دایناپی خداست آن از و"

  ؛(۷۷ نحل،" )تواناست چیز همه بر خدا همانا

 . (۲۶ آیه جن، سوره" )را کسی خویش نهان بر نگرداند آگاه پس است؛ نهان دانای"

 انسان مغز و خداست انحصار در( ینشفازهای آفر پایانآغاز و ) 'ساعت علم' منجمله و 'غیب علم' پس

 : ندارد را آگاهی این دریافت توانایی

" است نزدیک ساعت آن موقع شاید! تو دانی چه و ،خدا نزد جز آن علم نیست بگو. پرسند می ساعت باره در تو از"

 (. ۶۳ احزاب،)

 آن ناشناخته ازهایر و هستی حقایق دریافت در انسانی خرد و اندیشه توانایی برای قرآنبدینگونه، 

 : نهد می مرزی

 هنگام چه که یابند نمی در و نیست برخوردار غیب)به جهان(  علم از کسی خدا جز زمین و آسمانها همه در که بگو"

 ؛(۶۵ نمل،" )شد خواهند برانگیخته و زنده

 مگر نیستم من و استخد نزد تنها آن علم بگو گویید؟ می راست اگر( رستاخیز) وعده این است هنگام چه گویند و"

 ؛(۲۵ – ۲۶ ملک،" )(بزرگحادثه  آن) آشکار دهنده بیم

 . (۱۷ – ۱۸ انفطار،" )کرد؟ توانی درک چگونه را آنروز( عظمت) باز شد؟ توانی آگاه جزا روز به چگونه تو و"

 : گوید می سخن خداوندی حقیقت شناخت در انسانی خرد و دانش ناتوانی از علی امام و

 از..." )نیابند دست وی حقیقت کنه به خرد دریاهای غواصان و نکنند درک را او بلند همتهای که اوندیخد همان"...

 چیستیخدا بسنده کند و از وارد شدن در قلمرو هستی خرد انسانی باید به شناخت ؛ (البالغه نهج اول خطبه

   . پرهیزدباو 

 و بصیر دانشمندان ویژگیهای از و تحقیق شناخت ضروریات از غیب جهان به اقراراز سوی دیگر، 

 : کرد نخواهد خطور 'غیب جهان' به شان آگاهی اند دریافته خرد و دانش نیروی به که است قدم ثابت
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 مرزهای به شدن وارد از را آنها ،دانند نمی را تفسیرش که ،غیب به اقرار که آنهایند علم در قدمان ثابت که بدان"

 . (نهج البالغه ۹۰ خطبه از" )ستا دهیگردان نیاز بی غیب جهان

 : است اندیشه و دانش شکوفایی و پویایی راز ،آن به دسترسی عدمدر عین حال  و غیب جهان به ایمان

 آفرینش از آنچه حالیکه در آییم؛ می شگفت به تو توانایی از و دیده تو آفرینش دستگاه از که چیست این! خدایا بار"

 میان 'غیب' های پرده و نیست راه آن در را خردهایمان و ناتوان آنها دریافت از انماندیدگ و است پنهان ما از که تو

جهانی که در ادراک انسان می گنجد ؛ (البالغه نهج ۱۵۹ خطبه از" )است بزرگتر ،افکنده پوشش آنها و ما

گاه، فروتنی از پیامدهای اخالقی این دیدنمی باشد. کوچکتر از جهانی است که برای انسان قابل شناختن 

هر اندازه هم که بر جهان قابل شناخت اشراف علمی داشته باشد، باز دانش اندکی دانشمند دانشمند است: 

 از جهان دارد. 

 را انسان خرد و دانش چهارچوب انسان خلقت چگونگی بیان با قرآن متعالی حکمت پرتو در علی امام

حکیمان و " کاش ای دهد؛ می قرار استوار هایی پایه بر را خداشناسی و حکمت و ،سازد می روشن

 : افتادند نمی یونانی لرزان فلسفه دام در و کردند می توجه حکیمانه سخن این به" مسلمانعارفان 

 بالیدی؛ کرده رشد بسیار های پرده و رحمها های تاریکی در و ای، شده آفریده یافته تطبیق و موزون انسانیکه ای"

 قرار مادرت شکم در محکم جایگاهی در شده تعیین سرآمدی و معین زمانی تا و است هبود گل از تو پیدایش آغاز

 از پس آن از شنیدی؛ می را آوایی نه و دادی می پاسخ را سخنی نه جنبیدی؛ می نبوده بیش جنینی حالیکه در گرفتی

 کرد راهنمایی ترا کسی چه. گشتی وارد بودی نشناخته آنرا از وری بهره راههای که ای خانه به شده بیرون جایگاهت

 آشنایت درخواست و اراده موضع به نیازمندی رفع برای ترا کسی چه و بنوشی؟ درکشیده مادرت پستان از شیر تا

 خدای صفات و ذات در کنجکاوی به شناسد نمی بخوبی را خود روانی و فیزیکی ساختمان کسیکه) است دور چه نمود؟

 آفریدگار صفات شناخت از است، ناتوان دارند شکل و اندام که هایی پدیده شناسایی از که آنکس زیرا( پردازد می یکتا

 (. نهج البالغه ۱۶۲ خطبه از" )است دورتر ها آفریده بوسیله دریافتش از و ناتوانتر او

 برای تنهامطابق توان درک انسان و  کند، میتوصیف  'جهان غیب' از که را آنچه قرآنبنابراین، 

  : است توحید اهل در تشتت از پیشگیری و مؤمنان یقین افزایش

آنکه  تا ورزیدند؛ کفر که آنها برای آزمایشی جز را آنها شمار نگرداندیم و فرشتگانی، جز را آتش یاران نگرداندیم و"

 و دالن ربیما آنکه تا و نگردند؛ دل دو مؤمنان و کتاب اهلپس از آن  و بیفزاید مؤمنان ایمان بر و کنند یقین کتاب اهل

 را آنکه آورد راه به و خواهد را آنکه خدا سازد گمراه چنین! آری داشت؟ منظور چه مثل این از خدا گویند پوشان حق

 جز( غیب جهان به مربوط آیات) آن نیست و نیست، آگاه پروردگارت لشکریان شمار از هیچکس او جز و خواهد،

 (.۳۱ مدثر،" )بشر یادآوری برای
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 تأثیر و پیرامون، جهان تعقلی – تجربی شناخت روند در انسان انفعال یا عاطفه التدخ از پیشتر( ۶

 اگر. شد گفته سخن اعتباری و مجازیدانش  یا پندارها گیری شکل در گروهیفردی و  خاص نیازهای

 متکیجهان  شناخت تعقلی – تجربی روش از برآمده دانش بر که است ای بینانه جهان حقیقت توحید

 نیرو آنها از و است استوار پندارها این بنیاد بر که است ای فلسفه شرک گردد، می فهم آن در و است

 پرداخت و ساخت به را آنان نابرابری و ستم ایدئولوژیک توجیه به زور و زر خداوندان نیاز. گیرد می

 :       یقیحق دانش نه و( پندار و گمان) مجازی دانش بنیاد بر دینی کرد؛ هدایت تاریخ در شرک دین

 فهم از( انسانرا) پندار و گمان و را، پندار و گمان جز کنند نمی پیروی و بدان دانشی هیچ را)مشرکین(  آنان نیست و"

 (. ۲۸ نجم،" )نگرداند نیاز بی حقیقت

 : عدالت و حق بر نه و است استوار خرد و دانش بر نه( هستی مطلقیگانه ) خدا غیر پرستش اساسا

 به خدا جانب ازکسی  نه) ندارند علمی آن در آنچه و فرمانروایی بدان نفرستاد را آنچه خدا جز کنند پرستش و"

 نخواهد یاوری و یار جهان در را ستمکاران و ،(است بوده آنان راهنمای علمی شناخت نه وامر کرده  آن پرستش

 (.۷۱ حج،" )بود

 که مردمانی گذارد؛ می جای بر یرانگریو تأثیر زور و زر خداوندان توسط پندارها سیستماتیک تبلیغ

 در آنان آتش هیزم و شوند می خداوندان این پندار فریفته ،گیرند نمی بهره شناخت طبیعی ابزارهای از

 : فرماید می زیاد بن کمیل به علی امام باره این در. غارت و سرکوب و جنگ

 که آنانند دسته سومین است، روان رستگاری راه در که علم جویای دوم ربانی، دانشمند نخست: اند دسته سه مردم"

 پایه بر نه و مندند بهره دانش نور از نه روانند، بادی هر پی در و پیروند را ای دهنده ندا هر ناتوان مگسان همچون

 (. ۱۳۹ سخن البالغه، نهج" )اند جسته پناه استواری

 پیروی شکاکیت، گرایی، قلع گرایی، حس گرایی، گذشته جویی، قدرت آزمندی، نفس، به قیاس

هم  اگر و ،کنند می حل صوریقیاس  با را جهان مسائل همه که ای فالسفه و رهبران از کورکورانه

 باز از ،)استقراء صوری( است شده پذیرفته پیش از پندارهای اثبات جهتدنبال کنند تجربه ای را 

 و روش و بینش اخت و دانش حقیقی درشن بازدارنده عوامل به قرآن .حقیقتند به دستیابی های دارنده

در  شناخت ابزارهای کارآیی از مانعچنانکه گفته شد،  ،عوامل این. داردتوجه ویژه  انسانها منش

، نیازها و حق پوشان و حق ستیزان. شوند میو زمینه پیدایش پندارها یا دانش مجازی  حقیقت دریافت

 : را از دست می دهندحقایق هستی ن شناخت تواخواسته های خود را مالک قرار می دهند و لذا 

 و ایشان، گوشهای و دلها بر خدا نهاد مهر. آورد نخواهند ایمان ندهی؛ یا دهی بیم را پوشان حق است یکسان همانا"

 . (۷و  ۶ بقره،" )بزرگ رنجی است ایشان بر و ،(کنند نمی حقایق فهم که) ای پرده است ایشان دیدگان بر

www.takbook.com



~ 71 ~ 
 

تعقلی  –که سرچشمه پیدایی عواطف کور شده و در روند شناخت تجربی ی یازهای)ن نفس هوای پرستش

 : است حقایق شناخت در ناتوانی این ریشهجهان اخالل می کنند( 

 و نهاد او دل و گوش بر مهر و ساخت گمراه علم در را او خدا و گرفت، خود خدای را نفسش هوای که آنرا دیدی آیا"

 .(۲۳ جاثیه،" )شوند؟ نمی یادآور آیا کند؟ هدایت را او کسی چه خدا از پس ؟کشید ای پردهدیدگانش  بر

 : استراهیابی بازدارنده و  خرد آفتهوای نفس 

  ؛(البالغه نهج ۴۲ خطبه از" )دارد می باز حق راه از را انسان نفس هوای از پیروی"

 که بدانید دروغ را آرزوها پس. هستند( آخرت و خدا) یاد سازنده فراموش و خرد رهزن نفسانی آرزوهای که بدانید"

  ؛(۸۵ خطبه از" )است خورده فریب آرزومند و فریبنده آن

 ؛(۲۰۲ سخن از" )است چیره او بر هوس و هوا آنکه نزد است اسیر که عقلی بسا"

 (. ۲۱۰ سخن) "گراید خاموشی به خرد بدرخشد آز چون"

 هم از( انسان خودبخودی و غریزی عالئق و خواهشها) نفس راه و( تکامل و جویی حق راه) خدا راه

است ایندو شناسایی برای معیاریخود  این و یکدیگرند؛ ضد و جدا
58

 : 

. است)نیازهای کاذب(  نفسانی خواهشهای در شده پیچیده جهنم و دشواریها در شده پیچیده بهشت: فرمود پیامبر"

 بشمار خدا نافرمانی از چیز هیچ و باشد نفس خواهش فمخال آنکه مگر نیست بشمار خدا فرمانبری از چیز هیچ بدانید

 (. ۱۷۵ خطبه از" )باشد نفس خواهش موافق آنکه مگر نیست

 باشند یاب حقیقت توانند می هنگامی تنها خرد و دانش نیست؛ کافی حقیقت دریافت برای ورزی اندیشه

 خدا پیام وگرنه د؛ننباش ارک در( ثروت و قدرت افزایش و، نگهداری دستیبابی) دنیوی های انگیزه که

 : هستند شهره بدان تاریخ در یهود اشرافیت که کاری شود؛ می تحریف آگاهانه نیز

 عقالنی آنرا آنکه از پس و شنیده را خدا سخن آنها از گروهی حالیکه در بگروند؛ شما به( یهودان) که دارید طمع آیا"

تا پاسخی برای نیازهای  )آگاهانه تحریف می کردند داشتند لمع( کار این بر) ایشان و کردند؛ می تحریف یافتند می

 (. ۷۵ بقره،" )(کاذب خود بیابند

عوامل بازدارنده درونی  این برو نهج البالغه  قرآنمکتب  جز موجود، معرفت شناختی مکاتب میان در

 سخن آفرینش معنای و هدفدار نظم از که دانشی) حکمت علی امام که اینروست از و است؛ نکرده تأکید

 : گیرد می قرار و آرام 'مؤمن' سینه در تنها که داند می بیقرار و لرزان 'منافق' سینه در را( گوید می

                                                           
58

 کرده است.  تأکید تضاد این بر" چیست هنر" کتب درنیز  تولستوی  
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 تا است لرزان و آرام نا سینه آن در که است منافق سینه در حکمت از برخی زیرا گیر؛ فرا باشد جا هر را حکمت"

  ؛(۷۶ سخن" )آید فرود آنست( واقعی) ارندهد که مؤمن سینه در و آمده بیرون آنجا از که آنگاه

  (.۷۷ سخن" )باشد دوگانه و دورو مردم از چه اگر فراگیر آنرا پس است، مؤمن گمشده حکمت"

 :است گواه خداوند سخن درستی بر نیز اجتماعی و تاریخی های آزموده

( شرک و جهل آلودگی از) و خواند می شما برای را ما آیات که خودتان میان از رسولی شما بر فرستادیم چنانکه"

 . (۱۵۱ بقره،" )دانستید نمیکه  را آنچه و حکمت و کتاب آموزد می شما به و سازد می پاکتان

 شناخت در طبقاتی پایگاه تأثیر بر قرآن. است معرفت یا شناخت الزامات از شرک و جهل از شدن پاک

 : دارد تأکید ارزیابی و سنجش و

 گروه دو ما از کدامیک گویند( فخرفروشی سر از) مؤمنان به کافران شود، خواندهبروشنی  انایش بر ما آیات گاه هر"

 دانند؛ میو شکوه ظاهری  ثروت و قدرت در را پیروزی و ماندگاری راز) نیکوترند؟ منزلت در و برتر مقام و جاه در

 – ۷۴ مریم،" )بودند اینها از ترجذاب  و ردارات که را کسانی اینان از پیش کردیم نابودما  بسا و( خطاست آنها پندار

۷۳ .) 

 ریشه برقرآن همچنین ! کرد خواهد تضمین را آنها همیشگی برتری بیشتر دارایی کنند می گمان آنها

 : دارد تأکید نواندیشی با دشمنی و دینی اندیشی کهنه ،گرایی سنت طبقاتی

 شهر) آن ثروتمندان آنکه مگر نفرستادیم( پیامبری به) یا دهنده هشدار تو از پیش دیاری و شهر هیچ در اینگونه و"

)دین شرک "نیاکان" حافظ منافع طبقاتی  رهسپاریم آنها بدنبال و ایم یافته آئینی بر را خود پدران ما: گفتند( دیار و

 بیاورم؟ برایتان ید،ا یافته آن بر را پدرانتان آنچه از تر کننده هدایت آئینی من اگر حتی: گفت)پیامبر( . آنها بوده است(

  ؛(۲۳ – ۲۴)زخرف،  شده اید ناباوریم" فرستاده بدان شما آنچه به ما: گفتند

 چیزی را کران توانی تو آیا ؛(شنود نمی معنا به ولی) دارد تو بسوی گوش( بظاهر) که است کسی( منکران) اینان از"

 را کوران تو آیا ؛بنگرد تو بسوی( باطن به نه و ربظاه) آنکه است ایشان از و یابند؟ نمی در چیزی آنکه با بشنوانی

" کنند می ستم خویشتن به خود مردم ولی نکند کسی به ستم هیچ خدا ندارند؟ بصیرتی آنکه با کنی رهبری توانی

 ؛(۴۲ – ۴۴ یونس،)

  (. ۸۷خطبه  "نه هر دارنده دلی خردمند، و نه هر دارنده گوشی شنوا، و نه هر دارنده چشمی بیناست" )نهج البالغه،

 تا یابد راه باطن و عمق به اندیشه و خرد نیروی به و رفته تر فرا ظاهر و سطح از باید حسی شناخت

 : آید پدیدراستین  ایمان و گردد درک حقیقت

 شما دلهای در هنوز ایمان و آوردیم اسالم ما بگویید لکن نیاوردید، ایمان شما که بگو آوردیم، ایمان ما گفتند اعراب"

 (. ۱۴ حجرات،" )است نشده اخلد
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نه تنها از اصول راهنمای  که انگار نامد؛ می کور و کر را نگر سطحی و بین ظاهرحق پوشان  قرآن

 بخشد سودی چه گوش و چشم براستی! اند بهره بیهم  شناخت تجربی – حسی ابزارهای ازعقل، که 

 مادی منافع گشته ناکارآمدی این ببس آنچه هستند؟ ناکارآمد حقیقت شناخت در که هنگامی را ایشان

 ! خدا بندگان ساختن بنده در کوشش جویی؛ برتری و زورمداری زراندوزی،: است

 نخواهد هدایت را پوشان حق هرگز خدا و برگزیدند آخرت بر را دنیا آنها که آنروست از( کافران بر خدا خشم) این"

 (. ۱۰۷ – ۱۰۸ نحل،" )غافالنند همان اینها و است نهاده مهر دیدگانشان و گوشها و دلها بر خدا که اینهایند. کرد

از دست  را حقیقت دریافت و شناخت ابزارهای کاربست توان( زرساالران و زورمداران) دنیاپرستان

 :می دهند

 ند؟بشنو بدانها( را حقایق) که گوشهایی یا دریابند؟ بدانها( را حقایق) دلهایشان تا نکردند گردش زمین روی در آیا"

 (. ۴۶ حج،" )است کور آنها دل دیده ولی( پوشان حق) دیدگان نیست کور که براستی

 شناخت عینی، مشاهدات عقالنی تحلیل و خرد کاربست از را انسان)کفر(  ستیزی حق و پوشی حق

 .دارد می باز تاریخی تجارب از آموزی درس و سنتها

 از هوای نفس( آزاد) عقل از پیروینجاست که ارزش تعقل در معرفت شناسی قرآن و نهج البالغه تا آ

 : است پیامبران از پیروی همسان گزینه

 از امروز کردیم، می تعقل( هستی جهان در خود) یا بودیم( پیامبران پیام) شنوندگان ما اگر که گویند( دوزخیان) آنگاه"

 البالغه، نهج) است یرستگار از گمراهی بازشناسی خرد کارکردهای از؛ (۱۰ ملک،" )نبودیم دوزخیان

 زیرا شود می بیشتر ناتوانی این و بود، خواهد ناتوان انسان هدایت از نباشد، آزاد عقل اگر(. ۴۱۴ سخن

 : یافت خواهد فزونی عقل اسارت

 از" )است ناتوانتر او به رساندن سود از است، پنهان او از که خردی نرساند، او به سودی اش کنونی خرد آنکه"

 (. ۱۱۹ خطبه

 

 : است پایه این برپیامبران  دعوت روش. است ضروری توحیدی حقایقفهم  درتعقل ( ۷

 مجادله و مناظره آنان با است نیکوتر که روشی با و کن دعوت پروردگارت راه به نیکو پند و حکمت با( را خلق")

" است داناتر( نیز) یافتگان هدایت به او و است، گشته گم او راه از کسی چه داند می بهتر پروردگارت همانا کن؛

 .(۱۲۵ نحل،)
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 قابلیت که آنها برای چه ،گیرد می صورت برهان و منطق و عقل کمک با نیز خدا راه به فراخوان

هم  منطقی استداللبدون . داند می خدا تنها را این زیرا باشند؛ نداشته که آنها چه و باشند داشته هدایت

 :کرد اثبات یا و نفی را فلسفی بینانه جهان عقایدنمی توان 

 جهان هدایت و آفرینش در که) است همراه خدایی( یکتا خدای) هللا با که گویید می راست اگر بگو( را مشرکان"... )

 (. ۶۴ نمل،" )بیاورید برهانی خود دعوی بر ،(است مؤثر

 جهان عقاید لذا ند؛کن برهان اقامه خدا پیشگاه در بتوانند باید نیز دارندغیر توحیدی  عقاید که آنها پس

 : پذیرفت نباید منطقی استدالل بی را فلسفی بینانه

 آنچه و خداست آن از حق که دانستند پس !را خویش برهان بیاورید اینک گفتیم و برگرفته گواهی امتی هر از ما"

 (. ۷۵ قصص، (" )ندارد وجود توحیدی غیر عقاید بر محکمی برهان) گردید نابود همه بافتند دروغ

 تعقل و تفکر و عینی مشاهدات بنیاد بر آفرینش دستگاه غایی هدف و نظم درک و یکتا خدای به یمانا

تعقلی بدست می آید. خداشناسی استداللی ابراهیم  –شناخت خدای هستی در روند تجربی  ؛ستهاآن در

ز تجربه و تعقل در آنان را بی نیاز ا 'وحی'گواه است که حتی پیامبران نیز از این روند برکنار نیستند؛ 

 هستی نمی سازد:  

 گمراهی در را قومت و تو همانا ای؛ گرفته خدایی به را بتها آیا: گفت آذر پدرش به ابراهیم که هنگامی( آورید بیاد) و"

 شب تاریکی که آنگاه: گردد یقین اهل از تا نمایاندیم را زمین و آسمانها ملکوت ابراهیم به بدینسان و. بینم می آشکار

 من گفت نشست، فرو( ستاره آن) چون پس است؛ من پروردگار این گفت و دید( درخشان) را ای ستاره گرفت فرا را او

 اگر گفت کرد، افول چون پس من؛ پروردگار اینست گفت دید، تابنده را ماه هنگامیکه و. ندارم دوست را روندگان فرو

 گویی) دید را درخشان خورشید که آنگاه تا. بود خواهم گمراهان گروه از که همانا نکند هدایت مرا پروردگارم

 سپس است؛ بزرگتر( ماه و ستاره آن از) این! من پروردگار اینست: گفت( با ذوق و شناخت باز را خویش پروردگار

 دانمبرگر آینه هر. بیزارم ورزید می شرک)بخدا(  بدان شما آنچه از همانا قوم ای: گفت شد، ناپدید( نیز آن) هنگامیکه

 از من و نهاد پرستی یکتا و یکتایی بر را)نظم عینی حاکم بر جهان(  زمین و آسمانها فطرت آنکه بسوی را خود روی

ابراهیم گام به گام با هدایت عقل و وحی پایداری و ثبات را در خدای ؛ (۷۴ – ۷۹ انعام،" )نیستم مشرکان

 ستی رسید.مطلق هستی جست تا سرانجام به نظم یگانه هستی و یکتاپر

 

شناسایی و پژوهش نیست؛ جامعه و تاریخ اجتماعی قلمرو در معرفت شناسی قرآن، طبیعت تنها ( ۸

نیز حقیقت جز در روند این زمینه در است و خود برخوردار ی خاص نظم و قانونمنداز انسان نیز 

  :تعقلی کشف نمی گردد –شناخت تجربی 
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 سرای پرهیزگاران برای همانا و آنها؟ پیشینیان فرجام بود چگونه رندبنگ تا نکردند گردش زمین روی در آیا"... 

  ؛(۱۰۹ یوسف،" )یابید؟ نمی در خرد به( را حقیقت این) آیا است؛ برتر آخرت

 چگونه که بنگر. گشتند واژگون همگی قومشان با آنها(. صالح قوم ستمگران) شد چه نیرنگشان پایان که بنگر پس"

  ؛(۵۱ – ۵۲ نمل،" )است ای نشانه دانایان برای این و ریخت فرو آنان ستم های خانه

  ؛(۶۹ نمل،" )تبهکاران فرجام بود چگونه که بنگرید تا کنید سیر زمین روی در بگو"

 نخواهند باز ما بسوی که پنداشتند چنین و کردند جویی برتری و سرکشی زمین در بناحق لشکریانش و فرعون"

فرجام ستمکاران"  بود چگونه بنگر پس. دریا به را آنان افکندیم و را سپاهش و او ساختیم گرفتار پس. گشت

  ؛(۳۹ – ۴۰)قصص، 

"پیش از شما )ملتهایی بودند و( سنتهایی بر آنها بگذشت؛ پس در زمین گردش کنید و بنگرید چگونه بود فرجام 

 (.۱۳۷آنانکه وعده های خدا را دروغ پنداشتند" )آل عمران، 

 و( زمین در پیشینیان از مانده بجا آثار مشاهده) تاریخی تجربه ضرورت دو عنصردر آیات فوق از 

آزموده ها این و تعقل در  تاریخ های آزموده. است رفته سخنو گزینش راه برتر  حقیقت فهم درتعقل 

 و تجارب داشتن نگه را خرد کارکردهای ازنیز یکی  علی اماماند.  آموزی درس و پژوهش بعامن

 و فراز شناسایی وواقع  امور شناسی سرانجام خرد کار ؛("التجارب حفظ والعقل") داند می ها آزموده

 : فرودهاست

 (.۱۵۳ خطبه از) "است خویش کار نشیب و فراز شناسای و نگریسته دل دیده به را خویش کار پایان خردمند"

نشانگر آنستکه میان و گونه تعریف از خرد و خردمند بر ضد عقل گرایی فالسفه تجربه گریز است این

پیوند ایندو و مناسبات متقابل . دیوار جدا کننده ای نیست)حس و عقل( ایندو ابزار شناسایی جهان 

 تاریخی – اجتماعی تجربهنزدیک می کند. یک روند شناسایی را به فرجام کشف حقیقت ست که آنها

 .گردد شناخته رستیبد حقیقت تا یابد پیوند منطقی خردورزی و نظری پژوهشهای با باید

 

 تاریخنظم حاکم بر  به طبیعتنظم حاکم بر انسان را از  اندیشهاز شگفتیهای قرآن آنستکه توجه و ( ۹

که  حرکت و تغییر و تضاد سخن می گویدچون از قوانین عام حاکم بر کل هستی کند؛  یم هدایت

 :    هستی ؛ نظم ثابت و یگانه حاکم برطبیعت و تاریخ هر دو را در بر می گیرد

 پدیده) این در آیا. گردد رهسپار که آنگاه شب به و تک، و جفت به و دهگانه، شبهای به و دم، سپیده گاه به سوگند"

 ندیدی آیا( اندازید نظر تاریخ به طبیعت از پس نیستند؟  سوگند سزاوار آیا) هست؟ سوگندی خرد اهل نزد( طبیعی های

 در آن مانند که بودند؟( قدرت ی) ستونها گانددارن که ارم( شهر ستمگران با زنی و) کرد؟ چه عاد با پروردگارت که
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 فرعون و ؟(ساختند پا بر ستم کاخهای و) شکافتند وادی میان در را سنگها که ثمود قوم و نشد؟ پدیدار کشوری هیچ

نهایت  به را اریتبهک و کردند سرکشی( گوناگون ی) کشورها در که کسانی ؟(قدرت استوار ی) ها پایه دارنده

" است( ستمگران) کمینگاه در پروردگارت همانا. ریخت فرو آنها بر را عذاب های تازیانه پروردگارت پس رسانیدند؛

  (.۱ – ۱۴ فجر،)

 نیافریده معین سرآمدی و حق به جز را آنهاست میان آنچه هر و زمین و آسمانها خدا که نکردند اندیشه خود پیش آیا"

 آیا. ناباورند پروردگار بدیدار( کنند نمی اندیشه آفرینش هدفدار و عینی نظم در چون) مردم از یاریبس همانا و است؟

 و بودند اینان از تر پرتوان بسیار آنها بنگرند؟ را بودند اینها از پیش که آنها کار فرجام تا نکردند گردش زمین در

 و ساختند؛ اینان آنچه از بیشتر کردند آباد آنرا و ردند،ک رو و زیر و کاویدند( ثروت تولید و یافتن برای) را زمین

 خدا ؛)اما "قدرت" چشم حقیقت بین آنها را کور کرده بود( آمدند آنها بسوی روشن های نشانه و دالیل با پیامبرانشان

 (. ۸ – ۹ روم،" )کردند می ستم خویشتن بر خود بلکه نکرد ستم هیچ آنها باره در

  

شناسی قرآن و نهج البالغه قاطعانه نفی شده است؛ شکاکیت چنانکه دیدیم  شکاکیت در معرفت( ۱۰

را خوار می کند و جهان را برای انسان قابل شناخت نمی او شناخت بشر و دستاوردهای منابع طبیعی 

ذهن انسان را به ساحل آرامش نمی بیند و  حقیقتیدر جهان هستی شکاکیت شرک آمیز است زیرا بیند. 

 رساند و لذا راه تغییر و اصالح و تکامل را بر وی می بندد. و یقین نمی 

نیز طرد می  یقین بی پایهنفی می شود، در مکتب توحیدی اسالم  شک غیر علمیاما همانگونه که 

ساخته  استوار و تجربه و حکمت بصیرت  بر راعدم شک( ) یقین ،پرسشی به پاسخ در علی امامگردد؛ 

 :است

 و معنا شناخت بر مبتنی دانشی) است: بصیرت در هوشیاری، دستیابی به حکمتستون ر چهار "... و یقین از آنها ب

 سخن البالغه، نهج) ، پند گرفتن از آزموده های دیگران و روش پیشینیان ..."(فلسفه مترادف آفرینش؛ هدفدار نظم

۳۰).  

 تعصب و جهل از واست  پایه بی یقینتاریخی،  –تکیه بر بصیرت و حکمت و تجارب اجتماعی  جز

 . است برخاسته

 قرآن اطمیناناز  ،آیات خداوندی به یقین و ایمان دردانش  نقشو  ،برتری عالم بر جاهلتأکید قرآن بر 

سرچشمه گرفته است؛ نکته ای که بسی ارزش اندیشیدن الردری گری و نفی بنیادی شکاکیت و  بخود

 دارد! 

 ؛(۵۴ حج،..." ) تو پروردگار جانب از است حق( قرآن) آن که بدانند شد داده علم بدیشان که آنها تا"
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 ؛(۹ زمر،..." )برابرند؟ ندارند علم که آنان با دارند علم که آنها آیا"

( قرآن) و بوده حق شده فرستاده فرو پروردگارت از تو بسوی آنچه که کنندمی  یقین شد داده علم بدیشان که آنها و"

 ؛(۶ سباء،" )گرامی و ستوده خدای بسوی کند راهنمایی

 ایمان پنداربافی و دانشی بی روی از چیزی به نباید. رسید حقیقت به توان نمی دانش راه از جزباری، 

  :آورد

 در آنها تأثیر و نقش از) ندارم علم بدان را آنچه او با گردانم شریک و ورزم کفربخدا  که خوانید می فرا مرا شما"

  .(۴۲ مؤمن،" )خوانم می فرا آمرزنده توانای خدای بسوی ار شما من و( دانم نمی چیزی جهان

تغییر حقایق در زمره اند، و برخی  یقینیثابت حقایق آنها حقایق در قرآن بر دو گونه اند؛ پاره ای از 

نسبیت نسبیت علم و نه بمعنی  ، چنانکه پیشتر اشاره شد،تجربیحقایق . تغییر در می باشند تجربیپذیر 

حقایق ؛ نسبی گرایی و شکاکیت در قرآن راه ندارد. است (قیقت از نسبی به مطلقتکامل ححقیقت )

)نسبیت گر و موضع تجربه تجربه دامنه گستره واقعیت و یا تغییر در تغییر در تجربی می توانند با 

در گستره محدود طبیعت زمینی، کوهها نماد پابرجایی اند برای نمونه،  تغییر کنند.انشتاینی(  –علمی 

 : است دلیل حرکت سایهنیز آفتاب حرکت و ( ۷؛ نبأ، ۱۹همین بخش، غاشیه، )

 گرداند؛ می ساکن آنرا خواست می اگر و بگسترانید؟( جهانیان سر بر) را سایه چگونه پروردگارت که ندیدی آیا"

" کنیم می قبض خود بسوی آهستگی و آسانی به آنرا سپس. گرداندیم راهنما و دلیل آن( وجود) بر را خورشید آنگاه

 (.۴۵ – ۴۶ فرقان،)

 ابر در حرکتند، و ماه و خورشید)و زمین( مانند اما در گستره منظومه شمسی و طبیعت کیهانی، کوهها 

زمین ثابت بود  ،؛ با اینکه در نجوم باستانیدر گردش خواهند بود ،تا سرآمدی معین، و در مداری معین

را آن در سوره تکویر تیرگی و مرگ خورشید و ستارگان )قر و خورشید و ستارگان فنا ناپذیر بودند

        : (پیش بینی کرده است

 ؛(۸۸ نمل،" )حرکتند در ابر مانند آنکه حال پنداری؛ ساکن و بنگری را کوهها"

 را ماه و خورشید و عرش، در گشت استوار آنگاه برافراشت، ببینید آنرا که ستونی بی را آسمانها آنکه خداست"

 (.۲ رعد،" )...گردشند در معین سرآمدی تا کدام هر که ساخت خود ادهار مسخر
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 :پنجمبخش 

 " طریقت"و  "شریعت"، "حکمتمبانی معرفت شناختی "

  

متفکران مسلمان زیر تأثیر فرهنگهای بیگانه و گروهی از با وجود معرفت شناسی روشن قرآن، 

زمینه در چه خت انسان و جهان هستی و در زمینه شناچه  ،زمان خودمقتضیات سیاسی و اجتماعی 

این کم و بیش فاصله گرفتند. از بینش و روش شناسی قرآن  ،زندگی فردی و اجتماعی مسلمانانتنظیم 

فرهنگی در تاریخ تمدن اسالمی، بویژه در سه شاخه روندهای را بخوبی می توان در بررسی فاصله 

، مشاهده کرد"طریقت" و" شریعت" ،"حکمت"
59

فرهنگ فلسفی یونان  تأثیر زیرسلمین حکمت م: 

باستان شکل گرفت؛ "شریعت" که بر جزمیت "فقه" و "کالم" استوار گشت پیامد انحراف از آرمانهای 

ناتوانی در ستمگری، آلودگی و توجیه بود؛ "طریقت" یا "تصوف و عرفان" سیاسی و اجتماعی اسالم 

و  فلوطینبویژه بیگانه یونانی ) فرهنگهایذیری از پتأثیرنتیجه مبارزه اجتماعی با ستمگری از یکسو و 

این سه  از سوی دیگر بود.ا مزدیسنپرستی و  مهر م، هندوئیسم،، کابالیست(، مسیحیمکتب نوافالطونی

بی بهره نبود و حتی نزد برخی نیز فرهنگی البته از بینش و روش قرآن و پیشوایان راستین اسالم روند 

یک نگاه کلی در ی بسیار بارز است که در جای خود بحث خواهد شد؛ اما از اندیشمندان این بهره گیر

 سه گانه وارد است: روندهای این سه ایراد اساسی بر 

؛ روندها و سنتهای فکری، سیاسی و اجتماعی حاکم بر جهانروندها و بر است در کل انطباقی  (۱

 داشته است. زاویه م اسالراستین بینش و روش قرآن و پیشوایان با که اساسا سنتهایی 

. است؛ این ویژگی در "حکمت" و بویژه در "طریقت" بسیار بارز استذهنیت گرا و واقعیت گریز  (۲

تعقل بی پایهباصطالح اسالمی حکمت یونانی مآب 
60
 برخالف تجربه و علم ؛است حقیقت شناخت برای 

این حکمت  (.راسیونالیسم = گرایی عقل! )نداردبایسته ای  جایگاه" حکمت" این در قرآن شناسی روش

آغاز می کند؛ در حالیکه قرآن مشاهده و تجربه جهان ثابت نشده برای دریافت حقیقت از احکام ذهنی 

قرار می دهد. تعقل قرآنی بر بنیاد و تحقیق ( را پایه اندیشه و تعقل و انسان تاریخ، واقعی )طبیعت

                                                           
59

کمت کیفی دارند: "ح تفاوت قرآنیمشابه  نامهای با محتوی درشده اند؛  شناخته نامها این به اسالمی فرهنگ و تمدن تاریخ دراین معارف   

مسلمین" اساسا فلسفه یونانی بوده است؛ "طریقت" یا همان "تصوف و عرفان" ریشه در آئینها و فرهنگهای بیگانه داشته است؛ "شریعت 
 اسالمی" نیز نه شریعت پویای پیامبر و پیشوایان که اساسا برگرفته از سنتهای جاری و ایستای تاریخی بوده است.     

 
60

تعقلی قرآن، تعقل  –که فاقد پایه های تجربی است؛ همان "خرد ناب" که مد نظر کانت است. در روش تجربی  منظور آن خرد ورزی است  

 بر پایه داده های تجربی و جهت نظم دادن به این داده های پراکنده صورت می گیرد؛ بدون این داده ها تعقل در خأل صورت گرفته است. تعقل
 نامیده می شود.   تخیلدر خأل 
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دریافت ساماندهی داده ها و قل انسانی توانایی مشاهده و تجربه استوار است؛ بر این بنیاد است که ع

"طریقت" به حد اعالء شاخه در گریز از تجربه امر واقع  می یابد و گرنه جز پندار نمی بافد. حقیقت را

تجربه و علم همانقدر بی ارزش است در "طریقت"، د! گردنیز بر آن افزوده می  ستیزیمی رسد؛ خرد 

 بدست می آید! ناب خیال پردازی و گریزی واقعیت زی و با عشق ورکه عقل و منطق! حقیقت 

نه تنها در که گرایشی ؛ استنیازهای زورمداران و زراندوزان گره خورده خواسته ها و اساسا با  (۳

"فقه" و "کالم" برآمده از در "شریعت" وابستگی اربابان "حکمت" و "طریقت" به طبقه حاکم، که 

 نمایان است. بخوبی نیز  (پس از دوران صفوی ه"شیع"چه و ی" سن")چه مسلمانان 

تعقلی شناخت، نقد مکاتب یکجانبه نگر معرفت شناختی و  –در اینجا پس از آشنایی با روند تجربی 

از این منظر مورد نیز بجاست مکاتب نظری سه گانه قرآن، شناختی بویژه آشنایی با مبانی معرفت 

پدیده که به رکود و انحراف در تمدن و فرهنگ اسالمی سه  باید دید این سنجش و ارزیابی قرار گیرند.

مبانی جهان بینانه فلسفی، در کدام روند معرفت شناختی پدید آمده و بالیدند. سنجش و ارزیابی انجامید، 

 .بعدی واگذار می شوددفاتر به " طریقت" و" شریعت" ،"حکمت"جامعه شناختی و انسان شناختی 

  

 "حکمت"

آنچه بهیچ وجه حکمت مورد نظر قرآن نیست! حکمت مسلمین ولی  قرآنیاست ای  واژه "حکمت"

گرفته بیرونی را نادیده واقعی شناخت تجربی جهان علم و شناخته شده است، " اسالمییا فلسفه  "حکمت

با دور  .رفته استو تعقل در خأل )تخیل( انتزاعی یکراست به سراغ عقل جهت دریافت حقیقت هستی و 

برای درست اندیشیدن و  آنرا قوانین و صوری منطقجز "حکمت اسالمی" یالکتیکی، تجربه دزدن 

! بیشتر "حکمای مسلمان" از گذشته تاکنون این مشکل ندیده استدرک و اثبات حقیقت پیش روی خود 

در پاورقیهای کتاب "اصول فلسفه و روش رئالیسم" کماکان بر بی  مرتضی مطهریو  را داشته اند

! ورزیده استبه دانش و تجربه، و کافی بودن منطق صوری برای اثبات حقیقت، اصرار نیازی فلسفه 

از : کند می آغاز"از پیش پذیرفته شده" ذهنی  ماحکا با" حکمت"بکار گرفته شده در منطق صوری 

 از ؛شود نمی صادر)ماده(  کثیف موجود ،)خدا( لطیف موجود از؛ شودنمی ار پدید هستی، نیستی

عقل "حکیم" نمی تواند آفرینش بالفصل جهان  ؛ و...خلق نمی گرددیا مرکب  رکثیموجود  ،واحدموجود 

ذاتی  الوجود واجب از؛ پس مدلی ذهنی برای آفرینش اختراع می کند: را بپذیرداز جانب خداوند مادی 

 که واحد است ولی نسبت به خدا مرکب می باشد چون جز خدا شود می آفریده" اول عقل" نخست( خدا)

د؛ از عقل یآمی ( پدید نفسفلک اعلی )ماده اولیه و و  دوم عقل ،خود را نیز تعقل می کند؛ از عقل اول
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، عقل چهارم و کره زحل؛ از عقل سومسپس از  ودوم، عقل سوم و فلک دوم )کواکب ثابته یا ستارگان( 

ماه از کره  و دهم عقلآفرینش  تامی یابد ادامه همینگونه عقل پنجم و کره مشتری و ... عقل چهارم، 

بدینگونه عقل ! است السافلین اسفل کهد نآفریمی عقل نهم. عقل دهم نیز هیوالی مشترک بین اجسام را 

و ممکن  "عقالنی"برای خدا را پدیدار می سازد و آفرینش جهان را کثیر "حکیم" گام به گام از واحد 

 شدنیان پر ای دره خدا و انسان میان، دارد رابطه اول عقل با تنها خدادر این مدل، که  ؟می گرداند!

توحیدی  دیناصل بنیادی قرآن و  که خدا و انسانمستقیم  رابطه برای جایی که ای دره است؛موجود 

 شناخت از، که اساسا فلسفه یونانی بوده است، "اسالمی حکمت"باری، . گذارد نمی باقی استاسالم 

بطور  وه اصول راهنمای اندیشه در قرآن بی اعتناست ، بکند نمی آغاز مادی جهان عقلیت – تجربی

 پذیرفته پیش ازذهنی  احکام" حکمت" عقلی ظاهرا اولیه مبادیمنطق صوری استوار است.  بریکجانبه 

"از نیستی، هستی پدیدار نمی که احکام ؛ این نتیجه یک مصادره به مطلوب است، و بعبارتی دیگر شده

اثبات شده ساخته و چگونه  "از واحد، کثیر پدید نمی آید"، و "شود در نمیااز لطیف، کثیف ص"شود"؛ 

 دستیاری از نیاز بیی یگانه خدا که بودند نخوانده را قرآنیونانی زده " مسلمان" فالسفه این آیاند؟ ا

؟و از رگ گردن به انسان نزدیکتر است است آفریده را جهان متعدد" عقول"
61
   

"فالسفه الهی" به پیروی از  "حکمای مسلمان"خدای ، ران موحدمحمد و دیگر پیامببرخالف خدای 

علت و محرک نخستین فقط و... اسپینوزا الیب نیتس، ، دکارت ،ارسطو، نیوتنافالطون، چون غرب 

؛ بی آنکه می باشدآن ت پدیده های گوناگون نظاره گر حرکت هستی و خلقتنها هستی است و پس از آن 

باشد نقش و تأثیری در جهان داشته
62
گرایی(  انگار)ایده آلیستی بیشتر از فلسفه  "مسلمان"فیلسوفان  .

؛ پیروان و نهج البالغه ثر بودند تا حکمت و روش شناسی قرآنأافالطون و منطق صوری ارسطو مت

از ارمغانهای معروف شده اند.  اشراقحکمای به و پیروان افالطون و فلوطین  مشاءارسطو به حکمای 

ثنویت روح و جسم در فلسفه یونانی پدید آمد، در فلسفه مدرسی روح و جسم است. شوم آنان ثنویت 

ز با دکارت به کمال یاروپای میانه )اسکوالستیسم( کاربرد دینی )کالمی( یافت و در فلسفه جدید اروپا ن

حکمت و روش شناسی قرآن با این ثنویت بیگانه است و قرآن حتی برای اثبات معاد نیز پای رسید؛ 

 . ح را به میان نمی کشد و آنرا تحولی بیرون از نظم عینی طبیعت نمی داندرو

                                                           
61

(؛ "و هر گاه ۱۶مانا انسان را آفریدیم و می دانیم هر آنچه در دلش می گذرد، و از رگ گردن به او نزدیکتریم" )سوره ق، آیه "ه  

ید بندگانم از من پرسیدند )بگو( همانا نزدیک هستم و بپذیرم دعای آنکه مرا می خواند؛ پس بپذیرند از من )قرآن را( و ایمان آورند بمن شا
 (.۱۸۶وره بقره، آیه رشد یابند" )س

   
62

(؛ "... و از آن خداست حکومت ۳"اوست آغاز و انجام )آفرینش( و پیدا و نهان )جهان( و به هر پدیده ای علم دارد" )سوره حدید، آیه   

 (.۱۸بر آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست..." )از سوره مائده، آیه 
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)سده دوم تا سوم هجری( کندیابو یوسف یعقوب بن اسحاق 
63

؛ می دانند "فلسفه اسالمی"را پیشوای  

حنا ) قیاس صوری استو )حکمت اشراق( فلوطین فلسفه مبتنی بر روش او در هستی شناسی 

بنیانگذار "فلسفه اسالمی"  فارابی. جهان اسالمی، باب دوم، فصل اول(تاریخ فلسفه در فاخوری، 

نخست منطق صوری ارسطو را در بغداد آموخت و در همانجا استاد منطق است؛ وی )حکمت مشاء( 

فارابی به فلسفه یونانی تا بدانجاست که سقراط و افالطون و ارسطو را معصوم می داند و شد. شیفتگی 

 !و پیامبران نیستاین فالسفه هیچ اختالفی هم میان  ؛توجیه می کندبگونه ای آنها را میان اختالفات لذا 

منطق صوری ارسطو را قوانین هدایت عقل و باز داشتن انسان از اشتباه و لغزش می داند فارابی، 

همچون از پزشکی آغاز کرد و که )قرن چهارم هجری(  ابن سینااما  (.همانجا، باب دوم، فصل دوم)

انسان آگاهیهای و پی برد بیشتر نقش تجربه در شناخت حقایق به دستی در علوم طبیعی داشت طو ارس

یادآوریهمچون افالطون نه و ، تجریدی از واقعیتو را اکتسابی 
64

انتقال ابن سینا ادراک را  ، دانست.

ق )ادراک محسوسات از طریبه دو گونه حسی آنرا همچون کانت حقیقت اشیاء به ذهن دانست و 

باز همچون کانت ناتوان از برقراری ؛ تقسیم کرد)ادراک معقوالت با کمک عقل( و عقلی حواس( 

بگفته ابن سینا، صور محسوسات پس از تجرید از ماده در قوه خیال اندوخته بود. ت میان ایندو امناسب

ثر از أمتی تا اندازه ا ابزارهای شناختکارکرد ذهن و می شوند. ابن سینا در زمینه ادراک حسی و 

می از آغاز جوهری مستقل از بدن  را نفس؛ ولی همچون عقل گرایان استی بوده معرفت شناسی قرآن

در معرفت شناسی ابن سینا، برخالف پس اصول عقلی . ادراکات عقالنی بدان عارض می شودداند که 

موضوعات و و  زمینه کارکرد عقلدر ابن سینا، هستند. ( a priori)و ماقبل تجربی بدیهی قرآن، 

 حامد ابو دنباله رو سنتهای رایج فلسفی بر گرفته از آرای یونانیان و فارابی شد.هم مقوالت فلسفی 

که از "شک" آغاز کرد، مدعی شد که نوری خدایی در دل او تابیدن گرفت )قرن پنجم هجری(  غزالی

به مکتب "طریقت" نشان  و او را به ساحل "یقین" رساند! )همانجا، فصل چهارم( ولی وی با گرایش

شناخت منابع طبیعی شک به از است بلکه نی داد که "یقین" او نه تنها فاقد پایه های تجربی و عقال

تحقیر عقل در مغربی )قرن ششم هجری(  ابن رشدبا  )شک غیر علمی(. بدست آمده استانسان 

صرف کار به رشد عقل گرایی این؛ اما جانی دوباره گرفتو تعقل فلسفه "طریقت" به عقب رانده شد و 

تا محسوسات دانست و از عقل گرایی فالسفه پیش از خود بر ابن رشد بنیاد معقوالت را نیانجامید و 

                                                           
63

اق است؛ پسرش را نیز یوسف نام نهاده است! این نامها و مراتب پدر و فرزندی کامال منطبق نام کوچک کندی یعقوب است؛ نام پدرش اسح  

از  بر سه پیامبر بنی اسرائیل است. تنها نکته تاریک تاریخ در اینجا اینستکه چرا این متفکر یهود "پیشوای فلسفه اسالمی" لقب گرفته است؟!
"قسمتی از "رساله های نه گانه" فلوطین را ترجمه کرد و ترجمه خود را سلمین داشته است: کارهایش بر می آید که نقش ویرانگری در فرهنگ م

 تحت عنوان "الهیات ارسطو" انتشار داد. این امر باعث آشفتگی عظیم افکار عرب در خصوص ارسطو شد و قرنها طول کشید تا این آشفتگی برطرف

 (. ۳۲۷)راسل، تاریخ فلسفه غرب، ص گردد" 
  

64
 نمودها مشاهده با جهان این در است؛ آموخته را)معقوالت(  بودها مثالی جهان در و داشته وجود جسم از پیش نفس ،افالطون لسفهف در  

 نظریه کوشد می و ندارد روشنی موضع اینباره در هم فارابی سوم؛ فصل همانجا،. است یادآوری شناخت پس افتد؛ میا بوده یاد)محسوسات( 
 !یگانه سازد را ارسطو و فالطونا شناختی معرفت های

www.takbook.com



~ 82 ~ 
 

از ابن سینا نیز و در این زمینه  فاصله گرفت. وی معرفت شناسی افالطون را انکار کرداندازه ای 

ابن مرد )همانجا، باب سوم، فصل دوم(. را نیز اکتسابی ش فطری گامی فراپیش نهاد و مبادی اولیه

ضروری می دانست ولی در تفکر فلسفی از آلتی منطق ارسطو را در پیشرفت دانش تونسی  خلدون

 و ذهنیت گرایی دستگاه فکری آنها را نقد کرد. ثیر نپذیرفتهیچیک از فالسفه مسلمان پیش از خود تأ

سقوط نکرد؛ از هم تصوف و عرفان( )به چاه "طریقت"  وی برخالف غزالی از چاله "حکمت"

دین نیست و نهایی هشی فلسفه گفت و اینکه فالسفه را توانایی رسیدن به حقیقت ومحدودیت روشهای پژ

است. بر این پایه، ابن خلدون در یک تجربه زنده روانشناختی )شهودی( دریافتنی بیشتر این حقیقت 

در تلفیق دین )اسالم( و فلسفه دیگر حکمای مشاء( )فارابی و ابن سینا و نتیجه کوشش فالسفه مسلمان 

را جستجویی پیوسته ولی بی آنها ابن خلدون "حکمت" )یونانی( را ویرانی دین ارزیابی می کرد. 

سرانجام در کشف حقیقت هستی می دانست که نه تنها به رستگاری و حل تضادهای درونی انسان 

می شود و بر شک و روزی انسان ه تیرو  دینی بی بلکه سبب ؛نمی انجامد)ثبات فکری و روحی( 

روش وی بر محدودیت علم و عقل در شناخت ماوراء الطبیعه تأکید کرد.  اضطراب وی می افزاید.

. ( محدود می گرددهستی به پدیده شناسی )شناسایی پدیده های مادیتعقلی جهان  –شناخت تجربی 

یعه است؛ همانگونه که انسان بدون حواس پنجگانه انسان فاقد ابزارهای الزم جهت شناخت ماوراء الطب

ابن خلدون تأکید دارد که تجربه انسان نیز محدود به ابزارهای حسی  توان شناخت جهان مادی را ندارد.

ابن خلدون  ،اش است و ممکن است موجوداتی مجهزتر هم باشند که جهان را بهتر بشناسند. این فرضیه

رهنمون گردید نی به گیاه و سپس حیات حیوانی از اشکال پست تا عالی را به نظریه تکامل از مواد معد

که همانطور گرفت نتیجه اش ی از نظریه تکامل(. ابن خلدون ۵۲)حمید حمید، علم تحوالت جامعه، ص 

که فالسفه به محدودیت درک خویش خوب بود که درجات در جهان است، در دانش نیز هست؛ پس چه 

ابن د که عقل انسانی توان درک همه رازهای عمیق جهان هستی را ندارد. آگاه بودند و می دانستن

خلدون نیروی عقلی انسان را وسیله ای برای درک رابطه علیتی میان اشیاء و رسیدن از مفاهیم کمتر 

محدودیت عقل انسان در این دو زمینه دامنه فلسفه را تنگ می کلی به مفاهیم بیشتر کلی می داند؛ 

 ابن خلدون در زمینه معرفت شناسی از قرآن تأثیر پذیرفته است.   آشکار است که کامالگرداند. 

 

 "شریعت"

وابسته به دستگاههای حکومتی ستمگر و شریعت جامد باصطالح اسالمی نیز بدست فقیهان و متکلمان 

اسی ایراد اسزراندوز تدوین شد که اساسا پاسخگوی نیازهای اقشار حاکم در "حفظ وضع موجود" بود. 

با  ،پویایی تجربه اجتماعیو ، غنا ترکیب، گونه گونیمعرفت شناختی "شریعت" نیز بی توجهی به 
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 حقوق. نادیده گرفتن است به چهارچوبهای تنگ نظری و تجربی اقشار حاکمهانسانی وابسته کردن عقل 

در جامعه ت" اهل "شریعو تطبیق ضروری واقعیت اجتماعی با آن، میدان تجربه و تعقل انسان  بنیادی

نبود فرهنگی این محدودیت، یعنی  –نتیجه تاریخی طبیعی و اجتماعی اش نمود. را تنگتر از مرزهای 

 . در جامعه اسالمی نبودجمود رکود و جز  ،در تفقه عقل آزادو  تجربه اجتماعی پویایا کمبود 

قل آزاد بریده و از تجربه پویای اجتماعی و عکه نظامات حقوقی است همه محتوم سرنوشت جزمیت 

انجماد و تقدس . اندیشمندان غربی برای مقابله با دنگردمی  حاکمه طبقه نیازهای بهو پیوسته  وابسته

که مطالعه زیرساخت اجتماعی نظام حقوقی است نظامات حقوقی به دانش "جامعه شناسی حقوقی" 

روی آوردند
65

کرد که حقوق انسان و تعقلی قرآن و پیشوایان در شناخت ایجاب می  –روش تجربی . 

مبانی اعتقادی، اصول و ارزشهای عام اخالقی، و شناخت قوانین تغییر گروههای اجتماعی در پیوند با 

و  اجتماعی های زمینه"شریعت" مداران وابسته به قدرت به اما  .و تحول اجتماع تبیین و تنظیم گردد

عالیق و نیز شکل و ظاهر احکام و بودند؛ "احکام" در قرآن و سنت پیامبر و پیشوایان بی توجه  فلسفه

مبنای نگرش  ،فلسفه احکام و نیازهای متغیر و گسترش یابنده جامعه اسالمیمصالح اسالم حاکم، و نه 

فقیهان و متکلمان به عملی وابستگی نظری و در تنظیم امور اجتماعی مسلمین بود. این فقها حقوقی 

این طبقات تثبیت و تحکیم شود. از در مصالح و عالیق  "اسالمی شریعت"طبقات حاکم تاریخ سبب شد 

 فقهدر ؛ متمایل گشتندو یهودی به فقه رومی و ساسانی  مداران" شریعت"همان آغاز تاریخ اسالم، 

میان طبقات حاکم این تفاوت بلکه  ،تنها مجازات "آزاد" و "برده" نظرا متفاوت بوده ن ساسانی و رومی

تغییر مقدس و لذا نظام حقوقی رومی و ساسانی  ،افزون بر اینوجود داشت.  با دیگر افراد آزاد هم عمال

از اصول راهنمای حقوق  ،با این گرایش و اقتباسمداران " شریعت". بودو حتی انعطاف ناپذیر  ناپذیر

در قرآن، حقوق امری انضمامی و نه تجریدی و انتزاعی در قرآن و سنت پیشوایان اسالم جدا گشتند. 

ارزشهای عام اخالقی و آرمانهای جهان بینی توحیدی، در هم پیوستگی با حقوقی سامانه و وق ؛ حقاست

نگیوگ و چندانجماد انحطاط و و لذا نظام حقوقی از تبیین و تأسیس می شود اجتماعی 
66

برکنار است.  

ی موج می قبیله ای و طبقات –اما در فقه و شریعت اسالم حاکم بر تاریخ می بینیم که امتیازات قومی 

زند
67

جزایی در اسالم  –قضایی  –نظام حقوقی کارکرد فلسفه حقوق و در حالی است که ، و این 

                                                           
65

 از ژرژ گورویچ.  حقوقی شناسی جامعهکتاب  به کنید نگاه  

 
66

 می باشد. "پست طبقات" و" بیگانه ملل و اقوام"رابطه با  در حقوقی تفکیک و تبعیضمراد از چندگونگی،   

  
67

بلند  افسر آشکار جرائم از ابوبکر. است شده گزارش امبرپی وفات از پس جزایی – قضایی – حقوقیات آشکار تبعیضزیادی از  های نمونه  

عبیدهللا  جنایت کنار از عثمانکرد؛ عمر با ترفندی مغیره بن شعبه را از مجازات رهانید؛  پوشی چشم او مجازات و ولید بن خالد خودپایه 
در حکومت . جستند می امنیت قانون پناه در یفانضع و شد می اجرا تبعیض هیچگونه بی قانون علی، امام حکومت در... وگذشت؛  عمر فرزند

 و رعب و سلطه زیر مردم سرکوب اساسا جزایی – قضایی – حقوقی نظام کارکرد و شد تشدیدزمان عثمان  بیعدالتی و تبعیض امیه بنی
بی قید " اسالمی شریعت" که هاییکشور و ایران در امروز آیا... دارد تداوم اسالمی جوامع در همچنان که کارکردی بود؛ آنها میان در وحشت

 از کسی تاکنون آیا شود؟ بریده است، نجومی شان دزدی رقم که حاکم، طبقه به وابسته دزدی دست است شده دیده هرگز ،شود می اجراو شرط 

www.takbook.com



~ 84 ~ 
 

از ستم و اجحاف زورمندان و ثروتمندان  پیشگیریاز ستمدیدگان و ضعیفان و  دستگیریاساسا راستین 

 علی ماما تاریخی – سیاسی نامه عهد در رهبری و حکومت راهنمای اصول" رضاقلی، )محمود است

. در جایی که به "تصرف" اموال و امالک حقانیت داده می شود، (۲۹ – ۳۲ صفحات ،"اشتر مالک با

به طبقات مسلط و برخوردار عیان می شود؛ بررسی نظام حقوقی مالکیت  "اسالمی شریعت"وابستگی 

ان حقوقی را و خرد ورزی این نظریه پردازاندوزی تنگنای طبقاتی تجربه  "اسالمی شریعتفقه و "در 

 روشن می گرداند. 

نیازهای اقشار حقوق بنیادی انسان و اقتصادی، ضرورتهای رشد و پیشرفت،  –تحول زندگی اجتماعی 

، و بعبارتی دیگر پویایی، گستره و غنای تجربه مختلف جامعه )بویژه اقشار و طبقات فرودست(

در روشهای  برخوردار، و مسلط اتطبق منافعفرهنگ و  ، و آزاد بودن خرد انسانی از بنداجتماعی

وا پس ماندگی از تحوالت اجتماعی و فرهنگی نتیجه این لحاظ شده اند؛ کمتر تعقلی فقیهان  –تجربی 

  . کمبود است

 

 "طریقت"

"شریعت" از سوی دیگر، فرمالیسم منطق صوری و عقل گرایی "حکمت" از یکسو و جمود و کنار در 

ابزارهای انسان در شناخت حقیقت )عقل تحقیر جهان هستی( و ستقل مواقعیت انگارگرائی )نفی زمینه 

اهل "طریقت"،  فراهم گردید.نیز ( یا حکمت اشراق )تصوف و عرفاندر مکتب "طریقت" و حواس( 

عقل ناممکن می دانند و پیروان خود را از آن تو تجربه و اثبات هستی خداوند را از راه یقت شناخت حق

هندوئیسم و مزدیسنا و مکتب نوافالطونیان آئینهای ی نظری این مکتب در ریشه هاباز می دارند. 

استشکاکیون نصرانیت و و فلوطین( و کابالسیم بویژه )
68

تنها ناظر اهل "طریقت" مورد نظر تجربه . 

بیرونی  –عینی است که در آن برخالف تجربه ، فردی و غیر قابل انتقال درونی –ذهنی تجربه ای بر 

برای ، ونه برای شناخت روان انسانی. تجربه درونی و فرد تجربه کننده یکی می شوندموضوع تجربه 

که مدعی درک حقیقت  اشراقحالیکه در  در؛ ، بکار می رودهستی شناسی و دریافت حقیقت هستی

                                                                                                                                                                                     
 اثبات و گشته مرتکب ئمجرا بهو اسالمی  عربی سرزمینهای در حاکم پادشاهی خاندانهای دیگر و سعود آل ایرانی، های آقازاده و دولتمندان

 یقه" برای" اسالمی شریعت" و است حکومت تحت مردم برای تنها" اسالمی شریعت" جزایی احکام آیا اند؟ شده" شرعی مجازات" خود شده
 است؟ متفاوت" ها زاده آقا" و" سفیدان

 
68

نقالبی پیشوایان، در میان مسلمین رواج یافت. در این آئینهای نامبرده عمدتا بدست خلفا و حاکمان جور، و جهت مقابله با اسالم راستین ا  

نهضت نو  .داشتبسزایی  سهم بود، سوریه مردم عالقه مورد که فیلسوفی ارسطو، الهیات نام زیر کندیمیان ترویج افکار فلوطین بدست 
کرد، با ورود به جهان اسالم، به تأویل قرآن  یونانی اسکندریه که تورات را در پرتو فلسفه یونانی تأویل می –افالطونی و بویژه مکتب یهودی 

 در پرتو این فلسفه همت گماشت؛ در این تأویل ویرانگر، معرفت شناسی و حکمت توحیدی قرآن به تاراج رفت!  
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"اهل طریقت" اتحادی که وحدت و آن . نداردجایگاهی  تعقل و استدالل و بیرونی تجربه هستی است،

پس از این اتحاد . تنها در ظرف وهم و خیال صورت می پذیردذات حق حاصل می کنند،  بامدعی اند 

 می گوید:  بایزید بسطامیوهمی است که 

"بخدا سوگند که لوای من از لوای محمد بزرگتر است. لوای من از نوری است که همه جن و انس و پیامبران در زیر 

؛ "پروردگارا، اطاعت تو ؟!از آنستکه هزار بار پروردگارت را ببینی" ؛ "اگر یکبار مرا ببینی ترا بهتر!؟آن باشند"

، باب اول، فصل تاریخ فلسفه در جهان اسالمیحنا فاخوری، ) ؟!مرا بزرگتر است از اطاعت من تو را"

(ششم
69

 ؛ اتحاداست ؟!با ذات حق"اتحاد ""وحدت وجود" و ظاهرا منعکس کننده این پریشان گوییها ؛ 

"اهل  برای شناخت وجود مطلقی که کل جهان هستی آفریده اوست. کننده تجربه و تجربه موضوع

زیرا  ؛قابل انتقال نیستآنان تجربه که می شوند مدعی وی خود آگاهند اکه خود به پوچی دعطریقت" 

در )و حتی خداشناسی قرآن( ی قرآن ختآشکارا با مبانی معرفت شنااین رویکرد  !شدنی استاتوصیف ن

( را زمینه و پایه خداشناسی می و انسانتاریخ ، رآن شناخت جهان واقعی )طبیعت کیهانیق. استتضاد 

اثبات وجود داند و همان ابزارها را که برای شناخت جهان مادی معرفی می کند )حواس و عقل( برای 

قرآن، خداشناسی  برخالفدرست یا "تصوف و عرفان"،  "طریقت" مکتب. بکار می گیردخداوند نیز 

جدا می کندز هستی شناسی را ا
70

و ابزارهای دیگری برای شناخت خدا و "اتحاد با ذات حق" 
71
 

توجیه دیدگاه و رفتار این گرایش . که تنها در روانشناسی کاربرد دارد)درون نگری( معرفی می کند 

گذارد!و ظاهر برخی آیات و احادیث پیشوایان اسالم و خداپرستی خالصانه خود را بر ساده زیستی 
72
 

 در ناتوانیو  ،از یکسوپیامبر و پیشوایان( و پرستش خالصانه درک مشوش از یک تجربه خاص )زهد 

ویرانگرانه گسترش عامل ، از سوی دیگر در سطح رهبریعدالت اجتماعی الزامات پیگیری  فهم

، و ستون پایه های سیاست حق مدار" امام علیمحمود رضاقلی، ")شد در جهان اسالم "طریقت" مکتب 

غلو می  شناخت عقلی و حسیمنابع ، در خطا پذیری شکاکیوننیز همچون " طریقت اهل". (۱۵۸ص 

جایگزین  عشقو  است رازآمیز آنان معرفت منبع شناسند؛ نمی معرفت منبع راعقل  و حواسکنند و 

و به اعتراف بزرگان ماهیت معرفتی هم که بدان می رسند باز رازآمیز است و ! علم و عقل می شود

 که بدان دست می یابند برای "نامحرمان"هم تجربه آنان قابل انتقال نیست و حقیقتی این مکتب فسران م

                                                           
69

 سخنان سانهسالو خویش روش و راه اثبات و هللا خلق فریب برای کردند، می قلمداد متشرعین ریای و سالوس با تضاد در را خود که اینان  

اندیش"  زیر نام "روشنفکر" و "آزاد خواصی که را؛ نگر سطحی خواص که فریبد می اندازه همان را عوام که آوردند می زبان بر مشوشی
 .دارند گوییها پریشان این توجیه در سعی

 
70

 .داردن وجود شناسی هستی و خداشناسی میان گذرناپذیری مرز دیدیم،در بخش پیشین  چنانکه قرآن، در  

 
71

 بخوبی نمایان می سازد. را نامبرده مکتب اسالمی غیر های ریشهادعا  این  

  
72

فریب خلق  برای تنهاپیشوایان )استقراء صوری ناقص(  دیثاحا و قرآنپاره ای از آیات  به عرفان و تصوف مکتبظاهری و ریایی  توسل  

 .نیست اسالم برگرفته ازاین مکتب  اصول؛ است مسلمانان برابر دراز خود  دفاعهللا و 
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! سرسپردگی بی چون و چرا به را توان درک آن نیستدر حلقه خودی کسی جز ؛ نمی باشد فهم قابل

این شرط . شرط الزامی این راه است ، که "هفت شهر عشق" را پیموده و به "یقین" رسیده است،"پیر"

شناخت )حواس و طبیعی هنگامیکه انسان ابزارهای  با آن منبع و ماهیت معرفتی البته سازگار است!

باید بکنار نهد، را  قیقت و نیز راهنمای عمل او هستندعقل( که راهنمای او به شناسایی و دریافت ح

" پیرت کند؛ حقیقتی که آن "که او را بسوی حقیقت هدایبیگانه ای بسپارد دربست در اختیار خویشتن را 

 بهمان شیوه بدان دست یافته است! ظاهرا نیز 

 )حافظ(  باشد! عنایت عین پیر ما هر چه کند  بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند 

"پیر در تصوف، قطب دایره امکان و متصدی تربیت و تهذیب سالک و ایصال او به حق است. از اینرو دستور او بی 

)بخارایی، فلسفه اشعار حافظ( هر باب مطاع و متبع است"چون و چرا در 
73

دقت در آنچه در توجه و با . 

ی اهل ختمعرفت شنااز مبانی بخش اول در زمینه روند و مراحل شناخت گفته شد، رازگشایی 

 ،عشق"شاهد و "، دل"جان و آنچه در ادبیات عرفانی در زمینه ""طریقت" چندان دشوار نیست. 

و  شوریدگی"رقص و سماع"، " ،"دیوانگیمستی و ""، "می و پیمانه"، وشه نشینیگ"خرقه پوشی و 

"، لوصاانس و و آنچه اندر "شناخت حقیقت گفته می شود، و روشهای " بعنوان منابع وارستگی

اهداف و بعنوان در ذات حق" و بقاء فنا ""، و معرفت "کشف"، و کرامات "طامات"، وجدتجلی"، ""

مجازی( نام می گیرد که در اینباره بحث دانش پندار )وهم و گفته می شود، آنان ادعایی دستاوردهای 

درک سطحی از با جهان پیرامون و  برخوردهانخستین بعمل آمد؛ و این پندارها چنانکه گفته شد پس از 

تکامل عنصر شکل می گیرند. )عاطفی( در پی یک واکنش خودبخودی  نمودهای پراکنده بیرونیبرخی 

حواس و عقل تحت ی کامل تعقلی شناخت و تعطیل –روند تجربی نیازمند قطع ز این پس اعاطفی 

"هفت شهر عشق" آغاز می شود و به رهبری مطلقه "پیر" می باشد؛ از اینجاست که گذار پر پیچ و خم 

بته ؛ ولی البه پرواز در می آیدبرای شکار حقیقت پیش می رود! تخیل در آسمانی بی انتها  تا ناکجا آباد

واقعیت دور و برخورد با "سالک راه"، که از یا "مرید" نه تنها حقیقتی قابل فهم کشف نمی شود بلکه 

می گریزد که وی حقیقت همانگونه از حقیقت نیز دور و دورتر خواهد شد؛ دریافت دورتر می شود، از 

ت به شناخت حق؛ عارف مشهور، معرفت جهل انسان است نسب جنیدبگفته  !استاز واقعیت گریخته او 

گوید: "علم به معرفت ثابت گردد و عقل به علم ثابت می گردد و باز معرفت به ذات خویش  تستریو 

با ریشه هایی "معرفت" )شناخت عرفانی( یک شناخت اسرار آمیزی است در اینجا ؛ ثابت گردد"

گوید:  حالجنصور حسین بن م(. ۶۵۷ص )همانجا، که نه به علم وابسته است و نه به عقل ناشناخته 

                                                           
73

 صفوی، شیعه شیخیگری، روش و بینش ایرانی، باستانی آئینهای در توان می را آن عرفانی توجیه و العنان مطلق رهبری به سرسپاری  

از "انقالب سازمان مجاهدین خلق پس  چون تشکیالتی بسته سیستمهای و فقیه والیت نظام در نیز و مذهبی ساز دست های فرقه دیگر و بهائیت
 نظری بستر و آورد در پرستی زور و ساالری دولت از سر هگل عرفانی دیالکتیک که دید خواهیم هم غرب در کرد؛ مشاهدهایدئولوژیک" 

 .گشت اروپا در نژادپرستی و فاشیسم
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"چون بنده به مقام معرفت رسد، غیب بر او وحی فرستد و سر او گنگ گرداند تا هیچ خاطر نیاید او را مگر خاطر 

در این  .(۶۵۸ص ، تذکره االولیاءبه نقل از  )همانجاو شاید در این جا بانگ انالحق زند!  ؛؟!حق"

 مالحظه کرد.را انسان در ناتوانی نادانی و ایش و متقابال ستدانش و خرد سخنان بخوبی می توان تحقیر 

در خداجویی حقیقت جویی و و واقعیتهای سرسخت اجتماعی شرط ی تعقل –ی تجربروش گریز از 

  است؟!مکتب "طریقت" 

، بر خالف مکتب "طریقت"، سلبی بوده است نه در اروپای قرون وسطیمسیحی  اشراقیالهیات 

 اشراقی های فلسفه اصلی منبع. م ششم قرندر  دنیس اشراقی تالهیاو  داماسکیوس فلسفهایجابی. 

 باال به پایین از جهان شناخت روش در معرفت شناسی داماسکیوس،. استبوده  نوزدهم قرن تا مسیحی

 جهان فهم در را ما ناتوانی بلکه کند نمی تر پذیر فهم را جهان تنها نه( هستی یگانه خدای تا ماده از)

می داند و  مراتب سلسله گونه هرو هستی فراتر از را  "وصف ناپذیر"او با آنکه ! سازد می آشکارتر

)گورویچ، دیالکتیک و  "است ناشدنی توصیف ماده از بیشتر نفس و نفس از بیشتر واحد"که معتقد است 

 تنها بلکهمثبت و خوش بینانه نیست،  تنها نهمعرفت شناسی داماسکیوس  .(۵۲جامعه شناسی، ص 

برخالف با آنکه ، دنیسعرفان را منعکس می سازد. هستی و ناتوانی در شناخت حقیقت لق مط نومیدی

 اشراقی شهود و الهام بر را راهاما  برد،نمی  راه خداوندبا  همنشینی به"عرفان و تصوف اسالمی" 

؛ تعقلی نمی توان به هستی خداوند پی برد –در الهیات سلبی مسیحی، با روش تجربی . سازد می هموار

 را عقل وحقیقی  معرفت اشراقی شهود و الهامبگفته گورویچ، با الهام و ایمان می توان او را شناخت! 

 نامربوط و نامعقول امر این زیرا دارم ایمان من: بگوید که کند می محق را ترتولین و زند می دور

(۵۴ص همانجا، ) !است
74
اسایی یگانه مطلق تعقلی شناخت جهان بی آنکه توانا به شن –روند تجربی  .

. استاین روند  از بیرون در خود که کند فراهم راعرفانی  خلسهزمینه  تواند می تنهاهستی باشد، 

 داماسکیوسانسان بسوی مطلق یگانه هستی )"وصف ناپذیر" در مکتب راهبر مکتب اشراق مسیحی، 

 هر ؛آن باشدت و اتحاد با دریافتوانا به همچون "طریقت مسلمین" است؛ بی آنکه  (دنیسو خداوند نزد 

بسیاری دیگر در  و یاسپرس گارد، کیرکه پاسکال،. دانند میشناخت  حوزه از بیرون آنرا دریافت دو

 – ۲۰سده ) فرانسوی عارف ،برگسون هنریپیش گرفتند؛ تا آنکه را الهیات سلبی مسیحی اروپا راه 

 وسیله هیچکدام عقل و حواس گفتراه "عرفان و تصوف اسالمی" را دنبال کرد و  ،(یالدیم۱۹

 دارای تنها عقل و حواس و شود می کشف باطنی شهود یا بینی درون با حقیقت نیستند؛ حقیقت دریافت

؛ نزد وی مرزی میان ذهن و عین، و لذا عمل خارج هستند جهان با ارتباط وسیله و عملی ارزش

                                                           
74

وله ای است جبری و نامعقول. در تعقلی بدست می آید؛ مق –در الهیات عرفانی "مسلمانان" نیز با دور زدن مراحل شناخت تجربی  'ایمان' 

(. ایمان به تبیینات توحیدی نیازمند ۷و  ۶؛ بقره، ۷۱؛ حج، ۲۸به امور "نامعقول و نامربوط" تعقل می گیرد )نجم،  'کفر'که  'ایمان'قرآن، نه 
عالی ترین الیه های ساختار روانی با غور و تعمق درونی در  'ایمان'(؛ از آن پس است که ۲۳؛ جاثیه، ۷است )آل عمران،  'عقل آزاد'گذر از 

 انسان جای می گیرد.      
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( به وحدت ی "مسلمان"عرفا شناخت  و موضوع شناخت، موجود نیست و ایندو در مکتب برگسون )و

 رسیده اند! کامل 

 و حواس اساسا عرفاناهل  د،ندان می خطاپذیر را شناخت عقلی و حسی ابزارهایاگر شکاکیون باری، 

از آنجا که در مکتب همچنین،  !است رازآمیز آنان معرفت منبع شناسند؛ نمی معرفت منبع را خرد

تعقلی شناخت  –هستی با روند تجربی  مطلقناخت خداشناسی یا ش ،ا "عرفان و تصوف""طریقت" ی

روش  هیچپیرو بدست نمی آید، مکتب نامبرده  اشراقی شهود با جزاین معرفت  و ،جهان بیگانه است

، و روش آن درون مطلق در همنشینییا " یکتا ذات با اتحاد"شناسی و منطقی نیست. هدف این مکتب 

  بیگانه است. اجتماعی  واقعیتالی پویش جدخداشناسی و خداجویی با بینی است؛ 
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 :ششمبخش 

 فلسفه و تاریخچه علوم

      

 . است انسانیخرد  و تجربهتوأمان  کاربست آورد رهانسان  شناختهایروشن شد که نخست در بخش 

سایی بخشهای گوناگون هستی را شنابا تجربه پیوسته امور واقع، و با تعقل در داده های تجربی، انسان 

های روشسنجش می کند که نتیجه آن پیدایش و پیشرفت علوم گوناگون طبیعی و اجتماعی است. 

بشری و بررسی اجمالی روند تکاملی و معارف یک دید کل گرایانه از علوم بدون ، جهان یایشناس

 روش. کارکرد ویژه و دستاوردهای این علوم و معارف ممکن نیستحوزه های شناختها در هر یک از 

اگر را باید شناخت و سنجید.  رف بشریاحوزه های گوناگون معجهان در شناخت تعقلی  –تجربی 

یک نگرش  مفلسفه علروند شناسایی و ابزارهای آنرا تحلیل و ارزیابی می کند،  معرفت شناسی

حسی و عقلی ی است که انسان در روند یاد شده و بیاری ابزارهای سیستمی بر روی تمامی شناختهای

و ، کلیات از آنجا که به روش شناسی، فلسفه علم. استبدست آورده خود  پیرامون جهان ازاخت شن

می پردازد، تکمله ای ضروری بر معرفت  (اجتماعی)انسانی و  هدف شناسی علوم ریاضی، طبیعی

در میان علوم، یاری می رساند. جهان شناخت عقلی ت –تجربی روش به تحکیم مبانی و  شناسی می باشد

رفتار فردی و حرکت  گوناگون ابعادجامعه انسانی یعنی شناخت که به شناخت انسان و آنها ویژه ب

نامیده می شوند، معرفت یا "علوم اجتماعی" د، و "علوم انسانی" نمربوط می شواجتماعی انسان 

تا علم شدن راه هنوز زیرا ایندسته شناسایی ها است  شناسی و فلسفه علم پیش نیازی بس ضروری

)دانش و شدیدا با پندارها برخوردارند لوژیک باالیی از ضریب عاطفی و ایدئودرازی در پیش دارند؛ 

  .آمیخته اند (مجازی

، کلیات بشری فرهنگ و دانشزمینه ها و شرایط پیدایش و تکامل پس از نگاهی کلی به در این بخش، 

 علومبررسی خواهند شد. آنها  و تاریخچه کوتاهعلوم گوناگون در شناخت و پژوهش روشهای و نیز 

 علوم میان در. شوند می تقسیم اجتماعی علوم و طبیعی علوم به بقیه است؛ دیگر علوم بنیاد ریاضی

 و ،باشند می بیجان های پدیده بر حاکم قوانین شناخت پی درچون فیزیک و مکانیک  برخی طبیعی

 نیز اجتماعی علوم .هستند جویا را ستیه جاندار های پدیدهحرکتی  قوانینچون زیست شناسی  هم برخی

در ؛ و روانشناسی، که با علوم زیستی و اجتماعی دجوامع انسانی ان تحول و تغییر قوانین کشف پی در

 با علوم همهزمینه روش شناسی باید گفت که پیوند است، به شناخت ذهن و روان انسان می پردازد. در 

در هر یک از بگونه ای و تعامل تجربه و تعقل را  اوندک می را هستی جهان یکسانی کمابیش روشهای
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همچنین باید دانست که روش شناخت به خواست انسان تدوین نمی شود؛ این  آنها می توان مشاهده کرد.

  که در قوانین عام بازتاب می یابد.  حاکم بر جهان استعینی روش، خود برگرفته از نظم 

معارف دیگری چون هنر، فلسفه و دین  کارکرد و ماهیتررسی به بنامبرده، پس از علوم  بخش این در

  خواهم پرداخت. 

              

  چیست؟ علم

واقعی بیرونی و درونی )عین از جهان تعقلی انسان  –تجربی های  دانش کنونی انسان، نتیجه شناسایی

. اند بشری دانش جوشان سرچشمه دو تجربه و عقلاجتماعی است؛  –در یک روند تاریخی و ذهن( 

و تعمیم و تطبیق را منکرند، و عقل گرایان حواس و تجرید حس گرایان نقش اندیشه و خرد و اهمیت 

را فراتجربی می دانند. دانش امروز  عقل راهنمای اصولتجربه حسی را در دریافت حقیقت بی تأثیر و 

)واقعیت عینی( در جهان برخالف ماتریالیسم قرن هیجدهم، شناخت را انعکاس منفعالنه جهان بیرونی 

امری فعاالنه و نظری تجربی و پژوهش بویژه در مرحله  ،شناختدرونی )ذهن انسان( نمی داند. 

. احساسات و ادراکات و تصاویر ذهنی نمی توانند به تنهایی همبستگی پدیده ها و قانون ارادی است

 (تفکر انتزاعیوهش نظری )پژحرکتی آنها را که هدف نهایی شناخت است، کشف کنند؛ این مهم با 

ممکن می شود
75

. در این مرحله برای نفوذ در کنه امور و حرکت پدیده آنچه از اهمیت برخوردار 

نیست و نقش اصلی ندارد، از دایره تحقیق بیرون می رود و ذهن بر عناصر اصلی متمرکز می شود. 

ها و بعبارت نظریه لی صحت و سقم از سوی دیگر تجربه نه تنها پایه و مبدأ شناساییها بلکه معیار عا

اند و پیشرفت دانش ثمره این  وابسته بهم شناختمنبع  دو هردیگر عیارسنج حقیقت نیز می باشد. 

  است!متقابل وابستگی 

شاخه های در باره همه  شد، گفتهو منابع این شناخت )حس و عقل( جهان  شناخت روند زمینه در آنچه

جنبه  شناختاساسا  علم. است صادقد نهستی را مطالعه می کن که هر یک بخشی ازعلم گوناگون 

کمی
76
 مجموعه. تجربی(بر داده های تعقل ) تعقلو به یاری  (آزمون)حسی  تجربهبر پایه  است واقعیت 

 کار درمی گنجد.  نظری سامانهدر این  طبیعت و جامعه خویشتن، از انسان خاص و عام شناختهای

                                                           
75

 .روست همین ازنیز  ها نظریه سنجش و نقد و اندیشه آزادی ضرورت  

  
76

اجتماعی  –ها می پردازند؛ در بسیاری از علوم انسانی  کمیتعلوم ریاضی، طبیعی و برخی از علوم اجتماعی چون اقتصاد به مطالعه   

کنند، بر خالف علوم دسته دوم، از  مطالعه میرا  ها کمیتواقعیت در کانون پژوهش هستند. علومی که  کیفینبه های چون روانشناسی ج
تعریف می کنند و  شناخت جنبه کمی واقعیتایدئولوژیک پایین تر و قطعیت باالتری برخوردارند. از این رو بسیاری علم را  –ضریب عاطفی 

 پدیده ها و روابط هستند را علم به معنای واقعی نمی دانند.دانستنیهایی که ناظر بر کیفیت 
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 دراین جداسازی ؛ ضروری استبسیار  عواطف از ادراکاتجداسازی همچنین باید دانست که  علمی

 . زمینه شناخت ابعاد گوناگون جامعه انسانی در تا است ممکنبیشتر  تطبیعشناخت 

 کنم: تأکید بر سه نکته باید علم و اجتماعی معرفتی مبانی توضیح در 

ه پیدایش دانش، رهایی از جبر زمین ؛یکدیگرند ملزوم و الزم عمل و پایه علم تجربه است و علم( ۱

 به را انسان ،زندگیعملی  مقتضیاتنیازها و طبیعت و تأمین نیازهای ضروری زندگی اجتماعی است. 

 آن بهبود واجتماعی  زندگی محیط در تغییر هگشایارنیز متقابال  علم ؛کشاند میو پژوهش علمی  علم

م کار دامپروری و کشاورزی در اوقات : نیاز به یافتن مسیرها، تنظی)غایت عملی علم( شود می

مختلف، و در امان ماندن از بالیای طبیعی، به علم حساب و شناخت حرکات ماه و خورشید و ستارگان 

)علم هیئت یا نجوم( در بابل باستان راه برد؛ ضرورت اندازه گیری مساحت زمینهای کشاورزی که در 

تنظیم آب  ؛گردید باستان مصر در هندسه علم یشپیدا سببزیر سیل می رفتند،  نیل رودخانه طغیان

سبب توسعه هیدرولیک شد؛ ضرورت تنظیم روابط و فعالیت  ۱۷و  ۱۶کوهستانها در ایتالیای قرون 

اجتماعی نیز از همان آغاز عصر تمدن به پیدایش نظریه های اجتماعی انجامید
77

باید دانست که نتایج . 

؛ این نتایج زنجیره ای، بهم پیوسته و تاریخی اند. در روند عملی علوم در کوتاه مدت آشکار نمی شود

تحقق این نتایج است که باز نقش تجربه و تحقیق تجربی در بررسی صحت و سقم نظریه ها و پاالیش و 

     می شود.  نمایان تکامل آنها 

هرگز نقش تعقل منطقی برخالف تصور رایج، در پیشرفت علم، ؛ علم بدون تعقل بدست نمی آید (۲

با تعقل در نمودهای ساده تجربی به کشف نظریه ان چه بسا دانشمندکمتر از تجربه حسی نبوده است. 

نیز سبک شدن وزن در آب، سقوط سیب  هگالیلو  نیوتن ،ارشمیدسپیش از گشته اند. های علمی نائل 

اما این  ؛ه بودبه تجربه حسی انسانهای بسیاری در آمد ،سقف کلیسااز و نوسان چهل چراغ  ،از درخت

پاندول دانشمندان نامبرده بود که به کشف قوانین وزن مخصوص، جاذبه عمومی و منطقی تعقل 

عقالنی علم را می پذیرند و وجود ساخت هم )حس گرایان( ستها یپوزیتیوبسیاری از حتی  انجامید.

(. ۱۲۴لم، ص سمیر اوکاشا، فلسفه عالگوریتم را برای ساخت یک نظریه علمی ضروری می دانند )

تعقلی پیروی می کند و در فرضیه سازی و نظریه سازی از هر دو روش  –علم از روش تجربی 

هم بهره  'تناقضعدم 'و  'اینهمانی'چون ایستاتیک علم از اصول منطق  استقراء و قیاس بهره می گیرد.

ت. نیاز علم به استوار اساصول عقالنی مند است؛ ریاضیات که علم محض نامیده شده است بر پایه 

                                                           
77

 نظریاتی نیستند؛ کلمه دقیق معنی به علم هیچکدام ،دسته بندی شده اند ... و شناسی جامعه ،اقتصاد ،سیاستاین نظریات که در حوزه های   

؛ بعبارت باشند می حاکم طبقه فرهنگ و اقتصادی – ماعیاجت ساخت نفوذ و تأثیر زیر بشدت. نظریات اجتماعی "شدن علم مسیر" در هستند
 آمیخته اند. مجازی دانشمصالح و نیازهای گروهی هستند و با  تأثیردیگر زیر 
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استقالل جهان واقعی اصولی چون عقل به همینجا خاتمه نمی یابد؛ علم نیازمند اصول راهنمای شناخت )

 فلسفی اند. –( است که اساسا عقلی و... آنو قابل شناخت نظم عینی  ،بیرونی از ذهن

و کمک د برای تبیین موضوع مورد تحقیق خو همگن نظری دستگاه یکساخت  ،غایت نظری علم (۳

کل است که  فیزیک علمکار شایسته ترین علم در این  .استبه تبیین جهان و دریافت حقیقت فلسفی 

ماکس پالنک، ) است یافته بیشتری بسیار وحدتنیز  گذشته به نسبتهستی مادی را در بر می گیرد و 

 تعریف در حسی عناصر کهتا آنجا  ؛("آن وحدت و فیزیک عالممقاله " جدید، فیزیک در ناجه تصویر

 ازبتدریج  علم است، علمی پژوهش هر مبدأ حسی ادراکات اینکه باشده اند.  حذف نیز علم این مفاهیم

 خواص نباشد پوزیتیویست اگر دانشمندی هر. شود می دور( ی تجربیها داده)خود  بالفصل معلومات

 آزمایشگاه در را یدیخورش سدیم آنکه بی ،گیرد می یکی خورشیدی سدیم خواص با را زمینی سدیم

 .و.. دانست خواهد متعبر همدر نبود بشر  را عمومی جاذبه قانون طورنهمی باشد؛ کرده حس خود

 از نمایشگاهی بیشتر و داد نمی ارائه جهان از ای یگانه تصویر قدیم فیزیک جدید، فیزیک برخالف

را از بررسی مسائل جزئی وحدت نظری فیزیک، این دانش (. ۷۹ ص همانجا،) بود گوناگون های پرده

پیوند داده است؛ تا جاییکه در رساله های نوین و جهان بینی به فلسفه بیرون آورده و بشدت و خاص 

فیزیک دیگر دیوار جداکننده ای میان علم و فلسفه، و فیزیک و متافیزیک، دیده نمی رشته علمی در 

نیز علوم اجتماعی دیده می شود؛ هر  حرکت بجانب وحدت جهان بینانه، در دیگر علوم طبیعی وشود. 

چند نظریه های عمومی در برخی از این علوم چون دیرینه شناسی، تاریخ، روانشناسی و جامعه 

با توجه به اینکه حال شناسی کم یا بیش با دیدگاههای فلسفی یک بعدی و غیر واقع بینانه آمیخته اند. 

می توان پرسید  ،دننک می حرکت وحدت سمت بهد در درون خو نیز دانشها دیگر بینانه جهان ویراتص

حقیقت  و یافته وحدتبا یکدیگر نیز  دانشها بینانه جهان ویراتصروزی فرا خواهد رسید که  آیاکه 

پیش روی ما گشوده استرا  چشم انداز پرشورروند تکاملی علوم این  کنند؟ تأیید را ای یگانهفلسفی 
78

 . 

گیرد. می مایه ادراک و حافظه دو عنصر از و سطحی است  ،تنخستین مرحله شناخ: علمویژگیهای 

کودکان و انسانهای سطحی نگر عصر تمدن نیز شناخت و نیز در میان  در جوامع بدوی پیش از تمدن

برخالف علمی شناسایی شناسایی علمی از سطح به عمق می رود. اما از سطح فراتر نمی رود. 

تجربه و تعقل انسانهای نتیجه  ؛است تاریخی – اجتماعی ندیافر ، یکسطحی که انفرادی استشناسایی 

و مقلدان خالف آنچه در کتب تاریخ علم غربیها برمی باشد. گوناگون مکانهای و  زمانهابسیاری در 

 ؛است نبودهخاص و یک قوم  تنهادانشمند  یک اندیشه و کار نتیجه علمی هیچوطنی آنها آمده است، 

                                                           
78

 بخش پایانی این نوشتار با بررسی عامترین قوانین حاکم بر هستی مادی به دورنمای این وحدت می پردازد.  
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اند داشته نقشعلوم  پیدایش در تاریخ ایندراز و غرافیاج پهنه در بیشماری انسانهای
79
بررسی روند  .

تکاملی علوم نشان می دهد که چگونه دستاوردهای انسان در زمینه شناخت جهان و انسان از حوزه 

باره به مصر و و از آنجا دو ،( به یونان...و  فرهنگی شرق باستان )مصر و بین النهرین –های تمدنی 

دستاوردهای علمی رسید.  ، و از مسلمین به اروپا و بواسطه اروپا به سراسر جهانلمیناسکندریه و مس

سامانه زنجیره بهم پیوسته و یک دانش بعنوان یک تکامل در ؛ پربارتر گشتدر هر انتقالی همچنین 

می باشد کشفارزش کمتر از  انتقالارزش نه دستاوردهای پیشینیان کم ارزش است و نه کلی، 
80

 . 

 .است علمی پژوهش هر انگیزه جویی حقیقت؛ یک پویش تکاملی بجانب حقیقت دارددانش  نهمچنی

و هم کیفی و جهش گونه؛ در تحول کیفی، که  روند تکاملی علم به سمت حقیقت هم کمی و تدریجی است

                                                           
79

پس از توقفی طوالنی در  وشود  می آغاز باستان یونان ازاست؛ تمدن و فرهنگ  شمالی نژاد و غربی یشهاند زاده علمدر کتب نامبرده،   

معاصر از سر گرفته می شود! تمدنها و فرهنگهای درخشان شرق باستان و دوره اسالمی، و دستاوردهای علمی آنان، عمدا نادیده  اروپای
 فصل از کتاب "تاریخ فلسفه غرب" را اینگونه آغاز می کند:  نخستین برتراند راسلگرفته می شود. برای نمونه 

 
هزاران "در سراسر تاریخ، هیچ چیز شگفت انگیزتر یا توجیهش دشوارتر از ظهور ناگهانی تمدن در یونان نیست. بسیاری از عوامل تشکیل دهنده تمدن 

مناطق به سرزمینهای همسایه نیز رسیده بود. ولی هنوز عناصر خاصی الزم سال پیش از ظهور تمدن یونانی در مصر و بین النهرین وجود داشت و از آن 

" است، دشوارتر توجیهش یا انگیزتر "شگفتبراستی . اما آنچه که بود تا تمدن پدید آید... ریاضیات و علم و فلسفه را یونانیان پدید آوردند" )؟!(
شرق و انتقال دستاوردهای علمی آنان به یونان است. اگر راسل هنگام نوشتن  ظهور تمدن یونانی نیست؛ انکار نقش و تأثیر تمدنهای باستانی

، کشف شده است، آنقدر فیثاغورثسطور فوق هنوز نمی دانست که حتی "قضیه فیثاغورث" هم در تمدن بین النهرین، و نه در یونان و توسط 
(؛ ولی گرایش ۸۵مدنهای شرق باستان پدید آمده اند )نگاه کنید به پانوشته از داده های تاریخی آگاه بود که بداند "ریاضیات و علم و فلسفه" در ت

 ویل دورانتنژادی سبب نادیده گرفتن داده های تاریخی، و نبوغ آمیز یا ناگهانی دانستن ظهور تمدن در یونان شده است. در این باره  –قومی 
 واقع بیانه تر می اندیشد: 

 
مار نمی روند زیرا آنچه از دیگران گرفته اند بمراتب بیش از آنستکه از خود بر جای گذارده اند. یونان در واقع همچون "یونانیان نیز سازنده کاخ تمدن بش

)تاریخ  وارثی است که ذخائر سه هزار ساله علم و هنر را که با غنائم جنگ و بازرگانی از خاور زمین به آن سرزمین رسیده بناحق تصاحب کرده است"
 (.     ۱۰۴ – ۱۰۵کترونی، ص تمدن، نسخه ال
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 را جهانی فرهنگ و دانش در مسلمین نقش دارند، تاریخی مطالعات در ای ساخته پیش نظری چهارچوب که علم محور اروپا مورخان  

هم  همینتنها  ینمسلم نقش اگر. (۲۲۵ ص غرب، فلسفه تاریخبرتراند راسل، ) دانند می جدید عصر اروپای به باستان یونان دانش انتقال عمدتا
 آن تاریخی زنجیره گسست با بشری دانش دستاوردهای کل تاریخی، نقش این ایفای بدون گفت باید باز، هرگز چنین نیستکه  باشد، بوده

"اگر اعراب ؛ کما اینکه راسل نیز معترف است که: نبود روشن هم بشر امروز فرهنگ و دانش وضعیت و شد می نابودی و فراموشی دستخوش

)همانجا(.  ن یونانی را نگه نمی داشتند، بسا که مردان دوره رنسانس گمان نمی بردند که از احیای معارف یونانی چه فوایدی ممکن است عاید شود"سن
ن ، چنانکه اشاره شد، زیر تأثیر تبیین نژادی تاریخ، برای مسلمانان و کال مردمان غیر غربی تواعلم محور اروپا مورخانو دیگر  اما راسل

بن سینا تولید اندیشه قائل نیستند، و از آنجا که واقعیت تاریخی کامال در تضاد با دیدگاه برتری جویانه غربی است، به تناقض گویی می افتند: ا
(؛ ۳۲۸ )همانجا، ص "گر چه به طب جالینوس چیز مهمی نیفزود، از قرن دوازدهم تا هفدهم آثار او بعنوان راهنمای طب در اروپا بکار می رفت"!

را بزبان  "فلسفه عربی بعنوان تفکر اصلی و بدیع حائز اهمیت نیست. مردانی چون ابن سینا و ابن رشد اساسا شارح هستند... نویسندگانی که آثار خود
ر کیمیاگری بوده است عربی نوشته اند در زمینه ریاضیات و شیمی تازگی نشان می دهند و کشفیات آنان در زمینه شیمی نتیجه تصادفی پژوهشهای آنها د

. تمدن اسالمی در )گویی ارشمیدس و یا نیوتن با برنامه ریزی های پژوهشی به انگیزه تولید علم در خزانه حمام رفته و زیر درخت سیب نشسته بودند(
ر مسائل نظری نشان نداد. اهمیت این بهترین ادوار خود از جهت هنر و از جهات فنی بسیاری قابل ستایش بود، ولیکن هیچ قدرتی در زمینه تفکر مستقل د

ست نداشتند، دستگاه تمدن، که نباید آنرا ناچیز گرفت، در اینستکه وسیله انتقال بود... مسلمانان و بیزانسی ها با آنکه آن قدرت فکری را که الزمه ابداع ا
)و البته چون از نژاد غربی نبوده اند، با همه این ی مطالعه و تحقیق و آن عبارت بود از تعلیم و تربیت و کتاب و فراغت برا –زاینده تمدن را نگه داشتند 

پرسش برانگیز تعلیمات و مطالعات و تحقیقات باز هم نتوانستند "قدرت فکری" کسب کنند؟! ضمنا جدا کردن "بیزانسی ها" از "مسلمانان" توسط راسل بسیار 
ا" هم در دوره مورد نظر جزئی از "مسلمانان" بشمارند؛ وی قصد شبهه انگیزی جهت کاستن باز است. بی شک راسل آنقدر نادان نبوده که نداند "بیزانسی ه

در برانگیختن مغرب زمین  –یعنی مسلمانان و بیزانسیها  –. هر دوی این ملل هم بیشتر از نقش و ارزش تاریخی کارهای فرهنگی مسلمین را داشته است(
سلمانان بیشتر در قرن سیزدهم و بیزانسی ها بیشتر در قرن پانزدهم. در هر دو مورد این انگیزش افکار تازه ای پس از درآمدن از بربریت مؤثر افتادند: م

. نتیجه مورد اول فلسفه مدرسی بود و نتیجه )برای آنکه "انگیزندگان" غربی نبوده و توان تولید اندیشه نداشته اند؟!(پدید آورد بهتر از افکار انگیزندگان 

(. تناقضات راسل ناشی از تحمیل واقعیت به ذهن بسته اوست. سخنان بی پایه وی بیش از آنچه در ۳۳)همانجا، ص  نسانس..."مورد دوم ر
راسل پرانتز نوشته ام، ارزش بررسی ندارد. مرور مختصر روند علوم در همین بخش، پوچی دعاوی وی و همفکرانش را نمایان می سازد. 

 –ندیشه مسلمین را دیده است، که اتفاقا بسیار ویرانگر هم بوده است؛ ارزش تاریخی ابتکار آنان در روش تجربی ثیر فلسفه یونانی بر اأتنها ت
. باری، دستاوردهای ارزنده و تعقلی شناخت جهان و پیامدهای درخشان این روش در کشفیات و پیشرفتهای علمی را عمدا نادیده گرفته است

 گوناگون بسیار آشکارتر از آنستکه نادیده گرفتنی باشد )محمد رضا حکیمی، دانش مسلمین(.                         بی نظیر علمی مسلمین در زمینه های
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علم( تغییر می کند: نظریه های  بو چهارچوکلی )ساخت  پارادایم علمتعبیر می شود، علمی  انقالببه 

علمی چون نظریه حرکت دورانی زمین بدور خورشید، مدار بیضوی سیارات، جاذبه عمومی، نسبیت 

، و اصالح )ابطال و تأیید( ؛ قابلیت نفی و اثباتمنجر شدندو تغییر پارادیم و کوآنتوم به انقالبات علمی 

پیدایش زمینه  ،در صحت و سقم آنها 'و نظریتحقیق تجربی باز 'امکان با  ،نظریه های علمیتوسعه و 

نظریه هایی که با نظم و قانون عینی حاکم بر وجود سازگار نیستند، . تکاملی جهش وار استاین روند 

تکامل دانش همچنین با تکامل منطق، روشهای شناسایی و ابطال پذیر و قابل تصحیح و تکاملند. 

    .ابزارهای فنی تجربه و آزمون همراه است

 متدیکو  هدفدارکوششی است تاریخی و انسانی )فرا قومی(، بلکه  –تماعی دانش، نه تنها فرایندی اج

فردی ویژگی کلی و عمومی دارد. خاص یهای ایبرخالف شناسدانش همچنین . حقیقتبرای دریافت 

مورد بحث قرار می  اجسامدر فیزیک سقوط  ،دنانسانی مطالعه می شو عواطفمثال در روانشناسی 

. که به تجربه های فردی در می آیند تقل از تک نمونه های جزئی استمباحث علمی مسو... ، گیرد

"تنها اما این بدان معنا نیست که  .معقول و قابل اثبات )از راه آزمایش( است ،عمومیپدیده ای دانش، 

)معرفت علمی از دیدگاه فلیسین شاله، شناخت روش علوم یا فلسفه  "است علم کلی و عام امر به علم

 حکم متعلق ویژگی همان حکم کلی و عام ویژگی آنکه نخست: خطاست دلیل دو به ادعا این. علمی(

 نیل، رود طور، کوه شوش، شهر زهره، سیاره) باشد اختصاصی کامال تواند می حکم متعلق نیست؛

 جمله برابر در باشالر. است نسبی کامال نیز حکم عمومیت و شمول آنکه دیگر...(. و روسیه انقالب

 عمده موانع از را عام و کلی امر به مفرط تمایل وی. است علم پنهان امر به علم تنها: گوید می مذکور

  (.۷۹ ص انسانی، آزادی و اجتماعی جبرهای گورویچ،) داند می علمی شناخت

 :است سهیم دانش پیشرفت درتقوایی است؛ اخالق  تقوایی اخالقپیوند ضروری آن با ویژگی سوم علم 

 –با قالبهای فکری بیرونی های واقعیتعدم کوشش در تطبیق ی و یکجانبه نگری، پیشداورپرهیز از 

 روشن آن حقیقت آنچه پذیرش از زدن باز سر و نکردن ابرازثبت درست داده های تجربی، عقیدتی، 

جمله  از فروتنی کردن پیشه و بینی بزرگ خود و غرور از گریز حقیقت، به وفای و عشق نیست،

 . است راستین دانشمندان اخالقی ویژگیهای
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 بندی علومطبقه 

؛ دانش همه شناختهای بشر از جهان را در بر می گرفتباستان وحدت دانش حکمفرما بودجهان در 
81

 .

انسان از جهان، ی بود؛ با گسترش شناختهابشر دانش تنها ناشی از محدودیت ساده ابتدایی این وحدت 

به  یک راه توسعه مستقل پیمودند؛لوم یک به عمندان دشوار شد و امکان تسلط بر همه دانشها برای دانش

علی اکبر . شناسی جامعه سرانجام و شناسی زیست شیمی، فیزیک،نجوم،  مکانیک، ریاضیات، ترتیب:

 ،فلیسین شاله، و بطور خاص تاریخ پیدایش علوم نامبرده را به تقلید از مورخان علم در غرب ترابی

.م. قسده سوم در مکانیک ، یونانی اقلیدس.م. با قسده چهارم در ریاضیات ت: اینگونه عنوان کرده اس

لهستانی کپرنیکسده شانزدهم م. با در نجوم ، یونانی ارشمیدسبا 
82

 گالیلهسده هفدهم م. با در فیزیک ، 

 ردبرناو  بیشاسده نوزدهم با در ، زیست شناسی فرانسوی الوازیهسده هیجدهم م. با در شیمی ، ایتالیایی

فلسفه حس گرایی یا که  فرانسوی آگوست کنتجامعه شناسی در سده نوزدهم با و سرانجام  ،فرانسوی

(۳۱ – ۳۳)فلسفه علوم، ص  )پوزیتیویسم( جامعه شناسی اش را به ایده آلیسم ذهنی کشاندتحصلی 
83

؛ و 

علوم جداسازی به دانشمندان نامبرده را نیز فلیسین شاله حتی این ادعا در حالی صورت گرفته است که 

 – ۵۶ ص علمی، فلسفه یا علوم روش شناخت) مفتخر ساخته استو نه پایه گذاری آنها،  ،از فلسفه

 ،علم تاریخبویژه  در ظاهر بیطرفانه پژوهشهای علمی در علوم انسانیباری، باید دانست که  .(۵۵

  .استپنهان و سلطه گرایانه ، توسعه طلبانه پرستانه انگیزه ها و اهداف نژاد

دانشمندان در برابر شکوه و عظمت جهان هستی و تنوع پدیده های طبیعی و اجتماعی، با پذیرش 

علم در کلیت آنجهان وحدت جهان هستی و 
84

ویژه ای از هستی  هر یک پژوهش خود را در قلمرو ،

طبقه بندی با گسترش کیفی شناختها، در کمیت و کیفیت توسعه یافتند.  و دانشهامتمرکز ساختند بیکران 

نیز علوم ضرورت پیدا کرد. این طبقه بندی در عین حال سیر پیشرفت علم و چگونگی تکوین علوم و 

با طبقه بندی امروز  ارسطوبشری توسط  ارفمقایسه طبقه بندی معدهد. می نشان همبستگی آنها را 

سه حوزه  دانش بشری نزد ارسطو بهپیشرفت و گسترش شگرف علم را در این فاصله می رساند. 

                                                           
81

 .بود دانشها همه شامل" فلسفه"باستان،  یونان درکما اینکه   

 
82

 در او دستاوردهای از. رساند خود وفاییشک اوج به را بابلی نجوم سنتهای بیرونی ابوریحاندانشمند مسلمان  کپرنیک، از پیش قرن پنج  

 و شناسی ستاره افزارهای اختراع ،جغرافیایی های نقشه ترسیم زمین، کره قطر محاسبه خورشید، اوج تحرک ریاضی اثبات دانش، این زمینه
 .کرد سست را بطلمیوسی هیئت پایه زمین تحرک دانستن ممکن با وی است؛ جغرافیایی کره نیز
 

83
را نشان داده است، و چنانکه در بررسی جداگانه علوم خواهد آمد، این تاریخچه  اروپا در علومو تمایز  پیشرفت سیر تنهاابی بی تردید تر  

؛ پس سلطه غرب بر شرق یک ضرورت استغربی  فکر مدیون تنها بشریتکال نادرست است و در پی اثبات این ادعای دروغین است که 
هیچ ( سال هزار دو به نزدیک) کپرنیک تا ارشمیدس میان فاصله در بشرچه بسیار مضحک می نماید آنستکه آنچه در این تاریخ ؟تکاملی است!

 به مرخصی رفته بود، و مغز انسان شرقی هم توان تولید اندیشه نداشته است؟! وسطی قرونه است؛ غرب در نداشتکیفی در علم  دستاورد
 

84
 در؛ در باره این اصول است پژوهش انگیزهدانش و  پیشرفت رازاست که همچنین لسفی ف شده پذیرفته پیش از اصلبیانی از یک  این  

 م گفت.  خواه سخن بعدیهای بخش

www.takbook.com



~ 96 ~ 
 

الطبیعه(، فلسفه عملی )اخالق، خانواده، سیاست( و فلسفه  فلسفه نظری )ریاضیات، فیزیک، ماوراء

فالسفه مسلمان نیز دیگر ، ابن سینا و فارابی. )خطابه، شعر، جدل( تقسیم می شدیا ادبیات شعری 

شده ری و عملی تقسیم علوم به دو بخش نظکمابیش از این طبقه بندی پیروی کرده اند؛ نزد اینان نیز 

 طبیعی ریاضی، به؛ امروز علوم گنجانده می شدند "فلسفه"در درون یونانی علوم باری، اگر است. 

آنها . ریاضیات بنیاد دانشهای دیگر است که شوند می تقسیم (اجتماعی) انسانی و)فیزیکی و زیستی( 

فیزیک، مکانیک، نجوم، ده بیجان )ماقوانین حرکتی به سه دسته علوم فیزیکی یا علوم مربوط به نیز 

تطور و تکاپو قوانین زندگی، علوم زیستی یا علوم مربوط به  (،جغرافیاو  شیمی، زمین شناسی

و تکاپوی و علوم اجتماعی یا علوم خاص انسان  ،جانوری(و  گیاهی :جانداران )زیست شناسی

قابل تقسیم می باشند.  روانشناسی(و  تاریخ، سیاست، اقتصاد، جامعه شناسیمردم شناسی، )اجتماعی او 

؛ ه اندبا رشد و گسترش شناختها، در درون و میان هر دسته از این دانشها نیز دانشهای ترکیبی پدید آمد

جامعه شناسی اقتصاد سنجی، ژئو فیزیک، شیمی آلی، فیزیولوژی، فیزیک نجومی، دانشهایی چون 

انشهای ترکیبی خود نشانگر وحدت جهان هستی اجتماعی و... پیدایش و گسترش دسیاسی، روانشناسی 

 و جهان علم است.

                          

 علومخاص روشهای 

؛ روش شناسی یا یافتن راهی برای کشف حقیقت و یا اثبات آنست ،مراد از روش یا متود علمی

می کند. متدولوژی نیز دانشی است که از روشهای پژوهش و اثبات حقیقت در علوم گوناگون بحث 

روش شناسی بخشی از منطق یا فن درست اندیشیدن و مصؤن ماندن از کج اندیشی و گمراهی در 

 بطور کلی روش از اصول عقالنی است و ثمره تعقل در روند شناسایی جهاندریافت حقیقت است. 

و روشهای شناسایی و پژوهش در علوم گوناگون یکسان نیست؛ هر چند تعامل تجربه . واقعی بیرونی

اساسا روش ریاضیات استقراء و قیاس، در همگی دیده می شود. روشهای استداللی چون تعقل، و 

و استقراء استنتاج به روش مشاهده و آزمایش و اساسا است؛ روش فیزیک و شیمی قیاسی استنتاج 

تعریف و طبقه بندی است؛ در روشهای استقراء و قیاس، ؛ روش علوم زیستی عالوه بر تعمیم است

در تحلیل و بررسی می شوند؛ وم اجتماعی عالوه بر همه اینها، مدارک و منابع و اسناد و شواهد نیز عل

در دو مکتب مفهوم روش ( نیز مهم شمرده می شود. یا درون نگری روانشناسی "تفکر در خود" )غور

روش را فکر  ،ایده آلیسممکتب در متفاوت است. )واقع گرایی( و رئالیسم گرایی( انگار )ایده آلیسم 

 نیز شناسایی روشرئالیسم، مکتب در حال آنکه می کند تا شناسایی آسان گردد؛ انسانی از پیش مقرر 

کرده کشف جهان تعقلی  –ی تجربشناخت روند که انسان در  ستحاکم بر جهان انظم عینی  بازتاب
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است اندیشه و اع عمومی ترین قوانین طبیعت و اجتمهمان شناسایی علمی مکتب، روش این در است. 

که با  آغاز و انجام هر کار علمی استنیز تجربه گردد. ق یطبتآن خاص قلمرو باید بر هر علم در که 

 فیزیک،) علوم از برخی در تجربه، و باز در همه علوم به یک معنا نیست. تعقل تکمیل می گردد

تصاد و جامعه شناسی چون اق اجتماعی علوماز  برخی در؛ نیست آزمایش جز( شناسی زیست شیمی،

هم آزمایش است و هم مشاهده.  شناسی مردم و روانشناسی، و در برخی دیگر چون است مشاهده اساسا

بعد تجربی شناخت انسان )انسان به عنوان یک موجود اجتماعی و نه صرفا بیولوژیک( در درون 

می کند. بنابراین، رابطه جامعه و مجموعه روابط متقابل و چند جانبه اجتماعی است که در آن زندگی 

 به ای مشاهده روشهایعلیتی در اینجا، رابطه ای یکجهته نیست و علت و معلول روابط متقابل دارند... 

 در بیشترست که نمودها مستقیم مشاهدهمراد از روش توصیفی، . شوند می تقسیم سندی و توصیفی

 نگاری تاریخ درست که نمودها ستقیمم غیر مشاهده؛ مراد از روش سندی، دارد کاربرد شناسی جامعه

  .اندازه گیری ابزارهای و نامه پرسش ،مصاحبه از عبارتند مستقیم مشاهده وسائل. رود می بکار

. استقراء و قیاس :دارای دو مدل اصلی استجهت ساماندهی داده های تجربی، چنانکه اشاره شد، تعقل 

در  بود، استقراء "وجوب منطقی" نداشت؛ بیگانهامر واقع تجربه با که اروپای قدیم در منطق صوری 

استقراء را بر قیاس و...( میالدی  ۱۷تا  ۱۶سده بیکن فرانسیس )تجربه گرایان یا اروپای جدید هم 

در روش برتر دانستند. عقل گرایان )دکارت، اسپینوزا، الیب نیتس و...( قیاس را یا و ، دادند ترجیح

قیاس بر تعقل و قیاس برتری دارد و نه تعقل و بر  استقراءربه و تجنه تعقلی شناخت جهان،  –تجربی 

وابسته اند. پیوسته و بهم سخت چنانکه در بخش نخست دیدیم، ایندو در روند شناخت، استقراء؛ تجربه و 

گرنه تعمیم  و ؛و تصدیق بر پایه تصویر ،، قیاس بر پایه استقراء استوار استتعقلی –تجربی  در روش

ذهنیت گرایی نمودهای تجربی( یا کمبود داده های ثبت شده از )در نبود اطالعاتی الء در خو تحلیل 

مطالعه تجربی پدیده های جهان هستی بنوبه خود از از سوی دیگر، ندارد. در بر هیچ ارزشی است و 

د نیز فاقو تبیین هستی بدون تعمیم پراکنده اخت قوانین عمومی الهام می گیرد؛ شناخت تک نمودهای شن

را نیز نافی هم می دید؛ در حالیکه  ترکیبو  تجزیهنه تنها استقراء و قیاس که ارزش است. منطق کهن 

یک کل( سازنده ترکیب )ساختن یک کل با بهم پیوستن اجزاء آن( بدون تجزیه )جداسازی اجزاء 

  ناممکن است.
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   علوم  نگاهی اجمالی به 

تجربه در علوم ریاضی، طبیعی و اجتماعی چگونه عمل کرده  اکنون باید دید مناسبات دیالکتیکی عقل و

 و نتیجه داده است:

 

  ریاضیات. ۱

کمی و های سنجش غیر مستقیم مقادیر، که به اندازه گیری و ذهنی ریاضیات دانشی است انتزاعی 

و تجربه حسی آن  بیرونی واقعی جهانمی پردازد. )مشخص و نامشخص( مقادیر میان ثابت روابط 

 خالقیت با و کرده منتزع واقعیت از را آنها انسانی عقل که هستند ریاضی بنیادی مفاهیم پیدایشه زمین

علوم ریاضی و مفاهیم  ،محسوسشماره و اشکال پدیده های طبیعی . تعقل انتزاعی بر کند می کامل خود

چون واقعی هان در جنا مشابه و  مشابهمنفصل از پدیده های واقعی  اعدادرا پدید آورد؛ بنیادی آن 

از پیوستگی ظاهری هر پدیده واقعی  اشکالو  ابعاد، و رختان، جانوران و غیره انتزاع شدسنگها، د

اما عقل گرایان و حس . تخم پرندگان و غیره ،ساقه ،برگ ،دریا ،رود ،کوه ،خورشید ،ماه ،ابرچون 

عقل گرایان چون لو می کنند. گرایان به ترتیب در باره نقش عقل و تجربه در پیدایش مفاهیم ریاضی غ

و حس گرایان  ،مفاهیم ریاضی را فطری و مستقل از تجربهو کانت دکارت و اسپینوزا و الیب نیتس 

 تجربه و واقعیت از چه گر آن بنیادی مفاهیم و ریاضی علوم .دانند می چون بیکن محصول تجربه

بشمار ی تعقلی هایانتزاع از واقعیت دانش بدلیلاما  ،)مقدم بر تجربه نیستند( اند گرفته سرچشمه بیرونی

 عاطفهعنصر )تهی از  "محضعلم "؛ ریاضیات از اینرو اند یقینیو  قطعینیز ها و قوانین آنمی روند 

قوانین علوم طبیعی نیز هنگامی قطعیت می یابند که در قالب فرمولهای نامیده می شود.  (و ایدئولوژی

از بوفور نظریه پردازان برای قطعیت بخشیدن به اصول خود  اقتصاد نیزعلم ریاضی ریخته شوند؛ در 

؛ از کاربرد ریاضیات در یک علم بیانگر بلوغ آن علم است بهره می گیرند.چون یک پوشش ریاضیات 

شباهت بنیادی ریاضیات و آمیخته است. طبیعی و اجتماعی اینرو ریاضیات نیز همچون فلسفه با علوم 

سا شناختهای تعقلی اند و در پی کشف حقایق ثابت و جاویدان؛ حقایقی که فلسفه در اینستکه هر دو اسا

قوانین ریاضی از آنجا که بیانگر روابط ثابت میان مکانی قرار نمی گیرند. حوزه در بستر زمانی و 

متغیر است، و این روابط منطقی و قابل پویا و انتزاعات از واقعیت )اعداد و اشکال(، و نه واقعیات 

تند، اساسا حقایقی یقینی و تغییر ناپذیر می باشند. این قوانین همچنین از قابلیت انطباق با اثبات هس

    واقعیتهای بیرون از ذهن برخوردار هستند؛ لذا کاربرد قوانین ریاضی به پیشرفت علوم راه برده است.   
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پدید آمد: حساب،  گوناگونی های شاخهدر دانش ریاضی : و مدلهای ریاضی در علوم کارکرد ریاضیات

از علم جبر هم علم حساب با اعداد سر و کار دارد و علم هندسه با ابعاد و اشکال.  هندسه، جبر و...

؛ جبر ندهندسه تحلیلی نیز از پیوند جبر و هندسه پدید آمدمثلثات و بدست آمد. تعمیم عملیات علم حساب 

درجه وابستگی یک  لم توابع بدست آمد کههم در اعداد و هم اشکال قابل اعمال است. از تعمیم جبر ع

نیز و  (خرد و کالن)در فیزیک و اقتصاد بویژه زه می گیرد؛ دانشی که ادیگر را اندهای متغیر به متغیر

پیشرفتهای  ات با علوم و فنون دیالکتیکی است:رابطه ریاضیکاربرد دارد. تحلیلی جامعه شناسی 

ادامه جهت می دهند؛ علوم ریاضی های پیشرفتبه عت فیزیک و نجوم و زیست شناسی و اقتصاد و صن

می آمار و احتماالت در علوم ریاضی بویژه منوط به استفاده از روشهای ی علوم و فنون نیز پیشرفتها

ریاضیات امروز ابزار ضروری پژوهشهای علمی است که گاه همچون فلسفه بر تجربه حسی نیز باشد. 

در و آنالیزهای آماری( مدلهای بستگی تابعی، احتماالت )روشهای علوم ریاضی . پیشی می گیرد

کاربرد این روشها در البته نیز کاربرد دارد؛ و حتی تاریخی جامعه شناختی  ،بررسیهای اقتصادی

همچون تاریخ با دیگر علوم اجتماعی یکسان نیست و تحلیل ریاضی اسناد و مدارک تاریخی نمی تواند 

، زیرا پدیده تاریخی و بینجامدو بی ابهام روشن ینی و جهت یابی به پیش باقتصاد و جامعه شناسی 

باشند. غیر عقالنی حتی نارسا، مبهم و ممکن است آگاهی تاریخی یکی نیستند؛ آگاهیهای تاریخی 

پیشرفت با در جهان درونی انسان کاربرد ندارد، ولی  پاسکالبگفته اینکه روش ریاضی با همچنین 

؛ بدینگونه دوشمی استفاده این دانش در نیز از روشهای ریاضی بیرونی( روانشناسی تجربی )تجربه 

و سپس روابط متغیرها در قالب یک معادله یا مدل ریاضی یافته که داده های تجربی ساخت آماری 

       ریخته می شود.  

و شده وضع روش ریاضیات تعقل و استدالل منطقی بر مبنای اصول : روش شناسی علوم ریاضی

 تعاریف. اصول اولیه ریاضی عبارتند از و زاینده ست؛ یک قیاس سازندهاز آنهاو قضایا تاج احکام استن

کل چون " معیننارابطه ضروری میان مقادیر یا  اصول بدیهی، (حسابی و هندسیمقادیر معین )

خاص اصول بدیهی که  تناقض عدم و اینهمانی لواصچون  عام اصول بدیهی و "بزرگتر از جزء است

د نکه آنها را بی آنکه اثبات کردنی باش اصول موضوعهباألخره و ، استوار استآنها بر نیز یاضیات ر

"از نطقه خارج از خط نمی توان این اصل هندسه اقلیدسی که مانند  ؛می پذیرند تا برهانها ادامه یابند

هستند و  اصول موضوعه عامتر و کلی تر از تعاریفبیش از یک خط به موازات آن رسم کرد". 

 یقینی و قطعی که کلی ای قضیه از و است قیاسیاساسا  ریاضی برهانباری، . قابل تجدید نظرهمچنین 

 ولی شود؛ می استنتاج( هم روبروی ضلع دو برابری) کلی کمتر حکمی( مستطیل تعریف) است

 کافییق هستی همه حقا اثبات در رابریده از تجربه  صوری منطق که آنها و گرایان عقل پندار برخالف
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علوم تجربی نیازمند  نیست؛تجربی  علوم و ریاضیات میان شناسی روش در ای عمده تفاوت دانند، می

 این. است استقراء و تجربه بر نیز ریاضیات بنیادمی باشند و و اصول راهنمای عقل روش قیاس 

 پیدایش: شود می یدهد نیز دانش اینگوناگون  های شاخه تکوین و ریاضی دانش پیشرفت در حتی حقیقت

 نیز و فیزیکی تجربه ازغیر اقلیدسی  هندسه و مسطح هندسه از فضایی هندسه پیدایش حساب، از جبر

 است، تجربی فیزیک و ریاضیات میانه در و دارد بیرونی جهان با فراوانی انطباق که احتماالت حساب

 و شناسی جامعه پیشرفت راه و رساند مدد اجتماعی پژوهشهای به که آمار علم پیدایش سرانجام و

به اگر کاربرد قیاس صوری در پدیده شناسی . داد قرار" شدن علم مسیر" در را آنها و گشود را اقتصاد

مصادره به مطلوب و یا تکرار دانسته های پیشین می انجامد، در علوم ریاضی که با انتزاعات سر و 

 ریاضی قیاس در. (نوینی حقیقت) نیست موجود مقدمات در که رسد می ای نتیجه بهغالبا کار دارد، 

 براهین پایه خود که ای نتیجه برسد؛ جدیدی نتیجه به ذهن خالقیت و تجربه پایه بر که است آزاد عقل

در استقراء روش . یابد می توسعه بدینگونه ریاضی دانش و شود می دیگر نتایج به وصول و بعدی

متفاوت است؛ در ریاضیات پس از آنکه حکمی در  کمیعلوم تجربی این روش در ریاضی با علوم 

درجه است(، در سایه اصل "امتناع ذهن از  ۱۸۰باره یک مثلث تدوین شد )مثال مجموع زوایای مثلث 

نیز  ریاضی برهان در؛ نیازی به استقراء بیشتر نیست. جمع نقیضین" به همه مثلثها تعمیم داده می شود

 مبادی از ذهن، که پویش 'ترکیب' وحرکت می دهد،  شناخته مبادی هب ناشناخته ازرا  ذهن، که 'تجزیه'

  .یکدیگرند مکملاست،  قضیه یک اثبات یا ناشناخته کشف به شده شناخته

 وبین النهرین )میانرودان(  در حساببنا بر پژوهشهای تاکنونی، : علوم ریاضی تکامل و پیدایش سیر

 را حساب بازرگانی پیشرفت. بود دو هر پیدایش ریشه زندگی عملی نیازهای. آمد پدید مصر در هندسه

 طغیان اثر در رفته سیل زیر کشاورزی زمینهای گیری اندازه ضرورت و ساخت ضروری بابل در

)نقش بنیادین  آورد پدید باستان مصر در را هندسه مالیات، دریافت و کس هر سهم تعیین جهت نیل، رود

 در یونان سهم ،علممورخان اروپا مدار  کتب دراین وجود،  با. تجربه و روش استقراء در ریاضیات(

می  علوم این بودن تجربی و پیشگامی بهمحدود  النهرین بین و مصر سهم واست  برجسته ریاضی علوم

باشد
85
 باره این در تاریخی حقایق از اندکی ،شرق کهن تمدنهای ازشناختی  باستان های یافته با امروز .

                                                           
85

برتراند راسل با آنکه معترف است که "پیش بینی خسوف بوسیله تالس" برگرفته از دانش مصر و بابل است، و با آنکه می داند که یونانیان   

 (، می نویسد:۱۷۴ ص غرب، فلسفه تاریخامان خود را ره آورد سفر آنان به مصر" می دانستند )باستان خود نیز "دانش پیشگ
  

"حساب و قدری هندسه در میان مصریان و بابلیان وجود داشت، ولی بیشتر به شکل قواعد تجربی که از شمارش انگشتان بدست می آید)؟!(. روش 
"؛ "آنچه مصریان از هندسه می دانستند، بیشتر قواعد تجربی بود"؛ "دانشی که واقعا پیش از یونانیان استنتاج از مقدمات کلی را یونانیان ابداع کردند

(. روشن است که انگیزه راسل و دیگر ۱۷۴و  ۳۴و  ۱۷)برتراند راسل، تاریخ فلسفه غرب، صفحات  بدست آمده بود، بسیار ناچیز بود"
یان باستان، اثبات برتری و ضرورت سلطه غرب بر شرق است؛ نه دفاع از یونانیان که مورخان اروپامدار علم از برجسته کردن دانش یونان

 علم"خود را مدیون مصر و بین النهرین می دانستند. باری، به تقلید کورکورانه از راسل و دیگر غرب مداران، مورخ ایرانی علم می نویسد: 

. باری، در دیدگاه (۳۳۵ ص علوم، فلسفه)علی اکبر ترابی،  "گشتند موفق اولیه هایطرح انجام به فقط آنها" و" بود تجربی کامال مصریان هندسی
نژادگرایانه غربی: رسالت تمدنهای درخشان شرق کهن ساخت "قواعد تجربی" علوم بود؛ رسالت تمدن یونان ارتقا قواعد تجربی به علوم 
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"فیثاغورث قضیه" که است گشتهمعلوم  لهمنجم و است آمده بدست
86
 و گردیده کشف تمدنها این درنیز  

 چند از استفاده با دایره مساحت تعیین ارشمیدس از پیش قرنها؛ نیز است گشته منتقل باستان یونان به

؛ در اینجا بود که برای نخستین بار دایره به است بوده رایجبین النهرین  در آن در محاط های وجهی

فراتر هم از چهارچوب نظری حتی ریاضیات در تمدنهای باستانی شرق،  درجه تقسیم گردید. ۳۶۰

شد و مصریان قرنها گرفته در بین النهرین بکار  "فیثاغورث قضیه"رفت و خصلت کاربردی یافت؛ 

یونانیان دانش ریاضی شرق باستان ، "هندسه اقلیدسی" را در ساخت اهرام بکار بستند. اقلیدسپیش از 

 قره بن ثابتدانشمندان مسلمان تکامل علوم ریاضی را پی گرفتند. را تکامل بخشیدند و پس از آنها نیز 

 شده حاصل جسم حجم توانست و نهاد بنیاد را 'دیفرانسیل و انتگرال حساب' ،هجری سوم سدهدر  حرانی

تحلیلی هندسه و مثلثات و جبر. بگیرد اندازه محورش گرد بر را سهمی دوران از
87

 تمدن درنیز  

 مثلثات گذاری پایه در بسزایی سهم( هجری سوم سده) بتانی و الحسیب حبش شدند؛ گذاری پایه اسالمی

 ظل' محاسبه کرد؛ تهیه نجوم نیازهای برای را( تانژانت) 'ظل' محاسبات جدول الحسیب حبش. داشتند

 'جیب' از استفاده با ریهج سوم سده مسلمان دانشمند بتانی توسط بار نخستن( تانژانتوک) 'تمام

 معادالت (هجری سوم سده) خوارزمی موسی بن محمد. شد انجام( سینوسوک) 'تمام جیب' و( سینوس)

"المقابله و الجبر" کتاب در را دو و یک درجه
88

؛ کار او را کرد حل توصیفی و هندسی روش با 

 حل هندسی روش با را رمچها درجه جبری معادالتو نمود دنبال  چهارم سدهدر  بوزجانی ابوالوفا

. نمود حل هندسی روش به بوزجانی و خوارزمی مانند و کرد بندی طبقه را جبری معادالت خیام کرد؛

کرد و  تمرکزدر هندسه  عددی محاسبات و اعداد نظریه به هجری هشتم سده در کاشانی الدین غیاث

 مشرق کهن تمدنهای در پیشتر. نمود محاسبه اعشار رقم ۱۷ با را π عدد و گردید اعشاری کسر کاشف

و یک  ۳برابر با  (شوش از آمده بدست های لوحه) عیالمیها و ۳برابر با  را π عدد بابلیها زمین،

 دانشمندان. بود رسیده (و یک هفتم ۳)عدد  دقیقتری تقریب به ارشمیدس و بودند؛ زده تخمینچهارم 

 فرزندان چنانکه داشتند؛ توجه نیز بردیکار ریاضیات به بلکه نظری ریاضیات به تنها نه مسلمان

 مکانیک و نجوم درهندسه  کاربرد بهمرکز علمی بغداد  در( حسن و احمد محمد،) شاکر بن موسی

 مورد تنها نه کروی و مسطحه اشکال گیری اندازه زمینه در موسی بنی های نوشتههمت گماردند. 

                                                                                                                                                                                     
ستان به اروپای جدید است؛ شرقیان باستان و مسلمانان توان تولید علم و نظری است؛ و رسالت تمدن درخشان اسالمی "انتقال" علوم یونانیان با

 اندیشه نداشته اند؟!    
 

86
دانش هندسی خود را در سفر به مصر  فیثاغورث"؛ مثلث دیگر ضلع دو های مربع مجموع با است برابر وتر مربعاین قضیه می گوید که "  

 . (۳۷آموخت )برتراند راسل، تاریخ فلسفه غرب، ص 
 

87
 !؟"است کرده گذاری پایه ۱۷ قرن در راو هندسه تحلیلی  مثلثات دکارت" آنها پیروان و غربی مورخان نظر بر بنا  

 
88
 (.۳۲۷این کتاب تا سده شانزدهم میالدی کتاب درسی غربیان بود )راسل، تاریخ فلسفه غرب، ص  
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 قرون اروپای در که ،قرار گرفت طوسی نصیرالدین خواجه چون مسلمان پسین دانشمندان استفاده

 هندسی خالصا روش از هندسه در موسی بنی پژوهشی روش. بود توجه مورد بسیار نیز وسطی

انیونانی
89

 محاسبات و جبر با( سومر و بابل) باستان شرق علمی کهن سنتهای پایه بر و یافت تمایز 

 در کرد، می محاسبه مخروط محج کمک با ارشمیدس که کره حجم نمونه برای و آمیخت در عددی

بنا  اقلیدسی غیر نوین هندسه. گشت آن مساحت سوم یک ضربدر کره شعاع با برابر موسی بنی روش

 را لوباچفسکی. با آنکه دمآ پدید هندسه، موضوعه اصول در نظر تجدید عملی ضرورتهایبر 

 موازی خطوط رسم امکان مانمسل ریاضیدانان وی از پیش قرنها ولی دانند، می نوین هندسه بنیانگذار

. بدانیم اقلیدسی غیر نوین هندسه پیشگامان را آنهاآنستکه  حق ؛بودند کرده مطرح را خط خارج نقطه از

 را موازی خطوط امکان" خطین علی مستقیم خط وقع اذا مسائل و اعمال فی" کتاب در قره بن ثابت

 حسام خیام، عمر نیز نمود؛ ثابت را ضیهق این مکانیک دانش به توسل با هیثم بن حسن کرد؛ بررسی

 اصل" بر اشکاالتی و نگاشتند رساالتی موازی خطوط باب در طوسی الدین نصیر خواجه و علی الدین

 از استنتاج قابل نامبرده اصل که داد نشانمیالدی  ۱۹ قرن در لوباچفسکی. کردند وارد اقلیدس" بدیهی

 به نقطه یک از بسیار خطوط رسم امکان بر تکیه با ناضم است، مستقل و نبوده اقلیدسی اصول دیگر

 هندسه کوشید باشد، هم درجه ۱۸۰ از کمتر تواند می مثلث یک زوایای جمع اینکه و خط، یک موازات

 اصول لوباچفسکی کند؛ ایجاد)که فضای خمیده را هم در بر بگیرد(  درونی تناقض بدون و هماهنگ ای

. گردیدند اثبات" دوار سطح" روی بر بعدا که کرد ماهنگه اجسام خواص با را خویش موضوعه

فلسفه و ریاضیات در انقالبی تنها نه نوین هندسه
90
 هم را فیزیک علم در انقالبی تحولی زمینه بلکه بود 

انشتاین تبیین حرکت نور و . ساخت پذیر امکان را نسبیت تئوری پردازش که ای بگونه کرد؛ فراهم

قلیدسی )هندسه ریمانی( بنا کرد که در آن نور و زمان و مکان خمیده  انسبیت عام را بر هندسه ن

  ( هستند. منحنی)

روند تکاملی علوم ریاضی نشان می دهد که این دانش نه تنها در موضوع و روش، بلکه در قالب های 

اه و کاربردی نیز دچار دگرگونی شده است. ریاضیات از کمیتها )اعداد و اشکال( و مفاهیمی که خاستگ

عقالنی مجرد تکامل یافته است. بدینگونه ریاضیات  –ماهیت تجربی دارند، به ساختها و روابط نظری 

علوم است، ریاضیات برای همه با فلسفه اشتراک و بستگی می یابد. اما اگر فلسفه بازتاب جهان بینی 

 شناخت جنبه های گوناگون واقعیت بکار می رود.

                                                           
89
 .آید می بدست هندسی اشکال دیگر محج و مساحت کمک با هندسی شکل یک حجم و مساحت ارشمیدس روش در 

 
90

؛ این نظریه با پیدایش هندسه دانستند می بیرونی واقعی جهان در زمینه بی و تجربه از مستقل ،فطری را ریاضیات گرایان عقل و کانت  

 .بود طبیعت وات ریاضی نیز و عقلت و تجربه ناگسستنی پیوند بازتاب نوین هندسه زیرا شد اعتبار بینوین 
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 وم طبیعیعل. ۲

است که صور و اشکال در ظرف زمان و مکان موضوع علوم طبیعی حرکت ماده )بیجان و جاندار( 

از  ،شاخه های علوم طبیعیدر بر می گیرد. انسان از اتم تا کهکشانها را دانش طبیعی  گوناگونی دارد.

مناسبات نزدیکی  ،شناسیزیست و  جغرافیاو  شناسیزمین فیزیک و شیمی و گرفته تا مکانیک و نجوم 

 در نجوم و مکانیک چون دانشهاییبا هم دارند و از روشهای تجربی کمابیش یکسانی بهره می برند. 

 دانشی نخست مکانیکو مرز ریاضیات با علوم طبیعی هستند.  دارند قرار فیزیک و ریاضیات میانه

 و عقالنی سپس که نبود مشاهده جز نخست نیزنجوم  روش گردید؛ نظری و عقالنی بعدا که بود تجربی

 اولی کنند؛ می مطالعه را بیجان طبیعت شیمی و فیزیک. شد ریخته ریاضیات قالب در و شد نظری

 دومی و ،(آن بر گرما تأثیر و فلز خواص مثال)اش  ظاهریات تغییردر  بیجان ماده عمومی صفات

 و اکسیژن نصرع دو به آب تجزیهمثال ) اش ماهوی تغییرات در بیجان ماده خصوصی صفات

 . کند می مطالعه را ،(یدروژنه

از این جهت است و تجربی و استقرائی است؛ اساسا  ،روش اصلی شناسایی و پژوهش در علوم طبیعی

راست در نامیده می شوند. اما قیاس هم بدون نقش نیست؛ نقش قیاس نیز علوم تجربی طبیعی، که علوم 

مراحل نمایان و برجسته می شود. مشابه پدیده های  روندها وبر تطبیق و بهنگام آزمایی نظریه 

نزد دانشمند علوم بررسی شد، این نوشتار ، که در بخش نخست عقلی شناختت –چهارگانه تجربی 

در می آید. بدلیل محدودیت میدان عمل  "تدوین قانون –آزمایش  –فرضیه  –مشاهده "طبیعی بصورت 

ابزار و آالت اندازه گیری  البا غیر مستقیم و بیاریمشاهده در علوم طبیعی غو ضعف آنها، حواس 

)شناخت روش علوم یا فلسفه "پیش نویس قانون" بگفته شاله علوم طبیعی فرضیه در انجام می شود. 

برابر نتیجه است و قراردادی می در ؛ در حالیکه در ریاضیات و آمار فرضیه است( ۱۰۳علمی، ص 

ات و دقت در آنها، و در فیزیک و شیمی با وارسی های آزمایش در نجوم با تکرار مشاهدباشد. 

و یا تصحیح و  رد، برای اثباتپژوهشگر در این مرحله انجام می شود.  گوناگون در شرایط تعیین شده

پس از گذر از این  دهد.نیز تغییر می را و شرایط می کند تکرار تجربی را مطالعه اصالح فرضیه 

ین می گردد. قوانین گاه در پیوند با یکدیگر به قانون عام یک بخش قانون و نظریه تدواست که مرحله 

نسبیت از جاذبه عمومی عامتر مثال عمومیت نظریه ها نسبی است؛ . )نظریه( از هستی ارتقاء می یابند

است. مطابق تئوری نسبیت، زمان و مکان مطلق نیستند و جرم ثابت نیست و برحسب سرعت تغییر 

است که نمی توان یکی را نسبت به دیگری ای بگونه نیز و انرژی به یکدیگر  ؛ تبدیالت مادهمی کند

ان تغییراتش و حرکات در طبیعی های پدیده درونی همبستگی و نظم بیانگر ،طبیعی قانوناصالت داد. 

www.takbook.com



~ 104 ~ 
 

 یعنی هستند عینی کیهانی طبیعت بر حاکم قوانین. است ناپذیر تغییر و ثابتخود  که نظمی باشد؛ می

قوانین علوم طبیعی بر خالف ریاضیات از قطعیت  .می باشند انسان اراده وذهن  از بیرون و مستقل

نگاهی به سیر پیدایش و  برخوردار نیستند؛ زیرا مبدأ آنها حواس و روش بنیادی آنها استقراء است.

تعقلی شناخت طبیعت را نمایان می  –پیشرفت علوم طبیعی، ماهیت این قوانین و روش های تجربی 

  ازد.س

 و دارند قرار فیزیک و ریاضیات میانه در ، چنانکه پیشتر گفته شد،نجوم و مکانیک: مکانیک و نجوم

 آسمانی اجسام حرکت علمو نجوم  اجسام حرکت علم مکانیک ؛هستند طبیعی علوم با ریاضیات مرز

به علوم  مکانیک و نجوم نخست صرفا تجربی بودند؛ در روند پیشرفت خود استداللی شدند واست. 

تفاوت معادالت مکانیک و نجوم با فرمولهای ریاضی در اینستکه این معادالت نظری ارتقاء یافتند. 

نجوم و کاربرد آن، جهش بزرگی به پیشرفت علوم همواره مصادیقی در واقعیت بیرون از ذهن دارند. 

سوی می گوید: ستاره ناریاضیدان فر هانری پوانکارهطبیعی و روشهای زندگی انسان داد؛ تا جاییکه 

شناسی ما را مستعد شناختن طبیعت ساخته است و اگر انسان در زیر آسمانی پیوسته پوشیده از ابر 

خیر می افتاد )فیلیسین شاله، شناخت روش علوم أهر آینه ترقی انسان چندین قرن به تزندگی می کرد، 

کلدانیان نخستین  ؛است النهرین بینمکانیک و نجوم  پیدایشاولیه  خاستگاه (.۱۲۷یا فلسفه علمی، ص 

 در طبیعیپدیده های  در پژوهشخانه ها را بر پا کردند و کسوف و خسوف را تشخیص دادند.  رصد

 و دانستند می آب از را چیز هر اصل مصریان. داشتبسیاری  دستاوردهای شرق باستانی تمدنهای

 تمدن از آمده بدست گلین الواح در یاییجغراف های نقشه نخستین آب؛ روی بر شناور را زمین بابلیها

 آنها از دیار این به سفر در یونانی بازرگان و فیلسوف تالس. است شده دیده( بابل و سومر) النهرین بین

 که است( ق. م. ششم تا هفتم سده) باستان یونان در طبیعی علوم دانشمند نخستین وی برد؛ بهره

 یونان به خود با را( نگاری نقشه) جغرافیا و نجوم و اتریاضی در باستان شرق فرهنگی دستاوردهای

. ق)سده ششم تا پنجم  انکسیمندروس و انکسیمانوس را او کار کرد؛ تأسیس را طبیعیون مکتب و برد

 ساخت در( آتشو  هوا خاک، آب،) بنیادین عنصر چهار به( امپدوکلس نیز و) آنها. کردند دنبالم.( 

این ا ارسطو، که در پایان شکوفایی تمدن و فرهنگ یونانی ظهور کرد، در پی آنه. داشتند باور جهان

دستاوردها را در کتب "طبیعت" و "آسمان" به رشته تحریر در آورد
91

پیدایش مکتب طبیعیون یونیه، . 

نخستین مکتب یونانی، به اعتراف برتراند راسل نتیجه تماس با مصر و بابل بود )تاریخ فلسفه غرب، 

منسوب به  ؛ فرضیهزمین در جهان کیهانی اصل بنیادی نجوم باستانی استمرکزیت (. ۳۶ص 

 .یونانی مبنی بر گردش زمین بدور خورشید تا پیش از کپرنیک خریداری نداشت آریستاخوس

                                                           
91

مام جعفر صادق )ع( پایه نظریه "عناصر بنیادین چهارگانه" را سست کرد؛ وی گفت: تعجب می کنم از مردی چون ارسطو که ندانست ا  

 خاک یک عنصر نیست، بلکه از عناصر مختلف تشیکل یافته است )دانشنامه رشد(.  
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 و نجوم در بیرونیابوریحان  دستاوردهای از دانشمندان مسلمان، نجوم باستانی را متحول ساختند.

 و جغرافیایی های نقشه ترسیم زمین، کره قطر محاسبه خورشید، جاو تحرک ریاضی اثبات هیئت،

 پایه زمین تحرک دانستن ممکن با همچنین وی است؛ جغرافیایی کره و شناسی ستاره افزارهای اختراع

( ایلخانی زیج) خود ارزش با کتاب تألیف با طوسی نصیرالدین خواجه. کرد سست را بطلمیوسی هیئت

 حرکت تعیین برای نوینی نظام و کرد وارد بطلمیوسی هیئت به اساسی اتایراد هجری هفتم سده در

 کپرنیک آنکه تا برخاست بطلمیوسی هیئت با مخالفت نغمه زمان این از چنانکه داد؛ پیشنهاد ستارگان

 این بطالن ،در قرن هفدهم رسا فریادی با گالیلهکپلر و  او از پس و ،در قرن شانزدهم نارسا ای بگونه

نجوم  دانش در مسلمین پیشرفتهای اوج عثمانی دوره در استانبول خانه رصد. کردند اعالم را هیئت

 بود، شده ابراز ارسطو و فیثاغورث سوی از تنها باستانیونان  در که زمین، کرویت می رود... بشمار

 سطحم را زمین همچنان وسطی قرون اروپای حالیکه در شد؛ تبدیل همگانی باوری به مسلمین میان در

، انگیزه پاره ای از حقایق هستیرویکرد علمی قرآن و بیان قوانین عام آفرینش و ! پنداشت می

دهی ثمر رازنیز ( تعقلی – تجربی روش) قرآن شناسی روش کاربستمسلمین شد؛ های پژوهش

 هجری، چهارم سده مسلمان جغرافیدان ،مقدسی. بود طبیعی علوم در مسلمان دانشمندان پژوهشهای

 : گفت سخن آن جاذبه خاصیت و زمین ثقل از شگفتی با زمین، کرویت بر أکیدت ضمن

 را سبک چیزهای هوا آنستکه از زمین روی بر خلق ماندن... شده نهاده فلک درون که است گوی یک همچون زمین"

 "رباست آهن سنگ مانند زمین که زیرا کشد می خود بسوی را سنگین چیزهای زمین و کشاند، می فلک بسوی

 کشف در مسلمان دانشمندان پیشگامی که سخنی ؛(۸۴ ص اول، جلد االقالیم، معرفته فی التقاسیم احسن)

 :، زیرارساند می را عمومی جاذبهنیروی 

. گمان می کردند که گیتی از افالکی تشکیل "نجوم یونانی هندسی بود، نه دینامیک... آنها تصور "نیرو" را نداشتند

ند و اجرام فلکی گوناگون روی آنها نصب شده اند. با ظهور نیوتن و نیروی جاذبه، نقطه نظر شده که مجموعا در حرکت

"نیرو" از علمی مفهوم  (.۱۷۷)راسل، تاریخ فلسفه غرب، ص  جدیدی که کمتر هندسی بود به میان آمد"

 روش دکارکر بیانگر نیزجاذبه عمومی  قانوننهایی  کشف داستانقرن هفدهم در اروپا جا باز کرد. 

 می ماه به متفکرانه سیب درخت یک زیر حالیکه در نونیوت است؛ حقایق شناخت در تعقلی – تجربی

 این طبیعت در متفاوت رویداد دو عینی مشاهده شد؛ زمین به درخت از سیبی افتادن شاهد نگریست،

 این به را او منطقی تعقل افتد؟ نمی زمین بر سیب مانند ماه چراکه  کرد مطرح او ذهن در را پرسش

 مدار در را ماه که باشد نیرویی همان باید کشاند می زمین بسوی را سیب که نیروییکه  رساند نتیجه

دارد می نگه اش حرکتی
92

 نیز کپلر و کپرنیک بویژه و دانشمندان دیگر دستاوردهای از البته نونیوت. 

                                                           
92

 در نیز گرانشی ثابت بنام ثابت مقدار یک؛ دارد معکوس رابطه هاآن فاصله مربع با و مستقیم رابطه آنها جرم با جسم دو میان جاذبه نیروی  

 .دارد وجود عمومی جاذبه فرمول
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 علوم تجمع نیست؛ نوابغ ظهور قرن اروپا ۱۷ قرندر اینجا باید تأکید کنم که . برد بهره کشف این در

یاری  علمی جهش این به اجتماعی و اقتصادی شرایطتغییر  و)بویژه دستاوردهای مسلمین(  بشری

. در بودساخته را فراهم زمینه جهش علمی در یونان که تجمع علوم شرق باستان همانگونه رساند؛ 

 آشفته را نیوتن و کرد کشف را انشگر نظریه نیوتن از مستقل هوک کهعصر جدید اروپا می دانیم 

 حساب سر بر حالی در نیز نیتس الیب و نیوتن (؛۳۵۵ ص پاورقی علوم، فلسفه)ترابی،  ساخت خاطر

 قره بن ثابت و نبودند آنواقعی  گذار پایه هیچکدام که)همانجا(  داشتند کشمکش دیفرانسیل و انتگرال

  !گرفت نادیده آنراهم  ترابی هک حقیقتی؛ بودبنیاد نهاده  آنرا مسلمان دانشمند

 خاک شناخت) شناسی زمیندانش  در لیسیوم مدرسه در شاگردانش و ارسطو: زمین شناسی و جغرافیا

 و زمین پیدایش گفت بیرونی ابوریحان. نمودند تدوین کتابهایی و کردند آوری جمع اطالعاتی( سنگ و

 : است بوده درازی زمانهای گذشت نیازمند و نبوده یکباره و ناگهانی کوهها

 دریا نخست بینیم می که عربستان بیابان این...  شود می تبدیل دریا به خشکی و خشکی به دریا زمان گذشت با"... 

 قلوه و ریگ و خاک از هایی چینه آن در چه شود، می آشکار حوضها و چاهها کندن هنگام آن های نشانه... بوده

 در عمد به را آنها کسی نیست ممکن که شود می دیده استخوان و شیشه و لسفا های پاره نیز و شود، می دیده سنگ

 که چیزهایی و حلزونها و صدفها بشکنند را آنها چون که آید می بیرون سنگهایی همچنین باشد، کرده پنهان خاک زیر

 خوارزم و جانجر میان شنی بیابان در است ماهی گوش آن میان در که سنگی چنین...  شوند می نامیده ماهی گوش

 مسافات لتصحیح االماکن نهایات تحدید) ..."است بوده ای دریاچه همچون گذشته در بیابان این بینیم؛ می نیز

 (. ۲۰ – ۲۳ ص المساکن،

 استقراء روش دو هر از استفاده و مسلمان، دانشمند این پژوهشهای در تعقلی – تجربی روش کاربست

 ص آثارالباقیه، – ها چشمه و چاهها آب باره در نیز و) فوق انسخن در شناسی زمین مطالعه در قیاس و

 هستند، جانداران بدن بقایای ها سنگواره اینکه در سینا ابن دیدگاه. است آشکار بخوبی( ۳۵۱ – ۳۵۴

 وصف شامل تنها آنزمان تا که را، جغرافیا دانش مسلمانان. گشت شناسی فسیل نوین های نظریه مبنای

 گذاری پایه را" علمی جغرافیای" و دادند پیوند طبیعی علوم و ریاضیات با بود، آن مکانهای و زمین

 .کردند

بسیار پربار بوده است؛ فیزیک بیشترین بهره را از دو جانبه و : مناسبات فیزیک با ریاضیات فیزیک

هندسه و شاخه های کاربردی ریاضیات ریاضیات برده است و متقابال نقش برجسته ای در پیشرفت 

را شناسایی فیزیک همچنین از آنجا که گسترده ترین حوزه ون حساب دیفرانسیل و بردار داشته است. چ

قوانین نظریه ها یا تأثیر تعیین کننده ای در شکل گیری و تحول دیدگاههای فلسفی دارد. می باشد،  دارا
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ین انقالبها در تفکر فلسفی ؛ لذا بزرگترعام فیزیک گرایش به تبیین جهان و ارتقاء به دیدگاه فلسفی دارند

 است. رخ داده این قوانین پردازش بشر در پی 

 به فلسفی بینش یک متن در آنها. بودند باستان یونان در فیزیک علم پیشگامان از ارسطو و ذیمقراطیس

 دارای را اجسام ارسطو. داشت محدودی کاربرد تجربی روش پرداختند؛ می فیزیکی پژوهشهای

 ششم تا پنجم سده) خازنی و بیرونی هیثم، بن حسن چون مسلمان فیزیکدانان .انستد می ماده و صورت

 از متفاوت و دیگر ای شالوده بستند؛ بکار خود پژوهشهای در را تعقلی – تجربی روش( هجری

 تکامل را یونانیان دستاوردهای نور فیزیک در هیثم ابن. شد ریخته دانش این برای یونانی سنتهای

 از تابیده های شعاع که دریافت شکل کروی های آینه در نور انعکاس تجربی بررسی با وی. بخشید

 تابش های زاویه مطالعه با نیز کنند؛ می قطع 'سهمی کانون' بنام ای نقطه در را یکدیگر موازی امتداد

سنل قانون ابتدایی صورت به نور شکست زاویه و نور
93
 بسیار نور شناخت زمینه در کپلر. یافت دست 

 به شبیه( .م ۱۷ سده) کمان رنگین پدیده از دکارت توضیح. است( المناظر فی) هیثم ابن کتاب مدیون

(. ۲۲۵۸ ص علم، تاریخ بر ای مقدمه سارتن، جورج) است( .م ۱۴ سده) شیرازی الدین قطب توضیح

. بود داشته بیان المناظر در هیثم ابن است، منسوب هویگنس به که نیز نور بودن موجی نظریه

 روشهای کاشانی الدین غیاث و طوسی نصیرالدین خواجه بیرونی، ابوریحان چون مسلمان دانشمندان

  .کردند تدوین آن برای علمی

 هم را انرژی بقای اصل که ،هامیلتون عمل حداقل اصل پایهبر  فیزیکدر سده نوزدهم، بگفته پالنک، 

 فیزیک بعدی پیشرفت که بود این همگان رتصو. بود استوار ترمودینامیک دوم قانون و شد، می شامل

 اشعه ماهیت: شد متوجهدیگر  مسئله دو به هرتز هانریش؛ اما است اصل دو این تکامل جهت در نظری

 نظریه دومی از و شد پیدا الکترونها نظریه اولی از ؛(دینامیکی الکترو) روانبرقی حرکتو  کاتودی

 :"(علم لسا پنجاه" مقاله رود، می کجا به علم) نسبیت

است  الکتریکی بار حامل اشعه این آیا که بود این سئوال کاتودی، اشعه کشف از پس: الکترونی نظریه

 منفی بار کاتودی اشعه که شد مشخص تجربی روشهای پیشرفت با. ددار موجی نورماهیت مانند یا

 ساختمان در که پژوهشهایی نهایی نتیجه. شد ریخته الکترونی نظریه شالوده پس دارد؛ الکتریکی

 بارهای با ذره دو یعنی اساسی عنصر دو از ای ماده هر که شد آن گرفت، صورت ماده درونی

 سبکتر که منفی ذره و پروتون است سنگینتر که مثبت ذره. است شده تشکیل منفی و مثبت یکنواخت

( آزاد کترونهایال شماره) آنها اتمی عدد به بستگی عناصر شیمیایی خواص. گرفتند نام الکترون است

                                                           
93

 سطح بر عمود خط با آن شکست و تابش های شعاع کند، می گذر دیگر محیطی به محیط یک از نور پرتو هنگامیکه قانون، این بموجب  

 .دارند عمود آن با ثابتی نسبت آنها زوایای سینوس و گیرند می جای عمود آن سوی دو در و صفحه یک در محیط دو مشترک
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بنیادی نوترون و الکترون ذرات بنیادی شناخته نمی شوند، بلکه از ذرات پروتون و امروز دیگر . دارد

 ساخته شده اند.  کوارکبنام تری 

 ماند؛ ناکام گرفت صورت زمین حرکت مطلق سرعت گیری اندازه برای که کوششهایی: نسبیت نظریه

 در را مکان و زمان مفاهیم انشتاین نسبیت. نشد اهدهمش نور سرعت در زمین حرکت از ثیریأت

. گرفت اندازه هم از مستقل توان نمی را مکان و زمان ابعاد داد؛ جوش بهم خأل در نور سرعت بررسی

نی، زمان و مکان کمیتهایی مستقل از ودر مکانیک نیوتزیرا ؛ داشت تناقض زمان باورهای با حکم این

را به چالش کشیده از مکان نیوتن گرایانه مطلق درک تاین، الیب نیتس پیش از انشهم و مطلق بودند. 

 از پس(. ۱۳۰: مکان پیش از خلق جهان مادی وجود نداشته است )سمیر اوکاشا، فلسفه علم، ص بود

 از عبور برای نورانی شعاع دسته یک که گرفت زمانی مقدار را زمان واحد مینکووسکی انشتاین،

ی چهار بعدساختار )طول، عرض و ارتفاع(،  مکان بعد سه و زمان بعد یک دارد؛ الزم طولی واحد

 سه مکان بدینگونه. گشتند دخیل دینامیک الکترو قوانین صورتبندی درکائنات مطابق نظریه نسبیت، 

یا  ناظر شخص موقعیت و سرعت به آنکه بی کرد؛ پیدا گسترش بعدی چهار جهان بصورت بعدی

 قوانین صورتبندی باید مکانیک در نسبیت کاربرد برای اما. باشد وابسته مقایسه و مشاهده ایستگاه

 پاالیش و گسترش با. کرد می تغییر ناظر تغییر با قوانین این زیرا کرد؛ می تغییر نیوتون حرکتی

 داد نشان باال سرعت با متحرک الکترونهای آزمایش .گشت پدیدار نسبیتی مکانیک نیوتونی مکانیک

 سرعت افزایش با حرکتند، در زیاد سرعت با که اجسامی جرم شد ثابتو  نیست رعتس از مستقل جرم

پس اگر جسمی با سرعت نور حرکت کند، زمان برایش ثابت می شود و جرمش نیز  یابد؛ می افزایش

 نیز را انرژی و جرم حرکت، قوانین با مکان و زمان دادن جوش بر عالوه نسبیت !به بینهایت می رسد

داد پیوندبهم 
94

تکامل  عام نسبیت به خاص نسبیتسرانجام،  و به بیگانگیها و دوگانگیها پایان بخشید. 

. شود می مربوط خورشیدی میدان چون نیرومند بسیار گرانشی میدانهایحرکت شتابدار و  به کهیافت 

 نیروی گرانش در نسبیت عام برخالف نظریه نیوتون، نیرویی میان اجرام نیست؛ خاصیت فضای میان

"بی نظمی" های حرکت سیارات و انحراف پرتو نورانی ستارگان نزدیک به خورشید، که در آنهاست. 

در نسبیت، جهان کیهانی منحنی است؛ تبیین گردید. عام مکانیک نیوتونی قابل تبیین نبود، در نسبیت 

ل نوری به بگونه ای که اگر چیزی با سرعت نور از نقطه ای شروع به حرکت کند، پس از بیلونها سا

نقطه آغازین باز می گردد. بنابراین، اگر در هندسه اقلیدسی کوتاهترین فاصله بین دو نقطه خط صافی 

                                                           
94

تبدیل ماده و انرژی به یکدیگر، همچنین ضربه  .نور سرعت مجذور در آن جرم حاصلضرب با برابر دارد معینی مقدار ساکن جسم انرژی  

اخت میان "ماده فیزیکی" و "ماده فلسفی" تفاوت قائل ای سنگین به ماتریالیسم بود؛ بگونه ای که پیروان این مکتب فلسفی )لنین( را ناگزیر س
شوند. در این بازتعریف، "ماده فلسفی" )آنچه قابل حس کردن است( شامل ماده فیزیکی و انرژی شد و کماکان هستی آنچه به حواس انسان در 

 نمی آید، انکار گردید!       
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خطی منحنی خواهد زمان(  –)در خمیدگی فضا ، در جهان منحنی که آندو را بهم متصل می ساخت بود

 ن نظریه تقویت شد. اقلیدسی که به پیشرفت نظریه نسبیت یاری رساند، خود در ای بود؛ هندسه نا

 وحدت بهطبیعی علم  گرایشدر راستای نی را هم در بر گرفت و ونسبیت عام قلمرو مکانیک نیوت

متوجه  واحد معادالتی دستگاه یک زیر در دینامیک الکترو و مکانیک کردن یکیبه  انشتاین ،نظری

 لسفه را نیز شدیدا متأثرساخت.که با نسبیت آغاز شد به جهان علم محدود نشد و ف توحیدی انقالبگردید. 

مکانی جهان مادی را هم نشان داد؛  –اصالت ماده را به چالش کشید و محدودیت زمانی  ،نسبیت

 .ماتریالیسم فلسفی نخستین ضربه سنگین را دریافت کرد

 که گشت پدیدار( هگسست هایکمیت) کوآنتوم نظریه نسبیت، نظریه از مستقل و جدا: کوآنتوم نظریه

از دینامیک سنتی مکانیک و فیزیک و فلسفه بود.  نظری فیزیکدر جهان دیگری  بزرگ انقالب

؛ مثال نمی توانست ابر رسانا شدن برخی توان تبیین رفتار ذرات را نداشتدرونی اتمها بیخبر بود و 

 که دکر ثابت بولتزمان نخستو یا نورافشانی گازها در پی داغ شدن را تبیین کند.  ،مواد در دمای پایین

دانست که انرژی برخالف تصور  پالنک. شود می جابجا دما تغییر با طیف در انرژی توزیع منحنی

 ترمودینامیک قوانین پایه بروی افته است. یپیوسته نیست؛ از کمیتهای گسسته )کوآنتوم( تشکیل ن ونیوت

 دارد، کننده تشعشع و کننده نوسان تصویر یک که گوناگونی صورتهای که رسید انقالبی فرضیه این به

. شود می مشخص جهانی ثابت یک با تصویر دو میان اختالف و هستند مستقلی وجودهای خود بخودی

 قوانین. بگیرند اندازه را اتمها و ملکولها مطلق وزن بتوانند آن با که کرد فراهم ای وسیله فرضیه این

 درکنش  کوآنتوم اهمیت ؛ندده می کلی نتایج اتم الکترونی فرایندهای باره در ترمودینامیک

 ریخت پی رانوینی  فرضیه انشتاین. شد می احساس نیز اتم درونی فرایندهای در بایستی ترمودینامیک

؛ امروز فوتون دارند مستقل فعالیت و وجود نامید، فوتون، که آنرا بعدا نور کوآنتومهای آن بر بنا که

 مقادیری طریق از هرتز توسطکنش  کوآنتوم ستقیمم گیری اندازه نخستینپایه فن آوریهای لیزری است. 

 جهان قوانین توانست کوآنتوم پایه بر بوهر نیلز. گرفت صورت الکترونی های ضربه بوسیله نور از

 می حاصل دیگر مدار به مدار یک از الکترون شدن جابجا از که انرژی تغییر کند؛ بنا را اتم درونی

 مدل. است وار جهش که تدریجی نه فیزیکی حالت تغییر که ستا منطبق کوآنتومی نظریه این با شود،

. بخشید وسعت را نظریه این بنیان و ساخت فراهم کوآنتوم مسئله نهایی حل برای را زمینه بوهر اتمی

برکنار  ، جرم، اندازه، شکل، بو، مزه، رنگ(مکان، زمان)کالسیک فیزیک جهان ذرات از توصیفات 

پدیده های فیزیکی با توان ظهورشان در نمودهای ( هاکمیت )گسستگیمی در هستی شناسی کوآنتوو شد 

و  'عین')در این هستی شناسی، جدایی قطعی میان مشاهده کننده و مشاهده شده . گشتندگوناگون توصیف 

ذره و  –مکمل یکدیگرند. با نفی دوگانگیها از موج  شده مشاهده و کننده مشاهدهوجود ندارد؛ ( 'ذهن'

www.takbook.com



~ 110 ~ 
 

روند انقالب توحیدی هموارتر گردید و  جهان بینی توحیدیزمینه برای پذیرش های مکمل،  دیگر پدیده

سخن گفت و تبیینی  ؛ بوهر خود از مکمل بودن مدلهایکه با نسبیت آغاز شد با کوآنتوم به کمال رسید

النک علم ، و ماکس پشمرد یک واقعیت واحدمکمل بیانهای را  'دین'و  'علم'پا را فراتر نهاد و  کولسون

گرایش منابع شناخت )حواس و عقل( و علوم  و دین را دارای یک هدف دانست با روشهایی متفاوت.

مدل اتمی بوهر را بهبود بخشید و  شرودینگر ثیر گذارد.أبشری به توحید، در روشهای شناسایی نیز ت

یافتن  احتمالا شرودینگر تنه 'موج'گفت که  بورن؛ و الکترون ها کرد 'مدار'را جایگزین  'موج'

 'علیت'فیزیک وارد شد و جهان به قلب  'امکان' ،بدینگونه. در مکان و زمان است 'ذره'الکترون بمثابه 

 'پیوستگی نا' شرط هایزنبرگ آزمایشهایاش بزیر کشید! حاکمیت مطلقه انحصاری را از تخت جبری 

انقالبی بزرگ در آغاز ، که "یتقطع عدم". کرد می تأیید بود، شده بنا آن بر کوآنتوم نظریه که را

: نمی توان سرعت و موقعیت الکترون شد فرمولبندیوی  بدست فیزیک و فلسفه و معرفت شناسی بود،

را و تعقل منطقی اساسی منطق صوری )عدم تناقض( قانون " قطعیت عدم" را همزمان اندازه گرفت.

د شوند؛ از جای دیگر سر در آورند؛ و به چالش کشید: الکترونها می توانند ناپدی در جهان ذرات نیز

 مسائل که داد گسترش چنان را کوآنتوم نظریه عمل میدان شرودینگر !همزمان چند مکان داشته باشند

همچون  کوآنتومنظریه و به مرز فلسفه رسید؛  گرفت بر در نیز را ماده تالشی فرایند چون بغرنجی

 در (شیمیحتی  و) فیزیک علم تغییرات. دارد جهان تبیین و نظری وحدت بهنظریه نسبیت گرایش 

 چیزی( الکترون منفی ذره و پروتون مثبت ذره) وجود بنیادی واحد دو جز است؛ سازی کوآنتوم جهت

 نظریهاین دو . بخشیدند پایان کهن علمی بینی جهان بهوم کوآنت و نسبیتهای  نظریه. نیست کار در

؛ جبرگرایی مکانیکی ندکرد متحولهم  را شناسی رفتمعو  فلسفهکه  فیزیکنه تنها دانش  ،فراگیر

شکست خورد و در معرفت شناسی دانسته شد که نمی توان موضوع تجربه را از تجربه گر و 

و  ،در تعبیر اصول عقلی پیش نیاز شناختپس ؛ جدا ساختکامال  ، حتی در علوم طبیعی،ابزارهایش

 پژوهندگان از برخی شد سبب گیری اندازه اسباب دقت مسئلهنیز باید بازنگری کرد.  ،دامنه کاربرد آنها

 باید علیت نهادن کنار بجایپالنک  بنظر. گردانند علیت جایگزین را آماری روش کوآنتومی فیزیک

تاکنون چهار نیروی یکپارچه کردن در پی  نظریه یگانگیامروز ... داد تغییر آنرا سنتی صورتبندی

، که چون پیامهایی (رادیواکتیویته وهسته ای  پیوستگی ناطیس،الکترومغ گرانش،)طبیعت شناخته شده 

بتواند وضعیت جهان را در آغاز که می باشد  'ابر نیرو'در یک میان ذرات ماده رد و بدل می شوند، 

، پالنک و انشتاین کوشیدند دو نیروی گرانش و الکترومغناطیس را متحد فارادی آفرینش روشن سازد.

نظریه های نسبیت و کوآنتوم شالوده فیزیک نوین را تشکیل  ...تالشها ادامه دارد موفق نشدند؛سازند که 

ولی مکانیک کوآنتوم با کمیتهای گسسته سر و کار  ؛زمان پیوسته است –در نسبیت عام فضا می دهند. 

در عامترین نظریه علم فیزیک با وجود این ناسازگاری، کوششها برای پیوند زدن ایندو نظریه دارد. 
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(A Theory for Everything )د که می ده نشاننیز روند تکامل تاریخی دانش فیزیک  .ادامه دارد

 ... می رودپیش این دانش بسمت وحدت نظری 

همچون فیزیک، بنیاد این دانش بر تجربه و استقراء آنهاست. وی ماهشیمی دانش مواد و تغییر : شیمی

نظم و هماهنگی 'فلسفی  –، مبتنی بر پیشفرض عقلی است؛ و البته استقراء چنانکه پیشتر اشاره شد

مراحل چهارگانه شناخت )جمع آوری داده های تجربی، تدوین فرضیه، آزمایش و است.  'طبیعت

مطالعه تغییر ماهوی مواد طبعا گستره وارسی گسترده، و کشف قانون( در علم شیمی نیز کاربرد دارد. 

این علم، به دو رده است؛ شیمی نگاه عام به طبیعت ندارد. بیرونی دانش شیمی را محدودتر از فیزیک ک

حوزه معدنی و آلی )ارگانیک( تقسیم می شود؛ شیمی معدنی تغییر ماهوی عناصر در طبیعت بیجان را 

 مطالعه می کند، و شیمی آلی این تغییرات را در بدن جانداران دنبال می کند. 

اقتصادی خویش، تغییر و تبدیل مواد طبیعی را  –انسان از دیرباز، و در روند زندگی اجتماعی 

فرایند تغییر و تبدیل مواد را  (عصر مس و برنز و آهنفلز )پیرامون خود آزموده است. کشف آتش و 

در بوده است. شرق تمدنهای کهن نیز خاستگاه نخستین دانش شیمی و مهندسی شیمی وی آموخت. ه ب

( بدست آمده طرز تهیه سنگ الجورد و ق. م.)سده هفتم  النی پاآسور بسنگ نبشته ای که از کتابخانه 

شرح کوره ذوب فلزات آمده است )حسنعلی شیبانی، ترجمه کتاب االسرار اثر محمد بن زکریای 

کاهن مصری نیز در معبد ممفیس کتابهایی در زمینه طبیعت مواد و روابط آنها  استانس ؛رازی(

ن کهنی در دشت قزوین کوره های ذوب فلزات بدست آمده از تمد؛ ()صنعت فلز در فالت ایران نگاشت

به ، در علم و صنعت شیمی دستاوردهای ارزنده تمدنهای کهن شرق (؛... ۲است )نگهبان، مارلیک 

منتقل شد. شیمیدانان مسلمان یونان و اسکندریه و تمدن اسالمی و سرانجام اروپای پس از رنسانس 

تعقلی را جایگزین تخیالت کیمیاگران  –رنگ کنند و روش تجربی این دانش را کمتخیلی کوشیدند ابعاد 

از نامی ترین و تأثیرگذار ترین در سده سوم  زکریای رازیدر سده دوم هجری و  جابر بن حیانسازند؛ 

بود، علم شیمی را از افسانه های مکتب )ع( ، که شاگرد و یار امام جعفر صادق جابر آنها بودند.

روش تبدیل جیوه به شنجرف )سولفور جیوه( را به وی نهاد. بر پایه آزمایش بنا اسکندریه آزاد کرد و 

و جوهر شوره )اسید نیتریک(  (۲۵۷کمک گوگرد شرح داد )حسین نصر، علم و تمدن در اسالم، ص 

را از تقطیر نیترات پتاسیم و زاج سفید و سبز بدست آورد )شیمی دانان نامی اسالم، دانشنامه رشد(. 

بقه بندی منظم مواد دست زد و در کتاب االسرار از کاربرد فرایندهای شیمیایی چون تقطیر رازی به ط

این ماده وی است؛ الکل شف اکگفت. رازی سخن ، و ابزارها و روشهای ذوب فلزات و تبلور و تکلیس

ده طرز تهیه زرنیخ )آرسنیک( و کربنات آمونیوم را نیز شرح دارازی . را از تقطیر شراب بدست آورد

از چگالی سنج برای  بیرونیخواص شیمیایی الکل را از نظر دارویی شرح داد؛ و  ابن سینااست. 
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م.( بر  ۱۸)سده  الوازیهتعیین جرم حجمی مواد معدنی بویژه جوهرها و فلزات استفاده کرد )همانجا(. 

و  پریستلیبهمراه  این دانشمند راپایه دستاوردهای ارزنده گذشتگان "شیمی نوین" را پایه گذاری کرد. 

               دانسته اند. کاشفان اکسیژن  شیل

است و در پی کشف قوانین زیستمند اعم از گیاه و حیوان طبیعت  ،قلمرو این دانش: زیست شناسی

جهان گیاهی و جهان مبادالت روابط و جانداران بر روی زمین است؛ بی آنکه زیست و تکاپوی 

با طبیعت بیجان را در تغییر و تحوالت زیستی نادیده بگیرد. بیعت جاندار حیوانی را با یکدیگر و کل ط

پژوهشی در تاریخ دانش زیست بزرگ  حیات سه پرسشتطور حیات، و منشأ ، ماهیت یا چیستی حیات

 در هم آمیخته اند و نمی توانند جدا از هم بررسی شوند. نیز هر سه پرسش  ؛اندشناسی بوده 

 مرحله در که تفاوت این با است طبیعی علوم دیگر همچون شناسی زیست رد پژوهش و شناسایی روش

 جانداران بندی دسته و( جاندار یک طبیعی صفات و خصوصیات شناسایی) تعریف وارسی، و آزمایش

می  کار آغاز در که ریاضی تعاریفبرخالف  کهی تعاریف اند؛ وابسته بهم شدیدا آنها تعاریف اساس بر

 دسته یک پستانداران مثال ؛هستند جزئی به کلی از بندیها دستهمی باشند.  تجربه پایه بر و توصیفیآیند، 

 دسته. شود می دیده... و سانان سگ و سانان گربه چون کوچکتری های دسته آنها درون در که اند کلی

میان هر در  پستانداران؛ و پرندگان خزندگان، دوزیستان، آبزیان، از عبارتند ترتیب به جانداران بندی

 تقسیم می شوند خوارانگیاه و  خواران گوشتن نیز به ادسته نیز باز دسته بندی است؛ مثال پستاندار

آماری نیز در پژوهشهای زیست شناختی استفاده می شود؛ تا هنگامیکه این  –از مدلهای ریاضی . و..

در بررسی ساخت حتماالت و اآمار مناسب نباشند. مدلها برای تبیین پیچیدگی ویژه پدیده های زیستی 

    کاربرد دارد. ژنها و مطالعات ژنتیک 

، آمیختگی عمیق این دانش با فلسفه و تبیینات دینی را نشان می دهند. سیر پیدایش و تکامل علوم زیستی

کل که در می دید نطفه حیات را در تخمه های ثابتی بنام "اسپرما"  انکساگوراسدر یونان باستان، 

پیدایش حیات، عهد باستان در زمینه دیدگاه رایج . و منشأ حیات در زمین می باشندموجودند هستی 

آفرینش خلق الساعه
95

پیشگام این مکتب زیست شناختی انرژی نفسانی را عامل فعلیت بود؛ ارسطو  

 مسلمان، دانشمندان نزد بخشیدن به حیات بالقوه ای می دانست که در ماده بیجان منفعل موجود است.

 می تشکیل را صعودی سیر با ای زنجیره( انسان و جانوران گیاهان، جمادات، ترتیب به) تموجودا

تکامل در بینش توحیدی مسلمین بی پایان است و از ؛ است" مخلوقات اشرف" انسان آن در که دهند

                                                           
95

 . بیجان مواد از کوتاه مدتی در حیات آفرینش  
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است رایج دیدگاه این گواه مولویی از شعر ؛مرزهای جهان مادی فراتر می رود
96

آنها شکل و عمل . 

عضوی از موجود زنده را منطبق بر شرایط و نیازهای زیستی وی می دانستند؛ رفتار هر جانداری هر 

فردی و نوعی اوست. دانش زیست شناختی مسلمین بسیار به مرزهای دانش امروزی معطوف به بقای 

از  جرجانی خویش شاگردبه )ع(  امام جعفر صادق؛ و این جای بسی شگفتی است. می شودنزدیک 

با چشم زندگی می کنند، که در آبها و خشکیها و زیر پوست درختان  گفت سخنان بسیار ریزی جانور

)کلینی، اصول کافی، باب توحید، در تفسیر "لطف  و از یک نر و ماده زاده می شونددیده نمی شوند، 

نها از وی؛ و امروز علم به این حقیقت دست یافته است که در هر قطره آب و هر گرم خاک میلخداوند"(

 زکریا قزوینی)تحقیق ماللهند(  بیرونی، )رسائل( اخوان الصفادر نوشته های ن می زیند. ااین جاندار

 علی بن عباسو  سمرقندی، ابن مسکویه، )نزهت القلوب( حمدهللا مستوفی ،)عجایب المخلوقات(

 جرج سارتنون چغربی  محققان منصفلذا و  دیده می شودگونه ای بهم طبیعی نظریه تطور و انتخاب 

، جلد دوم، ص )فرهنگ اسالمی در اروپا هونکه( و ۱۴۸۶، جلد دوم، ص )مقدمه ای بر تاریخ علم

م.(  ۱۸ – ۱۹)سده  المارککه به  ،دانشمندان مسلمان را مبتکران نظریه تکامل زیست شناختی( ۱۲۲

را  "منشأ انواع" پیش از آنکه داروین کتابقرنها منسوب است، می دانند. م.(  ۱۹)سده  داروینو 

و بود، بنویسد، ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند تنازع بقاء و انتخاب طبیعی را مطرح کرده 

 حیوان و نبات تا جماد از تکاملی مراحل توصیف و تشریح از پس)سده پنجم هجری( ابن مسکویه 

 باال راست انسان مانند رفته رفته و یابد یم بیشتر تکاملی میمون. است میمونی زندگی انسانیت، مرحله مرز": گفت

 فلسفه سیر الهوری، اقبال)" آید می فرا انسانیت و رسد می پایان به حیوانیت ترتیب بدین. گردد می فهم خداوند و

بهم پیوستگی بنیادی گونه های ، نظریه شناختی زیستنوین  پژوهشهای. (۳۴ – ۳۵ ص ایران، در

 جهان کهمی دهند  نشانولی  ؛را اثبات نمی کنند یمون به انسانتکامل مفرضیه و منجمله  زیستی

 اشکال از خاکی کره در زیستی های پدیده پیدایشکلی  سیر وتحوالتی را پشت سر گذاشته  نیز ارگانیک

  . است بودهو تطبیق یافته تر  تر پیچیده اشکال به تر ساده

تشریک مساعی اعضای توان همکاری و  مییا قوانین عام زیست شناختی  حیاتعمومی ویژگیهای از 

رشد و نمو، قابلیت تکثیر، توان جابجایی )برای جذب و دفع، بشکل با محیط بیرونی مبادالت ارگانیسم، 

( و تطور transformismتحول )مدل تبیینی در نام برد. را  و سازگاری با محیط جانداران(

(evolutionism) ، ش یجهان زیستی با پیداکامل معروف است، فارسی بیشتر به نظریه تزبان که در

                                                           
96

 وز نما مردم ز حیوان سر زدم مادی مردم و نامی شدماز ج   

 پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم  مردم از حیوانی و آدم شدم
 تا بر آرم از مالئک بال و پر بار دیگر گر بمیرم از بشر 

 کل شئ هالک اال وجهه  وز ملک هم بایدم جستن رجوع  
 آنچه اندر وهم ناید آن شوم  بار دیگر از ملک پران شوم

 گویدم انا الیه راجعون  پس عدم گردم عدم چون ارغنون 
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به پیدایش گونه های بسیاری از ساده تا پیچیده خود که در روند تکاملی آغاز شد یاخته ای جانداران تک 

 از و باشد می هسته دارای اتم همچون که است حیات سازنده بنیادی جزء سلولیا  یاخته .انجامید

منشأ حیات از ماده بیجان م.(  ۲۰)سده  اپارینر پژوهشهای بنا ب. است برخوردار نیز حیات ویژگیهای

آنها دید آمد و از تکامل پبا ساختمانهای پیچیده آلی ملکولهای است؛ بدینگونه که از تکامل مواد معدنی 

بر پایه نظریه تکاملی، پیدایش گونه های بی  تک یاخته ها پدیدار شدند )کتاب منشأ و تکامل حیات(.نیز 

. این نظریه که می کوشید پاسخی به ستسال امیلیونها طی  نتیجه تکامل این تک یاخته ها پایان زیستی

میلیونها گونه زیستی از ریز و درشت و ساده و وجود پرسشهای تاریخی انسان در باره معمای حیات و 

ردم در میان زیست شناسان و عموم مپیچیده باشد، خود زمینه بسیاری پرسشها و حتی سردرگمی ها را 

تغییر و تحول و مبادله محیطی نیافت. سنگواره ای و دیرینه شناختی فراهم ساخت؛ بویژه آنکه تأیید 

نمی تواند همچون فیزیک و شیمی همواره پیوسته جانداران بگونه ای است که دانش زیست شناسی 

ری برای فهم با اینکه زیست شناسی از مدلهای آماقوانین خود را بصورت فرمولهای ریاضی در آورد. 

قانون پدیده های زیستی و ویژگیهای روندهای زیستی استفاده می کند، هنوز قوانین عامی چون 

فرمول ریاضیاتی کرده اند، آن توافق کلیت زیست شناسان بر بیشتر با محیط، که جانداران سازگاری 

آغاز تبیین یزیک سراگر قوانین و نظریه های عمومی فاز قطعیت برخوردار نیست. بهیچ وجه ندارد و 

تبییناتی خود اساسا ح و تکامل ن عام زیست شناسی چون انتخاب اصلنظریه ها یا قوانیجهان می شوند، 

بشمار می آیند)فلسفی( از حیات 
97

 "ثبات انواع" و)ترانسفورمیسم(  "تبدل انواع". هنوز پیروان 

سی زیست شنادر  "علمی انون عامق"در زیست شناسی نتوانسته اند دیدگاه خود را بعنوان )فیکسیسم( 

سنگواره یا پیروان "تبدل انواع" و نظریه داروین نبود  .کنند و طرف مقابل را قانع سازند تثبیت

می دانند )سمیر اوشکا،  "معما"فسیلهای انتقالی گونه ها، که می بایست بوفور موجود باشند، را یک 

(۱۷۴فلسفه علم، ص 
98

نیز پیروان "ثبات انواع"  ؛ابر خویش می بینندو "قانون وراثت" را نیز در بر 

اصل "تحول . باری، .علم ژنتیک را مایه آرامش خویش یافته اند! .پیشرفت نیز نبود این سنگواره ها و 

از نیمه دوم قرن هیجدهم از سوی برخی دانشمندان مطرح شد، توسط در اروپا طبیعت جاندار" که 

و سیاسیاین نظریه جدا از جنجالهای فلسفی و مذهبی افت. المارک در قرن نوزدهم پایه استواری ی
99
 

                                                           
97

 .نمودند فلسفی برداری بهره آن از و کردند تلقی شناسی زیست در شده اثبات علمی قانون را داروین و المارک فرضیه ماتریالیستهاالبته   
 

98
بخش نظریه تکاملی داروین را تشکیل می دهد؛ آنچه در  و از آن مهمتر نبود گونه های انتقالی میان میمون و انسان است که جنجالی ترین  

دس و باره "میمونهای انسان نما" و "انسانهای میمون نما" گفته و نوشته می شود، و مدلهای تکامل زنجیره ای که ارائه می شود، همه بر پایه ح
میان آنها بدست نداده اند. فرض تکامل انسانهای گمان است؛ سنگواره ها هرگز نشانی از اشتراک محیطی، رابطه تکاملی و توالی زمانی 

هزار سال در  ۱۵نئاندرتال به انسانهای کنونی نیز در پی تحقیقات دیرینه شناختی و ژنتیکی بکلی بی اعتبار شد؛ این دو گونه انسان، حدود 
 کنار یکدیگر زندگی کرده اند و انسان نئاندرتال، نمی تواند نیای انسان کنونی باشد.

     
99

 این جنجالها همچنان ادامه دارد. بنظر می رسد با این نظریه بیشتر برخورد تبلیغی می شود تا تحقیقی. ماده گرایان که می پندارند نظریه  

ی تحول و تطور نافی هستی خدا و دیدگاه توحیدی است، با تعصب آنرا "اثبات شده" می انگارند؛ با آنکه می دانند حتی نظریه های علوم فیزیک
ده هم قابل اثبات قطعی نیستند، چه برسد به نظریه های علوم زیستی آنهم دیرینه شناسی. از سوی دیگر، بسیاری از خداشناسان نیز که گمان کر
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بر در اروپا نخست و تطور زمینه ای برای تحقیقات بیشتر بر روی فسیل جانداران شد. نظریه تحول 

ی جانداران را ناگزیر از سازگار ساختن محیط تغییراتشکل گرفت: سازگاری با محیط قانون اساس 

جدید جاندار از راه وراثت به نسلهای بعدی منتقل می شوند. بنظر آنها می سازد و عادات خود با 

المارک تغییرات محیط نیازهای جدید در ارگانیسم پدید می آورد و این نیازها نیز مبنای تغییر و تحول 

را پس شرایط متفاوت محیطی عامل تفاوت جانداران شده است. این نظریه زمینه ارگانیسم می شود. 

ر فراهم آورد که بموجب آن "خصوصیات اکتسابی ارثی می شوند"؛ هر چند آزمونها ی دیگبرای قانون

تأیید نکردند )آزمایشهای حاکم بر طبیعت زیستمند و شواهدی این قانون را بمثابه قانون عام و ثابت 

و پیشرفت دانش ژنتیک بنیاد این نظریه را  م.( ۱۹)سده  مندلقوانین وراثت . بر روی موش( وایسمن

)انتخاب شرایط و مقتضیات محیط محور نظریه المارک بود، تنازع بقاء و انتخاب طبیعی کرد.  سست

 تنازعگونه گونی گیاهان و جانوران معلول بنابراین نظریه، محور نظریه تکاملی داروین شد. اصلح( 

 ؛است ممکن شدهو تدریجی روند تکاملی طوالنی یک در است که طبیعی  انتخاب ون آنها ادر می بقاء

آنها که قابلیت و توان تطبیق با محیط در روند تکثیر حیات و محدودیتهای طبیعت، نزاع در می گیرد و 

کنار می روند. داروین در تبیین نقش تنازع بقاء و شایسته تر بسود گونه های تغییر پذیر  ،نداشته باشند

 ۱۹)سده  اقتصاد دان انگلیسی مالتوسدر تحول جانداران اغراق کرد، و حتی با تکیه بر دیدگاه بدبینانه 

بدینگونه عامل پیشرفت است؛ و همیشه جه گرفت که تنازع در میان یک گونه زیستی ی، نتم.(  ۱۸ –

که ادامه حیات را حق و...(  فاشیستهانژادپرستان، استعمارگران، ) داروینیستهای اجتماعیراه برای 

ولی انتخاب طبیعی ندگی "ضعیفان" توجیه علمی بیابد؟! تا تجاوز به زشد  باز ،دانستند می" قدرتمندان"

انتخاب طبیعی حداکثر می توانست معلول نیز ناتوان از تبیین تبدل گونه های زیستی به یکدیگر بود؛ 

تفاوتها باشد نه علت آن؛ نخست باید تفاوتها و تنوعاتی شکل می گرفت تا انتخاب طبیعی میدان عمل 

اصل که تحوالت را هدفدار می دانستند،  زیست شناسان مسلماننظر برخالف ، در دیدگاه داروین. بیابد

زیستی" و لذا "حلقه های مفقوده در زنجیره  جایگاهی نداشتنیز )تحول کیفی( یا موتاسیون  جهش

پژوهشهای انسان شناسی و جامعه شناسی برای پوشش این ضعف، معضل بزرگ فرضیه داروین بود. 

ر، تولید اجتماعی و تأثیر آن در تکامل جسمانی و مغزی انسان و جدایی وی از ابزار کانقش تاریخی از 

جهشهای تکاملی برعکس، توانا نگردید و تبیین تصادفی حیات با این اصل نیز ... گفتندحیوان سخن 

   !را تقویت نمودندجهان هدفداری 

                                                                                                                                                                                     
گاه آن اند آفرینش خداوندی الزاما در "ثبات انواع" تأیید می شود، متعصبانه نظریه تکاملی را نفی می کنند. این جنجال به سیاست هم کشیده شد؛

که نژادپرستان و استعمارگران غربی سلطه گری و برتری جویی خود را "انتخاب اصلح" طبیعت پنداشتند و به تبلیغ داروینیسم اجتماعی روی 
 آوردند.          
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فرانسوی، با اثبات  پژوهشگر زیست شناس لویی پاستورچند سال پس از انتشار نظریات داروین، 

اینکه حیات تنها از حیات زاده می شود و کرمک ها و باکتری ها از مواد بیجان بوجود نمی آیند، 

بر آن داروین ، که ماتریالیستهای پیرو نظریه را پیدایش تصادفی حیات از مواد بیجانشالوده نظریه 

)تصادف و ین ماتریالیستی حیات فهم ساختار پیچیده حیات، تبیکرد؛ سست  کمی پافشاری می کردند،

برای اثبات تصادفی و ...(  میلر، اپارین)تالشها در قرن بیستم آخرین و  سست تر کردباز هم را اتفاق( 

با وجود همه تالشها و ادعا ها، تا امروز چشم اندازی واقع . حیات هم با شکست مواجه شدپدیده بودن 

در زیست ی باری، نظریه های تکاملیجان دیده نمی شود... بینانه برای ساخت سلولهای حیاتی از مواد ب

برغم پاره ای آزمونها و شواهد موافق  چون انطباق با محیط، تنازع بقاء و انتخاب اصلح،، شناسی

 علمبه فلسفی  باوراز و  کلیت و عمومیت خود را اثبات نمایندنتوانسته اند دیرینه شناختی، تاکنون 

پرسش بزرگ ایش حیات و گونه های زیستی بر روی کره خاکی همچنان چگونگی پیدارتقاء یابند؛ 

 . این دانش استدر پژوهشی 

این قوانین  .و علوم اجتماعی استریاضی قوانین زیست شناسی از نظر یقین و قطعیت در میانه علوم 

علوم  از جنبه کاربردی بسیار با ارزش هستند؛ باغبانی و کشاورزی و دامداری و تغذیه و بهداشت و

 امع انسانی اند، قوانین این دانش را بکار بسته اند.وپزشکی، که از حوزه های فعالیتهای ضروری ج

  

 روانشناسی. ۳

 حاالت" و" من"پیش از بررسی روشها و مفاهیم عمومی این دانش باید از ویژگی آگاهی در باره 

رد که زمینه پیدایش دانش روانشناسی یاد ک...( و درک  اراده و آرزو و امید و شادی و غم) "من نفسانی

نامیده می شوند. آنچه این  (شهودی) علم حضوریمجموعه شناختها و آگاهی ها از جهان درونی است. 

 حضوری علمیکی هستند؛  معلوم و علمکه در اینجا آنستمتمایز می سازد،  حصولی علمعلم را از 

 و شک. معلوم هم است عالم هم نفسانی حالت رهدر واقع . آید می بدست خاصی دستگاه یا قوه بیواسطه

 علم در اینها است؛ حصولی علم به مربوط همه... و استدالل و تعقل و خطا و تصدیق و تفهیم و یقین

 علمی حصولی علم هر درعامل شناخت هستی است، همچنین از آنجا که انسان . ندارند معنا حضوری

عالقه،  لذت، نیاز، اراده، است؛ حضوری علم به مسبوق حصولی علم هرو  است موجودنیز  حضوری

، هر شناختی شناخت خود ما و شناخت در باره ماست گوسدرف. بگفته آنست انگیزه... ترس شوق،

می  واحد محسوس پدیده درشناختها  تنوع و تکثرثیر علم حضوری به تأ(. ۹۹)فولکیه، دیالکتیک، ص 

 به خودمان علم" لذا گیرد؛ می سرچشمه حضوری علم از حصولی علمانجامد. باری، از آنجا که 
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علم حضوری در جایی و گاهی پدید می آید که مرزی میان عالم و بسیار حائز اهمیت است.  "خودمان

 به و اش، نفسانی اعمال به خود، ذات به نفس علم. است عالم از معلوممعلوم نباشد؛ مالک پنهان نبودن 

 یا و( ادراکات) هستند ذهنی یا نفسانیات. م حضوری هستند، از انواع علحواس در محسوسات وجود

 ...(.و رنج اندوه، لذت، شوق، اراده،) باشند می ذهن دستگاه ماورای

؛ حوزه آنهاست درونی روابط و انسان نفسانی فعالیتهای و حاالت ،رفتار فکر، شناخت روانشناسی

منطق و ند دارد و از سوی دیگر با پیوو جامعه شناسی پهناوری است که از یکسو با زیست شناسی 

 عامل که است چیزی همان پژوهش و شناسایی موضوع که آنروست از روانشناسی پیچیدگیفلسفه. 

 (. عصبی دستگاه و مغز یا روان و ذهن) انسان درونی جهان: رود می بشمار جهان های پدیده شناسایی

. بهر حال، ری آنرا بخشی از فلسفه می دانندروانشناسی بسیار با فلسفه آمیخته است؛ تا آنجا که بسیا

برخی از پرسشهای پژوهشی در علم روانشناسی اساسا فلسفی اند، نظیر این پرسش که: آیا اندیشه ها و 

با وجود  فلیسین شالهانگیزه های انسان در ماده مغز او جای دارند؟ اگر نه؛ پس جایگاه آنها کجایند؟ 

 :ت کهدیدگاه ماتریالیستی اش معترف اس

"فکر مانند آبی که در کوزه ای باشد، در مغز جای ندارد و اگر جمجمه ای را بشکافیم در آن فقط جنبش سلولها را 

 (.    ۱۷۶)شناخت روش علوم یا فلسفه علمی، ص  مالحظه خواهیم کرد نه افکار و احساسات و عواطف را"

 و انسان اندیشه و مغز تکامل مبنایو اجتماع  طبیعت سرکش نیروهای مهار در انسان کوشش اجتماعی

 و پیامها انتقال امکان تکلم پیدایش که است روند همین در. است شده شناخته حیوانی جهان از رفتن فرا

 گردید؛ هموارانسان  اجتماعی و فرهنگی گونه جهش پیشرفتهای برای راه و آورد بوجود را ها اندیشه

 . شد تر کیفی حیوانی جهان از تمایزبدینگونه، 

تجربه در روانشناسی تفاوت کیفی با تجربه در علوم : روشهای شناخت و پژوهش در روانشناسی

طبیعی دارد؛ در اینجا پدیده های نفسانی در مکان مادی جای ندارند که بوسیله حواس پنجگانه و 

"من"( که  ابزارهای اندازه گیری شناخته شوند، بلکه در دنیایی هستند )دنیای درون انسان یا سرزمین

هم نیستند. دقیق کسی جز همان "من" نمی تواند مستقیما آنرا دریابد. این کیفیات متغیر قابل اندازه گیری 

( نگری درون) درونی تجربه: است استوار تجربه گونه دو پایه بر دانش این در تحقیق و شناخت روش

 روی روانشناس دانشمند ،هنیذ روش در. عینی روش یا( نگری برون) بیرونی تجربه و ذهنی روش یا

 می دیگران درونی دنیای وارد عینی روش در و ؛کند می تأمل و تحقیق خود درونی حیات و نفسانیات

 از تنها( النفس علم) کهن روانشناسی. و رفتار آنها را با آزمونهای "محرک و پاسخ" آنالیز می کند شود

 .شود می استفاده عینی روش از که یستن قرن یک از بیش غرب در؛ کرد می استفاده ذهنی روش
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در بسیاری  ،انسانها درونی حیات کیفی تفاوت بدلیل ولی ؛است دقیق و مستقیم شناسایی یکذهنی  روش

 انسانها همه به تحقیق نتایج؛ زیرا شود می منجر 'نفس به قیاس' بهاز واقع بینی دور شده و از موارد، 

 نمی روانشناس محقق که رود بکار کسانی مورد در تواند مین ذهنی روش همچنین. شود می داده تعمیم

 اما. جانوران نیز و بدویانسانهای  یاان روانی بیمارجنس مخالف،  کودکان، مثال باشد، او مانند تواند

 فردی، آزمونهای: رود می بکارنیز  طبیعی علوم در که است استقرائیروش  همان عینی روش

 روش نیز و ها، داده آنالیز و  آماری –ریاضی  روشهای، واکنشها و کنشها ثبت و ای مشاهده روشهای

در زمینه  (.بالینی روش) گیرد می انجام دار مسئله فرد روی بر که روانشناسی در ویژه کاربردی

کاربرد ریاضیات در پژوهشهای روانشناسی باید دانست که کیفیت پیچیده، گونه گون، متغیر و غنی 

مدلهای ریاضی را هم پس می زند.  ترین پیشرفته و دقیقترینیشتر موارد پدیده های روانی در ب

 تر خواهد بود.   بنابراین، کاربرد ریاضیات در روانشناسی از کاربرد آن در زیست شناسی محدود

انسان از دیرباز برای مغز در ایجاد فکر و اراده و انگیزه، : سیر پیدایش و پیشرفت دانش روانشناسی

هاو حتی بیماری
100

روانشناسی، که موضوع اصلی آن کارکرد مغز قدمت نقش قائل بود. بنابراین،  

که انسان دنیای درون خود )قلمرو "من"( را شناخت آنگاه به روزگاران بسیار دور بر می گردد؛ است، 

دانست. کانون شناختها، اندیشه ها، انگیزه ها، خاطره ها و همچنین اراده ها و برنامه ریزی آنرا و 

نام گرفت، از هنگامی آغاز شد که فرهنگ شفاهی به  ذهنوجه به دنیای درون انسان، که متعاقبا ت

سازنده آن موجود نبود؛  اندیشهو ه کلمفرهنگ نوشتاری تکامل یافت. در فرهنگ شفاهی، تمایزی میان 

کلمه ری میان زیرا کلمه پس از ادا شدن اثری از خود بر جای نمی گذارد. اما ماندگاری نمادهای نوشتا

جدایی انداخت و فرصتی ایجاد کرد که درجات هماهنگی یا ناهماهنگی میان آنها نمایان شود. و اندیشه 

در اما بدینگونه، جهان درونی )ذهن( جایگاه ویژه خود را یافت و از گفتار و رفتار متمایز گشت. 

 سی اساسا ذهنیت گرا بود.روانشنا ،تمدنهای باستانیمراحل آغازین پیدایش فرهنگ نوشتاری، در 

پزشک یونانی سده چهارم پیش از میالد، مغز را مرکز همه شناختها و اندیشه ها و انگیزه ها و  بقراط

مغز را کانون ادراک و تعقل، قلب را خاستگاه  در همان عصر افالطونمی دانست؛ اما جسم کنترل نیز 

قلب را جایگاه حواس کرد و کار  ارسطو !شمردشجاعت و غرور، و کبد و روده را کانون آز و هوس 

در دوره رنسانس این مباحث از سر گرفته شد؛ مغز را به سرد کردن خون در بدن منحصر نمود. 

در سده هیجدهم برخی  نیز روح را کانون اندیشه و اراده شمردند. دکارتگروهی مغز و گروهی چون 

ی و خصوصیات اخالقی را به تفاوت ساختار مغز ( تفاوت انسانها در تواناییهای ذهناسپورزهایمو  گال)

که رواج یافت و مردم را برای شناخت شخصیت خود مکانیسیستی و جمجمه آنها نسبت دادند؛ بینشی 

                                                           
100

 .دارند بیماریها درمان در باستانی پزشکان کوشش از حکایت پیش سال هزاران ازبجا مانده  شده سوراخ های جمجمه  
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نظریه سلولی دستگاه عصبی، که مغز را دارای دو گونه سلول  !روانه نمودنزد "جمجمجه شناس" 

با گسترش آزمایشها شناخت میالدی پایه گذاری شد.  )نورون و گلیال( می داند، در پایان سده نوزدهم

میانی و و  ؛ بخشهای پشتیز و بخشهای گوناگون آن بدست آمدمغپیچیده کارکرد ساختار و بیشتری از 

را بهم مرتبط می بخشها  و رشته های فراوانی که این ،مغز جلویی، و نیز دو نیمکره چپ و راست

 . شناخته گردیدند، سازد و رفتار هماهنگ را موجب می شود

 هموار "بیرونی محرکهای با تحریک"یا  مشروط انعکاسهای کشف با نوین روانشناسی کشفیات راه

 از غیر محرکی به وابسته دوم نوع انعکاسهای؛ اما هستند نامشروط اولیه طبیعی انعکاسهای. گشت

 حیوان و انسان سازگاری به و آیند می بوجود نامشروط انعکاسهای اساس بر خود کهاند  طبیعی محرک

شده استدیده  نیز سگ چون حیواناتاز  برخیدر  انعکاسها اینگونه. انجامد می محیطی تغییرات با
101
 

 است، شده شناخته انسان در تنها آنچه اما دارند؛ را متغیر شرایط با تطبیق توان محدود ای بگونهو آنها 

و خداپرستی ، کمال طلبی قت جویی، عدالتخواهیچون حقی معنوی متعالی های انگیزهیا  عالی تمایالت

محیطی  شرایط ترین پیچیده با بدینگونه انسان است؛ داده پذیری قیتطب در ای یگانه توان بوی که است

خواهد راه  روانشناسی دربزرگ  انقالبیبه تمایالت و انگیزه ها  اینپذیرش اصالت ! رسد می توافق به

 پیدایش مبنای آنچه. خواهد کرد سست را جهان بر مسلط روانشناسی مکانیکی – ماتریال بنیان کهبرد 

"علم نامهایا " تکلم قدرت همان است انسان در عالئم عالی دستگاه این
102

 بنیانگذار، فروید کهبود  

 را انسان روان ؛کند فهم بخوبیآنرا  نتوانست اش مکانیکی – ماتریال تفکر با، کنونی مسلط روانشناسی

و سرکوفتگی ها  انسان را مقهور عقده هاو خرد و اندیشه  ،دید غریزی نیازهای مطلق پیرو و ایستا

 که بنیاد تجربی دارد، علمی روانشناسی کنونی چالشامروز  !)نیازهای غریزی سرکوب شده( ساخت

 و ها رسانه توسط همچنان جهانی داری سرمایه نیازهای با تطابق بدلیل که است فرویدیستی دیدگاههای

 و روانی بیماریهای گسترش عامل و شود می تبلیغ جهانی سطح در غرب فرهنگی مسلط اههایدستگ

این . است روانشناسی در سازی ساده محصول فرویدیسمآنستکه  واقعیت اما. است شده ذهنی ناتوانیهای

 نقوانی کشفهدف از آن نیز جلوه گر می شود و  انسانی رفتار بر مکانیکی علیت تسریساده سازی در 

 پیچیدهها انسان درونی حیات که، فهمند نمینیز  وی پیروان ونفهمید،  فروید ولیاست.  دانش این در عام

ینی چون انوقی باشد که در ثابتزیر سیطره نظم ساده و  فیزیکی ماده همچون که آنست از تر متنوع و تر

                                                           
101

 دانشمند روسی بر روی سگ، انعکاس های ثانویه را نشان داد.   پاؤلف زمایشهایآ  

  
102

" زمینه ساز جهش تکاملی علم نامهاآیات زیر نشان می دهد که چگونه کالم و توان یاد گیری و هویت بخشیدن به اشیاء یا بگفته قرآن "  

 وند بر روی زمین بر کشید:بزرگی در انسان گردید؛ تا آنجا که او را تا مقام جانشینی خدا
  

کند و فساد ")بیاد آر( هنگامیکه پروردگارت فرشتگان را گفت که من در زمین جانشینی قرار می دهم؛ گفتند آیا کسی را خواهی گماشت که در آن )زمین( 
؛ سپس را به آدم آموخت همه نامها. و )خدا( دانیدمن چیزهایی می دانم که شما نمی بریزد با آنکه ما ترا ستایش و تقدیس می کنیم؟ او )خدا( گفت ها خون

  (.۳۰ – ۳۱" )بقره، گوییداگر راست می نامهای ایشان آگاه سازید آنرا بر فرشتگان عرضه کرد و گفت مرا از 
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عنوی، و فردی و اجتماعی ابعاد مادی و م می شود.متبلور  ...و اجسام سقوط قانون یا عمومی جاذبه

رفتار انسانی بقدری گونه گون و درهم تنیده است که هیچ روانشناسی نمی تواند یقین کند که برای 

 از نفسانی حاالت پذیری تغییر انسان چیزی را فراموش نکرده است. از سوی دیگر،یک شناخت روان 

 'کالم' نفوذ پایه بر که انسانی ژگیهایوی بدلیل گوناگون انسانهای نزد حاالت این کیفی تفاوت و یکسو

بصورتی که در  'قوانین'و تدوین  روانشناختی تحقیقات ریاضیاتی فرمولبندی از مانع است، استوار

، همچنین بر مفاهیمسیستی بنیاد روانشناسی مکانی. گردد یعلوم فیزیکی و حتی زیستی متداول است، م

ضمیر ناخودآگاه"است چون "و پدیده های ناشناخته ای حوزه ها 
103

"عقده اودیپ"، 
104

کودک "و  

"درون
105

تماما از تولیدات و رازآمیز  مکتب "طریقت"در  "حق ذات با اتحاد"؛ این مفاهیم همچون 

تجربه و تعقل و شناسایی علمی اند، به تولید  دسترس از دور که مسائلیتحقیق در اند.  دانش مجازی

تله پاتی، حس ششم و هفتم و ادراک فرا حسی در زمره  مقوالتی چونراه می برد! غیر منطقی مفاهیم 

یک بعدی باشد، فرویدیستها آنرا بر پایه دیدگاه ای ه گونهر به رفتار انسان باری، اینگونه مسائل اند... 

 :هامرتون. بگفته خود تبیین می کنندمکانیکی  –ماتریال 

کانیسم فرویدی وجود دارد که آنرا تبیین کند. آنها یک م –بعد از آن  –"رفتار یک انسان هر چیزی را که نشان دهد 

مفهوم در کتاب " جان باوکربه نقل از ) ی که بتوانند آزمایش شوند اجتناب می کنند"یقویا از ارائه پیش گوییها

توان بکار توجیه می آید و تنها است که سست بنیاد به اندازه ای ؛ یعنی که این دیدگاه (۲۸۶، ص "خدا

؛ اما قوانین عام رفتار انسانی باشدهد می خوایستی سی فرویداروانشنندارد. را ی رفتارهیچ پیش بینی 

و ساده سازیهای فرویدیستی از سوی دیگر،  ،پیچیدگی ابعاد و گونه گونی پدیده های رفتاری از یکسو

  ه است. کردیک دانش مجازی را تبدیل به روانشناختی این مکتب 

 برای 'کلمه'. آورد پدید 'وجدان' وی در و شد انسان روانی و ماغید نیروی رشد مبنای تکلم باری،

 زیر یعنی انسان، بودن فرهنگی. اجتماعی معانیو در بر دارنده  بیرونی است محرکی و انگیزه انسان

 می بسیار آنها شمار به را انسانها تفاوت و پرمایه را وی آزادی درجات که بودن، 'کلمه' نفوذ و تأثیر

گرداند
106

 درموجود و ثابت  عام قوانین سازد؛ می بر زمان و دشوار بسیار را استقرایی وشر ،

                                                           
  

103
 از نیز جیمز ویلیام از پیشحتی روانشناسان برخی از  .برند می نام هم"! ناخودآگاه نیمه – خودآگاه نیمه" بنامناشناخته تری  ضمیرگاه از  

 بسته دری" ناخودآگاه من" عادی شرایط دربگفته او، . داد انجام باب این در ای گسترده تحقیقات جیمز ویلیام بودند؛ کرده یاد ناخودآگاه ضمیر
 یکدیگر درنیز خودآگاه و ناخودآگاه " من" دو؛ گردد می انسان مکشوف چیزها بسی و شده گشوده در این که است خاص شرایط در است؛

 مسئله ضمیر ناخوآگاه را از "مسائل کاذب دانش" می دانند )تصویر جهان در فیزیک جدید(. ماکس پالنک. برخی از دانشمندان چون مؤثرند

 
104

  ؟!مادر به پسر شده سرکوب شهوانی میل  

 
105

 مفهوم نو ساخته ای که وسیله شوخی و تمسخر عوام گشته است.  

 
106

 نهایی که اثر انگشتشان متفاوت است، روان مشابه داشته باشند؟براستی چگونه انسا  
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 عینی تجارب) 'استقراء ناقص' یا و( ذهنی روش) 'نفس به قیاس' با تنهامسلط امروز  روانشناسی

 همین از دانش این در مشابه نظری دستگاههای و دیسمیفرو بنیادی سست: بدست آمده اند (محدود

 و فکری تواناییهای در مردان و زنان تفاوتهای زمینه در پی در پینیز  روزها این آنچه ...روست

 در و شود می بیان هم دانش این پژوهشگران و کارشناسان زبان از متأسفانه و شود، می گفته روحی

 در نه و دارند محیطی شرایط و عادات در ریشه اساسا گیرد، می هم تری جنجالی شکل ها رسانه

بود نتوانند ثابت و عام قوانین هرگز عصبی؛ دستگاه و غزم ساختار
107

ی هاپژوهش وجود این با. 

 می بر در را انسان خودبخودی واکنشهای و غریزی کنشهای اساسا که کلی قوانینروانشناختی نوین به 

 حرکات بردن، لذت بهنگام: مثاله است یافت دست ، و در زمره روانشناسی فیزیولوژیکی است،گیرد

 و خنده بصورت و یابد می گسترش و افزایش...( و گوارش و تنفس و خون گردش) انسان وژیکبیول

 دهند می افزایش را قلب و نبض ضربان عاطفی هیجانات اینکه یا(! ریبو قانون) شود می بارز فریاد

 محیطی تحریکات اجتماعی معانی فهم روانشناسی،نوین در دانش  پژوهشهای های دستاورد از... و

 مغز روی بر بیرونی واقعی جهان تأثیراتاوست.  عصبی دستگاه و مغز بر تأثیرگذاری و انسان ایبر

 که شوند می ای پیچیده و مرکب نفسانی فعالیتهای موجد 'کلمه' تأثیر با پیوند در حواس، بواسطه انسان

 و شهودی شناخت یا حضوری علم. سازند می ویژه هستی در را انسان اجتماعی و فردی حرکت

. تأثیرپذیریهاست این ثمره( آنها درونی مناسبات و نفسانی فعالیتهای عاطفی، حاالت به علم) خودآگاهی

 پایه اجتماعی زندگی که کرد فراموش نبایداین ویژگی است.  ثمره نیز نوابغ نزد 'الهام' یا باطنی شعور

 نوین روانشناسی ،قدیم النفس علم نظر برخالف لذا ؛است انسان نفسانی پیچیده فعالیتهای و نفسانی حیات

 آنپیشتر گفته شد که . تحولند و تغییر در و متقابل تأثیر در آنها بیند؛ نمی هم از جدا را نفسانی نیروهای

 انفعال دهد، می رخ انسان در بیرونی واقعیت یک ادراکو  احساس از پس کهنفسانی )عاطفه(  واکنش

 و فعالیت به که است نفسانی ای پدیدهمی ایستد؛ اراده  ارادهدر برابر عاطفه، در روند کار ذهن است. 

 و تجزیه و استداللاساسا ارادی اند. در داده های تجربی و تعقل تحقیق تجربی منظم . انجامد می عمل

 دسته اینگونهرا می توان  انسان نفسانی حاالت پس. است تعقل نتیجه هم...  داوری و سنجش و ترکیب

 عواطف،) انفعاالت یا واکنشها؛ (حکم و استدالل حافظه، احساس،) تصدیقات و ادراکات کرد: بندی
                                                           

107
؛ زنان میان است منطقی یکجانبه بطورقویا و  مردان تفکرمردان بیشتر از نیمکره چپ مغز خود استفاده می کنند و لذا  شود می گفته مثال  

 مرد و زن روابط در تفاوتها این نتایج سپسو  !است عاطفی و نطقیم همزمان زنان تفکردو نیمکره مغز رابطه بیشتری برقرار می کنند و لذا 
که مردان را منطقی و زنان را عاطفی  کهن باور هماناز  فمینیستی جدید فرمولبندیاین سخن، جز یک  ؟!شود می بررسی جامعه درون در و

 را زن و عاطفه مطلق تحقیر کهشود  می بیان ای هبگون روانشناختی تجربی دستاورد این ،مردساالریفرهنگ  درارزیابی می کرد، نیست. 
 در حتی شود داده زن به امتیازی که شود می بیان ای بگونه تیفمینیسدر فرهنگ  و؛ انسانی روابطهنر، ادبیات و  زمینه در حتیدارد  بر در

 جهان با برخورد در است انفعالی و واکنش عاطفه دیدیم، شناخت مراحل بررسی در چنانکه اوال .حقیقت دریافت و جهان شناخت زمینه
 است بشمار شناسایی روند در ای سکته ،دارد می بازی منطقی در داده های تجرب تعقلگسترش و تداوم تجربه امر واقع و  از چون که پیرامون

 بنابراین! است گرفته انجام بافی تئوری این در اینکه کما ببرد؛ حقیقی دانش بجای)دانش مجازی(  پنداربافی و گمراهی به ره تواند می که
 تنها است؛ استوار منطقفعالیت ذهن و  بر تفکری هر اینجا در چون معناست بیاساسا  حقیقت دریافت و جهان شناخت روند در" عاطفی تفکر"

 واکنشهایه راست مغز و استفاده بیشتر از نیمکر ثانیا،. دهد ارتقاء( اعتباری و مجازی دانش) دانش شبه به را عواطف تواند می که است تخیل
طبیعی  ساختار به و دارد زیاد و کم گوناگون فرهنگیمجموعه های اجتماعی و  در که است عادتی واقع، امور با برخورد در زنان عاطفی

 .گردد نمی بر آنها مغز
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دسته این  (.آگاهانه – ارادی و انعکاسی غریزی،) اعمال یا کنشها؛ و (شهوات یا نفس هوای هیجانات،

   . نیستند جدا هم آنهاست؛ حاالت نفسانی از در شناسایی سهولتبرای تنها بندی 

                                                                                      

 . علوم اجتماعی ۴

را یک سامانه بهم پیوسته موضوع پژوهش با از آنجا که پژوهشگر واقعیت اجتماعی، ابعاد شناخت در 

لبه بر غتبادل نظر )کار جمعی( و اخالق تقوایی )و تأثیر عواطف بسیار نیرومند است، تشکیل می دهد، 

در بشمار می آیند. از پیش نیازهای شناسایی همچون اصول راهنمای عقل باز دارنده های درونی( نیز 

تنگ از فلسفه های مقدمتا  عقلبه دریافت حقیقت راه می برد که هنگامی در داده های تجربه تعقل اینجا 

پیچیده و پویای عیت واق؛ در غیر اینصورت باشد آزادمبتنی بر زر و زور یک بعدی و مناسبات 

 . از پیش ساخته شده ریخته می شودمنجمد و در قالبهای نظری اجتماعی 

 اقوام) ایالت و ابتدایی اقوام فرهنگو اجتماعی مردم شناسی مطالعه زندگی : و فرهنگمردم شناسی 

و ق، اخالآداب و ، سنتها ،باورها ،اندوخته های معرفتی، سامانه ای از فرهنگ. است( تمدن از پیش

. فرهنگ زندگی انسانی را از زندگی حیوانی متمایز می کندکه آنچه هر شیوه های کار و زندگی است؛ 

 'پذیرش و اقتباس'در تطبیق با شرایط مادی محیط اجتماعی یا اصل و آموخته می شود، منتقل می شود، 

و بهم پیوسته اند، جز  تغییر و تحول می یابد. میان تمدن و فرهنگ جدایی نیستها نوآوریدر پی و یا 

سکونت برای همیشه در جایی کوچ نشین از تکامل جوامع پدید می آید که قوم ای آنکه تمدن در مرحله 

مورد مطالعه را بدوی قوم شناس بی آنکه اوضاع و احوال مردم . (تمدن دم سپیده؛ )یکجانشینی می کند

اجتماعی روش شناخت در این علم می شود.  آنانتابع پیشداوریهای خود کند، خود تابع قوانین اجتماع 

در هر وقایع با نگاهی ژرف. نخست کلیه ولی ؛ شناخت جامعه ای با کمیت محدود ژرف نگری است

بررسی می شوند. در مرحله سوم مطالعه و سپس همه جوانب اجتماع  ؛زمینه ای گردآوری می شوند

مردم وارد شده و به شیوه آنان زندگی می که بسیار مهم و تعیین کننده است پژوهشگر در زندگی آن 

شرکت می کند، با آنها کار می کند ایشان کند، با آنها ییالق و قشالق می کند، در جشنها و سوگواریهای 

در واقع مردم شناس موقتا عضوی از گروه قومی مورد مطالعه می آشنا می شود. شان و با ابزارهای

نتایج خش است: تجربه از بیرون، و تجربه از درون. شود. روش تجربی در مردم شناسی به دو ب

و شناختی از ادوار  پژوهشهای مردم شناختی به جوامع ابتدایی پیش از تاریخ تعمیم داده می شوند

اقوام بدوی امروزی که از دلیل عقالنی این تعمیم آنستکه . بدست می آید تاریک تاریخ و فرهنگ آنان

ز دستاوردهای تاریخی انسان در زمینه های دانش و فن و صنعت و قافله تمدن بشری جدا افتاده و ا
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ادوار روحیات نبرده اند، فرهنگ و ای  بهرهحقوقی  –اقتصادی و سیاسی  –اجتماعی های سازی ساختار

از  اند.چندانی نشده ات و دستخوش تغییرحفظ کرده طی اعصار و قرون پیش از تاریخ خود را 

اغلب یک کارکرد جوامع توتمی است. توتم آشنایی با و  توتمکشف  دستاوردهای دانش مردم شناسی،

 ...و گاه درخت، باران، دریا، ستاره؛ فیل و... کانگورو، مانند طوطی، کالغ، االغ، گاو، حیوان است 

زیرا پرستیده می می شود و صبغه ای مذهبی دارد )کالن( قبیله شناسنامه و نماد مقدس یک توتم 

دوش
108

مردم می دانند که همان توتم قبیله است. یگانه یله خود را از یک اصل و گوهر اعضای این قب. 

در م ند. رد پای توتمیسه اابتدایی جستجوامع شناسان توتمیسم را در مناطقی دور از هم و در میان 

تمدنهای باستانی مصر و سوریه و روم و فالت ایران نیز دیده می شود
109

. این مطالعات و پژوهشها 

 ادامه دارد و پیوسته به زوایای تاریک تاریخ روشنایی می افکند. همچنان 

است و پدیده های اجتماعی  واقعیتهاآن بررسی گذشته و متمدن هستی جوامع  ،موضوع تاریخ: تاریخ

بازسازی این واقعیتها در ذهن بسیار دشوار و در  .و تجربه شدنی نیستند که دیگر وجود خارجی ندارند

تاریخلذا بسیار ضروری است؛ مل اجتماعی برای تکاعین حال 
110

ویژگی  در میان علوم اجتماعی 

یک حادثه تاریخی از آنجا که در متن جامعه انسانی بوقوع پیوسته هرگز نمی  منحصر بفردی دارد.

قوانین عام انسانی و آگاه اراده منفرد مطالعه شود؛ و بصورت با آن جدای از دیگر حوادث مرتبط تواند 

پدیده ها و کیفی تحول مراحل و  ،حوادثتأثیر متقابل  ،همبستگی درونیتغییر، و پویش چون عینی 

پیوستگی جامعه شناختی چون عام قوانین  نظر گرفته شود.مطالعه جامعه و تاریخ در باید در سامانه ها 

ر دنیز  حقوقی –با فرهنگ و مناسبات سیاسی  اجتماعی –مناسبات اقتصادی  وشیوه های فنی تولید 

علمی از پایه های استوار مطالعات و پژوهشهای باستان شناختی مطمئن کنار اسناد تاریخی و یافته های 

اند تاریخ
111

مورخان اساسا وابسته به دستگاههای حکومتی در بررسی اسناد تاریخی باید دانست که . 

می ده هشتم هجری سمورخ نامدار  ابن خلدونند چنانکه ه ابوده اند و مقاصد آنها را دنبال می کرد

"شالوده کار مورخ همان است که نوع مقاصد وی بر آن پایه گذاری می شود و گزارشهایش بدان وسیله گوید: 

از سوی  'عصبیت'و  'عاطفه'نیرومند و کارکرد  از یکسو، عدم امکان تجربه مستقیم روشن می گردد".

نگاه انسان به تاریخ . باشدبرخوردار  که تاریخ در میان علوم از کمترین قطعیتسبب گشته است دیگر، 
                                                           

108
 کهکهن است  پرستی بترت اولیه توتمیسم صو البته ؛داند می دینینخستین شکل بینش  را توتمیسم فرانسوی شناس جامعه یمهدورک امیل  

 .مزدیسنا و هندو هبامذ در گاو تقدس و موسی غیبت در یهودیان پرستی گوساله نظیر شد می زنده نیز ظاهری خداپرستان میان در گاه
 

109
 تقدس داشته اند. تمدنها این در، و یا آب و آتش و آفتاب، گربه و سگ و گاو چونی حیوانات  

  
110

)که ثمره تاریخ  آگاهی تاریخی)واقعیت تاریخی که دیگر موجود نیست( و  هستی تاریخیسخن بمیان است، باید میان  هنگامیکه از تاریخ  

منجر می  'آگاهی تاریخی'است که به  'هستی تاریخی'نامیده می شود، شناسایی بازمانده هایی از  'علم تاریخ'نگاریهاست( تفاوت گذارد؛ آنچه 
 .     است 'هستی تاریخی'تاریخ نگاریها چه بسا که وارونه شناساییها و تأثیر نیرومند عنصر عاطفه و عصبیت در  بدلیل 'آگاهی تاریخی'شود؛ 

 
111

در بررسی ضرورتها و نیز دیدگاهها و روشهای شناخت تاریخ نگاه کنید به بخشهای اول و دوم از کتاب این نویسنده بنام "تاریخ سیاسی   

 ایران باستان".  
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بیشتر نگاهی کل گرایانه و اساسا فلسفی بوده است. از متفکران عصر باستان )ارسطو، بودا و غیره( 

می  دوریگرفته تا اندیشمندان مسلمان چون اخوان الصفا، ابن مسکویه و ابن خلدون، تطور تاریخ را 

فرایند مورخ انگلیسی نیز به  توین بیم و به پیروی از او فیلسوف آلمانی سده نوزده اسپنگلردانستند؛ 

         . ندباور داشتدوری تاریخ 

به )حدود ده هزار سال پیش( بر حسب پژوهشهای کنونی، انسانها در دوره نوسنگی : سیر کلی تاریخ

؛ و اجتماعات روستایی را بنیانگذاری کردند و کشت غالت روی آوردنددامپروری خانه سازی، 

داسهای سنگی و چوبی بدست آمده در کاوشهای باستان شناسی بیانگر کشت و تولید غالت و زندگی 

از دره سند و پنجاب تا  ،نخست در شرقروستایی که این اجتماعات  اجتماعی بر پایه کشاورزی است.

ی )کشت ند پایه پیشرفتهای بعدی در تولید کشاورزپدیدار گشت کارون و میانرودان و کناره های نیل،

و تجارت و شهر  ،اجتماعی شدندار سازی ( و ساختکارجماعتی و تولید مازاد، پیشرفت فنون و ابزار 

تمدن و سپیده دم نهادهای حکومتی را شکل دادند. زندگی کشاورزی سرآغاز نخستین نیز نشینی و 

که بود ده انوچند خا؛ هر جامعه متشکل از کمیت کوچکی داشتندروستایی این جوامع بشمار می رود. 

بسر می یکدیگر تقریبا در انزوا و بدور از استقرار یافته بود. این جوامع، پراکنده بطور در تکه زمینی 

بسیار صمیمانه و محکم بود؛ روابط تنها با با یکدیگر آنها و تعاون و همکاری بردند، اما روابط درونی 

نبود فرهنگ نوشتاری از نگ شفاهی و حاکمیت ادبیات و فرههمسایگان بسیار نزدیک برقرار بود. 

استقالل اقتصادی عامل مهم دیگر بود؛ آنها آنچه . از یکدیگر بودجوامع متمدن نخستین عوامل جدایی 

 تقسیم. بود آنهاخود  نیازهای پاسخگوی تنها و محدود بشدت کار ابزارتولید می کردند. خود نیاز داشتند 

 و دامداری و ماهیگیری و شکار مردان همه و بود نگرفته صورت مردان و زنان میان در جز هم کار

 سنتها از پیروی. بودند برخوردار یکسان بیش و کم مهارتی از و گرفتند می فرا را... و کشاورزی

سپس داد و ستد بازرگانی و تولید افزون بر نیاز و تنوع نیازها زمینه بود. بتدریج،  الزامی و دقیق بسیار

خط و کتابت بود. روابط اندک برون قومی  ،ممکن ساختآنچه این روابط را  ؛فراهم کردفرهنگی را 

پیش از آنکه  از میان رفت.وحدت درونی ؛ با گسترش روابط این شدو فرهنگی نژادی وحدت سبب 

و  'فشار اجتماعی'لیف افراد را انظم و امنیت و حقوق و تکپدیدار گردد، نظام قانونی و حکومتی 

کار، نیاز به دولت و قانون و اجتماعی و سازمان فنون تولید با پیشرفت  ه بود.گرفتبعهده فرهنگ قومی 

کنونی پیشرفته روند تغییر و تحوالت در پدیدارها و ساختارهای اجتماعی تا جوامع و ؛ ارتش پدید آمد

در زمینه های فنی زندگی اجتماعی )شیوه های فنی تولید( و فرهنگ مادی یک سیر  ..ادامه یافت.

کامل خطی فرا رونده در تاریخ دیده شده است؛ اما در ابعاد معنوی تمدن و فرهنگ،  بشر مسیر پر ت

  .افت و خیزی را پیموده است
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علمی کردن مطالعات "در غرب بسیاری برای از نیمه قرن بیستم : مطالعه تاریخی "مدرن"روشهای 

تا مدلهای پیشرفته ای که ساخت پدیده )از روشهای آمار توصیفی  مدلهای ریاضیرایانه و از  "تاریخی

برای تعیین مثال ؛ برای پژوهشهای تاریخی استفاده می کنند می زنند( 'قالب'ها و روندهای تاریخی را 

کمیت تولید و کیفیت مناسبات تولیدی فئودالی در سده های میانه اروپا از الگوریتمی که شامل معادله 

مد اضافی کشاورز و سهم مالکانه را در تیولها نشان می دهد، دیفرانسیلی، که بستگی میان تغییر درآ

اما . استفاده شده است )خه وستووا، مقاله "کاربرد روشهای ریاضی در بررسی های تاریخی"(

مدلهای ریاضی اقتصاد و از روشهای آماری نباید فراتر رفت و اذعان دارند که واقع گرا پژوهشگران 

گرایش به کاربست مدلهای  ؛مکانیکی در مطالعات تاریخی بکار بست جامعه شناسی را نمی توان بطور

)تبیین قالبی تاریخ؛ ریختن هستی تاریخی در قالبهای نظری  قالب گراییبه در این دانش پیچیده ریاضی 

به کاربست مدلهای ریاضی در معنای معرفت شناختی گرایش  .)همانجا( پیش ساخته( منجر می شود

روشهای  ، که عموما امریکایی اند،پیروان این گرایش بها دادن به قیاس است.پر مطالعات تاریخی، 

پایه بررسیهای تاریخی نمی دانند و آشکارا اعالم می کنند که "گذشته را باید مطابق مدل هم آماری را 

کاربست روشهای ریاضی به گسترش پژوهش در تاریخ می انجامد؛ اما )واترس(.  !بازسازی کرد"

زیرا داده های تاریخی معموال ناکافی، کم دقت و  ؛کردتاریخ را بازسازی ر این پایه نمی توان ب

در ( Regression)آماری چون رگرشون  –نامطمئن هستند. اگر کاربست مدلهای پیچیده ریاضی 

روندهای آتی و تصمیم سازی و جهت یابی اقتصاد و جامعه شناسی تحلیلی اساسا برای پیش بینی 

 اینکار در تاریخ بیمورد است.  صورت می گیرد،

جامعه شناسی، مناسبات دیالکتیکی واقعیت تاریخی و واقعیت اجتماعی، و آشنایی با فلسفه پس از 

       شد. خواهند بازتاب ضروری این مناسبات در علوم مربوطه، بررسی 

مع بشری در جواو تحول قوانین عام و خاص حرکت در پی شناسایی جامعه شناسی  :جامعه شناسی

موضوعات جامعه شناسی نه تنها ساختار کلی اجتماع بلکه نهادها و سازمانهای اجتماعی و نیز است. 

مطالعه جنبه های گوناگون واقعیت پویای اجتماعی زمینه در بر می گیرد؛ هم را  تغییر و تحوالت آنها

هزاران سال ، که جتماعیادر مناسبات تفکر . استو پدیدار اجتماعی تام شناخت ساختار کلی اجتماع 

زیر عنوان نامگذاری آن ولی ، دستاوردهایی در زمینه شناخت جوامع انسانی داشته است؛ پیشینه دارد

نه پوزیتیویست فرانسوی انجام گرفت؛  آگوست کنتبدست م.  ۱۹سده در جدید است و  'جامعه شناسی'

نه تنها جامعه شناسی بلکه هیچ دانشی د، ه پیشتر گفته شک. چنانآنکه وی این دانش را بنیاد نهاده باشد

یا حتی یک دوره نیست؛ مبانی علوم طی قرنها کار فکری انسانها و یک قوم ثمره کار فکری یک فرد 

یا رسمیت به مرحله بلوغ و دوره ای  از ملیتهای گوناگون فراهم گردیده و نزد افراد و ملت خاص
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در حاوی دیدگاههایی کل گرایانه چهارم هجری(  )سده اخوان الصفادانش نامه های  ...رسیده است

که همچون سامانمند اقوام و دولتها کلیت هایی هستند در حرکت و تحول  :زمینه جامعه و تاریخ است

دانشمند مسلمان  ابن مسکویهپدیده های زیستی مراحل تولد، رشد، فرسودگی و مرگ را طی می کنند. 

؛ از نگرشی کل گرایانه و سیستمی به جامعه و تاریخ دارد نیز همچون اخوان الصفا رم هجریاسده چه

تاریخی وی روند در جستجوی علل حوادث است. می گوید و  جوامع ظهور، ترقی، انحطاط و زوال

. داند می ،ولی نه جبری و محتوم و غیر قابل پیشگیری ،را قانونمند و قابل پیش بینی)دوره ای( جوامع 

 ابن خلدون"مقدمه" الصفا دولت را محور جامعه و تاریخ دانسته است. ابن مسکویه نیز همچون اخوان 

مکتوب در این دانش است که اساسا جهت نظم منسجم دانشمند مسلمان قرن هشتم هجری نخستین اثر 

می گوید این اثر ابن  بوتول؛ چنانکه بخشیدن و برقراری رابطه علیتی میان حوادث تاریخی نگاشته شد

ص تاریخ فلسفه در جهان اسالمی، حنا فاخوری، ساخته است ) "جامعه شناسی نوین"خلدون را پیشوای 

جامعه و  ،وی جغرافیا و اقتصاد را مبانی اجتماع دانست و با انکار نقش وراثت در سیر حوادث. (۷۲۲

به روشهای نیز در بررسی تفاوت میان جوامع ابن خلدون حرکت اجتماعی را پدیده کیفی نوینی شمرد. 

از تحول سیاسی دانست. وی ثر می ؤولی عوامل نفسانی را نیز م ؛شتو معیشت توجه ویژه دا تولید

با اینکه اقتصاد را نیز تابع همان قوانینی می دید که بر پیشرفت یا انحطاط فت؛ ولی می گسخن جوامع 

ییر در و تغبود قائل ثابت ی طبیعتحیات اقتصادی جوامع برای سیاسی جوامع )حکومتها( حکمفرماست، 

بی تردید، تغییرات پی در پی سیاسی در عصر وابسته می کرد. تغییر در انسانها به شیوه معیشت را 

ابن ابن خلدون، که با ثبات نسبی حیات اقتصادی همراه بود، وی را به این دیدگاه هدایت کرده بود. 

عامل کمبود و را و افزایش ثروت و خوشی آنها خلدون غارت دسترنج کشاورزان توسط حکومتها 

 عصبیتتوجه کرد و نیز وی به علل پیوندها در گروههای اجتماعی  خشکسالی و مرگ حکومتها شمرد.

از تقلید اجتماعی سخن گفت؛ پیش  تاردابن خلدون پیش از  ،باریرا عامل پیوندهای اجتماعی دانست. 

جتماعی( دانست و تاریخ را یک علم )علم ا ویکوپیش از از ضرورت اجتماعی گفت؛  یمهدورکاز 

 روسوپیش از دیدگاه خود را بر پایه واقعیت اجتماعی و نه بر روانشناسی جمعی گذارد؛ باالتر از او 

از نقش بنیادی اقتصاد در حیات  مارکسپیش از شمرد؛ زندگی شهر نشینی را عامل فساد اخالق 

!نستدا سلطه بر مردم را شرط آبادانی نیچهپیش از و سرانجام اجتماعی گفت؛ 
112

پیش از ابن خلدون، . 

                                                           
112

 دیدگاههای ماهیت نه است؛ نظر مد اجتماعی علوم پیشرفت در خلدون ابن نقش و تجربی روش سخنان این در باشند داشته توجه انخوانندگ  

 می را آنها زورمداری دانست، می قحطی و کمبود و ویرانی عامل و کرد می نکوهش را حکومتها اندوزی ثروت اگر او که ،اش اجتماعی
 حکومتها با بود؛ طلب فرصت سیاستمداری و انصاف بی ستیزی عرب همچنین خلدون ابن! پنداشت می آبادانی و پیشرفت عامل آنرا و ستود

 هرگونه منتظر. بود طلب فرصت مردی خلدون ابن" عنان عبدهللا بگفته(... همانجا) شد می سپرده بدو دولتی مهم مناصب و کرد می همکاری

 پاداش بدی به را نیکی و شر به را خیر که نداشت اهمیتی هیچ برایش و شمرد می مجاز را ای وسیله هر از استفاده هدف راه در و نشست می فرصتی

 می سیاسی گرانه سلطه اهداف قربانی را عدالت و حق و اخالق که کرد می پیروی سنتی سیاسی روش و دیدگاه از خلدون ابن بنابراین ".دهد
از مجموعه پژوهشی "فلسفه تطبیقی"،  سوم کتاب در. های سیاست حق مدار" از این نویسنده( )نگاه کنید به کتاب "امام علی و ستون پایه کند

 .شد دنخواه بررسیابن خلدون  اجتماعی و سیاسی رویکرد و دیدگاهها
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در کتاب تحقیق ماللهند از محدودیت افزایش جمعیت بدلیل محدودیت مواد غذایی  ابوریحان بیرونی

و که در جمعیت شناسی گفتمان، . این نزدیک شود مالتوسبی آنکه به فلسفه بدبینانه سخن گفته است؛ 

از جانب کسی که اساسا آنهم  هجری پنجم سده دربسیار معمول است، اقتصادی امروز جامعه شناسی 

دانشمند علوم طبیعی بوده است براستی مایه شگفتی است
113

 . 

اقتصادی و علمی، فنی، تحوالت پیشرفتها و مصادف شد با در اروپا جامعه شناسی اهمیت یافتن دانش 

 ؛ آگوست کنت نتایج پژوهشها در زمینه اقتصاد و۱۹و  ۱۸در قرون اروپا جنبشهای سیاسی نیز 

و سپس گرد آورد "فیزیک اجتماعی" فرهنگ و فلسفه و سیاست و حقوق و دین را زیر یک دانش بنام 

دیدگاهی ارائه موفق به حتی همچون ابن خلدون بی آنکه  ؛نامید (سوسیولوژی"جامعه شناسی" )آنرا 

یویسم این ناتوانی ریشه در مکتب معرفت شناختی او یعنی پوزیت .حرکت و تحول اجتماعی شودبرای 

اصوال بهنگام بروز بحران در ساختار های جامعه و جنبشهای انقالبی، جامعه شناسی و پژوهش . داشت

در  ؛ پیش از آن همه چیز عادی و طبیعی جلوه می کند.شودو نهادهای آن ضروری می بر روی جامعه 

جبات پیدایش تغییر اندیشمندان اندر علل و مو ،در تاریخ تمدنهاهنگامه تنش ها و خیزش های اجتماعی 

دیدگاههای جامعه شناختی ظهور می روی می آورند و نظریه به ساخت و پرداخت در جوامع  و تحول

موضوعات این دانش است؛ برخی از اندیشمندان علت پیدایش جوامع بشری از بنیادی ترین یابند. 

آنرا توافقی و قراردادی ( )هابز، روسو و...و برخی آنرا طبیعی یم و ...( هدورکابن خلدون، )ارسطو، 

با یکدیگر تعامل و در هم تداخل  شناسی جامعه و فلسفه رشته دوجوامع بشری  مطالعه دردانسته اند. 

جامعه شناسی  ولی کنند حل شناسی جامعه در را فلسفه خواهند می شناسان جامعه از برخیداشته اند. 

 فلسفهپیرو و پشتیبان پوزیتیویسم و  را ناسیش جامعه کنت آگوست کنند؛ می فلسفی دکترین یک تابع را

بخدمت  را فلسفه نیز فیلسوفان از برخی. کانت فلسفهمعرفت شناسی و  تابع یمهدورک و کرد بوسوئه

یم حیات اجتماعی انسان را فراتر از خود انسان یک واقعیت هدورک (.هگل)ی فرا خواندند شناس جامعه

موادی پدید می نیز نه که در ترکیبات و فرایندهای شیمیایی همانگودید؛ نوین با ویژگی خاص خود می 

اگر در علوم طبیعی از روش تحلیلی آیند که ویژگی هیچیک از عناصر تشکیل دهنده خود را ندارند. 

روش ترکیبی کاربرد دارد. در علوم اساسا )تجزیه و ترکیب( استفاده می شود، در علوم اجتماعی 

خود تجزیه می شود )از عناصر متشکله یعی برای شناسایی نخست به یک سامانه یا پدیده طبطبیعی 

 زندگی البتهاز ساده آغاز و به مرکب ختم می شود. معموال در علوم اجتماعی مطالعه (؛ مرکب به ساده

جامعه  در تحلیل آماری. است شناس جامعه دسترس در تاریخی اسناد بیاری نیز پیشینیان اجتماعی

متغیرهای اجتماعی می توان درصد وابستگی و متقارن هماهنگ ات از تغییر، ()جامعه شناسی تحلیلی

                                                           
113

ندی نتیجه انگیز و باورنکردنی از جانب دانشمندان مسلمان در زمینه های گوناگون علمی، کم نیست؛ بی تردید این توانم شگفتسخنان   

 تعقلی قرآن است.  –پیروی این دانشمندان از روش تجربی 
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این وابستگی را در جوامع دیگر نیز می توان تحقیق تجربی کرد )جامعه یکی بدیگری را تخمین زد. 

هر اندازه عواطف شناسی تطبیقی(؛ هر چه این نمونه های تجربی بیشتر باشد، مطالعه علمی تر است. 

ا و نقطه نظرات قبلی در مشاهدات کمتر باشند، پدیده های اجتماعی "آنگونه که هستند" و پیشداوریه

بررسی می شوند
114

پیروی جهان بیرونی )واقعیت اجتماعی( از جهان و مطالعه علمی تر است.  

در  پل فولکیه. درونی )عواطف و عالیق و عقاید قبلی( چالش بزرگ پژوهشگران علوم اجتماعی است

واکنشهای انسان در حاالت فردی و جمعی یکسان نیست . بگفته او امعه بسیار کار کردروش شناسی ج

قیاس در این زمینه کارآیی نخواهد داشت و تنها اجتماعی انسان بسیار پیچیده است؛ توجیه واکنشهای و 

امر واقع زمینه ساز اندیشه ورزی انسان می نخست در علوم طبیعی . روش تجربی کارآمد خواهد بود

صحت و سقم اندیشه را در پایان باز این تجربه است که اندیشه تجربه را رهبری می کند؛ سپس شود و 

در درون و بیرون یک ساخت، امور و پدیده ها همه جانبه هده ه شناسی، مشاجامعدر روشن می سازد. 

وش تحقیق ترین رمؤثر  ،، جهت شناخت مسیر و جهت حرکت آنها از گذشته تا آیندهآنهادقیق و ثبت 

موجود است شیوه های گوناگونی در این زمینه باالتر می انجامد.  اطمینانبا ضریب ی نتایجکه به است 

مونوگرافیکه 
115

با مدلهای ارقام با حداکثر نمونه گیری ممکن و آنالیز و اندازه گیری مقادیر کمی  

ستقیم )اسناد ثبت شده آنهاست. روشهای غیر مو مطمئن ترین آماری دقیق ترین  –پیشرفته ریاضی 

ارزشیابی شوند. پیچیدگی و بازنگری و ( باید "علوم انسانی"در  موجودو نظریه های تاریخی 

رد امکان مشاهده مستقیم را برای جامعه شناس فراهم نمی کند و اگستردگی امور اجتماعی در اکثر مو

از آنجا که کند. افزون بر این، خود پژوهشی را پایه کار شاهدات دیگران را ناگزیر می سازد که ماو 

جامعه شناس دخالت دارند، وی در معرض این خطر پژوهشی در کار دیدگاههای شخصی انگیزه ها و 

می با نمونه های تجربی برخورد گزینشی کند و آنهایی را گرد آورد که دیدگاههای او را تأیید است که 

!دنکن
116

حول پدیده یا سامانه اجتماعی از گذشته حرکت و تو مقصد مسیر و جهت ، روش تاریخی. در 

کهنترین روش تحقیق ، . این روشآتی آن مطالعه می شودو مقصد تا حال برای شناخت سمت و جهت 

قرآن و نهج در ؛ هم از آن استفاده کرده انددیگران افالطون و ابن خلدون و که است در جامعه شناسی 

آنرا "عالیترین" ابزار تجزیه و تحلیل در نیز یم هکو حتی دوربکار رفته است  روش این نیزالبالغه 

تحول پذیری درک و  ،نسبیت مناسبات و عقاید و افکاره است. در روش تاریخی، جامعه شناسی دانست

                                                           
114

ارزش نیایش پیامبر )ص( که "خدایا پدیده ها را آنگونه که هستند به ما بنما" بویژه در شناخت جامعه نمایان می شود؛ زیرا در اینجاست   

 تعقلی پدیده ها می شود.  –و شناخت تجربی  )دیدگاههای پیش ساخته( مانع از واقع بینی باالعقیدتی  –که ضریب عاطفی 
 

115
 .معین جامعه یک در کارگری های خانواده مثال اجتماعی؛ گروه یک در امور وصف و شرح  

  
116

و روابط اجتماعی بارزتر است؛ به بخش دوم و پاورقی  جامعهعلمی  شناخت درقبلی  عقاید و عالیق ،عواطفمنفی و بازدارنده  کارکرد  

 راجعه شود.م ۱۱۰شماره 
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تولید دانش در معرض خطر باید دانست که این روش همچنین ولی  ؛می کاهدنظریه ها آنها از جزمیت 

فراهم شود، عی از آگاهیهای وارونه و تحریف شده تاریخی اگر مالط تحقیقات اجتما: استمجازی 

در شناخت ادوار سپری شده تاریخی نیز ؛ و از آنجا که وندتولید می ش)غیر حقیقی( مجازی نظریه های 

 –ی تاریخی هانظریه های اجتماعی بکار می رود، دور و تسلسل باطلی در شناساییها و پژوهش

مجازی و سقوط و انحطاط جامعه عقاید آن تنها تحکیم و تثبیت اجتماعی پدیدار می شود که نتیجه 

خواهد بود
117
آنجا که آگاهیهای روش تاریخی در پژوهشهای جامعه شناختی اروپا کاربرد داشته و از  .

آن منطبق با هستی دست کم در خطوط کلی تقریبا با روش علمی بدست آمده و تاریخی در اروپا 

هم داده است؛ ولی اگر جامعه شناس ایرانی، که تاریخش را بیگانگان ی مفیدنتایج بوده اروپا تاریخی 

محمود رضاقلی، ) استفراوان سلطه گر به انگیزه های سیاسی نگاشته اند و جعل و تحریف در آن 

و نظریه پردازی ، بخواهد از روش تاریخی در پژوهشهای اجتماعی تاریخ سیاسی ایران باستان(

کشور مجازی و انحطاط و گمراهی و سقوط دانش جه همان تحکیم و تثبیت نتیاستفاده کند، اجتماعی 

. اید مطالعه تاریخی جامعه را محدود به دوره ای کرد که اسناد مطمئن وجود دارددر اینجا بخواهد بود. 

به شناسایی کاملتر و واقعی تر آنها پیشینه تاریخی نهادها و اندیشه ها و باورها شناخت صحیح باری، 

برد، و بواهد برد. مطالعه پدیده اجتماعی در بستر تاریخی آن، می تواند به شناخت درست آن راه راه خ

این نکته را تجربه و منطق و فلسفه هم تأیید می کنند، اما کارآمدی و سودمندی این روش منوط به 

ز از مردم شناسی نیاستفاده از نتایج  و تحلیل علمی واقعیت تاریخی است. صحت اسناد تاریخی

و با توجه به روش تجربی دقیقی که در  روشهای کاربردی در پژوهشهای جامعه شناختی است؛

در پژوهشهای  ،این روشنتیجه بخش است. بسیار کارآمد و مطالعات مردم شناسی بکار می رود، 

در دهه های اخیر  روش آماریتاریخی در زمینه پیدایش و تکامل تمدن و فرهنگ نیز مفید است. اما 

و تفسیر تحلیل این روش نیز اگر با آمارگیری و استواری در پژوهشهای اجتماعی یافته است. بس پایه 

ریاضی همراه باشد بسیار نتیجه بخش است و به شناخت علمی مناسب آماری دقیق و صحیح و مدلهای 

کار مجازیاجتماع خواهد انجامید؛ در غیر اینصورت بسیار فریبنده خواهد بود و در خدمت تثبیت اف
118
 

یده اجتماعی است؛ چنقص این روش، ساده سازی اجباری امور و روابط پیقرار خواهد گرفت. 

به حداقل ممکن )متغیر های تعیین کننده تر( در تحلیل آماری پژوهشگر ناگزیر می شود متغیرها را 

                                                           
117

ی در میان مردمان مشرق زمین نمونه آموزنده ای در این زمینه تاریخنتایج ناگوار تاریخ نگاریهای دروغین و پیدایش آگاهیهای وارونه   

"شرق شناسان" غربی  دروغین های نگاری تاریخ ریشهتفرقه و نزاع قومی و فرقه ای در جهان اسالم،  بهسلطه گران جهانی  نیازاست. 
 این... دروغهای تاریخی فزونی گرفت و  و انجامیدای  فرقه و قومیهای نزاع و تفرقهبه تشدید  خود نوبه به دروغین نگاریهای تاریخ ردید؛گ

 !دارد ادامه همچنان چرخه پلید
 

118
 طبقه مجازی عقایدت سم بهنیز، که  ها هنرسا عمومی گرایشدر غرب بسیار رایج است؛  'عقاید رسمی'در اثبات  آماری بازیهای حقه  

 است، به این حقه بازیها دامن می زند. جهانی حاکمه
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. در تفسیر نتایج نادیده بگیردهم دیگر را عوامل و تأثیر بسیاری را خطی کند آنها  ، تأثیرکاهش دهد

باید احتیاط کرد و از تعمیم نابجای این و جداول و نمودارها آماری چون رگرشون تحلیلهای حاصله از 

نتایج، که از مطالعه بر روی گروههای کوچک بدست آمده
119

بویژه و بر روی گروههای بزرگ  

برقراری رابطه علیتی
120

آماری یگر روش چالش دو تعریف آنها انتخاب متغیرها  .خودداری کرد 

'مسئله اجتماعی'باید با متغیرها است؛ 
121

 یک اثباتو  ردپایه "د و بر نداشته باشرابطه مورد مطالعه  

گروه اجتماعی یک یا و اگر نتایج یک راهکار بر جامعه د. نتنظیم شده باشبرای آزمون  "فرضیه

ماعی بررسی می شود، و یا نتیجه تغییرات مشخصی در یک نهاد یا سازمان اجتبرآورد می شود، 

خوشبختانه  شوند. 'مقایسه'پس از تغییر صورت گیرد و نتایج هم پیش و هم آماری باید تحلیل مطالعه و 

های آماری، تفسیر نتایج، نرم افزارهای آماری و مدلهای تحلیل محاسبات و روشهای آمارگیری، 

ربی در سیاست و اقتصاد و جامعه ریاضی آمار پیوسته در بهبود و تکاملند و پایه اصلی تحقیقات تج

اخته شده هستند و محققان نشاگر چه متأسفانه موجودند، و هم حقه های آماری اما شناسی گشته اند؛ 

ا آشنایندهعلوم اجتماعی با آن
122

 مستلزم تجدید تحقیق! گاه کشف آنها هزینه بر است و  ،

در  یشرفت در شناخت جامعه است.روش مستقیم تجربی و تعقل منطقی بر روی مشاهدات تجربی راه پ

کشف  (۲هدف کشف کدام حقیقت است؟  (۱هر پژوهشی پس از طرح مسئله چند چیز باید روشن شوند: 

چگونه تاکنونی تحقیقات  (۳ ؟این حقیقت چه نتایجی برای علم و پیشرفت اجتماع در بر خواهد داشت

مرزهای حوزه تحقیق کدام  (۵بوده است؟ نقایص کار آنها چه  (۴؟ ه استو چه نتایجی در بر داشت هبود

 تحقیق )پرسش نامه، مصاحبه یا اندازه گیری مستقیم( و مدل مناسب کدام است؟تجربی روش  (۶است؟ 

                                         شود.   می در پایان کار، درجه اطمینان نتیجه، نقاط ضعف پژوهش و چگونگی تکامل آن بحث 

                                                           
119

برای تحلیل آماری برگزیده می شوند که آنهم گزینشی و سیستمی است؛  جمعیت یک ازکمی  درصددر بسیاری از پژوهشهای اجتماعی   

 .تصادفی و گزینشی غیر یا بگونهبرگزید آنهم  مطالعه برایدر پژوهشهای اجتماعی باید حداکثر ممکن را 
  

120
 طالق افزایش وتحصیالت  افزایش که دهد نشان آماریتحلیل  اگر مثال. نیست علیتی رابطه بیانگر الزاما جامعه در پدیده دو تقارن  

 الیقع شدن سست به است ممکن جامعه یک در افراد کردن تحصیل! است کردن تحصیل طالق علت که گرفت نتیجه توان نمی ،است همزمان
 تحقیقات به) باشند آن انگیزه و طالق افزایش عوامل از خود که بیانجامد معنوی های انگیزه و اجتماعی پیوندهای و خانوادگی اخالق و

 (.۳۱۶ – ۳۲۰ ص علوم، فلسفه: نمایید مراجعه خودکشی و تحصیالت میان رابطه زمینه در هالبواکس و یمدورکه
 

121
به  مغزها فرار علل شهرها، به روستائیان مهاجرت عللهمراه است؛ مسائلی چون  'مسئله'یک  طرح ابجامعه شناختی  تحقیقهر  آغاز  

همراه هر مسئله اجتماعی نیز  ...و فحشا و فقر رابطه سلطه، و ناسیونالیسم رابطه ایران، درروشنفکری  جنبشانزوای اجتماعی  علل ،غرب
  این فرضیات انتخاب می شوند. موجود است و متغیرها بر پایه مقدماتیهای  فرضیه

 
122

 های داده از برخی حذف گزینشی، و سیستماتیک برداری نمونه اجتماعی، مسئله نارسای و ناقص طرححقه های آماری عبارتند از:   

 و نتایج تفسیر" یتمدیر" سرانجام و آماری نامناسب مدلهای از استفاده کننده، تعیین متغیرهای حذف ارقام، جابجایی و دستکاری ،"ناخواسته"
 دکترا دوره دانشجویان به" پژوهش در اخالق" زمینه در بسیار غرب دانشگاههای در! دلخواه نظریه اثبات جهت در همگی؛ کار گزارش
 جهبود که ،حکومتی دستگاههای زیرا گذارند، می کنار زمینه این در را اخالق ای بگونه خود پژوهشگران و اساتید ولی شود می داده آموزش

 نیازهای کهحمایت و تبلیغ می کنند  را پژوهشهایی ،غربی مستقل و آزاد مثال های رسانه و ،گیرند می نظر در اجتماعی پژوهشهای برای
 به رااین طبقه  مقدس های آیه پژوهشی نتایج اگر و مشکالت عملی آنها را حل نماید. کند تأمین را جهانی حاکمه طبقهمنافع  و ایدئولوژیک

 !کند نمی مطرح آنراحتی  ای رسانه هیچ ،شدک چالش
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مناسبات ، ندگی اجتماعی با محیط جغرافیایی، تراکم جمعیت، فن آوری یا روشهای تولیدویژگیهای ز

از در هم پیوستگی است؛ این بینش فلسفی و معرفت شناختی  ،سطح دانش و آگاهی از جهان، یتولید

و پیشگیری از پندارهایی که رفت برای برون  است.بوده دستاوردهای پژوهشها در جامعه شناسی 

و بنام  ،دندار)اساسا نیازها و خواسته های طبقات مسلط( عواطف انسانی نیازهای حیاتی و ریشه در 

آزاد کردن عقل از "پیشداده ها" در  درنیز  ودر علوم اجتماعی عرضه می شوند،  های علمی" تئوری"

باید  د.تبیین را بر مطالعات هر چه گسترده تر تجربی استوار کرچاره ای نیست جز آنکه ، تجربه تبیین

بیعت است. تجربه امر اجتماعی بمراتب پویاتر، پیچیده تر و غنی تر از تجربه امر واقع در طدانست که 

باید دانشمند اجتماعی ژرفا و تغییر و تحول پیوسته امور پیچیدگی، زایندگی، گستردگی، گونه گونی، 

مبتنی بر اصالت که عموما  ،و کشف قوانین عام ثابت و جبریپژوهشگر اجتماع را از تعمیم شتابزده 

ثمره این شتابزدگی است: قانون اول جامعه  مارکسیسم. بازدارداست، یک بعد از واقعیت اجتماعی 

ضرورت تطبیق شیوه تولید اجتماعی با سطح معین رشد ابزار تولید است؛ دومین  ،شناسی مارکسیستی

)روبنا( با و دین و اخالق  تطبیق ضروری فرهنگ و حقوق و سیاست و فلسفه و هنر ،قانون عام

مناسبات تولیدی جامعه )زیربنا( می باشد. این قوانین در نتیجه تعمیم برخی روندهای تکامل اجتماعی 

در اروپای صنعتی بدست آمد و قابل تطبیق بر جوامع غیر اروپایی و حتی روندهای بعدی در اروپا 

( را در تکوین سرمایه داری و یهودیت انیسمثیر فرهنگ )پروتستأبرخی نیز در برابر کوشیدند تنبود. 

دیدگاههای فلسفی چون "انسان ساخته و پرداخته محیط اجتماعی می باشد"؛ دیگر همچنین اثبات کنند. 

"جامعه انسان را می آفریند نه انسان جامعه را"؛ "اراده انسان سازنده اجتماع است نه جامعه سازنده 

 اصالت اقتصاد، اصالت فرهنگ، اصالت جبر، اصالت ارادهون چیک بعدی  مکاتبکال همه  و... فرد"

هرگز قوانین عام در هیچ علم اجتماعی نتوانند بود... جامعه ، اصالت اصالت فردقهرمان، 
123

اینها . 

در جامعه شناسی و دیگر  "و ثابتقوانین عام "همگی دیدگاههای فلسفی در باره انسان و تاریخ هستند؛ 

جانب فالسفه تاریخ وضع گردیده است. قوانین جامعه شناسی مارکسیستی نیز  علوم اجتماعی اساسا از

افالطون از تکرار  :ایمدیده جز تبیینات فلسفی از تاریخ نیستند. در تاریخ فلسفه از اینگونه تبیینات 

و تباهی گفته بود؛ ابن خلدون از انحطاط  'استبداد'و  'دموکراسی'، 'اشرافیت'پیوسته ادوار سه گانه 

  و...آنها ثروت در پی افزایش  ضروری حکومتها

ثیر مطلق و عام جبرهای اجتماعی را بر تک تک افراد انسانی محاط أهرگز نمی توان تباید دانست که 

ثیر کامال متفاوت تک تک افراد انسانی را در ساخت های کلی أتمیزان کرد، و هرگز نمی توان محاسبه 

ست محاسبه جبرهای اجتماعی و آزادیهای انسانی و روابط آنها، و . همینگونه او جزئی اجتماعی سنجید

                                                           
123

 داشت.  توجه فلسفه و علم مرز بهدر این باره باید   
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ثیر عواطف انسانی أای فلسفی نامبرده تنها زیر تهدیدگاه .در یکدیگر "روبنا"و  "زیربنا"میزان تأثیر 

و نه در روند شناسایی علمی گرفته اند طبقاتی( شکل و ، فرهنگی سیاسی)در اینجا عمدتا عالیق 

آنچه به جامعه شناسی و دیگر علوم اجتماعی شکل داده است . ز حرکت اجتماعیا عقلی(ت –)تجربی 

پذیرش واقعیت اجتماعی بعنوان یک موجودیت مستقل
124
پیوستگی ؛ باور به استولی مربوط به انسان  

انتظاری بی تردید  نیز عامل پیشرفت این علوم گشت. ساخت کلیکدیگر و با جامعه با نهادهای درونی 

را نمی توان از جامعه شناسی و دیگر نظم ثابت( قوانین قطعی و طبیعی می رود )کشف که از علوم 

تغییر و ی چون عام قوانینامور اجتماعی و ه پیچیدواقعیت مستقل و پذیرش جز علوم اجتماعی داشت؛ 

 و تقابل و جهش کیفی درتعامل  ،ثیر متقابل نهادها و پدیده های اجتماعی بر یکدیگرأت ،تحول پیوسته

. توان قوانین عام ثابت برای جوامع کشف کردمی ساختهای اجتماعی، نتکوین و تکامل تاریخی روند 

و تجربه خاص معین جامعه یک کوشش در تطبیق پویای قوانین نامبرده در اجتماع کار پژوهشگر 

 اجتماعی است )شناسایی عام در خاص(. 

یی مکانیکی، از "نظم طبیعی" اجتماع سخن بدلیل تفکر ماده گرامغرب زمین جامعه شناسان نخستین 

. در ظم اجتماعی را نادیده می گرفتندو درجه بغرنجی نجامعه انسانی فا متفاوت یماهیت ک ؛می گفتند

روند محتوم و این انتظار وجود داشت که همچون طبیعت بیجان و جاندار بتوان برای جامعه میان آنها 

 اصطالحات(. شناخت روان پیچیده انسانیفروید در انتظار ون همچکشف کرد )تغییر ناپذیر قوانین عام 

"زیست شناسی اجتماعی"، چون "فیزیک اجتماعی"، "طبیعت جامعه"، "اتمیسم اجتماعی"، و عباراتی 

مبین این ساده سازی و ساده از جانب اندیشمندان اجتماعی مغرب زمین "داروینیسم اجتماعی" و... 

که از فیزیک فاصله می گیرند، قوانین پیچیده تری دارند، و به درجه ای علوم به میزانی اندیشی است. 

که موضوع آنها )واقعیت مورد مطالعه( پیچیده تر می شود )از طبیعت بیجان تا جامعه انسانی(، از 

و می برخوردارند نسبی . قوانین فیزیکی از قطعیت قوانین عام ثابت و قطعی دورتر می شوندکشف 

 .وضعیت یا حرکت فیزیکی را در آزمایشگاه تکرار کرد و به همان نتیجه رسیدتوان پیوسته یک 

وابستگی  .بستگی به شرایط خاص چون مقادیر معین و قابلیت ترکیبی مواد داردقوانین شیمیایی قطعیت 

گاه از تکرار آزمایش  ؛به شرایط در زیست شناسی بیشتر است و افزون بر این شرایط نیز متغیرتر

زیرا پدیده زیستی قابلیت تطبیق با شرایط را دارد و بروز حساسیت در  ؛ه بدست نمی آیدهمان نتیج

جانور آزمایشگاهی نیز می تواند مانع از تکرار نتیجه آزمایش و رسیدن به قوانین قطعی شود. کشف 

رایط و قانون در علوم اجتماعی با دشواریهای بسیار بیشتری همراه است و در پایان هم کامال مقید به ش

                                                           
124

 و عینی تواند نمی نباشد، افراد از مستقل اجتماعی رابطه و امر اگر ولی! کنند می روانشناسی توجیه را اجتماعی امور تارد چون کسانی  

 اعراب نخواهد داشت! ؛ جامعه شناسی محلی ازآید بیرونی بشمار
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 – ۲۹۷فلسفه علوم، ص ترابی، )یافت زمان و مکان باقی می ماند؛ خصلت عمومی و ثابت نخواهند 

۲۹۶)
125
بر خالف پندار کویلیه جامعه شناس قرن بیستم فرانسه، جامعه شناسی همچون فیزیک  .

"قانون ثبات"
126

، نیکیی مکااین ساده اندیشیهاگذار از متفکران اجتماعی غرب پس از . داشت نخواهد 

گرفتار انحرافی دیگر شدند و بنام "تاریخ گرایی" مدعی شدند که اساسا حرکت اجتماعی انسان تابع نظم 

(۱۲۲ – ۱۲۳و قانونمندی نیست؟! )کارل پوپر، فقر تاریخیگری، ص 
127

پویش . حقیقت آنستکه 

تر و پیچیده تر از  تاریخی انسان منظم و قانونمند است؛ اما این نظم و قانونمندی بسیار عالی –اجتماعی 

 .  گمان می کنندو جبرگرایان آنستکه ساده اندیشان 

 ای آمده سر زمان به بسا چه تاریخی آگاهی :جامعه شناسی و علم تاریخ مناسبات دیالکتیکی میان

 جزمیت از پیشگیری برای تاریخ و شناسی جامعه میان دیالکتیک. است ساختگی که جوید می تمسک

 که کند می تالقی اجتماعی واقعیت از بخشی با تاریخی واقعیت .است ضروری بس تاریخی آگاهی در

هستند. بیاری یک جنبش سازمانیافته  اجتماعی ساختهای دگرگونیدست اندرکار  انسانی افراد آن در

 اجتماع تعقلی – تجربی شناخت فرایند نتیجه اگر ،(اجتماعی واقعیت شناخت) شناسی جامعهدانش 

 شناخت) تاریخ علم به مفهومی قالبهای عرضه با تواند می بگیرد، فاصله پندارها زا و باشد انسانی

یابد کاهش نیز علم این ایدئولوژیکی –عاطفی  ضریب تا کند کمک( تاریخی واقعیت
128
 تاریخی علیت .

 را اجتماعی پدیدارهای تبیین راه تواند می باشد، داشته همکاری شناختی جامعه علیت با اگر نیز،

 و 'اجتماعی تاریخ' است؛ برقرار دیالکتیکی جهته دو مناسبات علم دو این میان بدینگونه،. دبگشای

 که تاریخ علم برخالف تاریخی، شناسی جامعه. است مناسبات این آورد ره 'تاریخی شناسی جامعه'

. کند تبیین اجتماعی چهارچوبهای در را واقعیت این کوشد می دارد، تاریخی واقعیت به انحصاری توجه

 کوشد می شناس جامعهاما  ببیند؛همگون  و یگانه کلیتی را اجتماعی واقعیت آنستکه به مورخ گرایش

 پدیدارهای شناخت شناسی، جامعه روش. بشناسد راهم  رقیب اجتماعی چهارچوبهای فزاینده تنوع

 را ساختها که گیفرهن – تمدنی آثار و اجتماعی های ساخت ،(تولید های شالوده و ابزار) اجتماع زیرین

 رویدادهای زنجیره استمرار تاریخ، علمکاربردی معمول در  روش برابر، در. است سازند می برجا پا
                                                           

125
 مغرب اجتماعی اندیشمندان کتب ترجمه به دست نکردند؛ درک ایران در اجتماعی علوم اساتیددستگاه فرهنگی و  را ظریف نکته این  

 تربیتی و اجتماعی ثابت و عام قوانین" و" علم" بعنوان بود غربی جوامع مقتضیات و ضروریات با تطابق در که را آنها نظریات و زده زمین
 راهکارهای به خودی جامعه صحیح شناخت در ناتوانی زیرا بود؛ بار فاجعه نتیجه دادند؛ تحویل ایرانی دانشجویان به..." و روانشناختی و

 .انجامید اجتماع و فرهنگ و اقتصاد و سیاست در زا بحران و آفرین مشکل پیشنهادی
 

126
 کند تغییر آن حرارت هنگامیکه تا است ثابتی مقدار فشار در حجم ضرب حاصل گاز هتود هر برای که گوید می فیزیک در ماریوت قانون  

 دارد؟ ثابت کمی مقادیر و است اینگونه نیز جامعه یک در انسانها حرکت آیااما  است؛ قانون تابع ملکولها حرکت زیرا
 

127
ه با نیازها و مقتضیات تثبیت و تداوم سلطه غرب بر نظریه های اجتماعی متفکران مغرب زمین پیوستخوانندگان توجه داشته باشند که   

 . شرق منطبق می شود
  

128
. یک علت ویژگی علم تاریخ است که در پی شناخت واقعیتی است که دیگر است شناسی جامعه از بزرگتر بسیار تاریخدر  ضریباین   

 .      دارند، و این نیاز با تاریخ سازی پاسخ می گیردنیازی است که سلطه گران به اثبات "برتری ذاتی" خویش موجود نیست؛ علت دیگر 
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 پدیدارهابا  و یکسو از یکدیگره ب اجتماعی ساختهای تحول گذرگاه میان پیوند برقراری و ناپذیر تکرار

. بینیم می را متنوع ساختهای انمی زدن پل و فواصل کردن پر ،تاریخی روش در. است دیگر سوی از

. ندارد جایی تاریخی واقعیت در و دارد وجود مورخان" علم" در تنها آمیز مبالغهوحدت درونی  این

باور  ،کند می تأیید تاریخشناسی  روشرا در به حوادث بی گسست بازگشت ناپذیر و نگاه خطی، آنچه 

 معلول و علتو اجتناب ناپذیر  پیوسته بهم زنجیرهاست؛  تاریخ جبری نیرویو  "تاریخی علیت"به 

 تبیین اسلوب تنها علیت شناسی، جامعه دراما . استپرستیدنی  بتینزد بسیاری از مورخان تاریخی 

؛ به سختگیری علیت تاریخی نیز نمی باشد. جامعه شناسی به گسست زمانها بیش از پیوست آنها نیست

 دیدگاه حسب بر تاریخی زمانهای تاریخ، علم در. ندک می تشدیدت پیوستها را هم نسبیتوجه دارد؛ 

 مهمترین. شوند می برگزیده دیگر برخی بسود زمانها از برخی شوند؛ می ساخته مورخ اعتقادی

 می" آینده از دادن خبر" به غالبا که است" گذشته از دادن خبر" است تاریخ علم کمین در که ای وسوسه

دانست که پژوهشگر تاریخ بر  باید .بگذارد پیامبرانرا در جایگاه  خویشتنتمایل می یابد ؛ مورخ انجامد

سر و  اتابهامبا اساسا تجربی است،  روشننسبتا  خالف پژوهشگر علوم طبیعی که متکی بر داده های

و بویژه در زمینه تفاوتها و شباهتهای ادوار  در پی تاریخ سازیها فزونی می یابدکار دارد. این ابهامات 

.بارز می شوددوره کنونی گذشته با 
129
  

 (کثرت ووحدت  و انفصال، و اتصال میان مناسبات) خود مناسبات در تاریخ و شناسی جامعهدانشهای 

 تبیین از تواند نمی شناسی جامعه. می گیرند قرار یکدیگر ضعفهای جبران راه از تکمیلی تقابل در

و زنجیره  تاریخیبیاری تبیین  ؛بپوشد چشمدارد  شناسی جامعه تبییندقت باالتری نسبت به  که تاریخی

ساخته می شود. تاریخ نیز نمی تواند صورت  اجتماعی های بندی صورتهای تاریخی است که 

فا متمایز اجتماعی و کلیتهای تعیین شده است یرا نادیده بگیرد؛ بیاری صور کجامعه شناختی بندیهای 

 همزمان اجتماعی طبقات مبارزه تحلیل و انقالبها مطالعه دربسته می شود.  عام امرحد و مرزی بر که 

 جنبه آنها شناسی جامعه از بیشتر طبقاتی مبارزات و انقالبها تاریخ. است نیاز شناسی جامعه و تاریخ به

آنها نباید اجازه  از هیچیکاجتماعی" به  –در کوشش برای علم کردن "علوم انسانی . دارد ایدئولوژیک

بگیرد؛ همگی معطوف به شناخت ابعاد و جنبه های گوناگون یک واقعیت  فرمان زیرداد دیگری را 

 قطبی سبب علوم امپریالیستی گرایشکرد.  برقرار دیالکتیکی مناسباتباید  آنها میانیگانه اند، و لذا 

مورخان توسط اجتماعی پدیدارهایکلیت  گرفتن نادیده. شود می آنها شدن
130

 شناسان جامعه شیفتگی و 

                                                           
129

ابهامات نامبرده در زمینه تاریخ تمدن و فرهنگ ایران بسیار غلیظ و سنگین است، غلظت و سنگینی ابهامات بدلیل بومی نبودن و علمی   

آگاهیهای فریبنده و وارونه تاریخی در پیش رو  نبودن تاریخ نگاری ایرانی است؛ پژوهشگر تاریخ ایران کار بس سترگی در زدودن پندارها و
 دارد. 

  
130

، "تاریخ علم"، "تمدن تاریخ" ،"اقتصادی تاریخ" ،"سیاسی تاریخ"جداسازی کامل  سبب تام اجتماعی پدیدارهای با مورخان سطحی برخورد  

 هم هست.  ریدیگ دارنده بر در ها تاریخ ایناما هر یک از  است؛ شدهیکدیگر  از... و "تاریخ ادیان"
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مناسبات دیالکتیکی میان شده است.  شناسی جامعه و تاریخ شدن قطبی سبب موجود نیعی اشکال به

 می تاریخ علم از را فریفتاری ،دیالکتیکاجتماعی، نتایج پرباری خواهد داشت.  –ایندو علم انسانی 

شناختها از واقعیت اجتماعی به وحدت با دیالکتیک، همه   شناسی؛ جامعه از راسطحی نگری  و زداید

 .یگانگی می گرایدو 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



~ 136 ~ 
 

 

 بخش هفتم:

 قرآندر  علم

   

نباید از آن انتظار داشت که جامع نظریه و ست ی اندیشه و عمل انسانی ابی تردید قرآن کتاب راهنما

اگر قرآن غیره باشد. جغرافیا و تاریخ و فیزیک و شیمی و زیست شناسی و نجوم و های علمی در 

می داشت و با یک نظریه نوین برد محدودی بود، همچون دیگر کتب علمی، یک کتاب علمی صرفا 

باید دانست  است.نبوده محدود یک زمان و مکان به هرگز از هنگام نزول حال آنکه قرآن نسخ می شد؛ 

در این زمینه  'انسانعلم 'حقایق را بیان می دارد؛ اما  ،هستیو عام مقوله های بنیادی در  'وحی'که 

 غیر و خطا پذیر است.  محدود، مت

 بوده است: علم جهان راهبر علم و از سه جهت قرآن 

مکاتب یک بعدی معرفت شناختی، ؛ اما استمناسب علم نیازمند روش شناسی ( روش شناخت هستی: ۱

نظریه علمی علم گواه است که هیچ  تاریخ .شناخت علمی جهان می شوندمانع از هر یک به گونه ای، 

بدست نیامده  اگنوستیسیسمراسیونالیسم، پراگماتیسم و پوزیتیویسم، یکجانبه نگر ب مکاتچهارچوب در 

تعقلی جهان، راهگشای پیشرفت  –قرآن با تأکید پیوسته بر ضرورت شناخت تجربی است. بنابراین، 

طبیعی، نفسانی و اجتماعی محسوس ؛ نامگذاری سوره ها و سوگندهای قرآن به پدیده های شده است علم

 .جهت برانگیختن حس کنجکاوی و پرسشگری انسان و شناسایی آنهاستیخی تار –

فلسفی شناخت: قرآن بر واقعیت مستقل از ذهن جهان هستی، توان انسان در شناسایی  –( اصول عقلی ۲

هر کار علمی هستند، تأکید در ضروری جهان و نظم عینی حاکم بر هستی، اصولی که پیش فرض های 

 بررسی خواهد شد. نهم ت این اصول در بخش دارد؛ کاربرد و ضرور

قرآن عمومی ترین قوانین حاکم بر جهان خلقت را جهت تبیین توحیدی : ( قوانین عام حاکم بر جهان۳

خود تثبیت شده اجتماعی، جایگاه  –طبیعی یا انسانی علم بیان می دارد؛ قوانینی که در هر علمی، هستی 

پایانی بخش دو این قوانین در اهگشای پیشرفت علم هستند. و همچون روش صحیح شناسایی ر را دارد

  بررسی خواهند شد. 
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 می جهان شناخت عام های روش و بنیادی فرضهای پیش آفرینش، عام قوانین بیان به اساسا قرآن

 پوشش خورشید، مرگ و تیرگی زمین، کرویت چونقوانین علمی در بخشهای گوناگون هستی  پردازد؛

بیان می شوند و انسان به بگونه ای خاص بر این بستر ... و نسبیت حیات، تطورو  پیدایش زمین، جوی

 نبایدعلمی هرگز نظریات ادامه تحقیق تجربی و تعقل منطقی برانگیخته می شود. در منطق قرآن، بیان 

  .نماید ایجاد خللی توحیدبجانب  انساناندیشه و عمل  راهنمایی و هدایتاصل  در عصری هیچ در

 علمی پژوهشهای و کاوشها قدرت نهادهای ؛'جویانه قدرت' نه است 'جویانه حقیقت' قرآن علمی درویکر

 برده علم امروز. خواهند می خویش سلطه گسترش و تداوم برای، نه برای دستیابی به حقیقت، بلکه را

، کومیشل فو؛ ساختار گرایان چون است آوری فنبی اختیار  نماینده گشته است و سرمایه و قدرت

 برقرار می کنند.  'قدرت'و  'علم'پیوندی جدایی ناپذیر میان 

و فهم تسهیل تقویت انگیزه انسان در تحقیق، و اما ضرورت باری، قرآن صرفا یک کتاب علمی نیست؛ 

را اجتناب و انسان  طبیعت و تاریخو نظامات ، بیان پاره ای از قوانین ایمان انسان به تبیینات توحیدی

انسان از اینراه به تحقیق و تفکر در جهان آفرینش و پدیده های آن فرا خوانده می . است ناپذیر ساخته

در جهان واقعی )و نه در تخیالت هم دا را خهستی شود تا حکمت خدا را مطابق توان خود فهم کند و 

هشت می توان ، بیان می داردبا روش خاص خود که قرآن علمی  قوانینبرای . ( بجویدخود ذهنی

 : قائل شدژگی وی

و برخالف نظریه های علمی معمول در تاریخ بشر از قابلیت انطباق بر واقعیت برخوردار هستند  (۱

آیات تشریعی خداوند بازتاب آیات است و خالق هستی ؛ زیرا خالق قرآن همان بی اعتبار نمی گردند

و ق کامل با قوانین عام "اسالم دین فطرت است" بدین معنی است که تطبیاین سخن که . تکوینی اوست

قرآن، خود اطمینان بسیاری به حقانیت بیان خویش و اثبات این حقانیت . جهان آفرینش داردتغییر ناپذیر 

  :پیشرفت علم داردتاریخی در روند 

 ؛(۵۴ حج،..." ) تو پروردگار جانب از است حق( قرآن) آن که بدانند شد داده علم بدیشان که آنها تا"

 (؛۴۳اما جز دانشمندان در آن تعقل نمی کنند" )عنکبوت، آوریم؛ برای مردم می نمونه ها نگونه " و ما از ای

( قرآن) و بوده حق شده فرستاده فرو پروردگارت از تو بسوی آنچه که کنندمی  یقین شد داده علم بدیشان که آنها و"

 ؛(۶ سباء،" )گرامی و ستوده خدای بسوی کند راهنمایی

نشان ( ناباوران)ی خود را در آفاق و نفوستان )در جهان بیرونی و درونی یا عین و ذهن( به آنها "بزودی نشانه ها

  (.  ۵۳خواهیم داد تا برایشان آشکار گردد که او )هللا( حق است..." )فصلت، 

www.takbook.com



~ 138 ~ 
 

از مرزهای دانش غالبا نه تنها از سطح دانش موجود در جغرافیای فرهنگی نزول قرآن، بلکه ( ۲

این حقیقت در خالل بررسی برخی از قوانین علمی بیان  .صر رسالت هم فراتر می روندجهانی در ع

  شده در قرآن روشن خواهد شد.

 عصر در هم ؛برخوردارند جاودانی زایندگی و جوشش ازندارند و لذا  ناپذیر تجدد و منجمد بیانی( ۳

هر ملتی در هر . بعدی اعصار در هم وا می باشند دار رای انسان عمل و اندیشه هدایتتوان  قرآن نزول

  :؛ زیراعصری مطابق با سطح دانش و خردشان معانی، پیامها و رهنمودهایی از آن دریافت می کنند

  ؛(۹این قرآن به آنچه استوارتر و پاینده تر است رهنمون می شود..." )اسراء، براستی "

ناپذیر و نوآوری های آن بی پایانند؛ و تاریکیها "براستی قرآن ظاهرش زیبا و باطنش ژرف است؛ شگفتیهای آن فنا 

  (.  ۱۸خطبه جز بوسیله آن شکافته نمی گردند" )نهج البالغه، 

 فهم و باشد فهم قابل دانشمندان برای تنها کهنیست  تخصصی و پیچیدهدر قرآن علمی ( بیان قوانین ۴

 .سازدناممکن  است، انسان بخش رهایی عمل نیاز پیش که ،را عموم برای توحیدی تبیینات

  (. ۲۲و  ۱۷هست؟" )قمر، یاد آورنده ای آسان گرداندیم؛ پس آیا یادآوری "و بدرستی قرآن را برای 

 که است ای بگونه نیست؛ تشریحی و صریح و دقیق علم، اهل شیوه به قرآن علمی بیان سبک( ۵

 آنها دقیقتر فهم و بیشتر حقایق کشف جهت را انسان عقلی و حسی قوای و برانگیزد را پرسششگفتی و 

بیان حقایق  .شود می آغاز 'پرسش' یک بای علمهر  در پژوهشی کار هر که دانیم می. اندازد بکار

، که را پرسشگریو  کنجکاوی ،شگفتیبگونه ای است که نیز در قرآن مربوط به آفرینش هستی 

بی آنکه ؛ بیانجامدایمان تقویت و ی انسان و به ارتقای شناختها برانگیزد پژوهش علمی است،هر مقدمه 

به نبرد تعیین کننده حق و باطل در جامعه خدشه ای در شناخت هستی چالشی علمی های با جبهه گیری

 توحیدی تبیینات و قرآن چتر زیر انسانهاییکه عقول و اذهان تا کوشد میبا این سبک  قرآن. وارد شود

. نگردد پریشان علمی بدیع های نظریه طرح اب شوند، می هدایت آزادی و قسط و عدالت و حق بسوی

حتی نامگذاری سوره ها و یا سوگندهای خداوند به پدیده های طبیعی، نفسانی و اجتماعی بی دلیل 

نیست؛ جهت بر انگیختن قوای حسی و عقلی انسان به شناخت و تحقیق در جهان واقعی و تقویت انگیزه 

در خالل بررسی برخی از نیز این حقیقت متوجه شدند! حقیقت جویی اوست. افسوس که مسلمانان کمتر 

 قوانین علمی بیان شده در قرآن روشن خواهد شد.

این قوانین به تناسب از می تواند هر عقلی (، ۴و   ۳با توجه به سبک بیان علمی قرآن )ویژگیهای ( ۶

جذاب گوناگون علم های شاخه اندیشمندان برای کم دانش و هم  مردمهم برای  ؛و رشد کند بهره ببرد

 .است
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است، و پیوندی بسوی توحید ( از آنجا که کارکرد بیان علمی قرآن راهنمایی اندیشه و عمل انسانی ۷

نیز اصل و باز از آنجا که در جهان بینی توحیدی وحدت دانش جدایی ناپذیر با اندیشه و عمل دارد، 

ندی نشده اند؛ در همه کتاب پراکنده اند شناختهای علمی در قرآن برخالف کتب رایج علمی دسته باست، 

 اند.گشته و بنا بر ضرورت راهنمایی اندیشه و عمل بیان 

( در قرآن مرز جدایی ناپذیری میان هستی و خدای هستی نیست؛ پس علم و فلسفه نیز مرزهای جدایی ۸

نظم پذیر جهان  تحقیق تجربی جهان با ایمان ضروری به واقعیت مستقل، قابل شناخت وناپذیری ندارند. 

هستی آغاز می شود؛ هدف از تحقیق تجربی جهان نیز، تعقل در نظام آفرینش و فهم حقانیت تبیینات 

  . توحیدی است

، که در خالل بررسی پاره ای از قوانین علمی بیان شده در قرآن روشن می شوند، های نامبرده ویژگی

هستی نجها و قرآن یگانه منشأبر می گردد؛ بر  وحیبه ویژگی 
131

به وحی مکتب و نامحدود بودن  ،

  گواهی می دهند. ،زمان و مکان

و بر فرضیه های  وابسته کردعصر نباید قرآن را به نظریه های علمی  ،با توجه به ویژگیهای یاد شده

عقل "زیرا از را بیان می کنند ؛ آیات قرآن حقایقی ثابت، ازلی و تغییر ناپذیر اثبات نشده منطبق نمود

پیوسته از عقل نسبی انسان تراوش کرده و ناگزیر نظریه های علمی حال آنکه جوشیده است؛  "مطلق

قرآن علمی . بنابراین، هر گاه میان آیات )ابطال پذیری علم بشر( ندتحول و اصالحدر معرض تغییر و 

ست نادراز آیات )لغوی یا معنایی( و درک برداشت و نظریه های علمی موجود تناقض یافت شد، یا 

؛ در هر دو دنو دیر یا زود از اعتبار ساقط می شوند منطبق بر واقعیت نیست علمیهای و یا نظریه است 

باید دانست که تفاسیر قرآنی نیز  به انسان و توان محدود ابزارهای شناخت او بر می گردد.تناقض حال 

. تفاسیر و علوم قرآنی تمی کوشند با دانسته های زمان هماهنگ گردند، ولی قرآن غیر از تفسیر آنس

همانگونه که . )بینش دینی( همچون دیگر معارف بشری تغییر پذیرند و قابل اصالح و تصحیح و تکمیل

هستند، دریافتهای قرآنی و ها نظریه های علمی و فلسفی بشر در معرض انجماد و ستیز با نوآوری 

 .ایستا باشندجامد و می توانند دینی نیز 

تعقلی را برای شناخت  –دیدیم که قرآن روش تجربی )بخش چهارم( قرآن  بررسی روش شناسیدر 

بر پایه همین روش جهان هستی و بخشهای گوناگون آن )طبیعت، تاریخ و انسان( برگزیده است. 

برگزیده است که قرآن به تحقیق و گردش علمی در طبیعت و تاریخ برای کشف حقایق و فهم تبیینات 

                                                           
131

خداوند دو جهان آفریده است: با عناصر جهان هستی را و با کلمات قرآن را؛ پس قرآن باید در تطابق با جهان هستی و بعبارتی بازتاب آن   

هستی را در خداوند حقایق نامیده است. تنها باید دانست که  آیهباشد. خداوند در قرآن نیز پدیده های جهان هستی و بیانات خود، هر دو را، 
 .  سطح درک و فهم انسان بیان کرده است؛ "نزول" قرآن نیز بدین معناست
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این فراخوان، یک . (۱۳۷؛ آل عمران، ۶۹؛ نمل، ۵؛ طارق، ۲۰نکبوت، )ع توحیدی فرا می خواند

سرزنش می شوند که چرا در ناباوران . در قرآن، انسانی است بر دوش مسئولیتدعوت ساده نیست؛ 

. (۴۶؛ حج، ۱۰۹؛ یوسف، ۱۷ – ۲۰غاشیه، زمین گردش نکرده اند تا سرگذشت پیشینیان را دریابند )

و سرنخهایی ارائه می دهد تا انگیزه حقیقت جویی انسان  خطوط راهنماقرآن در راستای این فراخوان، 

اعماق دریاها و زیر اوج آسمانها، ، تا خود اعجاز علمی بشمارند، که 'خطوط راهنما'این  را تقویت کند؛

نمونه باری، در این زمینه به .. زمین هم کشیده شده اند و از آغاز آفرینش تا پایان آنرا در بر می گیرند.

 اشاره می شود: در زمینه های گوناگون هایی از رویکرد علمی قرآن 

                           

  و آغاز و انجام جهان مادی طبیعت کیهانی 

"خداست آنکه آسمانها را بی ستونی که (؛ ۴۷ " )ذاریات،...ی روینیه را بنیاد نهادیم ب)جهان کیهانی( "آسمان 

نگاه می دارد؛ )و خروج از مدار( "همانا خداوند آسمانها و زمین را از فروپاشی ؛ (۲" )رعد، ...پا داشت  ببینیدش بر

 (.   ۴۱" )فاطر، داردآنها را نگاه نتواند کسی پس از او  ،فرو پاشد)به اراده خدا( و اگر 

جهان که برده می شود نادیدنی نام نیرویی از  ،در متن همان مفاهیم عادی و نگاه نجومی مردم عصر

بدینگونه، بشکلی ظریف و مالیم، داشته است. بنیاد نهاده و استوار و نظام خدشه ناپذیر آنرا کیهانی 

علم نجوم زمانه که ستارگان که کوهها را ستونهای نگهداری آسمان معرفی می کرد، و نیز نظریه ای 

شود و با مفهومی می کشیده تلقی می کرد، در ذهن مردم عصر به چالش را در آسمان میخکوب شده 

که اشاره : این ستون نادیدنی چون "ستون نادیدنی" اندیشه و خرد انسان را به کشف آن بر می انگیزد

این نظام پرشکوه چگونه این نیرو  ؟چیستسامان بخشیده است سر و که جهان هستی را به نیرویی دارد 

وی جاذبه عمومی"، و در نسبیت در مکانیک نیوتنی از "نیرمی کند؟ را از انحراف و فروپاشی حفظ 

 ،مقدسیپیشتر دیدیم که عام انشتاینی از "میدانهای گرانشی در جهان منحنی" سخن می رود؛ نیز 

 زمین که زیرا کشد می خود بسوی را سنگین چیزهای "زمیننوشت:  نیوتنقرنها پیش از  مسلمان، جغرافیدان

پدیده های طبیعت کیهانی همگرایی می راکندگی اگر نیروی جاذبه عمومی به پ. "رباست آهن سنگ مانند

چرخش و حرکت دورانی آنها در مداری بسته را سبب می شود؛  "نیروی گریز از مرکز"بخشد، 

"و سوگند به آسمان می بخشد: عملکرد توأمان ایندو نیرو به طبیعت کیهانی نظم و هماهنگی و تعادل 

ام در مدارهایی معین پیوسته در گردشند بی آنکه اجر (؛۱۱" )طارق، )و برگشت کننده( برگشت دهنده

 . منحرف گردند
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چهار نیروی گرانش، وجود ب ،جداگانهتاکنون، بصورت که دانشمندان فیزیک چنانکه پیشتر گفته شد، 

هستند و هنوز موفق آنها در پی یگانه کردن پی برده اند، الکترو مغناطیس، پیوستگی و رادیو اکتیویته 

: این چه به یک نیرو سخن بمیان آورده استجهان آفرینش و بپا داشتن رآن از بنیاد کردن قاما ؛ نشده اند

آنرا از بینهایت ریز تا بینهایت بزرگ نیروی یگانه و نادیدنی است که جهان کیهانی را بنیاد نهاده و 

چگونه ست، اده شوابسته  اراده و اذن خداوند یکتادر آیات نامبرده به این نیرو که داشته است؟ استوار 

  !فیزیکدانان مسلمان باید پیشگام باشند ،در این پژوهشفرمولبندی می شود؟ بشری زبان علمی ه ب

در "مدار معین" و تا اجرام آسمانی و گردش زمان، از سیر آن قرآن همچنین برخالف دانش نجومی 

 :سخن می گوید "سرآمد معین"

 می سیر معینی مدار در) شناورند ای گردونه در یک هر که ریدآف را ماه و خورشید و روز و شب آنکه اوست و"

 ؛(۳۳ انبیاء،(" )کنند

در منازلی معین کرد تا بدینوسیله شماره سالها را آن گرداند و نورانی "اوست خدایی که خورشید را فروزان و ماه را 

حق نیافریده و خداوند آیات خود را برای . این )نظم( را خدا جز به )پایه گاه شماری شما باشد( و حساب ایام را بدانید

 (؛۵ه تفصیل بیان می دارد" )یونس، اهل علم ب

( مقصودی برای) را ماه و خورشید و پوشاند می شب به را روز و بروز را شب آفرید، بحق را زمین و آسمانها"

 ؛(۵ زمر،..." )است جریان در معین سرآمدی تا یک هر که کرد مسخر

 را ماه و خورشید و عرش، در گشت استوار آنگاه برافراشت، ببینید آنرا که ستونی بی را اآسمانه آنکه خداست"

 ؛(۲ رعد،" )...گردشند در معین سرآمدی تا کدام هر که ساخت خود اراده مسخر

 (؛۶۲"اوست آنکه شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید..." )فرقان، 

ست؛ این تقدیر خداوند دانا و تواناست. و برای ماه نهادیم و خورشید که پیوسته بسوی جایگاهش در حرکت ا"

نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب را که بر روز گردد. )قوسی(  خرماخشکیده  شاخه مانندتا آنکه قرارگاهی 

 .(۳۸ – ۴۰یس، " )هر کدام در گردونه خود شناورندپیشی گیرد؛ 

ومه اش و دیگر منظومه ها و کهکشانها مدارهای تعیین شده نه تنها ماه و زمین که خورشید نیز با منظ

هم میلیاردها منظومه در کدام گردش میلیاردها کهکشان که در درون هر  ،ای برای حرکت دارند

گردش است باید بر مدارهایی تعیین شده و بسیار منظم و هماهنگ باشد؛ کوچکترین انحراف می تواند 

باید در باره وضعیت و گردش حساب شده ماه و خورشید،  .انجامدنابودی کل جهان بیفروپاشی و به 

ماه به زمین نزدیکتر بود، جزر و مد های قوی زندگی را بر اهل زمین سخت و کمی اگر تنها بگویم که 
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ز مدار جاذبه زمین نیز ؛ گریز ابود روز و شب کوتاه می شدتر و اگر دور ،چه بسا ناممکن می کرد

 ...محتمل بود

 :و سرآمد تعیین شده اجرام آسمانی تقویت شدی حرکتبه کشف مدار مسلمان انگیزه پژوهشگر ه، بدینگون

در جهان را محاسبه کرد؛  زمین کره قطررا اثبات نمود و  خورشید اوج تحرک بیرونی ابوریحان

 امنظ طوسی نصیرالدین خواجهرصد خانه ها بر پا گردید.  واختراع شد  شناسی ستاره افزارهایاسالم، 

این دانشمندان باری! را ممکن دانست.  زمین تحرکو داد  پیشنهاد ستارگان حرکت تعیین برای نوینی

اروپای قرون  در که زمین، کرویتچنانکه ند؛ کرد سست را بطلمیوسی هیئت پایهمسلمان بودند که 

بهم قرآن  شب و روزی که در؛ گردید همگانی باوری مسلمین میان دروسطی اندیشه ای کفرآمیز بود، 

؛ (۴۰)یس،  جانشین یکدیگر می شوند بی آنکه از هم پیشی بگیرند( و پی در پی ۵پیچانده شده )زمر، 

تأکید و نیز (؛ ۱۷انحراف نور در دو جهت مختلف )راست و چپ( بهنگام فراز و فرود آفتاب )کهف، 

  یان می کردند!کرویت زمین و گردش منظم دورانی آنرا بدر واقع (، ۸۸حرکت کوهها )نمل، بر 

اما به  قرآن حرکت دورانی زمین را بگونه ای بیان می کند که ذهن نا آشنای عصر پریشان نگردد

 :  حرکت کوهها برانگیخته شودچگونگی 

 .(۸۸ نمل،" )حرکتند در ابر مانند آنکه حال پنداری؛ ساکن و بنگری را کوهها"

روش خاص خود انگیزه پژوهش و اندیشه ورزی باز به ابرها و حرکت کوهها قرآن با همانند دانستن 

 . حرکت کوهها که اساسا نماد پایداری و ثباتند، ممکن نیست مگر با خود زمین؛ انسان را تقویت می کند

هنگامیکه یک نیمکره زمین در روشنایی است، نیمکره دیگر در تاریکی است؛ هر امروز می دانیم 

روب گاه( برای خود دارد. پس کره زمین دارای دو نیمکره یک مشرق )طلوع گاه( و یک مغرب )غ

 :مشرق و دو مغرب جداگانه است

( خورشید غروب و طلوع) مغرب و مشرقاما  (؛ ۱۷"پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب" )الرحمن، 

هم یکسان ها ل و حتی روزوفصمیان در یکی نیست؛ ی آنها هاشهردر میان و حتی ها کشورمیان در 

، و با این دید نمی شود. این تفاوت در زمان و مکان جز با حرکت زمین بدور خورشید ممکن نمی باشد

. معانی آیات فوق با خوانده می شودهم  (۴۰"پروردگار مشرق ها و مغرب ها" )معارج، است که خداوند 

هن نجوم نوین سازگار می شود؛ بی آنکه ذهن مردمان عصر نزول قرآن را، که در داده های نجوم ک

 سیر می کرد، آشفته سازد.
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؛ "خورشید را فروزان و ماه را نورانی ساخت..." )یونس، (۱۶و در خورشید چراغی نهاد" )نوح، نوری "در ماه 

و نور )روشنایی(  ماه برایچرا (. ۶۱چراغ )خورشید( و ماه نورانی" )فرقان، )آسمان( و قرار داد در آن "(؛ ۵

بکار رفته است؟ برای آنکه هر پدیده نورانی خود سرچشمه نور  چراغ )چشمه روشنایی( خورشید برای

نیست؛ امروز می دانیم که نور ماه از خورشید است؛ ماه منبع روشنایی نیست بلکه نور خورشید را 

"آن )چشمه نور( دانسته است:  'خود افروز'منعکس می کند. قرآن خورشید را همچون دیگر ستارگان 

  .(۳ستاره تابنده" )طارق، 

گاه سوره یونس از رابطه ماه و خورشید با گاه شماری سخن رفته است. در آیه زیر به تفاوت  ۵در آیه 

 اشاره شده است: شماری قمری و خورشیدی

اگر در مدت زمان اقامت در غار  (؛۲۵و در غار خود سیصد سال ماندند و نه سال بر آن افزودند" )کهف، "

همراه است. آنچه در این و دقت با یقین هر دو گزاره ن نمی شد؛ تردید وجود داشت هرگز اینگونه بیا

آیه شگفت می نماید آنستکه که محاسبه مدت زمان اقامت اصحاب کهف بر پایه دو گاه شماری قمری و 

 سال قمری است!  ۳۰۹سال شمسی برابر با  ۳۰۰؛ )تفسیر ابن کثیر( شمسی صورت گرفته است

قرآنی بسیار نوین، انقالبی و شگفت انگیز بوده ات تبیینن پایان آن، آغاز آفرینش نیز، همچوزمینه در 

جز در قرآن این تبیینات تا پیش از نظریه های نوین کیهان شناسی در سده اخیر، انسان است؛ بطوریکه 

 :نداشته استرا نخوانده بود؛ بشریت هیچ آشنایی با آنها 

از آب به هر چیز و از هم باز کردیم آنها را پس  ؛ددنبوپیوسته  و بهم ندیدند که آسمانها و زمین بستهکافران "آیا 

 ؛(۳۰؟" )انبیاء، زندگی بخشیدیم؛ آیا ایمان نمی آورند

 (.۴۷ " )ذاریات،ه آنرا می گسترانیمری و همواروینیه را بنیاد نهادیم ب)کائنات( "آسمان 

نظریه 'با ابت می پنداشت و کائنات را ثنه تنها در عصر رسالت، که تا آغاز قرن بیستم نیز بشر 

نظریه های نوین علمی در کیهان شناسی، علیرغم تفاوتها، در فشردگی بیگانه بود؛ اما  'گسترش هستی

هستیپیوسته ماده اولیه جهان و گسترش تدریجی و 
132

با تبیین قرآن از آغاز خلقت و  اتفاق نظر دارند 

جابجا پیوسته موقعیت سامانه های کیهانی که نظریه گسترش گیتی بدین معناست  نشان می دهند. موافق

ثابت ( که میلیونها سال نوری است می شوند و مسافتهای کیهانی )مثال فواصل کهکشانها از زمین

و منظومه ها سیارات، ستارگان، )از کوچک تا بزرگ ؛ و اگر بدانیم که سامانه های کیهانی نیستند

                                                           
132

 د.یاب می افزایش یکنواختی طرز به زمان گذشت با کهکشان دو میان مسافت  
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در گردشندایی تعیین شده هایی متفاوت بر مداره( نیز با سرعتکهکشانها
133

، عظمت سوگند خداوند به 

 :جایگاه ستارگان را بیشتر درک خواهیم کرد

زمانی( ستارگان؛ همانا این سوگند بزرگی است اگر علم داشته باشید )تنها  –"سوگند به جایگاه )موقعیت مکانی 

    (.    ۷۵ – ۷۶دانشمندان عظمت این سوگند را فهم خواهند کرد(" )واقعه، 

علم امروز بخاری شکل دانست؛ دانشمندان بعدی آنرا تأیید کردند. ابری الپالس ماده اولیه این جهان را 

ای که سدیم که گازی فشرده، معلق و حاوی مواد سخت است بعنوان ماده اولیه ابر هیدروژنی یا از 

یش فرا گرفته بود، یاد می از آن پدید آمد، و آسمان زمین و دیگر اجرام آسمانی را پس از پیداکهکشانها 

ماهیت بنا بر نامید؛ این ماده اولیه  دود"دخان" یا بزبانی قابل فهم برای همگان را کند. قرآن این ماده 

 : و با نظم هدفمند الهی سازگار است آفریدگار هستی داردبجانب حرکت تکاملی بی پایان و شتابانی خود 

به آسمان و زمین پس بود. ی دودبصورت در حالیکه ؛ مین( پرداخت)جو زبه آسمان )آفرینش کوهها( آن "پس از 

بسوی تو می با کمال میل ؛ گفتند )به نظم هدفمند الهی گردن نهند( بسوی او بشتابندخواسته یا ناخواسته فرمود که 

  .(۱۱" )فصلت، )به خواست تو گردن می نهیم(.  شتابیم

  یرگی و نابودی دانست:بی تردید آنگاه که قرآن سرانجام ستارگان را ت

این مگر  این پرسش در مغزها پدیدار شد که(؛ ۸هنگام که ستارگان تیره و ناپیدا شوند" )مرسالت، آن "در 

علم امروز به این پرسش پاسخ مثبت و محو می شوند؟! تاریک پیکر فروزان روزی غول ستارگان 

، در خود فرو می ریزند و به چاله پس از آنکه همه سوخت خود را مصرف کنندداده است. ستارگان، 

ای تبدیل می شوند که میدان مغناطیسی بسیار نیرومندی دارد؛ میدانی که همه چیز و حتی نور را بسوی 

نیز ؛ دو قرن پیش از آن ۱۹۶۹)جان ویلر، خود می کشاند. تا پیش از نظریه سیاهچاله های کیهانی 

پی خاموشند ستارگان حفره های سیاه که بوجود این کسی الپالس از ستاره های تاریک سخن گفته بود( 

پس از تیرگی و مرگ  (۷۵ستارگان" )واقعه، جایگاه "نمی دانستند که هرگز منان هم ؤو م نبرده بود

سوگند ( ، شب رونده، شب کوبندهشبگردبه شب در آینده، ) طارقای بنام باری، قرآن به پدیده کجاست. 

آن )همان( ستاره تابان گرد؟ شباختر و چه آگاهت کرد چیست آن گرد. شباختر و "سوگند به آسمان یاد کرده است: 

هر قرآن بر می آید که طارق شگفتی برانگیز . از پرسش (۱ – ۳(" )طارق، فروزان نیستاکنون است )که 

)پرتوی از قرآن، تفسیر  طالقانیزنده یاد  پدیده ناشناخته ای برای بشر بوده است.چند نام آشنا ولی 

                                                           
133

در کیلومتر  ۱۰۸۰۰۰کیلومتر در ساعت بر محور زمین در حرکتیم؛ همزمان با سرعت  ۱۶۰۰طبق داده های کنونی، ما با سرعت   

ساعت با زمین بدور خورشید می چرخیم؛ باز همزمان همراه منظومه شمسی با سرعت هفت دهم سرعت نور بر مدار و محوری ناشناخته در 
درون کهکشان راه شیری در گردش هستم؛ و باز همزمان همراه با کهکشان راه شیری با سرعتی نزدیک به سرعت نور بر مدار و محوری 

 آیا همراه با کیهان بزرگ هم در گردشیم؟ مدار و محور آن کدام است؟هستیم. ناشناخته تر در چرخش 
  

    (۱۱)طارق،  !"کننده"سوگند به آسمان برگشت 
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مطابق با داده  ،ثاقب(و  که بترتیب در آیات فوق آمده است )طارق، نجمرا واژه هایی ( طارق ورهس

ف سرد بی نور، غولهای سرخ ث)گاز متکابه سه مرحله تکاملی ستارگان  ،های امروزی فیزیک نجومی

سردی سوی به دوباره ستارگان که در پایان این مراحل ستارگان فروزان( مرتبط دانسته است و و آبی، 

بدینگونه، طارق می تواند به آغاز و پایان حرکت تکاملی ستارگان  د.نخاموشی و مرگ می روو 

 معطوف باشد. 

قرآن نه تنها از "مدار معین" بلکه از "سرآمد معین" گردش اجرام آسمانی نیز سخن گفته دیدیم که 

ثبات هم قرآن ان فنا ناپذیر بودند؛ است. در علم نجوم پیش از اسالم، زمین ثابت بود و خورشید و ستارگ

در عصری که نگرش ارسطویی و بطلمیوسی حاکم . فنا ناپذیری اجرام آسمانی را به چالش کشیدهم و 

کتاب "پیدایش و مرگ خورشید" را بنویسد، قرآن از تیرگی و  ژرژ گاموفبود، و قرنها پیش از آنکه 

 مرگ خورشید و ستارگان سخن بمیان آورد: 

ه افتند... و آنگاه که ابرها ه خورشید در هم پیچیده شود؛ و آنگاه که ستارگان تیره شوند؛ و آنگاه که کوه"آنگاه ک

 . (۸" )مرسالت، نا پیدا شوند؛ "آنگاه که ستاره ها تاریک و (۱ – ۶دریاها برافروخته گردند" )تکویر، 

نزدیک شد. دانشمندان نجوم می  انسان از ساختمان درونی خورشید کم کم به این پیش بینی قرآنی دانش

یدروژن خورشید حرارت آن باال می رود و در برابر، جرم و فروغ آن کاهش می هگویند با کاهش 

 زمین درجه حرارت سطح و شود می برابر صد خورشید "تشعشعپذیرد تا آنجا که پیش از تیرگی و مرگ نهایی 

 ژرژ) خواهد آمد" در غلیان بحالت اقیانوسها و دریاها باز درجه حرارت جوش آمدن آب باالتر می رود... قطعا آ

بهم در "و روزی که دریاها )دریاها بهم آمیخته می گردند (. ۱۳۳ صپیدایش و مرگ خورشید،  ،گاموف

(. ۳انفطار،  –" روان گردند"و روزی که دریاها )می شوند بسوی خشکیها روان ( و ۶تکویر،  –" آمیزند

 ین و برافروخته نوید رستاخیز جهان و کیفر ستم پیشگان است: آتشلبریز دریاهای باری، 

 .(۷و  ۶( فرود خواهد آمد" )طور، حق پوش "سوگند به دریای برافروخته؛ همانا عذاب پروردگارت )بر ظالمان

 آسمان نیز یکپارچه آتش می شود: 

انفجار ستارگان این گلگونی  ؛ تصاویر۳۷" )رحمن، گداختهروغن گون شود چون "آنگاه که آسمان بشکافد؛ پس گل

 ؛ (را نشان می دهند

 ؛ (۹و  ۸"روزی که آسمان گداخته گردد و کوهها چون پشم زده شوند" )معارج، 

 – ۳گردند" )انفطار، و روان شکافته گردد؛ آنگاه که ستارگان فرو ریزند؛ آنگاه که دریاها گسیخته "آنگاه که آسمان 

باز می آنرا آفرینش را آغاز کردیم نخستین همانگونه که پس در هم بپیچیم؛ "روزی که آسمان را چون توماری  ؛(۱
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در این باره علم امروز نیز از فضای  ؛(۱۰۴" )انبیاء، ؛ وعده ای است بر ما که البته انجام خواهیم دادگردانیم

 ۱۰۰۰۰۰۰۰/۱خالی میان اجرام آسمانی و درون آنها می گوید؛ در ماده نیز الکترونهای یک اتم جز 

فضای اتم را اشغال نمی کنند. اگر این فضای خالی از میان برخیزد، جهان مادی در هم پیچیده می 

شود. مطابق فرضیات نوین، جهان هستی پس از نهایت گسترش خود، بشدت منقبض و در هم پیچیده 

 می شود، و باز انفجاری دیگر و آفرینشی دیگر...

 ر شتابان خواهد بود: پایان مرحله کنونی آفرینش همچنین بسیا

؛ همانا خدا بر از آنهم نزدیکتریا ی چشم بر هم زدنجز قیامت امر و از آن خداست ناپیدای آسمانها و زمین؛ و نیست "

امروز، بر پایه دستاوردهای علمی بشر، می دانیم که اگر یک پروتون  ؛(۷۷تواناست" )نحل، چیز همه 

" که در خورشید و دیگر ستارگان تولید می مادهپاد "نفی )پروتون مپوزیترون یا مثبت )ماده( با یک 

ضمن نابودی یکدیگر به آزادی انرژی ویرانگری منجر می شود که آغازگر ( تماس یابد، شود

در دم به را ، که سامانه ای بهم پیوسته است، واکنشهای زنجیره ای می شود و سراسر جهان آفرینش

ن در ابعاد کیهانی از آن سخن گفته است، با یک تغییر کوچک د! همه تحوالتی که قرآانویرانی می کش

دو الکترون( و اصل همزمان "همدوسی الکترونها" )ارتعاش  ممکن می شود!نیز در نظام درونی اتم 

پیام  (مدار ناپیدای الکترونی)" شرودینگرموجب آن "موج نامرئی ه "در هم تنیدگی کوآنتومی"، که ب

می حتی اگر چندین سال نوری از هم دور باشند،  ،استحالت همدوسی رسان میان دو الکترون در 

 نظریه عمل میدانبا توسعه خود  شرودینگرتوانند "امر قیامت در یک چشم بهم زدن" را عملی سازند. 

نوین فهم معاد و امکان ای ه هستسخن گفت. باری، نجوم و فیزیک  ماده تالشی فراینداز  ،کوآنتوم

، که قرآن برای نخستین بار تبیین آسانتر ساخته است؛ فناپذیری اجرام آسمانیسان برای انآنرا رخداد 

         دیگر به باوری همگانی تبدیل شده است.       کرد،

فیزیک ذرات و به ، که تنها به فیزیک نجومی و بینهایت بزرگهانه انسان را ذهن و اندیشه قرآن 

  است: کنجکاو ساخته بینهایت کوچکها نیز 

مگر آنکه در  ،و نه بزرگتر از آناز آن نه کوچکتر ؛ زمین از او پوشیده نیستنه در  آسمانها وسنگینی ذره ای در "

ذره ای در زمین و نه در آسمان از پروردگارت پوشیده سنگینی (؛ "... ۳آفرینش( آشکار است" )سبأ، کتاب )ی کتاب

 .(۶۱" )یونس، است آشکار( آفرینش کتاب) کتابی در آنکه مگر آن، از بزرگتر نه و آن از کوچکتر نهنیست. 

دانش زمان پیامبر تا همین اواخر اتم یا ذره را کوچکترین جزء تجزیه ناپذیر ماده می دانست. قرآن در 

آنها هم سخن گفته است تا راه اندیشه و پژوهش نهفته در آیات فوق از ذرات کوچکتر از آن، و نیروی 

ذرات( بگشاید. امروز انسان دانسته است که نه تنها اتم از ذرات  را بسوی جهانی نوین )جهان
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کوچکتری تشکیل شده است )پروتون، نوترون و الکترون( بلکه آنها نیز غیر قابل تقسیم نیستند؛ 

این ذرات ریز سخن گفته  سنگینیپروتونها و نوترونها از کوارکها تشکیل یافته اند. قرآن همچنین از 

دارد. علم امروز به چهار نیرو در میان ذرات شناخت پیدا کرده است. یکی  یروناست که اشاره به 

نگه می دارد. دیگری نیروی  "چرخانزمین "نیرویی که اجسام را روی همان نیروی گرانش است؛ 

الکترو مغناطیس است که پیام رسان میان ذرات درونی اتم است؛ پیامهایی که موجب گردش الکترونها 

ستند. نیروی سوم، نیرویی است که پیوستگی و انسجام هسته اتم را سبب می شود؛ و به گرد هسته ه

است که موجب آتشفشانها، زمین لرزه ها و جابجایی قاره ای است. رادیو اکتیویته نیروی نیروی چهارم 

در علم  نظریه یگانگیاین چهار نیرو منشأ نظم، پیوستگی و همه رویدادهای فیزیکی جهان هستند. 

یک می خواهد این چهار نیرو را در یک ابر نیرو یگانه سازد؛ نیرویی که به چهار گونه خود را فیز

، بلکه نیز تصور کندو پایان آن می تواند جهان را در آغاز پیدایش نه تنها بارز می کند. این نظریه 

ازد و به تعبیر ها را پیرو نظم یگانه ای می سسراسر جهان هستی از بینهایت ریزها  تا بینهایت بزرگ

باری، اگر مسلمانان به فراخوان علمی قرآن پاسخ مثبت بی نظمی در جهان ذرات هم پایان خواهد داد. 

می دادند، نه تنها کشفیات علمی قرنها به جلو می افتاد بلکه افتخار آن نیز نصیب مسلمانان می گشت؛ 

فراگیری نحله رژی فکری خود را در همانگونه که در سده های میانه بود. در همان هنگام هم اگر ان

... به هدر نمی دادند، بسیار فراتر از آن می رفتند و امروز نیز پرچمدار و فلسفی یونانی وعرفانی های 

 دانش و فن آوری بودند. 

  

  ؛ آب و باد و باران ی طبیعی زمینو جغرافیا زمین شناسی

 ات می شود:پرورش حیبستر پیدایش و زمین پس از پیدایش آرام آرام 

، و نهرها و راهها پدید آورد تا در زمین آسوده باشیددر زمین بنشاند تا از لرزش زمین لنگرهایی )کوهها را چون( "و 

 ؛(۱۶و  ۱۵)نحل،  "شوندرگان هدایت می است)نور( با شب هنگام( و مردم )که نشانه هایی  راهنمایتان باشند و )نیز(

؛ "یا (۷و  ۶" )نبأ، نگرداندیم؟)نگهبان آن(  هایی میخچون  را کوههاورش( و چون مهد )آسایش و پر"آیا زمین را 

  (.۶۱.." )نمل، .( گرداندمکان استقرار و آرامش شماآنکه زمین را قرارگاهی )

 ؛(۳۲ نازعات، ؛۱۹ غاشیه،) است دانسته زمین لنگرگاههای و میخها را کوهها نیز دیگر آیات در قرآن

و نزول قرآن، انسان با در عصر رسالت (. ۹۷ انعام،) شب در انسان اهنمایر چراغهم  را ستارگان و

؛ راهنمایی شدبه خطوطی از علم زمین شناسی  ،انگیزاندکه کنجکاوی و شگفتی اش را بر پرسشهایی 

که تا زیر زمین  "به "ریشه کوهبه آماده شدن زمین برای پیدایش و پرورش حیات و یا امروز بشر و 
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 ،و پیشگیری زمین از لرزش پیوسته )و توانایی "مهد" شدن( می باشدیه استواری کوه فرو رفته و پا

و آماده انسان را کیهان قرآن در متن تبیین توحیدی هستی، که هدف نهایی آفرینش . استعلم یافته 

: کارکرد هستی شناسانه کوهها و ستارگان کشاندذهن کنجکاو انسان را به می داند، سازی زندگی او 

و چگونه به چشم ما می  ونه کوهها بسان میخ و لنگر عمل می کنند؟ روشنایی ستارگان از کجاستچگ

)ژرفای و خشکی آب علم زمین شناسی از توازن پستی و بلندیهای پوسته زمین در و... امروز  ؟رسد

طالقانی، ) می داندپوسته زمین سخن می گوید )قانون توازن( و آنرا عامل ثبات دریاها و بلندای کوهها( 

)به بیان  در زمین نداشتندبرابر بلندی خود ریشه  دو اگر کوهها  ؛(، تفسیر آیات مربوطهپرتوی از قرآن

پیوسته پوسته زمین در حرکت و جابجایی ، لرزش ساده قرآنی چون میخ در زمین فرو نرفته بودند(

ی فراهم نمی کرد. زمین زمینه مساعدی برای زندگ ،دورانی کره زمین بدور خود و به گرد خورشید

 باید برای زیستگاه شدن آماده می گشت:  

  ؛(۳۱و  ۳۰آورد" )نازعات، چراگاه بر د و از آن آب و یبگستران (از آفرینش)پس پس از آن "و زمین را 

 (؛۲۶"! )عبس، شکافتم زمین را چه شکافتنی"پس 

در آن )گیاه( موزون چیز  هر ازو ( ار کردیم)کوههایی استوم یافکندلنگر هایی "و زمین را بگستردیم و در آن 

 (.۱۹" )حجر، رویاندیم

( Theory of Drifting Contionentsگسترش زمین را "دور شدن قاره ها از یکدیگر" )امروز علم 

میان قاره ها شکاف و ناهمگونی نبود؛  (،Paleozoicدوره اول زمین شناسی ) در. )وگنر( نامیده است

کوههای همانند در کرانه های دریاهای گوناگون با طول عمر یکسان، و بودند.  بهم چسبیده و پیوسته

کوهها، بررسی نیز گیاهان همانند در قاره های مختلف، از نشانه های این پیوستگی نخستین است. 

برخی از سنگهای گفته می شود  :سنگها و سنگواره ها نیز نظریه پیوستگی قاره ها را تأیید کرده اند

قاره افریقا سیصد میلیون و ه هند هفتاد میلیون سال پیش در جنوب خط استوا قرار داشته است؛ شبه قار

و تنوع گونه فزونی باز علم امروز دانسته است که  سال قبل از قطب جنوب جدا گشته است )بالکیت(.

و  پس از گسترش زمین )جدایی و دوری قاره ها از هم( ،در خشکیی و جانوری گیاههای عالی تر 

 ( روی داده است. Mesozoic، و در دوره دوم زمین شناسی )در خشکی ها نفوذ آبها

"آنکه هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید؛ در آفرینش خدای مهربان ناهماهنگی نمی بینی؛ پس دیده بگشای! آیا 

 (؛ ۳شکافی )در نظم و سامانمندی هستی( می بینی؟" )ملک، 

زمین( پرداخت و آنرا به هفت جو ر زمین است را برای شما آفرید؛ سپس به آسمان )"اوست خدایی که همه آنچه د

 ؛ (۲۹آسمان منظم و مرتب کرد..." )بقره، 

www.takbook.com



~ 149 ~ 
 

به آسمان و زمین بود. پس ی دودبصورت در حالیکه )جو زمین( پرداخت؛ به آسمان آن )آفرینش کوهها( "پس از 

بسوی تو می با کمال میل ؛ گفتند گردن نهند(الهی ه نظم هدفمند )ب بسوی او بشتابندخواسته یا ناخواسته فرمود که 

هفت آسمان )هفت الیه جو زمین( را در دو مرحله استوار ضروری )به خواست تو گردن می نهیم(. و نظم  شتابیم

 و )پس از منظم کردن الیه های جوی و( کرد. برقرارساخت، و امر خود را در هر آسمانی )هر الیه جوی( وحی )و 

نور خورشید و ماه و جو زمین معین کردن وظایف هر یک( آسمان زمین را به چراغ های رخشنده زینت بخشیدیم )

؛ این تقدیر خدای داشتیمظ وحفمو )از اصابت شهاب و پرتو های خطرناک و...( ستارگان را به زمین می رساند( 

  .(۱۲و  ۱۱" )فصلت، ارجمند و داناست

مراد از برخی در میان اندیشمندان مسلمان بوده است. ضوعات پژوهشی از موبراستی  "هفت آسمان"

آسمان به مفسران ( می دانند؛ ولی بیشتر جهان کیهانیرا آسمان همه کائنات ) آسمان در آیات فوق

آسمان زمین مد نظر قرآن باشد؛ آسمانی که قائدتا نیز باید مرتبط می گردانند.  )اتمسفر( نزدیک به زمین

"به هر هنگامیکه قرآن می گوید: پرداخته گردید. در دو مرحله و آماده سازی آن یش زمین پس از پیدا

(؛ "سوگند  به آسمان ۳۲؛ "و آسمان را سقفی محافظ قرار دادیم" )انبیاء، (۱۲آسمانی کاری سپرد" )فصلت، 

مان زمین "هفت آسمان" معطوف به آسزیاد به احتمال ، (۱۱" )طارق، )و برگشت کننده( برگشت دهنده

بازگشت نهایی روند انحنای کیهان بزرگ و یا می تواند ناظر بر  (۱۱ طارق،)است؛ هر چند آیه اخیر 

تکاملی و گسترش یابنده هستی به ماده اولیه ای باشد که آفرینش نخست از آن با انفجاری بزرگ آغاز 

اصلی و دو طبقه الکترو ؛ پنج طبقه اطالق استقابل هفت آسمان به هفت طبقه جوی زمین باری، شد. 

کیلومتری باالی زمین  ۱۵تا که ( Troposphereالیه پایینی )عبارتند از: مغناطیسی. پنج طبقه اصلی 

را پدید می آورد و بصورت باران ابرها بخار آبی که و هوای مورد استفاده ماست؛ را در بر می گیرد 

در این الیه، دما . (شناخت این الیه استاسا اسهواشناسی علم ) استدر این طبقه به زمین بر می گردد، 

کیلومتری زمین  ۵۰تا  ۱۵در فاصله که ( Stratosphereالیه پوششی )با افزایش ارتفاع پایین می آید. 

؛ به زمین جلوگیری می کندآن از تابش با جذب اشعه ماورای بنفش حاوی گاز اوزون می باشد و  ،است

الیه میانی ن الیه، دما با افزایش ارتفاع باال می رود. در ای .می سازدور نیز ابرها را بار

(Mesosphere ) ؛ شهابها و دیگر اجرام آسمانی را پیش ی قرار داردکیلومتر ۸۵تا  ۵۰در فاصله که

الیه حرارتی در این الیه، دما با افزایش ارتفاع پایین می آید. . از برخورد با زمین نابود می کند

(Thermosphere ) کلیومتری را در بر می گیرد. در این الیه، دما با افزایش ارتفاع  ۶۴۰ تا ۸۵از

طبقه فوقانی  و. ؛ این الیه جوی نیز محافظ استمی رسدسلسیوس درجه  ۱۲۳۰و تا  باال می رود

(Exosphere ) کیلومتری قرار دارد و گذرگاه ورود به فضای کیهانی  ۱۰۰۰۰ تا ۶۰۰که در فاصله

بسیار زیاد است. دو الیه جوی  ، که به فضای پیرامون رانده می شوند،ذرات سرعتدر این الیه است؛ 

( Magnetosphere)و دیگری ( Ionosphere)با مختصات الکترو مغناطیسی نیز موجود است؛ یکی 

پرتو اتمهای اکسیژن و نیتروژن در برخورد با  ؛ر الکتریکی استادارای ذرات با باولی نام دارد. 
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 ۱۰۰۰کیلومتری تا  ۸۵که از این الیه زه شده و دارای بار مغناطیسی می گردد. یفش یوننماورای ب

را به زمین بر می یا امواج رادیویی پیامهای صوتی گریخته کیلومتری جو زمین را در بر می گیرد، 

. کیلومتر می رسد ۱۰ارتفاع آن به است و مغناطیسی حفاظ همچون یونسفر یک نیز  ماگنتوسفر .گرداند

 بادهای خورشیدی است. زیر تأثیر یدان مغناطیسی این م

به فضا حافظ حیات بر روی کره خاکی است؛ پرتوهای زیانبخش آفتاب را بگفته قرآن باری، جو زمین 

زمین را در برابر انفجارهای هسته ای نگه می ، و انوار سودمند آنرا به زمین می تاباند بر می گرداند

)بیشتر شهابهایی که به سمت زمین می آیند، پس از برخورد با  وداز اصابت شهاب مانع می ش، دارد

باران به زمین بر می برف و ، بخار آب را فشرده می سازد و بصورت جو زمین  تکه تکه می شوند(

و ، "سقف محافظ"بدون این گرداند، و سرانجام امواج رادیویی را نیز گرفته به زمین باز می گرداند. 

  زندگی در زمین امکان پیدایی نداشت.، "سد برگشت دهنده"این 

سخن  "در دو مرحله"همچنین از پردازش منظم و هدفمند آسمان زمین  از سوره فصلت، ۱۲در آیه 

و دانش کنونی می توان این دو مرحله زمانی را به  ( ۱۱و  ۱۰)فصلت، ات قبلی آیبر پایه رفته است. 

و  ،بودو متراکمی فرا گرفته  "دود" غلیظآنرا آسمان  آغاز پیدایش زمین که هنوز مذاب و آتشین بود و

تعامل "خود خواسته" آسمان و زمین الیه )پس از سرد شدن تدریجی زمین و پیدایش کوهها( هنگامیکه 

  . بر گرداندکرد، و بارش باران آبها را در زمین مستقر ساخت های جوی را پرداخته و منظم 

 ان و شکافتن زمین تحریک کرده است: قرآن انسان را به گشودن مرزهای آسم

؛ )ولی بدانید که( نفوذ کنید، پس نفوذ کنیدآسمانها و زمین توان آن دارید که در اقطار انسانها! اگر ای "ای جنیان و 

    و در این راستا، سختی اینکار را می نماید:؛ (۳۳" )رحمن، )بر دانش و فن( مسلط باشیدنمی توانید مگر 

که بخواهد آنرا اسالم می گشاید. و  رای )فهم و پذیرش حقیقت(برا ا بخواهد هدایت کند، سینه اش "آنکس را که خد

" )انعام، سینه اش را )برای حقیقت( سخت تنگ می گرداند؛ چنانکه گویی به سختی بسوی آسمان می رودگمراه کند، 

ر آنزمان نمی توانست جز آیا انسان به هنگام سفر به آسمان در تنگنا قرار می گیرد؟ بشر د ؛(۱۲۵

در پروازهای هوایی نباید خیالپردازی تصوری در این زمینه داشته باشد؛ امروز اما می داند که چرا 

در ارتفاع باالتر از ده هزار پا با کاهش فشار هوا و کمبود اکسیژن، و لذا پنجره هواپیما را باز کند! 

                     تنگی نفس، مواجه می شویم.  

)جو آیا زمین هم همچون آسمان (. ۱۲"هللا کسی است که هفت آسمان و مانند آنها زمین را آفرید" )طالق، 

از طبقاتی تشکیل یافته است؟ کارکرد این طبقات چیست؟ آیا همچون طبقات جوی حافظ حیات زمین( 

 دانسته اند: سه طبقه اصلی و در مجموع هفت الیهمتشکل از زمین شناسان این کره خاکی را اند؟ 
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( که از سه الیه باالیی، Mantle) گوشتهتقسیم می شود،  سیال و سیما( که به دو الیه Crust) پوسته

دارد. از پوسته زمین  بیرونی و درونی( که دو بخش Core) هستهتشکیل شده است، و  میانی و زیرین

ار روبرو هستیم؛ عناصر که به سمت هسته زمین می رویم با عناصر سنگینتر و افزایش حرارت و فش

سبک به سمت پوسته می آیند. هسته بیشتر از آهن و نیکل تشکیل شده و منبع تولید میدان مغناطیسی 

  ؛ میدانی که زمین را از آسیب بادهای خورشیدی حفاظت می کند. زمین است

سرد شدن بخار فشرده آبی که پس از از دیگر پیش نیازهای پیدایش زندگی بر کره خاکی، آب است. 

 :زمین بصورت باران بر زمین فرود آمد

منون، یم" )مؤایدن آن هم توان"و آب را از آسمان به اندازه معین نازل کردیم و در زمین ساکن گرداندیم؛ و البته در بر

اما آیا ناپدید شدن دریاها هم ممکن است؟ زمین شناسی و  زمینه پیدایش حیات را فراهم کرد.، (۱۸

و یا در حال د که امروز از میان رفته ناز دریاها، دریاچه ها و رودهایی سخن می گوی جغرافیای طبیعی

 خشک شدن هستند. 

بی تردید این آیه در طول تاریخ اسالم  (؛۴۱"آیا ندیدند که ما بزمین پرداخته از اطراف آن می کاهیم؟" )رعد، 

کروی نیست؛ کامال انیم آنستکه زمین می دامروز آنچه پرسشها و تعابیر بسیاری را بهمراه داشته است. 

قطر عمودی زمین که قطبین را بهم متصل می سازد کوتاهتر از قطر افقی زمین و  استشکل بیضوی 

فعل  این کاهش یا فرسایش در اثر گردش زمین بدور محور خویش است.؛ نیز می دانیم که است

 د! ادامه دارهمچون گردش زمین این کاهش استمرار بیانگر آنستکه 

؛ (۱۲" )طارق، بردار "سوگند به زمین شکافزمین شناسی قرآن باز سرنخهایی برای پژوهش می دهد: 

پوسته سنگی سطح زمین شکافها و ترکیدگیهایی دارد که از شمال به جنوب و از شرق تا غرب امتداد 

و افزایش  اگر پوسته زمین بی شکاف بود، گرمای درون زمین راهی به بیرون نمی یافتیافته است. 

. برخورد قطعات پوسته زمین با یکدیگر به شدید گرما زندگی در کره خاکی را ناممکن می گرداند

دهانه کوههای آتشفشانی نیز که حرارت لغزش یکی بر دیگری و بروز لرزش در زمین می انجامد؛ 

هنگامیکه  درون زمین را بیرون می دهد خود به این شکافهای ضروری پوسته زمین بر می گردد؛ تا

حرارت بیرون می آید، نگرانی نیست؛ زمانیکه این فعالیت عادی قطع می شود ترس همه را فرا می 

 گیرد!  

  (؛۳ – ۴"هنگامیکه زمین کشیده شود و هر آنچه در درون دارد بیرون افکند" )انشقاق، 

در هسته زمین  (؛۲و  ۱لزله، "هنگامیکه زمین با زلزله به لرزه آید و بارهای سنگین خود را بیرون افکند" )ز

چون آهن و نیکل بیشتر است؛ هنگامی که کره زمین آرام آرام سرد گردید، مواد سنگینتر  مواد سنگین
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آیه فوق در طبقات داخلی که حرارت بیشتری دارد جای گرفت و مواد سبکتر در سطح زمین ماند. 

ه ای که علم زمین شناسی امروز بدان ؛ رابطهمچنین بیانگر رابطه میان زمین لرزه و آتش فشان است

 پی برده است.

، و کشتی (۳۲ شوری، ؛۱۲ جاشیه،)قرآن در آیات بسیاری از تسخیر دریاها به امر خدا و برای انسان 

سخن بمیان  (۱۲ فاطر،؛ ۱۶۴ بقره،)هایی که بسود مردم سینه دریاها را می شکافند و پیش می روند 

اخت "امر خدا" که کشتی های کوه پیکر را بر سطح آب نگه می دارد و آورده تا انسان را در اندیشه شن

آیا "امر خدا" در اینجا "قانون وزن مخصوص اندازد. بیاز فرو رفتن به اعماق دریا باز می دارد، 

؟ بهر حال انسان امروز بخشی از "امر خدا" در دریاها را شناخته استاشیاء" و "نیروی رانش آب" 

 است! 

و قانون امروزی "کشسش گفت بار از مرز میان دو دریای شور و شیرین در عین پیوند  قرآن نخستین

سطحی" که آب دو رودخانه یا دو دریا را در عین آمیختن از هم جدا نگه می دارد را به "برزخ" تعبیر 

 کرد: 

شان جدا ؛ و میانتلخور و ؛ یکی شیرین و گوارا و دیگری ش)در کنار هم بنهاد( آمیختدر "اوست آنکه دو دریا را بهم 

  ؛(۵۳" )فرقان، کننده و دیواری بنهاد

آمیخت دو دریا را بهم رسنده که میانشان جدایی است تا )به قلمرو یکدیگر( تجاوز نکنند" )خداوند کسی است که( "

س داخل آب دریای مدیترانه به اقیانوس اطل(؛ ۶۱"... و میان دو دریا فاصله نهاد" )نمل،  ؛(۲۰و  ۱۹)رحمان، 

ماهیهای آبهای شیرین می شود ولی این آمیزش درجه گرما، غلظت و نمکهای آنها را تغییر نمی دهد؛ 

آنها را از هم جدا می )دیواری نادیدنی( مرزی گویی نیز وارد آبهای شور نمی شوند )و بالعکس(؛ 

 د!ساز

؛ (۷۴که چون بشکافد آب برون آید" )بقره، آنهاست پاره ای از جویها روان می گردد و از  سنگهاپاره ای "همانا از 

از خود پرسیده اند: مگر در دل سنگ آب موجود  پیوستهبی تردید مؤمنان از هنگام شنیدن این آیه 

است؟ چه بسا کافران نیز در این باره قرآن و گرویدگان به آن را مورد تمسخر و ریشخند قرار داده اند. 

ن دانست حتی در سنگ هم آب و رطوبت نفوذ می کند و لذا در اما پژوهش علمی بدانجا رسید که انسا

سنگ نسبت معینی از آب موجود است که در فصل سرما یخ می زند و با تابش آفتاب در فصل گرما 

 جاری می گردد.    

دانه آنگاه  ؟دآنها را انبوه و فشرده گرداندهد؛ تا  پیوندمیان آنها )ابرها( را می راند تا ها که خداوند ابردیدی "آیا ن

تگرگ جبال آسمان )ابرهایی که چون کوه انباشته شده اند( از میان ابر فرو می ریزد و از را می بینی که باران های 

www.takbook.com



~ 153 ~ 
 

؛ "خداست آنکه بادها را می فرستد تا ابری را برانگیزد؛ پس در آسمان آن را بگستراند (۴۳" )نور، ...فرو می بارد

 (.  ۴۸ی بگرداندش؛ و )سپس( باران را ببینی ..." )روم هر گونه بخواهد و پاره )ابر( های

هنگ نوید بخش رحمتش؛ تا آنگاه که ابرهای سنگین را بردارند و ما آنکه بادها را می فرستد چون پیشا "و اوست

آنرا بسوی شهری مرده )خشک( برانیم و از آن باران فرود آوریم و هر گونه میوه ای )از دل خاک( برآوریم..." 

 (.  ۵ جاثیه،" )ورزان خرد برای است روشنی های نشانه بادها وزیدن در همچنین و"... (؛ ۵۷اف، )اعر

کردن گیاهان بارور )و بارور کردن ابرها(، که رانش ابرها و فشرده ساختن آنها نه تنها مأموریت بادها 

 : هم هست

 (. ۲۲کننده..." )حجر،  بادها را بارورپس فرستادیم "

بهنگام نزول قرآن به انسان آیا راهنمای تحقیق و تفکر براستی شگفت انگیز می نمایند. خطوط  در اینجا

دانه های بارور کننده را از رها را بارور می سازند و هم بهم ااین شناخت دست یافته بود که بادها 

ی و عمل گردافشانبارور سازی ابرها و گیاهان نرینه به گیاهان مادینه منتقل می سازند؟ نقش باد در 

ابرها و شد! پیش از آن ساز و کار باروری شناخته قرنها پس از نزول این آیات لقاح در گل و گیاه 

در هنگامی که انسان حتی نمی دانست که گیاهان هم نر و ماده دارند، قرآن بر گیاهان روشن نبود! 

 :جفت بودن همه پدیده ها و منجمله روییدنیها تأکید کرده بود

، و از خودشان )نفوس انسانی( و از آنچه از زمین می رویاندیی که همه پدیده ها را جفت آفریده است؛ "پاک است خدا

هنوز بدانها علم انسان )راهنمایی اندیشه برای جستجو در طبیعت و یافتن جاندارانی که  از آنچه هنوز نمی دانند

  .(۳۶یس، )" ندارد(

م. زوجیت گیاهان را اعالم کرد،  ۱۸( در سده ارل لینهکجالب است بدانیم آنگاه که دانشمند سوئدی )

براستی که دانشمندان مسلمان با این خطوط روشن شگفتی همگان و مخالفت کلیسا را برانگیخت! 

  می بودند! ی آن هادر همه بخشراهنما می بایست پیشگام پژوهشهای علمی و کاشفان قوانین عام هستی 

 سان را تا اعماق آب و خاک هم می کشاند: قرآن حس شگفتی و کنجکاوی علمی ان

پاره که ابری است از تاریکی است که بر فراز موجی بر فراز آنست؛ موجی یی ژرف که تاریکیهای دریاهمچون "یا 

خدا آنکس را که آنرا ببیند و نتواند دستش را بیرون آورد، )انسان( است؛ هرگاه ای از آنها بر فراز پاره ای دیگر 

امروز که انسان با ابزار و تجهیزات پیشرفته چون  ؛(۴۰هیچ نوری نیست" )نور، ننهاده است، نوری برایش 

زیردریایی توانسته به اعماق دریاها و اقیانوسها برود، بخوبی می داند که هر چه فروتر رود تاریکی 

یکی بر بیشتر می شود؛ در هر الیه یکی از نورهای هفتگانه خورشید از میان می رود. "امواج تار

از انسان بطور تصاعدی تاریک می شوند؛ تا آنجا که اعماق دریاها فراز یکدیگر" از اینروست که 
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متری در امواج تاریکی فرو می رود و دستش را هم نتواند دید. براستی چه کسی پیامبر را  ۲۰۰عمق 

بود؟ بشر پیش از این  در آن روزگار از الیه های تاریک دسته بندی شده در ژرفای اقیانوسها آگاه کرده

 از خود می پرسید: مگر در ژرفای دریا هم امواج است؟ از چه رو آنجا تاریکی کامل است؟ و...

ذهن کنجکاو  در اینجا(؛ ۶"هر چه در آسمانها و زمین، و در میان آنها، و زیر خاک است از آن خداست" )طه، 

هنگام نزول قرآن بشر  آنست می شود.رون دزیر زمین و آنچه در زمین و آسمان، میانه انسان متوجه 

نه می دانست در فضای میان آسمان و زمین چیست، و نه می دانست چه ثروت هنگفتی در زیر زمین 

از منابع نفت و گاز گرفته تا معادن سنگ و فلزات ارزشمند و گرانبها، و البته چه آثار گویایی از 

  زندگی پیشینیان، در دل خاک نهفته است.

 یکی از آنهاست: پیشرفت زندگی اجتماعی انسان، چیزهای بیشتری الزم است؛ آهنبرای 

انسان تا سده  ؛(۲۵فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودی برای مردم است..." )حدید، فرو و آهن را  "...

هیجدهم هنوز به خواص فیزیکی این مهمترین فلز و ارزش کاربردی آن در صنعت و اقتصاد و 

در اساسی ؛ و اینکه وجود عنصر آهن در ترکیب خون انسان نقشی سازی و دفاع پی نبرده بودساختمان 

نکته مهمتر آنکه قرآن از نزول )فرو فرستادن( آهن سخن گفته است؛ همچنانکه از زندگی وی دارد. 

ست و نزول وحی و باران و... می گوید. همانگونه که علم امروز پی برده که آب از بیرون زمین آمده ا

در زمین مستقر شده است، آهن زمین بلکه همه منظومه شمسی نیز در بیرون تولید شده است؛ درجه 

حرارت خورشید حتی در هسته مرکزی اش نیز برای تشکیل آهن کافی نیست و آهن در ستاره های 

د. تولید می شواست، میلیون درجه ششصد آنها بیش از ی درونبسیار بزرگتر از خورشید که حرارت 

عظیم بیش از اندازه شود انفجاری  ، که عنصری سنگین است،در این ستاره ها هر گاه مقدار آهن

شهابهایی که به کره زمین اصابت کرده  ؛می شودپخش رخ داده و آهن در فضا  "نواختر ابرموسوم به "

زمین که عناصر و ویژگی کره که سرعت باالی آنها  بوده اندو نیکل اند حاوی مقدار بسیار زیادی آهن 

نه تنها آهن که فلزات سنگین آهن را به مرکز زمین هدایت کرده است. سنگین را بسوی مرکز می راند، 

آیا آهن چون طال، پالتین و اورانیوم نیز پس از برخورد ستارگان نوترونی وارد زمین شده اند... 

موجود در هسته زمین، که  در باره اینکه آهن مذابتحقیقات بدینگونه به مرکز زمین رفته است؟ 

چگونه از بیرون منظومه شمسی تولید و به مرکز زمین رفته است، محرک میدان مغناطیسی زمین 

     ادامه دارد... ، است

به گردش در می آید، و پیاله های بلورین؛ جامهای بلورین از نقره که )میان بهشتیان( "و جامهای سیمین میانشان 

چرا نقره؟ طال که گرانبها تر است! نقره فلزی است که (؛ ۱۶و  ۱۵" )انسان، بدرستی پرداخته شده اند
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اگر تکه کوچکی صدها برابر بیشتر از ضد عفونی کننده های دیگر. را می کشد؛ ها و باکتریها میکرب

نقره در ظرف آب انداخته شود، آنرا پاک می گرداند. تغییر رنگ نقره خود نشانگر آلودگی هواست. 

 !ان فهمید که چرا پیامبر فرمود: جز انگشتر نقره به دست نکنیدنیز می تو

 

 ان جانوران و گیاهطبیعت زیستمد؛ 

د، و از خودشان )نفوس انسانی( و انزمین می رویاز "پاک است خدایی که همه پدیده ها را جفت آفریده است؛ از آنچه 

" و یافتن جاندارانی که هنوز بدانها علم ندارد( )راهنمایی اندیشه برای جستجو در طبیعت از آنچه هنوز نمی دانند

پژوهشهای علمی و کاشفان ان پیشگاممی توانست مسلمانان را این خطوط روشن راهنما  (؛۳۶یس، )

 ! سازدقوانین عام هستی 

ون "اوست آنکه از آسمان آبی فرستاد؛ پس از آن همه گونه روییدنی بیرون آوریم؛ پس از آن )روییدنیها( سبزینه بیر

ماده سبز رنگ گیاه شناسی امروز می گوید که . (۹۹..." )انعام، فشرده آوریم و از آن )سبزینه( دانه های 

کلروفیل( همانست که نور خورشید را جذب می کند، عمل فتوسنتز انجام می دهد و بدینگونه سبزینه یا )

 سبز رنگ پدیدار نمی شود. غذای مورد نیاز گیاهان را تهیه می کند؛ دانه و میوه بدون این ماده 

قرآن همچنین با بیان ویژه خود کنجکاوی را در ذهن انسان بر می انگیزد تا به تحقیق و کشف ماده 

 خشک و سیاهی بپردازد که از گیاه بدست می آید: 

ه این ماده خشک و سیاه چ (؛۵و  ۴ه گرداند" )اعلی، ا"... آنکه گیاهان را برویاند و سپس آنها را خشک و سی

سنگ، این ماده خشک و زغال که زمین شناس روشن شده است دانشمندان برای می تواند باشد؟ امروز 

بر روی گیاهان )گیاهان مرده و جنگلهای در خاک با افزایش گرما و فشار سیاه، منشأ گیاهی دارد و 

 چیز دیگر؟ پدید آمده است. آیا ماده مورد نظر قرآن همین است یا  طی میلونها سالتحلیل رفته( 

مگر با گیاهان سبز آتش  (؛۸۰"آنکه برای شما از درخت سبز آتشی نهاد، و شمایید به آن فروزندگان" )یس، 

افروخته می شود؟ بی تردید، از دیرباز هم انسان به تجربه دریافته بود که با چوب خشک درختها آتش 

قابلیت آتش افروزی اکنون آنچه اصل و کارکرد بپا کند. ولی قرآن می خواهد ذهن انسان را به ماهیت 

خشک است که چنین قابلیتی دارد زیرا چوب متوجه گرداند. هر چیز خشکی آتش نمی گیرد. یافته است 

     است. انجام می داده ی بوده است که تبادل اکسیژن با دی اکسید کربن درخت سبزپیش از آن 

نگور و کشتزار و درختان خرما، رسته و نارسته از یک بن، نزدیک بهم و باغهایی از اقطعه هایی است "و در زمین 

برتری نهیم برخی را بر برخی در خوراک؛ همانا در اینست )با این وجود( که )همگی( به یک آب آبیاری می شوند؛ و 
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)با سخن از درختان میوه ای است که از یک زمین (. ۴نشانه ای برای مردمی که خرد می ورزند" )رعد، 

قرآن دارند؛ اما ارزش خوراکی آنها یکی نیست. ی هم می رویند و آبشخور یکسان ه(خواص مشاب

شرایط بیرونی یکسان برای میوه ها را دلیل تفاوت کیفی آنها در ماهیت نمی بیند، و ذهن انسان را به 

شه کیفیت درونی میوه ها متوجه می سازد؛ بدینگونه، قانون عامی را بیان می کند تا هم راهنمای اندی

در کشاورزی و باغبانی  تحقیق آغاز نقطهو هم باشد  وی از جهانهای انسان در گسترش دانش و شناخت

        گردد. 

 ویژگی های عام زندگی اجتماعی جانداران، بر قوانین عام جهان زیستمند تأکید دارد: با بیان قرآن 

ر آسمان( پرواز می کند، مگر جوامعی مانند شما..." "نیست جنبنده ای بر روی زمین، و نه پرنده ای که با بالهایش )د

محرک همه کنشها و واکنشهای فردی و جمعی در میان اجتماعات  بقاءتالش برای و  امنیت؛ (۳۸)انعام، 

 گوناگون زیستمند است. 

ه هنگامیکه )سلیمان و لشکریانش( به وادی مورچگان رسیدند، مورچه ای گفت: ای مورچگان! به درون خان... "

مگر مورچگان با هم گفتگو می ؛ (۱۸هایتان بروید مبادا سلیمان و لشکرش ندانسته شما را پایمال کنند" )نمل، 

عالئم ارتباطی و خبر دهی بسیار پیچیده دستگاه از مورچگان د که نمی دانجانور شناسان کنند؟ امروز 

قرار می کنند و پیام رسانی می مورچگان با پخش مواد شیمیایی با یکدیگر ارتباط بربرخوردارند. ای 

و مورچگان با جنگ شده است. " نامیده زبان شیمیایی؛ زبانی که در اصطالح زیست شناسان "کنند

 جنگ و لشکرکشی روی می دهد!   نیز همچون انسانها آنها در میان بیگانه نیستند؛ لشکر کشی هم 

پرواز می کنند؟ کسی جز های باز و گاه بسته بالبا گاه و  "آیا به مرغان هوا نمی نگرند که بر فرازشان بال گشوده اند

با این ؛ (۱۹که او به احوال همه موجودات آگاه است" )ملک، دارنده آنها )در هوا( نیست خدای مهربان نگه 

تعقلی در اندام مناسب پرندگان برای پرواز و چگونگی آن برانگیخته  –انسان به تحقیق تجربی  پرسش،

 می شود.   

ودی آنها را که به آیات ما کفر ورزیدند در آتشی سوزان در آوریم که هر گاه پوستهایشان برشته گردد، پوستهای "بز

پرسش علمی که در  (.۵۶دیگری را برجایش نهیم تا عذاب را بچشند؛ همانا خداوند ارجمند و حکیم است" )نساء، 

شته شده با پوست جدید، و ادامه متن این سرانجام شناسی مطرح است به جایگزینی پوست کهنه بر

عذاب، بر می گردد. بشر در عصر رسالت هرگز نمی دانست که اعصاب حسی انسان در زیر پوست 

است و اگر پوست بسوزد دیگر دردی احساس نمی شود. علم تشریح )آناتومی( در زیست شناسی 

   بتازگی به این حقیقت پی برده است!
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  و نظریه تطور   آفرینش انسان

 بسیار انگیزاننده است:روانی وی  –و ساختمان فیزیکی انسان خلقت نظریه های علمی قرآن در زمینه 

گرد آوریم؟ بله ما می توانیم )حتی( سرانگشتانش را )با حالت را  استخوانهایش"آیا انسان پندارد که هرگز نتوانیم 

  . (۲ – ۳نخستین( مطابقت دهیم" )قیامت، 

ین پرسشها در ذهن جای می گیرند: استخوانهای انسان و سرانگشتان او چه با تفکر در آیه فوق ا

خصوصیاتی دارند که بر آنها تأکید شده است؟ امروز میدانیم که ویژگیهای مهم هویتی انسان )نژاد، 

جنس، سن، قد ...( در استخوانهای وی پس از هزاران سال نیز بر جای می ماند؛ نیز می دانیم که حتی 

نمی توان در جهان یافت که اثر انگشت یکسان داشته باشند؛ بگونه ای که اثر انگشت هویت  دو نفر را

شابه داشته باشند! ( مDNAر )حتی اگ هر کس را روشن می سازد. اثر انگشت انسانها متفاوت است،

 امروز دلیل این مثال و تأکید قرآن بر آنرا بهتر می فهمیم. 

ساختار همانا انسان را در نیکوترین به کوه سینا؛ سوگند به این شهر ایمن؛ سوگند به انجیر و زیتون؛ سوگند "

 . (۴آفریدیم" )تین، 

امروز همچنین دانشمندان فیزیولوژیست و روانشناس بر ساختار ویژه و بهینه شده انسان گواهی می 

انسان کشف روانی و دستگاه مغز و اعصاب  –دهند؛ با اینکه هر روز شگفتیهایی از ساختار فیزیکی 

می شود، بنظر می رسد این شگفتیها بی پایان باشند و لذا بزرگترین دانشمندان معاصر نیز از انسان 

)الکسیس کارل، انسان موجود ناشناخته(. طرز قرار کرده اند کماکان بعنوان "موجودی ناشناخته" یاد 

شکل ممکن است؛ بگونه ای گرفتن اعضای درونی و بیرونی بدن انسان نیز به بهترین و مناسب ترین 

که هیچ دانشمندی تاکنون نتوانسته مدلی دیگر از ترکیب اعضاء بدن انسان پیشنهاد کند که این ساختار 

 بهتر و کارآمدتر گرداند. قرآن مراحل خلقت و رشد انسان را نیز شرح داده است: می توانست را فرضا 

او را نطفه گردانده جایگاهی )در رحم مادر( برایش گشودیم؛ "و همانا انسان را از عصاره گل آفریدیم؛ پس آنگاه 

پاره گوشت و از آن پاره علقه آفریدیم و از علقه )سامانه حیاتی بهم پیوسته؛ آغاز شکل گیری جنین( آنگاه از نطفه 

یدن جان گوشت استخوان خلق کردیم؛ سپس بر استخوانها گوشت پوشاندیم )و آن پیکر را کامل گرداندیم(؛ سپس )با دم

 (؛ ۱۲ – ۱۴و جهشی کیفی( آفرینشی دیگر رقم زدیم؛ آفرین بر قدرت بهترین آفریننده!" )مؤمنون، 

 شکیل جویده، گوشتی پاره از آن از پس ،ای هعلق از آنگاه ای، نطفه از سپس آفریدیم، خاکی از( نخست) را شما ما"

 دهیم قرار رحمها در بخواهیم را آنچه و سازیم، مبرهن و آشکار شما برای( آفرینش در را خود توانایی) تا ناشکیل؛ و

 (؛ ۵..." )حج، معین سرآمدی تا
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"آیا روزگارانی بر انسان نگذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ همانا آفریدیم انسان را از نطفه ای بهم آمیخته، و او را می 

 ؛(۲های شناسایی( گرداندیم" )انسان، آزماییم )و برای موفقیت در آزمونها( او را شنوا و بینا )دارای ابزار 

 (.۲۰و  ۱۹"و آفرید او را از نطفه ای؛ پس به اندازه درآورد؛ سپس راه )هدایت( او را آسان گرداند" )عبس، 

خاک و قرآن با بیان گوشه ای از حقایق مربوط به تطورات جنین و مراحل تکاملی آفرینش انسان از 

عصب و حواس، حقایقی که جهان در عصر رسالت با آنها نطفه و خون و گوشت و استخوان و سپس 

آشنا نبود و با پیشرفت علم جنین شناسی در این اواخر به حوزه شناختهای انسان وارد گردید، انسان را 

برای پژوهش بیشتر در زمینه پیدایش و تکامل فیزیکی و اجتماعی انسان کنجکاو می سازد. امروز علم 

متشکل از عناصری است که همان عناصر سازنده خاک و گل است و اینکه دانسته است که جسم انسان 

 (.DNAهمه خصوصیات و صفات فیزیولوژیک انسان در همان نطفه ناچیز تعیین شده است )

تکاملی بر روی زمین و در مسیر معین مراحل پیمودن حتمی به را ذهن و اندیشه انسان همچنین قرآن 

 می دهد:  تاریخ سوق 

جمع می گرداند؛ سوگند به ماه آنگاه که )از جنبندگان که ( ونه نیست! سوگند به شفق؛ سوگند به شب و آنچه "نه؛ اینگ

 – ۱۹)تا به کمال رسید(" )انشقاق، تحول می کنید بدر کامل می شود؛ هر آینه شما از مرحله ای به مرحله ای دیگر 

  ؛(۱۶

 .(۳۳را بر جهانیان برگزید" )آل عمران، "همانا خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران 

دیدگاه رایج اسرائیلی در میان مسلمانان که انسان از یک زوج )آدم و حوا( بوجود آمده است، برخالف 

آدم قرآن آدم را چون سایر پیامبران برگزیده ای از میان مردمان نامیده است. انسان بر آدم تقدم دارد؛ 

حیات و موجودات قرآن تطور . باری، و مسئول کنونی است، مختار ه"ابولبشر" نیست؛ نماد انسان آگا

 :را در مراحل گوناگون می نمایاندزیستمند 

تطور هم در جنین شناسی نظریه در این آیه،  ؛(۱۴"در حالیکه شما را در مراحل متوالی آفرید" )نوح، 

قابل ش و تحول موجودات زنده( دیرینه شناسی )پیدایدر )مراحل رشد جنین از نطفه و علقه و ...( و هم 

جهان تحول و تطور پذیرش ولی پذیرفتنی نیست؛ ثبات انواع و ناگهانی آفرینش بی تردید تطبیق است. 

المارک و داروین )تطبیق با محیط، تبدل تکاملی فرضیه های نزدیکی به الزاما بمعنی در قرآن زیستمند 

نباید تحول و تطور قرآنی را بر فرضیات اثبات نشده هرگز . انواع، تنازع بقاء و انتخاب طبیعی( نیست

باید از نفوذ و تأثیر عنصر منطبق نمود، که این خیانتی آشکار به قرآن و حقانیت جاودانه آنست. تکاملی 

و  پژوهشدر زمینه های علمی گوناگون برای خطوط راهنمای قرآنی . عاطفی در اینجا پیشگیری کرد
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ل و تطور حیات از آب و خاک و گل... تا "ساختار نیکو" و دمیدن مراحل تحواندیشه ورزی است. 

  "روح الهی" در آیات زیر نمایان است: 

 (؛ ۵۴"اوست آنکه از آب بشری آفرید؛ پس برای او نسب )تبار( و سبب )پیوند خویشی( قرار داد..." )فرقان، 

 نمی ممکن زمین در آب استقرار دونب حیات پیدایش ؛(۳۰"و به همه چیز از آب زندگی بخشیدیم" )انبیاء، 

؛ آب شرط اولیه حیات است. اگر آب نبود، گیاهان نبودند؛ اگر گیاه نبود جانوران نبودند؛ و اگر بود

 سطح زمین آب است.   %۷۵بیش از جانوران نبودند، انسان نیز در کره خاکی ظهور نمی توانست کرد. 

 (؛ ۵۵می گردانیم، و بار دیگر از آن بیرونتان می آوریم" )طه، "و از آن )خاک( شما را آفریدیم، بدان بازتان 

 (؛ ۱۱"همانا آفریننده بشری از گل هستم" )ص، 

 (؛ ۱۴")خداوند( انسان را مانند کوزه سفالی از گلی خشکیده آفرید" )رحمن، 

 (؛ ۲۶"و همانا انسان را از گلی خشکیده  گرفته شده از گلی تیره و بد بو آفریدیم" )حجر، 

 (؛ ۱۱"ما ایشان را از گل چسبنده ای آفریدیم" )صافات، 

 (. ۹و  ۷..." )سجده، آفرینش انسان را از گل آغاز نمود... سپس آراستش و از روح خویش در آن دمید"... و 

از آب و خاک تا گل چسبیده، تیره، بد بو و خشکیده... همه بیانگر مراحل تکاملی حیات است. گذر از 

 احل تکاملی زمان بر بوده است:هر یک از این مر

این سرآمد تعیین و ( برسیدتکامل نهایت )تا به مقرر داشت سرآمدی سپس "او آنکسی است که شما را از گل بیافرید؛ 

     (؛۲" )انعام، )تنها او از آن آگاه است( نزد اوستشده 

دمیدم، برای او به سجده در آیید" )ص،  "پس )ای فرشتگان( هنگامیکه او را )انسان را( آراستم و از روح خود در او

 (؛ ۷۲

؛ آنگاه )که به کمال رسیدید و آدم نماینده و نماد شما گردید( دادیم)شکل(  صورتبه شما "شما را آفریدیم و سپس 

آیات (؛ ۱۱" )اعراف، فرشتگان را گفتیم که آدم را سجده کنید؛ پس سجده کردند مگر ابلیس که از سجده کنندگان نبود

آزاد و اندیشمند تا انسان بشری و و شمایل گل تا شکل تکاملی آفرینش انسان از مراحل بیانگر فوق 

انسان. بیولوژیک، و از آن تا تکامل اجتماعی و فرهنگی پدیده های : از تکامل مواد آلی تا استکنونی 

می  انسان درعظیم  تکاملی جهشاین  ساز زمینهپدیده ها را  هویتآگاهی به  و کالمیا " نامها علم" قرآن

  رساند:  زمین روی بر خداوند جانشینی مقامبه  را اوداند که 
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 خواهی را کسی آیا گفتند دهم؛ می قرار جانشینی زمین در من که گفت را فرشتگان پروردگارت هنگامیکه( آر بیاد")

 چیزهایی من گفت( خدا) کنیم؟ می تقدیس و ستایش ترا ما آنکه با بریزد خونها و کند فساد( زمین) آن در که گماشت

 از مرا گفت و کرد عرضه فرشتگان بر آنرا سپس آموخت؛ آدم به را نامها همه( خدا) و. دانید نمی شما که دانم می

          (. ۳۰ – ۳۱ بقره،" )گویید می راست اگر سازید آگاه ایشان نامهای

 

 انسان روانشناسی 

شده است؟ نسبت داده پیشانی اش انسان به گناه و لغزش چرا (؛ ۱۵آن پیشانی دروغگوی خطاکار" )علق، ..."

پیشانی پژوهشهای علمی بتازگی به این حقیقت دست یافته که  است؟موجود چه رابطه ای میان ایندو 

بخش جلویی مغز به  راست و دروغ است.سخنان و بد و نیک گیری و نقطه آغاز اعمال  محل تصمیم

و وتاالموس تشکیل یافته است؛ تاالموس داده های حواس را دریافت سمت پیشانی از تاالموس و هیپ

می کند و کار هیپوتاالموس بروز هیجانات و عواطف و نیز کنترل آز و خشم و ترس و ساماندهی 

در برابر پدیده های متضاد و بی معنا از آنجا که آسیب به این ناحیه منجر به بی تفاوتی شهوت است. 

کانون روان شناسان کارکرد پیشانی در تمایالت آگاهانه انسان روشن گردید؛  شده است،شدن هنجارها 

   (.    ۱۴۶)جالتلی و زارات، مغز و ذهن، ص کرده اند انسان را در همین ناحیه برآورد  اراده آزاد

؛ از ضرورت خواب شب و فواید آن همگان (۲۳از نشانه های او، خواب شماست در شب و روز" )روم، و "

می فشار خون باال رفتن برای پیشگیری از سکته و راهی د؛ خواب نیمروز را نیز علم امروز آگاهن

اتی که قرآن ارائه داده است، زمینه ای برای ادامه ینیز نظرزمینه چرایی خواب و ماهیت رؤیا در داند. 

 : استفراهم ساخته پژوهش و اندیشیدن 

که حکم مرگ داده و آنرا ( جاند )نگاه می دارکند؛ پس  می قبضرا هنگام مرگ و هنگام خواب جانهایتان خداوند "

در این حقیقت نشانه های روشنی است برای آنها که اندیشه می همانا معین. سرآمدی رها می کند آن دیگری را تا 

  (.۴۲ورزند" )زمر، 

نوز چرایی چنانکه در بررسی فلسفه علم روانشناسی دیدیم، نظریه های این علم قرین فلسفه است و ه

تطابق دقیق مشاهدات انسان در خواب و بیداری یک ؛ نیز خوابیدن و خواب دیدن انسان روشن نیست

ند؛ برخی ناشی از ه اتولید مواد سمی دانستخستگی مفرط و عده ای برخی علت خواب را معماست. 

ناسان و نیز ناشی از رخوت عضالت و... امروز بیشتر روانشو پاره ای  ترشح غده هایی مخصوص

برون رفت موقت جان از تن فالسفه می گویند که خواب تبیین مادی روشنی ندارد و برخی از آنها آنرا 

را در وقایع زمان بیداری می دانند که مغز ها یا ؤ. روانشناسان ماده گرا ریشه ر)هدسون تتل( می دانند
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تبیین خوابی که در بیداری تحقق پیدا  ازاینان یا(؛ اما ؤلوف، در باره روتولید می کند )پائ در خواب باز

در آیه توانند. اناز مرزهای ماده و زمان و مکان در خواب، انسان فرا رفتن از تبیین و نیز می کند، 

  خواب و مرگ از جهتی همانند دانسته شده است.دو امر فوق، 

 (؛ ۴" )فتح، افزایندبی خود بر ایمانایمانی "اوست آنکه در دلهای مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا 

به همراه خود می گفت: اندوهگین مباش که خدا با ماست؛ پس خدا او و  ،در غار بودندآندو که ... در آن هنگام "

  ؛(۴۰را بر او فرو فرستاد" )توبه، خویش آرامش 

 .(۲۸" )رعد، می گیرد آرامدلها یاد خدا همانا با "

و نگرانی منشأ بیماریهای سخت جسمی و روحی در  امروز همه می دانند که ترس و اندوه و دلهره

در جامعه، می شود؛ و باز اینکه دلها در این هنگام با یاد خدا آرامش بسیار مشکالت بروز انسان، و 

و در این آرامش درونی است که اندیشه و خرد کارآمد می شود و ایمان را فزونی و نیرومندی  می یابند

نیز توان انکار خدا نیرومندترین انگیزه روانی است؛ حقیقتی که منکران ایمان بخداوند یکتا می بخشد. 

آنرا ندارند! سالمت جسمی و روانی نتیجه این ایمان است؛ حقیقتی که باز آمارها بر آن گواهی می 

فلسفه ها و نظامهایی که برخالف آنند، رنج آور  ؛منان مطابق با هدف آفرینش زندگی می کنندؤم. دهند

 هستند. او مشکل ز

خشم خود (؛ "۴۰، ی" )شوررا خدا می دهدد پاداش او نو آشتی کببخشد اگر کسی و "کیفر بدی همانند آن بدی است؛ 

 (.۱۳۴کار( را ببخشند" )آل عمران،  را فرو نشانند و مردم )خطا

ته امروز علم بخشی از پاداش دنیوی خدا به آنها که می بخشند و کینه را از دل می زدایند روشن ساخ

. اما انتقامجویی و قهر پایدار سبب بیماریهای بخشی از این پاداش استروانی سالمت جسمی و ؛ است

باال رفتن کلسترول و فشار خون، سر درد، بیخوابی، نابسامانی گوارشی می شود و تفکر منطقی قلبی، 

  رود. صبوری، امیدواری و اعتماد بنفس نیز از دست می  ؛را هم دشوار می سازد

       

      معاد انسانی و  "نسبیت"

به نسبیت واحدهای شمارش و ، و البته به زبانی ساده، قرآن در آیات زیر اندیشه انسان را بروشنی

در روزگاری که انسان "زمان" را مطلقی ثابت، ازلی، همیشگی آنهم ؛ سنجش زمان متوجه ساخته است

 :و حتی برتر از "خدایان" می شمرده است
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اندازه اش باال می برد بسوی خود در روزی که )آنرا( را از آسمان تا زمین تدبیر می کند؛ پس  (هستی)ر "خداوند ام

 (؛ ۵هزار سال است" )سجده، در شمارش شما 

 (؛ ۴است" )معارج، )زمینی( در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال بسوی او "فرشتگان و روح عروج کنند 

 (؛ ۱۷ازد" )مزمل، را پیر سان "... روزی که کودک

  (.۴۷شماست" )حج، در شمارش "همانا یکروز )در قیامت( نزد خدا چون هزار سال 

؛ نه مستقل زمان و مکان مقادیر و مفاهیمی نسبی اندمی دانیم که ، خاص بر پایه نظریه نسبیتامروز 

دیگر کرات  در زمین واز ماده که از خواص ماده اند. مقدار واحد های زمان )روز، سال و ...( 

می تواند در کره ای دیگر متفاوت و حتی نیز در زمین توالی زمانی حوادث یکسان نیست؛ ی آسمان

ی باالتر سرعتتاکنون ؛ تقارن زمانی نیز وابسته به شخص ناظر و ایستگاه مشاهده است... برعکس باشد

وقف است؛ هر چه نور در جهان مادی کشف نشده است. در این جهان، زمان برای نور مت از سرعت

سرعت پدیده ای به سرعت نور نزدیکتر باشد، زمان برایش کندتر پیش می رود؛ اگر فراتر از سرعت 

! و در اینصورت نور نسبت به آن زمانمند می شود نور حرکت کند، زمان برایش به عقب می رود

ماید، نور می تواند سال گردش خود می پیان می دانیم مسافتی را که یک جرم آسمانی در هزارهمچنین 

، مسافتی که ماه در هزار سال راتب نابلسیبنا بر محاسبات نجومی . (۵طی کند )سجده، چند روز در 

می پیماید برابر با مسافتی است که نور در یکروز طی می کند )شگفتیهای خداوند در جهان آفرینش، 

 (. ۷۴ – ۷۵ص 

 دانسته است: هان آفرینش امام علی نیز زمان و مکان را نسبی و وابسته به ج

 پیدایش از پیش که همانگونه نیست؛ همراه وی با چیزی و است پاینده سبحان خداوند تنها جهان کار پایان از پس"

 و سالها و اوقات و مدتها جهان نابودی هنگام( زیرا) بود خواهد مکان و زمان بدون نیز آنفنای  از پس بوده، آفرینش

  نهج البالغه(.  ۲۲۸خطبه از ) "وجود ندارند ساعات

کند تر پیش می رود و زمان تر  گرانشی نیرومندهای در میدانمی دانیم که  نسبیت عامبر طبق نظریه 

در قرآن را  می توان سرگذشت "اصحاب کهف"نظریه این بر پایه اکنون منحنی است. مسیر نور نیز 

بندگی غیر خدا تن دهند؛ و خداوند از آنها  اینان جوانان موحدی بودند که نمی خواستند بهبازنگری کرد. 

 خواست به غار پناه برند:

هنگامیکه از آنان و آنچه جز خدا می پرستند کناره گرفتید، پس به غار پناه برید که پروردگارتان )سایه( رحمتش را "

 (. ۱۶بر شما می گستراند؛ و در این کارتان آرامشی برایتان فراهم می سازد" )کهف، 
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سال شمسی(  ۳۰۰سال قمری )یا  ۳۰۹بیرون از غار زمان سپری شده برای مردم ر حالیکه دباری، 

همواره سرگذشت گذر بسیار متفاوت زمان در این بوده است، برای افراد درون غار تنها یکروز بود! 

خدا" رحمت زیر نام کلی "قرآن این تفاوت را پرسش برانگیز بوده است؛ و مفسران قرآن برای مسلمین 

به تغییر گرانش خدا" را در این سرگذشت رحمت می توان "، بر پایه نسبیت عاماست. کرده تبیین 

در نسبیت عام، محیط درون غار و در نتیجه کند شدن گذر زمان برای افراد درون آن تعبیر کرد. 

؛ نور نیز در گذر از میدان نیروی گرانش خاصیت فضای میان اجرام است و قابل تغییر می باشد

 خمیده می شود: کج و گرانشی قوی 

به فرو رود و هنگامی که کج شود به سمت راست ایشان از غار بر آید )نور( خورشید را هنگامی که بینی می "و 

به سمت راست و چپ منحرف می شود؛ نور خورشید به درون غار نمی تابد و ))منحرف( گردد خم سمت چپ آنها 

)قرار گرفتن ماده در میدانهای گرانشی  غار هستندفراخنای در آنان و ی غار( میدان گرانشافزایش احتماال بدلیل 

 . (۱۷" )کهف، ...خداوند استآیات ؛ این از میدان گرانشی می شود(با شدن و یکی آن نیرومند سبب کشیدگی 

اعمال نیروی گرانشی ویژه در غار از یک طلوع تا غروب مدت چنانکه از آیه فوق بر می آید، 

پس افزایش گرانش به اندازه ای نبوده است که زمان متوقف شود )همچون بوده است؛  خورشید

مردم بیرون غار نیز در این مدت جذب آن نشده و تنها انحنا پیدا کرده است(، و کیهانی نور سیاهچاله 

فضای درونی غار تجربه  .(۲۵)کهف،  سال شمسی( را پشت سر گذاشته اند ۳۰۰سال قمری ) ۳۰۹

نیز به و بینندگان احتمالی آنها آسان نبود؛ برای افراد درون آن  "غارفضای لیل پخش شدن در بدنیز "

 وحشت می افتادند: 

و ما آنها را به چپ و راست می  خفتگانند؛بیدارند؛ در حالیکه می پنداشتی که ( ببینیرا می توانستی آنها "و )اگر 

!" بوداز ترس لبریز سراپای وجودت می گریختی در حالیکه ت کرده به ایشان پشگرداندیم... اگر به آنها می نگریستی 

 (.۱۸)کهف، 

بهرحال نظریه نسبیت عام انشتاین بهانه ای برای بازنگری در این داستان قرآنی است. هر چه باشد، 

در درون و بیرون غار است که تفاوت زمانی را تغییر کرده بگونه ای شرایط غار توسط خداوند مسلما 

خفتن در زمینه "انحراف پرتو نور"، "چهار در بویژه  تاریخیاین سرگذشت ته است؛ و سبب گش

فراخنای غار"، "گریز هراسناک بینندگان احتمالی" و "تفاوت گذر زمان در درون و بیرون غار" قابل 

باری، قرآن در روزگاری از اصطالحات و مفاهیم نسبیت خاص  ...استعلمی تر گسترده ی هاپژوهش

( بوسیله انشتاین با آنها آشنا ۱۹۱۵و  ۱۹۰۵سخن بمیان آورده که بشر تازه در آغاز سده بیستم )و عام 

 گردید! 
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اطمینان خاطر برای اساسا هم سرگذشت اصحاب کهف قابل تبیین است؛ نسبیت پایه نظریه بر نیز معاد 

خود را دارد،  هر لحظه فضای خاصهمچنین مطابق نظریه نسبیت، . (۲۱انسان به معاد است )کهف، 

پیامدهایش نیز در لحظات و  ؛هر عملی که در هر لحظه رخ می دهد در این فضا ثبت می شودلذا و 

 : می ماندی بر جا مکانهای مربوطه

. )خدا گوید( بخوان گشوده را بیرون آوریماش روز قیامت نامه افکندیم و گردن او به را ی هر انسان (اعمالنامه )"

 (؛ ۱۴و  ۱۳کافی هستی" )اسراء، خویشتن ؛ امروز خودت برای حسابرسی از خود را (اعمال)نامه 

گویند: وای بر ما! این و ؛ آنستاز آنچه در شوریده حال ببینی را مجرمان )پنهانکار( و  (پیش روکتاب نهاده شد )"و 

همه اعمال خود س ؛ پشماردرب (همه را)جز آنکه رد را فرو نگذای کوچک و بزرگ (عملهیچ )چگونه کتابی است که 

  (.۴۹" )کهف، کندو خداوند به هیچکس ستم نیافتند را حاضر 

سخن می در جهان ( رفتارو سخن و اندیشه انسان )شخصیتی از ضبط و نگهداری ابعاد نیز امروز علم 

 :گوید

هیچ اندیشه ای از شخصیت انسان نیست و نابود نمی شود؛ حتی اگر از شعور انگیزه و اندیشه: ( ۱

تغییری در عمل ذهن ایجاد نمی کند و هیچ کار و دگرگونی محیط و شرایط زمان گذر ن رفته باشد. انسا

همه انگیزه ها و اندیشه ها روانی انسان  –در ساختار ذهنی ذهنی از شخصیت انسان بیرون نمی رود؛ 

  می شوند: ثبت 

)ق،  ؛ و ما به او از رگ گردن نزدیکتریم"دشونفسش وسوسه می در آنچه هر "و همانا انسان را آفریدیم و می دانیم 

۱۶). 

نظم و  ،می گذردانسان ی که از ذهن یاهاندیشه ماهیت نشان می دهند که و یخ آب آزمایش بر بلورهای 

 :دنآرایش بلورها را تغییر می ده

 (. ۷هود، )"... و عرش او بر آب قرار داشت، تا شما را بیازماید که کدامیک نیکوکارترید..." 

غیر سایه پیشرفت علم، امروز دیگر باقی ماندن انگیزه ها و اندیشه ها در جهان واقعی، دیدگاهی  در

ساختار ذهنی طبیعت و ثبت و ضبط افکار و نیات انسان در کارکرد هستی شناختی نیست. پذیرش قابل 

 اوست.  معادروانی اش، مسئولیت و  –

  می گوید: پیش از اختراع ضبط صوت، ،قرآن از ثبت و ضبط سخنان انسانهمچنین  ( سخن:۲

علوم فیزیکی در سایه پیشرفتهای ؛ (۱۸")انسان( سخنی بر زبان جاری نکند مگر آنکه بر آن مراقبی باشد" )ق، 

ثبت و ضبط امواج صوتی در فضا، از اصل کلی یرش ، امروز پذتکنولوژی مخابراتی و الکترونیکیو 
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دشوار نیست؛ مسئله ابدی آن بهمان کیفیت اصلی در فضا دیگر و باقی ماندن نخستین تا واپسین انسان، 

 اصوات گذشتگان است. مجزای بازپخش گذاری و امروز چگونگی فرق علم 

 و پیامدهایش نیز در جهان ثبت می شود:انسان عمل: عمل ( ۳

به سخن آورد ما را را هر موجودی ما شهادت دادید؟ )آنها( گویند: خدایی که ضد گویند: چگونه بر پوستشان "و به 

 (؛ ۲۱" )فصلت، ...نیز گویا گردانید

کردند گواهی دهند" می موشی نهیم و دست هاشان با ما سخن گویند و پاهایشان به آنچه امهر خشان "امروز بر دهان

 (؛ ۶۵)یس، 

  (.۲۴"روزی که زبان و دستان و پاها بر کردار آنان گواهی دهند" )نور، 

ه تبدیل آنها بدر عین  ر جهان ثبت و ضبط است؛ اصل بقای ماده و انرژیعمل انسانی و پیامدهایش د

"ماده یادگار حاالت گذشته خود را حفظ : گیردبدر بر می تواند ی و نتایج آنرا هم بقای عمل انسان، یکدیگر

 ؛ مضافا بر اینکه شخصیت انسان زوال ناپذیر است(۲۱۷)مهدی بازرگان، راه طی شده، ص  می کند"

پروگراف( می تواند  هنگامی که دستگاه تصویر برداری از گرما )ایوا امروز. ای شخصیت()اصل بق

پذیرش اینکه اعمال انسان در پرده هستی ثبت می ماهیت اشیاء و کارهای انجام شده را عیان سازد، 

ی است؛ بشود، دیگر دشوار نیست. نظریه های قرآن، راه پژوهش را هموار و انگیزه آنرا تقویت کرده 

 خواهد کرد.هم قابل فهمتر برای انسان ، حقایق هستی شناختی قرآنی را تردید پیشرفتهای آتی علم

       

 و بهداشت تغذیهزیست شناسی؛ 

اصل عمومی راهنما در زمینه تغذیه و بهداشت و درمان، تحقیق تجربی خوراکیها از آغاز زایش و 

غیر مستقیم )از راه دامها( وارد بدن انسان می نیز ؛ خوراکیهایی که مستقیم و رویش در طبیعت است

 : شوند

؛ آب را بسیارفرو ریختیم  (آسمان از)"پس می باید انسان به خوراک خود بنگرد )که چگونه پدید آمده است(: ما 

یوه سپس شکافتیم زمین را؛ از آن رویاندیم دانه را؛ و انگور و سبزی را؛ و زیتون و نخل را؛ و باغهای انبوه را؛ و م

 – ۳۲و چراگاه را؛ تا بهره ای برای شما و )یا( دامهایتان باشد )که از دامها نیز خوراک تهیه می کنید(" )عبس، 

     ؛(۲۴
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"و پروردگارت به زنبور عسل ماده وحی کرد که در میان کوهها و درختان و داربستها منزل گزین؛ پس از همه ثمرات 

. از درون آنها نوشابه هایی به رنگهای گوناگون بیرون آید که در آن بخور و به راه پروردگار خویش روان باش

 (.۶۹و  ۶۸درمانی برای مردم است؛ همانا در این نشانه هایی است برای مردمی که اندیشه می ورزند" )نحل، 

متوجه و خواص درمانی عسل زنبوران و پیچیده شگفت انگیز اجتماعی انسان به زندگی در آیات فوق، 

با پیشرفت دانش جانور شناسی دانسته شده است که تولید کنندگان عسل همه زنبورهای  می شود.

این ندارند. تولید عسل و حتی در جمع آوری خوراک ماده اند؛ زنبورهای نر هیچ نقشی در )کارگر( 

همه کارها از ساخت خانه و کندو تا گردآوری خوراک را بر عهده دارند. نیز می دانیم که کارگران 

 ل خواص ارزشمند درمانی دارد و  برای تندرستی و توانمندی فیزیکی بسیار سودمند است. عس

ارزش غذایی و جانب بحس کنجکاوی و پرسشگری انسان را که هستند آیاتی همچنین در این زمینه، 

؛ ۲۵ – ۲۳)مریم، سوق می دهد خواص درمانی خوراکی هایی چون خرما، انجیر، زیتون و ماهی 

خداوند به ایوب که از رنج بیماری می (. ۳۵؛ نور، ۶۳ – ۶۰؛ کهف، ۱۴؛ نحل، ۹۶ئده، ؛ ما۱تین، 

(؛ و امروز از سفارشات عمومی ۴۲و  ۴۱نالید، سفارش پیاده روی، آب تنی و نوشیدن آب نمود )ص، 

 بسیار رایج پزشکان در درمان بسیاری از بیماریهاست! 

(، تحریم خوردن خون، مردار و ۲۳درجه یک )نساء،  احکام قرآن چون تحریم ازدواج با نزدیکانحتی 

امروز دستاوردهای را و... ، تحریم قمار و زنا و شراب، (۱۴۵؛ انعام، ۱۷۳)بقره، ک گوشت خو

آنتی بادی ها، کلسترول باال، کرم : تأیید می کندروانشناسی  علمی انسان در زمینه ژنتیک و تغذیه و

، مصرف این گوشت را زیانبار ساخته است؛ گوشت خوکدر  سمومی چون اسید اوریکتریچینا و 

عامل ( ۲۲۲بقره، ایام حیض )در آمیزش با زنان  ؛می شوندخون و مردار نیز کانون سموم و میکروبها 

برای ( ۲۳۳تغذیه کودک از شیر مادر )بقره، می شود؛  بیماریهای میکربی و حتی سرطان رحمبروز 

بیان احکام حتی در  ؛ و...استبسیار ضروری کودک اطفی رشد متعادل پایدار و موزون جسمی و ع

نیز، برای نمونه، سخن از سودهای اندکی که قمار و شراب در ازای زیانهای بیشتر برای انسان دارند، 

   زمینه ای برای اندیشه و پژوهش بدست می دهد. 

 

 تاریخ

ته(، که درستی آنها در کاوشهای )از گذشته کشف نشده تا آینده تحقق نیاف قرآنتاریخی پیش بینی های 

 باستان شناسی و در گذر ایام اثبات گشت، از اعجاز های قرآن محسوب می شود: 
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 (؛ ۴ – ۱پیروزی روم بر دشمنش پس از شکست )روم، 

که سپس  (۹۲برای عبرت مردم )یونس، در دریا پس از غرق شدن )رامسس دوم( فرعون نجات کالبد 

 ؛ مومیایی و حفظ گردید

 (؛ ۲۷ده شدن مکه برای موحدان مسلمان )فتح، گشو

 ؛ (۶ – ۴فتنه و فساد و سرکشی بنی اسرائیل )اسراء، 

در حالیکه عهد  ،مصر در زمان یوسف و "فرعون" نامیدن آن در عصر موسیحاکم "ملک" نامیدن 

مان مصر باستان را فرعون می نامدعتیق همه حاک
134

 ؛ 

 اوشهای باستان شناسی کشف گردیدند؛ ستونهای ارم و بقایای شهر عاد که در ک

که در کتب دینی یهودیان و مسیحیان نبوده و ( ۳۸)قصص، نام بردن از هامان معمار دربار فرعون 

رمز و  ، کشف یک کتیبهبا کاوشهای باستان شناسی سده نوزدهم همواره اسباب پرسش آنان بوده است.

. استمان بعنوان سردسته سنگ تراشان نام برده از هاروشن شد که این کتیبه خط هیروگلیف گشایی از 

 . بسود قرآن حل شدسرانجام تاریخی  –دینی اختالف این 

پدیده بررسیهای تاریخی قرآن نه تنها جهت تقویت انگیزه پژوهش در تاریخ، که همچنین جهت شناخت 

توحید است.  بجانب حق و عدالت وآنها راهیابی روز مسلمین و گرایشهای موجود در اجتماع و ها 

مناسبات و جبهه بندی های اجتماعی روز را  ،تجارب تاریخیسنتهای عام و جمع بندی قرآن با بررسی 

از گذشته جدا شدنی حال امروز را روشن و هموار می گرداند؛ زیرا  حرکت مقصد ومی شناساند و راه 

   نیست.  
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در دوره ای که یوسف پیامبر به مصر رفت، هیکسوسها )از نژاد اعراب( در آنجا حکومت می کردند و پادشاهان خود را "ملک" می   

 نامیدند.  
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 تم:شبخش ه

 معارف بشری

  

 را هم شامل می شود( بینش دینی) 'فلسفه'و  'هنر' ،'علم' حوزه سه در توان می را بشری معارف کل

 آن جبر از و یابد می آنرا بر غلبه راه طبیعت قوانین شناخت اب جانداران دیگر خالف بر انسان. گنجاند

و با شناخت این قلمرو آزاد می شود؛  جبرهای از تاریخی – اجتماعی نظم شناخت با ؛یابد می رهایی

و  پیونداز جبرهای درون خود آزاد می گردد و به کمال می رسد. )ذهن و روان( جهان درونی اش 

در باره کلیات و روش . استی آزادی انسان از جبرهای نامبرده راستا در فلسفه و هنر و علمهمکاری 

و کاربرد آن سخن می محدودیت علم نخست از این بخش در شناسی علوم در بخش پیشین بحث شد؛ 

   می پردازم. معارف دیگر به بررسی و سپس گویم 

    

 علمنسبیت 

 ،می باشد پیچیدهگسترده و نیز بسیار  آنها میان طرواب و است بینهایت خلقت جهان های پدیده که آنجا از

علم . رسد نمی نهایت به هرگز است هستی جهان گوناگون قلمروهای در روابط این کشف که علم کار

 شناخت به توان نمی ای زمینه هیچ در هرگز که ای بگونه ؛دارد قرار ناپذیر پایان و پیوستهتکاملی  در

 نظری دستاوردهایبیرون از خود وشش هدفمند انسان در شناخت جهان از آغاز ک. آمد نائل علمی کامل

هنوز نظریه ای در اذهان گاه ؛ شدند ساقط اعتبار درجه ازیکی از پس از دیگری،  ،علومدر ی بسیار

 در نیز امروزی دستاوردهای که هست تضمینی آیا که پرسید توان می !جا نیفتاده خبر ابطال آن می آید

 پاسخ پرسش این بهعلم و روند تاکنونی پیشرفت علم  منطق نگردند؟ نارسایا  و عتبرنام نزدیک آینده

 چشم، اجتماع و ذهن و ضمیر )جهان واقعی بیرونی و درونی(، طبیعت قوانین شناخت. دهد می منفی

 با که دقیقه علوماما حتی ؛ گشاید می رارهایی انسان از جبرهای طبیعی، اجتماعی و غریزی  انداز

 جهانو  ندشده انبنا  استوار ای شالوده و کلی اصول بر دارند، کار و سرقابل اندازه گیری  ایکمیته

(. ۸۶ ص جدید، فیزیک در جهان تصویرپالنک، )می رود  بشمار دقیقه علوم کاخ شالوده یگانه حواس

 و ریاضیات و منطق کهاصول راهنمای عقل  با و گیرد میحواس  جهان از را خودمواد اولیه  علم

 و حسی ادراکات به بخشیدن نظم هدف کند؛ میو تحلیل  بررسیآنها را  گذارند می اختیارش در فلسفه

 جهان. بشری عام عقل که کند می را استنتاجی همان معلوم مقدمات از علمی منطق. است قوانین کشف
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. گردد می تحولمنیز خود  علمی نوین کشف هر بدنبال زیرا ؛شود نمیو نهایی  قطعی هیچگاه علم بینی

نمی بسنده  است شناخته که ای ساده جهان به انساننمی شود و  خشکهرگز  انسان جویی معرفت چشمه

 بیشتر را علمی پژوهش انگیزهتنها  ،جدید قانون هر کشفپیشرفت دانش ظاهرا سقفی نمی شناسد؛ . کند

کند می
135

 می "مادی های پدیده پایدار حقیقت" ،تبدالت و تطورات همه پس در را اتمها زمانی. 

 دستاورد هر بدنبال. هستند تغییر معرض در نیز آنها که دانستند شگفتی با همگان آنکه تا دانستند؛

 پس. دهد جای خود در را جدید عناصربگونه ای متحول می شود که  علم بینانه جهان دستگاه علمی،

 گردد؛و یا تکمیل و اصالح  یرتغی دستخوش تواند می نیز است شده باورانده" حقیقت"امروز  آنچه

 اتمهای دیگر آن حقیقی عناصر" که ساختند جهان از جدیدی تصویر کوآنتوم نظریه و نسبیت نظریه چنانچه

 اولیه کوآنتوم و آنها نوری سرعت به متقابل کنشهای که هستند پروتونها و الکترونها امواج بلکه نیستند شیمیایی

 و آید می بوجود پروتون یک و الکترون یک اتحاد از نوترون(. ۹۳ ص همانجا،) "مشروطند آنها کنش

 به یا کند وصلت پروتون با الکترون آنکه بهمشروط  ؛شود می تشکیل نوترون و پروتون از اتم هسته

 ناشی اجسام شیمیایی و فیزیکی خواص. آید می بوجود یدروژنه اتم یک یا نوترون یک بچرخد آن گرد

 نمی هیچکس اما. کند می جلوه لوحانه ساده ما نظر در پیشین گرایی حقیقت" امروز پس .است ترکیبات این از

با توجه به اینکه عمل . (همانجا) "ساخت نخواهد متصف صفت این به را ما کنونی دانش آینده که بگوید تواند

کامل  یگزینجا تواند می علم آیاکه پرسید نیازمند حقایق ثابت یقینی است، می توان رهایی بخش انسانی 

 که دین جایگزین آنرا تواند نمی علم تکامل به رو پیوسته روند و نسبیت باشد؟ فلسفه حتی یا و دین

 جامعه در را خود کارکرد و جایگاه کدام هر گرداند؛ است هستیو تغییر ناپذیر  ثابت نظم بر مبتنی

 . باشد می دارا انسانی

 مابعد حقیقی جهان" که است هدفی بسوی االطالق علی علمی معرفت و علم بینی جهان منظم پیشرفت

  :گفت توان می اطمینان با که است آنچیزی این گیرد؛ می نام" الطبیعی

 دسترس از که دارد وجود نیز دیگری جهان بلکه نیست، موجود جهان یگانه احساسها جهان اینستکه ما سخن همه"

 واقع، در. دهد می حواله آن به را ما مدام علمی کار هم و عملی زندگی هم که جهانی است، بیرون ما مستقیم درک

 که را آنچه باید جوینده چون و. دهد می سوق آن نهایی ساختمانهای کشف به را جوینده جهان، از ما معرفت تلطیف

. کند می فرض مسلم کلمه، مطلق بمعنای را، حقیقی جهان واقعی موجودیت بشمارد، حقیقی است وی پژوهش موضوع

 عینی طبیعت به اندکی اینکه به را امیدش و اوست کار شرط طبیعت در مطلق ذات یک وجود به استوار ایمان این
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تخیلی،  –منطقی علم وفادار بود و از خیال پردازی پرهیز کرد. در فیلمها و کتابهای علمی  –نه البته باید به ساختار عقالنی در این زمی  

که عمدتا در امریکا تولید می شود و حامیان سلطه جهانی غرب آنها را برای گسترش تسلیم طلبی جهانیان پخش و تبلیغ می کنند، شیفتگی به 
ه کنندگان را به خیال پردازی بی حد و حصر کشانده است. آرزوی پیشرفت علوم و فنون برای حل مسائل و مشکالت عدیده قدرت و سلطه تهی

جوامع بشری نیست؛ برای فراهم ساختن امکانی برای کنترل سیستماتیک انسانهای روی زمین و برده ساختن آنهاست! جنون قدرت و سلطه 
ا داشته که روزی بتوان سرباز و جاسوس امریکایی را نامرئی کرد و از دیوارهای آهنی و بتونی عبور گری آنها را به این خیال و آرزو و

شتار داد؛ با ساخت رایانه های کوآنتومی سازمان سیا را در دستیابی به محرمانه ترین اسرار ملتها توانا ساخت؛ سالحهای پرتو افکن با توان ک
 ستارگان" به راه انداخت؛ اندیشه انسانها را خواند و آنها را کنترل و برنامه ریزی کرد و...         و تخریب بسیار باال تولید کرد؛ "جنگ 
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در روند پیشرفت دانش، (. ۹۶ – ۹۷ ص همانجا،) "بخشد می نیرو گیرد بر پرده رازها از و شود نزدیکتر

  :شوند می وارد تر انتزاعی مفاهیم و روند می کنار کهن تصورات

؛ (۹۸ ص همانجا،) "رود می باال الطبیعی مابعد حقیقت سوی به لوحانه ساده واقعیت از نظری پژوهش بدینسان،"

 و ماند، می بجا الطبیعی مابعد حقیقی جهان و ظاهر جهان بین گذارناپذیر گودالی همچنان دقیقه، علوم نظرگاه از" اما

 در حال، عین در اما. کند می شدیدتر معرفت برای را وی اشتهای که آورد می پدید کششی علم مرد نظر در گودال این

 الطبیعه مابعد در علم باشد، چه هر دانش کامیابیهای. نیست دانش حد در آن از عبور که خورد می بر مرزی به آنجا

 "است آن ناپذیر وصول مقصد بلکه نیست، علمی پژوهش مبدأ الطبیعی مابعد حقیقی جهان پس... کرد نخواهد نفوذ

 (. ۹۸ – ۹۹ ص همانجا،)

از سخنان این دانشمند فیزیک بر می آید که علم، با اینکه در انگیزه و هدف با دین و بینش دینی در 

پژوهشگر این را نیز باید دانست که . جایگزینی برای دین نیست؛ مکمل آنستهرگز پیوند است، اما 

 با بایدعام  علمی نظریه یکاز سوی دیگر، . باشد تهی نظری فلسفه گونه هر از تواند نمیعلم 

 بیشتر شود تأیید بیشترنظریه ای  چه هرمشکل دانش و دانشمند آنستکه  ولی شود؛ تأیید بسیار آزمونهای

(۱۰۱ ص همانجا،) ورزد می پایداری تغییر برابر در
136
.  

                                                                                                                                                      

   هنر

 در ادراک به عاطفه نسبت. رسیم می هنر به کنیمتأکید ( درونیاحساس ) شناخت عاطفی جنبه بر اگر

 تاواقعیتخیلی  –بازتاب عاطفی  هنر. است بیشتر موسیقی عاطفی جنبه ؛نیست یکسان هنرها همه

تجربه  برکه ی فلسفنگرش  یکو  ،بستر نیازهای حیاتیبر  ،استان درونی انسان در جهجهان بیرونی 

متقابال  و پذیرد می تغییر اجتماعی انسان زندگی مقتضیات فقامو نیز هنر. متکی است کیفیتدرونی و 

 در محیطی دگرگونی هر با که را آرزوهایی و امید هنرمند. کند می تغییر دچار را اجتماعی زندگی

 . کند می شناسایی شود، می برانگیخته انسان

 شناخت زمینه درتخیلی  –که عنصر عاطفی  شددر بخش نخست این نوشتار گفته : هنرسی معرفت شنا

پایه کار هنری و ادبی در بیان نیازها تخیلی  –اما عنصر عاطفی  .است بازدارنده حقیقت کشف و جهان

و  عواطف تقویت و پیدایشانسان زمینه تاریخی و آرزوهای  طبیعی نیازهایو آرزوهای انسان است. 

 که آنجا از .می باشندنتیجه کارکرد این عواطف و تخیالت نیز آثار هنری و ادبی ، و تخیالت اند
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 نوین، تئوریهای برابر در علم اصحاب مقاومت عیسی، ویژه تولد برابر در مردم مقاومتنمونه های زیادی در این مورد موجودند:   

 ...و نسبیت تئوری برابر در مارکسیستها اولیه مقاومت کپرنیک، تئوری برابر در کلیسا مقاومت
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 برخوردارند،تاریخی  پایداری و ثبات از شکلی تغییراتانسان با وجود  حیاتی نیازهایآرزوها و 

 آرمانهای و انسانی عام ارزشهایاگر بنیادی نمی شود. دچار تغییرات  ادبی و هنری آثاردرونمایه 

هنری و ادبی باشند، و فرآورده های درونمایه آثار  ،دارد انسانی تکامل نیازهای در ریشه که ،اجتماعی

کارکرد آن  ؛می شودهمانند متعالی یی با عواطف و انگیزه های پیوند تاریخی انسانهامایه هنر و ادبیات 

اما اگر نیازهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی . شود میاجتماعی  پیشرفتتحول و ه ببخشیدن نیز شتاب 

گروههای مسلط و برخوردار اجتماع زمینه پیدایش عواطف و تخیالت هنری و ادبی باشد، هنر و 

در و  ،می رساندیاری و استثمار ؛ به استواری و ماندگاری ارتجاع ادبیات کارکردی دگرگونه می یابد

بطور کلی به دو دسته تقسیم دیدگاهها در این زمینه، می کند. ایجاد انسان اخالل اجتماعی  روند تکامل

که دیدگاهی د، و وابسته می کنو لذت جویی که هنر را به زیبایی و زیبایی شناسی دیدگاهی می شوند؛ 

، شیللر، کانتاجتماعی فهم می کند. آگاهانه انسانی و عمل عام و فراگیر ارزشهای در پیوند با هنر را 

که  'بدی –خوبی 'که دستگاه ارزشی آنها نه بر  و پیروان آنها به دسته نخست تعلق دارند هگل، شلینگ

کانت زیبایی را لذت ویژه ای نشأت گرفته از خودخواهی . قوام گرفته است 'زشتی –زیبایی 'اساسا بر 

دی جز زیبایی ندارد )تولستوی، بگفته شیللر، هنر تجلی زیبایی زندگی است که مقصانسان می داند. 

هگل، زیبایی را زیبایی در "روح زیبا"ی هنرمند پدید می گردد. ، فیشتهبگفته (. ۳۱هنر چیست؟ ص 

مفهومی مبهم و ذهنی  'زیبایی'اما و هنر را بروز این تصور می داند. )یک مثال( تجلی یک تصور 

برای زیبایی آنکه سودی به او برساند!  است؛ گویند چیزی است که انسان را بر سر ذوق می آورد بی

ای  عده برای وخوشایند  مردم از ای عدهممکن است برای "اثر زیبا"  یکمعیاری عینی وجود ندارد؛ 

از  .بخودی خود وجود ندارد 'زیبایی'زیرا  ؛برای خود معیاری داردانسانی . هر باشد ناخوشایند دیگر

زیبایی از ، هربرتبگفته افتادند. با دیدگاه دسته نخست در  تولستویو بویژه  شوپنهاور، هربرتاینرو 

شوپنهاور دستگاه فلسفی و . استداوری ما در باره زیبا و زیبایی آنچه هستی دارد خود هستی ندارد؛ 

زیبایی ظهور نامتناهی در  :و به زیبایی معنای معنوی داد هگل را نفی کرد ختیزیبایی شنانظریه 

تولستوی آگاهی از حد اعالی زیبایی با مراقبت از نفس ممکن می شود. ارد و متناهی است که مراتبی د

هنر را شرط زندگی اجتماعی و وسیله ارتباط انسانی در تاریخ می داند: کسانیکه در هر عصری تأثیر 

 :دیگران استه در ارتباطند؛ این تأثیر قابل انتقال بیکسانی از یک اثر هنری پذیرفته اند با هم 

گاه آغاز می گردد که انسانی با قصد انتقال احساسی که خود آنرا تجربه کرده است، آن احساس را در خویشتن "هنر آن

 (. ۵۵ – ۵۶)هنر چیست؟ ص  بر انگیزد و بیاری عالئم معروف و شناخته شده ظاهری بیانش کند"
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و متافیزیکی عرفانی متعالی، را  'زیبایی'معموال ، (پنداردر عالم )یعنی در "دانش زیبایی شناسی"! 

!"خدا زیباست و زیباییها را دوست داردکه "امروز رایج در ایران نظیر این جمله  ؛تبیین می کنند
137
 

تاکنون  لذت جویی مادی گره می خورد!پست ترین اشکال با  'زیبایی'روند واقعی و عینی، اما در 

تبیین کرده اند که سرشار از ابهام و صدها "اندیشمند" هنر را بر پایه مفهوم زیبایی و زیبایی شناسی 

. بی تردید عاطفه و خیال کارکرد (سوم فصل، "چیست؟ هنر"، تولستویاست )و خیالپردازی تناقض 

نیز عاطفی و بمثابه یک معرفت اکتسابی را هنر نمی توان اما برجسته ای در هنر و ادبیات دارند؛ 

باز می هنر عینی از تعریف و تبیین ، هنر شالوده در "لذت" و "زیبایی" گنگ مفاهیمکرد. تخیلی تبیین 

 و آنرا وابسته به تمایالت شخصی می کند.  دارد

هماهنگ بودند؛  'نیکی'و  'زیبایی'در دیدگاه فالسفه یونان باستان )سقراط، افالطون و ارسطو(، مفاهیم 

ابهاماین بر پایه 
138

 بومگارتنبدست "دانش زیبایی شناسی" در عصر بورژوازی دانش کاذبی بنام  

. در این باره باید گفت که دانش تبیین گردیدشبه و هنر بر پایه این  )سده هیجدهم میالدی( بنیاد نهاده شد

تعقلی انسان است؛ منطقا نمی تواند بر پایه  –تخیلی و نه شناخت تجربی  –هنر نتیجه واکنشهای عاطفی 

طبیعتا نمی توان کارهای هنری را ارزشیابی کرد بنیاد زیبایی و زیبایی شناسی . بر دانشی استوار گردد

معیاری عینی برای ارزشیابی وجود نخواهد داشت. نمود؛ باز شناسی  'هنر بد'را از  'هنر خوب'و 

، که جز به راههای اثبات "حقانیت" سرمایه داری و پاسداری از نظم بهره اندیشمندان هنر بورژوایی

و الزامات زیبایی شناسی خود به تناقض بنیادی دیدگاه خود  ند،می اندیشنو ارزشهای بنیادی آن کشانه 

نعل است که نظام  "الزامات"برای برون رفت از تناقض و سر سپردن به ؛ تنها کذایی شان واقف هستند

 وارونه می زنند: 

عالیترین کمال "چون افراد طبقات عالیه بیش از پیش به تضاد بین زیبایی و خوبی بر خورده اند، زیبایی را بعنوان 

مطلوب شناخته اند و بدینسان خود را از چنگ تقاضاهای اخالق رها کرده اند. این افراد نعل وارونه می زنند؛ بجای 

که بر "پایگاه رفیع پیشرفت و تکامل  آنکه هنر خود را کهنه و منسوخ بدانند، اخالق را منسوخ می دانند و برای آنان

 – ۱۹۴)همانجا، ص  رند و می پندارند که خود بر این پایگاه قرار دارند"بشری جای دارند" بی معنا می شما

واقعیت آنستکه شکافها و تضادهای اجتماعی در جهان هنر نیز بازتابهایی دارد؛ بدینگونه که (. ۱۹۳

 هنر میان کیفی تفاوتا از هنر طبقات مسلط و برخوردار از امتیازات جدا می سازد. رهنر توده مردم 
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اینست سرانجام و با این بیان، خدا را موافق خالکوبی و بوتاکس و کاشت مو و عمل زیبایی بینی، لب، سینه، باسن و ... نشان می دهند!؟   

اتی سرمایه داری بر بینش دینی حاکم بر ثیر ویرانگری که سودجویی و لذت طلبی ذأدر ایران، و ت "اسالمی"غم انگیز نظام سرمایه داری 
 ! ایران گذارده است

  
138

 است؛ هستی مطلقخدای  بجانب تکامل دستمایه و نفس بر تسلط قرین 'خوبی' است، نفسانی خواهشهای پایه و خوشی مایه 'زیبایی' اگر  

 زیبایی" ،"اخالقی زیبایی" چون ترکیباتی. است موحد برانپیام دیدگاه برابر دردرست  نامبرده فالسفه دیدگاه باشند؛ هماهنگ توانند نمی ایندو
 .نیستند معطوف 'خوبی' به جز ترکیبات این است؛" شناسی زیبایی دانش" پیروان برای گریزی راه تنها نیز" معنوی زیبایی" یا و" روحانی
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ویرانگر پذیری تأثیر البته و شود، می دیده جوامع همه در ممتاز طبقات هنر و مردمی
139

 گروههای 

 این کند؛ نمی مردمی را هنر این ماهیت مسلط و ممتاز طبقات تحمیلی هنر از)و نیز هنر مردمی(  مردم

 و ماهیت خاستگاه، است؛ عادی کامال امری و شود می دیده هم دیگر های زمینه در پذیری تأثیر

 و مسلط طبقات میان در جو لذت و زیباپرست هنر. است کننده تعیینجداسازی  این در که است کارکرد

 مضمون که کند می منتقل را طبقات این پیامهای و، ارزشها عواطف گرفت؛ بالیدن و شکفتن برخوردار

 –ی غرور فردی، قوم. است افسردگیو  جنسی شهوت ،خشونت، برتری جویی، غرور آنهاو محتوای 

غربی محتوای اصلی هنر استثمارگران و زورمداران  ،ستایش زور و خشونتنیز و  ،نژادی و طبقاتی

سلطه جهانی نظام سرمایه داری ضرورت گسترش این محتوا با بود؛  داری سرمایه عصر سرآغاز در

به  برایتراکم ثروت و تمرکز قدرت، شهوت جنسی جهانی و  بهره کشیتثبیت نظام با هماهنگ است. 

سرانجام  .در کانون فرآورده های هنری قرار گرفتحداکثر رساندن خوشگذرانی طبقات نامبرده 

س و أاز سوی دیگر، یعلیه سلطه ی مردمهای محدودیت طبیعی لذت جوییها از یکسو و گسترش مقاومت

 ،ین هنرا کارکرد !گشتمنتقل نیز هنر آنان ارمغان آورد که به نومیدی و افسردگی این طبقات را به 

نیازهای طبقات تأمین کننده قالبی این هنر . ستدر آنها تحول و تغییر انگیزه کشتنتحمیق انسانها و 

 مردم توده میان از که هنریاما است. اجتماعی مستقر  –و پاسدار نظم سیاسی جو استثمارگر و سلطه 

 می منعکس رامی گیرد  مایهژرف  بینی جهان یک از که انسانی عالی تمایالتاساسا  است، برخاسته

ارزشهایی که در این هنر متبلور می  .انسانهاست همه به معطوف و است شورآفرین و بخش امید ؛سازد

شوند، ارزشهای عام و ثابت انسانی اند که اساسا در جهان بینی توحیدی پیامبران ابراهیمی تبیین گشته 

ای روی زمین صرف نظر از وابستگیهای پیوند و همبستگی همه انسانهجهان بینی اند؛ ارمغان این 

از دیگر ست. رستگاری ابهروزی و در مسیر رشد و  نژادی، مذهبی، سیاسی و طبقاتی آنها –قومی 

هنر آنستکه هنر طبقات مسلط و ممتاز برخالف هنر مردمی پتانسیل رشد و ه تفاوت کیفی این دو گون

، گی در همه ابعادش با محدودیت طبیعی روبروستپیشرفت ندارد؛ راز این ناتوانی در آنستکه لذایذ زند

برخالف  ،تمایالت عالی انسانیاما و عواطفی که این طبقات می پرورند برآمده از این لذایذ است. 

چشمه بنابراین، ؛ ندژرف، گونه گون، غنی و نو بنو شونده ا، طبقات مسلط و ممتازعواطف خاص 

ایان نیازهای معنوی انسان و ارزشهایی چون آزادی، ! ابعاد بی پجوشان هنر مردم هرگز نمی خشکد

د و پیامهای خود را نکمال و ... پیوسته عواطفی برمی انگیز ،عدالت، برابری، شورا، همبستگی، رشد

هنر و ادبیات مردمی درون جوش و بالنده د. ندر اشکال گوناگون هنری و ادبی به تاریخ منتقل می ساز

که سودجویان و آنگاه . باشدداشته و هنرکده مالی و مدیریت و آموزشگاه سرمایه به  است؛ بی آنکه نیاز
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 هم هنرمندان این شود؛ می تباه مسلط و ممتاز طبقات به وابسته" هنرمندان" از تقلید در جوانان بویژه و انسانمیلیاردها  زندگیروزانه   

 . کشند می بند به را آنها روح و فکر هم و دهند می باد به را مردمان نیروی و امکانات
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نیز اندیشمندان وابسته به آنها ختی زورپرستان با جهان هنر وداع گویند، همه تئوریهای زیبایی شنا

توحیدی زیربنای هنر می گردد؛ هنری که دیگر نه لذت جوست و نه جهان بینی رنگ می بازد و 

سوداگر؛ هنری که از آن تک تک انسانها خواهد بود و وسیله انتقال نه و است ای ه حرفنه انحصاری، 

 . انسانیعالی پیامها و عواطف 

                   

  ه فلسف

روش مستقیما با ، و نه یا تخیل و با تعقل ستای علمی و هنری شناختها همهتعمیم نتیجه  که شناختی

 و علم راهبر هم و است انسان عمل راهنمای هم فلسفه .نامند می فلسفه راتجربی، بدست می آید 

هنر
140

شامل  "فلسفهجهان باستان، "در بهره برداری می کند.  هنر و علمنیز از نتایج  خود اینکه با ؛

همه معارف نظری و عملی می شد. با پیشرفت و گسترش معارف انسان، هر کس ناگزیر حوزه خاصی 

بی نیاز از ؛ بی آنکه لوم یکی پس از دیگری از فلسفه جدا گشتندرا برای پژوهش برگزید و بدینگونه ع

به جهان و آغاز و انجام آن انسان نگاه پرسشگر پیوندهای خود را با فلسفه گسسته باشند. فلسفه گشته و 

 و هنر و فلسفه و علماستقالل باید دانست که  اما؛ جداستی هنرآفرینش و ی علمپژوهش از اساسا 

 . است نسبی کدیگری از دینی معارف

سفسطه انکار واقعیات بیرونی در برابر هم بود؛  'سفسطه'و  'فلسفه'در یونان باستان، واژه های یونانی 

با سفسطه در آویختند و سنتهای ویژه ای در فلسفه پایه سقراط و افالطون و ارسطو . و کیفیت آنها بود

دیشیدن و تمییز درست از نادرست وضع روش درست انیا منطق ی برای ارسطو قوانین ؛گذاری کردند

  منطق، اخالق و حکمت اولی )متافیزیک( از حوزه های فلسفه اند. . )منطق صوری( کرد

 در ولی باشد سازگار درون در مکتبی است ممکناست.  منطقی تفکر معیار تناقض، عدم و سازگاری

"فلسفه ای  ،راسل؛ بگفته (یویسمپوزیتمکتب معرفت شناختی ) شود آشکار تناقضاتش واقعیت با برخورد

 که منسجم نیست نمی تواند تماما صحیح باشد؛ اما فلسفه ای که منسجم است به آسانی می تواند تماما غلط باشد"

 و بیرون از چه باشد؛ برخوردار سازگاری از باید فلسفی دستگاه یک(. ۴۶۵)تاریخ فلسفه غرب، ص 

و  'تناقض عدم') بیرونی و درونی سازگاری .اش دهنده لتشکی عناصر با و درون از چه و واقعیت با

 و استدالل نحوه در تفاوت بدلیل. با اینهمه، باشد می فلسفی دیدگاههایسنجش  معیار( 'تطبیق با واقعیت'

 و نفیو وابستگی فلسفه به دانشی که پیوسته در تکامل است از سوی دیگر،  از یکسو، منطقیاسلوبهای 

                                                           
140

و  علم پیشرفت منشأ اسالم توحیدی غنی فلسفه به ایرانیان اعتقاد و ایران به اسالم ورود چرا که فهمید توان میبا دانستن کارکرد فلسفه   

 . نبود پیدایشان آن از پیش که یافتند ظهوردانشمندان و اندیشمندانی  و شدهنر و ادبیات 
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و منطق  استدالل چوب چهار در تنها ها فلسفهصحت و سقم  مسئله .نیست آسان فیفلس دیدگاههای اثبات

 دیدگاههای آزمایشگاه تاریخ. کند می کمک امر این به نیز تاریخی مدت بلندتجربه  شد؛ نخواهد حل

 می روشنگسترده تاریخی  تجربه با نهایت در نیز علمی های نظریه حقانیت که همانگونه ؛است فلسفی

  .شوند

 

  و فرهنگ  بینی جهان

 های اندیشه و دیدگاهها. آن های پدیده و جهان باره در دیدگاههاست و ها اندیشه مجموعه بینی جهان

 می تشکیل را بینی جهان مجموعا هنری و اقتصادی اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اخالقی، علمی، فلسفی،

 هر در فرهنگ و اجتماعی زندگی اببازت بینی جهان. است بینی جهان مرکزی هسته فلسفهاما  دهند؛

 اجتماعی و اقتصادی شرایط و تاریخی دوره هردر  عمومی شناساییهای به بستگی است؛ تاریخی دوره

 به و شناخت باز هم از ذهن در را ها پدیده انسان، فرهنگی و اجتماعی تکامل روند در. دارد دوره آن

 برول لوی بگفته و یافت دست 'تناقضعدم ' و( اینهمانی) 'هویت' چون عقل راهنمای اصول و 'منطق'

 میان توانست انسان همچنین. جست رهایی" اشتراک قانون" از بیستم قرن فرانسوی شناس جامعه

 می زندگی جاندار و زنده سراسر جهانی در ابتدایی انسان. نهد فرق جاندار طبیعت و بیجان طبیعت

 باورهای و ها افسانه و ابتدایی اقوام فرهنگ پای رد !بودند زنده همه...  دریا و کوه و آبشار و باد کرد؛

 شگرف پیشرفتهای. دید توان می نیز امروزی تمدنهای بینی جهان و عامیانه فرهنگ در را باستانی

 علمی شناسایی چند هر است؛ کرده فراهم را علمی بینی جهان زمینه اجتماعی تحوالت و فنون و علوم

دانست باید در بررسی تکامل فرهنگ بشری همچنین . است نگرفته پایان بافیپندار و نشده فراگیر هنوز

 واقعی های پدیده عقلیت – تجربی شناخت در گام نخستین و علم آغازین و ابتدایی شکل جادو و سحرکه 

شود می دیده جادوگری در نیز علمی جبر و علیت اصل پذیرش بود؛
141
. 

  

 و هنر  فلسفه، علمهای جدایی و پیوند مرزمناسبات و 

به نخستین مرحله شناخت انسان از هر دو  که اینجاست از هنر و علم همزیستی و همنوایی: علم و هنر

. این همنوایی و همزیستی (واکنش روانی) و عاطفهحسی ادراک  :دنواقعیتهای بیرونی مربوط می شو

                                                           
141

 تغییر جهان ویژه قانونمندی و نظم به توسل با را واقعیت کوشد می که آنگاه و دارد ها پدیده با تجربی برخورد دانشمند همچون جادوگر  

 نحس و سعد به اعتقاد و بینی طالع و فالگیری شد، شیمی علم زمینه کیمیاگری باری،! اردد ایمان علیت و قانون و نظم اصول به یعنی دهد،
 ... و انجامید پزشکی و داروسازی پیدایش به خبیثه ارواح و دیوها کردن دور برای معجون ساخت شد، نجوم و هیئت علم ساز زمینه کواکب
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؛ ره آورد آن می انجامدایندو در برخورد با واقعیتهای اجتماعی عمیقتر است و به همکاری نزدیک 

 و نیازها هنرمند وجامعه شناس چنانکه دیدیم پیدایش دیدگاههای اجتماعی آمیخته به پندار است. 

 میراث بر دو هر جوید؛ می راهکاری خود حوزه در یک هر و یابند می در را خود جامعه مقتضیات

. است تخصصی دانشمند آن از وعامیانه  بیشتر هنرمند نظر مورد عناصر. دارند تکیه بشر فرهنگی

اما از ساختی مقوله های هنری  است؛ منطقی نیزدانشمند  بیان ودارند  منطقیساخت مفاهیم علمی 

تعقلی است و  –روش شناخت دانشمند تجربی می باشد. عاطفی  نیزهنرمند  بیانبرخوردارند و عاطفی 

است و تمرکز هنرمند بیرونی واقعیت  کمیتمرکز دانشمند بر جنبه . تخیلی –هنرمند عاطفی کار روش 

سر و کار دارد، و هنرمند قابل اندازه گیری آن. دانشمند با کمیت های درونی نسبت به  کیفیواکنش بر 

ضروری در شناسایی علمی مهار عاطفه و از علوم  زداییپندار. ت های غیر قابل اندازه گیریبا کیفی

؛ جهان هنر اساسا ساختگی است؛ هنرمند "ایراد" و ردپندار معنا نداعاطفه و بی ولی هنر بی  ،است

 .  می سازد "برطرف"خویش  تخیل"کمبود"ی را که در طبیعت و اجتماع می بیند، به نیروی 

 در هر دورهایندو شده است. مناسبات نزدیک اجتماعی فلسفه و هنر سبب رویکرد  :فلسفه و هنر

وجود داشته که بوده است،  دینیسفی، که اساسا فل –یک دستگاه نظری و در هر جامعه ای،  تاریخی

جهان هنر در . بر عهده داشته استهنر انتقال آنها را معیار ارزشگذاری پیامها و عواطفی بوده که 

پا گرفت. در میان  دینی –زمینه آگاهیهای فلسفی کرد، بر تبیین آنرا  هومردر یونان باستان، که 

داستان ن نیز هنر بر بستر شعور دینی بالیدن گرفت. نان و مسلمایهودیان، مسیحیابودائیان، یان، وهند

قرآن از تاریخی های سومری و بابلی، ایلیاد، اودیسه، سرودهای مذهبی هند )اوپانیشادها( و داستانهای 

سبب متخاصم تفاوت دستگاههای نظری معیار در میان طبقات و گروههای اجتماعی این نمونه اند. 

  :هنر بارز می شوددر که هم در فلسفه و هم  می شودی فرهنگجبهه گیریهای 

اند بوده تاریخ پیامبران موحد و رهبران آزاده طبقات فرودست که پیرو آموزه های برابری و برادری 

است میانه خوبی بوده هنری که برای دارندگان زر و زور "زیبا" و "لذت بخش" رایج با کارهای 

نمود. و پیشرفت ه شد تجو در میان طبقات زورمند و برخوردار شکف هنر زیباپرست و لذت ؛نداشته اند

و در میان مردمان  ،پیوند خورد دم غنیمتیو ( پوچ گرایی)با نهیلیسم "هنر" در میان این طبقات 

ی نفی راهنماکه )جهان بینی توحیدی( آزاده با دیدگاههایی وصلت کرد و اندیشمندان انقالبی عدالتخواه 

و تحول به جانب حق و عدالت و آزادی  ،انساناجتماعی حیات از مداری زوریعدالتی و ستم و ببنیادی 

 بود. 
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پژوهش در فلسفه تعقل روش نیست؛ اما مرز فلسفه با هنر تنها در نگاه کل گرایانه به جهان هستی 

ستامنطقی است و از آن هنر عاطفه و تخیل 
142

 .             

تعقل فت و تداوم کاوشها و پژوهشهای خود نیازمند یکدیگرند. علم و فلسفه در پیشر: علم و فلسفه

قطعیت قوانین عمومی علم منوط به درستی اصولی ی بر پایه دستاوردهای علمی انجام می گیرد و فلسف

برای روشن شدن مرز میان علم و است که اساسا فلسفی اند یعنی به کوشش عقل انسانی بدست آمده اند. 

 : کنمسرنویس می را  فلسفی پرسشفلسفه چند 

با  جسمی فرایندهای رابطه باشد؟ می علیت تابعهمچون پدیده های مادی  یا است آزاد ما اراده آیا

 از آیاآیا اندیشه یک تراوش مغزی است؟  است؟ کننده تعیین کدامیک ؟چگونه است روحیفرایندهای 

( بزرگ کیهان)هستی  جهان کل مکانی – زمانی محدودیت توان میپدیده ها  مکانی – زمانی محدودیت

 چگونه انسان اجتماعی زندگی و بشریتی پایانفاز آیا جهان آفرینش آغازی دارد؟  گرفت؟ نتیجه را

 که دارد مقصدیغایت و  آفرینش جهان آیا کجاست؟سامانه ها  و ها پدیده شدگی نو نهایت بود؟ خواهد

یا  هدفدار و هدایت شده استآن تحوالت و هستی آیا  ؟استپیش در شتابان بسوی آن و  ناپذیر برگشت

آیا انسان در جهان آیا بر جهان آفرینش نظم و یگانگی و تدبیر حاکم است؟ ؟ تابع تصادف و اتفاق

پدیده های نوین  مادی کمیت اگر؟( عقل و اختیار دست یافته استتنهاست؟ )تنها موجودی است که به 

 می ریاضی منطق با آیا یابد، می افزایش پیوسته آنها تکیفی و یابد می کاهش آفرینش تکاملی روند در

 بی کیفیت و صفر مادی کمیت با جهانی و ریزدب هم در مادی مرزهای که گفت سخن هنگامی از توان

زندگی  مرگ از پسانسان  آیا شود؟ پدیدار ،بود خواهد مادی غیراینصورت در  که ،متعالی نهایت

 خواهد جهانی چگونه دیگر جهان ؟و چگونه کی داد؟ خواهد رخ تقیام آیادیگری را آغاز خواهد کرد؟ 

چشم انداز پیشرفتهای علمی و فنی آینده به چه صورت  گیرد؟ می شتابجهان  تکاملی حرکت چرا بود؟

 و... خواهد بود؟ 

ی فلسفی پرسشها و است، گر تجربه علم ؛باشد داشته هم تواند نمی و نداردی باال پرسشها به پاسخی علم

 و گیری اندازه قابل که ییکمیتها است؛ پذیر سنجش کمیتهای حوزه علم، حوزه .نیستند کردنی ربهتج

علم حتی پاسخی به پرسشهای مربوط به چگونگی . آیند می در تجربه و آزمون به و هستند شمارش

 وظیفه "فلسفه علمبنام "ندارد و بخش ویژه ای از فلسفه هم پیشرفت علم و سنجش روشهای تحقیق 

 دستگاه هر کانون در و وجود مسئله به کلی است پاسخی اما فلسفهرا دارد. به این پرسشها پرداختن 

. کرد تبیین را آفرینش مفهوم و مضمون بتوان که دهد می بدست ای زمینه شناسیهستی . است اعتقادی

                                                           
142

 تعقل از کند می تبیین را جو لذت و زیباپرست هنر که ای فلسفه کهواهد شد دفتر دوم از مجموعه پژوهشی "فلسفه تطبیقی" مسلم خ در  

 .شود می دورهم  منطقی
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بر  ؛است نجها تبیین در عقلی کوشش یک نهایت در است، متکی علمی دستاوردهای بر چه اگر فلسفه

شکل می گیرند. ( ها ایدئولوژی) ارزشی – نظریبهم پیوسته ای ههدستگاپایه این تبیینات است که 

 مرزهای آمیختن هم در از بایدپس  ؛)حکمت( فلسفه کار آن معنایفهم  و است علم وظیفههستی  شناخت

ا تجربه امر واقع دارد، پیوندی تنگاتنگ ب آنکه نخست دارد؛ ویژگی سه علم. کرد وگیریلجعلم و فلسفه 

 است؛ متکی فلسفه بر آنکه سوم و کند، می نظر( ها اندازه) واقعیت کمی های جنبه بر علم آنکه دوم

اجتماعی علوم در ، که بیانگر رشته های پیوند علم با فلسفه است،سوم خصیصه
143

 و است تر بارز 

 علوم و روانشناسی ،رای نمونهب. است نظری بزرگ چالشهای و تضادها عرصه علوم این دلیل بهمین

فروید  رفتارگرایانه روانشناسی ارزیابی. در است مکانیکی گرایی ماده فلسفه بر متکی غربی اجتماعی

)ماده گرایی ؛ نقد گسترده این مکتب فلسفی به این پایگاه فلسفی اشاره شدو جامعه شناسی غربی 

 بعدی است... دفتر بر عهده مکانیکی( 

 تبیین قلمرو و است جدا( گیری اندازه و سنجش و شمارش و آزمون) علم قلمرو از فهفلس قلمروباری، 

 شود؛ می مربوط انسان زندگی و جهان این ماهیتمعنا و  به که است پرسشهایی به پاسخ وعقلی 

 انسان و تاریخ جهان، تبیین آن عام معنای در فلسفه. ندارد را آنها به پاسخگویی توان علم که پرسشهایی

مستقیما به تجربه متکی نیست، بلکه بر قوانین  فلسفه. باشد می جهان تبیینتنها  خاص معنای در ؛ستا

 تجربه و آزمون راه از را هستی گوناگون بخشهای بر حاکم نظم علمدر حالیکه تکیه دارد؛  هستی عام

 نه که قانونی د؛شو می بیان قانون قالب در است هستی نمودهای روابط بیانگر که نظم این .شناسد می

 دیگر ناشناخته قوانین کشف راهنمای خود بلکه است، انسان گذشته آزمونهای نتایج از فشرده بیانی تنها

 ستاناد در. است جهان از بعد یک یا وجه یک بخش، یک بر ناظر علمی هراما . بود خواهد هم هستی

 هر دانای ؛کند می شناسایی را لفی خود حسیمحدود  تجربه اساس بر کس هر" در مثنوی، مولونا فیل"

 : کند میبرخورد  اینگونهآفرینش  جهان با هم علمی

 رس دست او همه بر را کف نیست  بس و است دست کف همچون حس چشم

 عمل و انسانی زندگی. است حقیقت راهنمای چراغ و کند می بازیدر داستان موالنا  را شمع نقش فلسفه

 بیشتری گستره علمعمومی تر  هاینظریه . است هستی بر حاکم قوانین ترین عام تبیین نیازمند اجتماعی

 کل تبیینفلسفه یا  برای را زمینه و سازند می کثرت جایگزین را وحدت گیرند؛ می بر در را هستی از

 از آشفته گزارشی جز عمومی های نظریه بدون علم همچنانکه. گردانند می فراهم آن معنای و هستی

 راهنمای اندیشه به انسان نیاز هماین نظریه ها در فلسفه  تبیین بدون نیست، هستی پراکنده نمودهای

                                                           
143

 . نامید" اجتماعی علوم" را مارکسیستی یا کاپیتالیستی اجتماعی های آموزه توان میبی تردید ن  
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 و آغاز به توانند نمی هم اجتماع و طبیعت در علمی های نظریه ترین عمومی. شود نمی برآورده عمل

ی لذا علم توان رهبر. بپردازند... و تاریخ پایانمسئولیت انسان،  انسان، آفرینش مقصود جهان، انجام

 فیلسوف کاریک جنبش انقالبی اجتماعی را ندارد؛ به جهان بینی فلسفی و اندیشه راهنما نیاز است. 

 هستی همه که استدیدگاهی  پرداخت و ساخت و زمان علوم عمومی های نظریهتعقل و درک معنای 

منطقی  سازگاری و ،باشد مبتنی بیشتری علمی های نظریه بر که فلسفی دیدگاه آن. گیردب بر در را

 پس. داشت خواهد بیشتری کارآمدی و استواری دهد، نشاناز خود  علم عمومی هاینظریه  با بیشتری

 از را علم اگر. انسان و تاریخ جهان، تبیین جهت علمی شناختهای منطقی تعمیم جز نیست چیزی فلسفه

 علمود داری کنیم، بر نظریه های علمی خ منطقیتعقل از  اگر آید؛ می بدستسفسطه  کنیم، جدا فلسفه

 "عرفان" سازیم، جدا فلسفه از را دو هر منطق و علم اگر و ؛رخ می نماید (گرایی تجربه یا) گرایی

سخت با اینکه مرزهایی علم و فلسفه را از هم جدا می کنند، رشته هایی نیز آنها را  !پدیدار می گردد

توار است و هم علم و شناخت علمی نیازمند ؛ هم بنیاد فلسفه و کار فلسفی بر علم اسبهم پیوند می دهند

پژوهش نظری جدایی ناپذیر است و پژوهش تجربی از ؛ پاره ای از اصول فلسفی استقبلی پذیرش 

 :   نسبی استیکدیگر استقالل علم و فلسفه از 

واقعی بیرونی قابل شناخت  جهان (۲جهان بیرونی واقعیت دارد،  (۱: عبارتند از مبانی فلسفی علم

پذیرش پیشاپیش اصول نامبرده شرط . قابل شناسایی حکمفرماستثابت و بر این جهان نظمی  (۳، است

باستان تا امروز وابستگی زیادی به جهان م و شناخت علمی است. فلسفه نیز از پیشرفت در عل

 دستاوردهای علمی و فنی داشته است و تاریخ فلسفه گواه است که چگونه بدنبال هر تئوری نوین علمی

. پس فلسفه تصاویر جهان بینانه رخ داده استیا دستاورد فنی و اجتماعی تحولی در دیدگاههای فلسفی و 

نیز یک پایگاهی در علم دارد
144

'علمی فلسفه'یا  علم بر مبتنی فلسفه. در 
145

 با نباید فلسفی استنتاجات، 

  .باشد تضاد در علمی رسیده اثبات به های نظریه

 

 

                                                           
144

شهره است، و گرایشی که مرزهای جدایی  "تفکیک مکتبه "در میان اندیشمندان گرایشی که پیوند میان علم و فلسفه را نادیده می گیرد، ب  

 " نام گرفته است.   ادغامعلم و فلسفه را نمی بیند، "مکتب 
 

145
 را فلسفه و علم مرزهای بدینگونه و شناساندند، می علم مساوی را خود ایدئولوژی و فلسفه ؛داشتندی غلط تعبیر واژه این از مارکسیستها  

 استنباطهای جز دیالکتیک ماتریالسیم حالیکه در است؛ دیالکتیک ماتریالیسم احکام بودن علمی معنی به مارکسیسم علمیت. ریختند می هم در
 و علم مرزهای است؛ موجود فلسفهعلم و  تعریف در بسیاری آشفتگی مارکسیستی ادبیات در. نیست علمی های فرضیه و قوانین از فلسفی
 نیازهای ولی ،شود می دیده فلسفه کردن ملغی به گرایش گرایی علم و گرایی تجربه بدلیل انگلس و مارکس اندیشه در. نیست روشن فلسفه

 .اجتماعی و سیاسی های ایده پیشبرد و می شود برای تبیین ای وسیله فلسفه شود؛ می فلسفه پذیرش سبب گرایی عمل و سیاسی
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 نسبیت فلسفه

 نسبیو اعتبار  ارزش دارایعموما  ،علم به وابستگی بدلیل ،تاریخی دوره هر دربشر  فلسفی دریافتهای

 شونده بنو نو و متغیرمحدود،  تجربه به وابستگی بدلیل نیزانسان  علمی شناختهایچنانکه هم هستند؛

می باشند نسبی
146

نکاتی و هر معرفت فلسفی را تنها شامل  ،هگل نیز فلسفه را "تاریخی" و "نسبی". 

حقیقت "و  "فلسفه پایانی تاریخ"فلسفه خود را اما هگل . دانستمی  "مطلقمعرفت "و  "مطلق"از چند 

ادعای پیامبری بدینگونه و ؛ (۱۲۶ و ۱۲۵ صشناخت و سنجش مارکسیسم،  طبری،) اند!شناس "مطلق

 در هم فلسفه و است، پیشرفت و تغییر در پیوسته جهان از ماعلمی  یهاییشناسا اگر !کردو دین آوری 

با اینکه در ( بینانه جهان تصاویر) فلسفی گیریهای نتیجه است، وابسته خود زمان علم به ای دوره هر

همه حقایق هستی را  ؛برخوردارند نسبیو اعتبار  ارزش ازنیز می باشند در کل ی بر دارنده حقایق

 رنسانس از پیش تا. کنند می بیان را تاریخی دوره یک ویژگی فلسفی تبیینات پس منعکس نمی کنند.

آفرینش  جهان ،ساعت اختراعو بدنبال  رنسانس از پس ؛بود حاکم( زمین بینی مرکز) بطلمیوس تبیین

 مکانیکی، ویراتص)تصور شد  ماشین یک، جهان بخار ماشین اختراع با ؛دیدند ساعت یکچون  را

 جهانکل  ،اطالعات و ارتباطات تکنولوژی روزافزون و آور سرسام پیشرفت با امروز ؛(هابز توماس

. بینند می "رایانه بسیار بزرگ"و بعبارت ساده یک  اطالعاتی – ارتباطی عالئم از دستگاهی را هستی

نیست فلسفه خصیصه این با ارتباط بی فلسفی جزمیت
147

 هست، هم منطق نیازمند فلسفه که آنجا از. 

 متأثر منطق زیرا ؛کند می بیشتر را فلسفه بیتنس و شود می افزوده علمینسبیت  به نیز اجتماعینسبیت 

 راهنمای و علم راهبر فلسفه: شود می دیده پارادوکس یک اینجا درمی باشد. نیز  اجتماعی عامل از

 است، شده خوانده آن رسالت و کارکرد انسان در مسئولیت و انگیزه ایجاد است؛ انسان اجتماعیرفتار 

 توانند می ویژگیها این با بشری های فلسفه آیا است؛ نسبیت گرفتار هشد ذکر محدودیتهای بدلیل فلسفه اما

 مسئولیتی و پایدار ای انگیزه ،استوار راهی و باشند 'عمل'و  'علم'برای مطمئنی  راهنمای و هبرار

 و تغییر حال در پیوسته که علمی به وابستگی بدلیل) فلسفه نسبیت بگذارند؟ انسان پای پیش همیشگی

نسبیت علم )بدلیل وابستگی به تجربه ای که پیوسته تغییر می کند( ریشه در  (است رفتپیش و اصالح

. در پژوهش نظری و اصالح و تصحیح عمل ایجاد می کندهمزمان نسبیت فلسفه بن بستی دارد، و 

 جهانشمول و عام و ثابت معیار یک و جهان از کامل تصویر یک به نیازبرای شکستن این بن بست 

                                                           
146

؛ تحول در متغیر پیوسته تجربه نهت روی معقوالت انتزاعی کار می کند الهیات کمتر تحول پذیر است زیرا همچون ریاضیامباحث بنیادی   

 . باشد گرفتهتجربی  علوم از را خود مقدمات که شود می متحول مباحثی و مقوالت در بیشترحکمت الهی پیوسته نیست و 
 

147
 از بسیارینبرد در فلسفه هم بازتاب دارد. در علم سخن گفته شد؛ این  نوآوران با (اصولگرایان) کاران محافظه مبارزهپیشتر در باره   

؛ زیرا نامیدند بورژوایی ای نظریه آنرا و کردند مبارزه انشتاین نسبیت نظریه با( ۱۹۲۱ – ۱۹۳۸) سال ۱۷ مدت شوروی مارکسیست فالسفه
نسبیت در  "تفسیرقبول شکست، به " راه خواهد برد. آنها پس از ماتریالیسم بنیادی اصل و نفی مادی جهان بودن محدودبه  نسبیتدانستند که 

 !پرداختند دیالکتیکیسم ماتریالچهارچوب فلسفه 
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با ابزارهای شناخت  نکند، تغییر ،بر کل هستی و تاریخ و انسان منطبق باشد که حقیقتی د؛شو می دیده

راهنمایی  ناپذیر تغییر مطلق حقیقت اینی بجانب انسانخرد  و( در تضاد نباشد 'منطق'و  'عقل'فلسفی )

  .نمی یابدتحقق  ندارد، استواری پایه که باوری برای فداکاریحق جویی و  و وفاداری و صداقت گردد.

 

  فلسفه علم و نسبیت جبران ، وحی

 کمبود این تامدند آ ند؛دش تاریخ وارد وحی سالح با موحد پیامبران کهبود  ضرورت این به پاسخ در

پیامبران موحد . برانند پیش به را تاریخ ارابه و کنند جبران انسان اجتماعی تکامل مسیر در را بزرگ

... و  انسان شناسانه هستی مسئولیت ،مرگ از پس جهان جهان، ریهدفدا یکتا، خالق از)ابراهیمی( 

 و استوار راهی به را انسان تا ندفتگ سخنبر پایه نظم ثابت و تغییرناپذیر هستی( ؛ دینی 'فطرت'دین )

 :برانگیزانند اجتماعی و غریزی طبیعی، ساز بنده و کور جبرهای با دار دنباله و پایان بی نبردی

است؛ آنها که به جهان ناپیدا ایمان دارند و نماز بپا دارند و از هر چه  چ تردیدی راهنمای پرهیزگارانبی هی"این کتاب 

روزی آنها کرده ایم به فقیران انفاق کنند؛ و آنانکه ایمان آورند به آنچه خدای تعالی به تو و بر پیامبران پیش از تو 

ن از مهر پروردگار خویش به راه راستند، و آنها رستگاران فرستاد و آنها خود به جهان بازپسین یقین دارند. آنا

 ؛(۱ – ۵، بقره)جهانند" 

)از جهل و شرک و فساد( تا بخواند بر ایشان آیتهای او را، و  "اوست آنکه از میان توده مردم پیامبری برانگیخت

موجود فلسفی )مکاتب  بودند؛ اگر چه پیش از آن در گمراهی آشکاری حکمت آموزد و به آنها کتابپاکشان سازد، و 

 ؛(۲)جمعه،  "(ندتوان هدایت آنها را نداشت

را تا مردم برای میزان بهمراه ایشان کتاب و م "همانا فرستادیم پیامبران خویش را با نشانه های روشن، و فرستادی

خدا چه ؛ تا بداند تاسو سودهایی برای مردم ی شدید ( بپا خیزند، و فرستادیم آهن را؛ در آن نیرویعدل و دادقسط )

  (. ۲۵کسی او و رسوالنش را یاری می کند بی آنکه او را ببینند. همانا خداوند توانا و ارجمند است" )حدید، 

، (از نسبی تا مطلق )رهبری علم و عملتاریخی  –اجتماعی  به این ضرورتگویی در راستای پاسخ

از جهان، توحیدی ات دارد؛ بی آنکه تبیینرا بیان می ثابت هستی عینی و وحی حقایق برآمده از نظم 

فرضیه ها و سنتها استوار گرداند. زمان و یا سنتهای اجتماعی را بر فرضیه های علمی انسان و تاریخ 

فلسفه  ،چون دستخوش دگرگونی شوند ؛می گیرندمایه متغیر و نو بنو شونده انسانی محدود، از تجربه 

و فلسفه های  (ثنویت و تثلیث)هب شرک ازیر می کشند. مذه ب با خودهمراه های مبتنی بر خود را نیز 

راز ماندگاری و زیر پایشان سست شد... با پیشرفتهای علمی ماتریالیستی  تی ویسمکانیسایده آلیستی، 

عدم تکیه بر قوانین و سنتهای تغییر پذیر تجربی، که محدودیت زمانی و مکانی جاودانگی قرآن در 
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توحید را بر شانه های نحیف هیئت بطلمیوسی و ثبات انواع، فلسفه افالطونی،  قرآن هرگزدارند، است. 

از این سرچشمه حکمت،  بنا نکرد.و... روزگار منطق ارسطویی، افسانه ها و سنن اجتماعی اقوام 

بی آنکه از گردش یکی ؛ می گوید تا سرآمدی معینو گردش ماه و زمین و خورشید در مداری معین 

فنا ناپذیر نیز اجرام آسمانی زمین ثابت و مرکز عالم بود و  ،در نجوم باستانی. ی آوردبدور دیگری سخن

علمی که زمینه پرستش ماه و خورشید و ستارگان در عصر باستان ؛ )کتاب "آسمان" از ارسطو(بودند 

د؛ می گویو تطور آنها از خلقت انواع موجودات در دریا و خشکی قرآن همچنین  .را فراهم ساخته بود

از عصر ظهور اسالم تا هنگامیکه باری،  ..سخنی بیاورد. ،یا عدم آن ،بی آنکه از تبدیل آنها به یکدیگر

انسانی را خرد  ؛انسان خواهد بودعمل و راهنمای علم راهبر زندگی می کند، قرآن بر روی زمین بشر 

ارزشهای عام انسانی نظری پایگاه و  ؛گواه می گیردهستی و معنا دار نظم یگانه هدفداری و در اثبات 

                  . خواهد بود

خلقت است که  ناپذیر تغییرتبیینی از جهانند. مرز ایندو آنستکه دین عامترین قوانین هم دین و هم فلسفه 

علمی و  استوار است. فلسفه اما تبیین قوانین عام (انسانو ، تاریخ هستی تغییرناپذیر نظم) 'فطرت'بر 

باشد. پس راه فالسفه جز راه پیامبران و می  یک دورهاست که پاسخ به نیازهای زندگی  زماناجتماعی 

  ست.در محتوی و کارکرد ا سیستم نظری آنها غیر از وحی است. تاریخ فلسفه گواه تغییرات پیوسته آن

گر یک معرفت بشری است و ناگزیر در پیوند و تعامل با دی ، برخالف اصل دین )وحی(،بینش دینیاما 

شناختهای دینی، فلسفی، علمی و هنری به یکدیگر نیازمند هستند و در یک . بنابراین، معارف بشری

و رهایی انسان از جبرهای  ،غنی سازی یکدیگر ،رابطه تنگاتنگ و همکاری دو جانبه به فهم درست

مان )ایمان ایپس از دعوت به نیز درونی و بیرونی )نفسانی، طبیعی و اجتماعی( کمک می کنند. قرآن 

توحیدی به یاری درک اصول جهان بینی منطق و خرد انسانی را برای  (،'معاد'و  'نبوت'و  'توحید'به 

انسان جستجوگر را به مطالعه تجربی  ،و برای فهم سنتهای خدایی ؛تفکر فلسفی(دعوت به می طلبد )

به بیانی شیوا و دل انگیز  باستا و در این را ،(یعلمدعوت به تحقیق طبیعت و تاریخ فرا می خواند )

(. پس قرآن نیز ایمان و ادبیات هنرکارکرد )داشته است توجه نیز و اعتالی آن ت درونی انسان اکیفی

همه جانبه و و رشد آن و علم و فلسفه و هنر را نیز بخدمت دانسته کافی نبرای انسان بتنهایی دینی را 

 خوانده است. فرا انسان متعادل 

پژوهشی "فلسفه تطبیقی" مجموعه از سوم دفتر به ریخی وحی و جهان بینی توحیدی بررسی کارکرد تا

    گردد. محول می 
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 :نهمبخش 

 فلسفی شناخت –اصول عام عقلی 

 

اساسا پیش نیازهایی دارد که واقعی بیرونی و کشف قوانین حرکتی عام و خاص آن شناسایی جهان 

ان به این پیش نیازها باور نداشتند، زیرا سوفسطاییی کند. فلسفی اند؛ فلسفه از این راه علم را رهبری م

حس کردن  لحظه در تنها احساسی هر ،پروتاگورس بگفتهاساسا شناخت جهان را ناممکن می دانستند. 

! است حقیقت مقیاسمیزان و  انساناست،  متغیر واحساس انسانها متفاوت  که آنجا از و است، درست

، جهان بیرونی گورگیاسبگفته  !به دیگران تحمیل کرد" بالغت فن"ا عقاید شخصی را هم می توان ب

وجود ندارد؛ اگر هم وجود داشت قابل شناختن نبود؛ و اگر هم بتوان شناخت نمی توان به دیگری 

سیم و دانش خود را تکامل بخشیم باید به واقعیت مستقل جهان افهماند! پس اگر می خواهیم جهان را بشن

فلسفی را حتی شکاکیون و  –ضرورت این اصول عقلی ایمان آوریم. ل شناخت آن بیرونی و نظم قاب

 و اصولپوزیتیویستها نیز نادیده نمی گیرند؛ هر چند اصالت و حقانیتی برای آنها قائل نیستند. اینان 

 با که دانند می حیاتی نیازهای به پاسخیهمچون پندارها )دانش مجازی( نیز  را شناخت فلسفی مبادی

 نمونه، برای. کنند می تغییر ،انسان حیاتی نیازهایتغییر  آن پی در و ،اجتماعی و طبیعی محیط یرتغی

 درک به را انسانی جستجوگر ذهن" کثرت میان در وحدت" به روحی نیاز پوزیتیویستها ادعای به

 مادر را صنعت و کرد توجههم  فنی نیازهای به برگسون ؛نمود هدایت( عقلی مبادی) کلی مجرد مفاهیم

 زندگی از که تحقیقاتی پایه بر شناسان جامعه از برخیاما  !دانستشناخت  فلسفی – عقلی مبادی

)تجربه  دینیباورهای  و اجتماعی سیاسی، تشکیالت که گویند می اند، داشته بدوی اقوام اجتماعی

. است دهگردی عقلی مبادی دیگر و علیت اصل مکان، – زمان تصور موجباجتماعی و بینش دینی( 

 انسان واحد آن در را خود و کنند می زندگی پرستی توتم دوره در که انسانهایی برایپیشتر گفته شد که 

بود  دینی – اجتماعی تر پیشرفته نظامهای در تناقضعدم  اصلنیست؛  محال تناقضمی بینند،  حیوان و

 عقلنتیجه می گیرند که اساسا  . شکاکیون و پوزیتیویستها از این مسئلهحکم عقلی تبدیل گشت یکبه که 

 و نیازها تناسب به نمی باشد؛هم  ناپذیر تغییر و ثابت ونیست  یکسان انسانها همه نزد عقلی مبادی و

 زمینه را اجتماعیو الزام نیاز  ،اناین بدینگونه. شوند می پرداخته و ساخته اجتماعی زندگی مقتضیات

 مبادی و عقل اوالروانشناختی،  نظریه طبق. میدانند تشناخ فلسفی – عقلی مبادی و اصول پیدایش ساز

 عوامل که آنجا از دوما ؛یابد می تکامل و تکوین اجتماعی زندگی ویژگیهای با تناسب در و بتدریج آن

 مشابه کلی اصول بسوی خویش تحوالت و تغییر در نیز عقل دارند، یگانگی به رو اجتماعی – حیاتی
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 و تغییر در و نیست ثابت شناخت فلسفی – یعقل بنیادین اصول فوق لاص دو بر بنا سوما ؛گراید می

بی تردید  (.جدید روانشناسی با آن تطبیق و سینا ابن النفس علم، سیاسی اکبر علی) است تکامل و تحول

و قوانین همچون احکام عقلی اولیه  ،فلسفی شناخت –اصول پیش نیاز عقلی رشد عقلی انسان و دریافت 

روانشناختی نیاز تاریخی شناسایی جهان واقعی است. اما  –ماده، ره آورد تجربه اجتماعی عام حاکم بر 

 به توان می را خیال قوه دستاوردهای تنها ؛فلسفی شناخت نخواهد بود –عقلی اصول هرگز زمینه ساز 

 الخی مرتبه از و یابد می کمال بتدریجذهن انسان  ؛برگرداند گروهی و فردی روانشناختی نیازهای

 پیدایشدر وحدتند؛  نیز 'معقول' و 'عاقل' و 'عقل'. رسد می)نظریه سازی(  عقل بمرتبه)پندار سازی( 

 در پوزیتیویستها زیستی – روان نظریهایراد . است عاقل و عقل تدریجی کمال عین معقوالت تدریجی

 شرایط تغییر بااند که کرده  "محیط با انطباق" اصلرا پیرو و وابسته به  عقالنی اصولتعقل و  اینستکه

 نه و است صادق اعتباری های یافته و پندارها باره در گویند میاینها  آنچه. دنکن می تغییر هم نیازها و

 یاریخت – اجتماعی روند درو  ،ندهست علمی جهانسایی پیش نیاز شنا که فلسفی – عقلی عام اصول

 و کلی تجربه از آمده بدست حقایقرند که خرده می گیبشری تجربه اینان بر . اند آمده بدست شناخت

 اما ؛(۱۲۳ ص کتاب، همان) ریزد می فرو و شده سست علم های پایه آن مبادی تغییر با و نیستند قطعی

 دو از یکی که هم را عقلی مبادی آنها زیرا ،است بیشترشناخت زیستی  –روان  نظریه در سستی این

. ساخته اند زندگی احتیاجات و طبیعی محیط تضیاتمقوابسته و پیرو  هستند، علم سازنده عنصر

 جغرافیایی عامل نیز برخی. شوند می اعتبار بی علمی های نظریه و علم کلدر این نظریه،  بدینگونه

 ملل جغرافیایی وضعیت تفاوت دانند؛ می دخیل آن تحوالت و فلسفی – عقلی اصول گیری شکل در را

 ...شناختی هستی حقایق در نه ولی دارد نقش( اعتباری افکار) احساسات و تمایالت و افکار تفاوت در

 یقینی معقوالت) فلسفی – عقلی ثابت و عام اصول با جز ،اجتماع و طبیعت علمی شناخت آنکه نتیجه

 امکان( جهان: استقالل جهان بیرونی، توانایی انسان در شناخت هستی، و نظم عینی حاکم بر سه گانه

 . نیست پذیر

 نیست؛ است، ناپذیر جدایی فلسفه از که عامینظریه های  بواسطه تنها فلسفه به شناخت تگیوابسباری، 

. و پیش نیاز هر شناسایی اند فلسفی اساسا که دارد هایی فرضنیازها و پیش  پیش و بنیانها خود شناخت

 :، ولی بدون پذیرش آنها هم علمی در کار نخواهد بودندنیست علمیاین اصول قابل اثبات 
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 دارد وجود ما ذهن از مستقلبیرونی  جهان (۱

 پذیرفتنی و ساده چند هر ابتدا در اصل این .دارد وجود ما حسی ادراکات و ذهن از مستقل واقعی جهان

نماید می
148

 فلسفی و شناختی معرفت گوناگون مکاتبنه تنها سوفسطائیان یونان باستان که  ولی ،

 واقعیت این هاییزمینه  در( 'مداری من' بر مبتنی مکاتب ههم و پراگماتیسم پوزیتیویسم،)امروزی 

 دو به نظر این از فالسفه. گردانند می تنگ بسیار آنرا گستره و دامنه یا و گیرند می نادیده را مستقل

(گرا واقع) رئالیست فالسفه و( گرا انگار) آلیسته اید فالسفه: اند شده تقسیم دسته
149

 نخست دسته. 

پیرو  را درونی جهان دومیها و ؛نندگردا می خارجی جهانیا  'عین' بر مقدم رانی یا جهان درو 'ذهن'

از دید واقع گرایان، اگر مستقل و بیرون از ذهن انسان جهانی وجود نداشت، سازند.  می بیرونی جهان

 انسان ذهن محصول بکلی را)ماده(  بیرونیواقعی  جهان ایدآلیست افراطیونادراکی هم در کار نبود. 

 فطری ،را آنها از ای پاره دکارت و، بشردانش کل  افالطون. کنند می انکار آنرا مستقل وجود انستهد

 آغاز حسی تجربه کردن خوار با که نیستند مآب عرفانی یا و گرا عقل آلیستها ایده همهالبته دانست.  می

 به نیز شناخت در هتجرب و حس بر یکجانبه تأکید چگونه که دهد می نشان برکلی اسقف فلسفه کنند؛

 و رفت، می بشمار گرا حس و گرا تجربه فالسفه از که وی. انجامد می ذهن از خارج واقعیت انکار

 معلومات هیچ به آلیستها ایده برخالف، و دانست می تجربه و حس الک جان همچون را علوم منشأ

 منشأ و نداشت باور (هکنند حس ذهن از بیرون) محسوساتبیرونی  واقعیت به اما نبود، قائل فطری

 که دهد می نشان حواس خطای گفت میبرکلی اسقف . دانست نمیجهان بیرونی  تأثیرات راات احساس

 نه و کند می پیدا وجود چیزی که است انسان ادراک در ؛نیست 'محسوس' خارجی وجود دلیل 'احساس'

 و بیرونی واقعی جهان انکار بر دلیلی را حواس خطای الادریون و آلیستها ایده. وی از بیرون جهان در

 جهان اتفاقا اثبات کننده وجود حواس خطای به بردن پی همین ولی گیرند؛ می بشر دانش اعتباری بی

از ابن در جهان اسالم مشابه مکاتب عرفانی )و  برکلی فلسفه در .است دانش لذا ارزش و خارجی

هارون یحییعربی و عطار گرفته تا 
150

 چون) نیستاز ذهن  بیرون واقعی هانج ناظم و خالق خدا ،(

                                                           
148

 .نمود جدا فلسفه از را سفسطه انکار این بودند؛ ذهن از بیرونی واقعیتوجود  منکر باستان یونان در سوفسطائیان  

 
149

 تحریفات و ها فهمی بد منشأ نادرست بندی تقسیم این شوند؛ یم تقسیم ماتریالیست و آلیست ایده گروه دو به فالسفه مارکسیستی، ادبیات در  

 .شد مارکسیستهاه نزد فلسف تاریخنگارش  در بسیاری
 

150
"ماده توهمی بیش این عارف انگارگرای "مسلمان" که گمان می کند ایمان به خدا در توهمی دانستن جهان هستی بدست می آید، می گوید:   

 (؟! ۷۲)مرد کوچکی بر فراز برج، ص می برد که خدای متعال آنرا در عالم تخیالت و ادراکات آفریده است" "در دنیایی بسر و انسان  نیست"
هارون یحیی نمی گوید که هدف این خدا از آفرینش یک جهان عظیم تخیلی چه بوده است و چرا خداوند قصد فریب انسان را داشته است؟ 

ضمنی به تخیلی و وهمی بودن جهان آفرینش نکرده است، بلکه چنانکه تاکنون در این کتاب دیده هیچکدام از آیات قرآن نه تنها اشاره ای حتی 
و خواهیم دید، بر واقعی بودن آن تأکید شده است و انسان به شناخت آن فرا خوانده شده است؛ حواس هم برای شناخت این جهان واقعی به 

سان آفریده شده باشد. بگمان این اندیشمند عارف مسلک، اگر انسان به توهمی بودن جهان انسان داده شده؛ نه آنکه جهان بیرونی در ادراکات ان
متوسل  ،"از سردرگمی ناشی از تالش در جهت فهم "علت ها" رهایی می یابد. لذا، تنها به نیایش تمام وقت، که تنها مسبب و علت حقیقی استایمان آورد 

تعقلی  –از آنجا که قرآن انسانها را "تنها به نیایش تمام وقت" دعوت نکرده و به شناخت تجربی  ،'برهان خلف')همانجا(. بر پایه  می شود"؟!
 جهان هستی و قیام به مسئولیتهای اجتماعی نیز فرا خوانده است، اثبات می شود که جهان بیرونی در معرفت شناسی قرآن واقعیتی مستقل دارد
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 اینگونه وجودش و انسانهاست، ذهنی تصورات ناظم و خالق خدا بلکه ،(!ندارد وجود جهانی چنین

خداوند یا مطلق هستی است، چرا ی ذهن انسانتوهمات جهان بیرونی زاده براستی اگر  ؟!شود می اثبات

  ...ذهن نباشد؟همین آفریده 

را  "اراده" تنها ونیست  قائلحقیقتی  نیز کننده ادراک و ادراک برای ،شوپنهارانه فلسفه بودایی و بد بین

علم  جهان ماورای زیرا شود می دریافت عقل با نه و حس با نهدر دیدگاه او،  ارادهداند.  می حقیقی

 . است مکان و زمان از فراتر و مطلق حقیقت اراده ؛است

 ذهن شده ادراک خارجی واقعیات بیان بجای انسان آنستکه ت،هس هم خطرناکتر که ایدآلیسم رایج نمونه

 گمانه به دست یاو  ،کند ذهنی پیشداوریهای ،سازد خارجی واقعیات باره در قضاوت مالک را خود

کامل معنی تطابق  بهنیز م رئالیسکه باید یادآوی کنم  در اینجا ...بزند تخیلی پیشگوییهای و زنیها

 نابغه دانشمند هیچ؛ است خارجی جهانمستقل  واقعیت پذیرش بمعنی بلکهت، دیدگاهها با واقعیتها نیس

 بفرض یا و باشد داشته مطابقت خارجی واقعی جهان با کامال دیدگاههایش که شود نمی پیدا هم ای

 . باشد داشته را آفرینش جهان کل به تعمیم قابلیت ،مکان – زمانواقعیت در ظرف  از بخشی با تطابق

شناخت مستقیم و بیواسطه ه آلیسم میدانی برای ابراز وجود داده است، این حقیقت است که آنچه به اید

واسطه دستگاه حسی خود ه با جهان واقعی بیرونی جز بمعرفتی  پیوندهیچ ما جهان ممکن نیست و 

به نها به مغز انسان می فرستند. بنابراین، آبیرونی پیامی از جهان هستند که حس این دریافتهای نداریم؛ 

 تواند میایده آلیستی  دیدگاهمدعی می شوند که جهان جز در ادراکات انسانی هستی ندارد! باری، آسانی 

 خود آنکه بی بداند؛ حسی ادراکات به وابسته را آنها و کند انکار را ها پدیده ذهن از مستقل موجودیت

 شود؛ نمیواقعی  پدیده نابودی هب منجر حسی ادراکات قطعحکم می کند که  عقل ولی! شود انکار منطقا

 و انسانها. کنند نمی پیروی ما خواست از و اند داشته وجود انسان زندگی از پیش طبیعت نوامیس

در روند تکاملی شناخت و آگاهی  ،انسانی عقل. نیستند کیهانی جهان در بیش غباری جز آنها ادراکات

 دانش تنها نهآورده است.  ایمان (حواس ورای در) بذات قائم و مستقل واقعی جهان وجود بهاز جهان 

 این بدون که دهند می نشان نیز دانشها دیگر تاریخ که( ۳ ص جدید، فیزیک در جهان تصویر) فیزیک

نمی  ممکناستوار است،  کمی سنجشهای و گیریها اندازه پایه برکه  ،تئوریها پیشرفت و پیدایش ،باور

 جهان و واقعی جهان از پس است سومی جهان (سازد می جهان از علم که ای انگاره) 'علم جهان'بود. 

 درست شناخت. است جهان کاملتر شناخت به انسان نیاز پاسخگویپیدایش و تکامل این جهان  ؛حواس

                                                                                                                                                                                     
هی در قرآن نمی یابد. افزون بر این، اثبات می شود که ایمان به واقعیت مستقل جهان بیرونی و ایده آلیسم عرفانی هارون یحیی هرگز پایگا

براستی پیش نیاز هر گونه شناخت علمی است و انگارگرایان، که می کوشند از "فهم علت ها رهایی یابند"، کوچکترین نقشی در پیشرفت دانش 
 نداشته و نخواهند داشت.       
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 اصوال که هدفی و ناپذیر پایان است روندی باشد،انسان  نهایی آرمان باید چند هر واقعی جهان کامل و

 روح برای موهبتی را است نیافتنی دست که هدفی راه در پایان بی وششک پالنک. است نیافتنی دست

 ماورای است چیزی نیست؛ وصول قابل که است چنان هدف این ماهیت"(؛ ۳۴ ص)همانجا،  داند می بشری

 این دراست. در رسیدن به این آرمان کوشش نتیجه دانش  پیوسته تکامل (.۱۱۷ ص همانجا،) ."فیزیک

نشان ندهد.  بیحاصل را علمی کوشش و کند بیشتر را ما انگیزه که دهد می بما اییه میوه البته مسیر

می  دور حواس جهان ازآرام آرام  علم جهانپیوندی ناگسستنی دارند؛ هر چند  حواس جهان وعلم  جهان

شود
151

در جهان علم اهمیتی روافزون  ...(و ریاضی عملیاتپژوهش نظری، ) تجریدجایگاه . امروز 

 واقعی جهان به پیوسته شدن نزدیک معنی به حواس جهان از علم جهان تدریجی شدن دورت؛ یافته اس

ثابت و عمومی عینی و دستیابی تدریجی به نظم  ،تکامل دانش از نسبی به مطلق(. ۶ ص همانجا،) است

 . دمآنیامده و نخواهد ، جز در سایه ایمان قبلی به واقعیت جهان بیرون از ذهن بدست جهان

 جهانی از گفتن سخنو لذا ندارد  وجود علمیشناخت  برایحواس  جز منبعینیز  پوزیتیویسم تبمک در

 بطلمیوسی نجوم بر را کپرنیکی نجوم چیز هیچاز این دیدگاه، . معناست بیحواس  از جدا و مستقل

 چهآن تنها است؛ افزوده چیزی بشر علمی ذخائر بر نه و کرده کشف چیزی نه کپرنیک دهد؛می ن برتری

 نباید دانشمندی هیچ که کاری آورد؛ در انگیز خیال نظری ساختمانیک  بصورت بود کرده تجربه را

 است؛ خورده را دیدن حس فریب که نیست معتقد پوزیتیویست آب، در چوبدستی مثال در! دهد انجام

 هشکست چوبدستی که کرد گیری نتیجه توان نمی ولی دارد وجود حسی دریافت یک بعنوان شکستی

نیز  دیگران تأثراتدر این مکتب، . است شکسته" گویی که" نماید می چنین گفت توان می نه؛ یا است

 داده دیگران تجارب نیستند؛ ما مستقیم حسی دریافت زیرا باشند معرفت برای معتبری مبنای تواند نمی

بگفته پالنک، اما  .از نگاه انگارگرا، حتی اذهان دیگر انسانها نیز واقعیت ندارند. دومند دست های

 ص همانجا،) "است کرده صادر را خویش محکومیت حکم بخود خود باشد، عینیت انکار آن مقدمه که علمی"

واقعیت مستقل 'و اصل  سلیم عقل از رفتیم بیرونپوزیتیویسم مکتب معرفت شناختی  از گاه هر(. ۱۱۴

 را بیرونی واقعی جهان خود دیبخو حسی مدرکات که جهت این از ایم؛ کرده پیروی 'ن بیرونیاجه

، مستقیما جهاندرست است که . دهند می مستقل جهان آن از گزارشهاییتنها  بلکه کنند، نمی ایجاد

هم بر پایه ایمان به واقعیت جهانی که بیرون  دانش ساختمان؛ ولی نیست شناختن قابل بیواسطه حواس،

 اثباتقطعا و برای همگان  توان نمی را رجیخا جهان وجوداز ذهن و حواس قرار دارد، استوار است. 

 .داشت علم تولید توان نمی هم قبلی باور این بدون ولی ،کرد

                                                           
151

 بازی نقشی دیگر انسان چشم که بینیم می ،نور مبحثاز مباحث علمی، داده های حواس کنار رفته اند. در فیزیک، بویژه در بسیاری  در  

 .کند نمی
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  را دارد  جهانانسان توانایی شناخت  (۲

بر غیر قابل شناسایی بودن جهان بیرون از ذهن و نامطمئن بودن شکاکیت که بنیاد گفته شد پیشتر 

که در سطح جامعه رخ می نماید ستوار است. شکاکیت هنگامی ابزارهای شناخت انسان )حس و عقل( ا

در هم بریزد؛ اما اگر باور انسان به باورهای دیرینه انسان در شناخت جهان با کشفیایت نوین علمی 

و شکاکیت عمق و گسترش یابد، تمدن و فرهنگ  ،توانایی خویشتن در شناخت جهان بازسازی نشود

با گسترش شکاکیت زمینه پذیرش پندارها و حتی یاوه ها نیز  .ودبشری رو به انحطاط و سقوط می ر

 بیرونی جهانانسان توانایی شناخت روند تکاملی دانش بیانگر آنستکه . اما زیر نام علم گسترش می یابد

 کشف و پژوهش و کاوش انگیزهتوانایی ابزارهای شناخت انسان در کشف حقیقت  به ایمانرا دارد. 

منظم  روند نیست؛ کافی آن شناخت قابل و بیرونیمستقل  واقعیت پذیرش تنهاته الب. شود می قوانین

 مستقیما جهان ایندستمایه شکاکیون این حقیقت است که . پذیرفت باید هم راتعقلی شناخت  –تجربی 

. گیرد می صورت عقل و( گیری اندازه دستگاههای و) حواس بواسطه شناخت و نیست شناسایی قابل

 برخی گشته سببو محدود نسبی با توانایی  انسانی خرد و پذیر خطا حواس به شناخت دیبنیا وابستگی

 درست شناخت دارند، باورذهن انسان  از مستقل و واقعی خارجی جهان به که دکارت، و کانت همچون

 قعیتوا منکر آلیستها ایده اگر. نیست ارزشمند و اعتماد قابل بشریدانش  اینها برای ندانند؛ ممکن را آن

 و مشکوکند علمی های داده نادرستی و بدرستی الادریون و شکاکانهستند،  ذهن از خارج جهان

 جهان شناخت انسانی ابزارهای کانت. شناسند نمی قضایا نادرستی و درستی تشخیص برای هم میزانی

 عالم معتبر معرفت همان تجربه ،او باور بهدید.  می ناتوان حقیقت دریافت در را( عقل و حواس)

 به نیاز که اینجاست و است؛ معرفتی مقوالت تفرق و تکثر موجب حواس های داده. است محسوس

 ادراکات بر عقل که اصولی. کند می برآورده آنرا عقل که نیازی شود؛ می احساس متنوع امور توحید

 تواند نمی و ستا" ناظم" تنها اصول این. کند میهدیه  تجربه به را وحدت گرداند می حاکم ها انگاره و

 شکاکانه کانت، در دیدگاهممکن نیست.  عقل پایه برکشف قوانین عام و حقیقت واحد  ؛باشد" صانع"

را می توان و باید آشتی یکدیگر ؛ پس دیدگاههای فلسفی متناقض با عقل توانایی دریافت حقیقت را ندارد

 : است مقوله اساسی فلسفه بدینگونهدو ! سنتزهای پیشنهادی کانت در داد

"جهان نامتناهی"و  "متناهی جهان"میان تناقض 
152

اینگونه حل شود که جهان نمودها )محسوسات(  

 و "جبر"میان تناقض ؛ تلقی گردند نامحدود( معقوالت) ها بود جهان ولیباشند  حد و مبدأ دارای

                                                           
152

 نهآن  برای؛ در حالیکه پیروان نامتناهی بودن جهان دندان می مبدأ دارای مکان در و آغاز دارای زمان درپیروان متناهی بودن جهان آنرا   

 . ایندو دیدگاه فلسفی در کتاب دوم بررسی خواهند شد.  دنشناس می مبدأ نه و آغاز
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ن معقوالت جها بر اختیار وراند بجهان محسوسات فرمان  بر جبرکه  شود حل اینگونه نیز "اختیار"

  !جبر و اختیار باشند پیوندمیانجی هم  اخالقی اوامرباشد؛ حاکم 

 آزادی نفس، خلود به "دادن اعتبار"تنها در حقایق هستی بلکه در دریافت نه توان عقل در دیدگاه کانت، 

" ناظم اصول" همچون، که عملی عقل" موضوعه اصول یا مسلمات" بعنوان خداوند وجود ومعقوالت 

 محسوس جهان های پدیده آنکه برایمی باشد. کانت وضعی و قراردادی اند،  (خرد نابض )عقل مح

. گرداند میقوانین عام حاکم بر جهان  جانشین را "مسلمات و ناظم اصولکند، " مرتبطمعقوالت  به را

 ادراکابزارهای شناخت ) میان نیز شناخت در و پذیرد نمی هستی و واقعیت در راقوانین عام  کانت

نیز جهان محسوسات لذا و  نیست ایندو میان واسطی و گذرگاه هیچدیوار چین می نهد؛  (عقل وحسی 

 در تقابل با جهان معقوالت هستند. پیوسته 

ثابت و عمومی جهان بارز است، خود نشانه قوانین ، که در کشف مطلقبه تکامل دانش انسان از نسبی 

  .یافتنی است دستبرای انسان حقیقت آری! ی است؛ توانایی انسان در شناخت جهان واقعی بیرون

 

 است  حاکم جهانبر  واحدیعینی  نظم (۳

 تنها ولی. آید نمی دانشمند فهم به آغاز در چند هر میکند؛ پیروی قانون و نظم ازبیرونی  واقعی جهان

 و نظم. گردند می دریافت گیتی حقایق و شود می شناسایی قابل جهان که است نظم حاکمیت در

هنگامی که کرده است. باور  ابهام در چند هرعینی دستگاه خلقت را نیز انسان اندیشمند  هماهنگی

نظم دانشمند پژوهشگر پس از چند آزمایش، فرضیه خود را می سازد، پیشاپیش باور کرده است که 

ان خواهد عینی بر جهان بیرونی حاکم است؛ بگونه ای که تکرار آزمایش در شرایط یکسان، نتایج یکس

استقراء در نبود نظم ممکن نمی شود و قیاس نیز بدون استقراء کاری از پیش نخواهد برد؛ نتیجتا . داد

 ساخت به تعقل مرحله در را دانشمندو عمومی  ثابت، عینی نظم به ایمانهیچ دانشی پدید نمی آید. 

 می فرجام به هم از جدا ربیتج معلومیا چند  دو مقایسه با که کاری شود؛ میون رهنم تئوری و فرضیه

 آب در فلزات و اجسام دیگر وزن کاهش با را حمام خزانه در خود بدن وزن کاهش ارشمیدس: رسد

سیراکوز پادشاه شده ساخته تاج ماهیت شناخت برای راهی تا کرد مقایسه
153

 قانون سرانجام و بیابد، 

 مدار در ماه حرکت با درخت از را سیب افتادن پایین نونیوت کرد؛ کشف را اجسام مخصوص وزن

 با را اتم هسته بدور الکترون گردش بوهر نمود؛ کشف را عمومی جاذبه قانون و کرد مقایسه زمین

                                                           
153

 وی می خواست بداند که تاجش از طالست یا نقره.   
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ی هانظمی که در همه بخش ؛دیو بنیان نظم عمومی را قوام بخش سنجید خورشید بدور سیارات گردش

شناخت نیافته ایم ه ای که ما به آن هم نظم حاکم است، ولی نظم ویژجهان ذرات هستی یکسان نیست: بر 

   و لذا به "بی نظمی" تعبیر می کنیم. 

 جهان های مجموعه در جزئی واقعی امور کارکرد و جایگاه تعیین و ادغامعینی یا جبر علمی،  نظم

 فهم بدون( واقع جهان چهارچوب در واقع امر ادغام) تبیین پس. آنهاست میان پیوستگی و ،متعین واقعی

 همچون نباید را عینی نظم. است ناممکن تبیین بدون مجموعه این نظم فهم و نیست؛ ممکن بچهارچو

 شناسی جامعه در پذیری بینی پیش این. کرد تعبیر ها پدیده کامل پذیری بینی پیش به متافیزیکی جبر

 یعین نظم! ندنیز می کشان گذشته از غیبگوییگستره آنرا به  مورخان؛ هر چند شود میتر  محدود

 جبرتعیین شدگی ) یا دترمینیسم به قانون حاکمیت و نظم علم، در .است بعدی چند و گون گونه نسبی،

 . خداوند اراده و سنت بهبینش دینی  در و شود می تعبیر (علمی

 روابطپیوستگی و  و همبستگی ها پدیدهمیان  ونظم یگانه ای پیروی نکند  از آن های پدیده و جهان اگر

. گردد می پدیدار فلسفه نه و علم نه ؛پرده از رازهای جهان بر کشید توان نمی، باشد شتهندامعین وجود 

 برای راهی) فلسفه و علم آفرینش برای انسان ذهن اختراع را نظم گوناگون اسلوبهای شکاکیون

 یمشو منکر را عینی نظم اگر اما. عینی نه و است ذهنی دیدگاه این از نظم اند؛ دانسته!( ذهن سرگرمی

 پریشان ای پیکره را جهان باید بگیریم، نادیده را هم بر آنها تأثیرات و ها پدیده پیوستگی و همبستگی و

در چنین جهانی، نمی توان چیزی را شناخت؛ فالسفه باستانی نیز این حقیقت . بدانیم ناپذیر بینی پیش و

 عینی نظم پایه برمکن دانست. سقراط معرفت را بدون حاکمیت نظمی ثابت در جهان نامرا دریافتند و 

 را اجتماعی زندگی و طبیعت در تحول و تغییر و حرکتکلی  مسیر دانشمندان که است جهان بر حاکم

 بدان اجتماعی و طبیعی علوم و است گردیده مسلم جامعه و طبیعت در ضرورتوجود . کنند می تعیین

 و فرهنگها و تمدنها تحول و ،راتسیا و روز و شب پیوسته گردش بودن ضروری. اند گشته استوار

 و ندارد راه تصادف و اتفاقهستی،  جهان در. است آشکار علم ارباب بر... و اجتماعی های سامانه

 تنها نیز حوادث و امور از ای پاره نظم ماندن ناشناخته. است نظم به نادانی روی از تنهاباور بدان 

 شود می نامیده تصادف آنچه. نظمی بی حاکمیت بر دلیلی هرگز نه و است نادانی این وجود بر دلیلی

بخود نسبت هرگز نه و است دیگر حادثه به نسبت
154

 شکل اتفاق و تصادف پایه برهم  علمی هیچ. 

 حاکم عینی قوانین کشف و علمی تحلیل و تجزیه برای راه که است ضرورت به ایمان با. گرفت نخواهد

 قانون" اساس بر شیمی دانشمندان: شود می باز تتحوال و امور بینی پیش و جامعه و طبیعت بر
                                                           

154
 فرض کنید باغبانی در فصل بهار نهالهایی را می کارد و بنا بر دانش خود از نظم حاکم بر رشد نهالها به انتظار ثمر دهی آنها می نشیند.  

تلف می شوند! این بارش ناگهانی نسبت به امر کاشت نهال حادثه ای تصادفی است، ولی نسبت بخود مطابق با  نهالها ومی بارد  رگتگناگهان 
 نظم هوا شناختی رخ داده و بهیچ وجه تصادفی نبوده است. 
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 چون آنها خواص حتی و اند نشده کشف هنوز که هستند هم دیگری عناصر که کردند بینی پیش" تناوب

 حاکمیت به ایمان با. شد کشف سکاندیوم و گالیوم ژرمانیوم، عناصر کردند؛ بینی پیش هم را اتمی وزن

 جانوران و گیاهان تحول و رشد در بینی پیش به شناسان ستزی که است زیستی جهان بر عینی نظم

علمی نظامهای  شناخت پایه بر نیز جوامع تحوالت و پیشرفت کلی سیر خط بینی پیش. شوند می توانا

 عینی اجتماع و طبیعت بر حاکم قوانین که است اصل این بر علوم پایه. شود می ممکن اجتماعی

 با مطابق اجتماعی و طبیعی های پدیده در تحول و تغییر و هستند( انسانها اراده و ذهن از مستقل)

 را آنها توان نمی ولی کرد برداری بهره آنها از و شناخت را آنها توان می تنها که است معین قوانینی

 نتیجه را اجتماعی و طبیعی قوانین چنگال در انسان همیشگی اسارت نباید سخن این از. داد تغییر

 طبیعی قوانین به علم با. باشد نداشته شناخت آنها از که است قوانین این اسیر زمانی تا انسان گرفت؛

 خدمت در را آنها و شود می آزاد نیروها این جبر از شود، می توانا طبیعی نیروهای مهار به انسان

 از ،که اراده انسانی هم در متن آنست، نیز اجتماعی حرکتعینی  قوانین شناخت با آورد؛ می در خود

 .گیرد می بدست خویش آرمانهای تحقق جهت در را تحوالت رهبری و شود می آزاد اجتماعی جبرهای

جهان انسانی به سمت از جهان بیجان  ،آنها و پیش بینی پذیریقطعیت نیز و  ،قوانینگستره میدان عمل 

جاذبه زمین میدان عمل نیروی  :و عالیتر می گردد پیچیده ترنظم عینی ولی ماهیت  ،کمتر می شود

ولی  ،گسترده تر از میدان عمل نیروی الکترومغناطیسی زمین است که به ذرات باردار محدود می شود

؛ میدان عمل قوانین فیزیکی از میدان عمل قوانین حاکم بر زیست جانداران ماهیت آن ساده تر است

            .   گسترده تر است ولی ماهیت آنها ساده تر می باشد؛ و..

نی عدم قطعیت و پیش بینی ناپذیری جایگاهی نداشت؛ نظم علیتی بعنوان تنها مدل نظم ومکانیک نیوتدر 

هایزنبرگ" ناپایداری یا وناپذیری  تعیین معادالت" با. پذیری جهان حکومت مطلقه داشت
155
 همچنینو  

 ،بروگلی و هربو ،بورن به متعلق نور ای ذره و موجی های نظریه متقابل اکمالاصل تتمیم یا در پی 

 سختگیر جبرنظم علیتی و  تنهادر این بحران، متأسفانه  .شد مواجه بحران با نظم فلسفی – عقلی اصل

زیر عالمت  پذیری بینی پیش و نظمکل اصل  گرفت؛ قرار تردید محل که نبود الپالسی جبر یا مطلق

 و فیزیک دانشمندان از یاریبساز آنجا که قرار گرفت.  تردید محل قانون با نظم رابطهو سئوال رفت 

 علیت نفی باپنداشتند که  برخی ،بودندخالصه کرده  علیتی رابطه و علیتدر  را نظم مفهوم مکانیک

تنها  بشرحقیقت آنستکه ! رود می کناری بهنیز  جهان بر حاکم ثابت و عام عینی نظم به باورمکانیکی 

 وساخته  را اتفاق و تصادف چونی مفاهیمکه است  هستی پیچیده امور تبیین و تحلیل از خالصی برای

 تر محدود امور این دامنه بشر دانش پیشرفت باه است. گرداند مستثنیاین امور  باره در راحاکمیت نظم 

                                                           
155

 .نیست نممک واحد آن در آنها سرعت و الکترونها موقعیت گیری اندازه که دهند می نشان معادالت این  

www.takbook.com



~ 192 ~ 
 

 درون از که نظمی کند؛ می درک عمیقتر و بهتر را آفرینش جهان بر حاکمعینی  نظم انسان و شود می

تمایل در بسیاری از موارد نیز باید بگویم که البته . است گرفته ودخ سیطره زیر را کیهانی جهان تا اتم

آفرینش مندی هدفحکایت از حاکم بر هستی  انگیز شگفت نظمبدان خاطر است که به اثبات بی نظمی 

 نور، مبحث در پالنکباری،  !تن دهندبه آن نمی خواهند ؛ حقیقتی که (توحید باشکوه معنای)دارد 

 : دهد می نشان ظاهری نظمی بی پس در رای عالی نظم

 دستخوش الکترونها این که آید می پیش موقعی تنها بلکه نیست، الکترونها منظم حرکات به مشروط نور فیضان"

 از را الکترونها که درونی، فاجعه نوعی یعنی شوند، می فروریختگی و ناگهانی سقوط دستخوش ناگهانی، تغییری

" اندازند می دارد، وجود کمتری انرژی آنها ازای در و پایدارترند که ای تازه مدارهای در کرده خارج مدارهایشان

 وارد محیط یک از نورانی شعاع یک که هنگامی(. ۱۲۲ ص جدید، فیزیک در جهان تصویر پالنک،)

 دردر اینجاست که چوبدستی ؛ شکند می محیط دو تالقی نقطه در)از هوا به آب(  شود می دیگر محیط

 محیطهایی از جو در رسد، می ما چشم به دوری نقطه از که نورانی شعاعر می رسد. بنظ شکسته آب

 نیست؛ هم ضابطه بی ولی ندارد مستقیم امتداد شکند؛ می پیوسته و کند می عبور گوناگون چگالیهای با

 به زمانی فاصله کوتاهترین در که گزیند می بر را مسیری ممکن، راههای همه میان از نورانی شعاع

 به علمپالنک، ) کند می پیروی قانون یک از ضرورت به و دارد شعور نور گویی؛ برسد بیننده شمچ

 :بگفته انشتاین(. ۱۶۵ – ۱۶۶ ص رود، می کجا

 ،علم پیشرفت هر در... سازد می محسوستر را موجود نظم این تجربه که دارد وجود نظمی ظواهر ماورای در"

 دچار امر این از وی. است شده ساده پیش از بیش اساسی قوانین تجربه ترقی با که یابد می در نیک فیزیک دانشمند

 مقدمه از)" است نهفته عالی نظم چه رسد می پریشانی و نظمی بی نظر به که چیزی آن در که شود می شگفتی

 "(. رود؟ می کجا به علم" کتاب بر انشتاین

 کپرنیک،ری دانشمندان بزرگی چون پیگیری و بردبا سرچشمهحاکم بر جهان هستی  نظمایمان به 

علیت و رابطه پالنک و... در شناخت جهان و پیشرفت دانش بوده است. بوهر، ، انشتاینکپلر، نیوتن، 

علیت . داشته استو قانونمندی ی است که انسان از نظم هایاز کهن ترین برداشتنیز علیتی حوادث 

بدست بخشهایی از جهان اجتماعی شناخت  –فلسفی که هر چند در روند تاریخی  –اصلی است عقلی 

این اصل می گوید بدان باور می کند. ای تجربه هر آمده است، مستقل از تجربه گشته و انسان پیش از 

 که نیست علمی قانون یک علیت اصل. است محال اتفاق و تصادف و نیست علت بی ای حادثه هیچکه 

 قوانین ریزد؛ می هم درعلوم تجربی  ساختمانباور نباشد  این گرااما  نمود ابطال یا و اثبات آنرا بتوان

نیز  علمی پژوهشهای راه و افتند می قاطعیت از... و عمومی ثابتهای انرژی، بقای اصل چونعلمی 

 که میکند ایجاب علیت اصل. داد روشن پرسشی به دقیق پاسخیدیگر نمی توان  زیرا شود می بسته
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محدودیان مکان و زم ،فرایند یک توصیف برای
156

دانشمند پژوهشگر باری، . شود گرفته نظر در 

 و انسان از مستقل طبیعی های پدیدهحرکتی منظم باید به این پیش فرض فلسفی پایبند باشد که روند 

 جهان فهم دانشمند هدف ؛(۵۱ ص ،جدید فیزیک در جهان تصویر) اوست گیری اندازهابزارهای 

 ولی. ندارد دست در گیری اندازه جز ابزاری اینکار ایبر است؛بیرونی و روند حرکتی پدیده ه

 نمودهای تنها دهند؛ نمیواقعی بیرونی  جهان از مستقیمی آگاهی ،گیری اندازه و سنجش دستگاههای

بر پایه  نظری پژوهش. گردند تفسیر و ترجمه باید عالئم این. دهند می نمایش و کرده ثبت راطبیعی 

نظم عینی جهان می زند، و  مجرد مفاهیم تنظیم به دستعی بیرونی به نظم حاکم بر جهان واقباور 

، که کارکرد علیت. اما کند می عینی دارند کار و سر آنها با که کسانیرا برای  مجرد مفاهیمواقعی این 

. اصل اول حتی در یک بخش هستی نیز همواره یکسان نیست یکی از اسلوبهای نظم است،

ژیانر بقای اصل یا ترمودینامیک
157

 پذیرد؛ می آنرا تبدیل تنها بلکه ،انرژی نابودی نه و آفرینش نه ،

آنتروپی افزایش اصلیا  ترمودینامیک دوم اصل ولی
158

 معین شرایطی در آنهم را معینی تبدیالت تنها 

 تک تک حرکت و دارند کار و سر مولکول زیادی تعداد با که شود می مربوط فرایندهایی به؛ پذیرد می

باری،  .اندپی نبرده  مولکولی جهاننظم عالی و پیچیده  بهدانان فیزیکهنوز  .کند نمی معین را مولکولها

بتوان  اگر؛ دارد جهانشمول ارزش نه و آماری ارزشترمودینامیک، برخالف اصل اول،  دوم اصل

 دیگر چون ریزد می فرو اصلاین  بنای ساخت، پذیر واگشترا است  ناپذیر واگشت که فرایندی

 از را آنتروپی افزایش اصل مضمون باید پس. نیست کار در آنتروپی پیوسته افزایش بر ضرورتی

 آنتروپی مفهوم وانجام داد  بلتزمن که کاری کرد؛ جدا انسانی آزمون گونه هر و ناپذیری واگشت مفهوم

 ملمحت کمتر که حالتی بر را تر محتمل حاالت طبیعت: آورد باز)علیت آماری(  احتمال مفهوم به را

دهد می ترجیح است
159

 آن در که حالتی زیرا یابد، می انتقال سردتر جسم به گرمتر جسم از گرما" ؛ برای مثال:

 – ۷۷ ص جدید، فیزیک در جهان تصویر) "است محتملتر آن عکس حالت از باشد شده برقرار حرارتی تعادل

 از مادی نقطه یک( مکانی عموق) موقعیت گیری اندازه دقتدر قضیه هایزنبرگ نیز گفته شد که  (.۷۶

 با فیزیکی اندازه دو این دقت یابد؛ می افزایش دید سرعت گیری اندازه دقت زیان به تنها ،دید راه

                                                           
156

 .ندارد ممتازی موقعیت فضا به نسبت زمان نسبیت اصل طبق بر  

 
157

 کاهش یا افزایش به قادر دستگاه درونی جاری فرایندهای که است کمیتی بسته، فیزیکی دستگاه یک انرژی مجموعاین اصل می گوید که   

 .نیستند آن
 

158
اصل دوم ترمودینامیک می گوید که  .کند می معین است قائل حالتی برای طبیعت که را رجحانی که است فیزیکی کمیتی آنتروپی،  

 .ندارد کاهش هیچگاه و یابد می افزایش پیوسته ضرورتا و آنست، درونی اجزاء آنتروپی مجموع با برابر فیزیکی دستگاه یک کل آنتروپی
  

159
رمودینامیک است؛ از سوی دیگر، برخالف نظر بلتزمن، پیدایش پدیده ها و سامانه های نوین در روند تکاملی آفرینش بر ضد اصل دوم ت  

د پیدایی پدیده ها و سامانه های نوین در روند تحوالت اتفاقا کمتر محتمل است! بر روند تکاملی، نظم پیچیده تر و عالی تری حاکم است؛ دی
ی و هدایت شدگی آفرینش است. این بحث در کتاب سنتی علیت ناتوان از تبیین این نظم عالی است. نظم عالی و ویژه تکاملی، بیانگر هدفدار

 دوم پیگیری می شود. 
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رابطه منفی میان این دو اندازه فیزیکی نشان می دهد که اصل "عدم  .دارند منفی رابطه یکدیگر

عینی نظم حاکمیت عتبار ساقط کرد، ولی را از ا مکانیکیقطعیت" یا "عدم تعین"، اگر چه علیت ساده 

یا علیت  احتمال مفهومنیز  کوآنتومی معادالت تفسیر در. نمودتثبیت  عالی تررا با جایگزینی نظمی 

 ولی ؛و قطعیت و پیش بینی پذیری در جهان ذرات جایگاهی ندارند علیت ظاهرا ...آمد میدان بهآماری 

نمی توان از دیگر  ،دنکن می معین را مادی امواج(  MaximumوMinimum ) حدها ریاضیات وقتی

 . گفت سخنیبطور کلی نبود علیت 

نون حرکتی پدیده های جهان بیرونی، قاشناخت و دریافت ابزارهای اندازه گیری در حواس و ناتوانی 

 است قوانین از دستگاهی سیطره زیر جهان کهمی کند  پیشفرض اینپذیرش  از ناگزیرنیز را  دانشمند

در غیر اینصورت تعقل نازا و ؛ است دریافت و شناخت قابلبا تعقل منطقی بر داده های تجربی  که

 بررا  "استثناء ناپذیر علیت" اصلکه خود پایه گذار فیزیک کوآنتومی است، پالنک  .ناتوان می شود

ای  دیشهاناما  است؛ مرتبط حوادث های مجموعه به دومی زیرا ،می دهد ترجیحیا احتمال  آماری علیت

 به پاسخ درانشتاین نیز می باشد. گسترده تر و ژرفتر است  جهان بر حاکمنظم یگانه  بر مبتنیکه 

 نامعینیگری آن که است معتقد و کند نمی معنا رانبود علیت " نامعین" از است، علیت نافی که مورفی

 سمت بینی پیش در ما ناتوانی نشانگر و است ذهنی نامعینیگری است، مرتبط کوآنتوم فیزیک به که

 فلیسین. کرد معنا قانون یک توسط یکدیگر با طبیعی حوادث پیوند باید را علیت .اتمها فعالیت و حرکت

"شناخت روش علوم"  کتاب دربا آنکه پوزیتیویست است نظم عینی طبیعت را فرض می کند. وی  شاله

 نتیجه که( استقراء) علمی اللاستد آیاکه  پرسد میاز خود  "شیمیایی و فیزیکی علوم روش" فصل

 سازگاراصول عقلی  با دهد، می تعمیمزمانها و مکانها  همه به را معین مکان و زمان یک در آزمونها

 بوسیله البته را، طبیعت عمومی جریان بودن یکسان اصل پیشاپیش دانشمندانو پاسخ می دهد که  است؟

دهند می تعمیم که اند پذیرفته تجربه،
160
"طبیعت تشابه اصلن باور به نظم و "بدوباری،  .

161
نمی توان  

و نظری  تجربی تحقیقات راهگشای. اگر پذیرش نظم عینی جهان داد تعمیمرا  علمیهای آزمایشنتایج 

 ناباوری به نظم عینی همه قوانین شناخته شده تاکنونی را از صحت و اعتبار ساقط می کند. ،است

 خستگی راز پالنکمعنای پذیرش هدفداری جهان است: به منطقا پذیرش نظم عینی حاکم بر جهان 

 نقشه خلقت جریان تمام سر پشت در اینکه به عمیق ایمان" در را علمی پژوهش در کپلر باروری و ناپذیری

 ابدی قانون وجود به" چون داشت "هم مناسبتری های فرصت" اینکه با برائه زیرا داند می "دارد وجود معینی

  "شد جدید نجوم علم خالق کپلر صورتیکه در ماند، باقی ای جوینده چون تنها ...نداشت ایمان خلقت

                                                           
160

 .دهد می نشان ، علیرغم دیدگاه پوزیتیویستی شاله،علوم پیشرفت در را تجربه و عقل دیالکتیکی رابطهاین سخن   

  
161

 .دارد بهمشا روند مشابه شرایط در مکان و زمان عنصر به توجه بدون طبیعتاین اصل می گوید که   
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 جهان در سر کتیبه بر داشت دوست پالنکاینرو بود که از  ؛(۲۹۴ – ۲۹۵ ص رود؟ می کجا به علم)

  !باشی" داشته ایمان "باید: بنویسند علم

آنتومکو تئوری پیشرفت و پیدایش با کهکردند  باور فیزیکدانان از برخی
162

 اصل)کمیتهای گسسته(  

 در انجام تا آغاز از را جهان کهن فلسفه و علم. است شده کشیده زیر به فرمانروایی تخت از علیت

 از البته دارد؛ بدنبال را B حالت ناگزیر A حالت کرد؛ می تصویر معلول و علت پیوسته بهم زنجیره

 در را پیوندها سستی که جهانی ثابت آن(. آماری علیت) بگوید توانست می نیز D و C حاالت احتمال

 مطلق انحصاردر دیدگاه بسیاری از اندیشمندان  ،(پالنک ثابت) کند می گیری اندازه طبیعی دستگاههای

 فلسفی گیری نتیجه اینخود  پالنک و انشتایناما . کرد وارد هم آن در را سستی و برد میان از را علیت

)و  نیوتون مدرسی، فالسفه ارسطو، توسط علیت سنتی دیبن صورت تنها آنها نپسندیدند؛ را

نیز، برخالف پندار رایج، به  انشتاین نسبیت؛ کمااینکه کردند نفی راو عقل گرایان  کانت ،مکانیسیستها(

. باری، بوداصول  آن از پاالیشی و گسترش تنها نسبیتو  بودن نیوتونی اصول ریختن فرومعنی 

 هایزنبرگ؛ اما پنداشتندمی  علیت اصل براندازنده آنرا چونکردند  قبالاست هایزنبرگبسیاری از قضیه 

بر می گشت طبیعت کوچک بسیار فرایندهای. نامعینی گری به کرد اعتراض بدان خود
163

در تزلزل . 

 فلسفهدر گذشته، دانش و فرهنگ می شود؛  انحطاط سببشناخت فلسفی  –عقلی های نیاز باور به پیش

آنها که به پیش نیازهای فلسفی سه گانه  نیز امروز ؛و به انحطاط گرایید شدایمانی اسیر این بی  یونانی

و  طبیعی حوادث خالی و خشک توصیف به محدود راعلم  دامنه خواهند مینمی توانند باور آورند، 

 . دکننتخطئه  راعلمی  سازی نظریه و کردهاجتماعی 

 با تنها علماز سوی دیگر،  .باشد برده پی دانب تجربه از پیش خرد که نیست اصلی عمومی علیت اصل

 قرار ثقل مرکز از انسان که است استوار اصل این بردانش ؛ بنیان ندارد کار و سر تجربیداده های 

 ؛(۱۹۳ص  رود، می کجا به علم پالنک،) کند داری خود جهان توضیح در خود نوع و خود دادن

را  'جهان بر حاکمعینی  نظم' و 'بیرونی جهان قلمستواقعیت 'اصول پذیرش  ،داریم خودپرهیز از 

 می حسی ادراکات از مستقل مفهومی همچون را علیت اصل خارجی، عالم قبول با توأم علم،": نداآسان می گرد

 از مستقل و عقلی مقوله یک علیتنیز  کانتشناختی  معرفتنظریه  در(. ۱۹۵ ص همانجا،) "پذیرد
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 همچون باید آنرا. نیست تقسیم قابل نامتناهی بصورتی و پیوسته جریانی تشعشعی حرارت: کرد بیان را قضیه این ۱۹۵۵ سال در پالنک  

 داشت تعارض آنزمان فیزیکی اصول با که ای قضیه اند؛ شبیه یکدیگر با آن افراد همه که کرد تعریف واحدهایی از ای انباشته هم روی توده
 (.۲۷ ص ،"رود؟ می کجا به علم" کتاب بر مورفی جیمز مقدمه)
 

163
 اعتبار بی پی در مشتاقانهکشورهای غربی  اقتصادی و سیاسی پی در پی تحوالت تأثیر زیر" امروز مردمان" که است مند گله پالنک  

 علمی پژوهش که کند می توصیه وی ؛خته اندسا خویش کار پایه را احتمال و آمار بیمه شرکتهای همچون و هستند علمی دستاوردهای کردن
 اول جهانی جنگ از پس دوران بهپالنک  نوشتهکرد.  جلوگیری علم ساختن عامیانه از باید و باشد اقتصادی و سیاسی تحوالت از برکنار باید

 تبیین را جهان عینی هدفداری و نظمآن جهان بینی که جهانی مربوط می شود؛ شاید او ندانست که  طلب توسعه داری سرمایه پیشرفتهای اوج و
 . غربی باشد طلب توسعه داری کند، نمی تواند خوشایند سرمایه می
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باشد می اختشن الزامات از که است حسی تجربه
164

یش نیاز شناخت این جهان آنچه پباید دانست که . 

نظم پذیری پدیده های انحصاری علیت شکل ؛ استدر جهان واقعی بیرونی نظم پذیرش  ،می باشد

 . هستی نیست

 

  اشکال گوناگون نظم

ای آنها در بخشه اعتبار و درستیشناخته شده اند؛ نظم تاکنون اشکال و اسلوبهای گوناگونی برای 

روندها و سامانه های گوناگون جهان هستی باید آزموده شوند. باید دانست که در باره نظم ویژه 

 هر دراز کدام اسلوب پیروی می کند؛  که کرد صادر حکم پیش از توان نمیگوناگون جهان هستی 

 و یتکیف ،درونی پیوستگی همو میزان  درجهآنگاه  و ،گیرد صورتو نظری  تجربی تحقیق باید مورد

 عملی اسلوبهایبرآورد کرد.  آن در را (آینده – حال و گذشتهتوالی زمانی )رابطه  و پذیری، برگشت

  :عبارتند از علمی جبر یا عینی نظم

 

دارد که در آنها فرمانروایی بیرونی سامانه ها و روندهایی از جهان واقعی  رباین نظم  ؛علیتی نظم (۱

، از هم گسیختگی )به ترتیب:)قابلیت تکرار( بر اضداد خود  پذیری برگشت، و کمیت، گیپیوستهم 

باشد )گذشته بر  عمیقنیز  نتیجه و مقدمه میان فاصله وغلبه داشته باشد،  (یناپذیر برگشت وکیفیت، 

طبیعت بیجان عموما قلمرو . بسیارند علیتی قوانین شیمی بویژه و فیزیک در. آینده مسلط باشد( –حال 

 می مقاومی ماده گونه هر انفجار موجب گاز ناگهانی انبساط"ست. در این بیان که حاکمیت نظم علیتی ا

 حجم و غلظت انبساط، شدت مقاومت، اندازهاند؛ علیتی  رابطه نمایندهگاز  'انفجار' و 'انبساط'، "شود

بر در اینجا چنانچه روشن است، هم پیوستگی، کمیت و تکرار پذیری  می باشند. قانون نمایندهنیز  گاز

  آینده مسلط است.   –اضداد خود غلبه دارند، و گذشته نیز بر حال 

تجربی  برخورد دررا  توانست پدیده ها، از هنگامیکه خویشروند تکامل اجتماعی و فرهنگی  درانسان 

 بیرونی واقعیت بههم بازشناسی کند، را خاص آنها تأثیرات و ( 'هویت')اصل از هم تمییز دهد  جهان با

 :شد ریختهدر ذهن او  علیت فلسفی – عقلیراهنمای  اصل شالودههم و  برد پی( خود از رونبی) آنها

جهان تعقلی  –تجربی در شناسایی هنوز انسان . "فاعلی فعلی هر و خواهد می مؤثری اثری هر"

 "طیبه و خبیثه ارواح" و "انواع ارباب"گامهای نخست را بر می داشت؛ بسیاری از علل حوادث را 
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 بر نمی گردد. حسی ادراکتنها به  تجربهدر نگاه وی  داند؛ می معقوالت پیدایش سرچشمه را "فکری تجربهکانت "  
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 جهان های واقعیت به باور اندازه به خود کلیت درعلیت نیز  اصل رسد می بنظرنست. بنابراین می دا

در مرحله  انسانروزمره حسی  تجارباز  عقلی سادهجمع بندی  یکو  باشد داشته قدمت بیرونی

 می علتی باید شد می پدیدار ناگهان بویژه که چیزی هراز این مرحله،  ؛است بودهمشخصی از تکامل 

و انسان دانست  تکامل یافتشناخت انسان از نظم علیتی و رشد عقلی، حسی تجارب با گسترش  .داشت

؛ این رابطه و نداردپدیده دیگری  هیچ با کهی دارد نسبت و رابطه یکخود  علتمعلول با  (الف: که

 .دارد وندپی معین معلول با معین علت باشد؛ معلولی هر موجد تواند نمی علتی هراست.  وجودینسبت 

( پ .آورد وجوده ب راآنها  از یکی تواند نمی باشد،یکسان یا چند پدیده  دوبا  علتاگر نسبت یک ( ب

 وجودعلت یک تنها  وجود با، که در این وضعیتاست  نیاز علتین چند به پدیده یک پیدایی برای گاه

اساسا دم علت بر معلول تق( ت. دی می گردضرورمعلول  عدم آن عدم با اما یابد نمی ضرورت معلول

زمانیالزاما ذاتی است و نه 
165

نیز  زمانی قدمنیست و علیتی ؛ پس همزمانی علت و معلول نافی رابطه 

اصل همزمان با پذیرش اصل واقعیت مستقل جهان هستی، .. بدینگونه، .نمی باشد بودن معلول نافی

 شناخت، فلسفی – عقلی اصول پرتو رد گام به گام تکامل یافت.نیز فلسفی علیت و نظم علیتی  –عقلی 

   ...گرفت شتاب انسان دانش رشد

است که بیانگر نظم عینی حاکم بر جهان بیرونی می باشد. این اصل  شناخت راهنمای اصلیک  علیت

یا  علمی جبرکه مفهوم  است( اجتماعی و طبیعی) آفرینش جهان های پدیده همبستگی صور ازتنها یکی 

نظم عینی که  گوید میدر معنای عام  علیت اصل. استاز آن منشعب  علولمضرورت تقدم علت بر 

 حرکتی روند یک بودن آزادشکل می گیرند.  قانون حسب بر حوادث و استعام  و ثابتحاکم بر جهان 

و یا تحلیل آماری  ،احتماالت حساب با تنها و سازد می ناپذیر بینی پیش آنرا قانونمندی وعلیتی  نظم از

بدون نظم  (.اجتماعی های بینی پیش همچون) زددر طبیعت  بینی پیش به دست توان میفی تبیین فلس

شود می ابدی و ازلی ها پدیده نیست و هستنه تنها علیتی 
166

 بی هم آنها تکامل و تحول و تغییر بلکه ،

 یپیوستگ بهم مفهوم سه ،علیتی نظم ازبنابر این . و اتفاق حکمفرما می شود تصادف شود؛ می معنی

ی هستی یکسان هااما کارکرد نظم علیتی در همه بخش. آید می بیرون ضرورت و شدگی تعیین ها، پدیده

مکانیکی را و یکجهته نی علیت ساده وبر پایه مکانیک نیوت؛ . این حقیقت را بسیاری درک نکردندنیست

م علیتی را از بنیاد نظفیزیک کوآنتوم ند، و یا بر پایه دحاکم گردانحتی روان انسانی  جهانبر سراسر 

برداشتهای  بهتنها از اصل علیت فیزیک  دانشمندانو واقعگرا انتقاد فالسفه که بگویم باید کردند. نفی 

نظم علیتی به کال نه  ؛استبهم پیوستگی، تعیین شدگی و ضرورت سه گانه  مفاهیمتی یسمکانیس –سنتی 
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 . گردان شآت و دستحرکت  مانند باشند همزمان توانند می معلول و علت  

 
166

 .بود خواهد محال معدوم شدن موجود و موجود شدن معدوم  

 

www.takbook.com



~ 198 ~ 
 

این، پالنک و حتی هایزنبرگ از اصل تعیین انشت .جهان هستیعینی نظم و قانونمندی به و بطور اولی 

را برداشت نکرده بودندجهان بی نظمی  ،در فیزیک ذراتناشدگی 
167

 را علیت جدید فیزیک دانشمندان. 

  نیافته اند.  ذرات جهان در معینی نظامهنوز  بلکه اند نکرده نفیاز اساس 

 دستاورد و اند حسی خاص جربهت هر از مستقل و فلسفی – عقلی اساسا ،علمی شناخت های نیاز پیش

 اولیه عقلی احکام همچون باشند؛ می تاریخی – اجتماعی روند یک در هستی های پدیده شناخت در بشر

 پدید دانش و فرهنگ و اجتماع تکامل روند در...( و است جزء از بزرگتر کل هویت، تناقض، عدم)

 به را قوانین عقل اند؛ تجربه از مستقل که دانست می" عقلی های پیشداده" از را علیت کانت. اند گشته

 ادراکها و احساسها پیوستگی نتیجه و عادت یک را علیت اصل هیومدر برابر،  !کند می دیکته طبیعت

 برخالف علیت اصل .حکمفرماست ما تمایل و خواست از مستقل عینی قوانین ،جهان در. دانست می

 کلی و مطلق اعتبار و صحت آن برای توان نمی و نیست فطری بدیهیات از گرایان عقل و کانت نظر

 اصل این به و سنجید خاص حالت و هستی بخش هر در را علیت اعتبار حد و میزان باید بود؛ قائل

 و علیتو تطبیق  تفسیر تجربی علوم پیشرفت با کهباید دانست . بخشید راهگشایانه و عملی ارزش

 ازبرخالف نظر عقل گرایان  اصل این که دهد می شاننو این خود  کند، می تغییر نیز علیتی روابط

نتیجه ؛ ندارد بیرونی جهان با برخورد در انسان دیرینه تجربه جز ای سرچشمه و نبوده اولیه بدیهیات

، اگر چه از هر تجربه خاص حسی فلسفی پیش نیاز شناخت –عقلی سه گانه اصول . یک انتزاع است

در پیوند بشری م وبا تجربه و علریخی شناخت جهان بدست آمده و تا –مستقل هستند، در روند اجتماعی 

هستند
168

تنگنای اصل پیچیدگی و گونه گونی نظم عینی جهان واقعی بیرونی را در  ،پیونداین مخالفان . 

در تنوع اما ؛ دنمی کشبه سادگی ( A→Bمیان دو پدیده ))مکانیکی( جبری یکجهته علیت، آنهم علیت 

فلسفی و تکامل آن  –سرچشمه تجربی این دریافت عقلی فهم بر جهان بیرونی و پیچیدگی نظم حاکم 

و نه برداشت  ،چون گمان کرده اند که فیزیک ذرات نافی اصل علیتعقل گرایان . دشوار نخواهد بود

و نه احکام عقلی فطری  تجربه محصول راتی آن بوده است، می گویند اگر علیت یسمکانیس –سنتی 

!است؟ کرده نقض آنرا ذرات فیزیک نیمبدا)ذاتی انسان( 
169

تفسیر و تطبیق . اما چنانکه گفته شد، 
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 واقعیت یک جز هستند؛ جهان در قانونمندی و عینی نظم منکر شکاکیون همچوننیز " وجود وحدت" باورمندان دیگر و" عرفان" اهل  

 .دانند نمی شناسایی قابل اساسا را جهان اینها چون ندارد شگفتی جای اینان انکار! نیست موجود واقعیتی جهان این در واحد
 

168
 مطهری و احتیاط با طباطبایی نهم، مقالهنامبرده،  کتاب در نویسندگان کتاب "اصول فلسفه و روش رئالیسم" این پیوند را نادیده گرفته اند.  

 اگر است،علیت  چون عقالنی اصولبر  متکی همواره علمی قوانین کشف چون که گویند میو  اند کرده دفاع علیت بودن فطری از پروا بی
ناب"  فلسفی قوانین" از را علیت قانوندر پانوشته مقاله،  مطهری! باطل؟ هم دور و است دور مستلزم شوند اثبات تجربه در هم آنها باشد بنا
 شناسایی روند در تعقل و حسی ربهتج که همانگونهاین جداسازی اسکوالستیکی است؛ . نمایند اثبات یا نفی آنرا تواند نمی علوم که داند می

فلسفه 'و  'علم ناب') است موجود ناگسستنی پیوندی نیز فلسفه و علم میان ،وجود ندارند( 'خرد ناب'و  'تجربه ناب') ناپذیرند جدایی هم از جهان
 .وجود ندارند( 'ناب

 
169

 به مقاله یاد شده در پاورقی پیشین مراجعه کنید.   
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یافته اند، و این تغییر و تحول با پیشرفت دانش علیت )و کال نظم( فلسفی چون اصل  –اصول عقلی 

 نتیجه جهان شناختمی یابند. تکامل  و آمده بدستروند تجربه خود گواه است که این اصول در 

 شناخت تاریخی – اجتماعی روند در بشر و است بوده تعقل و تجربه ناگسستنی و پیوسته همکاری

 راهتحت هدایت این اصول  و کرد تبدیل نظریاصول  به را خویش تجربی ساده دستاوردهای جهان

 تکامل و بازنگری به نیز تجربی علوم پیشرفت گشود؛ نوینی تکاملی فاز در را تجربی پیشرفتهای

 باصطالح همین در دانش وار جهش و شتابان پیشرفت راز. برد راه فلسفی اههایدیدگ و عقلی اصول

"باطل دور"
170

 های باطل و محاالت) گرایان عقل ذهنی مشکالت به روند این در بشر حال بهر. است 

 مشکالت به اهمیتی جهان آفرینش در هم خداوند اینکه کما است؛ نداده نشان توجهی هیچ( آنها ذهنی

 راسیونالیستها جانب از علیت ستایش همبهرحال ! نداد واحد از کثیر صدور بودن محال در فالسفه ذهنی

به  توجهی بی هم و ،است نادرست واقعی جهان در نظم اعمال شکل تنها و ناب عقلی اصل یک بعنوان

 اصل( پوزیتیویست) کنت آگوست نیز نظریه این از پیشالبته  هایزنبرگ؛ نظریه از پسنظم علیتی 

 پوزیتیویستها. جایگزین آن ساخت را توابع نظام و شناساند" متافیزیکی اصل یک اساسا" را یتعل

 اختالف حقیقت در. هستند و بوده ستیز در فلسفی – عقلی اصول گونه هربا  بلکه علیت با تنها نهاساسا 

 توجه نکته این به زنی فیزیکدانان ؛وجود ندارد)نظم علیتی و نظام توابع(  نظم گونه دو این میانماهوی 

 تردید و شک زیر توابع نظام هم و علیتی نظم هم اعتبار( ذرات فیزیک) فیزیک میکرو در. اند کرده

 .شناسند می معتبر ذرات فیزیک در را آماری قوانیناحتماالت و  تنها فیزیکدانان از بسیاری است؛

 هر ازا تنها در این دیدند که علیت ر خویش تجربیپژوهشهای  درو نجوم مکانیک  دانشمندان ،باری

فلسفی به پیشرفت در دانش مکانیک و  –؛ این پیشفرض عقلی آید می پدید معین معلولی مفروض علت

انحصار نظم به نظم و... ولی  گردید شناخته ثابتی قوانین سیارات منظم حرکات ازنجوم انجامید؛ 

شناخت درست پدیده ها و سامانه های ی برا، علیتی، و انحصار نظم علیتی به مدل ساده مکانیکی اش

مکانیک اصول باید طبیعت مطالعه در گفت نونیوت: بازدارنده بود پیچیده تر طبیعت
171

 ؛بست بکار را 

 علیت زنجیره از چیز هیچ و شود منجر مکانیک علم به باید طبیعی علوم همهتأکید کرد که  هلمولتزو 

روان انسانی  چرا گفتند)فروید( نیز  ستسیمکانیه گرای ماد فالسفهاز  برخی !نباشد بیرون)مکانیکی( 

؛ در حالیکه ؟ پس علیت ساده مکانیکی را بر روان انسان هم تطبیق دادندباشد قانون این از برکنار

د توانهمچون حوادث طبیعی جبری و یکجهته نبر رفتار فردی و اجتماعی انسان حاکم علیتی روابط 

قانون بنا بر . کنند توجیه مکانیک اصول با را نور جز چیز همه ستندتوانسرانجام  تهایسمکانیس بود.

                                                           
170

 .دور نه و است مارپیچی تکاملی حرکت یک این؛ اما ۱۶۸ی نگاه کنید به پاورق  

 
171

 .آید می بدست بیجان طبیعت دری علیتمدل یاد شده نظم  اعمال از که قواعدی  

 

www.takbook.com



~ 200 ~ 
 

 بهم معلول و علت زنجیره با پایان تا آغاز از که دارد ثابتی و معین سیر جهان ،علیتسختگیرانه 

 جدیدی معلول پیدایش به خود بنوبه که دارد پی در را معینی معلول معین علت هر ؛است شده پیوسته

 Bیت وضع به قطعا  Aیتوضع: است پسین وضع علت و پیشین وضع معلول وضعی هر و انجامد می

را به کل جهان  بیجان مادهدر بخشی از  علیت قانونساده تطبیق  دانشمندان این .و.. شود میمنجر 

 "موجگزینه "گفت که  بورناما از هنگامیکه را پدید آوردند.  میسفلسفه مکانیسهستی تعمیم داده و 

است، الکترون در مکان و زمان ذره یافتن  احتمالبیان تنها ی "مدار" الکترونی بوهر، بجا شرودینگر

! ه شداز تخت حاکمیت مطلقه انحصاری اش بزیر کشید 'علیت'به علم فیزیک وارد شد و نیز  'امکان'

. کرد می تأییداستوار بود،  آن بر کوآنتوم نظریه که ،را پیوستگی نا شرطنیز  هایزنبرگ آزمایشهای

: شد فرمولبندیوی  بدست ، که انقالبی بزرگ در فیزیک و فلسفه و معرفت شناسی بود،"قطعیت عدم"

یا "عدم تعین" " قطعیت عدم"اصل  نمی توان سرعت و موقعیت الکترون را همزمان اندازه گرفت.

ید: به چالش کشدر جهان ذرات،  ،را نیزو تعقل منطقی قانون اساسی منطق صوری )عدم تناقض( حتی 

! در الکترونها می توانند ناپدید شوند؛ از جای دیگر سر در آورند؛ و همزمان چند مکان داشته باشند

علیت مکانیکی تنها مدل نظم پذیری جهان نیست، اما منکر نظم عینی در جهان شدند! ادامه حتی برخی 

ید جهان ذرات را پیرو بی نبود، نبا اتم درون نمودهای بر تطبیقشکل ساده علیت قابل برای مثال  اگرو 

 تطبیق قابل اینجا در علیتاین نوع  کهمی توان گفت  ؛نظمی دانست و واقعی بودن نظم را منکر شد

پیروی می کنند؛ وظیفه دانشمند  هنوز ناشناخته استپیچیده تری که عالی تر و و ذرات از نظم  نیست

ک در جهان ذرات بی نظمی ببیند، این اگر دانشمند فیزیکشف این نظم ناشناخته است.  ،ذراتفیزیک 

پایان تکامل علم فیزیک ذرات خواهد بود
172

 ممکن Aیت وضع از گوید میکوآنتوم  فیزیکباری، . 

 کاسته تدریجا گرما و نور فیضان اثر در رادیوم اتمهای از. شود نتیجه D یاو  C یا Bیت وضع است

 نمی هرگز آن از بدتر و ،کرد تعیین قطعاده آین سالدر  را اتمها شماره توان نمی هرگز ولی شود می

 به گفت توان می. شود می هلیوم و سرب به تبدیل و رود می میان از اتم کدام که کرد تعیین توان

 یک از آنهاکداممشخص کرد که  توان نمی هرگز ولی شود می کم رادیوم اتمهای از یکی قوی احتمال

ناشناخته جهان ذرات است؛ تاکنون نظم ویژه و  بر آگاهی معد بدلیل ،بینی پیشناتوانی در کم می شود. 

 نامعینی اصل بکمک تنها راوم کوانت جدید تئوری که کرد ثابت هایزنبرگ. آننه حاکمیت بی نظمی در 

 جهان در( مکانیکی استثناء ناپذیر )جبر سختگیرساده  علیت قانون خالصه. کرد توجیه توان می گری

الب قدر قلمرو تاریخ و اجتماع نیز نظم علیتی کمتر در . ندارد فرمانروایی (اتمها و الکترونها) ذرات

                                                           
172

 ذرات فیزیک پیشرفت بر پایانی نقطه باور این شدن همگانی است؛ طبیعی فوق اراده و تقدیر اتم درونی تحوالت و تغییر عامل جینز بنظر  

 می خدا سنتهای عمل میدان نه و خدا شریک را طبیعت کهنیز " مسلمان" متکلمانو  فالسفه از بسیاریدر اینجا باید یادآور شد که  .بود خواهد
 !کنند می اثبات جهان نظمی بی در را خداوند وجود، (شکاک و الهی و مادی از اعم غربی فالسفه جمیعالبته  و)، دانند
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 رابطه تشخص شناختی جامعه علیت از بیش تاریخی علیتجلوه گر می شود. علیت استثناء ناپذیر 

 . دارد جریان ناپذیر تکرار زمانی در زیرا کند؛ می تشدید را علیتی

 ندارد؛فراگیری  جایگاه دیگری علیتنظم در قالب جبر  ،انسان از طبیعت و اجتماع نوین دانشهای در

فلسفی نامبرده در هر قلمرو  –فلسفه علمی در پی کشف نظم ویژه هر بخش هستی و تطبیق اصل عقلی 

 . قالبهای نظم از تنوع چشمگیری برخوردار استهستی و هر حالت و موقعیت است. 

 

ایستای جهان  وجوه و ابعاد بهتر بعبارت و پدیدارها میان ثابت روابط بیانگرنظم  این: نظم ریاضی (۲

در  ها نظم ترین ایستا و کنند می فرض را علیت نه و ناپذیر برگشت توالی نه روابط این. است واقعی

 قوانین به گردانیم، می بر ریاضینظم  به را عینی نظم هنگامیکه. کنند می نمایندگی جهان واقعی را

 و پیرسون چونبرخی . شوند می بیان ریاضی معادالت در آسانی به هک قوانینی داریم؛ نظرتوابع 

 از بسیاری در را خود اعتبار همچنانگرفته اند. نظم ریاضی  یکی علیتی قوانین با را قوانین این راسل

 گرما، و مکانیکی تعادل انرژی، و ماده بقای عمومی قوانین ؛است کرده حفظهستی بیجان  بخشهای

توابع  قوانیننظم ریاضی و . اند جمله آن از گازها سینتنیک قانون و اجسام سقوط سرعت و ثقل قانون

علم ژنتیک و پاره  در بویژه؛ دید توان می نیزجهان زیستمند و اجتماع انسانی  در محدودتر بشکلی را

تام  اجتماعی پدیدارهای و ساختها ناپایداری وپویش اما . یاقتصاد وشناختی  جمعیتهای بررسیای 

. گردانددشوار می را نظم این امکان استقرار و  شود میدر نظم ریاضی  اغتشاش و آشفتگی وجبم

"تقاضا و عرضه قانون" مثال
173

آنهم در بازارهای  رقابتی داری سرمایه ساخت چهارچوب در تنها 

 هرنیز  شناسی جامعه در؛ بازارهای اقتصاد کالن کمتر به نظم ریاضی تن می دهند. است معتبرخرد 

 کمتر های مجموعه با آوریم، روی کل جوامع مطالعه به خرد شناختی جامعه مطالعه میدان از قدر

نظم . شویم می روبرو هنری و معرفتی مذهبی، حقوقی، اخالقی، نظر از متنوعبیشتر  و پذیر تکرار

ند که نکرا نمایندگی ت مشخص بیرونی واقعییک د نظم عینی در نآنگاه می توانتوابع  قوانینریاضی و 

 آینده و حال و گذشته میان) و هم پیوسته باشند همگون و پذیر برگشتدرونی این واقعیت،  عناصر

نیز پدیده پدیده های طبیعی و  تشریحجهت توابع  قوانیننظم ریاضی و . (در کار نباشد چندانی کشمکش

نظری جامع گاه جهت ساخت یک دست تبیین ارزش؛ اما فاقد بکار می رونداجتماعی  –انسانی های 

 هستند. 

  

                                                           
173

 .باشند برابربا هم  تقاضا و عرضه کمی مقدار که شود می تعیین هنگامی بازار در تعادلی یمتقاین قانون می گوید که   
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عدم  و نظم احتماالت، حساب و آمار در :'امکان'و  'ضرورت'؛ پیوند احتمالینظم  و آماریعلیت  (۳

. رسند می سازش به هم با ،'امکان'و  'ضرورت'و به بیانی دیگر ، قطعیت )پیش بینی ناپذیری(

در شناخت پدیده ها و سامانه ؛ م ذهنینظ و نظم عینی میانهستند  پلی احتماالت حسابآمار و بدینگونه، 

هایی بکار می روند که نظم عینی حاکم بر آن بدلیل پیچیدگی، ژرفا و ابعاد متنوع آن هنوز بدقت شناخته 

نیز از  اجتماعی مطالعات در احتماالت و آمار گسترده کاربرد جوامع انسانی از اینگونه اند؛. نشده است

 ریاضیات نیست؛ استوار ریاضیات پایه بر قوانین این اعتبار وصحت همین روست. باید دانست که 

 با آنها انطباق میزان. بیان ریاضی این نظم نباید قطعیت و عینیت ناب را تداعی کند. آنهاست بیان وسیله

نسبی قوانینی است که بر پایه اینگونه نظم تدوین می شوند. پیدایش و  اعتبار مالکواقعیت بیرونی 

انسان پیچیده ترین واقعیتها را نیز اسیر بی نظمی ر و احتماالت خود نشانگر آنستکه تکامل دانش آما

اگر را از دست می دهد؛ جهان فلسفی راهنما توان شناخت  –این اصل عقلی بدون پذیرش نمی داند و 

آمار و احتماالت شناخت آنرا دشوار ساخته است، قطعی شناخت در پدیده و سامانه ای پیچیدگی نظم 

. برای باال بردن میزان انطباق نظریه های آماری باید بر ریبی و تخمینی آنرا ممکن می گردانندتق

 افکار سنجش". ستامعن بی گیرد انجام خالء در که محاسباتیحداکثر داده های تجربی متکی بود؛ 

 در است؛ گونه این ازو وابسته به قدرت  یرسانه ای غربپایگاههای اطالعاتی و  سبک به "عمومی

ایدئولوژیک و  –ماهیت سیاسی  ،که متکی بر گروههای کوچک و برگزیده است سنجیها افکارگونه این

 می گرفته نادیده ،آنها رفتارنیز روش برخورد و  و ،متخاصمرقیب و ی گروههااجتماعی  –اقتصادی 

 باید کوششها، هستند اعمال قابل قلمروی هر درکه تقریبا  آماری، قوانین و احتماالت حساب در. شود

، همچون قوانین ایندیده می شود.  علیتیبهم پیوسته  زنجیره از گسست اینحال با شوند؛ بنو نو همواره

گونه  برایتنها  را زمینه دارند؛جهت ساخت اندیشه راهنما ی تبیینتشریحی و نه  ارزشقوانین توابع، 

 سازند. می فراهممکانی  –یت زمانی محدودبا  علیتی تبیینای 

  

و تکاپوی پدیده ها و روندهای درونی یک سامانه اجتماعی  ادغام گاه :گرایشی –نظم هنجاری  (۴

 و نشده کشف آنها رابطه ماهیت؛ رسند نمی انجام به نامبرده اسلوبهای از هیچیکبا بگونه ای است که 

ی عناصر یتعلساده  رابطهو همبستگی ها  ها تغییری همدر  ؛گرددمی ن محاسبه آنها تکرار احتمال

 تعقلی – تجربی شناخت با تخیلی – عاطفی سازی پندار میانمثال ... و دهد نمی پیوند بهم را آنهادرونی 

 از کهاست  سمتی بهسامانه  پویش و گرایش ،ویژگی اینگونه نظم. کرد برقرار علیتی رابطه توان نمی

 که دارد وجود کل جامعه در بیشترنظم  این ،گورویچ بگفته. نمود معین و پیشگویی قطعا توان نمی پیش

جبرهای اجتماعی و آزادی ) "است اجتماعی زندگی در فردی و جمعی انسانی آزادی دخالت امکان" از نشان
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 فدراسیون خدا، – شاه مطلقهامپراتوریهای  بجانب تواند می فئودالی جامعه پویش (.۶۹ صانسانی، 

 تواند میبنیادا رقابتی  داری سرمایه جامعه پویش. دباشمیهنی و...  –ملی  پادشاهی یا و آزاد شهرهای

، گراکثرت  اقتصادی دموکراسیسرمایه داری دولتی سازمانیافته، سرمایه داری انحصاری،  بجانب

)بردگی و های دور  گذشته به بازگشتحتی  باشد؛مارکسیستی و...  سوسیالیسمسوسیال دموکراسی، 

  !نیست منتفیکامال  نیزسرواژی( 

به سختی و با . دید را گوناگونی گرایشی هنجارهای توان می اجتماعی زندگیمادی و معنوی  هوجو در

احتمالی قابل  –؛ لذا به نظم آماری گفت سخن هنجارها از یک هر غلبه احتمال از توان می کندی

 مناسبات، خانواده ،عشق زمینه در فرهنگی – تمدنی گوناگون های حوزهکارکرد ویژه برگشت نیست. 

 مستقیما بایداست که گرایشی  –هنجاری  اموراز  ، که به تمایز کیفی آنها از هم می انجامد،...و نسلها

 .رفتجداگانه آنها  تبیین برای نظم اسلوبهای بدنبال آنکه بی ؛نمود مادغای اجتماعی کل هاسامانه  در

 

رشد،  ناپذیر برگشت حلمرا از و گردید شناخته شناسی زیست حوزه در نخستنظم  این؛ پویا نظم (۵

 در رای خاص ها فرضیه اگربر پایه این نظم، . گوید میسخن  امور پیوستگی و پذیر تکرارروندهای 

 جهش فردی، های همبری توارث، بقاء، تنازع و محیط با تطابق راه از انواع تبدل)پویش زیستی  باره

 این در قانون ترین ثابت و ترین عمومی. بپردازیم تبیین به توانیم می بزنیم، کنار...( و ناگهانی های

 را پیری و کمال و جوانی و کودکی مراحلخود زندگی در روال عادی جانداری  هر: گوید می زمینه

رسد می مرگ مرحله به و گذراند می سر از
174

و تاریخ تمدنها و فرهنگهای بشری  جامعهنظم پویا بر . 

 و تحول و تغییر خاص و عام قوانین زمره از یشترب" شناختی جامعه قوانین"است؛  تطبیق قابلنیز 

 اجتماعی یو سامانه ها ها پدیده در تحول و تغییر ویژگی ناپذیری برگشت و پیوستگی. باشند می تکامل

 شدن نزدیک خطر م،سازی پرمایه و مطلق را اجتماعی امور ناپذیری برگشت و پیوستگیاگر  اما است؛

و "تقدیر گرایی تاریخی" از نوع هگلی و " عرفانی قدر و قضا" بهاجتماعی  تحول و تغییر قوانین

؛ افزون بر این، نظم (۶۷ صگورویچ، جبرهای اجتماعی و آزادی انسانی، ) است موجودمارکسیستی 

وجود نظم پویا در پویا به نظم ساده و یکجهته علیتی تقلیل یافته و فلسفه مکانیسیستی تقویت می گردد. 

و  شناسی زیست در تحول و تغییربیان شده  قوانین اعتبار و درستیزاما بمعنای جهان واقعی بیرونی ال

طعیت ندارند و هستند، ق مدلهایی برای تبیین؛ قوانین موجود در این زمینه، که تنها جامعه شناسی نیست

که در حالی؛ اند آمده بدستخاص ی روندها تعمیم ازمدلهای تبیینی باشند. می نظم پویای عینی نانعکاس 

                                                           
174

 می بیرون کودکی چون( مادر رحم از) را شما پس ،(جنین مرحله نخستین) ای علقه آنگاه ای، نطفه از سپس آفرید، خاک از را شما که خدایی اوست"  

 به شما شاید و آید، سر به همگی عمر آنکه تا و بمیرد، پیری از پیش شما از برخی( البته) و شوید سالخورده و برسید کمال و رشد سن به آنکه تا آورد
 (.۶۷ مؤمن،" ))و این نظم را تبیین کنید( آیید خرد
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تنها  ظاهردر هر چند  ،مشابه" مورد مطالعه روند"ی از دو یکی در گسستهر باید در تعمیم محتاط بود: 

با یکدیگر بیانگر تفاوتهای بزرگ و کیفی روندها  تواند میرا نشان دهد، ی در میان آنها کوچک تفاوت

 و خود مورد در را وانینق اینکارکرد  آگاهانه تواند می انسانهمچنین باید در نظر داشت که . باشد

 نیز( شناسی زیست) آنهااولیه  قلمرو در قوانین این برد. کند دگرگونمحدود و حتی  دیگر موجودات

 و تغییرنشانگر  اجتماعیواقعیت  فنی بعداگر  :است تر محدودباز  اجتماعی واقعیت در است؛ محدود

 برگشتتغییر و تحول اجتماعی واقعیت فرهنگی و  سیاسی وجوه ،است ناپذیر برگشت منظم تحول

در هم تنیده اند؛ برگشت پذیری و برگشت ناپذیری در واقعیت اجتماعی ؛ کنند نمی اثبات را ناپذیر

تکرار پذیری و تحول خطی برگشت . در هم آمیخته اندیی و پویایی ایستاهمچنانکه در نظم اجتماعی نیز 

 جوامع و اجتماعی گروههای در تمایالت .کرد لتحمی اجتماعی واقعیت بر زور بهنمی توان  راناپذیر 

بگونه ای که چیرگی یک گرایش را  باشند؛ می تلفیق و خیز و افت پذیرای پیوسته و بسیارند گوناگون

. نیست ممکن نیز "پیش بینی آینده" و است، ای بیهوده کار" گذشته غیبگویی"بینی کرد.  نمی توان پیش

 تنها و نیستند معتبر" موجی و دوری قوانین" و" تطور قوانین" سیشنا جامعه قلمرو در گورویچ، بگفته

از این  گورویچ نقد(. ۶۸ صهمانجا، ) گفت سخن متعدد" گرایشی هنجارهای و نظمها" از توان می

 .تحول و تغییر اصلکلیت  نه و استو دگم تبیینی  شده شناختهمدلهای  به مربوطقوانین 

   

رد خاص در میان پدیده ها و روندهای طبیعی و اجتماعی ابه موم نظاین  :استثناییخاص و نظم  (۶

روندهای عام و  از کمتر ناپذیر تکرار و منفردی ظاهرا چنین می نماید که پدیده ها .مربوط می شود

و  "آزاد آفرینش"همسنگ  آنرا تواند مینظم  این ازتبیین جداگانه و ویژه هستند.  نظم بند و قید درکلی 

خداوند به اراده یا آنکه آنرا و  ،گرداند خارج نظم اسلوبهای میان از و کردهدر آفرینش" یا "بی نظمی 

 خداوندهمه اشکال نظم عینی به اراده  ،خواهیم دیددر بخش بعدی منتسب سازد؛ در حالیکه چنانکه یکتا 

چند پیدایش  ؛ هراست فرهنگ و جامعه تاریخ، روانشناسی، اساسانظم  این قلمرو. منتسب می باشندیکتا 

به  ،ظهور انسان بطور خاص، و پدیده های نوین در روند تکامل طبیعت کیهانی و بویژه پیدایش حیات

نظم  با کند؛ نمی نفی رانظم عینی  دیگر اسلوبهاینظم ویژه و تکرار ناپذیر  این. این نظم بر می گردد

 است مربوط زمانهاییه بین نظم ادارد.  رقابت تحولنظم حاکم بر تغییر و  وریاضی نظم  علیتی،عام 

 جهشهای ؛ دردارند تقدم گذشته و پیوستگی و کمیت برآینده  – حال و گسست و کیفیت آنها در که

و پیدایی پدیده های نوین تکاملی، که با غلبه بر دیگر اشکال نظم همراه است، بارز و آشکار  ناگهانی

 نوین های پدیده پیدایش بهست؛ این نظم عالی که ا باالرونده تکاملی حرکتهای ویژه ،نظماین  .شود می
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 هدایتبگونه بارزتری بر ( ، معادوحی انسان، حیات، آلی، موادمعدنی،  عناصر) انجامد می هستی در

  ...شد خواهد بحث دوم دفتر در باره این درگواهی می دهد.  آفرینش هدفمندی و شدگی

 

 انساده سازی در فهم و تبیین نظم عینی حاکم بر جه

 یکسان علل) نوزدهم قرن جبری فرمولهای اجتماعی و طبیعی علومپژوهشگران واقع گرای  امروز

 میان مناسباتهستند، یکنواخت  نظمیتابع  هستی جهانهمه بخشهای  انجامد، می یکسان نتایج به همیشه

 در تنها (دترمینیسم) علمی جبرضرورت یا . پذیرند نمی را... ( و اند، همیشگی و ثابت ها پدیده

 نسبی درونی هماهنگی یک توان می و موجودند متعین و واقعی های جهان که است فرض این بردارنده

 جداو از ماده  هم از توانند نمی مکان و زمان که بدانیم اگر. دید آنها در متغیر مراتب و درجات با

)جهان  واقعی انهایجه تعداد به ؛شود می محقق انشتاینی مکان – زمان در عینی نظم پس باشند،

 و علیت با را عینی نظم برگسون. وجود دارد نظمعناصر، جهان آلی، جهان زیستمند، جهان انسانی( 

. دهد می سوق استوارند ریاضی معادالت بر که توابع قوانین بجانب آنرا و کند می یکی علیتی رابطه

 علیت لذا و ،گیرد می ادیدهن هامکان  – زمان این در را پیوستگی بهم و کیفی – کمیدرجات وی 

 یکسانبخشهای گوناگون هستی  در)استمرار ماده(  زمان. گرداند می یکی را ریاضی جبر و فیزیکی

 به نجوم و مکانیکموضوعات علوم  از ترتیب به زمان درامکان  و گسست و کیفیت. نیست

؛ شوند می تقویتی شناس جامعه و تاریخزیست شناسی، روانشناسی،  شیمی، فیزیک،موضوعات علوم 

 تغییر و ثابت نظم و قوانین گزارش ،مسیر این در. باید لحاظ گردندنیز در علوم مربوطه این حقیقت 

 و پیوست و کمیت ،)از جامعه تا اجسام( وارونه مسیر در .شود می محدود تدریجا عمومی ناپذیر

 تالقی هم با محدود بخش یک در تنها علیت و قانون که داشت توجه باید. گردند می تقویتضرورت 

 هم با همواره نیزگسست  و کیفیتنیز باید دانست که . ندارند نیز عینی نظم بیان در انحصار و دارند

 تاریخی واقعیت. است شناسی جامعه از تر کیفی هم و تر پیوسته هم زمان ،تاریخ در شوند؛ نمی تقویت

 اجتماعی ساخت دگرگونی امکان آن در که است اجتماعی واقعیت از فرود و فراز پر و تپش پر بخشی

در  علیتی زنجیرهشود. پیوستگی زمانهای تاریخی و  می بینی پیشو جهت این دگرگونیها بررسی و 

و  گردید تقویت رسمی مارکسیسم؛ این جبرگرایی در شد تاریخمادی  جبر به مارکس باور سبب تاریخ

 زمان. دهد آشتی را جبر و آزادی" تاریخی خرد" بواسطهکوشید  سارتردر واکنشی نسبت به آن، 

 آگاهی. شوند می یکدیگر جانشین و یابند می امتداد که است تغییراتی ونیروها  تقابل یاتعامل  ،اجتماعی

است  کوششی آنهاست؛ برغلبه  جهت( کنیم می زندگی آنها متن در که زمانهایی) اجتماعی زمانهای بر
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 جهات از نیز اجتماعی زمانهای. اجتماعی ضرورتهای بر انیانس آزادیچیرگی  و آنها پیوند برای

 . متفاوتند پذیری نظم وگسست  –پیوست  نوسان، – سکونشتاب، 

 برای هستی از بخش هر ویژه نظم فهم اما است ضروری جهان شناخت برای جهان پذیری نظمباری، 

 شناخت. است ضروری اندازه بهمان نیز اجتماعی قلمرو در بویژه مطلق به نسبی از شناختها تکامل

 مطالعه مورد پدیده ماهیت از که ضروری روابط آن یعنی هاست؛ پدیده بر حاکم نظم به بردن پی اساسا

جهان واقعی بیرونی  .دباش می پدیده)پیچیدگی(  بغرنجی درجه با تناسب در روابط این. شود می ناشی

پیچیده به ساده از پیوستهی گذاردر 
175

 تعمیمبه  پدیده بغرنجی درجه گرفتن نادیدها ی سازی ساده ؛است 

منجر شده است.  است حاکم آن بر تری پیچیدهعالیتر و  نظم که اجتماعی قلمرو بهنظم حاکم بر طبیعت 

 داشته شدگی بنو نو و گسترش و زایش پیوسته خویشتغییر و تحوالت  روند در بیرونی واقعی جهان

و نظم  قوانین تعمیم. شود می خلق نیز نوینی انتظام زاید، می که نوینی سامانه و پدیده هر در و است،

 ،پدید نو جهان بر. شود می آن غالب و نوین ویژگی شناسایی از مانع و نابجاست کهنه بندی صورت

 ژرف پیوندو  تر گسترده تعاملی – تقابلی مناسبات که است حاکم پیشین جهان به نسبت تری پیچیده نظم

 قوانین تنها شناسی زمینین دوره نخست در. دهد می نشان خود مجموعه اعضاء میانی را در تر

پدیده های  بر شناسی زیست ویژه قوانین ،حیات پیدایشپس از  بود؛ حاکم شیمی و فیزیک و مکانیک

 این بر یو عالی تر تر پیچیده بازنظم  ،او اجتماعی تکامل آغاز و انسان ظهور با ؛گشت حاکمزیستمند 

 همو عالی تر  تر پیچیدهدر جهان انسانی  کیفی تحول هربا  که گشت غالب هستی بخش ترین پیشرفته

 بر حاکم نظم ؛هستیم مواجه کیفیت افزایش و کمیت کاهش با نوین جهانهای پیدایش روند در. شود می

 یاجتماع و زیستی ،آلی قلمرو به معدنی قلمرو از ترتیب بهنیز و مناسبات درونی آنها  هستی های پدیده

 سیم یک یا، مکانیکی دستگاه یک ازرا  چرخ زنجیر یا مهره و پیچ یک. شود میو عالی تر  تر پیچیده

 مورددر دستگاهی دیگر  دلخواه مکان و زمان در و ساخت جدا توان می، برقی دستگاه یک از را

. کرد نگهداری خاص شرایط در و آزمایشگاهی های لوله در بایداما  را شیمیایی مواد ؛داد قرار استفاده

 ترکیب و تجزیه به نسبت تری سخت شرایط باز دیگر موجود به موجود یک از کلیه و قلب پیوند

 سلول یک؛ دهند می دست از را خود طبیعی کارکرد زنده موجود از بیرون ارگانها زیرا دارد شیمیایی

 قوانین تعمیم .شود می اتوان بدان جمع در که نیست ای وظیفه انجام به توانا تنهایی به هرگز حیاتی

 جامعه در. استانجامیده  شناسی زیست دانش در سازی ساده به حیات بر شیمی و فیزیک و مکانیک

 های پدیده ؛گیرد می بخود هم تری پیچیده ابعاد و است تردر هم تنیده  و ژرفتر باز ها پیوندانسانی 

                                                           
175

 .آن درونی روابط و پدیده در کیفی و کمی تفصیل و گسترش  
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هستند دارا را هستی شده تهشناخ تاکنون نظم ترین پیچیدهعالی ترین و اجتماعی  – روانی
176
 توان می .

 منتقل دیگر انسان به انسانی بدن از را کلیه...( و مشترک خونی گروه) بیولوژیک مشابه شرایط در

 عضو یا دیگر، ای خانواده عضو با دلخواهه ب را ای خانواده عضو آسانی همان به توان نمی ولی ؛کرد

 – سیاسی یا و عاطفی – روانی گوناگون مسائل وکرد  معاوضه ،دیگر حزبی عضو با را حزب یک

پیشنهاد و گزینش به در قلمرو اجتماعی ساده سازیها . نمود حل را تعویض این عقیدتی – فرهنگی

 آثار فرهنگی ادغام برای مهاجرهای گروه بردولتهای غربی  فشار: می انجامدراهکارهای مکانیکی 

ه استداشت اجتماعی – روانی سوء
177

غربی  زندگی شیوه انتقال جهتو وابستگان آنها غرب  کوشش ؛

 اجتماعی –سیاسی  مناسباتچپ سنتی از انقالباتی که در به دیگر جوامع، و الگوبرداری نیروهای 

ه استنیز نتایج ویرانگری بر جای گذاردبودند، متفاوتی پیروز شده 
178

کاربست ساده سازی تنها در . 

در نادیده گرفتن درجات پیچیدگی انسانی خالصه نمی شود؛  دیدگاهها و راهکارهای مکانیکی در جامعه

 کیفی تحول یک با جامعه هنگامیکهنمایی می کند.  در میان پدیده ها و سامانه های اجتماعی نیز خود

. است متفاوت کیفا پیشین قوانین با که کند می پیروی تری پیچیده حرکتی قوانین از یابد، می نوین نظمی

 اشکال و روابطامروز . شود می منجر عملی ناخوشایند نتایج و گمراهی به تفاوت این درک عدم

؛ شناخت روابط و صورت است شده تر نامشخص و تر پیچیدهبسیار و استحمار  استبداد و استثمار

 . بندیهای نوین با علم کهن ممکن نیست..

 با را" خدا قدرت" کهنها دیده می شود؛ آمذهبی نیز رایج در باورهای  اندیشی سادهدر شکل  'تشبیه'

این  که هایی شکنجهبه  را" دوزخ در گناهکاران عذاب"، کنند می مقایسه زمین روی ستمگران قدرت

 شکل درتنها  سازی شبیهتشبیه یا  ...و ،تشبیه می کنند دهند می زندان در خود مخالفین به گرانستم

 بدوی انسانهای ؛تجربه شد سازی یچیدهپ؛ تشبیه پدیده ها نخستین بار در شود مینظاهر  سازی ساده

گرایش به آگاهانه دانستن نظام  .بیجان را همچون خود دارای روح می دانستند طبیعتپدیده های 

 اخروی بهشتو سرانجام مقایسه نظامات اجتماعی با  دارد؛ وجودنیز  زنبورها یا مورچگان اجتماعی

 ... و
                                                           

176
که  دهند نشان" ارگانیک پیوند" اصطالح با را اجتماعی پیوندهای پیشرفتگی و پیچیدگی که اینست بر روشنفکران عادت همچنان اینکه با  

 یک فاز پایین تر است. 
 

177
آنها انجام می گیرد؛ و با اینکه پیامدهای زیانبار این فشار  ادغام فرهنگیدر غرب فشار سیستماتیک سنگینی بر گروههای مهاجر برای   

مهاجر، و فقر و انزوای اجتماعی قشر مهاجر، قابل مشاهده است، همچنان فشارها ادامه دارد! در گسترش خشونت و نفرت، بزهکاری جوانان 
 تمدن و فرهنگفرهنگی است. باید دانست که  –راهکار فشار از نگاه معرفت شناختی، نتیجه ساده سازی در شناخت پدیده های اجتماعی 

  ! گرفت بنیان شناسی جامعه و روانشناسی شناسی، زیست زمینه در سازیها ساده غرب اساسا بر بورژوازی
       

178
 یک را جامعهاقتصادی  –؛ هر دو قدرت رقیب، سیستم سیاسی استبوده  'زور' برکاپیتالیسم توسعه طلب غربی بنیاد کمونیسم بین الملل و   

کمونیسم بین الملل ! کنند ریزی برنامه را نانسااز ماشین، تلقی کردند و کوشیدند همه ابعاد زندگی  تر پیشرفته، هر چند مکانیکی دستگاه
، که اکنون به نهایت پوسیدگی و گندیدگی رسیده نیزکاپیتالیسم توسعه طلب غربی  شکست های زمینه ؛و از هم پاشید خورد سنگین شکستی

 شدن است.  آمادهدر حال  است،
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بازشناسی نظم عام از  وجهانهای واقعی  مرز فهم و رکد در ناتوانی و ،تشبیهاتمعرفت شناختی  ریشه

استمنطق صوری در نظم خاص، 
179

 پیچیده با خیالبافی و است، همراه سازی ساده با نگری سطحی. 

 هر بررسی از پیش. ؛ پیچیده سازی ره آورد اسکوالستیسم است و ساده سازی ارمغان مکانیسیسمسازی

 جهانهای میان کیفی زمانیکه مرز تا ؛شود می مربوط جهان از قلمروی کدام به مسئله دید باید مسئله

 دیگر جهانهای به جهان یک خاص قوانین تعمیم از نشناسیم، نظم حاکم بر هر قلمرو را ویژگی و واقعی

 .نخواهیم داشت گریزی

 

مادیی ها پدیده یگانهبنیاد : علوم طبیعیدر ساده سازی 
180

 به یانرژ و ماده تبدیل، ماده پیوسته تحول، 

 بر دلیل است،ها پیوسته در تغییر  پدیده ماهیتو  نیستند حرکت جز انرژی و ماده اینکه و ،یکدیگر

 اگر ؛دارد را خود ماهیت یک هر ولی شوند می تبدیل بهم انرژیها. نیست آنهاکنونی  ماهیت یکسانی

 تا. ایم نیافته هم را انرژی و ماده گویی ،نبینیم را آنها ماورای و دیده را بهم انرژی و ماده تبدیل تنها

 .است معنی بیکارکرد و ویژگیهای آن نظم حرکتی و  از گفتن سخن نشناسیم را ای پدیده ماهیت

اساسا جهت  "علمفلسفه "در  اجتماعی و طبیعی حوزه شناخت علوم ریاضی،مرز بندی  وبازشناسی 

اتمیسم نظریه  .استزی و ساده ساو پیشگیری از شبهه بخش هستی تسهیل شناخت نظم ویژه هر 

پدیده ها کیفی ماهوی و گردید تا تفاوت  ۱۹ قرندر  شمندانیاندیدر یونان باستان دستمایه  ذیمقراطیس

حال ؛ ست و وابسته به نظم و ترکیب ذراتاختالفات پدیده ها سطحی ادر این دیدگاه، را منکر شوند. 

تفاوت  دکارتباری، پدیده ها نیست. کیفی ماهوی و وت اتفپذیرش اتمیسم لزوما به معنی انکار آنکه 

کرد و تنها انسان را بواسطه روح مجردش استثناء کرد )ثنویت جسم و نفی پدیده ها را کیفی ماهوی و 

فلسفه مثال دور کرد که به مادی از جهان او را چنان دانست و روح(. وی انسان را با جهان نامتجانس 

شکل و وضع آنهاست و حرکت در تمایز پدیده ها از هم تنها بگفته دکارت  !افالطون نزدیک شدگرای 

جلد اول ص در اروپا، فروغی، سیر حکمت محمد علی جز نقل مکان یا تغییر وضع چیزی نیست )

 خود را چنین بیان می کند: و ساده سازانه تی یس(. دکارت دیدگاه مکانیس۱۲۶

جان داشتن مستلزم وجود امری زائد بر خواص جسم که بعد و "اجسام جاندار نیز تابع قواعد اجسام بیجان می باشند و 

و جز ماشین حرکت باشد نیست و جانوران فقط ماشین و دستگاه می باشند ... حتی تن انسان هم این صفت را دارد 

                                                           
179

کتاب است؛ و بخشی از آن متشابهاتند. پس آنها که در دلهایشان کجی است از "اوست آنکه فرستاد بر تو کتاب را؛ در آنست آیتهای استوار که ستون   

)حقیقی( آن را جز خدا و  تأویلآنچه متشابه است پیروی می کنند برای فتنه انگیزی و از پی تأویل آن )تطبیق آن با مصالح و عالیق خود(؛ در حالیکه 
 ان ایمان آوردیم؛ هر یک از جانب پروردگار است؛ و )این حقیقت( را یادآور نشوند جز خردورزان"دانشمندان ژرف اندیش نمی دانند. )صالحان( گویند ما بد

     (.۷)آل عمران، 
 

180
 نیز فلزات تبدیل در کیمیاگران آرزوی که داده نشان شیمی علم پیشرفت ؛است گواهیگانه  بنیاد این بردر عناصر گوناگون اتمها  یکسانی  

  نیست. ناممکن
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جز اینکه انسان نفسی یا روانی هم دارد که مایه حس و شعور و تعقل اوست و امری زائد بر تن است و چیزی نیست 

 (. ۱۹۵)همانجا، ص  جسم بکلی متباین است" با

طبیعی و اجتماعی باشد، همه علوم نداشته  ماهوی تفاوتبا یکدیگر اگر پدیده های جهان هستی 

 د بود با یک متد تحقیق یا روش پژوهشی یکسان!نضرورتا علم حرکات فیزیکی یعنی فیزیک خواه

 آن به حرکتی که خداوند به آنها داده در جنبشند""چرخهای بگفته دکارت جهان یک دستگاه ماشینی است که 

ساده سازیهای .. تهای بعدی حتی انسان را نیز مستثنی نکردند.یسمکانیس(. ۸۰)همانجا، جلد دوم، ص 

مکانیسیستی البته با پیشرفت ماشین آالت پیشرفته تر شد؛ اگر دکارت ارگانیسم را با ساعتهای آبی 

همانند می رایانه به نیز دستگاه مرکزی مخابراتی تشبیه شد، و امروز  مقایسه می کرد، در سده بیستم به

با پیشرفت علوم زیستی دانست که جهان آفرینش چندان ساده نیست که بتوان تفسیر اما بشر گردد. 

امیل بورترو  گفت: ماده و حرکت را بمن بدهید؛ جهان را می سازم!مانند دکارت مکانیکی کرد و 

موجودات جهان یکسان نیستند؛ جمادات، حیوانات و انسان متفاوتند( گفت ۱۸۴۵ – ۱۹۲۱)
181

 : 

"... در گیاه حقیقتی است زائد بر آنچه که در جماد است... و آن مایه حیات است و هر قدر بخواهیم احکام و خواص 

آن احاطه ندارد  مادی یعنی قوانین فیزیکی و شیمیایی بر آن جاری کنیم، سرانجام چیزی می ماند که احکام جمادی بر

... انسان هم یقینا در مدارک و مشاعرش چیزی هست که خواص حیوانیت بر آن محیط نیست و هر کدام از این مراحل 

)امکان قوانین طبیعت به نقل از فروغی، جلد وجود قوانینشان با مراحل دیگر فرق دارد و بر آنها محیط است" 

 از تبیین روندهای کیفی و بویژه حیات دانست. نیز مکانیسیسم را ناتوان برگسون ؛(۲۷۴ص  ۳

را همچون روابط پیچ و مهره های یک دستگاه مکانیکی ای پدیده هر روابط اجزاء تی یسمکانیسفلسفه 

ولی پدیده ها با همه حکومت می کرد؛ بر جهان همسانی طبیعت واحدی داشت، می داند. اگر جهان 

از نظر خواص و آثار متفاوتند. منشأ این تفاوتها نیروهای وحدت و اشتراکی که در ماده و پیکر دارند 

هر پدیده ای با آنکه ماهیت و حرکت ویژه خود را دارد از کل ؛ اما متفاوتی است که بر آنها حاکمند

 . )وحدت در کثرت( هستی و حرکت عمومی جدا و گسسته نیست

 و باالتر تکاملی سطح و کردند تشریح شیمیایی – وفیزیک قوانین با را حیاتساده سازان  گذشته دراگر 

 تصور زنده را الکترونیکی پیشرفته مغزهایبسیاری  هم امروز ،گرفتند نادیده را حیات ویژه قوانین

کنند میکرده و با مغز انسان مقایسه 
182
 . گیرند می نادیده را انسانی مغز ویژه کارکردهای و 

                                                           
181

 .بودند قائل جوهری و ذاتیموجودات این جهان تفاوتهای  میانیادآوری است که دانشمندان مسلمان  شایان  

 
182

و  بازسازی خود و محیط با تطبیق یعنی ساده باکتری یک کار انجام از نیز الکترونیکی مغزهای ترین پیچیده و بزرگتریندر حالیکه   

 .ناتوانند تکثیر
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 جامعه در نظم اشکال همهاست.  حاکمالیتری ع نظم اجتماعی حرکت بر: شناسی جامعه در سازی ساده

 شناخت که امری ویژه؛ و نوین کیفیتی با ولی دنشو می دیده خاص، نظم تا گرفته علیتی نظم از انسانی،

 معلول و علت میان در که شد گفته علیتی نظم بررسی در. سازد می دشوار را اجتماعی واقعیت کامل

 در. است بیشتر بسیار انسانی جهان در امر این شدت شود؛ یم دیده آشفتگی و گسیختگی و فاصله گاه

 علل" اصل لذا کرد؛ برقرار نتیجه و مقدمه میان روشن و دقیق ثابت، ای رابطه توان می بسختی اینجا

 کیفیت و( تکرار عدم) ناپذیری برگشت تگی،یخگسس بدلیل" انجامند می یکسان نتایج به همواره یکسان

 جهان در. شود نمی اثبات قلمرو این در ،تاریخی – اجتماعی روندهای و انسانی امور در موجود پیچیده

 خود اضداد بر حال – آینده و ناپذیری برگشت و گسست و کیفیت انسانی، جهان بویژه و زیستمند

 نظم اعمال امکان انسانی، موقع و وضع بدلیل. دارند غلبه( گذشته و پذیری برگشت پیوستگی، کمیت،)

 جبر اولی بطور انسانی جامعه در. است ناچیز اجتماعی قلمرو در علیتی ناپذیر گسست یرهزنج شکل به

 بدلیل را جبر این هنوز شناسان جامعه از بسیاری چند هر ندارد؛ حاکمیت مکانیکی علیت و سختگیر

 نظم کیفی تفاوت اینان. اند نکرده خارج خود تحلیلهای و تبیینها گردونه از بعدی یک فلسفی بینشهای

 روان بر را مکانیکی علیت که فروید همچون و اند نکرده باور را اجتماعی حرکت در نظم با طبیعت

 ماده پیروان. دهند می توضیح جبری ساده علیت با آنرا تحوالت و تغییر و جامعه داد، تسری انسان

 عینی نظم عنایم( وجود اصالت فلسفه) اگزیستانسیالیسم مکتب و قدیم فلسفی مکاتب مکانیکی، گرایی

 شمردن مسئول غیر با و فهمند نمی را کور جبر و( دترمینیسم) علمی جبر تفاوت و جهان بر حاکم

 زندگی بهبود در انسانی فعالیت تأثیر اینان. گشایند می باری و بند بی و مرج و هرج بر را راه انسان

 و ،اجتماعی و طبیعی قوانین ییشناسا اساس بر را انسان اختیار ،علمی جبراما  منکرند؛ را اجتماعی

 نظم و علیتیعام  نظم تطبیق در سازی ساده. آنها به اعتنایی بی در نه و کند می تبیین ،آنها از پیروی

 انسان نقش انکار و جبرگرایی به را تاریخی ماتریالیسم پیروان ،اجتماعی تحوالت برخاص بیولوژیک 

 در تصرف فکر که است عینی قوانین تابع موجودات، سایر زندگی و گیاهی حیات مانند نیز اجتماعی حیات": کشاند

 "بود نتواند و نبوده آنها تغییر در ثیریأت ترین جزئی امکان را آدمیان...  نیست میسر آنها از تبعیت راه از جز آنها

نی"، ؛ شایان یادآوری است که مراد ماتریالیستها از "قوانین عی۱۱۹ ص علوم، فلسفه ترابی، اکبر علی)

 سخن این با تناقض بیان این که دارد تأکید کتاب بعدی صفحات در نویسنده(. جبر مادی است و الغیر

 با هماهنگی در زیرا بود؛ نخواهد جامعه در تحولی و پیشرفت انسانها آگاهانه عمل بدون که ندارد

 سخنان این در. ازدس می را خود سرنوشت انسان که است آگاهانه کوشش و کار پرتو در و عینی قوانین

 عمل زمانیکه تا البته و است؛ موجود پرناشدنی شکافی" آگاهانه کوشش و کار" و" عینی قوانین" میان

 این با و ماند خواهند هم نافی و متناقض ایندو نگیرد، قرار اجتماعی قوانین همان چهارچوب در آگاهانه

 نخواهد برطرف مشکل( ۱۲۰ ص انجا،هم) "بود نخواهد میان در تناقضی هیچگونه مسلما" که سخن
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شد
183

 جامعه البته که گفت باید نیز( ۱۱۸ ص همانجا،) اجتماعی تحوالت دقیق بینی پیش باره در. 

 ،می گردد برقرار تحولی آنکه از پسبوده و هستند،  ناتوان تحوالت بینی پیش از که جبرگرا، شناسان

 پوپر کارل چون لیبرالیسم نئو پیامبران ،ایانجبرگر برابر در! کنند می گفتگو آن بودن ضروری اندر

  !دانند نمی قانون و نظم تابع را اجتماعی حرکت اساسا

شکل دیگری از ، که از تولیدات سرمایه داری غربی است، "زیست شناسی اجتماعی"شبه دانشی بنام 

ی تبیین می شوند: ساده سازی است که در آن پدیده ها و رفتارهای اجتماعی بر پایه قوانین زیست شناخت

پرهیز از "زنای با محارم" به دین و فرهنگ ملتها ربطی ندارد بلکه برنامه ای است در ساختار ژنتیک 

زاد و در میان کسانی پدیدار می شوند که انسانها؛ بی بند و باری جنسی، پرخاشگری و بیگانه هراسی 

این دانش مجازی، رفتار انسانی در  .(۱۸۰و  ۱۷۹)سمیر اوکاشا، فلسفه علم، ص  ؟!ی دارندولد بیشتر

انسان مسئول عقاید و اعمال خود . بنابراین، و پدیده های فرهنگی چیزی جز گرایشهای ژنتیک نیستند

نیز همچون  اجتماعی داروینیستهای !بیگناهندگرایان  شهوت پرستان، خشونت ورزان و نژاد؛ نیست

 زندگی قوانینآنها  ؛بینند نمی را انسان اجتماعی ندگیز ویژه قوانینستها یاگزیستانسیالیستها و ماتریال

 و اصالح انتخاب) داروین شناختی زیست قوانین تعمیم !دهند می تعمیم انسانی جوامع به را حیوانات

و سلطه گران  زورمداران غارتگری و گری سلطه و کشتار توجیه سبب انسانی جوامع به( بقاء تنازع

 همچون نیز اجتماع طبقاتبه این نتیجه رسید که  جامعه مکانیکی تبیین در کنت آگوست. گشت غربی

 اشکال ازچنانکه اشاره شد،  ،نیز برداریها الگو !بگیرند قرار خود جای در باید ماشین مهره و پیچ

 روشهای. هستند مبارزاتی – سیاسی جنبشهای شکست علل از و زمینه این در سازیها ساده رایج بسیار

 .باشد جامعه آن متغیر و خاص شرایط و ویژگیها با تطابق در باید تماعیاج و سیاسی مبارزه

 نظم آماری، علیت و احتماالت بر مبتنی نظم: دارند بیشتری کاربرد زیر اسلوبهای ،شناسی جامعه در

کل  جامعهعینی حاکم بر  نظم اما. گرایشی – هنجاری نظم و همبستگی و تغییری هم استثنایی، و خاص

 . است ور مایه انسانی آزادی آن در کهمی باشد  دارا را اییاسلوبه تنها

 

 همان" انسانیت" غربی، روانشناسی و( اومانیسم) انسانگرایی در: شناسیروان  در سازی ساده

 و تحول برای جایی غرب فرویدیستی روانشناسی دارد؛ تری پیچیده مکانیسم تنها که است" حیوانیت"

 کردن محدود نتیجه تنها نیز غربی اومانیسم و گذارد، نمی معنوی متعالی گرایشات و روان پویایی

                                                           
183

 در(. ایران در فئودالیسم تکامل ،نعمانی فرهاد به کنید نگاه نیز! )برخوردارند هم انسانی وجدان از که است یماتریالیستهای همه مشکل این  

 پیوسته آگاهند، بنیادی تناقض این بر خود که دیدگاه این پیروان .بود خواهد کننده تسریع یک نهایت در آگاهانه کار ،تاریخی ماتریالیسم دیدگاه
 !کنند انکار آنرا وجود و افکنند پرده تناقض این بر پراگسیس و دیالکتیک به توسل با اند کوشیده
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یات دگی حیپیچپیروان ماتریالیسم دیالکتیک نیز . باشد می" من" عالقه و عاطفه تمایل، ذهن، به واقعیت

"بتدریج علم نشان می دهد که قضایای روحی نیز جز یک سلسه دیده می گیرند: انسانی و روندهای روحی را نا

 توجهی بی(. ۲۹)محمد تقی ارانی، ماتریالیسم دیالکتیک، ص  !؟انفعاالت فیزیکی و شیمیایی نیست"فعل و 

 زمین آفرینش نهایی هدف و( علی امام) شده فشرده او در آفرینش جهان تمامی که انسان برتر ویژگی به

 انسانی رفتار هب مکانیکی علیت تعمیم و جبرگرایی ورطه در لغزیدن عامل ،(قرآن) است بوده آسمان و

 خواهد تر پیچیده بسیار قلمرو این در علیتی نظام و انسانی رفتار تحلیل. است انسان رواناندیشه و  و

 خارجی شرایط و بیرونی محیط. نیست کارپذیر و مجبور بیرونی علتهای برابر در انسان و بود،

 را او ولی گذارند می ثیرتأسان ان در...( و فرهنگی – تاریخی میراث طبقه، خانوادگی، تربیت وراثت،)

توانا بنیادی ماده براستی چگونه هنگامیکه علیت ساده مکانیکی به تبیین رفتار ذرات . سازند نمی اسیر

آنستکه ماده جای پرسش است در این میان آنچه انسانی توانا باشد؟ بس پیچیده تر نیست، به تبیین رفتار 

بر آن اند، همچنان بر حاکمیت ساخته آزاد  'جبر'حاکمیت از را  ذرات ناگزیر جهاناکنون گرایان، که 

 فروید مکانیکی گرایی مادهپا فشاری می کنند! باری، روانی انسان  –و ساختار ذهنی رفتار انسانی 

 تفاوتی انسان فروید روانشناسی در. اوستساده سازانه  روانشناختی تحلیلهای و تجزیه و دیدگاهها ریشه

 انعکاساتیعنی  ،حیوان و انسان مشترک مخرجتنها  فروید! ندارد ماشین حتی و ارانجاند دیگر با کیفی

انسان، رفتار در  کننده تعیین و غالب عنصر اما؛ دید را ،هستند خودبخودی کور غرائز بیانگر که اولیه

کالمی یا ثانویه عالئمیعنی 
184

در  یمعنو برتر و عالی گرایشات پیدایی ساز زمینه که (۳۱، آیه بقره) 

 ایستا را انسان روان، و کرد تفسیر غریزی را انسان رفتارنتیجه آن شد که وی گشتند، را هرگز ندید! 

 که شمرد" ناخودآگاه نهان" یک پرداخته و ساخته را او شخصیت که ای بگونهدید؛  ناپذیر تغییر و

  !است جنسی عقده بویژه و ها عقده پیدایش مرکز

 بینی پیش عاملدر پدیده های اجتماعی  آنستکهدر  طبیعی های پدیده با عیاجتما های پدیده کیفی تفاوت

آنها را بشدت پویا،  ناپذیری برگشت و گسست و کیفیتو عنصر  ،نقشی برجسته دارد انسانی ناپذیر

 شرایطدر  تغییر کوچکترین با که بسا چه اجتماعییک قانون ساخته است؛  و گونه گونپذیر  تحول

 .  دشو می ساقط اعتبار درجه ازپیرامونی 

  

کم تاریخ دینی در سخنان و دیدگاههای اندیشمندان  –نمونه ساده سازیهای فلسفی : فلسفه در سازی ساده

 به چند نمونه اشاره می شود:نیست.  و نبوده

                                                           
184

را  "و )خدا( به آدم نامها را همگی آموخت؛ سپس )توان فکری و فرهنگی انسان را( به فرشتگان )معترض به خلقت انسان که تنها فساد و خونریزی  

 (.۳۱د" )بقره، یای ایشان )آنچه می دانند و خواهند دانست( اگر راست می گویدر انسان می دیدند( عرضه کرد و گفت: خبر دهید مرا از نامه
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 زماندر  ؛انسان در آید تجربه حسیبه  که بود نخواهد ساده آنقدر مسلما ،باشدوجود داشته  خدایی اگر

 ممکن آن شناخت توان باشد، جهان این ورای در دیگری دنیای اگر. بگنجد مکانشود و در  زاده

 نخستین غارنشین انسانهای ؛ندارد جهان این از تصوری مادررحم  در جنین که همانگونه ؛نیست

 اجتماعی مناسبات و اتوماتیک صنعت از کشاورزی عصر انسانهایو  ؛نداشتند تمدن از تصوری

 ثبوت به تجربه را روح اصالت که انگلس استدالل ..می توانستند داشت.ن درکی زیامرو پیچیده

 سنجش و شناخت طبری، احسانبه نقل از " روح جهان قلمرو در طبیعی دانش" مقاله) است نرسانده

منطقا نباید با  روح زیرا است مفرطپوزیتیویستی  نگری ساده از ای نمونه ،(۳۶۹ ص مارکسیسم،

، که داری سرمایه اجتماعی علومبر پایه ماتریالیسم تاریخی و  ...شود تجربهانسان حواس پنجگانه 

و تبیین  تحلیلرا  نبوتو  وحی)صرفا مادی( به انسان و تاریخ دارند، نمی توان پدیده  بعدی تکی نگاه

هاست پدیده همه کلی قاعده بر نمی گردد؛ مرد و زن به تنهانیز  زوجیت کرد...
185
. 

 قوانین) شود می فلسفی بینی جهان یک نظری پایه است هستی از بخش یک ویژه کهنظریه  یک گاه

برای پیشگیری از تعمیم های نابجا و ساده سازانه باید بر حوزه اعتبار نظریه ها (. نونیوت مکانیک

قانون سقوط : سازد نمی اعتبار بی و ارزش بی را آنها علمی هاینظریه  مرز بر تأکیداشراف داشت؛ 

بی اعتبار نکرد جز در خالءگالیله، مدل ارسطویی آنرا  اجسام
186

 را نونیوت مکانیک انشتاین نسبیت؛ 

و در )سرعت نور(  باال سرعتهای در نیوتن قوانین زیرا نشاند خود جای در بلکه نیانداخت اعتبار از

 بلکه نکرد اعتبار بی را علیت اصلوم کوآنتفیزیک  نداشت؛ کاربردمیدانهای بسیار نیرومند گرانشی 

 توان خود ، پایه گذار مکانیک کوآنتومی،پالنک انداخت؛ اعتبار از آنرامکانیسیستی  – سنتی تبیین

 علت به انسان که کند می وارد جایی در را اختیارو  ندارد انسانی حوزه در راعلیت  پویای تطبیق

 است؛ مجبور داند می را او رفتار علل که" برتر عقل" به نسبت انسان همین اما !نیست آگاه خود اعمال

 او آگاهی از انسان اراده آزادیدر حالیکه  !است ناآگاهیدر  آزادی ریشهدر دیدگاه فلسفی پالنک، 

 برنیز  کانت بنظر .دهند می جهت انسان رفتار به یکدیگر با ناگسستنی پیوندی در و است ناپذیر جدایی

سیستی مکانی –تبیین سنتی  بر جبر این بنیاد. است حاکم سختگیر جبری( واقع عالمیا  ناسوت) نمود عالم

 توان می که دقتی و صراحت همان با ،وی بگفته. استاستوار  مکان و زمان قدمت و علیت اصل

واقعی  عالم از آزادی !نمود معین هم را انسانی هر سلوک توان می کرد، معین را کسوف و خسوف

                                                           
185

؛ از آنچه زمین می رویاند )گیاهان( و از خود ایشان )پدیده های نفسانی و اجتماعی( و از آنچه نمی دانند" همه چیز را جفت آفرید"منزه است آنکه   

   (.۳۶)یس، 
  

186
 درآزاد اجسام سنگینتر بیشتر از اجسام سبکتر است؛ گالیله اما نشان داد که اجسام سبک و سنگین  در مکانیک ارسطویی، سرعت سقوط  

 با سرعت یکسان سقوط می کنند.  ، که مقاومت هوا وجود ندارد،خالء
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 جبر شناسی جامعه دستاوردهای و انشتاین نسبیتاما . دگرد مستقرمتافیزیک  عالم در تا شود می رانده

 ...گرداند اعتبار بی را کانتی

ساده سازیها در حوزه فلسفه، در هم آمیختن آن با حوزه علم است؛ لذا بسیاری از معرفت شناختی ریشه 

 وقف مسائل به پاسخگویی توان علم که دانست باید .است ضروری بسیار نیز فلسفه و علم مرز شناخت

روح مسئله انسان، مسئولیت و اختیار بد، و نیک تشخیص. ندارد را تجربی
187

 هدفداری وحی، پدیده و 

معرفت شناختی  نتایج از. نیست علم صالحیت حوزه در...  آخرت جهان و معاد جهانی، انقالب جهان،

 بشرو تعقل  هتجرب فوق که 'غیب' از خود نادانی به است انسان صادقانه اعتراف مبحث این اخالقیو 

علمی  کوچک کشف هر بدنبالمیالدی  ۲۰و  ۱۹ نوقرعصر سرمایه داری در ان ه گرایماداما  است؛

  !گفتند می سخن" ادیان تاریخی رسالت پایان"و " خدا مرگ" از احمقانهی غرورو  بلند صدای با

 امر به تنهاضرورت نیز ساده سازی شده است؛ در این ساده سازی،  "اختیار"و  "جبر"تبیین  در

 نیز افراد نزد را سانیهم و پیوست و سنتمی شود.  منتسب انسان فرد به منحصرا آزادی و اجتماعی

 کانونهایاست.  مشاهدهقابل  نیز اجتماعی واقعیت در گسست و آفرینش و نوآوریمتقابال  دید؛ توان می

 امور به مربوط دیآزا و ضرورت میان مناسبات. هستند یکی انسانیآزادی  و اجتماعیضرورت 

 ارسطو، افالطون، رواقیون،. شوند مطالعهتعقلی  – تجربیروش ه ب باید که است پذیر تغییر و متعین

 و نددبر بیرون اجتماعیقلمرو  بویژه وجهان مادی  از را آزادی دیگر بسیاری و هگلکانت،  اسپینوزا،

آزادی  میانآشتی شدگی یا دترمینیسم( )تعیین  علمی جبر ولی !ختندسا یکیمتافیزیکی جبر  با سرانجام

نظم  بنیاد نمیتوانندبه تنهایی  هیچکدامجبر و اختیار . که هر دو نیز نسبی می باشند استو ضرورت 

حاکم بر عینی ضرورت اجتماعی یا نظم از سوی دیگر، . باشنداجتماعی و رفتار انسانی حاکم بر پدیده 

 تعیین پیش از محتوم سرنوشت به که آنها ؛یر کور نیستتقدیا جبر متافیزیکی حرکت اجتماعی بمعنی 

. "خدایان" حتی و انسانها اراده از برترو  دانند میتحوالت  و حوادثهمه  زاینده آنرا دارند، باور شده

)استاد ازل، استاد قضا، چرخ بازیگر، زمان، خدا، خدایان، ستارگان، ی انسانفرا قدرتی تقدیر کور،  در

فالسفه عصر جدید نیز از این دیدگاه اند.  بخشیده هنجار و نظمپیشاپیش را ها انسان تسرنوش، فلک و...(

همچون که جبر متافیزیکی به سه گونه جبر معتقد است:  نیتس الیبکهن شبه مذهبی برکنار نماندند. 

 حقایق ازاست و  نسبی ونامحتوم که جبر طبیعت است؛ یقینی  حقایق پایه برریاضی  و منطقیجبر 

؛ این سه است واقع امور به پیوسته و بسته و نسبی و ممکنکه جبر اخالقی و ؛ آورد می برربی سر تج

 در، کار می کنند تا با یکدیگر " استبنیاد پیش ازکننده  هماهنگجبر "یک که  "خداوند"جبر زیر نظر 

 یکیمتافیزیکی ر کو، که نظم و هماهنگی )جبر علمی( را با جبر هم اسپینوزا... !؟گیرندن قرار تعارض
                                                           

187
است جز اندکی" )بنی اسرائیل،  "از تو در باره روح می پرسند. بگو روح امری از پروردگار من است و به شما دانشی )در این زمینه( داده نشده  

۸۵ .) 
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 یا ملل تاریخی تقدیر" .به بند کشید ییتعل روابط زنجیرهعقل" در "کرده بود، اراده انسانی را بفرمان 

نزدیک می شود؛ واژه هایی شبه مذهبی به این دیدگاه  نیزمارکس نزد و "جبر تاریخ"  هگل نزد" تمدنها

 به، که نیز الپالسی سختگیر جبر .رساند می را معنا ایندر عرفان آلمانی چون "تقدیر" و "رسالت" 

شبه های دیدگاه، همچون یابد می تحققعینی  قوانین طریق ازهر چند خالقیت هیچ جایگاهی نمی دهد، 

در باره جبر تاریخی مارکس باید گفت که .. یاد شده انسان را بازیچه سرنوشتی کور می سازد.مذهبی 

 مادی تولیدی نیروهای ،مارکس پیر آثار در اما است؛ انسانی خالق کوشش روشنگر جوان مارکس آثار

 شود می تاریخ جبر گرفتار نیز وی دیالکتیک که ای بگونه ؛برخوردارند سرسختانه تفوقی ازجامعه 

 (. ۲۸ صگورویچ، جبرهای اجتماعی و اختیار یا آزادی انسانی، )

می شود. در جبر کور،  م عینینظجانشین  جبر کور، ی یاد شده از "جبر" و "اختیار"در ساده سازیها

و غیر  محتوم امری هیچعینی، نظم در اما است؛  پذیرنا اجتناباز پیش تعیین شده و سرنوشت محتوم 

که عنصری فعال در انسان نیز  و ؛کند می گذر اجتماعی واقعیتمتن  از تعیین. نیستقابل پیشگیری 

 . می شود مند بهرهتعیین ها از این واقعیت است، هم تعیین می شود و هم تعیین می کند و 

  

دیدگاههایی که صلح و دموکراسی و حقوق بشر را از رهگذر همکاری با : سیاست در سازی ساده

ممکن می دانند، نمونه بسیار رایجی و نظام سرمایه داری "جامعه جهانی" )بخوان: سلطه گران جهانی( 

 منافع" و امپریالیستها هنگامیکه تاانی نظم واحد جهاز ساده سازی در سیاست را منعکس می کنند. 

 ساالری مردم. بود نخواهد جهانیواحد  سلطه جز چیزی ،واکنشهاست و کنشها کننده تعیین آنها" ملی

 این در نیست؛ ممکن مسلطند مردم فرهنگ بر ریاکاران و اقتصاد بر زرساالران هنگامیکه تا راستین

هنگامیکه از ساده سازیها عبور کنیم، ! کرد واهندخ خود آن از را سیاست هم زورمداران شرایط،

اتفاقا با نفی سلطه امپریالیسم و استثمار  ،صلح و دموکراسی و حقوق بشرراه تحقق خواهیم دید که 

پیشرفتهای سیاسی و اجتماعی  اساسی مانع استثمارگر طبقات ،کشوری سطح درهموار می شود. 

 و صلحپیشرفت  از مانع اش" ملی منافع" و پریالیستام داری سرمایه هم جهانی سطح درهستند؛ و 

  .دموکراسی و حقوق بشر در جهان زیر سلطه می شود
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 هم:دبخش 

 در قرآنشناخت فلسفی پیش نیازهای 

  

و  ذهن از مستقل بیرونی جهانکه است اصل این به ، باور شناختفلسفی  –عقلی نخستین پیش نیاز 

آن می  بر مقدمذهن را  ،یستها که واقعیت جهان بیرونی را منکرند. ایده آلدارد وجود ماادراک حسی 

دانند؛ پوزیتیویستها نیز که تنها منبع شناخت را حواس انسان می دانند، ناگزیر واقعیت مستقل جهان 

 !آن از بیرون در نه و کند می پیدا وجودجهان  که است انسان ادراک در :بیرونی را انکار می کنند

'خود مرکز بینی'و  'داریمن م'بدینگونه 
188

برای منشأ بینشی نفی واقعیت مستقل جهان بیرونی است.  

باید خالق و ناظم جهان را بیرون از انسان و ذهن و ادراک او  ،باور به نخستین پیش نیاز شناخت جهان

ید قرآن بر آفرینش جهان بدست خداوند یکتا تأکآیات بسیاری از  در. بنابراین هنگامی که جستجو کرد

فلسفی نیست، بلکه همچنین زیربنای باور به واقعیت مستقل جهان بیرونی دیدگاه می شود، تنها بیان یک 

ذهن هم باشند،  "خداشناس" برکلیآنها که منکر جهان واقعی بیرونی اند، حتی اگر همچون اسقف . است

 نیست. انسان ذهنی اتتصورآفرینش و نظم دادن به یشان جز خداانسان را خالق هستی می دانند و نقش 

واقعی نباشد، نامعقول است از آفریدگار آن سخن بگوییم؛ در از ذهن انسان  براستی هم اگر جهان بیرون

خداوند )که همچون پاسخ به اسقف برکلی نیز باید گفت که اگر جهان بیرونی ذهن ساخته است، چرا 

 ذهن ساخته نباشد؟ جهان واقعی بیرون از ذهن انسان است( 

باره دومین سنگ بنای شناخت نیز دیدیم که قرآن انسان را به شناسایی هستی )طبیعت کیهانی و در 

بر توانایی انسان و ابزارهای همچنین انسان( و چگونگی آفرینش فرا می خواند؛ امری که و تاریخ 

تی تعقلی و دریافت حقایق هس –روند شناسایی تجربی شناسایی او در شناخت هستی صحه می گذارد. 

همچنین پر بار و همراه با دستاوردهای تاریخی و پر فراز و فرود؛ اما  –روندی است اجتماعی البته 

پیوند با دو درخشان. سومین پیش نیاز شناخت، نظم عینی حاکم بر جهان واقعی بیرونی، همچنین در 

را در بر رونی پذیرش واقعیت جهان بیهم  ،عینینظم و هماهنگی  .فلسفی نخست می باشد –اصل عقلی 

در حاکمیت بی نظمی  انسانی اندیشه .می دهدو اندیشه ورزی یت شناخته شدن قابلدارد و هم بدان 

             : داشت نخواهد کارآیی
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است؛ در حالیکه واقعیت ... و" من نیاز" ،"من عقل" ،"من ذهن" ،"من حس"یعنی مکاتبی که می گویند: آنچه به جهان واقعیت می دهد   

 جهان بستگی به حس، ذهن، عقل، نیاز و... افراد ندارد. 
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 را ماه و خورشید و عرش، در گشت استوار آنگاه برافراشت، ببینید آنرا که ستونی بی را آسمانها آنکه خداست"

 و( دهی سمت و ساماندهی)کار جهان  تدبیر به. گردشند در معین سرآمدی تا کدام هر که ساخت خود اراده مسخر

 آن در و بگسترد را زمین آنکه اوست. کنید یقین خود پرودگار دیدار به شما که باشد پردازد؛ میگسترش پدیده ها 

 روز به را تار شب و آفرید تجف را چیز همه و آورد پدید ها میوه گونه همه ساخت، جاری نهرها و افراشت بر کوهها

 می اندیشه که مردمی برای( هستی جهان هدفمند نظم بر) روشناست  هایی نشانه امور این در همانا. بیافکند روشن

  .(۲ – ۳ رعد،" )ورزند

عینی  نظمو  ،شناختتوانمندی انسان در واقعیت مستقل جهان بیرونی، ) فلسفی –اصول سه گانه عقلی 

اصول ست؛ و این و اراده خلل ناپذیر او هستی جهان یگانهخالق تیجه منطقی ایمان به ن (هدفمند جهانو 

 از)" گردد می آباد ایمان به دانش کاخ". بگفته امام علی ندمی باشجهان  شناختاعتقادی های  نیاز پیشنیز 

(نهج البالغه ۱۵۵ خطبه
189

انسان  هم واقعی نخواهد بود؛ اگر اگر جهان بیرونی واقعی نباشد، خدا. 

بر جهان و یگانه توان شناخت جهان را نداشته باشد، خدای آنرا هم نتواند شناخت؛ و اگر نظمی عینی 

 : ی هم در کار نخواهد بودیگانه ا حاکم نباشد، منطقا ناظم

 می سیر معینی مدار در) شناورند ای گردونه در یک هر که آفرید را ماه و خورشید و روز و شب آنکه اوست و"

 ؛(۳۳ انبیاء،" )(کنند

)بیجان  درخت و ستاره و استمحاسبه شده  ماه و خورشید (گردش)موقع و  آموخت؛ را بیان او به و آفرید را انسان"

 در) را( قانون و نظم) میزان و برافراشت را آسمان و ،(اند سپردهاو  نظام به سر) کنند می سجده را اوو جاندار( 

  ؛(۳ – ۷ رحمن،" )کرد وضع( جهان

 لحظه" )ساعت" و نیافریدیم( بزرگ مقصودی برای و) حق به جز را آندوست میان آنچه و زمین و آسمانها ما و"

 ؛(۸۵ حجر،..." ) رسید خواهد فرا قطعا( رستاخیز موعود،

( مقصودی برای) را ماه و خورشید و پوشاند می شب به را روز و بروز را شب آفرید، بحق را زمین و آسمانها"

 ؛(۵ زمر،..." )است جریان در معین سرآمدی تا یک هر که کرد مسخر

 تا آنها میان در( خدا) فرمان و امر آید فرود پیوسته که بیافرید را آنها، مانند زمین از و آسمان، هفت آنکه خداست و"

  ؛(۱۲ طالق،" )دارد احاطه چیز همه بر او علم و تواناست چیز همه بر خداوند بدانید

 (. ۲ – ۳ م بخشید، و آنکه اندازه داد و )بجانبی معین( هدایت نمود" )اعلی،"آنکه آفرید و نظ

ی ساختها و ها پدیده اثبات و نفی روند برنظم و هماهنگی در تغییر و تحول جهان و بعبارت دیگر 

پیش نیاز شناسایی قوانین ویژه حرکت در جهان و طبیعی، اجتماعی و فکری نیز حاکم است؛ نظمی که 

 :استدر جهان آفرینش و هدفی واحد  ارادهانگر وجود بیهمچنین 
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 "باشی داشته ایمان باید": نویسندب علم جهان در سر کتیبه بر داشت دوستنیز  پالنک  
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 از) را شما پس ،علقه ای )نخستین مرحله جنین( آنگاه ای، نطفه از سپس آفرید، خاک از را شما که خدایی اوست"

 شما از برخی( البته) و شوید سالخورده و برسید کمال و رشد سن به آنکه تا آورد می بیرون کودکی چون( مادر رحم

 (.۶۷ من،ؤم" )آیید خرد به شما شاید و آید، سر به همگی عمر آنکه تا و بمیرد، پیری از پیش

(" کتاب اصل محفوظ، لوح" )کتاب مادر" اوست نزد و کند؛ می اثبات خواهد را چه هر و نفی خواهد را چه هر خدا"

  .(۳۹ رعد،)

 سر بر چنان را حق ما بلکه...  نیافریدیم یسرگرم و بازی روی از را آنهاست میان آنچه و زمین و آسمانها ما و"

 می اثبات اینگونه حق و) است برافتاده و نفی( باطل) آن( که بینی می) ناگهان و براندازد آنرا تا افکنیم می باطل

 .(۱۶ – ۱۸ انبیاء،" )کنید می( آفرینش جهان از) که توصیفی از شما بر وای اما ،(شود

کهنه، و اثبات پدیده ها و سامانه های نو در جامعه کیفیت ویژه ای  روند نفی پدیده ها و سامانه های

تاریخی انسان حاکم است. بر  –دارد. این ویژگی بیانگر نظم پیچیده تری است که بر حرکت اجتماعی 

ای حاکم است؛ انسان و جامعه انسانی هم در پایان  ویژه قوانین و نظمپدیده ها و سامانه های نوین 

 :دهند می رخ نوین های سامانه و ها پدیده این درون در نوآوریهاهان پدیدار گشتند. حرکت تکاملی ج

همانندش را می آوریم؛ آیا نمی دانی که خداوند بر هر )از جهتی( هر پدیده و قانونی را از میان برداریم بهتر از آن یا 

 (. ۱۰۶، بقره)ست؟" اچیزی توان

همان و بویژه در روند تکامل اجتماعی و فرهنگی انسان، جهان، در روند تکاملی  'منسوخ'و  'ناسخ'

. برتری پدیده و سامانه نو اگر هم همواره کیفی اثبات پدیده و سامانه نو و نفی پدیده و سامانه کهنه است

نبوده و هم ارز با پدیده و سامانه کهنه باشد، باز باید از جهت یا جهاتی متناسب تر باشد؛ در غیر 

 .(۲۶۱جلد اول، ص قرآن، پرتوی از ، طالقانیر نسخ نخواهد بود )اینصورت حکمتی د

وای بر پندار آنهاست که کفر ورزیدند؛ )بیان( "و ما آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست را بیهوده نیافریدیم؛ این 

    .(۲۷" )ص، از )رنج( آتش کافران

 و خداست فرمان تابع ناخواه خواه است زمین و آسمان در چه هر آنکه حال و خواهانند؟ را خدا دین جز آیا پس"

 (. ۸۳ عمران، آل" )شوند می گردانده باز او بسوی( آنها)

 نظم کیهانی هدفمند است؛ زندگی انسان و تکامل وی نیازمند این نظم پایدار بوده است:   

 چهارپایان) آن در که روید می گیاهانی بدان( نیز) و آشامید می آن از که فرستاد فرو آسمان از را آب آنکه اوست"

 در ای، میوه گونه هر از و انگور و خرما و زیتون( نیز) و برویاند( باران آب) آن از کشتزارها. چرانید می( را خود

 در. ساخت مسخر شما( زندگی) برای را ستارگان و ماه و خورشید و روز و شب و. اندیشمندان برای ای نشانه اینست

 .(۱۰ – ۱۲ نحل،" )خرد اهل ایبر ییها نشانه است این
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در نظم حاکم بر آنها یی که های کیفی موجود است؛ تفاوتهاتفاوتپیشتر دیدیم که در میان پدیده های جهان 

حاکم بر ویژه تفاوت در نظم حتی و  ،پدیدهای جهانشکلی و کارکردی دیده می شود. ولی تفاوت نیز 

 : دارد عمومی است که نشان از آفریننده یگانه آن یرناپذ خلل نظمهستی و یگانه بنیاد در متن  ،آنها

نمی بینی  ناهماهنگیتفاوت و  هیچ مهربان خدای آفرینش در بیافرید؛ یکدیگر فراز بر را آسمان هفت که( خدایی) آن"

هدفمند و )در نظم و سامانمندی  آن در شکافی و سستی هیچ آیا! را دیده بگشای پس ؛)هستی یک کل یکپارچه است(

 در برگردد بسویت چشم سرانجام! بگردان( آفرینش نظام به) را ات دیده دوباره پس کنی؟ می مشاهدههستی( انه یگ

 .(۳ – ۴ ملک،" )باشد( نظمی بیچند گانگی و  و کمبود یافتن از) ناتوان و خسته حالیکه

  (.۲۵ روم،..." ) را شما بخواند که آنگاه تا پابرجاست بفرمانش زمین و آسمان آنکه او های نشانه از و"

تاریخی انسان نیز حاکم است؛ در اینجا هم نظم زمینه شناخت  –بر حرکت اجتماعی  هدفدارعینی  نظم

  تعقلی است:  –تجربی 

( که بودند غافل) و ورزیدند مکر( راه این در) و کردند گردنکشی و بودند برتری جویای زمین در( تاریخ زورمداران")

 اگر) که کشند؟ می انتظار را پیشینیان سنت جز( کنونی زورمداران) آیا. گردد نمی بر هلشا به جز فریب و نیرنگ

 کار فرجام تا نکردند گردش زمین روی در( اینان) آیا. بازگشتی و دگرگونی خدا سنت در نیابی هرگز( است چنین

 ساماندهی از) را او که نیست ینزم و آسمانها در چیزی بنگرند؟ بودند هم تر زورمند که را خود از پیش( ستمگران)

 (. ۴۳ – ۴۴ فاطر،" )تواناست دانای او و ،(زند هم بر را آفرینش هدفمند نظم و) گرداند ناتوان( جهان امور

 آنرا هدفداری و معنا که است تاریخ در ناپذیر خدشه نظمی نشانگر تاریخ در خدایی سنتهای پابرجایی

در سختیهای راه  شکیباییو  ،پیگیری در نبرد با ستمگران به امیدوارانه را جو حق انسان و رساند می

 : خواند می فرا ،حق جویی و عدالتخواهی

 سرآمدی و مهلت مدت، از پس مگر نشکست هم در را گیتی گردنکشان و ستمگران از هیچیک خداوند بدرستیکه"

 تحمل و نابودیها و شکستها از پس مگر نبخشید بهبودی را گذشته امتهای از هیچیک استخوانهای شکستگی و معین؛

 ؛(نهج البالغه ۸۷ خطبه از" )بسیار سختیهای و رنجها

 را تنگنا و آسایشی را سختی هنگامآن  در گردد، تنگ گرفتاری زنجیر و رسد نهایت به سختی و رنج که هنگامی"

 (. ۳۴۳ سخننهج البالغه، " )بود خواهد گشایشی

؛ به سادگی نمی کشد مکانیکی علیتمطلق نرمش ناپذیر و  جبرالب ققرآن نظم و هماهنگی را در اما 

نظم که چه بسا ناشناخته مانده خاص ایمان به اشکال در متن نظم عام از نظم خاص نیز سخن می گوید. 

هموار نیز آنها را پژوهش در اند، انسان را از انکار پدیده های نوین و ویژه خلقت باز می دارد و راه 

 می سازد: 
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( خدا) ؟است نشده نزدیک بمن( مردی) بشری حالیکه در بود تواند فرزندی چگونه مرا پروردگارا: گفت( مریم)"

 را چه هر بیافریند خدا ؛(استشناخته شده عادی  اسباب و علل چرخه از بیرون گاه خدا آفرینش) است بدینسان: فرمود

 (. ۴۷ عمران، آل!" )شود موجود دم در پس! باش موجود: گوید گردد، مقرر چیزی خلقت چون. بخواهد

علیتی عام مدل و عادی نظم در تنها پیچیده تر و گونه گون تر از آنستکه  هستی جهاننظم حاکم بر 

مدل ساده و شناخته شده نه تنها در قلمرو زیستی و اجتماعی، بلکه در فیزیک ذرات نیز گردد. اعمال 

نمایان ضروری خاص ود را از توضیح حوادث معین معلول معین بدنبال دارد( ناتوانی خعلت نظم )

 قرآنبا این تبیین نوین، . ندارد مطلقه حاکمیت جهان از قلمروی هیچ درنظم علیتی عام ت. اسساخته 

 ،مبتنی بر آن علم و ،نظم عمومی و عادی از که گذارد می بازدر نظام آفرینش  پژوهش ی را برای راه

. رود میپیش )نظم خاص و استثنایی( عالیتر هستی و  ناشناختهبسوی کشف نظم های  و است آزاد

 و جهش چونهستی  ناشناخته رازهای از گرفتن پرده و آفرینش جهان ژرفتر شناخت دیدگاه، این نتیجه

 علل وعام  نظم چهارچوب در پژوهشگر و دانشمندذهن اسارت . استو ضرورتهای تکاملی  نوآوری

مطلق . استبوده  اندیشه در جزمیت نیز و علم در اروریناب و رکود عوامل از موجود شده شناخته

و است و به جبرگرایی  بعدیو نگرش یک نظم ساده سازی علیتی عام، نتیجه  نظمکردن حاکمیت 

  می انجامد. مکانیسیسم 

 پس باش؛ موجود: گفت( خاک آن به) بدو خدا پس آفرید؛ خاک از را او که است آدم خداوند نزد در عیسی مانند همانا"

 (. ۵۹ عمران، آل(" )نیست او الهیتفرزندی خدا و  بر دلیلی عیسی بودن پدر بی) شد چنان

 نظم و پنهان ناشناخته رازهای از و دید می را طبیعت شده شناخته قانون وعمومی  نظم تنها نیز مریم

  :بود بیخبر(  نوآوری و جهش استثناء، ضرورت) هستی تر پیچیده علل وعالی خاص 

( خداوند. )ای کاره بد زن ام نبوده من و بشری نشده نزدیک بمن صورتیکه در پسری مرا باشد چگونه: گفت( مریم")

( را اش ویژه آفرینش و پسر آن) آنرا بگردانیم تا آسانست؛ من بر اینکار فرموده پروردگارت و است منوال این بر گفت

(!" نیست شدنش در تردید و شک جای) یافته پایان است یکار دیگر این و ما؛ جانب از رحمتی و مردم برای ای نشانه

 (. ۲۰ – ۲۱ مریم،)

"معجزه" رااین واقعه  مردم
190

و استثنایی" خاص  نظم" چوب چهار در را آنوند خدا ولی ؛خوانند می 

 ؛(۴۷ عمران، آل) اند نداشته آنراو ضرورت تکاملی  پیچیدگی درکتوان  بسیاری که شناساند می

  :خواندند خدا پسر را عیسینداشتند،  راعمومی  ساده نظم از رفتنتر فرا عقلی نتوا که نیز برخی

                                                           
190

 اراده خدا گاه هر گفتند می( در اسالم "کالم علم" گذار پایه اشعری پیروان) اشعریان بینند؛ می "نظمی بی" در را خدا دست" متکلمان"  

. ولی شد اشعریان لاصو از بدان معتقدان تکفیر و علیت اصل نفی! دهد می رخ معجزه و کند می دگرگون را جهان بر حاکم نظم کند،
 معجزات بیرون از نظم عینی تغییر ناپذیر حاکم بر آفرینش نیست؛ پدیده ها و رویدادهای ناشناخته نیز دلیل بر بی نظمی نمی باشد.  
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 منزه او که نگرفته بر فرزندی هرگزوند خدا. دارند تردید و شک آن در که حقی گفتار مریم؛ بن عیسی( واقعه) اینست"

 – ۳۵ مریم،!" )شود می دموجو چیز آن بیدرنگ! باش موجود گوید باشد، چیزی ایجاد در قضایش گاه هر. آنست از

۳۴ .) 

باری،  نشناخته بود.هم باروری جنس ماده را خود انسان هنوز پدیده از روزگار مریم تا همین اواخر، 

علم  پایه برپس توانا نیستند؛  فراتر رفتن از آنبه و  دارند ایمان خویش زمان علم به اندیشان ساده

 بر خدشهآنها  جهانشمول اصل تا ساختند عیسی پدر ار خدا ،پیش از مستقر عادی نظم ومحدود زمانه 

ه نا شناخته زمان علم دراز پدیده های خاص و استثنایی را، که نظم آنها  ها نمونه اینوند خدا! ندارد

 : آورد می معادکیفی یعنی باورانه ترین" تحول  آماده سازی ذهنی انسان در پذیرش "نا برایاست، 

 ما که آورد نمی بیاد انسان آیا شد؟ خواهم آورده بیرون( قبر از) زنده بزودی باز مردم، من که آنگاه آیا گوید انسان و"

 (.۶۶ – ۶۷ مریم،" )نبود؟ چیزی حالیکه در آفریدیم را او این از پیش

قلمرو،  . در اینتاریخی انسان باز پیچیده تر و عالیتر است –اما نظم عینی حاکم بر حرکت اجتماعی 

است، خود عاملی انسان ده آزاد )نسبی( و آگاهیهای اکه نتیجه پیوند ناگسستنی ار ،نیرفتار ویژه انسا

  تعیین کننده می شود: 

( لوط و شعیب قوم) شدگان واژگون و مدائن مردمان و ابراهیم قوم و ثمود و عاد و نوح قوم چون پیشینیان اخبار آیا"

 ؛(شدند محو روزگار صحنه از و نپذیرفتند آنها) آوردند آنها بر روشن دالیل و ها نشانه پیامبران است؟ نرسیده آنها به

 ؛ (۷۰ توبه،" )کردند ستم خویشتن بر خود آنها بلکه نکرد آنها بر ستمی هیچ خدا

 .(۵۹" )کهف، ...کردنده ایشان ستم پیشپس از آنکه را نابود ساختیم و اینک شهرهای آنها "

 آنها بر ستمی "خداوند هیچکه  دنکن می بیان را جملهاین  نیز یونس سوره از ۴۴ آیه و روماز سوره  ۹ آیه

شدن  نابود از کسی آنستکه برای پیوسته تأکیدهای این و ؛"کردند ستم خویشتن بر خود آنها بلکه نکرد

. نکشد بیرون راکور گرایی و تقدیر جبر فلسفه تاریخ،در  الهیستم سوز  سنتهایحاکمیت  و ستمگران

 تفکر به انسان و شده نفی نامبرده آیات در( عامیانه قدر و قضا) مکانیکی – الهیمطلق و سرسخت  جبر

 خوانده فرا گذشتگان رفتار و بینشهای  پیامد و( پیشینیان سرگذشت) تاریخی های آزموده در تعقل و

 . شود می

ضرورتها و  نشاندن اراده آزاد انسانی در متندر جامعه و تاریخ، عینی تبیین قرآنی نظم از ویژگیهای 

ی انسانهیچ  سرنوشت. و جدا از هم می گردندمطلق  "اختیار"و نه  "جبر"حتمیتهاست؛ بگونه ای که نه 

 را صرفا عوامل بیرون از خود نمی سازد:
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 بندند، نمی بکار را عقل که کسانی برای خدا را( گناه و ستم و کفر) پلیدی و ؛خدا اذن به جز آورد نمی ایمان کسی"

 'آزاد'از پلیدی خود را عقل است. اگر  'آزاد'عقل انسان در کاربست ؛ (۱۰۰ )یونس، آیه "ددار می مقرر

بر او مقرر  'جبرا'واگذارد، خدا پلیدی را  'آزادانه'خرد را ایمان می آورد؛ اگر  'ضرورت'بنا بر سازد، 

  باشد. یدی از پل 'آزاد'ند، باید ارسمی ایمان ساحل بی تردید، عقلی که انسان را به  !کندمی 

واقعیت جهان بیرونی و نظم قابل شناخت آن اگر ایمان به یکتا خدای هستی، ذهن انسان را با پذیرش 

زمینه گمراهی و سقوط انسان را فراهم  'خود مرکز بینی'و  'من مداری'هدایت می کند، بسوی حقیقت 

 و فزونخواه و آزمند نفس این زیرااست  آن پیامدهای و خویش بد کردار مسئول انسانی سازد؛ م

 : دارد می واپنداربافی و عمل ناشایست  به را انسان که است ناشکیب

نهج  ۱۶ خطبه از" )را خود نفس جز کسی نکند سرزنش و را، پروردگار جز ای کننده ستایش هیچ نکند ستایش"

 (. البالغه

تباهی( از دستاوردهای و زشتی )فساد . نظمی که خداوند در طبیعت نهاده است، فساد برانگیز نیست

 اجتناب ناپذیر است: ؛ هر چند نتایج چنین اعمالی مردمان است

باشد که ؛ نداچشبه آنها می  از اعمالشان رابرخی )نتایج تلخ( خدا و ؛ فساد در خشکی و دریا به کردار مردم پدید آمد"

 (. ۴۱(" )روم، و به حق و عدل بگروند بر دارنددست و تباهی فساد گردند )از  باز

هم در  انسانی آزاد اراده نیست؛ ذهن در عین جبری بازتاب، چه واقعی و چه مجازی، و شناخت دانش

واقعیت مستقل جهان  بهباور . شود می دیدهتخیلی  –و هم در پندار بافی عاطفی  تعقلی – تجربیشناخت 

بست کارمچون ه ،است شناخت بنیادیپیش نیازهای  از، که قابل شناخت آن عینی نظمبیرونی و 

عالئق و مصالح و انسان هنگامی که گرایشی است اختیاری.  ،و حق جویی شناختطبیعی  ابزارهای

بر حق و قسط و عدالت و  )که مالکها و معیارهای ذهنی دارند( فردی و گروهی خود رامنافع 

ابزارهای هد، ترجیح می د)که دارای معیارها و مالکهای عینی بیرون از ذهن هستند( همبستگی انسانی 

 : از کارآیی می اندازدهم شناخت را طبیعی 

 تو و کنی، شنوا( حقیقت به) گردانند می بر روی تو از که را کران نه و بشنوانی سخن را مردگان نتوانی تو همانا"

 ایه پدیده) ما آیات به که آنکس به جز( را حق سخن) نشنوانی دهی؛ نجات گمراهی از را کوران این نتوانی هرگز

 ؛(۸۰ – ۸۱ نمل،(" )حقیقتبه  شدگان تسلیم) مسلمانان هستند ایشان پس آورد؛ ایمان( هستی

 (.۸۷ خطبهنهج البالغه، " )بیناست چشمی دارنده هر نه و شنوا، گوشی دارنده هر نه و خردمند، دلی دارنده هر نه"

در کشف حقایق هستی  (عقلحواس و ) شناخت ابزارهای ازآنها که بدالیل ذکر شده نمی خواهند  پس

 : شوند نمی هدایت گیرند، بهره
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 گردانند می روی آن از و گذرند می کنارش از آنها کهاست ( خداوند یگانگی بر) زمین و آسمانها در هایی نشانه بسا"

 (. ۱۰۵ یوسف،(" )کنند نمی اندیشه آن در)

 نیست؛لیتی اجتناب ناپذیر ع جبر معنای به است برقراراجتماعی  پدیده هر رشد مراحل در که نظمی

اگر انسان در  .شود می دیده اجتماعی روندهای و ها پدیده درضرورت و آزادی  از ژرف پیوندی

حرکت فردی و اجتماعی خود سنت ایستای تاریخ را پاس دارد و از مثلث زر و زور و تزویر پیروی 

محدود  ،رینش نظم نوین اجتماعیگزینش و آفدر و نیز  ،گیری در ابتکار و تصمیمرا کند، آزادی خود 

از دست بود رگزیده از راهی را که خود پیشتر آزادانه بامکان بازگشت تا آنجا که  ؛و محدودتر می کند

 در. می دهد. در این روند اجتماعی، ضرورتها گام به گام پر مایه تر و آزادیها کم مایه تر می شوند

ثروت، دلبستگی به ) نفس هوای از پیروی. است ایاننمناگسستنی ضرورت و آزادی  پیوندآیات زیرین 

 سازد؛ می برده را اوو سرانجام کم مایه می گرداند  انسان، آزادی را در عقل و اراده قدرت، شهوت(

 قابلیت نیست، آزاد خود نفس زورگوییهای از و کند می ستمخویش  خویشتن بهاینچنین  که انسانی

پندار 'و  'خود ساخته'ضرورتهای  از شدن آزاد ،هدایت در گام نخستین. دهد می دست ازهم  را هدایت

  :است 'جبر

 و کند؟ هدایت تواند می کسی چه کرد، گمراه خدا که آنرا و کردند پیروی جاهالنه خود نفس هوای از ستمگران ولی"

  ؛(۲۹ روم،" )بود نخواهد یاوری و یار هیچ را آنها

 و دهند؛ تغییر را حالشان و وضع قوم آن خود زمانیکه تا کرد نخواهد وندگرگ را قومی هیچ حال و وضع خدا همانا"

 و نداشته بازگشتی راه هیچ بخواهد بدی( سرنوشتکه به تغییر و اصالح خویش نمی کوشد، ) قومی برای خدا گاه هر

 ؛(۱۱ رعد،" )نیست بگرداند بال آن آنکه یارای خدا جز را هیچکس

 آیا بودیم؛ شما پیروان ما: گویند خود گردنکش پیشوایان به ضعیفان کنند، مجادله مه با( عذاب) آتش در که آنگاه و"

 خود عذاب بر و کاسته ما عذاب از) سازید نیاز بی بدان را ما برگرفته را آتش از سهمی توانید می( امروز)

 میان در خداست حکم ینا که هستیم( آتش) آن در( ضرورتا) همگی ما که دهند پاسخ گردنکش پیشوایان! ؟(بیافزایید

 (.۴۷ – ۴۸ مؤمن،" ))هوای نفس( بندگان

 تنبل سختگیر جبر نفی و ،توحید مکتب در انسانی مسئولیت ونسبی  اختیار برتماما آیات قرآنی فوق 

 ناگزیر و است آزاد خود کردار و باورها در انسانگواهی می دهند.  ،و مسئولیت گریز گر توجیه آسای

 : نیست حاکمو اجتناب ناپذیر ی یکجانبه جبر انسانی رفتار و انسان تسرنوش برپس . مسئول

 خالفرب من و داد وعده حقه ب شما به خدا: گوید( گمراهان به) بگذرد( دنیوی آزمایشهای) کار هنگامیکه شیطان و"

 سرزنش پس. دیدکر اجابتم شما و خواندم( پلیدی و ستم به) را شما آنکه جز ،ای سلطه هیچ شما بر مرا نبود و حق؛
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 شرکی به من من؛ فریادرس شما نه هستم شما فریادرس من نه( امروز) ؛را خویشتن کنید سرزنش بلکه مرا، مکنید

 .(۲۲ ابراهیم،" )بود خواهد دردناک عذابی را ستمکاران! آری. ندارم باور آوردید من( اغوای) به شما که

 توان زیرا شود می شیطانفریب  دامهای ارگرفت که است( زور و زر مغلوب) آزمند نفس تنها این

 .شود میپندارهای فریبنده  پذیرای و دهد می دست ازدر حقیقت جویی و راهیابی  را آزاد عقل کاربست

 از پیروی وحقیقت  از شدن دور ریشه( گشتن زور و زر تسلیم و آزمندی) 'گمراهی' با پیوند در 'نادانی'

 :است شیطان

 .(۴۲ حجر،" )کنند پیروی ترا گمراهان میان از مگر بود؛ نخواهد تسلط نم بندگان بر ترا همانا"

یک جبر انسان قابل تطبیق نیست؛ تاریخی  –روند اجتماعی بر نظم پیچیده و عالی حاکم بر  جبر فلسفه

 : ایستای تاریخ سنتهای از کورکورانه پیرویو  کاهلی گر توجیهاست و یا دانش مجازی  پندار

 دانش روی از آنها گفتار. پرستیدیم نمی( را فرشتگان) را آنها ما خواست می رحمان خدای اگر گویند( مشرکان")

 آن به دریافت این در که فرستادیم کتابی پیشتر آنها بر آیا. است)دانش مجازی(  پندار پایه بر بلکه نیست)حقیقی( 

!" هستیم هدایت بر آنها پی در نیز ما و افتیمی آئینی بر را خود پدران ما گویند بلکه( نیست چنین) جویند؟ می تمسک

 (. ۲۰ – ۲۲ زخرف،)

 از پاسداری :گشاید مینیز  را راز این قرآن چیست؟ در اندیشی کهنه و گرایی باستان این راز اما

 محافظه کال و باستانی، آئینهای و نیاکان پرستش واپسگرایی، ریشه اقتصادی – اجتماعی ممتاز موقعیت

سنگین می کند و آزادی انسانی حرکت اجتماعی در که بار ضرورتها را  است عقیدتی – فرهنگی کاری

  :می گرداند را کم مایه

 ما گفتند دیار آن ثروتمندان آنکه جز نفرستادیم ای دهنده بیم پیامبر تو از پیش دیاری و شهر هیچ در بدینگونه و"

 آئینی من اگر( حتی: )گفت( پیامبرشان. )کرد خواهیم پیروی ندا گذارده جای بر آنچه از و یافتیم آئینی بر را خود پدران

 آورید شما آنچه به ما دادند پاسخ آنها! ؟(کنید می پیروی را آنها هم باز) باشم آورده پدرانتان آئین از تر کننده هدایت

 . (۲۳ – ۲۴ زخرف،" )کافریم)در هر حال( 

 پذیرش در را انسان و کند می نفی را انسان تسرنوش برکور  جبر حاکمیت تمام بروشنیباز آیات زیر 

 برابر در انسان مسئولیت بر تأکید عین در تقدیرگرایی ردمی داند؛  آزاد خداوندی عدلحق و  راه

 :دهد می انجام که اعمالی

( جبرا) را شما همه خواست می خدا اگر و! اند راهه کژ راهها از برخی و راست، راه به شما راهنمایی خداست بر و"

  ؛(۹ نحل،" )کرد می هدایت
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 خواهد را که هر و گذارد گمراه خواهد را که هر لیکن و داد می قرارواحدی  امت را شما همه خواست می خدا اگر و"

 .(۹۳ نحل،" )شد خواهید بازخواست دادید می انجام آنچه در یقینا و)بر پایه گزینشها و رفتار هایشان(  کند هدایت

 سرنوشت زیرا نیست پذیر بینی پیش دقیقا آیندهاجتماعی  تحوالت که آید می بر قرآن تاریخی آیات از

)نظم عینی  الهی سنتهای چهارچوب درنیز  انسانی آزاد اراده از پیش تعیین نشده است؛ انسان تاریخی

 لعم انسانی آگاه و آزاد اراده از فراتر" قانون" گرایان، ماده نزد اما. گنجد میحاکم بر روند تاریخ( 

دلخواه کسی  به البته تاریخ و طبیعت بر حاکم قوانین(. زور =جبر ) شود می بیگانه وی از و کند می

 انسان اما ؛(شود می تعبیر علمی جبر به استقالل این)تغییر نمی کنند و وابسته به تمایالت افراد نیستند 

 و خود استخدام به را آنهای جامعه و روان انسان و طبیعت قوانینتعقلی  –تجربی  شناخت با تواند می

نسبی  اختیار یا اراده آزادی همان این و شود؛ آزاد خود محیطی شرایط جبر از و آورد در خود اهداف

 نظمتبیین توحیدی قرآنی از  میانبنابراین، . نیست نامحدود البتهضرورتها  از رفت برون. است انسان

جز نظم، که  ماتریالیستیتبیین  با ز در آن می گنجد،انسانی نی (نسبی)که اختیار تاریخ، عینی حاکم بر 

 دانش برخالفی می تواند دانشمنداین حقیقت که . است موجود عظیمی کیفی تفاوتنیست، جبر کور 

 از جبرگرایانه – ماتریالیستی تفسیر نادرستی از نشان ،(۱۰۹ خطبه نهج البالغه،) کند رفتار خود

 تنها که کند می پیروی ای ویژهنظم  از مخلوقات اشرف عنوانب انسان. است انسانی رفتار و آگاهی

. (۷۲،احزاب) یکتاست خداوند امانتدار او؛ آنها ترین پیشرفته حتی و جانداران دیگر نه و اوست مختص

 محور غریزهو نباید  تواند نمی نیز انسانی مسائل و انسان تبیین و ندارد، غلبه انسان بر غریزی رفتار

 انسانی رفتار و تاریخ بر حاکم نظم باره دراز این مجموعه پژوهشی،  چهارم و سوم دفاتر در .باشد

 بحث گسترده تری صورت خواهد گرفت. 
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 :یازدهمبخش 

 هستیقوانین حاکم بر عام ترین شناخت  ؛کدیالکتی

       

گرایش به وحدت در هر  گرایش نشان دادند؛علوم پس از جدایی از یکدیگر، به وحدت نخستین خود 

بودگرایش به وحدت در همه علوم آغازگر ، تجربییک از علوم 
191

بررسی تاریخ علم نیز بازگوی . 

، جورج سارتنر ظرف زمان و مکان است. بگفته وابستگی علوم به یکدیگر و هم پیوستگی آنها د

بر توحید ذاتی علم گواهی می مکانها و زمانهای جدا از هم شباهت نتایج پژوهشها و کشفیات علمی در 

بر این باور (؛ لذا وی طبقه بندی علوم را تصنعی می انگارد و ۶۵)مقدمه ای بر تاریخ علم، ص  دهد

. یک درخت دید که با هم رشد می کنند و به تنهایی هویتی ندارندعلوم را باید بسان شاخه های که است 

در هر شاخه ای از پیشرفت و پسرفت ، وحدت دانش بشری سبب می شود که در هر عصر و مکانی

پیشرفت و کشفیات در یک علم، به پیشرفت و کشفیات نوین گذارد. ب دانش بر شاخه های دیگر هم تأثیر

، و مکانیک و فیزیکعلوم ریاضی به پیشرفت نجوم و پیشرفت مثال ؛ دیگر منجر شده استعلوم در 

 این عاملفات نوری به پیشرفت نجوم و زیست شناسی یاری رساند و... او اکتشپیشرفت فیزیک 

که خود از محیط جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است  جهان بینی ،پیوستگی بهم و وابستگی

علم توحید ولی هم باشد. مؤثر ی تاریخ علم باید در برگیرنده این عوامل بنابراین، بررسمی باشد. متأثر 

 بیرونی واقعی جهان وحدتبازتاب  علوم وحدتنیست؛ خود ذات به  ،کل سامانه نظریبعنوان یک 

، و همگام با هستی های پدیده بر حاکمعام ترین قوانین شناخت را به  انسان، جهان بینی توحیدی .است

حتی  ؛دانش انسان در این زمینه بهبود یافت. بنابراین، برانگیختشناسایی و تفکر ینانه واقع بروش آن، 

به وحدت بنیادی دانش دست یابد.  تاریخی شناخت و پیشرفت علوم –پیش از آنکه در روند اجتماعی 

 نیز تکامل می یابد وآن روش شناسایی شناخته گردد،  جهان بر حاکم عام انینفطرت وجود یا قو اگر

پدیده های مادی  شناساییدرست  روشقالبهای تبیین جهان و زمینه تعقل فلسفی نیز فراهم می گردد. 

به کل پیکره مادی جهان و تطبیق ی خواهد بود که از تعمیم قوانین علوم قوانینعام ترین منطبق بر 

دهند. می  بشر به آن های پدیده و جهان از کاملتری تصویرشناسایی ها با این تطبیق، بدست آمده است؛ 

ی جهان بیرونی و ها پدیده بر حاکم عام قوانینسبب گشت تا میان واقعی مناسبات متقابل انسان با جهان 

تی دو جهته برقرار باشد؛ بگونه ای که پیشرفت یا پسرفت انسان در او اندیشه نیز مناسب ذهن قوانین

                                                           
191

 و پزشکی اب فلسفی اندیشهنزد آنان  داشتند؛ باور معرفت و دانش وحدت به قرآن، هدایت پرتو در ،مسلمان دانشمندانباید یادآور شوم که   

 .آمیخت هم در نجوم و ریاضی
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بر نیز ونی، تأثیر خود را بر آن دیگری جهان واقعی بیرونی و جهان ذهنی درکدام، شناخت قوانین هر 

  .داد تطبیق خاص حادثه و پدیده هربر باید می البته  را عام قوانینگذارد. بجای 

. پیوسته در تکامل بوده استعام قوانین محدودیت منابع شناخت انسان، آگاهی بر اما بدلیل نسبیت علم و 

همواره با یک تبیین فلسفی از عام قوانین بیان وابستگی متقابل علم و فلسفه بیکدیگر نیز سبب گشته 

قوانین عام به بیان نارسای ؛ هر چند همراهی فلسفه های یک بعدی باشدجهان، انسان و تاریخ همراه 

وم، فلسفه های یک بعدی از تپیشرفت نظریه های نسبیت و کوآنبدنبال اخیر، دهه های در انجامید. 

  گردید. هموار ن عام قوانیبیان بهتر و راه افتاد اعتبار 

    

   ( دینامیکپویا )و منطق  (تیکاستا)جامد  منطق

 منطقاست. درست اندیشیدن و قانون روش منطق یا نیازمند علمی پژوهش نیز همچون فلسفی پژوهش 

از  فیلسوفهم دانشمند و هم . است حقیقت به دستیابی جهت در ها داده سنجش تراز و استدالل دانش

برای دانشمند، ؛ با این تفاوت که بهره می گیرندهستی کشف حقیقت ناخت جهان و شجهت در منطق 

است، و تدوین فرضیه و نظریه علمی جهت تنظیم داده های تجربی در مرحله تعقلی شناخت  منطقکار 

 دفاع قابلمنسجم و تبیینی ارائه و  ،تنظیم قوانین عام حاکم بر طبیعت و اجتماع و اندیشهبرای فیلسوف 

 .مناسبات و تأثیر متقابل وجود داردنیز میان منطق و دیدگاه فلسفی اندیشمند می باشد.  جهان آفرینش از

نیز عالئق و مصالح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی  اجتماعی –علوم انسانی همچنین باید دانست که در 

 جا همه درمطلق است و  صوری منطق ،اسکوالستیک مکتب درثیر می گذارند. أبر منطق پژوهشگر ت

 محالنقیضین  جمعدیدیم که  صوری،جامد  منطق در. رود می بکارهر پدیده و رویدادی  مطالعه و

: من هم گفت توان نمیممکن نیست. یا بود و نبود اجتماع نیستی و هستی اصل عدم تناقض(؛ ) است

هم سرد هوا ؛ هم درست است و هم نادرستحکم این هم بیمارم و هم تندرست، زنده هستم و هم مرده؛ 

چیزی هم حقیقت در منطق صوری، ممکن نیست  ...هم سفید است و هم سیاه، و این است و هم گرم؛ 

در گزارش رویدادهای سیاسی و اجتماعی، در علوم ریاضی و . )اصل عدم تناقض( باشد و هم خطا

ت باشد و طبیعی، تاریخ و فلسفه، یک بیان نمی تواند در یک لحظه و مکان و وضع مشخص هم درس

 ومطلق  سکون درنیز  ها پدیدهو واقع امور بلکه  ،نه تنها هستی مطلقدر این منطق، اما هم نادرست. 

طبقات گونه های زیستی، شخصیت انسانی و  مثال ؛شوند می مطالعه)در تجرید(  یکدیگر با ارتباط بی

. و به صورت بسنده می شودمحتوا کنار می رود ؛ می شوندبررسی  هم ازجدا و تغییر ناپذیر اجتماعی 

منطق  و داند می اعمال قابل قلمروها همه در را( 'تناقض عدم'و  'اینهمانی') صوری منطق قوانین کانت

www.takbook.com



~ 228 ~ 
 

دیالکتیکجایگزین آن یعنی 
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 رامتقابل می بیند،  تأثیر، که پدیده ها را در پویش و تغییر و چالش و  

یا دیالکتیک  منطق در اما .تزهاست آنتی با هاتز آشتی صدد در؛ وی سازد میاین قوانین  منقاد هم

و  شوند می جمعاجتماعی  سامانه یک در متضادی با عالئق و مصالح های پدیده ،جدالیو تکاپوی پویش 

 تغییر به منجردر عین همکاری و هماهنگی، ستیز و کشمکش نیز در میان آنها جاری است؛ روندی که 

در محدوده منطق صوری هرگز فهم پویش جدالی پدیده ها . شود می اجتماعی های سامانهدر  تحول و

 فقیر'، و 'زیردست –زبردست '، 'ستمدیده –ستمگر 'روابط  ،صوریجامد  منطق در. امکان پذیر نیست

؛ بی آنکه این رابطه ها قابل تغییر باشند و یا از هم تأثیر داشت خواهند و داشته وجودهمواره  'غنی –

... و ی توان گفت که مثال رابطه ای میان فقر فقیر با ثروت ثروتمند وجود دارددر این منطق نمپذیرند. 

 ؛آید می بیرون مرده از زنده و زنده از مرده ،اما می دانیم که در روند چرخش طبیعت و پویش تاریخ

در کشمکش و در عین حال  و کنند می زندگی اجتماعی –اقتصادی واحد  سامانه یک درفقیر و غنی 

؛ تغییر در کیفیت این به کیفیت رابطه آنها در این سامانه بر می گرددفقر و ثروتشان نیز میزان  ؛چالشند

در جهان واقعی را نمی توان نادیده پویش و چالش و تغییر رابطه نیز به تحول سامانه می انجامد. 

 هیچناپذیر  و وجود قضایای تغییرتناقض عدم اصل مطلق نباید فراموش کرد که با انکار گرفت؛ نیز 

کرد اثبات توان نمی معرفتی و علم هیچ در را حقیقتی
193
و ت او در واقع جمود و ثب صوری منطق اگر .

را حقایق کلی مجرد و پدیده ها و ساختها که همه  شود می زادهسم اسکوالستی مکتب گردد، مطلق تجرید

 می ماتریالیسم به کنیم، مطلق ار دیالکتیک منطقتضاد و تغییر و تحول در  اگرتغییر ناپذیر می بیند؛ 

دید نخواهیمو جنگ  تزاحم و تضاد و تغییر در پیوسته ماده جز را جهان و رسیم
194

 صوری منطق از. 

 جدای رایا یک حادثه و یک رابطه خاص  پدیده یک هویت بخواهیم که کنیم می استفاده هنگامیمعموال 

؛ در این موقع به اصول هویت و (انتزاعی یا تجریدی مطالعه) بشناسیمدر جهان آنها ی حرکتروند  از

طبیعت و در هم متغیر نباشد؛ پدیده واقعی می تواند مانند ذهنی م ومفهنیازمند خواهیم بود. عدم تناقض 

تصاویر آنها بصورت که )لحظه های گذرا( وجود داشته اند رخدادها و روابطی هم در جامعه و تاریخ 

تغییر نمی در واقعیت با تغییر و می مانند  باقیافظه فردی و جمعی و ح ذهن درقضایا و مفاهیمی ثابت 

تغییر خود باشند، چه سازنده و چه ویرانگر، بوده ؛ این تصاویر چه مطابق با واقعیت بوده و چه نکنند
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معنای لغوی دیالکتیک فن مباحثه یا روش گفتگوست؛ اما در تاریخ فلسفه، دیالکتیک به پویش جدالی امر واقع و روش شناخت آن اطالق  

 شده است.
     

193
 ماتریالیسم" کتاب در ارانی تقی مدمح چنانکه نیستند؛ قائل صوری منطق برای جایی هیچ دیالکتیک ماتریالیسم مکتب اندیشمندان  

 در آنکه حال گوید؛ می سخن" مفاهیم دائمی تغییر" از وسخت می تازد  همیشگی قضایای پذیرش بواسطه صوری منطقبر " دیالکتیک
 ماتریالیسم انپیرو. دارند هستی ثابتهای در ریشهکه  دارند وجودهم  ثابت قضایای و مفاهیم فلسفه و فیزیکنجوم و مکانیک و  و ریاضیات
 برای و مطلقا را آنها و دانند نمی تحول و تغییر مشمول را خود نظری مبانی و اصول کم دست کنند، می مطلق را دیالکتیک که ،نیز دیالکتیک

 .کنند می تلقی حقیقت همیشه
 

194
کامل اصول ثبات و هستی مطلق از  پویش جدالی در عین و ذهن، و حذف کردن مطلق دلیل تواند می نیز خود بنوبه گرایی ماده البته  

 و نیز بخش بعدی این کتاب. البالغه نهج اول خطبه به کنید نگاه دیالکتیک منطق محدوده درک برای. باشدمنطق، 
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 .حقیقت یابی" باشندفن نمی کنند. اینجا قوانین منطق صوری می توانند "روش درست اندیشیدن" و "

 سیاهی" گوییم می هنگامیکه. داریم نیز قضایا و تصدیقات در که تصورات در تنها نه رامنطق صوری 

 هم با دو هر( اثبات و نفی) ایجاب و سلب: که کنیم می تصدیق ،"نیست سیاهی سفیدی است؛ سیاهی

 برای خودش چیز هر شوند؛ نمی برداشته قضیه یک روی از هم با دو هر و آیند نمی قضیه یک روی

اصول منطق صوری برای  .شود نمی سلب خودش از خودش چیز هیچ ولی شود می تاثبا خودش

؛ هر تناقضی نظم و هماهنگی درونی اندیشه ایجاد سازگاری و هماهنگی درونی اندیشه وضع شده است

نقطه آغاز تعقل، تجرید صورت از محتوا است؛ در این را در هم می ریزد و به تخیالت جان می دهد. 

ری نیاز است. ولی تعقل پس از این تجرید به تجربه پویای امر واقع و محتوا باز می مرحله منطق صو

، منطق دیالکتیک شود میتجربه  شی احرکتروند  درباز  پدیده کهگردد؛ در این بازگشت ضروری، 

بر واقعیتهای پویای بیرون از ذهن منطبق نمی منطق صوری، همانند دستور زبان، کاربرد دارد؛ زیرا 

 خود منطقاگر چه . است پیشرفت و تغییر در پیوسته علم همچون نیزنظری  منطق که دانست باید .شود

 جهت این منطق گونه یک کردن مطلقاما  است، یابی حقیقت جهت در ها دادهساماندهی تنظیم و  روش

و لذا حقیقت تغییر و سکون در پدیده ها و مفاهیم هر دو نسبی و اعتباری هستند  .گذارد می عقیم را یابی

منطق جامد صوری در شناسایی پدیده های پویای . جویی و درست اندیشی به هر دو منطق نیازمند است

 غیر های پدیده فهم و، شناخت تجریدی ضروری قیاسهای درنیز  دیالکتیکی منطقمادی بکار نمی آید؛ 

. رسید نخواهیم حقیقت ینا به دیالکتیک منطق با نباشد، ماده سراسر جهان اگر. ندارد کاربرد مادی

 حقیقت راه مانع خود که برد فراتر مرزش و حد و کاربردی قلمرو از نباید رایک هیچ آنکه خالصه

، و باید استعلمی و فلسفی دیدگاههای  سقم و صحتنظری ابزار بررسی  منطق زیرا ؛شود می جویی

جدالی بدانیم، پویش تکاپو و و در  کنیم مطالعه دیالکتیکی بخواهیم را وجود کل اگرباشد. توانا استوار و 

 در اهورامزدا) است ثنویتیا  دوآلیسم به رسیدن اینکار نتیجه شویم؛ قائل ضد یک هم خدا برای باید

 رنسانس از پس که همانطور هگل(!فلسفه در تکامل بدانیم )هم را یا اینکه خدا ، و (!اهریمن برابر

 ولی گشت، تحقیر صوری منطق هم مدتیگردید،  وارخ شناخت در عقل نقش و شد مطلق حسی تجربه

هم منطق صوری و هم منطق دیالکتیک  .گذاشتند کنار را صوری منطق تحقیرمارکسیستها هم سرانجام 

فلسفه جدا علم و بدست آمده اند؛ بنابراین از جهان تعقلی  –تاریخی شناخت تجربی  –در روند اجتماعی 

در شناخت علمی و کشف قانون در علم، استقراء دانشمند را از قیاس  همانگونه کهنبوده و نتوانند بود. 

دیالکتیک انسان حقیقت جو را از منطق صوری بی نیاز در فلسفه و تفکر فلسفی نیز بی نیاز نمی کند، 

 را ترکیب این وکرد  دیالکتیکاصول  و صوری منطق به محدود را فلسفهنیز  انگلس؛ نمی سازد

 .دینام" تفکر قوانین"
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 :دارد اصل سه ، که قواعد حاکم بر تعقل انتزاعی است،(صوری)و ثبوتی  جامد منطق

 عین چیز هر تصور که آید می الزم گرنه و ؛است خودش عین خودش چیز هر :هویت یا عینیت (۱

 دیگر باره در تحقیق و فکر عین پدیده یک باره در علمی تحقیق و فکر .باشد دیگری چیز هر تصور

 بعینه خود عینیت نفی. دانند می عمل در کم دست نیزمطلق کنندگان دیالکتیک  اینرا و ،تنیس ها پدیده

می خواهد  را اصل همان، بی تردید کند نفی را اصل این خواهد میآنکس که  زیرا است عینیت اثبات

 جدای از روند حرکتیدر حالت سکون و این اصل در مطالعه پدیده ها  !رای دیگر اصل نه و کند نفی

 .آنها )گذشته و آینده آنها( بکار می رود

این اصل در مطالعه روابط ثابت و بویژه دیگر تغییر نمی کند؛ ای اول در لحظه  لحظهرخداد  :ثبات (۲

 اکتبرروسیه در کی بلشوی انقالب کهحقیقت  اینمثال در ریاضیات و فلسفه و تاریخ کاربرد دارد. 

انسان سراسر تاریخ نه تنها  اصل این نفی با. کند نمی رتغیییا فردا امروز  ،است داده رخ ۱۹۱۷

 مختل و حتی ناممکن می گردد!انسان هم فردی و اجتماعی  زندگی بلکه شود می مجهول

 هم و باشد داشته مطابقتبا واقعیت  همنمی تواند  فکر ،باشد ثابت واقعیت که مادام ؛تناقضعدم  (۳

)هم نهاد(  سنتز و)برنهاد(  تز آنتی و)نهاد(  تزسه پایه  وماده  تحولعمومی تغییر و  قانون .باشد نداشته

 بهمی کند. پیروان منطق دیالکتیک به ثابتها و انتزاعات عقلی صوری را محدود  منطقگستره کاربرد 

 گفتهسخن " ماده حرکت در فعل و قوه اتحاد" و" تغییر و تکاپو" از و کرده انتقادصوری  منطقجمود 

ادراکات  و مفاهیم مورد در 'عدم تناقض'و  'ثبات'و  'عینیت'زیرا  ؛استین انتقاد وارد ابی تردید . اند

برای مثال، . ندهست تحولتکاپو و  و پیوستگیهم  در کهاز ذهن  بیرون مادی های پدیده نه است ذهنی

 در .است مرگمفهوم  از غیر زندگیمفهوم  ولی ؛یکدیگرند به تبدیل در و بهم پیوسته زندگی و مرگ

 بانمی تواند " ماده=  وجود" فلسفی دیدگاهنمونه، برای  ؛است محال نقیضین جمع ،اندیشه و ذهن جهان

گردد جمع"( ماده≠  وجود)" آن نقیض
195
، نداریم مطلق اثبات و نفیاز آنجا که  مادیلی در جهان و .

 ینامهزندگروابط ریاضی، ، تاریخی شده سپری رویدادهای. باری، جمعند قابلوجوه متضاد 

و حقایق هستی اساسا مشمول اصول تغییر و تحول نمی ( علوم طبیعی)در ، ثابتهای جهانی گذشتگاندر

 محیط تغییر پی دراجتماعی دیدگاه  و دانش ،تاریخی – اجتماعیپویش  ثابت و عام قوانین جزاما باشند. 

 هم و ،(ذهنی دیالکتیک)ست پدیده هاروش شناسایی  بر ناظر هم دیالکتیک. پذیرند می تغییراجتماعی 

                                                           
195

بر  ذهن یا درونی جهانبه  تناقض وواقعیت مادی بیرون از ذهن  به تضاد کنند؛ می خلط هم با را تناقض و تضاد بسیاری که دانست باید  

 'عدم تناقض'اصل  با دیالکتیسین که کنند می گمان کنند، می خلط 'منطقی تناقض' مفهوم با را 'دیالکتیکی تضاد' مفهوم که آنهامی گردد. 
 بر دیالکتیکی تضاد! بیند می همیشگی جمود و سکون دررا بی تضاد و  مادی های پدیده الزاماعدم تناقض می گوید  از آنکه و است مخالف

 آنها از یکی که تکامل روند در سامانهدر درون یک پدیده یا  نیرو دو تقابل یعنی( سنتز و تز آنتی تز،) است استوار( پایه سه) تریاد یک
 حال عین در دو هر توانند نمی متناقض قضیه دو اما ؛(تاریخ روند در اجتماعی – اقتصادی های ساخت تحول) شود می دیگری جانشین
 .باشند درست
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؛ قوانینی که طبیعت و (عینی دیالکتیک) را بیان می کند بیرونی واقعی جهان بر حاکم قوانینعامترین 

زیر پوشش دارد و در هر بخش هستی و هر یک از علوم بگونه خاصی عمل تاریخ و روان انسان را 

  ند.  نمی ک

 

 جامعه  شناسی روش دری انقالبدیالکتیک؛ 

در حالیکه  ؛هستند برخوردار ایدئولوژیک – فلسفی ضریب از اجتماعی –انسانی  علوم های هشاخ همه

ایدئولوژیک علوم اجتماعی بدلیل  –ضریب فلسفی  .شود می دیده کمتر طبیعی علوم در ویژگی این

 هنگامیکارکرد نیرومند عواطف )بویژه فرهنگ طبقاتی، قومی و نژادی( در این علوم است، و تنها 

تأثیر عواطف  بتوان که ساخت جزمی غیر و علمی راشناخت ابعاد گوناگون انسان و جامعه  توان می

با منطق صوری در امر شناسایی ( جدالیپویش ) دیالکتیکمنطق پیوند  .کردگ را در این زمینه کمرن

ه و شناخت جایگابه این امر کمک می کند.  از سوی دیگر، از یکسو، و پیوند تنگاتنگ آن با تجربه

می تواند شناختها را در زمینه اجتماعی  ،برجسته کردن تحقیق تجربیکارکرد دو منطق پویا و جامد، و 

از آن جهت همچنین . پیوند ژرف و ناگسستنی علوم اجتماعی با فلسفه و ایدئولوژی علمی تر گرداند

پذیرند و لذا است که در قلمرو اجتماعی، انسان پژوهشگر و موضوع مورد پژوهش از هم جدایی نا

 تاد. گذارمی  تأثیرا عمیقفلسفه و ایدئولوژی پژوهشگر اجتماع بر روند شناخت و نتایج پژوهش وی 

 وصوری  منطق نافی دیالکتیک بود، گرا ماده دومی و گرا روح اولی که مارکس، و هگل از پیش

بوسوئه دیالکتیک  و، کانت کما اینکه کسانی چون آگوستین، دکارتبشمار نمی آمد؛  تناقض عدم اصل

با طرد  دیالکتیک که بود بعدی یک های فلسفه با پیوند درمترادف می گرفتند. صوری را با منطق 

با منطق لی اجدمنطق دینامیک وحدت . گشت قلمدادصوری  کالسیک منطق آلترناتیو ،اصل عدم تناقض

مانع از تعهد  ،ونیجهان واقعی بیرپیوند این منطق با و نظری، در یک منطق جامع صوری جامد 

. باید دانست که می شود)روح گرایی و ماده گرایی( به فلسفه های جزمی یک بعدی  دیالکتیکپیشاپیش 

 رهبریفالن نظام اجتماعی )فرا ارادی( محتوم سرنگونی  یاو هدف آرمانی  بهدیالکتیک بخودی خود 

 انسانتبیین کند و را جامعه آرمانی  دورنمای یک تاریخ فلسفهدین یا  همچون تواند نمیاصوال  ؛کند نمی

ی ها پدیده بر حاکم قوانینعام ترین اساسا  دیالکتیک. و یگانه سازد دهد آشتی خویش خویشتن با را

شناخت همواره وفادار بماند و تعقلی  –روش تجربی به دیالکتیک ؛ اگر ستمادی بیرون از ذهن انسان ا

 قوانین حاکم بر ذهن و اندیشهبراستی د نبرد، می تواند از یادر تعقل را منطق صوری کارکرد تکمیلی 

با بعنوان منطق  دیالکتیکرابطه دیالکتیکی میان در اینصورت، . (و روش شناسی هم باشد )منطق

را نمی توان نادیده گرفت.  تاریخی – اجتماعیو ، انسانی طبیعی واقعیتجدالی پویش  بعنواندیالکتیک 
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 شده رهنمون دیالکتیک به که استو نو بنو شونده  زنده، پویاانسانی  ربهتج اینهمچنین باید دانست که 

 بند به معین دریافتی پیش در آنرا و دکن ارائه تجربه از ای یکجهته تبیینفیلسوف  اینکه محض به؛ است

 ،...(و ، اصالت ماده، اصالت روح،وجود اصالت انتقاد، اصالتاصالت عقل،  حس، اصالت) کشدب

 امر و انسانیت به وابسته دو هر دیالکتیک وامر واقع  تجربه .است کرده متوقف و گونهدگر راتجربه 

 انسانی نشان و مهر هم طبیعی علوم در علمی تجربهتاریخی، که  –نه تنها تجربه اجتماعی ؛ اند انسانی

 علومت و طبیع ،اند دیالکتیک کاربرد ویژه قلمرو (تاریخ و جامعهجهان انسانی )اگر بنابراین، . دارد

 ذره نظریه میان تعارض به بخشیدن پایان، به انگیزه بوهر نیلنشان نیستند.  بی دیالکتیک از همطبیعی 

. کنند نمی عمل همزمان بلکه نیستند هم نافی: ذره و موج نمودطبیعی  علوم وارد را دیالکتیک ،موج و

. گیرند می بر در را یکدیگر بزرگ بینهایت و کوچک بینهایتات نیز ریاضی در که داد نشان گونست

همزمان  گیری اندازه امکان عدم که ،نیومن و هایزنبرگ تعین عدم معادالت و عام نسبیت اصل

در . بخشیدند شتابطبیعی  علوم کردن دیالکتیکی به ،اند کرده ثابت را الکترون سرعت و موقعیت

 واقعیتدیالکتیک  ؛داشت توجه اعیاجتم علوم و طبیعی علوم میان مرز بهباید  دیالکتیکزمینه کاربرد 

 واقعیت ویژهاساسا ی دیالکتیکتفاوت کیفی دارد و تکامل  طبیعی واقعیت با دیالکتیک اجتماعی – انسانی

سخن گفته اند؛  نیز دیالکتیکی عقل و عقل دیالکتیک ازبرخی از فالسفه عقل گرا . است اجتماعی

که پایه دیالکتیک را بر یک تبیین فلسفی  سارترذا ل ویافت ن عقل در را دیالکتیکیپویش اما  گورویچ

سیر دیالکتیک یا ) نامید "نوین پوزیتیویسمرا "" گورویچ گرای تجربهفوق  دیالکتیک"، ه بودنشاند

بویژه علوم  و علوم کردن جزمی غیر برای دیالکتیکمنطق . (۲۴جدالی و جامعه شناسی، ص 

بکار بندیم،  جامعه مطالعهتعقلی شناخت را در  –روش تجربی  اگر. است ضروری فلسفهاجتماعی و 

 . یافت خواهیم دست (جزمی غیر) انتقادی دیالکتیکمنطق  یک به

 پویش مقام در دیالکتیک (۱: دارند دیالکتیکی مناسبات هم با که شود می اعمال حوزهدو  در دیالکتیک

از ساخت افتادن واقعیتهای  ساخت یافتن وپیوسته روند  ،(عینی دیالکتیک) مادی های پدیده جدالی

 باها جدالی است؛ بدین معنا که  کلیتاست. پویش این  تاریخی – اجتماعی واقعیتهایبیرونی و بویژه 

 اندیشه و ذهن قوانین یا منطق بعنوان دیالکتیک (۲. چالشند در خود بیرونی و درونی های بازدارنده

 تاریخی – اجتماعی و طبیعی پویای کلیتهایو ثابت  عمومی نظم فهم روش و راه ،(ذهنی دیالکتیک)

 نیست طبیعی علوم در اعمال قابل خود اسلوبهای همه در دیالکتیک که دانست باید مورد این در. است

 . نیست دیالکتیکی جامعه همانند طبیعت زیرا

 حدوا آن درمنطق، و چه  باشدواقعیت جدالی پویش  چه دیالکتیک،در باره دیالکتیک باید دانست که 

در مرز فلسفه متوقف درست و بر نمی آید تبیین جهان عهده  از ولی گیرد می نظر در را اجزاء و کلیت
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 را گرا ماده یا گرا روح فلسفی دریافتهای پیشسخن نمی گوید و  هبوطو  عروجاز  دیالکتیک. می شود

 با انسان و طبقه بی جامعه یا هگلی روح افالطونی، مثل جهانبا بخودی خود دیالکتیک ؛ راند می واپس

 :کاری نداردمارکس  شده یگانه خود

 نمی هم آرامش و سکون یا شهود نیز و نیست هم سنتز اولی بطریق و نیست درگذشتن و رفتن فرا دیالکتیک فرجام"

 به اآنه قبال در تجربتها کلیه و معرفتها کلیه و آمد فائق توان نمی آنها بر که است هایی تناقض بازشناسی بلکه باشد

 (. ۵۱)گورویچ، دیالکتیک و جامعه شناسی، ص  "خورند می بر مانع

 تاریخ بویژه و انسانی علوم در کلیتها. بگیرد نظر در باید راآنها  توحید هم و کلیتها کثرت هم دیالکتیک

  .رود می سخن آنها توحید از و اند نامتناهیاما  فلسفه در اند؛ متناهی و محدود شناسی جامعه و

 و انکار خود بایسته جایگاه در را صوری منطق قوانین اگر اندیشه، و ذهن قوانین مقام در تیکدیالک

می تواند همزمان و این هنگامی میسر است که از پیوند با فلسفه های یک بعدی چشم بپوشد، نکند،  نفی

. خیزد بر نبرد بهکردن منطق صوری عمومی یت ناشی از جزم واکیت ناشی از نسبیت گرایی شک با

 های جلوه نفوذ نشانگر دیگر سوی از و تعارضهاست، و تقابلها چالشها، گر جلوه یکسو از دیالکتیک

ی در درجات؛ نفوذی که ست، و اشتراک و همکاری و تعامل ایکدیگر در متفاوت بدرجات تعارضی

را نیز  ...و  ،'گسسته'و  'پیوسته'، 'خودجوش' و 'سازمانیافته' ،'اختیار' و 'جبر' ،'کیفیت' و 'کمیت' میانه

    محقق می گرداند. 

قوانین حاکم بر پدیده های طبیعی، اجتماعی و ذهنی، و تطبیق ویژه دیالکتیک یا عام ترین پیش از آنکه 

پیدایش و تحوالت چه تاریخآن بر بخشهای گوناگون هستی بررسی شوند، الزم است خوانندگان با 

پیموده است را با شناخت و فهم عام ترین قوانین هستی زمینه و راهی که بشر در شوند آشنا دیالکتیک 

با اینکه همواره با یک فلسفه  دیالکتیکگواه است که منطق چه تاریخ. این همه افت و خیزهایش بشناسند

  منطق ثبوتی و اصل عدم تناقض نبود.تا پیش از هگل در ستیز با همراه بوده است، 

 

  دیالکتیک تاریخی سیر

 (باستان )چین تائوئیسمی کهن دینی شرق دور رگه هایی از دیالکتیک دیده می شود. در در آموزشها

که منشأ تغییرات است خود ثابت و بی تغییر است؛  تائوی؛ ی شود و کهنه نو می گرددمناکامل کامل 

در هستند.  دو وجه درونی هر پدیده ایکه  یینو  یانگتغییر و تحول نیز نتیجه جنگی است میان 

 ستا سامسارا؛ جهان دریای متالطم از صیرورت پیوسته جهان سخن رفته است (باستان )هند یسمبود
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گسستگی بر آن حاکم است؛ رنج و لذت، وصال و فراق، و زندگی و مرگ  –و قانون ثابت پیوستگی 

به  می شود وو فراگستر در آئینهای دینی ایران باستان تضاد مطلق . پیوسته به یکدیگر تبدیل می شوند

، که از باورهای کلدانی در باره زروانیدر آئین  .اهریمن( –)اهورا  هم راه می یابدمتافیزیک قلمرو 

آسمان و زمان مایه گرفته، زمان بی آغاز نامحدود )زروان( همزمان دو فرزند )اورمزد و اهریمن( با 

)حنا فاخوری، تاریخ  قدرت برابر آورد که در جدالی همیشگی اند و یکی بدون دیگری بر پای نباشد

نزد پیروان به ثنویت روح و جسم باور داشتند. باستان  یونان در(. ۱۹فلسفه در جهان اسالمی، ص 

دیالکتیک را "علم خاص  آبالر شرط نیل به خیر مطلق است.ی مکتب نوافالطونی، سلوک عرفان

و سنجش مارکسیسم، شناخت طبری، ند )ستآنرا "هنر تمییز کذب از حقیقت" دان اسکوتوسوجود" و 

 کوزانوس. طالب اسکوالستیک برخورد دو نظر متباین را راه کشف حقیقت می شمردند. (۲۰۶ص 

نیز بر نسبیت "دقت" و خود شناختی معرفت نظریه و در گفت م. از "تطابق متقابالن"  ۱۶در قرن 

و  مینیمومشد، از تبدیل ، که به حکم دادگاه تفتیش عقاید سوزانده جیوردانو برونوکرد. "حقیقت" تأکید 

سخن گفت؛ همچون تبدیل افراط و تفریط و عشق و روندها به یکدیگر  (حداقل و حداکثر) ماکسیموم

"هر متقابلی آغاز متقابل دیگری است. زوال یکی ظهور دیگری است و ظهور این یک چیزی جز کینه به یکدیگر: 

از وحدت ضدین چون وی  ؛استدیالکتیکی ه ای بگوننیز  اسپینوزا(. فلسفه همانجا) فنای دیگری نیست"

و  اتصالو ریاضی دان آلمانی، از پیوند عقل گرا ، فیلسوف الیب نیتسبمیان آورد. سخن  کثیرو  واحد

از راه الهیات به پیوند ناگسستنی ماده و حرکت دست یافت )همانجا،  لنینگفت و بگفته سخن  انفصال

لکتیک به کشف حقیقت راه نمی برد؛ منطق دیاکه می گوید  در "سنجش خرد ناب" کانتاما (. ۲۰۷ص 

کانت در نقد دیالکتیک از عقل گرایی  .دیالکتیک منطق وهم و پندار است زیرا تجربه را دخیل نمی کند

سه تضاد واقعی وجود را با این وجود، وی . آلمانی دور شده و به حس گرایی انگلیسی نزدیک می شود

 کانت؛ زیرا استداللهای عقل با یکدیگر در تناقض هستند. استمحال اور او در بکه حل آنها کرد مطرح 

 حقیقت بسوی راهی را" اخالقی عمل"نهایتا که اندیشه انسانی را ناتوان از دریافت حقیقت می دید، 

 به هگلدوباره زنده کردند. در میان اندیشمندان دیالکتیک را  هگلو  تهخفیپس از کانت،  .دانست

به وی  .نامید متافیزیکی و جزمی را کانت روش و شد معتقد جوش درون رشد و ضدین وحدت

که عقل بکمک آن دانست یگانه نیروی مطلق عقل و آنرا داد از خرد انسانی فراتر ارزشی دیالکتیک 

نمی توان دیالکتیک را  اینصورت درکه ؛ (۲۰۹و  ۲۰۸می شناسد )همانجا، ص خویشتن را می یابد و 

از که عقل گرایان دارد دیالکتیک از را ارزیابی هگل در اینجا همان . شری دانستفرآورده عقل ب

به ضد خود تبدیل شد و در فلسفه هگل یالکتیک دمنطق  بعمل می آورند.اصول اولیه عقلی یا بدیهیات 

دیالکتیک را  انگلس .در آوردو ستایش قدرت سر از جزمیت بریده از تجربه همچون منطق صوری 

بر همه بخشهای هستی همیشه و  قانوناما این ؛ دانستگی حرکت پدیده ها از پست به عالی روند همیش
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ملیلیاردها سال  ؛شدروند تکاملی در کیهان بزرگ پس از چندی وارد دور و تکرار . قابل تطبیق نیست

در بخشهای ر بوده است. روندهای تکاملی در طبیعت زمینی کرااست که تحوالت کیهانی دور و ت

در فاز تمدن انسانی نیز پس از چندی تکراری شد. تنها )گیاهی و جانوری( حیاتی یکی، شیمیایی و فیز

چون روند تکاملی پیوسته و برگشت ناپذیر را در برخی ابعاد مادی زندگی اجتماعی کماکان است که 

رو به خطی و مشاهده می کنیم؛ بی آنکه این روند تکاملی و علوم و فنون ابزار سازی و روشهای تولید 

تجربه کرد. همواره اخالقی و عقیدتی( هم سیاسی، )حرکت اجتماعی غیر مادی باال را بتوان در ابعاد 

 مال صدرااشراقی در دیالکتیک  ..د.نت ادواری و حتی ارتجاعی نیز دیده می شواحرکابعاد، این در 

پدیده تضاد درونی جمع ضدین همچون جمع نقیضین ممکن نیست؛ پس )صدر المتألهین شیرازی(، 

تضاد در می باشد؛ نآنرا خروج از قوه به فعل معنی کرده است، مال صدرا ، که منشأ "حرکت جوهری"

، و زمان نیز ت هر دو نسبی انداهمچنین تغییر و ثبپدیده و در بیرون آن شکل می گیرد. روند حرکت 

صدرا از آن سخن گفته تضادی که مالبدست می آید.  "حرکت جوهری"امری است اعتباری که از 

د روند جهانی یکوش لنین ...تضاد دیالکتیکی نیستو در باره آن بسیار قلم فرسایی شده است، است، 

 ،یگانه ای از دیالکتیک ارائه دهد و با جبری دانستن جهشهای تکاملی در جامعه و تبدیل کمیت به کیفیت

خدمت به دیالکتیک در مارکسیسم، . ایدفلسفه سیاسی و آرمان اجتماعی مارکسیسم را بدان توجیه نم

برقراری ارتباط میان مفاهیم معین انتقاد کانت به دیالکتیک ) .در آمد ایدئولوژی سیاسیقدرت حزبی و 

انطباق ضمنا،  به دیالکتیک مارکسیستی وارد است.البته بدون در نظر گرفتن تجربه مشخص( 

ن نبوده و یا تحول به معنای زمینی ندارد، مسلم ، که بخشا یا تابع محض آیکیهانطبیعت دیالکتیک بر 

حرکت دائمی بمثابه قانون دیدیم که شده است، مارکسیستی افزون بر نقدهایی که بر دیالکتیک  .نیست

ی ول ؛از دیالکتیک سخنی نگفتبرخالف انگلس  مارکسالبته کشف مارکسیسم نیست. نیز  عام هستی

و منطق )جبر( منطق ریاضی ، زه ای از منطق صوری، آمیمنطقی که او در "سرمایه" بکار برد

                                                 بود. هگل مطلق گرای و عرفانی دیالکتیک 

 دیالکتیک. است بعدی چند پیچیده جهانقوانین حاکم بر عام ترین  شناخت از مانع بعدی یک های فلسفه

از تکامل و  لذا ؛را در خود پنهان داشته اند دریافته پیشنارسا و  فلسفیهای دیدگاه از ستایش تاکنون ها

اند! در این میان بار جزمیت غلطیده و بجای جزمیت زدایی به جزمیت یی راستین خود باز مانده آکار

بقیه  ازسنگینتر هستند رونده فرو هم ورونده فرا همبدلیل پیوند با عرفان  که هگل و فلوطین دیالکتیک

 ممکندیالکتیک هایی هم که نه عرفانی و نه ماده گرایند، ؛ ی دیالکتیک ماده گراستو حت ادیالکتیک ه

 دیالکتیک. دنباش، ذهن گرایی، اصالت وجود، و یا مصلحت گرایی گری الادری از پنهان ستایشی است

 انانس آشتی و طبقاتی خصائل از انسانحتمی  پاالیش به است؛ بشریت آیندهنامشروط  ستایشگرمارکس 

www.takbook.com



~ 236 ~ 
 

 ،روندهفرو نه ورونده فرا نهبه باور خود  گورویچ پیشنهادی دیالکتیک. است راهبر خویش خویشتن با

 که کند می باز سر تجاربی رواق بر است؛ کننده نومید نه و بخش آرامش نه سلبی، نه و ثبوتی نه

 گردند می هشناخت و دریافته ساخته، پیوسته کوشش و رنج در که تجاربی شوند؛ می بنو نو همواره

گورویچ ناتوان از درک این حقیقت معرفت شناسی ولی  .(۳۲ – ۳۳)دیالکتیک و جامعه شناسی، ص 

و  استشناخته گردیده زیر چتر رهبری فلسفه تعقلی و البته  –در یک روند تجربی دیالکتیک است که 

کما اینکه  ؛می نماید گریز ناپذیره فلسفو سی معرفت شنابا دیالکتیک پیوند . استی انسانیک فرآورده 

هیپر گورویچ نیز با برقراری پیوندی ضروری و ناگسستنی میان دیالکتیک و "فوق تجربه گرایی" )

د، و سارتر آنرا بدرستی اد که دیگران را از آن پرهیز می دا( آشکارا به دامی افتمیسآمپیریس

پویش  ،استمتغیر تنی بر تجربه غیر واقعی و نامبآنچه که ندانست یچ وگور"پوزیتیویسم نوین" نامید. 

 ..نژادپرستی(.فاشیسم و عرفان، ) است همنشینی در مطلقو سمتگیری بجانب مطلق نیست؛ ادعای 

 بهتر است به بررسی تاریخی دیالکتیک وسعت و عمق بیشتری داده شود.

   

  :در یونان باستان دیالکتیک. ۱

در شاخه پیروان روش تجربی ی یک :کامل یافتدر یونان باستان در دو شاخه تو فلسفه معرفت شناسی 

ت و ادر شاخه عقل گرایان مطلق اندیش و حامیان اصل ثبو دیگری پویش جدالی، و شناخت تعقلی  –

 و انکسیمانوس ،تالس)حکمای طبیعی ، کتیکلدیابه روش تجربی و سکون. سرشاخه های گرایش 

 ؛مصر و بین النهرین تأثیر پذیرفته بودند که از فرهنگ فلسفی بودند کلیتاهرنیز و ( انکسیمندروس

ق.  ششم سده) هراکلیتدانست.  زنونو  برمانیدسمی توان نیز سرشاخه های عقل گرایی و جمود را 

 زنونبر  که گفت سخن( لوگوس) جهان عام قانوننظم ثابت و  ازهمچون حکمای طبیعی یونان ( م.

 و آبالر) اروپا وسطایی قرون اندیشمندان و فلوطین نیز و ارسطو ،افالطون ،سقراط سوفسطایی،

جهان و تغییر و تحول پیوسته پدیده ثابت عمومی نظم وی ات متفاوتی بر جای گذارد. تأثیر( اسکوتوس

 در"و  "،ر نمی توان استشمام کردابوی گل را دو بکه " هراکلیتان سخن از. های آنرا با هم جمع کرد

 با هیچگاه ما و است حرکت در هستی که یابیم می در "،دکر تنی آب توان نمی بار دو رودخانه یک

 و کشد می شعله موازین موافق که استدان یو جاو زنده آتش یک لوگوس او، بگفته. مینیست مساوی خود

"فانی باقی و باقی فانی : منشأ حرکت و موجب مبارزه پیوسته اضداد است؛ آتشی که شود می خاموش

؛ از (۴۶)راسل، تاریخ فلسفه غرب، ص  و در زندگی دیگری می میرد" است؛ یکی در مرگ دیگری می زید

می که خواهان از میان رفتن جنگ و ستیزه بوده، نمی دانسته که اگر آرزویش تحقق  هومرنگاه وی، 

 ثابتی عنصر به ویاگر تضاد نبود، وحدت هم وجود نمی داشت.  .، جهان نابود می شد )همانجا(یافت
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 نیست چیزی لوگوس پس در. است باقی نیز تحوالت و تغییر و جنبشها همه با هک داشت باور جهان در

"همه چیز از یک چیز و یک چیز از همه چیز بوجود می : هستی جهانبخش  وحدتنظم یگانه و  به باور جز

. باور به عنصری ثابت و همیشگی )همانجا(آید؛ اما متکثر از واحد، که همان خداست، کمتر واقعیت دارد" 

 تغییر هراکلیت؛ هر چند نزد هراکلیت شداصول تغییر و تحول بدی( مانع از مطلق کردن اازلی و )

.م.( "مهر" و "ستیزه" را منشأ تغییر ق)سده پنجم  امپدوکلسپس از او نیز  .دانست نمی را کیفی

 متقابل همسانی زنونو شاگردش .م.( ق)سده پنجم برمانیدس هراکلیت،  از پس یکقرنحدود اما  دانست.

ند. کرد نقد را هراکلیت اندیشه در تغییراصل نیز  و...( و جوان و پیر بیدار، و خواب زنده، و مرده) ها

هیچ ؛ بنابراین، کند پیدا وجود زمانی هر در تواند می آید در اندیشهزبان و  به چه هربرمانیدس گفت: 

 پشت، الک و( آتنی دونده پهلوان) لآشی میان دوذهنی  مسابقهاجرای یک  با زنونچیز تغییر نمی کند! 

 نمی هرگز آشیل کند، آغاز زودتر کمی پشت الک اگر :دانست ذهن فریب و توهم نتیجه را حرکت اصل

! است رفته جلوتر کمی پشت الک باز کند، کم را فاصله بکوشد آشیلکه  بار هر زیرا برسد او به تواند

الک پشت نمی رساند، و نادیده گرفتن مقدار کلی  به را آشیل کهبه بینهایت نقطه  فاصلهبا تقسیم  زنون

 فالسفهای ساخت که  سفسطه، گذارد می سر پشت آسانی به را پشت الک آشیل آن طی با کهآن، 

 نمی پشت الک به هرگز آشیل که سفسطه این در! گذاشت کار سر سال هزار دو از بیش را بسیاری

است شده گرفته نادیده حرکت کلی وجه رسد،
196
جامد  منطق واضعرا  ارسطوبسیاری هر چند  .

ند. این منطقپایه گذار واقعی زنون برمانیدس و می دانند، امر واقع پویای بیگانه از تجربه و  صوری

 از" جدل" جز معنایی ،)؟!( نامد می دیالکتیک مخترع را سوفسطایی زنونهنگامیکه ارسطو 

 آمده بدست صحیح قضایای و احکام از که را" نبرها" شیوهخود  چند هر است؛ نکرده فهم دیالکتیک

دهد می برتری ها شیوه دیگر بر
197

 حقیقت کشف و علمی گفتگوی شیوهاساسا  سقراط، نزد دیالکتیک. 

؛ سقراط به دیالکتیک عینی )جستجوی حقیقت از راه پرسش و پاسخ( است متقابل عقاید برخورد راه از

 پویش دیالکتیک افالطون، نزد توجهی نکرده است.مادی  جهانحاکم بر نظم یگانه، ثابت و عمومی یا 

 دیالکتیک، است؛( ایده" )مثل" به علم آن سرانجام که است عالیتر مفاهیم به تر پست مفاهیم از اندیشه

 افالطون بادر یونان باستان  دیالکتیک سرگذشت .باال به پایین از است پویشی صوری، قیاسبرخالف 

در مکتب فلسفی و  دیالکتیک به ذهنیت ناب پیوست و به انحطاط کشیده شد! ؛دیبه نقطه عطفی کیفی رس

 یافتنی دست عقل نیروی به تنها وتجربه  از گرفتن یاری بدون چیز هر مثالمعرفت شناختی افالطون، 

 مثالی جهان از یادآوری یک تنها شناخت است؛ عقل از ناشی و فطری بشری معلومات همه؛ است

                                                           
196

 .است شده فراموش اجزاء حرکت نیز دارد، تسلط و تقدم خود اجزاء بر جامعه کل که ،کنت آگوست و دوبونالد دیدگاه درمتقابال   

 
197

 برهان( ۲ رسد، می محتمل نتایج به محتمل احکام از که دیالکتیک استنتاج یا جدل( ۱: کند می جدا هم از را استنتاج گونه سه ارسطو  

 .رسد می ظواهر به ظواهر از که هخطاب( ۳و  علمی، اثبات برای
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در آنجاست که "جهان مثل" افالطونی نیز همچون لوگوس تنها ت بر افالطون ثیر هراکلیأت. است

 بند تخته از را فیلسوف که است روشینزد افالطون  دیالکتیکبرکنار است. پویش جدالی هراکلیت از 

 می راهبر الیتغیری معقول مکاشفه به و برد می فراهم  منتزع امر از کند، می آزاد محسوس جهان

 "حقیقی وجود" با آنها رابطه نیز وشناختها  ژرف پیوندسین دیالکتی :رسد می اوج به "رخی" در که شود

 : استامکان پذیر ( آرامش و سکون در)منفعالنه  ملیأت بای که دریافت یابد؛ می در را

ر "هنگامیکه کسی می کوشد تا از راه دیالکتیک، بدون کمک هیچیک از حواس، اما تنها به مدد عقل، به ماهیت ه

چیز راه برد و پیش از آنکه به قوه عقلیه ماهیت نیکی را دریابد، هیچ از پای ننشیند، به نهایت معقوالت خواهد 

 و کل زمان یک در که است روشیافالطونی  دیالکتیک پس. )افالطون، جمهوریت، کتاب هفتم( رسید"

 .برد می راه مثال عالم فعالیان شهود دریافت به سرانجام که روشی یابد؛ می در را آنها مختلف اجزاء

 سرمدی جهان بجانباز پیش ثابت اوست؛ پویش جدالی فلسفه ایده آلیستی دیالکتیک افالطون در اسارت 

و پویش  (نمودها) محسوسات جهانروندی ذهنی است و با  ،(یا معقوالت )بودها "الیتغیر مثل" از

به همنشینی در مطلق می انجامدافالطون فرا رونده گرایش عرفانی جدالی آن بیگانه است. 
198

 در. 

 مثل تجربه جز افالطون .دارد را جهان درک توان مستقیم عقالنی شهود تنها افالطون، شناسی معرفت

 شدنی تجدید و است شده تثبیت همیشه برای یکبار نیز مثل تجربهوا می گذارد؛  را دیگر های تجربه

 به گرایش؛ ولی با وجود است بخشآرامش  نتیجه در و( ایجابی)اثباتی . دیالکتیک افالطون، نیست

 که نتایجی شناسایی از و کند می رد را طبیعی فوق "کرامات"طامات و  است؛ عقالنی اساسا عرفان،

  ورزد. خودداری می  نباشد فهم قابل انسان برای

نگونه، " دانست؛ بدیچابکدستی اتفاقی ذهنو آنرا " به دیالکتیک معنای ناخوشایندی بخشید ارسطو

به طرز بیان و دستور زبان نزدیک  ، دیالکتیکرواقیون. نزد ه شددر نقطه مقابل منطق نشانددیالکتیک 

مکنون از راه تعمق درونی  حقیقتبازشناسی و دریافت را  دیالکتیک)سده سوم م.(  فلوطیند. ش

حد نهایی "، که عشق"که بل "عقل"اما نه  ؛"هر کس خود را تعقل کند، همه کائنات را تعقل کرده است"دانست: 

جز با دوری جستن از امور مادی  . همچنینانسان را به شناخت حقیقت می رسانداست،  معرفت عقلی

به فلوطین  دیالکتیکیپویش  ،واحدبا پیوست به می گردد. پیوست به حقیقت ممکن ن )نفی ماده از نفس(

و مفاهیم فلسفی و معرفت شناختی چون ت والمق میان تقابلد یدر این راستا، فلوطین کوشپایان می رسد. 

الوجود واجب وحدت و وجود وحدت ،معقول و محسوسناسوت و الهوت، 
199
 . سازد ناممکن را 

                                                           
198

. در مقام قیاس، دیالکتیک عرفانی فرا رونده، اگر شود می نسبی همنشین مطلقفرو رونده )فلوطین و هگل( که در آن  دیالکتیکبرخالف   

 تا همنشینی با مطلق پیش نرود، به دیاکلتیک امر واقع نزدیکتر است.   
  

199
به ذات خویشتن است و نیازمند به علتی بیرون از خود نیست؛ ذاتش وجودش را ایجاب کرده است.  واجب الوجود، وجودی است که قائم  

 در برابر واجب الوجود، ممکن الوجود را داریم؛ پدیده ای که وجودش وابسته به دیگری است )نیازمند علت است(.  
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دیالکتیک فلوطین دو فاز پایین رونده و باال رونده دارد؛ در فاز پایین رونده، جهان هستی پدیدار می 

 ،(الهی عقل(، "نوس" )روح یا برترین" یا خداوند )واحد": اند از باال به پایین اینگونهمراتب شود. 

 که "ماده"سرانجام  و است، نوسان در محسوس و معقولدو جهان  میانکه )کلی و جزئی(  "نفس"

؛ نفس مادهصورت عالیتر از نسبی است: علو ارزش و بدینگونه، (. پست ترین) دارد الیتناهی کثرت

آنها عقل است. واحد عالیتر از و عالیتر از فضیلت؛ ل عقعالیتر از نفس؛ صورت؛ فضیلت عالیتر از 

 دیالکتیکدر فاز باال رونده، سازند.  می مجسم را تریپست  ارزشهایبه ترتیب  اند گسسته واحد ازکه 

 می فرا معقول وجود بهاز امور مادی، آزاد سازی نفس با  ،ماده الیتناهی کثرت از راانسان فلوطین 

 کثیر از است عروجی فلوطینناب عرفانی  دیالکتیک !رساند می واحد با کتمشار و همنشینی به و برد

که نفس را آلوده  گیرد می تنشأی کثیر ماده از "شر" و است "خیر" واحد وحدت؛ و واحد به کثرت و

 جا همه واحد زیرا گیرد می نشأت واحد از کثیر و است کثرت بنیاد وحدت فلوطین بگفتهاست. ساخته 

پیش از ؛ گردد بازپیشین خود  وحدت بهن دیالکتیک عرفانی، هر وجودی نخست باید . پس در ایهست

مرحله به مرحله صورت می حرکت کند. روند بازگشتی از کثرت به وحدت  مطلق واحدآنکه بسمت 

 واحد از خیر. بدینگونه، برسد مطلق واحد به وحدت در وحدتحرکتی روند انسان در  کهییجا تاگیرد؛ 

در یک پس از آن،  وتا به ماده پست برسد؛  تنزل می یابددر پویشی پایین رونده  ؛یردگ میسرچشمه 

، و نیست عرفانجز  فلوطین نزد فلسفه !ماند میو نزد وی  گردد می بازواحد  بسویپویش باال رونده 

 را واحد الزاما آنکه بی خیر ؛را در خود پنهان می دارد جبر کورهمچون همه نحله های عرفانی 

 راهپیش می رود.  واحد بسوی زندان ماده ازشدن  آزادبا  و گیرد می سرچشمه واحد از ناسدبش

پویش  هر از را جهان فلوطین ...کند می هموار عرفانی های خلسهنیز  رافلوطین رونده  فرا دیالکتیک

 خیالهمنشینی با واحد در عالم و  چرخیدن خویش بدور او سرمدیت سازد؛ می بهره بی ثرؤم و واقعی

حقیقتی بیرون از عقل وجود ندارد. از دیدگاه معرفت شناختی او، اگر در دیالکتیک فلوطین ؛ زیرا است

 سلسله ،او از پیشمعقول بیرون از عقل موجود باشد، معرفت عقلی شبیه به معرفت حسی خواهد بود. 

قوام رفان ناب خود آنرا با ع؛ فلوطین بودبیان داشته  افالطون را ارزشها و وجودتغییر ناپذیر  مراتب

 تسلط بانفی کننده  مبارزه راه وروحی  رستگاری دیالکتیک فلوطین،عرفانی  –تخیلی  دیالکتیکبخشید. 

است انسانی نفسبر  ماده
200

 بدست آمدهجهان تعقلی  –دیالکتیک که در روند شناخت تجربی نزد وی، ؛ 

 اینمی شود. گرفتار ، )عرفان( یگانه استبمنطقی عقل تنگرشی که اساسا با تجربه و تنگنای در  است،

 می نادیده آورد می پدیددر جهان واقعی )طبیعت و جامعه(  را ها کلیت کهپویشی  تنها نه دیالکتیک

همه چیز و حتی  بلکه سازد، نمیمتمایز  نامتناهی های کلیت از را متناهی های کلیت تنها نه و گیرد،

                                                           
200

ی و ظاهری است. در اسالم، رهبری اندیشه و رفتار انسان از باید دانست که شباهت میان عرفان با دیدگاه توحیدی اسالم، کامال صور  

محول می شود؛ ولی نفس انسانی در کلیت آن خوار و سرکوب نمی گردد. ثنویت میان دنیا و آخرت، ماده و معنا،  'عقل آزاد'به  'خواهش نفس'
 ه توحیدی اسالم نفی می شود.   جسم و روح و... که بنیاد فلسفه یونانی و مکتب عرفان بر آن استوار است، در دیدگا
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 با فلوطین دیالکتیک. کند می منحل "واحدبنام " خاصی لیتک درسرانجام  هم را نامتناهی های کلیت

می شود )گسست از "واحد" و پیوست نهایی به فرا رونده ی که نخست فرو رونده و سپس دیالکتیک سنتز

بشارت دهنده دیالکتیک  نماید، می)افالطونی(  تعقل و اشراق میان که انگیزی شگفت نوسان و، آن(

در جامعه و  انسانی عنصرکارکرد "دیالکتیکی که تنها  ؛(۲۹یک، ص دیالکت ،پل فولکیه) هگل است

تأثیر فلوطین، و افالطون از راه فلوطین، بر الهیات مسیحی دیالکتیک فلوطین افزود. بر  را "تاریخ

؛ تا آنجا که فلوطین را از "عوامل مؤثر بسیار برجسته است)و نیز "حکمت و عرفان اسالمی"( اروپا 

ص غرب، دانسته اند )راسل، تاریخ فلسفه  "هیات کاتولیکیقرون وسطایی و الدرتشکیل مسیحیت 

۲۲۶)  . 

 

 :مسیحی اروپای در دیالکتیک اشراقی. ۲

 دیالکتیکی دیدگاههای به رافلوطین  عرفانی دیالکتیک )سده چهارم تا پنجم م.( آگوستین سنتقدیس 

. است محبت و مهر بهویژه  توجه در نفلوطی با وی فرق. داد ربط مسیحی تفکرات از برخی در موجود

 روح پرواز دیالکتیک کشد؛ می بر خداوند بسوی عرفانی شهود راه از را آنها ،آفریدگان به الهی لطف

آگوستین بهتر از افالطون عروج روح از  .کشد می بر خداوند بسوی را آفرینش جهان که است القدس

مرزی مطلقا نزد وی، سران دولتهاست، می نمایاند.  محسوسات به معقوالت را، که نزد افالطون زیبنده

 موجود نیست: میان دیالکتیک و منطق صوری 

)به نقل از  "این اساس کار اهل دیالکتیک است که دو چیز مخالف ممکن نیست در آن واحد در یک چیز جمع شود"

 (. ۳۱فولکیه، دیالکتیک، ص 

 نزد دیالکتیک. هستند دنیس و داماسکیوس قرون وسطای مسیحیالهیات دیالکتیکی  زعمای نخستین

 کنند ثابت ندیدکوش آنها؛ نمی تواند رازهای پویش واقعی جهان را دریابد. استشناسایی  روش فقط ایندو

 وصف". باشد خم و پیچ پر آن خود اندازه به کهدست یابد  واقع امربه  تواند می ای تجربه تنها که

سلسله مراتب . تاس "واحدتر از " فراو  مراتب سلسله ونهگ هر ورای در داماسکیوس نزد "ناپذیر

 توصیف ماده از بیشتر نفس و نفس از بیشتر واحد"د: رارزشی فلوطین نزد داماسکیوس جنبه معرفتی پیدا ک

 درمسیحی  دیالکتیکیباری، الهیات  .(۵۲)گورویچ، دیالکتیک و جامعه شناسی، ص  "است ناشدنی

را  جهانپیدایش  فهم درانسان  ناتوانیتنها کرد؛ ن تر پذیر فهم رارینش آف جهان خودفرا رونده  کوشش

برخالف دیالکتیک فلوطین و نحله های معمول  ،دیالکتیک فرا رونده داماسکیوس ساخت!بیشتر هویدا 

عنصری است از در همنشینی با مطلق را تبلیغ نمی کند؛ اما ستایش  بخشیعرفانی، سرانجام آرامش 
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برای بنظر می آید وی . و انسان را به نومیدی می کشاند است درک قابل غیر و "ناپذیر وصف"که 

که "از واحد کثیر پدید نمی آید"، عنصری را فراتر از واحد قرار یونانی خالصی از حکم ذهنی فلسفه 

 ! خوانده باشد "غیر قابل فهم"و  داده و آنرا "وصف ناپذیر"

 نوزدهم قرن تا مسیحی اشراقی های فلسفه اصلی منبع (.م ششمسده )اسکندرانی دنیس  اشراقی الهیات

با  همنشینی بهی دنیس دیالکتیک روش. ؛ وی فلسفه نوافالطونی را بر الهیات مسیحی منطبق کرداست

را  خداوند ناختشزیرا ؛ سازد می هموار اشراقی شهود و الهام بر را راهو تنها  نیست راهبر خداوند

 را اشراقی خلسه تواند می تنهابمثابه روش شناخت  دیالکتیکگرداند. می  نممک ایمان و الهام با تنها

 خود همعصر)مرتد(  داماسکیوس با)مسیحی(  دنیس. است دیالکتیک از بیرون در خود که کند فراهم

 تنها را دیالکتیکاما  کنند؛ می نفی رااو فرو رونده  دیالکتیک و فلوطین دو هر. است نزدیک بسیار

 داماسکیوس را مطلق این. است شناسایی قابل غیر مطلق یک بجانب راهبر که انندد می روش یک

 می دیالکتیک و معرفت حوزه از بیرون آنرا دریافت دو هر خداوند؛ دنیس و نامد می ناپذیر وصف

 راه همیننیز  اند سلبی دیالکتیکی الهیات هواخواهان که دیگران و یاسپرس گارد، کیرکه پاسکال،. دانند

 کلیت اثبات و خداوند از)بشری(  صفات و اسماء سلب با که است سلبی الهیات تنهااین  ؛اند رفته را

برخالف عرفان فلوطینی که ، سلبیالهی  دیالکتیکتواند بود.  دیالکتیک راه از ایمان هادی او به صفات

 قابلی که جهان در ثابت ارزشگذاری و بندی سلسله ازمی تواند به همنشینی با خداوند می انجامد، 

تجربی را  تحقیقو لذا  تجربه قالبهای گرداند؛ نسبی را چالشهاپدیده ها و  پوشد؛ب چشم است شناسایی

 دیالکتیک اینرا در نظر گیرد.  معرفت در تناقضها ودر واقعیت  تضادهاسرانجام و کند؛  تجدیدپیوسته 

مطلق تا نسبی را از تکامل  نکند، کیدیالکتی سنتز جانشینرا  عرفانی شهودالهام و فرا رونده، اگر 

منطبق است. گرایش به عرفان و دانش بشری بر روند تکاملی جهان هستی البته و این دنبال می کند، 

 کشف اشراقی شهودالهام و  با جز مطلقدر الهیات دیالکتیکی مسیحی سبب گشت که در این دیالکتیک، 

چنانکه در بررسی مکتب طریقت دیدیم، ، و نیست دیالکتیکی هیچ نیازمند اشراقی شهود. اما نشود

 و عقلی برای استفاده از الزام ؛راهی میانبر و راز آمیز بر می گزیند مطلقدریافت برای  عرفان

 . کند می رد را واقعیت در جدالی پویش هر عرفانزیرا  ،نیست دیالکتیک

و متفکران  فلوطین، الطونافمذهبی نزد  –کهن عرفانی های  در مقام سنجش و ارزیابی دیالکتیک

 ،آگوستین سنت ،داماسکیوس، اسکندرانی دنیس چونقرون وسطی و معاصر اروپای مسیحی 

 دیالکتیکباید از هم تمییز داد: در میان آنها را دو گرایش  ،یاسپرس و گارد کیرکه ،تهخفی ،پاسکال

 تاکردند  نفی را خداوند هب مربوط ایجابی قضایای که( مسیحی سلبی الهیات) سلبیو  رونده فرا های

 هم به مستقیما که فلوطینفرو رونده و ایجابی  دیالکتیکبرخالف  بخوانند،" نادانی به دانایان" را خود
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ند؛ دش نزدیکتعقلی  –و معرفت شناسی تجربی  واقع امر دیالکتیک بهشده بود،  منتهی واحد با نشینی

آن تعقلی  – تجربیشناخت  و واقع امر از دیالکتیکگرایش به عرفان در این دیالکتیک ها آنها را اما 

فهم کامال ذهنی و د و مسیری ااز متن واقعیت جدا افت مطلقیکتای  بجانب دیالکتیکی تکاملساخت. دور 

 . گرفتناشدنی در پیش 

 

 :و دیالکتیک کانت. ۳

 می ناتوان قتحقی دریافت در را( عقل و حواس) جهان شناخت انسانی ابزارهای کانتپیشتر دیدیم که 

 ومتافیزیکی  تاجزمی منبع را روش این وگرفت  موضع نیز دیالکتیکی روش برابر دردید؛ نتیجتا 

 (هستیجهان  و واقعیتمتن  درعینی )پویش جدالی  دیالکتیککانت دانست.  فلسفه در خطاها سرچشمه

 اندازه از بیش توجهرا نپذیرفت و روش دیالکتیکی اش نیز زیر سیطره منطق صوری بود. با اینهمه، 

؛ بگونه ای که شد نوزدهم قرن در دیالکتیک رونق و توسعه منبعخود  ،آن گسترده نقد و دیالکتیک به او

 عالم معتبر معرفت همان تجربه کانت، باور به !به دیالکتیک عالقمند گشتند نپرود و هگل ته،خفی

 به نیاز که اینجاستدر  و ،است معرفتی مقوالت تفرق و تکثر موجب حواس های داده. است محسوس

 اصولی. سازد می برآوردهبا آفرینش "اصول"  آنرا عقل که نیازی شود؛ می احساس متنوع امور توحید

؛ بی آنکه این وحدت کند میهدیه  تجربه به را وحدت گرداند می حاکم ها انگاره و ادراکات بر عقل که

در دریافت حقایق  عقل دعاوی پایه بر" ناظم اصول" اینزمینه ای در جهان واقعی بیرونی داشته باشد. 

 و تزهامی باشند. بگفته کانت،  الطبیعی مابعد شناسی جهان و روانشناسی منبعو تنظیم گشته اند هستی 

 تز مثال. هستنداصول  دست این ازو فلسفه اخالق  شناسی جهان در( الطرفین جدلی قضایای) تزها آنتی

که  تناهیمنا  تزآنتی می داند، در برابر محدود  مکان در و آغاز دارای زمان دررا  جهان، که تناهیم

مفاهیم . می نشیند؛ و.. اختیاردر برابر  جبر؛ می شناسد، می نشیندمحدودیت  نه و آغاز نه جهانبرای 

 منطق قوانینکه  کانتاما تنها در ذهن موجودند و هیچگاه به تجربه در نمی آیند.  ازلیتعقلی چون 

 را دیالکتیکی استدالل و داند می اعمال قابل قلمروها همه در را( ثبات و تناقض عدمهویت، ) صوری

سنتزهای پیشنهادی وی در دو نمونه بر آمد!  تزها آنتی با تزها آشتی صدد در سازد، می آنها منقاد هم

ها  دبوجهان  ولیاست  حد و مبدأ دارای( اتمحسوس)ها  نمودجهان ذکر شده از این قرار است: 

! دش حل جهانشناسی الطرفین جدلی قضیه نخستین ینگونهبد ؛بی آغاز و نامحدود می باشد( تمعقوال)

 می فرمان ها بود عالم بر اختیار و ها نمود عالم بر جبرگردید:  حل اینگونه نیز اختیار و جبر قضیه

ایه نفی کرده بود، دو گونه کانت که دیالکتیک را از پ !هستند ایندو پیوند واسطهم  اخالقی اوامر راند؛

اصول عقلی آفرید تا جایگزین دیالکتیک در کارکرد نظری اش )پیوند معقوالت با محسوسات( باشد: 
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 آزادی)جاودانگی روح،  "موضوعه اصول یا مسلمات"و آفریده "خرد ناب" است، که " ناظم اصول"

 عملی اند. خرد از یافته های که ( خداوندوجود  و ها بود

دو منبع  میان نیزمعرفت شناسی  در؛ همانگونه که افکند تقابل نمودجهان  و بودجهان  یانمکانت 

اصول عقلی کانت نیز هیچگاه نتوانست شکاف عظیم  نبود.ی قائل گذرگاه هیچ (عقل و حسشناخت )

محسوسات و معقوالت در دستگاه نظری او را پر نماید. دیالکتیک که در پی کشف عمومی ترین قوانین 

 ابت و تغییر ناپذیر هستی است، کماکان بی بدیل می نماید.     ث

 

 :تهخفی دیالکتیک. ۴

 نظری اخالق اصالت بر بدوا؛ هر چند دانست می جامعه واقعیپویش  در را دیالکتیک کانون تهخفی

 شهودی تجربه از جدای دیالکتیک که کند می اثبات فیخته"دکترین علم"،  کتاب در. ه بودزد تکیه

 تجربه و دیالکتیکپیوند . است تهی میان دیگری بدون ایندو از یک هر بیواسطه نیست؛ری( )حضو

 در را دیالکتیک کانون فیختهمزین ساخت. باری، معرفت شناسی فیخته را به واقع گرایی  ،(شهودی)

انسانی  جمعییک آفرینش  جزرا نیز  اجتماعی واقعیتنمود و  مستقرواقعیت اجتماعی  عینیپویش 

کاربرد آنرا نه در مابعد . وی شاید نخستین کسی است که دیالکتیک را از آسمان به زمین کشید؛ یدند

هر گونه تجربه گرای فیخته از  دیالکتیکالطبیعه، و نه حتی در طبیعت، بلکه در جامعه شناسی دانست. 

 های کلیت پویش درکه  هاییشچرخ به و شکند می را خود ویژه قالبهای پیوستهدور است؛ ی جزمیت

جهت و مقصد اجتماعی ی پویش کلیتها دیالکتیک، ایندر اما می کند.  توجه دارد وجود اجتماعی

دیالکتیک فیخته . نسبی به مطلق ازرونده  فرو نه و است مطلق به نسبی ازرونده  فرا نهروشنی ندارند؛ 

 خواهانه آزادی و انقالبی ییگرا انسانبه یک تأکید او بر اخالق و تجربه شهودی با جبر پیوندی ندارد؛ 

 هدایت خویشتن نفس شناخت به را انسانفیخته،  دیالکتیکی روشراه برد.  دیالکتیکدر متن ( ژاکوبنی)

گرایی  برخالف فرد ،تهخفی های" من"از سوی دیگر، . انگیزد میبر را  انسانی خالق فعالیت و کند می

 اند.  جمعی نیستند؛ فردی(، Individualism) سرمایه داری

ساخت؛ اما بعد  برقرار دیالکتیکی رابطه جمعی و فردی آفرینشهای و معرفتها، ها، تجربه میان فیخته

، و بدینگونه مناسبات دیالکتیکی محروم کردسیاسی واقعیت اجتماعی را از پویش خالق دیالکتیکی 

 بر که دولت است، "یآزاد و حقوق امپراتوری" که آینده جامعه درنادیده گرفت: نهادهای اجتماعی را 

 مرد خواهد فرو( باشد قهر به نیاز آنکه بی) آرامی در و اندک اندکاست،  بوده استوار زور و قهر پایه

سخن  مارکس و پرودن، سیمون سنبا آنکه . ("دولت تئوری" )فیخته، شود می بیهودهنهادی  چون
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رویچ، دیالکتیک و جامعه شناسی، ص )گوتکرار کردند بی آنکه بر زبان آورند، ، فیخته را در این باره

 که را دیالکتیکی فیخته"اما این سخن، جامعه شناسی دیالکتیکی فیخته را خدشه دار کرد:  ؛(۸۸و  ۸۱

 احساس کمتر است اجتماعی واقعیت یافته سازمان عناصر و خودجوش عناصر میان مناسبات خاص

 "گیرند میر قرا هم مقابل و کنند می نفوذ گریکدی در و نیازمندند بدیگری کدام هر عناصر این. کند می

 . (۸۴همانجا، ص )

 کتاب دروی داد.  قرارو تحلیل دیالکتیکی  دیالکتیک ازبیرون  را 'مطلق'که بود  آن فیختهحسن کار 

مبهم  فیخته؛ اما مطلق برای یابد دست مطلق به تواند نمی دیالکتیککه  کند ثابت دیکوش" علم دکترین"

 وجود نه و است شهودی تجربه نه تکوین، نه و است مفهوم نه عینی، امری نه و است ذهنی امری نه مطلق" بود:

سازد،  مقید و محدودترس آنکه مبادا مطلق را  ازوی  ".واقعیت نه و است خالق و مادی آزادی نه هاست، ایده

کرد کارر دیدگاه فیخته، د .گرداند فهم قابل غیرکرد و آنرا مطلقا  پرهیز مطلق به تعبیری هر افزودناز 

کارکرد های ضروری مطلق، باور به  .است "انسانی خالق آزادی" و وجود گرداندن نسبی تنها مطلق

ز آنکه آشکارا خداوند را بمثابه مطلق هستی در فیخته ابرانگیخت؛ اما پرهیز وی "مطلق هستی" را در 

و در باره "مطلق هستی" ته خفیسفی سردرگمی فلاو را سردرگم ساخت. دستگاه نظری خود وارد کند، 

ابهام ! را مطلق کند و از آن یک خدا بسازد "انسانیت"عمال سبب شد که وی کارکردهای ضروری آن، 

اما  ؛دادقرار  دیالکتیکبدرستی مطلق را بیرون از . وی فلسفی، ویژگی قابل نقد دیالکتیک فیخته است

در دستگاه  مطلق آوردننمود.  انسانیدیبخش و خالق آزا عملبی ارتباط با  و شناسایی قابلآنرا غیر 

دیالکتیک فیخته در درون نیز بود. های بیرونی واقعیت پایان بی غنایبر جهت تأکید از تنها شاید  ،نظری

جمعی  مشارکت آن در انسانها که خالقی آزادیواقعیت اجتماعی و  درون دراز ابهام خالی نیست؛ 

 . نیستند روشن کافی اندازه بهتضادها  دارند،

 

 :مطلق روح فراز و فرود ؛هگل دیالکتیک. ۵

 میان، هستی و اندیشه کردن همانند باد. وی یدیالکتیک فلوطین بواسطه عرفان آلمانی به هگل رس

 "عینی دیالکتیک" و (هستی شناختدر  اندیشیدن روشمنطق یا  بمثابه دیالکتیک) "ذهنی دیالکتیک"

 پیوندبیرون از ذهن( واقعی قوانین حاکم بر جهان عامترین  ؛واقع امر پویش جدالی)دیالکتیک بمثابه 

و  (منطقی مقوالتمیان معقوالت ) که را کانتمکتب معرفت شناختی ، هگل بدینگونه. ساخت برقرار

به  زیر افتاد وه باز آنسوی بام هر چند ؛ نمود رد( دیوار چین می نهاد، واقعیمحسوسات )پدیده های 

)دایره المعارف فلسفی(.  "امر واقعی معقول است و امر معقول واقعی است"قائل گشت:  'ذهن'و  'عین'وحدت 
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کامال بر هم هگل شناسی روح" ه برای هگل، منطق همان هستی شناسی می شود؛ "علم منطق" و "پدید

 منطبق می شوند.  

فیخته تأثیر زیرهگل 
201
 ژاکوب) آلمانی عرفان در ؛نمود واردعرفان آلمانی  در هم را جامعه و انسانیت 

 آفریده که جهانی از خداوند ،بوهم باوربه . آمیزد می هم درهستی  تاریخ و خداوند تاریخ نیز( بوهم

 جهان بازگشت با تنها است؛ برانگیخته جهان این در را جاوید جنبشی خشم این و است، خشمناک است

ساخت )فلسفه وحدت  متحد و یکی را وجود و خداهگل نیز  !گیرد می آرام او خشم که خداست بسوی

گسسته است، بیاری یک  خویش خویشتن ازرونده  فروی دیالکتیکیک پویش  در که خداوندوجود(: 

؛ و پویش جدالی یابد میدست  آرامشرونده به خویشتن خویش باز می گردد و به  فرای دیالکتیکپویش 

)فرود  عروج و هبوط حرکت دو با که است خداوندهگل همان  مطلق روح !نیز اینگونه پایان می پذیرد

از فرود تا فراز  خداونددر واقع جنبش  هگلعرفانی  دیالکتیک !گردد می متحد جهان باو فراز( 

است
202
. 

در جهان سبب شد که هگل تغییر و تحول  ، و نادیده گرفتن مرزهای جدایی آنها،یکی نمودن عین و ذهن

 درونی تکامل نتیجه منطقگل گفت که هن یکدیگر بداند! نتیجه گذر هستی و نیستی مطلق در درورا 

اما  ؛داد رابط" تجربه از پیش" منطقی قیاسهای به توان نمی را دیالکتیکی روند لذا، و است مفاهیم

 را تهخفی "مطلق" ،هگل !خود "پیش از تجربه" و در یک فرایند کامال ذهنی بدست آمدوی دیالکتیک 

گذرگاه  از انسانیت کمک به گسسته و خویش خویشتن از خداوندی کهاما  ساخت؛ مبدل" خداوند" به

معنا و مفهوم به درون دیالکتیک گام نهاد و  'مطلق'بدینگونه، ! گردد می باز خویش خویشتن به تاریخ

 در ،است رونده فرو هم و رونده فرا همکه  ،هگلعرفانی  دیالکتیکاز دست داد! نیز منطقی خود را 

می باشد فلوطین دیالکتیک بسوی بازگشتی بردارنده
203

؛ هر چند پویش جدالی هگل در عینیت رخ می 

 انسانیت مطلق، روح دیالکتیک یمن به. رود می باال خداوند بسوی دیالکتیکی حرکتی در تاریخدهد: 

 به بازگشت ؛ اتحادی عرفانی که ازپیوندد می خداوند به باره دگر خویش خویشتن از گسست از پس

 فراز بر و آمدن فرود جز کاری"، که مطلق روح" هگل، باور بهنسان خبر می دهد. ا خدایی وحدت

                                                           
201

 معرفی کرد؛ البته می خواست آنرا تکامل بخشد ولی شدیدا به انحطاط کشاند!   فیخته دیالکتیک دهنده ادامه را خود هگل  

 
202

 تکامل دخداوناین انسان است که یک روند تکامل دیالکتیکی بسوی مطلق هستی )خداوند یکتا( را طی می کند؛  قرآن،بینش توحیدی  در  

 : و نیازمند پویش تکاملی پذیر تکامل نه است بخش
 

(؛ "... همه امور بسوی خدا باز می ۶"ای انسان، همانا تو در کوششی رنجبار بسوی پرودگارت روان هستی تا )هنگامیکه( او را دیدار کنی" )انشقاق، 
 (. ۵۳گردد" )شوری، 

 
203

 علوی عالم از انسان سفر از نیز شرقی اشراق فلسفه در. رسید آلمانی عرفان به او زا و اگوستین قدیس به فلوطین از" فیضان" اندیشه  

 (.و... سهروردی) رود می سخن" تن زندان" در شدن گرفتار و سفلی عالم بسوی
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 واقعیتهای تمامی بر هگل. بدینگونه، یابد می خود خانه در را خویشتننیز  جا همه انجام نمی دهد، شدن

 در عرفان و دیالکتیک .('وحدت وجود')فلسفه عرفان یا  زند می خدایی نشان و مهر اجتماعی و طبیعی

 ساختن عقالنی و منطقیهگل  کوششچنان در هم آمیخته که اساسا یکسان می نماید.  هگل اندیشه

و نتیجه ای جز  بیهوده می نمودکامال  بدلیل ذات نامعقول و غیر منطقی عرفانکه ؛ کوششی بود عرفان

 انحطاطوی سب راوی  دیالکتیکعقل هگل را به بند کشید و  عرفان، .تحقیر و اسارت عقل در بر نداشت

اما پس از  ؛مستقل از آنستو  است پیش از پیدایش جهان وجود داشته)خدا( روح مطلق برد:  ویرانی و

! تا از این رهگذر تکامل یابدخویش می پردازد به ستیز با آفریده با او جمع می شود و آفرینش جهان 

 آید، می بدست)طبیعت(  تز آنتی و)خدا(  تز آشتی از که)ایده(  سنتزی هگل،دیالکتیک عرفانی  در

هویت یگانه و بی نقصی است که دیگر آنتی تزی در خود نمی  است؛ولی ناشناخته  مقدس رازی

است؛  خویش خویشتن به گسسته خود از خدای بازگشت واقع دردیالکتیک عرفانی هگل پرورد. 

مارکس و انگلس این دیالکتیک و پویش جدالی امر واقع خواهد بود. پایان بشارت دهنده بازگشتی که 

(۳۲۱، ص ۱کلیات مارکس و انگلس، جلد )حکم را نشانه تسلیم هگل به حکومت پروس می دانند 
204

؛ 

وارد آفریده خویش پویش جدالی روح بیقراری که نا آگاهانه در این ، خدای ذهن ساخته هگلبدینگونه، 

 ! گیردمی آرام  آلمانی به تکامل رسیده وفاشیسم نژاد پرستی و سرانجام در شده است، 

 همعروج "روح مطلق"  ؛از هبوط "روح مطلق" سخنی نمی گوید ،"روحپدیده شناسی "کتاب در  هگل

 تجربه و دیالکتیک میان پیوندی خواهد می هگل اثر، این در. است پوشیده اندکی سنتزهاست حاصل که

تضاد  . دهد می شرح را مطلق روح بسویرونده  فراپویش جدالی  و دیالکتیکی تجربه وی. کند برقرار

 ،'ظهور و وجود' ،'هستی و جوهر' ،'فیک و کم' بسیارند: هگلهای قطبی و آشتی ناپذیر در دیالکتیک 

 و مالکیت' ،'مدنی جامعه و دهاخانو' ،'ذهنی اخالقیات و حقوق' ،'کثیر و واحد' ،'نامتناهی و متناهی'

 این از هگل. نشاند می سنتز بعنوان 'سیاسی قدرت' برابر در نیز را آخری جفت دو این و ؛'قرارداد

ماهیتا بر هم هگل که، معقوالت . کند می استفاده "خدایی سنتزهای" از تجلیل برای ساخته خود قضایای

آن،  )نفی( تز آنتی طبیعت فلسفه ،است)اثبات(  تز منطقگرفتار تضاد دیالکتیکی اند:  ،منطبق می شوند

هم  مفهومو آن، آنتی تز  ماهیت ،تز است وجودآنها می باشد؛  ی()نفی در نف سنتزنیز  روح فلسفهو 

( مطلق روح) سنتز و( عینی روح) تز آنتی ،(ذهنی روح) تز مرحله سه از نیز روح ؛آنهاست سنتز

 هنگامیمداری بسته است؛ هگل،  عرفانی –جزمی دیالکتیک . (فلسفی المعارف دایره)کند  میعبور 

 اتکاء نقطه! بن بست می خوردو در حکومت پروس به  شود می آغاز وجعر پذیرد، می پایان هبوط که

                                                           
204

 طبقه بی جامعهاستقرار " در آنراو انگلس دست کم  مارکس ساخت، متوقف پروس حکومت در را دیالکتیکی تکامل روند هگل اگرزیرا   

 !ددننمو خیره ب ختم " )یک آرمان اجتماعی برای همه انسانها(کمونیستی
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. گردد می مبدل روح به که مفهومی است؛ اختیار و ضرورت سنتز که است "ایده" نیز دیالکتیک ایندو

 ،"عمومی تاریخ فلسفه" و" حقوق فلسفه" در هگل. شود می مدغم روح در طبیعتایده،  گری میانجی با

 در هگل مطلق روح. است بسته بکار آن سیاسی و حقوقی نهادهای و جامعه اختشن در را دیالکتیک

   ند.ا تنه یک گوناگون های شاخه اینها همه؛ یابد می عینیت نیز تجارت و ادبیات هنر، اخالق، مذهب،

 هگل .از هر دو گسسته استدیالکتیک هگل هیچ پیوندی با تعقل منطقی و تجربه پیوسته متغیر ندارد؛ 

 نتوانست ساخت؛ آن جایگزین را دیالکتیک منطق و کشید محاکمه به" عقل دادگاه" در را صوری منطق

دیالکتیک هرگز جایگزینی برای منطق صوری و روشهای استدالل . بشناسد بدرستی را یک هر جایگاه

ونی بیر و نیستی باشد، با واقعیتهای جهاناینکه جهان اجتماع هستی منطقی )قیاس و استقراء( نیست. 

طبیعت و اجتماع  و روان انسانی( سازگار نیست؛ وجوه و اجزاء متضاد درونی در پدیده ها و سامانه )

 نیستی، متضاد هستی نیستنند. منعکس نمی کو جمع هستی و نیستی را به ذهن  ها، همگی هستی دارند

 با دو هر ؛است ریاضی منطق پایه همچنانصوری  منطق ولی. متناقض آنست ؛گرددکه با آن جمع 

 جانشین تواند نمی دیالکتیکمی باشند.  ثابت روابط به معطوف وهستند  یکدینام غیر تفاوتها وجود

 جهان دو هر در. کند می بیان را تفکر ثابت قوانین زبان دستور و ریاضیات همچون که گردد منطقی

 (مارکس او تبع به و) هگل. اندرکارند دست اند، نسبی، که هر دو متغیر و ثابت مقوله دو ذهنی وعینی 

 راه ،"پویا نگرش" کردن مطلق و" ایستا نگرش" مطلق انکار با ،نیامد کوتاه" تغییر اصالت" از که

 آنکه حال المتناهی؛ یا و است متناهی یا جهان صوری، منطق درکه گفت  هگل. گشود را نوین سفسطه

در منطق هگل (. ۷۷۱ ص ،۱ جلد ت،کلیا! )هستند صحیح ولی متقابل حکم دو هر دیالکتیک منطق در

را  'مطلق'اگر خداوند ثابت و تغییرناپذیر می بود، نمی توانست جهان و حرکت را بیافریند! هگل معنای 

اصل اینهمانی را  ،در نفی اصول منطق صوری نشان دادوجود تالش بیهوده ای که فهم نکرد و با هم 

 فلسفه"کتاب  درهگل  دیالکتیکد یکی پنداشت! ماهیت در جایی که نباید بکار بست و جهان را با خداون

 و دارد، هستی است عقالنی آنچه هرنوشته است:  کتاب سرآغاز درگردید؛ روشنی بارز ه او ب" حقوق

  ارزانی کسانی به را خویش از وری بهره و دریافت نیز عقل ؛است عقالنی است هستی در آنچه هر

 قدرت اجتماع، در کارانه محافظه برداشت این عزیمتگاه. کنند فهم را کائنات با مصالحه که دارد می

 فرا مطلق روح بجانب تاریخرهگذر  از که است عینی روح مظهر و عقل تجسم دولت. است سیاسی

 "است شده پا بر دولت افتخار به که است رواقی و طاق هگل، حقوق فلسفه تمامی" ؛ بگفته گورویچ:رود می

 را عرفانی تقدیرو  است واقعی اجتماعی هستی تنها، که دولت. (۱۱۱، ص دیالکتیک و جامعه شناسی)

 ایده' و ،'قرارداد و مالکیت' ،'اخالق و حقوق' ،'مدنی جامعه و خانواده' سنتزهمزمان ، سازد می مجسم

این  واقع دراما  رود؛ می باال" مطلق متعین تااخالقی" حد تا دولت. است( تاریخ و عقل) 'واقعیت و
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 این در زیرا کند؛ می سقوط سطحپایین ترین  بهاست که در دیالکتیک هگل  "مطلق متعین تایاخالق"

 با را دولت نیزو کشتار  جنگ. شود میخالصه  سلطهخشونت و زور و  در اخالقکل  دیدگاه،

 خویش تاریخی – عرفانی تقدیر رساندن انجام به در دولت آزادی واقعی، آزادی" :دهد می پیوند تاریخی سرنوشت

 باز خویش خویشتن به تا کند می اداره آنرا مطلق روح آنستکه جنگ این توجیه ؟!"است جنگ راه از

 الهیت تجسم مثابه به را دولت باید اینرو از است آمده فرود زمین بر خداوند جانب از دولت": گوید می هگل! گردد

 وقدرت مطلقه  عرفانی راز دریافت ،هگل دیالکتیکی عقلکارکرد  ؟!"کرد ستایش و تقدیس زمین روی بر

! ندارند اطاعت جز کاری که بخشد می عینیت را شهروندانی آزادی پادشاه. است دولت الهی رسالت

است دولت مطلقه قدرت گرو در شهروندان آزادی درجه ترین رفیع
205

توحید اجتماعی را تنها  هگل. 

 بر مطلق روح پویه" را دولت جودووی . گردد ادغام دولت درکه جامعه دانست میسر می  هنگامی

دانست.  دولت های پایه تحکیم مایه نیز را جنگ! شمرد هدف که وسیله نه لذا ود ینام" زمین روی

 درعمیقا  نیز" رهبری اصالت" و" دین" با ،کشد می دوش بر را ملت تاریخی رسالت کههگل  دولت

 خطا" ؛است، نژادپرستانه و استعماری ستیفاشی های دکترین عمده منابع از هگل اندیشه ...است آمیخته

 پیدایش سرچشمه ،هگل دیدگاه در" قهرمانان تاریخساز اراده" و ، "اطاعت کورکورانه""رهبر ناپذیری

 آلمان و ایتالیا در هیتلر و موسولینی هگل، مرگ از پس یکقرن .شد اسپانیا و ایتالیا و آلمان در فاشیسم

 عقالنی هم وعرفانی  هم خواست می هگل دیالکتیک! ساختند قمحق را هگل فلسفی – سیاسی اندیشه

در ه به خدمت قدرت مطلق عرفانزیر سلطه  عقل آن در که شد تبدیل ای گسترده فریفتاری به ولی باشد؛

 .آمد

تأثیر هگل بر مارکس انکار ناپذیر است. هسته های دیالکتیک هگلی در فلسفه مارکس پوسته نوینی 

 از جهشی مرگی و زایش هر؛ است همیشگی 'شدن' حال در وجود ،لکتیک هگلدر دیاند. بخود گرفت

کیفی به کمی
206
 در تولید وسایل نقش از می باشد. هگل همچنین زندگی و حرکت منشأنیز  تضاد ؛است 

 عمل نقش، (۱۱۹ صشناخت و سنجش مارکسیسم،  طبری، ؛۲۰۵ ص ،۶ جلد کلیات،) تاریخ تکامل

 ص طبری، ؛۲۲۱ ص ،۷ جلد کلیات،) انسان تکامل در کار قسیمت و کار نقش ،شناخت روند در

 هستی بودن قانونمندحتی ، و شهروندی جامعه در ثروت تراکم و فقر همزمان رشد ازنیز  ،(۱۲۲

و ماتریالیسم  کند "وارونه" را هگل منطق که ماند این تنها ماتریالیست مارکس برای. آورد بعمل گفتگو

             را جایگزین عرفان سازد.

                                                           
205

است که "آزادیها و حقوق شهروندان" را هم تعریف و تبیین می کند و هم  قدرتهنوز در "دموکراتیک" ترین کشورهای غربی نیز این   

 مراقبت و پاسداری!
  

206
 .شود می نامیده" نفی در نفی" شجه در کیفیت یک نفی ،مارکسیستی ادبیات در  
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 :پرودن دیالکتیک. ۶

 را تضاد پرودن. بوددیالکتیک الحادی پرودن واکنشی نسبت به دیالکتیک عرفانی و دولت گرای هگل 

 خرد و انسان فردی مطالبات میان نوسانات نتیجه نیز را تضادپیدایی  و، اجتماع تکامل محرکه نیروی

. است" دولتی قدرت" نافی و پرودون رشیسمآنا پایه" خودگردان و مستقل شخصیت"دانست.  جمعی

. است نوین تضادی برای نوین تزی سنتزی هر ندارد؛ باور همیشه برای یکبار و ابدی سنتز به وی

بود  معتقداز دام سنتزهای هگلی پرهیز می کرد؛ وی  شونده بنو نو متغیر تجربه به وصول برای پرودن

عرفانی و جزمی  دیالکتیک برابر در پرودن. است یکایدئولوژ و" فرمانروایانه" هگلی سنتزهای که

در . مالکیتو  مذهبو  دولتبا تقابل در انسان  حقوق :بر پایه تقابل دو قطبی نشاند دیالکتیکی ،هگل

 در پرومته و است "شر" خدا کهگفت باستان یان یونانبینش دینی در چهارچوب  پرودنباره مذهب، 

گفت:  اش جنجالی و معروف سخنان دردر باره مالکیت و دولت نیز  ؛می باشد "خیر"نماد  خداتقابل با 

و دید  می بهم وابسته را خصوصی مالکیت و دولتپرودن . "است آنارشی دولت" و "است دزدی مالکیت"

وی همچنین . سازد می دولتی قدرت جانشین را" حقوق حاکمیت" اجتماعی انقالببر این باور بود که 

" متعادل" را دولت" صنعتی دموکراسی" پایه بر خودمختار و خودجوش تصادیاق جامعهمعتقد بود که 

 کنند می تعدیل را همدیگر تنها و شوند نمی حلتضادهای قطبی در دیالکتیک پرودن، . گرداند می

 نو همواره اجتماعی تجربه بهنیز  پرودن دیالکتیکی روش"(. عدالتدر باره " و" نظم خلق"های باکت)

 تعادلهایی ؛دنده می خبر" ضدین آشتی" از پرودن دیالکتیک در تعادلها .است راهبر کثرمت و شوندهبنو 

 دعای مناسک" در وی .اند آشتی سمت به رفتن روش ،هستند شده منظم و ساخته پیش از اندکی که

 های کلیت و ها مجموعه. است تنوع در تعادل جستجوی روش وی، روش که گوید می" یکشنبه

 ،اجتماعیچهارچوب  از بیرون. گرایند می تعادل به رهگذر این از و هستند نگو گونه اجتماعی

 یک درون در اگر اما د؛نکشان می خویش خویشتن از گسست به را انسان و اند انتزاعی دولت و مالکیت

 می شرکت نشده بینی پیش تعادلهای در و پذیرند تغییر و پویا ،گردند لحاظ و دریافت اجتماعیسامانه 

 و جمعی نیروهای میان دیالکتیک تنها ؛ندنیست فردی نیروهایحاصل جمع ساده  جمعی نیروهای .کنند

 نیروهای شونده بنو نو همواره ستیز" :سازد می نمایان را اجتماعی واقعیت ویژگی که است جمعیخرد 

نیز توجه کرد و  کار دیالکتیکپرودن به . "سازد می را اجتماعی واقعیت پود و تار که است جمعیخرد  و جمعی

 به دائم تهدید اما است انسان آزادسازی کار"دانست:  کار نماد و رازدر آزاد سازی انسان را  پرومته کوشش

 یا دولت توسط کار سازمان، بدین معنی که گیرد قرار بند و قید در کار اگر ؛"هست نیز وی ساختن منقاد

در برابر، یک . گردد می تبدیل پایان بی یرنج و درد به شود، تحمیل کارگران به باال از مالکان
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سازد؛ چنین محدود  را دولت اقتصاد کردن ای برنامه بامی تواند  کارگریگردان  خود و مستقل سازمان

 طبقه سیاسی استعداد" درپرودن بود.  خواهدیا فدرالیسم اقتصادی  صنعتی دموکراسی پایهسازمانی 

   دانسته است.  صنعتی دموکراسیرا عامل تحقق آرمان  کارگر طبقه انقالبی خالق نیروی ،"کارگر

، که جامعه را فرد اصالت مذهب مثال ؛گیرند می آغوش در را یکدیگر افراطیک  حد دو ،پرودن بگفته

 روابط و ها علقه جانشین را دولتی ارادهکه ، دولت اصالت مذهب وقربانی خواسته های فرد می سازد، 

ظاهری به نتایجی یکسان می رسند از یک دوره ستیز و کشمکش  پسمی سازد،  اجتماعیخود جوش 

)تضاد  توهماتاینگونه  از پرده ،. دیالکتیک پرودنواقعی نیستتقابل ایندو و با هم متحد می شوند؛ 

 گردد دولتی مالکیت هنگامیکه و است، انحصار همان دولت پرودن، بگفته. گیرد می بر (ظاهریهای 

 داری سرمایه" میان پرودن. به مارکس و مارکسیسم(ی از پیش )هشدار شدنخواهد  اجتماعی هرگز

 انگیخت.  بر را مارکس خشمدیدگاه  این و د؛اننه فرقی "کمونیسم" و "دولتی

وی "(. عدالتدر باره "کتاب )نمود  وابسته اجتماعی پراتیک به را دیالکتیک مارکس از پیش پرودن

 انقالبها و عصیانها؛ ساخت برقرار دیالکتیکی رابطه یزن اجتماعی واقعیت درضرورت  و آزادی میان

پرودن . دیالکتیک گردد ناممکن خودبخودی پیشرفت گونه هر که آنند موجب و اند آزادی های جلوه

 دیالکتیک فرجاماست،  انسانی انقیاد پایانمعطوف به تحقق یک آرمان است؛ این آرمان که خوشبینانه و 

د از بتواناستفاده کند تا  اجتماعیهای میان نهاد تضاد  از بایدا، انسان می باشد. در این راست پرودن

 هدفتحقق آرمان اجتماعی پرودن است، و  کلید اقتصادی و سیاسی فدرالیسم ؛ماندب امان درآنها  انقیاد

 ،پرودن بگفته. است داری سرمایه استثمار و سیاسی قدرت تمرکز از جلوگیرینیز  فدرالیسم این از

باری، . بود خواهد معنا بی سوسیالیسم و جمهوری آزادی، از سخن اقتصادی و سیاسی درالیسمف بدون

هر گونه انقیاد  از جامعه و انسانی آزاداست:  اجتماعی آرمان یکپیشرفت راهگشای  پرودن دیالکتیک

 تحدید را همدیگر صنعتی دموکراسی و سیاسی دموکراسی آن در که گراکثرت  ساخت یک استقرار با

 پیشرفت پرودن. هر چند گردد می پیروز مقررات و قواعد و قدرت بر حقوق و کنند می تکمیل و

سازد می منوط کردن خطر و مبارزه به و داند نمیخودبخودی  را اجتماعی
207

جهتگیری دیالکتیک ، 

خوش بینی بیش از است. فلسفی فاقد یک تبیین روشن و اجتماعی آرمان سیاسی پرودون بجانب این 

راهکارهای و ی آرمانسامانه مبهم بودن ازه پرودن به "استقرار تعادلها" نیز توجیه فلسفی ندارد. اند

ابهام و  از نشانتخیلی دیالکتیک پرودن از سوی دیگر،  –ضریب عاطفی از یکسو، و آن دیالکتیکی 

 ،آزادی دلها،تعابجانب  پرودن دیالکتیکای دارد که با دیالکتیک وی پیوند یافته است.  "فقر فلسفه"

سمتگیری می کند؛ بی آنکه مناسبات متقابل دیالکتیکی میان آنها اجتماعی  مالکیت و پلورالیسم ،فدرالیسم
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 . است مبهم پرودن نظر مورد پلورالیستی ساخت تحقق در 'اجتماعی ضرورت' و 'انسانی آزادی' تعاملالبته   
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و شیفتگی نامعقول و غیر دیالکتیکی پرودن به پلورالیسم، مانع از درک کارکرد نیز برقرار سازد. 

 انقالب در( ۱دیدگاه اوست: بر ضد ه تاریخی دو تجربدست کم متفاوت پلورالیسم شد. جهتگیری 

 ارزشهای نفوذ از مانع گرایی کثرت زیراچیره شد؛  گرایی کثرت بر وحدتگرایش به  ،فرانسه

)رئیس جمهور امریکا در  روزولت (۲ .بود گشته اجتماعی و سیاسی سازمانهای بدرون دموکراتیک

 دوهر  در. کند تقویت را یدولت قدرت تا کرد مبارزه کارتلها و تراستها با( ۱۹۳۳ – ۱۹۴۵سالهای 

وحدت : اگر ها نیز متفاوت بودند؛ جهتنه کثرت گرایی انجامید گرایی وحدت به دیالکتیکی روند ،مورد

بسمت بود، وحدت گرایی امریکایی  دموکراسی سیاسی و اجتماعیبرای پیشرفت فرانسوی گرایی 

و آرمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ابهامات تنها به فلسفه راهنما  ..نشانه رفت.تمرکز قدرت سیاسی 

و پرسشهای زیر پاسخ روشنی  نیز دچار ابهام هستنداو پرودن محدود نیست؛ کارکردهای دیالکتیکی 

چگونه صورت خواهد گرفت که به سرمایه وسایل تولید  مالکان از ید خلعدر این دیالکتیک نمی یابند: 

نیروی اجتماعی انقالب ه ریزی متمرکز منجر نشود؟ و یا برنام دولتیافته نسازما دخالتداری دولتی، 

چه کسانی هستند؟ انقالب اجتماعی چگونه می تواند همزمان به قدرت دولتی و در عصر سرمایه داری 

مالکیت تعاملی  –روابط تقابلی را تحقق بخشد؟ فدرالیسم سیاسی و اقتصادی و  ،قدرت مالکان پایان دهد

 جامعهبا  دولت رقابت،با  ماشینیسم خصوصی، مالکیتبا  معهجا، با فدرالیسم سیاسیاجتماعی 

، و... چگونه اجتماعیضرورت با  آزادی حقوق،با  قدرت جمعی،با خرد  جمعی نیروهای اقتصادی،

سنتز پرودن مارکس، دیالکتیک پرودن فاقد سنتز نیست؛ غیر منصفانه بر خالف نقد اما  و... است؟

 انسان کهبود  آن نگرانماده گرا  مارکس. است 'ازنه ناپایدارمو'یک ضدین در  'همزیستی سازنده'

این نقد را اما گورویچ ؛ بخشد تقدم جمعی نیروهای بر را جمعی خرد و ایده پرودن دیالکتیکی گرایی

 و تز نزدیکیو ناتوانی "دیالکتیک ضد ترکیبی" پرودن را در دانست،  مطلوب به مصادره و جزمی

  د. کرجستجو  سنتز با تز آنتی

 

 :مارکسماتریالیستی  دیالکتیک. ۷

 روشی هم وپویش در واقعیت بیرون از ذهن است  یک دارنده بر در هم مارکس دیالکتیکی گرایی واقع

پویش  مقام در دیالکتیک میان مناسبات او که نیست روشن خوبیه بدر ذهن؛ هر چند  آن دریافت برای

روند های دانسته و بعبارتی دیگر  دیالکتیکی هم رای و روش شناسایمنطق  بمثابه دیالکتیک وواقعیت 

مارکس دیالکتیک خود را را فهم کرده باشد.  آنها میان درتطبیقی، تکمیلی، تضمینی، و یا قطبی شدن 

آغاز  "روح مطلق")از داشت با این تفاوت که دیالکتیک هگل بر "سر" قرار دانست؛ برگرفته از هگل 

 پرودن ماننداز سوی دیگر، (. نمود)از پایه مادی آغاز گرفت ا" قرار ( و دیالکتیک او بر "پکردمی 
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 با یکسو از مارکس دیالکتیک سنتزهایفرا رونده خود را به یک آرمان اجتماعی گره زد.  دیالکتیک

ی مارکس بجای سنتزها تحقق مسند. است همنشین انقالبی بحرانهای با سو دیگر از و تاریخی پیچهای

 .سازد می منطبق تولیدی نیروهای با را اجتماعی تامناسب که استارزه طبقاتی مبارزه ملتها، مب

 ماتریالیسم" ،"تاریخی ماتریالیسم" چونیی نابجا تعبیراتفلسفی خود  –در تحلیلهای اجتماعی مارکس 

"نو ماتریالیسم" و" پراتیک
208

 و" دیالکتیک ماتریالیسم"چون  انگلسبکار برده است؛ تعبیرات  

)دیالکتیک و جامعه  "نادرستند گفتگو هیچ بی"بگفته گورویچ  و ناهنجارتر "اقتصادی مماتریالیس"

دیالکتیک ماتریالیستی در  تاریخ فلسفهو جامعه شناسی پیوند ژرف و جدایی ناپذیر  (.۱۵۳ صشناسی، 

 هماننمود؛  تاریخیاز پیش تعیین شده  تقدیرهایمجری را و تکاپوی آنها  طبقات اجتماعیمارکس، 

 . بر دوش داشتند هگلدیالکتیک عرفانی در  دولتها و ملتهاسالتی که ر

)مولد  مولد نیروی یک را پراتیک این وساخت  مرتبطنیز  'اجتماعی پراتیک' با را دیالکتیک مارکس

  :(آلمانی ایدئولوژی)شمرد علم و فن و انقالب( 

 (. فلسفه فقر) "است مولد نیروی ینبزرگتر انقالبی طبقه خود تولید، وسائل کلیه زمره از گفت باید"

)جبر وسائل تولید( و  مادیجبر کور دیالکتیک مارکس در انتخاب "نیروی آفریننده تاریخ"، میان اما 

 متناقضو  مبهم، نا کارآمد"جبر تاریخ"، دیالکتیک مارکس را  .در نوسان است عمل آگاهانه اجتماعی

 : گردانده است

 اجتماعی طبیعتا انسان اگر. ساخت انسانی بطور باید را احوال و اوضاع پس است، الاحو و اوضاع ساخته انسان اگر"

؛ نخستین اثر مشترک مقدس خانواده) "یابد می توسعه و بسط جامعه در تنها وی حقیقی طبیعت بنابراین است،

 نو ماتریالیسم نظرگاه" ؛"یابد می اندر عملی فعالیت بعنوان را مادیت" ،"نو ماتریالیسم" ؛(مارکس و انگلس

 بدین همواره اما سازند می را خویش تاریخ خود انسانی افراد"؛ (همانجا) "است اجتماعی انسانیت یا انسانی جامعه

سخنانی بدین مضمون در آثار مارکس بسیار یافت می شوند: (. آلمان ایدئولوژی) "نیستند آگاه معنی

 ایدئولوژیها دام در نیز غالبا و سازند می اتیطبق مبارزات و انقالبها جریان در را تاریخانسانها 

  . سرگردانند

 گوناگون های الیه و وجوه؛ واقعیتی که است توجهتاریخی م – اجتماعی واقعیت به مارکسدیالکتیک 

 آثار ؛وجدان و آگاهی ؛اجتماعی؛ ساخت تولیدی مناسبات؛ مولد نیروهای: از پایین به باال عبارتند ازآن 

 و تضمین را همدیگر نامبرده های الیه، اجتماعی حیاتتر آرام های دوره. در ژیایدئولو و تمدنی

الیه های نامبرده در واقعیت . هستند ابهام وچالش  درنیز  گاه ؛شوند می منطبق هم بر و کنند می تکمیل

                                                           
208

 .بود باخ فویر مکانیسیستی ماتریالیسم با مرزبندی جهت اجتماعی – انقالبی پراتیک بر تأکید ،"نو ماتریالیسم" تعبیر از مارکس مقصود  
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 ینیروهاکمی  نمو و رشد. چالشند در هم با گاه و کنند می نفوذ هم در گاهاجتماعی کل مدغم هستند؛ 

 اجتماعی –تولیدی  مناسبت و مولد نیروهای میانتناقض ؛ تا آنجا که زمینه ژرفش چالشهاست مولد

نبرد طبقاتی میان دو طبقه استثمارگر و استثمار  ظرف در الزاما ،این تناقضآشتی ناپذیر می گردد. 

و کل  تولیدی موجود مناسباتکیفی تحول  بهحل خواهد شد؛ انقالبی که  انقالبشده بروز کرده و با 

نظمی نوین در جامعه شکل می و در پایان با تحول ایدئولوژیک  ،انجامد می اجتماعی کهنه ساخت

ویرانگر  بلکهباشند، سازنده  نتوانند دیگر مولد نیروهای که شود می هنگامی پدیدارنیز  انقالبگیرد. 

 جامعه در اقتصاد دغاما به را مارکس کل اجتماعی ساخت و مولد نیروهای میان دیالکتیکشوند. 

 مکملی جلوه اقتصادی شناسی جامعه و تحلیلی سیاسی اقتصاد میان جدالی پویش بدینگونه،کرد.  رهبری

مربوط اجتماع  تاریخی حرکت دیالکتیکبه  انقالبی سنتزهای .است جامعه و اقتصاد میان دیالکتیک از

 تمدنی آثار بیشتر و گسترد را ایدئولوژی معنای مارکس. اند تاریخی حوادث از انقالبها زیرامی شوند 

  کرد.  مستثنی را اقتصادی شناسی جامعه و دقیقه علوم تنهاداد؛  جای آن در را

 و کشد می دوش بر طبقه یک را انقالب بارو کارکرد آنها نیز در کانون توجه هستند.  اجتماعی طبقات

 ای طبقه است؛ رسیده کارگر طبقه به ات است گشته طبقات میان در دسته ب دست "تاریخی رسالت" این

(. مانیفست) بخشد می تحقق را آزادی و دارد می بر میان از را طبقاتی جامعه؛ است بشریت منجی که

پایان "رسالت در ؛ اما است انقالبیطبقات اجتماعی در آغاز تکوین ترقیخواهانه و  کارکردماهیت و 

هر طبقه اجتماعی مار در آستین می پرورد: مچنین، هانه و ارتجاعی می شود. کار محافظه ،تاریخی"

 از آندسته مولد بورژوازی بلکه کشانند، می مرگ کام به را وی که آورد نمی فراهم را هایی اسلحه تنها بورژوازی"

 می پرولتاریا و جدید کارگران انسانی، افراد این و برند می بکار را مذکور های اسلحه که هست هم انسانی افراد

پایان می ه بنیز با استقرار دیکتاتوری پرولتاریا، پویش جدالی )دیالکتیک( در واقعیت اجتماعی  ."ندباش

  !پیدا نمی کند( کمونیستی در تحقق آرمان اجتماعی مارکس )جامعه بی طبقهو دیگر کارکردی رسد 

 گروههای اب آنها مناسبات و بورژوازی صنعتی و تجاری مالی، بخشهای متقابل مناسبات به مارکس

 است ممکن مناسبات این در تغییراتپرداخت؛ نیز  کشاورزان و متوسط طبقه و نظامی – دیوانی

 به است ممکن دولت و بورژوا طبقه میان دیالکتیک. سازد دگرگون را بورژوازی اجتماعی کارکرد

 طبقه و باخته را یباز بورژوازی که است ای دوره در کردن حکومت ممکن شکل تنها" که بیانجامد امپراتوری

در فلسفه تاریخی مارکس اساسا  پرولتاریا. "است نیاورده بدست را ملت بر کردن حکومت قدرت هنوز هم کارگر

 بیرونی و درونی مناسبات) پرولتاریا دیالکتیک به مارکس؛ لذا است زمینی ناجی و آرمانی نیروی یک

 فرماندهان نیازمند کارگران ارتش ،داری یهسرما گسترش باگفت جز آنکه نمود؛  توجه کمتر( طبقه این
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 می فرمان سرمایه بنام کار فرایند در که شود می( کارگران سر و ناظران) مادون و( مدیران) عالیرتبه

  بر عهده ندارد. ی نقشدیگر  دار سرمایه شخص و د؛نران

( نیز گسستگیاز خود ) الیناسیونبه با ارزشهای انسانی بیگانه نیست و مارکس ماتریالیستی  دیالکتیک

 را اجتماعی پیوندهای و ارزشها همه پول بورژوازی، تسلط روند درآنگاه که  ؛توجه کرده است

 سازد: می  دگرگون

 به را ارباب و ارباب به را نوکر فضیلت؛ به را رذیلت و رذیلت به را فضیلت ؛عشق به را کینه و کینه به را عشق"

 الیناسیون وجوه از کاال به کار تبدیل ؛"کند می بدل خردی کم به را رزانگیف و فرزانگی به را خردی کم نوکر؛

 آنکه بجای" دوره این دررا به باد انتقاد گرفت:  بورژوازی کاالپرستی مارکساین زمینه،  در. است

 اول جلد) "شود می اداره مناسباتش و تولید این توسط خود کند، اداره را بدان مربوط مناسبات و تولید انسان

 طبقاتی آگاهی، طبقه این در لذا و کنند می تحمل راگسستگیها  خود از حد بیشترین گرانرکا ؛(سرمایه

 منقاد و گسسته خویش خویشتن از نیز فنی و اجتماعی کار تقسیم. آید می بدست دشواری و کندی به

 دهنده تشکیل دافرا از پیش از بیش کارگر طبقه سرانجام و، گرددمی  گارگزاران خواست و مالکیت

را " انقالبی کارگران"مارکس . آیند می در خویش طبقه انقیاد در کارگر افرادجدا می شود؛  خود

را خود  طبقه تا شوند می خویش خویشتن به پیوستگی پیشاهنگ خودکارآمد  آگاهی با آنهاکرد:  مستثنی

از  گونه هر از که( مونیستیک جامعه) گردند ای جامعه راهبرو برانگیزانند گسستگیها  خود از علیه

 این اینجا دربگفته گورویچ،  .مرد خواهند فرو دولت و طبقاتجامعه  آن در؛ است تهی گسستگیخود 

)دیالکتیک و جامعه شناسی، ص  گردد می پیروز ها الیناسیون دیالکتیک بر که است مآبی پیغمبر

۱۸۵) . 

 سود تعارضماتریالیستی مارکس است:  وجه اقتصادی واقعیت اجتماعی مورد توجه ویژه دیالکتیک

کار در جمعی تعاون از ناشی) مطلق ارزش اضافهتناقض و ؛ کاال یک مبادله ارزش با سرمایه
209

با ( 

؛ اما مارکس وجه اقتصادی را از (بزرگ صنایع و کار فنی تقسیم پیشرفت نتیجه) نسبی ارزش اضافه

"فهفلس فقرکتاب " در. وی ساختساخت اجتماعی کل منتزع ن
210

این از بابت  را پرودن دیالکتیک 

  کرد:  نقدانتزاع 

                                                           
209

 نیروی ازای در دار سرمایهدانست:  او فردی کار به مربوطرا  کارگر پرداختی(، !ببرد او از نامی آنکه بیمارکس به پیروی از پرودن )  

 . پردازد نمی چیزی کارگران جمعی مولد
 

210
 نظریاتی کتاب این در مارکسنشان می دهند که  پرودن اندیشههای مستقل در پژوهش. پرودن" فقر فلسفه" کتاب به است پاسخی کتابن ای  

 !است کرده نقد را آنها سپس و داده نسبت پرودن به را
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 دست اقتصادی مجرد مقوالت کمک به مصنوعی تضادهای ایجاد به ،داری سرمایه نهایی تضاد افشای بجای پرودون"

، (۱۸۱ صشناخت و سنجش مارکسیسم،  طبری، ؛۱۶۸ ص ،۶ جلد انگلس، و مارکس کلیات)" زند می

 توان نمی پس ؛"گردد می تولید نیز فقر شود، می تولید ثروت که اجتماعی اسباتمن همان در": کردتأکید  و

کرد حذف آن از را فقر ولی حفظ را داری سرمایه مناسبات
211
.  

  :دیالکتیک این. گیرد می قرارپویشهای جدالی  دیگر فراز بر تاریخ دیالکتیک

 با جامعه و انسان آشتی و صلح به و است زمینی بهشت بجانب هادی که است سالم و سلم دیالکتیک واقع در"

 فرو به هم و کامل خویش خویشتن به پیوستگی به و انجامد می یکدیگر با آنان آشتی و صلح هم و خودشان خویشتن

 ازلی سعادت و پیغمبرانه ای وجهه مارکس تاریخی دیالکتیک آری. شود می منتهی دولت انحالل و طبقات محو و مردن

 جدالی سیر بر سنتز اثباتی عنصر غلبه خطر که است بزنگاه همین در درست دیگر، مسائل زا نظر صرف و دارد،

 رود می آن بکار و سازد می پنهان را" تاریخ فلسفه" یک مارکس نزد در" تاریخی جدالی سیر" باری... دارد وجود

 و آمیز تخیل که بیامیزد هم در جامعه آینده از گاهی نظاره با را( تاریخی آگاهی یا) نگاری تاریخ و تاریخی واقعیت که

 بر مارکس" تاریخی دیالکتیک" که یابیم می در گیریم قرار که نظرگاه این در. است جهان شناسی سرانجام بر مبتنی

 دیالکتیکی هر از قبل تقدیر یا سرنوشت این چون و... است استوار بشریت تقدیر و سرنوشت از ادراکی پیش پایه

 بکار تنها" تاریخی جدالی سیر" ...شود می جزمی دیالکتیک یک مارکس" تاریخی دیالکتیک" بنابراین است معلوم

 جدالی سیر این گری میانجی با. بیفکند نقاب جهان شناسی سرانجام بر مبتنی تاریخ فلسفه یک چهره بر که رود می آن

  "افتد می گرایی جزم مهلکه در مارکس دیالکتیک که است

  .(۱۹۴ – ۱۹۷ ص شناسی، جامعه و دیالکتیک گورویچ،)

ضعف است. تأمل قابل عمل آمده است، ولی حاوی نکاتی از دیدگاه پوزیتیویستی بگورویچ هر چند نقد 

بنیادی دیالکتیک مارکس در پیوست به یک آرمان اجتماعی نیست؛ در تبیین این آرمان با توسل به جبر 

است؛ اجتماعی مارکس سیاسی و آرمانهای آرزوها و تبیین کننده حقیقی تاریخ مادی جبر است. 

ی است دیالکتیک مارکس در خدمت توجیه آرمان. فی نفسه تبیین کننده هیچ آرمانی نخواهد بوددیالکتیک 

آن آزادی و برابری که جبر کور مادی زیرا ؛ نیز بی محتوا می گرددتاریخ که در تبیین ماتریالیستی 

 تکاملی انقالبهای رهگذر از مارکسفرا رونده  دیالکتیکری، باست. و نامفهوم ا بی معنازند، می رقم 

 خویش خویشتن به و گسلد می بندها و قید همه از که است انسانیتی بجانب پیروزمندانه حرکت در تاریخ

نه دیالکتیک فی نفسه در حالیکه  ؛ روندی آزادی بخش ولی جبری!کند می آشتی خود با و پیوندد می

 ماتریالیسم، که برای جهان هدف و مقصدی قائل نیست، می تواند از "پایانتوان تبیین دارد و نه 

 : بگویدسخن شکوهمند تاریخ" 

                                                           
211

در درون خود  را 'مطلق فقر'توانست  ،فنی پیشرفتهای و استثمار مرزی برون گسترش سایه درغربی  داری سرمایهامروز می دانیم که   

نی سازی، اگر سخن مارکس را به کل "دهکده جهانی" تعمیم دهیم، درست از میان برده و به جوامع زیر سلطه خود منتقل سازد. در عصر جها
 .  در همان نظم جهانی که ثروت تولید می شود، فقر هم تولید می شودمی نماید: 
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 انباء و اخبار العواقب علم این در. است جهان شناسی سرانجام یک مارکس گرای واقع دیالکتیک ختام نقطه"

  .(۲۰۵ صهمانجا، )" شوند می ملحق بهم تاریخ ختم و سالم و سلم پیغمبرانه

  نوشت: برتراند راسل نیز در این باره 

دارای نوعی خوش بینی جهانی بود که فقط خداپرستی می تواند آنرا "مارکس خود را خدا ناپرست می نامید، اما 

    (.۵۸۸)تاریخ فلسفه غرب، ص " توجیه کند

تی حاکمیت مطلقه نکته مهمتر آنکه دیالکتیک در پیوند با فلسفه ماتریالیستی مطلق می شود و بر کل هس

می یابد. مطلق شدن تضاد نیز جامعه انسانی را جاودانه گرفتار قهر و خشونت و ویرانی می گرداند. 

 فرو با جامعه زمینه و خاستگاه پیدایش این آرمان براستی توحیدی )یگانگی انسان وپس باید پرسید که 

 ؟ستدولت زورمدار( در ذهن و روان مارکس کجا بوده ا و طبقات مردن

، نگذاشت. این تاریخفلسفه  و شناسی جامعههیچ مرزی میان دیالکتیک و تبیین، و نیز میان  مارکس

بمثابه پویش جدالی  نه دیالکتیک ولی. کشاند دیالکتیکتوانایی  باره در مبالغه به را مارکسیستهاابهام 

تبیین جهان را فراهم می ندارد؛ تنها زمینه  تبیین توان ،درست اندیشیدن روش بعنوان نه وواقعیت، 

؛ اما این شکوه را جبری کور رقم استشکوه پایانی تاریخ  ستایشگر مارکسفرا رونده  دیالکتیک .سازد

با پیش بینی  مارکسدیالکتیکی  شناسی جامعهمی زند و اراده آگاه و آزاد انسانی را در آن نقشی نیست! 

فاقد شده است؛ اما  آغوش هم پیامبرانهانگرایی آرم باالبته  ،گسستگیها خود از همه ومرگ دولت زور 

 مارکس که استتدوین آرمانهایی شده  وسیله ،دیالکتیک. پیامبرانه )فلسفه توحیدی( استحکمت روشن 

)جامعه بی  پرولتاریا آرمان تحقق در خیرأت عدم. است رسیده ها بدان دیالکتیکی گونه هر از بیرون

در پیوند با جبر مادی  کوشد می مارکس دیالکتیک که است ای هپذیرفت پیشاپیش امرطبقه کمونیستی( 

ماهیت این جامعه آرمانی و مسیر تحقق تاریخی آن پس از استقرار ؛ اما برساند اثبات بهتاریخ 

 . دیکتاتوری پرولتاریا در دیالکتیک مارکس مبهم است

 متعین گاههایشچرخ و ها خم و پیچپیوسته در ، بدلیل ویژگیهای انسانی، اجتماعی شونده بنو نو تجربه

نتیجه  دیالکتیکی سنتزهای. غافلگیرانهحتی  گاه واست  ناپذیر بینی پیش غالباو نا متعین بسر می برد؛ 

 اجتماعیمبارزات  و چالشها متن در( جمعی و فردی) انسانی آفرینشهای ورنجها، نو آوریها  کوششها،

 .در اندیشه مارکس، این سنتزها را جبری ساخته است یوند دیالکتیک با فلسفه ماتریالیستیاما پ ؛است

  :نوشت فرانسه ۱۸۴۸ انقالب در طبقات نقش تحلیل در مارکس

 کارگر و باشد، آن متعهد بایست می صنعتی بورژوازی معموال که رساند بانجام را کاری بورژوازی خرده فرانسه در"

 جلد)" هیچکس بود؟ که کارگر نقش رساننده انجام به اما است، بورژوازی خرده وظیفه معموال که یازید دست بکاری
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که "جبر مادی تاریخ" از پیش برای است وظایفی در تغییر از تبیین مارکس ناتوان  فلسفه ؛(سرمایه اول

و طبقات اجتماعی  توزیع وظایف پیش پای اقشارتبیین نیز کارکرد دیالکتیک همگان تعیین کرده است. 

همچنین به  مارکسمی باشد. اقشار و طبقات نیز توانا ن ن تغییر وظایف تاریخیتبیینیست؛ دیالکتیک به 

سمت و سو  یگوناگون جهاتبه می تواند پویش جدالی در واقعیت اجتماعی  کهنکرد  توجه نکته این

 قطبی اسلوب) واحد اسلوببه . جهتگیری متعدد تمسک مارکس به جبر خطی گرایش داشتبگیرد؛ 

 . هستند متعدد دیالکتیکی اسلوبهای؛ را بر نمی تابد( ی ناپذیر طبقاتییا تضادهای آشت شدن

روشنی نمایان ه اجتماعی مارکس "جبر گرایی" ب –تاریخی و اقتصادی  –در دست نوشته های فلسفی 

مارکس از کارکرد  (اکونومیستیرا می توان در تفسیر یک بعدی )خطی است. برای نمونه، جبر 

 ود: سرمایه بخوبی مشاهده نم

"هر اندازه ثروت اجتماعی، که در سرمایه عمل می کند و بر مقیاسها و نیروهای آن می افزاید، بیشتر باشد و لذا هر 

اندازه قدر مطلق پرولتاریا و نیروهای بهره بخش او بیشتر باشد، بهمان اندازه ارتش ذخیره صنعتی بیشتر است. اما 

ال بیشتر باشد، بهمان اندازه افزایش دائمی نفوس )که فقر او برعکس هر قدر این ارتش ذخیره در قیاس با ارتش فع

تناسب رنجهای کار اوست( بیشتر می شود. باالخره هر قدر قشرهای فقیر طبقه کارگر بیشتر و ارتش ذخیره صنعتی 

)ترجمه  فزونتر باشد، بهمان اندازه بینوایی رسمی بیشتر است. این قانون عام و مطلق تراکم سرمایه داری است"

تحقق هر یک از قوانین  .(۲۱۵احسان طبری از متن روسی کتاب، شناخت و سنجش مارکسیسم، ص 

فوق نیازمند شرایط ویژه ای است که در آن عوامل اجتماعی بسیاری باید ایفای نقش کنند؛ اما هیچ اثری 

ماعی نیز خطی تاثیرگذاری عوامل اجتاز پیشداده ها و مفروضات در تحلیل مارکس دیده نمی شود! 

وی ضرورتهای اجتماعی را نیز به جبرهای اقتصادی تقلیل داده و با نادیده گرفتن درجات نخواهد بود. 

در خطی مکانیکی و جبر  –آماری جامعه را بصورت نظم علیتی  –در آنها، نظم علیتی امکان آزادی و 

د سنجی کاربرد گسترده ای منطق ریاضی در علم اقتصاد و اقتصاریاضیات و آورده است. بی تردید 

 تأثیرگذاردارند، ولی بیان ریاضیاتی مدلهای اقتصادی و محاسبات ریاضی اقتصاد بدون تحدید عوامل 

و تعیین شرایط و چهارچوبها و مفروضات صورت نمی گیرد. مارکس از قانون مطلق تراکم سرمایه، 

گرفت؛ نادرست بودن دومی در را نتیجه  'فقر مطلق'و  'فقر نسبی'گسترش روزافزون افزایش و 

در پی پیشرفتهای فنی و افزایش  'مطلق فقر' :به اثبات رسیدغربی سرمایه داری فازهای بعدی حرکت 

در ، "جهان سوم"و غارت و استثمار  داری سرمایه جهانی توسعهبدنبال بهره وری نیروی کار، و نیز 

و ، مطلق کردن تضاد طبقاتی به محدودتجراما غرب کاهش یافت و به جوامع زیر سلطه منتقل گشت. 

. ساده ضروری ناتوان ساخت کاهشاین پر بها دادن به وجه اقتصادی جامعه، مارکس را از پیش بینی 

سازی مارکس مانع از درک این حقیقت شد که روندهای پیچیده، متنوع و مرکب اجتماعی در قالب 

 . آیند نمی درفرمولهای ریاضی و قانون مطلق 
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یالکتیک در جامعه شناسی مارکس محدود به جوامع صنعتی اروپاست؛ مارکس به تضادهای کاربرد د

فلسفه بد. دست یا "قوانین عام حرکت اجتماعیمی توانست به "نلذا توجه نکرد و اجتماعی دیگر جوامع 

تنگ و یک بعدی ماتریالیستی و مطلق کردن تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی اروپا، سبب گشت 

پویش از شناخت قوانین عام اجتماعی ناتوان باشد؛ تنها با تعمیم نابجای "قوانین اجتماعی  مارکس

که با آنچه در ؛ تعمیم نابجایی کار شد بدین "موفق"شری وی ب" به تمامی جوامع اروپا سرمایه داری

تیک، چه دیالکمغایرت دارد. کامال )مرحله سوم: تحقیق تجربی گسترده( گفته شد زمینه مراحل شناخت 

، عام ترین قوانین حاکم بر جهان واقعی بیرونی، و چه در مقام منطق و روش شناسایی جهانبعنوان 

و کاربرد مثبت در پیشرفت دانش و عمل ، می شودهستی حقیقت فلسفی زمینه ساز دریافت هنگامی 

، روح گراییو  اییماده گرچون فلسفه های تنگ یک بعدی مقدمتا از تخته بند پیدا می کند، که اجتماعی 

دیالکتیک، ماده گرایی مارکس را از ماده گرایی منطق آزاد گردد.  ،ه سازیهای آنهایها و شبساده نگریو 

و عمل گرایی ولی دیالکتیک را گرفتار جبر ماده ساخت، تها متمایز یسفویر باخ و فروید و دیگر مکانیس

بویژه هنگامی بارز ماتریالیستی مارکس دیالکتیک جزمیت و از روشنایی و کارآمدی انداخت.  ساخت

 راهنمای اندیشه و عمل خود ساختند. گردید که احزاب مارکسیست به قدرت سیاسی دست یافتند و آنرا 

 

 :یستیمارکسهای دیالکتیک . ۸

از یگانگی و  انگلسمارکسیستها در بیان اصول عام حاکم بر جهان هرگز تفاهم نداشته اند. چنانکه 

قانون  استالین؛ در حالیکه ه بودتبدیل کمیت به کیفیت و نیز قانون نفی در نفی سخن گفت ستیز متضادها،

؛ شاید از آنرو که خود را اثبات شده جاودانی، و نفی کنندگان خود را نفی در نفی را اساسا حذف کرد

  !جلوه دهدنادان به دیالکتیک 

سنگینتر شد؛ هر چند پیش از آن کسیستی ماردر تفسیر عامیانه جزمیت دیالکتیک ماتریالیستی مارکس 

 مارکسآنکه ؛ با توسط انگلس بر جزمیت دیالکتیک مارکس افزوده بود "دیالکتیک طبیعت"نیز کشف 

کتاب ناتمام انگلس در این باره انگیزه ای برای ه بود. نگفت سخن طبیعت دیالکتیک ازآشکارا  هیچگاه

حاکم بر قوانین عام در کشف انگلس، یتیسیسم" گردید. در نگارش کتاب "ماتریالیسم و امپیریوکر لنین

یکسان تلقی هر دو قلمرو کارکرد دیالکتیک در به طبیعت نیز تعمیم داده شد و عینا جامعه و تاریخ 

که بر همه بخشهای جهان هستی بگونه ای بود انگلس قوانین عامی ماتریالیستی دیالکتیک  !گشت

به  "مکانیک ملکولی"عدی علوم، طبقه بندی انگلس که با اطالق با پیشرفتهای ب !نمودعمل می یکسان 

می خواست گذار دیالکتیکی  ،به زیست شناسی "شیمی سفیده ها"و  ،به شیمی "فیزیک اتمها"فیزیک، 
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علوم طبیعی به یکدیگر و پیوند و جدایی شان را روشن سازد )نامه به مارکس، کلیات مارکس و 

 ی عمده و ماهوی" فالسفه مارکسیست شوروی شد )طبری،انگلس(، گرفتار "تصحیحات ضرور

از راه  با برقراری پیوند میان علوم طبیعی و علوم اجتماعی(. ۳۶۲شناخت و سنجش مارکسیسم، ص 

"در طبیعت، در بین امواج تغییرات بیشمار، : دشتاریخ همانند  حرکتی در طبیعت ونظم عینی ، دیالکتیک

اما  .(۳۶۳همانجا، ص ) ؟!که در تاریخ بر حوادث بظاهر عبث سیطره دارد"همان قانون حرکتی ره می گشاید 

کوشش در تطبیق دیالکتیک مارکسیستی بر فیزیک و زیست شناسی در شوروی سابق با شکست 

براستی ناکام ماند. نیز روبرو گردید؛ نبرد با نظریه های ژنتیک، نسبیت انشتاین و عدم تعین هایزنبرگ 

ن دیالکتیک مارکس حاکم می بود، فالسفه مارکسیست می بایست در کشف قوانین اگر بر طبیعت قوانی

بودند؛ حال آنکه هیچ کشف علمی از سوی آنان بعمل می تواناترین دانشمندان پیشگام و علوم طبیعی 

زیر نائل آمد؛ کشفیاتی که علم امروز  "علمیت کشفیا"در "دیالکتیک طبیعت" به خود انگلس نیامد! 

زمین است؛ اندیشه قطبی میشود؛ کرم را که به دو نیمه تقسیم کنیم، هر  "نفی"می خندد: ماه نها ه آبتنها 

بنی صدر، تضاد و ابوالحسن ) !نیمه قطب متضاد خود را بوجود می آورد و به دو کرم تبدیل می شود

علوم  (نظیرهآنالوگ )حتی دیالکتیک ماتریالیستی مارکس برخالف پندار انگلس (. ۲۰۳توحید، ص 

انگلس در . تفاوت داردجامعه پویش جدالی با اساسا ؛ قوانین تغییر و تحول در طبیعت نبودهم طبیعی 

داروین در  اثبات نشدهفرضیه کوشید با منطق صوری  ،له "نقش کار در تبدیل میمون به انسان"امق

ن عوامل طبیعی و عامل انسانی را جایگزیدیرینه شناسی را با فرضیه تاریخی مارکس "غنی" سازد، 

این توانایی را به  ،طبیعت و تاریخهمانند کردن با ماتریالیستی دیالکتیک گویی  ؛گرداند "تبدیل"در این 

مارکسیستها این دیالکتیک جزمی سبب شد که حلقه مفقوده داروین را در تاریخ بیابد! عطا کرد انگلس 

مندان و پژوهشگران علوم گوناگون همه پژوهشهای علمی را زیر نظر بگیرند و اسباب دردسر دانش

عام ترین قوانین هستی و بمثابه دیالکتیک باید دانست که  ...و عدم تعین، نسبیت ،انکار ژنتیک: شوند

به قالبی محدود کننده برای آن بدل هرگز نمی تواند است؛ راهگشای پژوهش های علمی  ،اندیشه انسانی

 . گردد

ارتقاء احکام نسبی و مشروط به قوانین خدشه ناپذیر  مارکس،جامعه شناسی دیالکتیکی  هایویژگیاز 

اینچنینی را به عرصه های عام و مطلق است؛ کاری که مارکسیستها پیگیرانه دنبال کردند و تعمیم سازی

را هموار دانش پیشرفت دیالکتیک راه اندیشه و اگر باری، مبارزه سیاسی و کار حزبی نیز کشاندند! 

؛ چنین منطقی طبعا مطلق می شود و به جزمیت و ساده سازی می غلتد ماتریالیسم در پیوند بامی کند، 

باشدجامعه آرمانی نمی تواند راهگشای 
212

بر پیکره گرایش به تعمیم روندهای خاص و مشروط . 
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 دهد؟ پایان انسان از انسان استثمار به و کند حل را طبقاتی تضاد توانست کمونیست حزب هژمونی و کمونیستی انقالب آیا  
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دیالکتیک با ماتریالیسم بود؛ از حاصل ازدواج نامیمون  ،و تدوین قوانین جبری مطلقاجتماع انسانی 

تحلیل مشخص از شرایط مشخص"دیالکتیک یعنی که شعار لنینی " جهت بوداین 
213

همواره در نیز  

تبیینقالبهای تنگ الگوبرداری، بینش اردوگاهی، فرمولهای کلیشه ای، سطح شعار باقی ماند! 
214

... و  

 حاکمان) جهان رسمی مارکسیستهای که دیالکتیکیمارکسیستی بوده است. و روش بینش خصیصه 

سازمان " ولنینیستها  – مارکسیستشامل  ایران در سنتی چپ نیروهای بویژه و (کمونیست پیشین

"ایران خلق مجاهدین
215
 از ای عامیانه تفسیر اساسا بودند، گردانده شناسایی روش و ،ندددا می آموزش 

؛ جستند می تمسک بدان" برادر احزاب" و آورده بعمل استالین که بود مارکس ماتریالیستی دیالکتیک

و اندیشه سیاسی را در میان نیروهای "چپ" به رکود و  که بار جزمیت آنرا سنگینتر کرد تفسیری

؛ در غلطیدو تقدیس قهر و خشونت هگل به دولت گرایی همچون ی تمارکسیسدیالکتیک انحطاط کشاند. 

 در فاز لنینیستی خود رسالت تاریخ سازی را از دوش طبقه کارگر برداشت و بر گردن آنگاه کهبویژه 

، دیالکتیک در خدمت مارکسیستها و نیروهای چپ سنتینزد . "حزب پیشاهنگ طبقه کارگر" نهاد

 با اعتقادی – فرهنگیحتی  و سیاسی تحوالت و تغییرو  حزبی در آمد –اهداف و برنامه های سیاسی 

نتی نیروهای چپ ساسفبارتر آنستکه گردیدند. توجیه تبیین و  اجتماعی طبقات اقتصادی جبر بر تکیه

ماتریالیستی جبرگرا و خائنانه خود را نیز با توسل به همین دیالکتیک بعضا انحرافی و  عملکردهای

سیاسی و محوری  خود ،از ارمغانهای دیالکتیک جزمی ماتریالیستی. کردندیک بعدی توجیه می 

اهنگ خود را محور انقالب و پیشهر کس این احزاب و سازمانها بود؛ بگونه ای که ایدئولوژیکی 

ارتجاع و ضد انقالب و یعنی قطب متضاد خود و منتقد خود را وابسته به  ،طبیعی طبقه کارگر

 :دید می ،بورژوازی

)انقالب نوین( اساسا بر گرد یکی از این دو محور )یا "در تحلیل نهایی، نیروهای سیاسی درگیر در این انقالب 

کنش و واکنش های سیاسی هر نیرو در قبال این دو قطب، "مجاهد" یا خمینی( متشکل شده اند و چگونگی رابطه و 

)نشریه "مجاهد"، جدی ترین پارامتر برای تعیین جایگاه سیاسی آن در مقطع کنونی تاریخ ایران بشمار می رود" 

معیار سنجش و ارزیابی ماهوی نیروهای سیاسی  "مجاهدین"تنظیم رابطه با چگونگی  ؛(۲۵۳شماره 

)بنی صدر( "رئیس جمهور قانونی" ، است که خلبان شاه را به "مجاهد قهرمان" همین تنظیم رابطهبود. 

 سید حاج اصغر علی)و روشنفکری که "یک عمر علیه دیکتاتوری قلم زده"  ،را به "معتاد خمینی"

هر نیرویی را که مجاهدین خلق رهبری سازمان  .نمود تبدیل را به "مزدور و پادوی استعمار" (جوادی

                                                           
213

 ؛ روندی که لنین را به اعتراض وا داشت!بود انجامیده خاص شرایط در عام قوانین تطبیق در ناتوانی و نابجا های تعمیم به سازیها ساده  

 
214

 "!واقعیت بحال بدا" گرنه و نمایند سازگار جزمی احکام و فرمولها با را خود باید اجتماعی پیچیده واقعیتهای  
 

215
 تحلیل و شناخت شرط آنرا فراگیری و پذیرش و دانستند" ماده حرکت بر حاکم عام قانونمندیهای" راستی مارکسی دیالکتیکخلق  مجاهدین  

 .شمردند تحلیل این در صالحیت کسب و جامعه علمی
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هد" جای نمی گرفت، و حتی انتقادی به عملکرد این قطب داشت، بنا بر منطق دیالکتیک در قطب "مجا

خود را در "محور انقالب"، "باالتر و زیرا  جزمی خود در جایگاه "متحدین ارتجاع" قرار می داد؟!

"انقالب ایدئولوژیک" در اعالم پس از پنداشت. چپ تر از مارکسیسم" و در "نوک پیکان تکامل" می 

به اوج انحطاط خود رسید. مارکسیستها از "کمونیست جبرگرا دیالکتیک  ،زمان مجاهدین خلق ایرانسا

از "مجاهد هم سازمان مجاهدین  ؛"ضد انقالبی" بودن آنها را نتیجه می گرفتند ،ستیزی" مجاهیدن

ه مارکسیستها کمی کرد. اثبات از "رژیم خمینی" را "مزدوری" آنها  ،ستیزی مرتجعین چپ نما"

همواره خود را نمایندگان ازلی و ابدی طبقه کارگر می دانستند و غیر خود را به طبقات استثمارگر 

مهارت و جبرگرا منتسب می نمودند، اینبار با نیرویی روبرو می شدند که در کاربست این دیالکتیک 

ود که استالین با همین منطق بباری،  !استبدست آورده از آموزگاران و پیشگامانش صالحیتی فراتر 

با مطلق کردن ؛ کردحذف فیزیکی بنام "عمال امپریالیسم"  سران انقالب بلشویکی و همرزمان لنین را

تضاد حضور ندارند، در یک دافعه بر حق یک پیوند با جبر مادی، آنها که در قطب در دیالکتیک 

زورمداران همیشگی نطق البته مقطبی کردن پدیده ها دیالکتیکی به قطب مقابل آن پرتاب می شوند! 

با نادیده گرفتن درجه پیچیدگی و بغرنجی پدیده های ماتریالیستی جبرگرای دیالکتیک . تاریخ بوده است

منطق جامد سرانجام با تحول به نه تنها در خدمت زورمداران قرار گرفت، بلکه  ،اجتماعی –انسانی 

پیوستبه منطق تغییر ناپذیر جباران تاریخ صوری 
216

بر ضد  تاریخی –اجتماعی پویای ربه تج. اما 

و نه از دو وجه یک تضاد  ،همه تقابلها و چالشها الزاما قطبی می شوندنه  :است این دیالکتیک جزمی

آن  'اثبات'یکی از آندو الزاما به  'نفی'است، و نه همواره  'باطل'و قطب دیگر  'حق'الزاما یک قطب 

می توانند بجای ارتقاء به در یک نظام اجتماعی لوژیک ایدئو –. چالشهای سیاسی دیگری راه می برد

اینکه جریان سوسیال دموکراسی اروپایی  تضادهای آشتی ناپذیر، به تعامل و همگرایی بیانجامند؛ کما

"جنگ سرد" بود. در این جوامع مارکسیسم و لیبرالیسم اندیشه راهنمای ثمره تعامل و همگرایی دو 

غرب، به انگیزه پیروزی آزادی، عدالت و ارزشهای انسانی نبود؛ جور  بلوک شرق سابق با امپریالیسم

و ستم سرمایه داری توسعه طلب غربی، حقانیت مارکسیسم را اثبات نمی کرد؛ فروپاشی بلوک شرق 

، نیز به معنی اثبات حقانیت سرمایه داری لیبرال نبود... باری، دیالکتیک جزمی سازمان مجاهدین خلق

 و آشتی ناپذیر مارکسیسم و لیبرالیسم را تضاد حق و باطل می دید: قطبی  ظاهراتضاد 

"تفکرات سرمایه داری کوچک، با ... رد سرمایه داری در ابعاد بزرگ و پذیرش آن در ابعاد کوچک، چنین وانمود می 

بدون آنکه نقاط نماید که گویا جامعه پیشنهادی اش همه نکات مثبت دو جامعه کاپیتالیستی و سوسیالیستی را داراست، 

به معنی وسط بین حق و باطل و تکامل و ضد ... )ضعف آنها را داشته باشد، و بدین طریق با اتخاذ مواضع بینابینی 

...( زمینه را برای حفظ استثمار ولو در ابعاد کوچک حفظ می کند... که البته در نهایت گریزی جز رفتن به سمت تکامل

                                                           
216

 .رود می بکار هم( الئیک یا و ناسیونالیست ،دینی) استبدادی حکومتهای جانب از کردن قطبی منطقشایان یادآوری است که   
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زش و تشریح اطالعیه تعیین مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران در )"آموسرمایه داری بزرگ ندارند" 

در نقد پیوسته نیز که مارکسیستها این دیالکتیکی بود  ؛(۷۶برابر جریان اپورتونیستی چپ نما"، ص 

. روندهای کار می بستندو "سوسیالیسم خرده بورژوایی" ب "سیاست اقتصادی خرده بورژوازی"

و بسیاری از مجاهدین خلق سازمان نقالب به این دیالکتیک پوزخند زد! سیاسی آتی در ایران پس از ا

، لیبرال بورژوازیاز بسیار زودتر  ،جریانات مارکسیستی که خود را نماینده طبقه کارگر می دانستند

سر از اردوگاه  ،کردند می بینی پیش برایشان را" خلق ضد جبهه به خلق جبهه از"شتابان  گذرکه 

البته در میانه حق و باطل قرار گرفتن نشانه ای از شرک  !رگ )امپریالیسم( در آوردندسرمایه داری بز

هر حق و باطل را نمی توان بر هر مجموعه متضادی منطبق کرد. تقابل ولی  ؛با خود بهمراه دارد

تضاد آشتی ناپذیر و قطبی شده در جامعه و تاریخ را نمی توان تضاد حق و باطل یا تکامل و ارتجاع 

و  "کاپیتالیسم"تضاد میان قطبهای قدرت در تاریخ جهان تازگی نداشته است و با تضاد دو بلوک . امیدن

تقسیم  هم آغاز نشد. تضاد دو بلوک یاد شده همچون اسالف تاریخی شان جهت تقسیم و باز "کمونیسم"

بخش و عدالت  و نبرد آزادی ،کارگران و زحمتکشانجهانی در جبهه نیز جهان بود؛ "بلوک کمونیسم" 

مبارزه با زیر نام پرولتاریا و  "کمونیسم بلوک"قرار نمی گرفت.  جز بدالیل تاکتیکی ،خواهانه آنها

بشدت تنگ کرد؛ در حالیکه در را فضای سیاسی و ایدئولوژیکی در جامعه  ،استثمارامپریالیسم و 

از جوامع سرمایه داری  حقوق کارگران و زحمتکشان دستاورد بهتریاحقاق زمینه عدالت اجتماعی و 

که تضاد آشتی ناپذیر همواره میان حق و باطل و یا تکامل ندانست دیالکتیک مارکسیستی نداشت. لیبرال 

طول در جبهه باطل و ضد تکامل نیز نبرد قهرآمیز سازش ناپذیر را در ندارد؛ و ضد تکامل جریان 

جهان را دو قطبی کرده اند؛ بی آنکه یا  جامعه وهمواره ناهمساز ستمگر نیروهای . ایمآزموده تاریخ 

ایدئولوژیکی  و تحول ،همچنین تجربه فروپاشی "بلوک کمونیسم" یکی از آنها حق و تکاملی باشد.

نشان داد که تنها راههای نیمه سرمایه داری و خرده سرمایه داری  ،لیبرالیسم احزاب مارکسیستی به نئو

آورد؛ "انقالب می سرمایه داری بزرگ در  سر ازکه نبود یا "پذیرش استثمار در ابعاد کوچک" 

پر پیچ از داالن ضروری توانست بدون گذر  گورباچفکمونیستی" و "بلوک کمونیسم" با پروستاریکای 

)از خرده بوژوازی فقیر به خرده بورژوازی میانه حال و سپس به خرده اقشار و طبقات میانی و خم 

ضمنا و  سر از سرمایه داری بزرگ در آورد( ...لیبرالبورژوازی مرفه و سرمایه داری متوسط 

به سینه تاریخ هم مارکسیستی در باره تکامل خطی و برگشت ناپذیر تاریخ را جبرگرایانه دیدگاه 

است  در حالیتحول یکسره "انقالب کمونیستی" و "بلوک کمونیسم" به سرمایه داری بزرگ  .بچسباند

کوبا همچنان در برابر امپریالیسم و "سرمایه داری  "دهقانیسوسیالیسم "و  "انقالب توده ای"که 

برای بیان منطق جامد صوری زورمداران تاریخ همانگونه که به  ،باری بزرگ" مقاومت می کند!

"حقانیت" دیدگاههای خود روی آوردند، با تشکیل بلوک قدرت نوین و سیستم دو قطبی جهان از 
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ند؛ دیالکتیکی که درست همچون منطق صوری با تجربه پویا بهره مند گشتنیز دیالکتیک مارکسیستی 

آغاز می کرد. تفاوت )ولی ثابت انگاشته شده( احکام ذهنی ثابت نشده پدیده شناسی را با بیگانه بود و 

تضاد قطبی یک دیالکتیک مارکسیستی، دو قضیه کبری و صغری قیاس منطقی در آنجا بود که در تنها 

تی چرا مارکسیستها پس از فراز و نشیبهای بسیار، سرانجام به درک ارسطو براسرا نمایش می دادند! 

مطلق گرایی هنگامیکه تعقل در تنگنای ثنویت و تنزل دادند؟  'جدل'به از دیالکتیک رسیدند و آنرا 

باشد، بریده از تجربه پویا ی که ؛ از این مرحله منطقبه تقدیس زور و خشونت می پردازدشود،  گرفتار

به در نظام دو قطبی پیشین سلطه گران و زورمداران رقیب  !؛ یعنی منطق صوری ارسطوآید بکار می

وجود ندارد و هر راه سوم( یا )مردمان جهان می باوراندند که امکان بیطرفی و اتخاذ موضع مستقل 

. فتقدرت قرار خواهد گربزرگ در مدار جاذبه یکی از دو قطب  ،و دیر یا زود ،خواه نا نیرویی خواه 

مجاهدین خلق نیز از نقد بینش و روش مارکسیستی پرهیز می کردند تا مبادا "بهترین دستاویز" را به 

توجیه تجاوز ارتش  .)همانجا( !"اسالم را بعنوان ایدئولوژی التقاطی و نهایتا میرنده تخطئه کنند"آنها بدهند تا 

به رهبری میرزا کوچک خان گیالن تبرئه شوروی در شکست انقالب  ،افغانستانو  سرخ به چکسلواکی

بحران شاخ تأسیس کشور اسرائیل و در مصدق، محمد دکتر نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری و 

امکان بیطرفی این ادعا که "در نظام دو قطبی ت می گرفت. أاز این "پرهیزگاری" نشتماما  افریقا و...

و نبود استقالل در بینش و روش سیاسی  'رتفلسفه قد'وابستگی مدعی به نشانگر وجود ندارد" اساسا 

قدرت نمی تواند )و یا چند قطبی( نظام دو قطبی در دیدگاه توحیدی و سیاست حق مدار، . می باشدوی 

با باری،  نیروها باشد. اجتماعی –مبنای سنجش و ارزیابی دیدگاهها و رویکردهای سیاسی و اقتصادی 

؛ ب قطب دیگر قدرت )سرمایه داری بزرگ( شدندمارکسیستها عمدتا جذشرق، بلوک فروپاشی 

فلسفه و می دانیم که نمایان ساخت؛ که پیوند ریشه ای دیالکتیک مارکسیستی را با فسلفه قدرت رخدادی 

، در فلسفه قدرت با منطق جامد صوری توجیه می شد.تنها پیش از این تا تنی بر ثنویت است و بمقدرت 

در  سرمایه داری هم پیروز میدان نبرد با کمونیسم بود! ؛ن باشدبا قدرتی است که پیروز میدا "حق"

تضاد میان حق و باطل یا تکامل و ضد تکامل تشدید شده و قطبی می گردد؛ نیز،  دیالکتیک مارکسیستی

قطب حق و تکاملی بر قطب کهنه و میرا غلبه می کند و تعیین کننده کیفیت نوین پدیده اجتماعی می 

نمی دانستند "حق" با سرمایه داری بوده کسیستها در "جنگ سرد" تنها آن بود که ایراد کار مارشود. 

د" و در قدرت روزافزون و گسترش یابنده ن"بر سر عقل آمدبا فروپاشی بلوک قدرت شرق ولی  ؛است

ستایشگر قدرت بود و به ارزشی که اساسا دیالکتیک مارکسیستی  !ستندجغرب حقانیتی ستودنی 

باشد، پایبند نبود"مادیت" نیافته 
217

 .جستجو کند 'قدرت'در جز حقانیت را نمی تواند فلسفه ماتریالیستی ؛ 

                                                           
217

جایگاهی نداشت؛ نگاه کنید به بخش اول از کتاب "امام علی و ستون پایه های سیاست حق مدار" از این  اخالقسیاست مارکسیستی نیز در   

 نویسنده. 
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نیز مزید بر  در تبیین هر تجربه خاص اجتماعیجامعه شناختی مارکس ناتوانی در تطبیق قوانین عام 

و پیروان دیالکتیک مارکسیستی را به تعمیم های ویرانگر و فرمول بندی های جهانشمول علت شد و 

باری، فراگیر کشاند و از شناخت علمی واقعیت های متغیر، پیچیده و چند بعدی اجتماعی باز داشت. 

کوشش مجاهدین در  ؛باشدمارکسیستی این تنها ماتریالیسم بود که می توانست چتر فلسفی دیالکتیک 

    .   نتیجه ای جز انحطاط اندیشه توحیدی در بر نداشت ،این دیالکتیک"تبیین توحیدی" 

                                                                

سارتر دیالکتیکمیکرو . ۹
218

: 

 دوگانه حرکت بر ودانست  برعکس و 'ذهنیت' به 'عینیت' ازگذر  متضمن را دیالکتیک سارترژان پل 

 باره رد انگلس ادعای درستیه ب سارتر. فشرد پای ،باطن کردن ظاهری و ،ظاهر کردن باطنی

ویژه  دیالکتیک بهوی اما  ؛دانست دیالکتیک نابودی و تباهی راو جامعه  طبیعتهمانند  دیالکتیک

دیالکتیک  !و طبیعت را بالکل از قلمرو دیالکتیک بیرون راند درنک عنایتیهیچ  طبیعی علومطبیعت و 

چهارچوب از نیز یسم اگزیستانسیالفلسفه ه بود، در پیوند با به جهان انسانی محدود شدکه  ،سارتر

 پایه بر را دیالکتیکبرخالف مارکس،  سارترگشت. تاریخی انسانیت به افراد انسانی منتقل  –اجتماعی 

 خواهیم نمی اگر": است دیالکتیکخاستگاه  فردی، پراگزیس. نشاند انسان)و نه اجتماعی( فردی  تجربه

 آورد بر سر افراد از دیالکتیک این که باید آید، در بیعیمابعدالط قدر و قضا بصورت و گردد الهی قانون یک دیالکتیک

نیز  را انسانی پراگزیسسارتر . "شود می ناشی فرد از تجربه حتی" ؛"فردی فوق مجموعه بهمان یا فالن از نه

 سخن" آزادی مثابه به انسانی پراگزیس" و" دیالکتیکی آزادپراگزیس " از؛ کرد یکی انسانی آزادی با

 ضد"هر دو را ، و درک وارد انسانی پراگزیس در را 'پراکندگی' و 'آرامش' میهامفچنین هم سارترگفت. 

 به پی در پیدر دیالکتیک اگزیستانسیالیستی سارتر  اجتماعی طبقات و گروههادانست. " دیالکتیکی

 درنالحظه های  از برخی در تنها باشددر جنبش  کامال که ای طبقه؛ شوند می تهدیدآرامش  و پراکندگی

افراد انسانی پیوسته در تکاپو و جنبش بسر می برند؛ در برابر، . یابد می تحقق تاریخ انقالبی و

 ازاما . کند می محیط مادیت اسیر را انسان که نیازی است؛ نیاز به پاسخینیز افراد انسانی  پراگزیس

 این. آورند می بر سر تاس تقابلی که دیگران با مناسبات شوند، ارضا توانند نمی نیازها همه که آنجا

اجتماعی  مبارزه پیدایی کنند؛ نمی حمایت" انسانی غیر روابط و ها علقه" برابر در را افراد ،مناسبات

اجتماعی  مناسبات .است مستقر 'کار' در بویژهانسانی  پراگزیس. نیست منتفی قهر و استثمار و کینه و

 و تعریف خویش خود از خارج وجود توسط نانسا آن در کهاست  دیالکتیکی تجربت از ای لحظه کار

                                                           
218

 جامعه و دیالکتیک" کتاب در گورویچ ژرژ انتقادی بیان بهسارتر " دیالکتیکی خرد نقد" کتاببر پایه دیدگاههای موجود در  بررسی این  

 .است" یشناس
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 بساه مذهب. دش نزدیک بساه اتمیست و مکانیکی گرایی فرد به سارتربدینگونه، . شود می تحدید

 آنستکه پی در سارتر دیالکتیکمیکرو . است" همه ضد بر همه" جنگ آن سرآغاز و نیست دیالکتیکی

عقل گرایی و انگار گرایی، بستر و  گرایی فرداز ی پیوند. سازد جدا فردیعمل  از را اجتماعی قالبهای

 عقلد؛ راقعیت اجتماعی مستقل از ذهن انسان وجود نداواند: گسترده را  سارتردیالکتیک نظری 

ساخته و پرداخته را  اجتماعیسامانه  نیز بساه است. ضرورت و آزادیسنتز هم عقل ! آنست سازنده

 تقدم سارتر نزد ولی نداردجایی  بساهعقل گرایی  در اریخیت بعد که تفاوت این بادانسته بود؛  "عقل"

تاریخاساسا و  دارد تسلط و
219

سارتر  دیالکتیکی عقل قله "تاریخی عقل". شود می کل جامعه جانشین 

بعد تاریخی واقعیت ، و هستند تاریخ بسوی گذرگاهیتنها  اجتماعی طبقات سارتر، باور در. است

دیالکتیک را بدون یک دیدگاه فلسفی که بر آن استوار  سارتر .ط استاجتماعی بر خود این واقعیت مسل

ولی  ؛بدون پایگاه فلسفی دیده نشده استنیز تاکنون هیچ دیالکتیکی . امکان پذیر نمی داند ،گردد

دیدگاههای فلسفی سارتر )مکاتب اصالت وجود، اصالت عقل، اصالت فرد و اصالت ایده اجتماعی( تنها 

امکان حضور می دهند؛ خرده دیالکتیک نیز راهگشای هیچ تبیینی از جهان نخواهد  به خرده دیالکتیک

 روش مقام در دیالکتیکنمی توان نادیده گرفت. هم را ه سففل و دیالکتیک یانمرز مبود. همچنین، 

در مرز میان علم و نیز ؛ و در بیان عامترین قوانین حاکم بر هستی است علم و فلسفه بر مقدمشناسایی 

 جای می گیرد. سفه فل

حد  دو به هرگز انسانیجهان ( ۱ :آنستکه سارتردر "نقد خرد دیالکتیکی" قابل تأمل ویژگیهای از 

 تواند نمی انسانی علوم( ۲ ،دارد وجود آندو میان شدی و آمد همواره و رسد نمیگذر ناپذیر  افراطی

هرگز  اجتماعی حیات( ۳، دندریاب تیبدرس آنرا ویژه دیالکتیک آنکه مگر دنکن مطالعه را انسانیجهان 

ی روندهانیستند و  یافته پایان انسانی کلیتهای( ۴ ،گردد آزاد بندی و قید هر از یکسره تواند نمی

 نیستند.  یکسان ، برخالف دیالکتیک هگل،آگاهی و هستی( ۵، به سرانجام نمی رسنداجتماعی هرگز 

 به تواند نمی دیالکتیک" کهیافت در را دیالکتیک سلبی جنبهوی که بر سارتر خرده می گیرد گورویچ 

"بپردازد تبیین
220

. در این نادیده گرفت "گشاید می را تبیین راه دیالکتیک" کهرا آن اثباتی جنبه ولی ؛

است؛ زیرا طبیعت جهان که میکرو دیالکتیک سارتر اساسا ناتوان از راهگشایی تبیین بگویم باید باره 

است. سارتر را در بر گرفته هستی فردی انسان تنها کتیک حذف کرده و و هستی اجتماعی را از دیال

 می خویش خویشتن از اجتماع از گذر در انسانساخت:  وابستهاگزیستانسیالیسم  فلسفه به را دیالکتیک

 نیست؛نیز  هگل فلسفه استواری به سارتر فلسفه. یابد می را آزادی و گردد می باز بدان سپس و گسلد

                                                           
219

 نکرده است. جدا هم از را تاریخی آگاهی یا نگاری تاریخ و تاریخی واقعیتسارتر   

  
220

 است.  گردانده همسنگ مکانیکی علیت آنهم 'علیت' با را 'تبیین' سارتر البته  

www.takbook.com



~ 266 ~ 
 

 تمایز و تنوع به سارتر. بیافریند را جامعه حتی و را جهان خداوند همچون تواند نمی ردیف هستیزیرا 

 چیز هیچ آنجا در" کهگفت  سخن دیالکتیکی تجربه از اینکه بای نکرد؛ و عنایتنیز  دیالکتیکی اسلوبهای

 باز سر انیانس تجربه پیوسته کردن بنو نو از اما" برخاست جویی پی به" باید و" نیست محقق و قطعی

که در دیالکتیک سارتر ابتکار و خالقیتی دیده نمی شود. این دیالکتیک نه تنها بگویم در پایان باید . زد

 ص، دیالکتیک و جامعه شناسی)است  "مارکس و هگل مذاهب و اگزیستانسیالیسم از سنتزی" بگفته گورویچ

 . از فرد گرایی سرمایه داری استر آمده اساسا ب؛ بلکه (۲۳۳

  

  :فلسفه از دیالکتیککردن  جدا؛ کوششی نافرجام در گورویچژرژ فوق تجربه گرای  دیالکتیک. ۱۰

آنرا  اجتماعی؛ اما قالب می کند انسانی واقعیت به منحصررا  دیالکتیک قلمروهمچون سارتر  گورویچ

 دیالکتیکاند. می د اجتماعی – انسانی واقعیت زدایی تتمیم و تتمیمرا  دیالکتیکسازد. وی می  برجسته

این  دراست.  انسانی های کلیت و ها تمامیتافتادن  ساخت از و شدن ساختهروند  واقعی حرکت بعنوان

 . ستیزند می خویش بیرونی و درونی موانع با تمامیتهاروند، 

 دیالکتیکیمنطق  ؛است انسانی های تمامیت و کلیتهاپویش  شناخت روش همچنینگورویچ  دیالکتیک

بخودی خود  طبیعتولی  باشد، اعمال قابل نیز طبیعی علم یک بر اسلوبها از برخی درمی تواند 

تأکید احکام آنها جزمیت های تاکنونی و  قالبهای نظری دیالکتیکبر تنگنای گورویچ نیست.  دیالکتیکی

 سیستم" دائمی ساختن واژگون برایاست  دستاویزیجزمیت ستیز است؛ وی  دیالکتیکیمنطق دارد. 

 . شونده بنو نو پیوسته موشکافی و نگری ژرف برای" ریی نظها

 انسانی علوم در. است انسانی علوم در تجربه ازی جدا طبیعی علوم در تجربه گورویچ، دیالکتیک در

 پویش یک آغوش هم اجتماعی – انسانی واقعیت زیرا شود می دیالکتیکی مضاعف بطور تجربه

 پراگزیس. است دیالکتیکی آزمون در دخیل انسانی ضریب تنها طبیعی علوم در اما است؛ دیالکتیکی

 . است واقع امرپویش جدالی  جلوه نخستین اجتماعی

 قابلجدالی  هر پویش بر که کرد عرضهتقابلی خاص اسلوب  یک توان میدر دیالکتیک گورویچ ن

ابل تق اسلوب پنجگورویچ . شود می منجر تناقضها ستایش و تورم بهاسلوب واحد  باشد؛ اعمال

 .مناظر تقابل و شدن قطبی ابهام، جانبه، دو تضمن متقابل، اکمال: استمتمایز کرده  هم از را دیالکتیکی

 می داند.  برجسته شناسی جامعه در بویژهرا  اسلوبها اینوی 
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 هیچ ولی دارد؛ باز" پذیرفته پیش از" های فلسفه به پیوست از را دیالکتیک که است صدد در گورویچ

گورویچ  که انتقادی. گذارد نمی بازمی شوند " پذیرفته پس از"ی که های فلسفه با پیوند رایب نیز راهی

 در را دیالکتیک سلبی جنبهگورویچ  :به خود وی رواستپیش از سارتر روا داشته است،  سارتر به

تنها  زد ووی تأکید دارد که دیالکتیک به "تبیین" نمی پردا! کرده است رها آنرا اثباتی جنبه ولییافته 

بی "راه تبیین را می گشاید"، اما روشن نیست این کدام "تبیین" است که دیالکتیک راه آنرا می گشاید؟ 

؛ زیرا که دیالکتیک راه آنرا گشوده است( آن تبیینی نیست فوق تجربه گراییم" )یستردید "هیپر آمپیریس

تانه از پیوند دیالکتیک با هر گونه ! افزون بر این، گورویچ سرسخ؟خود آنرا دکترین فلسفی نمی داند

 رئالیسم و میسآمپیریس به دیالکتیک سرنوشت کردن وابستهکه می داند فلسفه ای باز می دارد. وی 

 هیپر، مدعی می شود که (۲۴۳ صدیالکتیک و جامعه شناسی، )وی را نمایان می کند  دیدگاه تناقض

 تجربه به بلکه باشد، فلسفی دکترین که کند نمی باز سر آمپیریسمی فراخنای به دیالکتیکی میسآمپیریس

. او "باورنکردنی" و "کننده غافلگیر" حتی و" متنوعند و متغیر نامتناهی بطور" که دارد نظر هایی

 قالبهای پیوسته کهاست  ای تجربهو  واقع امرپایان ناپذیر  غنای جویی پیی شود که انگیزه وی ممدعی 

)گورویچ(، از  است نبوده فلسفی موضعگیری یک نخست گرایی تجربه اما اگر. دهد می تغییر را خود

 مذهبکه در قالبهایی چون  همان آغاز یک مکتب یک بعدی معرفت شناختی بشمار می رفته است

و  نمود اصالت مذهب عمل، اصالت مذهب انتقاد، اصالت مذهب تداعی، اصالت مذهب حس، اصالت

دشتبدیل ی فلسفآشکارا به مکتب  هستی اصالت مذهب
221

است و  دیالکتیکی 'تجربه'درست است که . 

شکند می هم در پی در پی را خویش قالبهای
222

دیالکتیکی نیست و قالبهای خود را  'تجربه گرایی'، اما 

جهان واقعی و پدیده های به کلی گورویچ نتوانست بفهمد که دیالکتیک اساسا یک نگاه  !نگه می دارد

چون  توان و می باید دیالکتیک را از فلسفه های تنگ یک بعدی می. اندیشه استروش شناخت و 

پیشاپیش تأثیر متقابل پدیده ها را نفی و...، که  اصالت حس یا اصالت عقل، اصالت روح یا اصالت ماده

فلسفی تعقل از مطلق ولی جدایی  ؛، جدا کرددنکاربرد دیالکتیک را تنگ می گرداندامنه د و نمی کن

شناختهای علمی بویژه در زمینه انسانی در تعمیم عقل خود ثمره دیالکتیک یرا امکان پذیر نیست ز

است و  کننده غافلگیر و متنوع، متغیر نامتناهی بطور تجربهآیا این دیدگاه که براستی است. اجتماعی 

قد در ن گورویچخود یک دیدگاه فلسفی نیست؟ قالبهایش تغییر می کند،  هموارهدارد و پایان ناپذیر  غنای

 میسآمپیریس راه او نهیم، کناری به را (؟) "مطلق با تهخفی بازی" اگر که گوید میته خدیالکتیک فی

                                                           
221

 آمپیریسم": چسباند می دیالکتیک بهجهت "محکم کاری" و اطمینان از طرد هر گونه دیدگاه فلسفی از دیالکتیک، گورویچ "رئالیسم" را هم   

 رئالیسم؛ غافل از آنکه (۲۴۸ صهمانجا، ) "نمایشگرند و نماینده را منحصر امر یک بلکه نزدیکند خویشاوند تنها نه دیالکتیکی رئالیسم و دیالکتیکی
 هم یک دیدگاه فلسفی است!

 
222

 می گمان که زمانی و است رمیده ما از ایم آورده بدامش خویش پندار به که هنگامی. آید می در شکلی به لحظه هر که است عیاری بت شبیه تجربه"  

 یک در هم اینها همه و ایم گردیده قربانیش ایم یافته خالصی بندش از کنیم می فکر که وقتی و ایم خورده ویرا گول ایم یافته دست سویدایش سر به کنیم

 (.۲۴۶ – ۲۴۷)همانجا، ص  "است افتاده اتفاق لحظه
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 گورویچ، فلسفه در هدفداریو  جهتگیریو عنصر  مطلق نبود اما؛ است کرده هموار را دیالکتیکی

 متمایل گرایی حس به که آنجا از گورویچ. ساخت گرفتار حسی تجربه تنگنای در را وی دیالکتیک

 می گرایی عرفان و گرایی عقل ترک و" گرایی تجربه فوق" با پیوند در را دیالکتیک نجات راه است،

 دو آن شر از تا یابد پیوند شناختی معرفت نگر یکجانبه مکاتب از یکی با باید دیالکتیک چرا؛ اما داند

 درونی جهان و بیرونی واقعی جهان تعقلی – تجربی شناخت روند در دیالکتیک ؟!گردد رها دیگر

 و عقلی اولیه اصول با دیالکتیک رویی در رو به پوزیتیویسم و میسآمپیریس با آن پیوند است؛ آمده بدست

 او که شود می سبب گورویچ پوزیتیویستی گرایش .انجامد می شناخت فلسفی – عقلی نیازهای پیش

 زیرا ؛کند ارزیابی رونده فرا کدیالکتی یک ،است سلبی و ترکیبی ضد کهنیز  را پرودن دیالکتیک

 وی تأکید دارد که .(همانجا) سازد می ممکن را اجتماعی آرمان یک تحقق که است راهی گشاینده

؛ کند فرض را ارزشهایی تحقق جهت جامعه برای رونده فرا پویش یک پیش از تواند نمی دیالکتیک

 "آستانه تبیین"دیالکتیک تا با چرا او که نمی گوید که دیالکتیک خود چه ارزشهایی را نهفته دارد؟ ولی 

و به تبیین جهان و آرمانهای بر انگیزه ای برای تداوم حقیقت جویی نمی یابد در آنجا رود، می پیش 

مکتبی را فرض کرده پیش از هر دیالکتیکی، پاسخ روشن است! او آمده از دیالکتیک نمی پردازد؟ 

  !  "نوین "پوزیتیویسمسارتر و نامیده " "فوق تجربه گراییاست؛ مکتبی که خود آنرا 

. گوید می ترک را سه هر ؛(عرفانی) اشراقی نه و گرا عقل نه باشد، گرا حس تواند می نه دیالکتیک

 می ویران و سازند می را خود رجوعی قالبهایو در پیوند با یکدیگر  پیوسته انسانی تجربه و عقل

 و عقل با اساسا که نیز عرفان. یابد پیوند گرایی عقل و ییگرا تجربه با تواند نمی دیالکتیک پس کنند؛

 .ماند می فلسفه و علم قلمرو از بیرون مکتب این است؛ بیگانه واقع امر تجربه

  

  جهان  بر حاکم قوانین عامترین

قوانین حاکم عامترین کشف شناخت پویش جدالی امر واقع و در تاریخ نقد و بررسی کوشش اندیشمندان 

نوین باید پیوسته در پرتو دستاوردهای این قوانین را به عینه نشان می دهد که های خلقت،  بر پدیده

؛ در و بر تجربه پیوسته متغیر و نو بنو شونده منطبق گرداند دانش بشری و تعقل منطقی بازنگری کرد

فلسفه و و  در معرفت شناسیی انسانحقیقت جوی غیر اینصورت، دیالکتیک بجای باز کردن راه اندیشه 

را به جزمیت انسانی اندیشه  ؛می گرداندثابت انگاشته شده واقعیتهای بیرونی را پیرو احکام ذهنی ، علم

پایه این نقد و بر  زورمداران قرار می گیرد.فلسفه های یک بعدی  در خدمتدیدیم می کشاند و چنانکه 

شود و عامترین قوانین هستی  بررسی شایسته است پویش جدالی امر واقع از زوایای گوناگون مطالعه
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تنها ؛ عمل نمی کنندجدا از هم در واقع قوانین این شناخته گردند. پیش از این مطالعه باید یادآور شوم که 

 برای آسانتر کردن فهم آنهاست که جداگانه بررسی می شوند: 

      

 'گردیدن'و  'شدن' در ستهپیوهمه  انسانی های پدیده تا زیستی و فیزیکی های پدیده از: و تغییر حرکت

پدیده های جهان هستی پیوسته از حالی به حالی دیگر، از وضعی به وضعی دیگر، و از کیفیتی هستند؛ 

 ماهیت و شکل در تغییری گونه هر که ها پدیده و اجسام جابجایی تنها نه به کیفیتی دیگر در می آیند.

 عبارتند جهان تکامل و گسترش و پیدایش بترتی به حرکات. رود می بشمار حرکتپویش یا نیز  آنها

 حرکت ،(اجسام جابجایی) مکانیکی حرکت ،(غیره و پروتونها الکترونها،حرکت ) ای ذره حرکت: از

شیمیایی حرکت  ،(اتمها ترکیب و تجزیه)معدنی  –شیمیایی  حرکت ،(اجسام مولکولی حرکت) فیزیکی

 و( یانسان و جانوری، گیاهیحرکت ) زیستی حرکت، پدیده های حیاتی(ایی در شیمیحرکت ) آلی –

فکری و اجتماعی حرکت
223

 جدایی انسانی اندیشه و جامعه و طبیعت پویش و تکاپو از ،بنابر این. 

آورد می پدید را زماناست که  واقعیت پویشاین  ؛است ناپذیر
224

 ساده به منحصر را حرکت بسیاری. 

 شناخت و نیوتونی مکانیک پیشرفت با. کردند یم مکانیکی حرکت یعنی آن شکل ترین ابتدایی و ترین

 اما. پنداشتند یکسان ساعت کار با را آفرینش دستگاه عمل بسیاری سیارات، تاحرک و شمسی منظومه

پدیده حرکت قوانین . پیچیده تا ساده از؛ دارد را خود ویژهحرکتی  قوانین و حرکت ،هستی بخش هر

را و روان تکاپوی اندیشه پویش و ساده تر است؛  های پدیده یحرکت قوانیناز تر های متکاملتر پیچیده 

آنها که ناتوان از درک با حرکت فیزیکی و حتی حرکت بیولوژیک )ارگانیک( نمی توان مقایسه کرد. 

به ساده اندیشی می افتند و مثال پویشهای ساده هستند، یا گون هستی ادر بخشهای گونتفاوت کیفی پویشها 

پیچیده و عالی روانی و اجتماعی پویش های مکانیکی و فیزیکی( را بر حرکت تر بیولوژیک )و حتی

اندیشمندان  .می شوندروانی  –حرکت قانونمند اجتماعی و فکری و یا اساسا منکر  ؛تطبیق می دهند

 اجتماعی، داروینیستهای تها،یسمکانیس)اجتماعی مغرب زمین در گذشته عمدتا به دسته نخست 

 برایتعلق دارند! ( لیبرالی نو گرایش)بیشتر به دسته دوم ی غرب امروزمتفکران و  ،...(و فرویدیستها

هستی  جهان تکاملی روند به بایدنخست  آن، قوانین و جهان در گوناگون پویشهای کیفی تفاوتهای درک

 : انداختی نظر

                                                           
223

 .شد خواهند بررسی دومدفتر  در پاسخها است؛ فلسفی پرسش یک این شد؟ خواهد متوقف اینجا در حرکت یاآ  

 
224

با تئوری نسبیت دانسته شد که مفهوم زمان نسبی است؛ حقیقتی که هنوز بسیاری در مباحث فلسفی و مذهبی بفراموشی می سپارند؛ گویی   

 ماتریالیسم)" شود می نیز تغییر مفهوم شامل قهرا بردارد در را زمان چون واقعیت": نوشت یاران دکترپذیرش و درک آن دشوار است! باری، 
 .دارد بر در را زمان است متغیر چون خارجی واقعیت: است درست سخن این وارونه حالیکه در ؛(۵۶ ص دیالکتیک،
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 از کهپدیدار شد  سیالی شکل بی ماده( پیش سال میلیارد ۱۵ حدود)پی انفجاری  در ،کنونیدانش  بر بنا

آمد پدید یدروژنه عنصر آن درون
225

 از پس که ابری آمدند؛ در بحرکت رقیقی ابر بشکل ذرات این. 

 آورد پدید را کهکشانی آن پاره هر و پاشید هم از سپس متراکم ابر. شد متراکم درونی انفعاالت و فعل

 پیدایش و عناصر ترکیب روند در نیز ها ستاره تکوینکرده اند.  شماره را آنها ازها میلیون تاکنون که

 پدیدار دوم نسل های ستاره عمر مراحل آخرین در رادیواکتیو عناصر گرفت؛ صورت سنگین عناصر

 که شد متراکمی انبوهشکل  گازی توده شیری راه کهکشان در پیش سال میلیارد ۵ به نزدیک. گشتند

 حرکت این ...ندفتگر شکل سیارات دیگر آن بقایای از حالیکه درتبدیل گشت؛  خورشیدبه  سرانجام

 با. دارد ادامه همچنانو دیگر اجرام آسمانی  ستارگان و کهکشانهاتحول  و تکوین روند و نشده متوقف

 حرکت به بدینگونه و است ماده تحوالت از جدیدی مرحله کهگرفتند  شکل بلورها ،گازها شدن جامد

 پس و خورشید تابش آغاز باگشت.  افزوده اییشیمی حرکت سپس و فیزیکی حرکت طبیعت، مکانیکی

 از مرکب نیز انبوهی ابر و شد جامد زمین بیرونی پوسته نخستین، شدید گرمای کردن فروکش از

شت. دا پی در راه سالهزاران  سنگین بارش که ابری فت؛گر فرا را زمین گرد اکسیژن و یدروژنه

 ترکیباتبه پیدایش  آسمان برق و خورشید تابش. نددمآ پدید معدنی مواد انواع با زمین روی آبهایسپس 

 خود بدور که ملکولهایی آنها بدنبال و ،دارند تکثیر قابلیت که سنگینی ملکولهایراه برد.  آبها در آلی

 ،دنکن می مثل تولید کهملکولهایی  سرانجام و دهند، می انجام دفع و جذب عمل و دارند ژن از غشایی

 شمسی منظومه تشکیل از پس سال میلیارد چهار حدود حیاتیهای سلول نخستین ترتیب بدین. آمدند پدید

 جانوری و گیاهی گونه دوبه  ها یاخته تک ..بود. بیولوژیک حرکت آغازو این در زمین ظاهر شدند؛ 

 داران مهره سال میلونها از پس جانوری، گونه دریافت.  ادامه مسیر دو در تکاملیو پویش تقسیم شدند 

. پستانداران و پرندگان خزندگان، دوزیستان، سپس شد؛ پر گوناگون ماهیهای از دریاها و نددش پدیدار

هزار  ۴۵کنونی حدود  انسان پستانداران، رده درپویش و تکاپوی زیستی  سال میلیون دهها پایان در

 آغاز زمین کره روی بر اجتماعی – فکری حرکت انسان،ظهور  باپا به عرصه گیتی نهاد. سال پیش 

ساخت ابزار، کشاورزی و یکجا این حرکت، انسان را از دوره شکار و گردآوری خوراک به گشت. 

، اجتماعی – فکری (؛ در ادامه حرکتدر حدود ده هزار سال پیش آغاز تمدن) نشینی هدایت نمود

 ؛ندداشتن وجود طبقاتدولت و تمدنها  نخستین ردبازرگانی رشد کرد و خط و کتابت اختراع شد... هنوز 

 از ومشارکت داشتند جامعه امور حیاتی  در توانایی اندازه به همهدر کار نبود!  'زور'و  'زر'

 موجباجتماعی در تمدنهای اولیه  – فکری حرکتتداوم ی اجتماعی بهره مند می شدند. دستاوردها

و زندگی  تولیدفی کمی و کیو گسترش تا آنجا که پیشرفت  گردید؛ تولیداجتماعی  –فنی  های شیوه بهبود

                                                           
225

فتر بعدی بررسی می شوند. برخی آفرینش را از ماده در زمینه آغاز آفرینش نظریه های علمی و فلسفی بسیاری موجود است که در د  

در این "تخم" رخ داد( و... بوده است؛ برخی نیز  بزرگ انفجار یاازلی آغاز می کنند که سدیم، ابر هیدروژنی و یا تخم کیهانی )بینگ بنگ 
 . آمد پدید نیستی از هستی و ،نبودهیچکدام  مکان  و زمان و انرژی و مادهمی گویند 
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.. در حکومتی، حقوقی و فرهنگی را پدید آورد. –نهادهای سیاسی سازمانهای دفاعی، نیاز به اجتماعی، 

انسان را  ،خواهی فزون و طلبی بینهایتو  خورد همر بنیز  انسان روانی –فکری  تعادلاین روند، 

همچنین به اعمال زور و انباشت ثروت وسوسه کرد
226

تهای زورمدار توسعه طلب و دولدر پی آن، ؛ 

، پلیس آکرو ،جمشید تخت ثمود، و عاد کاخهای مصر، اهرام ند:یافت تکویناستثمارگر  طبقاتینظامهای 

نیز کم کم  تولیداجتماعی  –های فنی  شیوهند. شد ساختهو اسیران  بردگان نیروی بهو...  چین دیوار

به عرصه  ،یا همگام با آنو  ،داری پس از بردگیتکامل یافتند، و نظامهای طبقاتی زمینداری و سرمایه 

کشاورزی  زمین به وابستهتاریخ اجتماعی انسان در آمدند. در زمینداری، انسان تولید کننده )رعیت( 

در ازای پرداخت سهم مالکانه، سهمی نیز از دسترنج خود ؛ شودمی  فروش و خریدنیز  آن بااست که 

 خود کار نیروین تولید کننده )کارگر( برای گذران زندگی باید انسا ،سرمایه دارینظام در می برد. 

 –. در ادامه حرکت فکری فروشدب دار سرمایه به دستمزد ازای دربشمار می رود،  'کاال'یک ، که را

 مرزهای و نیاز فزاینده به مواد خام، داخلی بازارهای محدودیت بدلیل داری سرمایه تولیداجتماعی، 

ی رو جهانیان و جهان استثمار بهدارایی مردمان  و کشورها به یکپارچه تجاوز با و نوردید در را ملی

 خلقهای عدالتخواهانه و بخش آزادی جنبشهایهمزمان، عصر (. امپریالیسمعصر استعمار و ) آورد

بجانب اهداف و آرمانهایی که دیگر دیالکتیک توان تبیین  اجتماعی –حرکت فکری ... شد آغاز جهان

 ... دارد ادامه همچناندارد، آنها را ن

 همه. جنبش و پویش در ذات جهان است؛ نیستبیحرکت  و ثابت ای پدیده هیچچنانکه دیده شد،  پس

تحول قانون تغییر و . هستند دگرگونی و تغییر دستخوش، اگر چه نامحسوس، ی این جهانها پدیده

 و ماده نحرکت بدومی باشد. ر عمومی جهان هستی و خاصیت اصلی ماده است که از آن جدایی ناپذی

جهان  نداریم؛ مطلقو ثبات و جهان انسانی آرامش  طبیعت در. نیست درک قابل حرکت بدون ماده

ی منافاتدر امور واقع  نسبیو ثبات مفهوم آرامش  با ،سخن این. استبرابر با پویش پیوسته واقعی 

، چنانکه دیدیم، از همچنینحرکت . بی اندنس 'تغییر و ثبات'، 'و سکونحرکت '، 'جنبش و آرامش'؛ ندارد

 بخشی پدیده هر، در روند پیدایش، گسترش و تکامل هستیبهم پیوسته است؛ موجود و ساده به پیچیده 

را پدید آورد و  زمان ،پویش امر واقع. نیست جدا خود پسین و پیشین بخشهای از که است حرکتی از

 وجود دارد.  زمان حرکات تعداد به شود؛ می گرفته اندازهبا همین واحد خود نیز 

چه  نیزدر این نوشتار دارند. مطالعه اجمالی آنها بهمراه پویشها و پیوستگی آنها، پیامی فلسفی با خود 

آیا تجرد از ؟ داردو سرانجامی  غایت ،'حرکت'آیا کرده است: ایجاد ه بسا این پرسشها را در ذهن خوانند

پویش امر واقع بیرون از این جهان، نیرویی اراده یا هاست؟ آیا  ماهوی پدیده حرکتنهایی  غایتماده 
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 فکری دیدگاههای گوناگونی شکل گرفته است که در دفاتر سوم و چهارم بررسی خواهند شد. –تحلیل این تحوالت اجتماعی و روانی  در  
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جایگاه را هدایت می کند؟ آیا هدایت کننده، غایت و هدف هر حرکتی را نیز از پیش تعیین کرده است؟ 

 و... ؟ کجاست در حرکت اجتماعیو کارکرد اراده آزاد انسانی 

 . پرسشهای فوق نداردای دیالکتیک فی نفسه پاسخی بر

دومین و سومین قانون عمومی ؟ کدامندجنبش و پویش پدیده ها مادی زمینه و شرایط باید دید که کنون ا

   اختصاص دارند: تغییر حرکت و  درونی مقتضیاتو  شرایط بیرونیبه جهان 

 

 پدیدهبسیاری دیگر از حرکت  به وابسته پدیده یکحرکت  :پدیده هاو تأثیرات چند جانبه تگی بسهم

هیچ پدیده . بگیرد صورتیکدیگر  با ارتباط بی و جداگانه نبایدها و امور واقع پدیده  مطالعهپس  ؛هاست

 میان همبستگیجدا نمود. گسترده اش  مکانی و مجموعه مناسبات –ای را نمی توان از ظرف زمانی 

شرفت ؛ قانون همبستگی که نتیجه پیاست ناپذیر خدشه ومستحکم  بسیار پیشرفت و تغییر در ها پدیده

فلسفی )نظم عینی یگانه و ثابت  –سومین پیشفرض عقلی دانش و تعمیم شناختهای انسان از جهان است، 

 بهم چنانطبیعی و اجتماعی  حوادث زنجیرهحاکم بر جهان( را نیز تأیید و تقویت می کند. باری، 

 پیوند بهم ،بسیار های هواسط با چند هر ،نیز را هم از دور بسیار های سامانه و ها پدیده که است پیوسته

زمین را به تحوالت ستاره ای بسیار دور از منظومه شمسی در میلیونها سال پیش، آهن ذخائر : دهد می

و پیدایش یک فرقه مذهبی در قرن ، زمین را به تغییر شرایط جویکوچک در یک باغچه  گیاهی رشد

 مرتبط می سازد. ...ی اخیرسالهاهای بزرگ سیاسی سلطه گران جهانی در پروژه گذشته را به 

در پی پیشرفت فیزیک ذرات، و بویژه "همدوسی الکترونها" )ارتعاش همزمان دو الکترون( و اصل 

به ذرات بنیادی هم پیوستگی و تأثیر متقابل عمومی قانون دامنه "در هم تنیدگی کوآنتومی"، اکنون 

بواسطه ک الکترون بر دیگری را ثیر حالت یأتاصل "در هم تنیدگی کوآنتومی"، کشیده شده است. 

حتی اگر چندین سال نوری نشان می دهد؛ همدوسی در وضع "موج نامرئی" یا مدار ناپیدای الکترونی 

پیوستگی همه پدیده ها را تا  دور ذرات بنیادی می تواند هم هم پیوستگی دورا .از هم دور باشند

 اذعان وجود بایف آن آگاه نباشد. اما هنوز به کم و کانسان ؛ هر چند تضمین کنددوردستها نیز 

 نادیده اجتماعی و طبیعی حوادث تحلیل در معموال دورتر های علت هم باز ،قانون این به دانشمندان

 برای موقتی جوییهای چاره و اصلی عوامل و علل بر تمرکزجهت کار البته این و شود، می گرفته

 تأثیرقانون عمومی . باشد می ،آموزان دانش به پایه علوم آموزش یا و ،بشر حیاتی و فوری مسائل

 بازگشت، و تغییرات اجسام به یکدیگر تاحرک انتقال)در طبیعت بیجان دیده می شود  هم ها پدیده متقابل

 تأثیر همدیگر، بر باغ یک گیاهان رشد متقابل تأثیر) استبر طبیعت جاندار حاکم  هم ؛(و... ،اتارتعاش
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 ،دیدگاهها متقابل تأثیر)جامعه انسانی را زیر سیطره دارد  هم و ؛...(و هم،روی  بر ریه و دل کار

همبستگی پدیده ها در سامانه  .(روی یکدیگر بر فرهنگی و اقتصادی سیاسی، یو رویدادها ها سامانه

 پیچ هم باز پیچ کنیم، باز موتور یک از را پیچی اگر :شوند می تر پیچیدههای پیشرفته تر، ظریفتر و 

ارگانیک و  های پدیده ولی ؛و همان کارکرد )اتصال دو شیء مکانیکی بهم( را خواهد داشت دبو خواهد

 پس ؛دهند ادامه خود طبیعی کارکردو موجودیت  به توانند می همرون سامانه و در کنار د تنهااجتماعی 

نسانی به همبستگی در جهان اقانون . دهند می دست از را خود ماهیت و هویت از سامانه، شدن جدا از

و حتی  'محتوی و شکل' ،'عمل و علم' ،'اجتماع و فرد'عیان آشکار است: مناسبات و تأثیرات دو جانبه 

 ،از یکسو . مناسبات و تأثیرات در جهان انسانی، بدلیل حضور فاکتورهای بسیار متنوع'معلول و علت'

دارد. برای نمونه، ای ه و مناسبات پیچیده آزادی و ضرورت از سوی دیگر، جهات و جوانب چند گان

 و وابسته بهمنه تنها خود ... و دروغگویی غرور، حسادت، دورویی، چون فرد درخصلتهای منفی 

پایگاه طبقاتی، فعالیت شغلی و رویکرد سیاسی نیز در پیوند و ، بلکه با تربیت خانودگی، هستند مرتبط

. استو تغییرات بسیار زیادی  جانبه همه کوششنیازمند فرد  خالقیااصالح  بنابراین، ؛همبستگی است

 حتی یا تجربه روند در اجتماعی های علت از برخیدر تحلیل مسائل اجتماعی همچنین باید دانست که 

فرهنگ طبقه حاکم باز باید دانست که . گذارد می تأثیر علم بر عمل زیرا ؛شوند می آشکار آن از پس

این ویژه  جبرهای از آزادینیازمند  اجتماعی حولتجامعه دارد؛ فرهنگ تأثیر گسترده و عمیقی بر 

اجتماعی نظم و با نقد  ،می کند آزادی بازدارنده رشد جبرهااین  از را خود پیشتاز گروه یک :طبقه است

  . آورد می بدست رااجتماعی  تحول رهبری صالحیت ،و طرح نظم اجتماعی مطلوب موجود

 مستلزم اجتماعیو دیدگاههای  ها پدیده ارزیابی و نقد ی،داوراز قانون عام هم پیوستگی می آموزیم که 

 پدیده که؛ شرایطی است مکانی – زمانی مشخص شرایطهمه جانبه  تحلیلپرهیز از یکجانبه نگری و 

 . دبر میراه  انصافی بیو جانبداری  به اصل این گرفتن نادیده. است برده می بسر آن در بررسی مورد

، مکانیکی همبستگیسه گونه  میانو فهم پیام فلسفی آن باید دانست که برای تبیین قانون همبستگی 

نظم و همبستگی ساده  تی،یسمکانیس فلسفه در. است موجودعظیم  کیفی تفاوتهای اجتماعی و ارگانیک

 جدامی شود که  جهان اولیه علت خداونداگر این فلسفه خدا باور باشد، مکانیکی پایه تبیین جهان است؛ 

است؛ دست او در آفرینش و  ماشینی عظیم دستگاه این منظم و درست کارکردنظاره گر  آن از بیرون و

 خدا دهیم، قرار جهان تبیین پایه را اجتماعیبویژه  و ارگانیکو همبستگی  نظم اگرتحول بسته است! 

هم باز ؛ دست خدا کند می عملو بیرون پدیده ها و سامانه ها  درون از و نیست خلقت های پدیده از جدا

 است. آفرینش و دگرگونی  در کارلحظه است و هر 
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. یادآور شومدو نکته را باید پیش از بررسی این قانون،  :؛ جایگزینی و تکمیلدرونی تعامل و تقابل

مفاهیم  دوم آنکهاز انواع تقابل است؛ ولی هر تقابلی را نمی توان تضاد دانست. یکی  تضادآنکه نخست 

بگونه ای بسیار ( و غیره )هگل و مارکسبسیاری از فالسفه و دیالکتیسین ها  ، که نزدتناقضو  تضاد

 جمع و درونی تضاددر هم آمیخته است، در این نوشتار مفاهیم کاربردی جداگانه ای هستند: آشفته 

محال  آنچه ؛و محال نیست طبیعت و اجتماع استاز اصول پایه ای ناهمساز( عینی )هویتهای  ضدین

برای و  و استدالل یک اصل بنیادی است منطقدر که  است)قضایای نافی هم(  ینضینقجمع است 

می باشد ضروریه سازگاری درونی اندیش
227

 'تضاد'البته مطلق نیست؛ از هم این دو مفهوم استقالل . 

و مفاهیم در احکام  'تناقض'مفهوم خاستگاه عینی مبدأ و در پدیده ها و سامانه های طبیعی و اجتماعی 

 آن دیگری را در بر داردنفی یک قضیه اثبات و هستی ، 'تناقض'در  می باشد.)بیانها و دیدگاهها( ذهنی 

. جمع می شونددر یک سامانه و با هم  ، هر دو وجه هستی دارند'تضاد'؛ ولی در )با هم جمع نمی شوند(

 'خود'برای اثبات  تضادیهر حذف و نفی استالین(، یکی سازد )ایندو مفهوم را نتیجه عملی دیدگاهی که 

، و یکدیگرندو یا متضمن همه تضادها قطبی و آشتی ناپذیر نیستند؛ بسیاری مکمل حال آنکه است! 

در مسیر رشد کمی و روابط اجزاء و وجوه درونی پدیده ها و سامانه ها . در هم نفوذ می کنندنیز برخی 

داشت؛ تکمیل و تضامن و تعامل و  دنجایگزینی را پیش رو نخواهو  'نفی و اثبات'روند تنها کیفی، 

هر تقابلی تضاد، بنابراین، . باشندگزینه های پیش رو ند نمی توانیز  ، و حتی جذب و ادغامهمزیستی

قابلیت جذب و ادغام در از عناصری متضاد نامیده می شوند که . آنهم تضاد قطبی و آشتی ناپذیر، نیست

 می سبب دارد؛ ثریؤم نقشنیز  تضاد ،جهان تحوالت و رتغیی درباشند. بهره و یا کم بهره ی بیکدیگر 

 نوینو نظم  یبندصورت برای زمینه و آید بیرون خاصو نظم بندی صورت یک انحصار از ماده شود

یا سامانه یک پدیده پیوسته  'گردیدن'و  'شدن'و شرط زمینه . آفرینش( تداومکیفیتی نو و ) شود فراهم

؛ روابط استپیرامون تعاملی درون آن در همبستگی با پدیده های  –، روابط تقابلی ("نفی در نفی")

شرایط نیز ی پیرامون را و همبستگی با پدیده ها ،)عامل مبنایی( مقتضیات درونیرا تعاملی  –تقابلی 

؛ مناسبات نیست تحول و حرکت انحصاری واصلی  عاملتقابل پس . می نامند 'گردیدن'و  'شدن' بیرونی

اصلی و نهایی را بر نظم نوین نقش صورت بندی و وافق و تکمیل و تعامل در پیدایی درونی مبتنی بر ت

و دگرگونی پدیده ها و سامانه ها همچنین نیازمند شرایط بیرونی . افزون بر این، جنبش دارندعهده 

اشکال تقابل از که یکی نیز  تضاد ،بطور اولیبنابراین، و است. و همبستگی با محیط پیرامون مساعد 

 در تضاد نقش .باشدیک سامانه )حرکت و تغییر(  'گردیدن' و 'شدن'اصلی  عاملاست، هرگز نمی تواند 

 کردن آزاد وسامانه نظم پیشین  بردن میان از؛ و این برای است تخریبی و مستقیم غیر تحول و تغییر
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منطق را نفی کنند، در واقع آنرا اثبات کرده اند! مثال مارکسیستها که با جدیت تمام، و البته با خلط بنیادی آنها هم که کوشیده اند این اصل   

 نقیضین جمعتضاد و تناقض، تأکید می کنند که جمع نقیضین محال نیست و ممکن است، بطور ضمنی اذعان کرده اند که دو اصل " مفاهیم
 " و "جمع نقیضین ممکن است" با هم جمع نمی شوند.  است محال
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 نیازمند، نو منظبنیاد بویژه در کهنه پیشین، نظم  از شدن آزاد برای مادهاما ضروری است.  ماده

   نیز می باشد. سامانه بیرونی هم پیوستگی با شرایط و در نیروی بالنده همبستگی درونی 

درون  در ؛توجه ویژه ای مبذول می شودبه وجوه درونی پدیده ها و روابط آنها  دیالکتیک منطق در

با هم در روابط که  دندار وجودوجوه گوناگونی اجزاء و  اجتماعی و فکری طبیعی، های پدیده همه

، تعامل و همزیستی، نفوذ در هم، و یکدیگرو تضمین تکمیل تتمیم و یا  جهت جایگزینی تعاملی –تقابلی 

مثال ندارند. هیت و کارکرد یکسانی ماهمیشه  ها پدیدهابط درونی ورمی باشند. یا جذب و ادغام یکدیگر 

اما نیروی گریز از مرکز مانع  ؛کنند یکدیگر را جذب میمغناطیسی )مثبت و منفی( دو قطب ناهمنام 

برآیند دو نیرو )نیروی  ،در اینجا .می شود)با بارهای مثبت و منفی( از پیوستن الکترون به پروتون 

 مجموعه اتمهمچنین، اگر گریز از مرکز و نیروی جاذبه پروتون( منشأ حرکت الکترون می شود. 

که بنا بر  ای ذره خاصیت هم و دارد موجی خاصیت هم تشعشعی انرژی ،است منفی و مثبت بارهای

 یک ازگوناگون  وجه دوهم  محیط با تطبیق و وراثت. و نه متضاد هستند یکدیگر متمم بوهرتئوری 

گاه در کشمکش و گاه در که  است درونی تمایالت از ای مجموعهنیز  انسانهستند. پدیده زیستمند 

و ها تضاد و وحدت در پدیده آن بر این، غلبه می کند.  ؛ گاه این بر آن، و گاههستندو همزیستی تعامل 

 یکی و اند وابسته بهمدر عین حال نیز  متضاد وجوهطبیعی، اجتماعی و نفسانی نسبی اند؛ ی هاسامانه 

توحید و  درو کشمکش  دوگانگی عین در.. و ،'غنی و فقیر' ،'نو و کهنه'. ندارد وجود دیگری بدون

 کیفیت و است غالبدرونی  هووجاجزاء و  از یکی مجموعه هر درین همچنبسر می برند.  همزیستی

موازنه نیروها نقش چندان مؤثری ندارد.  است ضعیف و مغلوبکه  دیگری آن کند؛ می تعیین راسامانه 

و  نیرومند گردد کم کم مغلوب وجه ورود  سستی به رو مسلط وجهممکن است تغییر پذیر است؛ نیز 

روابط بیرونی پدیده نیز در سرعت و جهت تغییر موازنه نیروها دخیل است. . نقش مؤثر تری بازی کند

تقابل و تعامل و ارزیابی کرد؛ همانگونه که ناپذیر تغییرو  مطلق رایی نیرو هیچ قوت و ضعف نباید پس

و  ها پدیده کیفی تفاوتنیست. و همیشگی نیز مطلق سامانه ها تضاد و وحدت نیروهای درونی منجمله 

تقابلها و تعاملها، جایگزینی و  .آنهاست درونیتقابلها و تعاملهای  کیفی تفاوت بدلیلمنجمله ه ها سامان

پیچیده ای دارند. کشمکش بسیار انسانی روند جهان  درتغییرات موازنه قوا نیز و نفوذ و ادغام، تکمیل، 

جنبشها و دگرگونیها  مبناییدر یک ساخت اجتماعی عامل ی انسانی نیروهادرونی و همبستگی و تعامل 

 حتیگردد؛  میاعمال  خاصی بندی صورت و شکلبه  تاریخی جامعه هر دردر آنست. این قانون عام 

 سلطه زیربا ویژگی های مشترک )مثال دو جامعه سرمایه داری صنعتی یا دو جامعه  جامعه دو میان

دیشمندان اجتماعی در برنامه ریزی ان لذادیده می شود. عام تفاوت در تطبیق این قانون  نیزسم( یامپریال

 توجه جامعههر  ویژگیهای به باید ،مبارزه استراتژی تدوین در سیاسی سازمانهایو  ،پیشرفت اجتماعی
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باشند داشته
228

تر  درست شناخت به که است ارزشمند منظر این از تاریخی – سیاسی تجارب بررسی. 

 گذشته جنبشهای شکستهای و ناکامیهااصلی  تعل .انجامد می آنها ویژگی و درونی تضادهای جامعه،

های جامعه  در شناسایی ویژگیو روشنفکران ناتوانی رهبران تا امروز، مردم ایران از مشروطیت 

نگام تدوین استراتژی از یکسو، و ناتوانی در ه برداری از دیگر جوامع به گرایش به الگو، و لذا ایران

)ندیدن پیوند ضروری اهداف و روشها( ی ضد انقالبسیاست  سیاست انقالبی بافهم ناسازگاری بنیادی 

درک پیچیدگی های مبارزه سیاسی و پیشرفت اجتماعی عدم . ساده اندیشی و استبوده از سوی دیگر 

 –و سنجش ساختهای سیاسی و اقتصادی شناخت نه تنها در بنابراین، عامل این یکسان پنداری است. 

 در را یک هر ویژگیهای و زد مشخص تحلیل به دست باید، هم نسانیا افرادرابطه با  درکه  ،اجتماعی

 تغیرم و متفاوتو امکانهای  شرایط، ها ویژگی اجتماعی، دگرگونسازی برنامه در اگر .داشت نظر

تحقق و تنها به نفی طبقه حاکم و  بگیریم، نادیده رانیروها در توازن پویایی نیز و تعامل و همکاری، 

 شرایط ندیدن و ،اصول و آرمان رویبر  پافشاری. ایم شده دگماتیزم دچاربیاندیشیم،  'اصول'و  'آرمان'

فکری و عملی  انحرافات .شود مینظم مطلوب  به رسیدن از مانع و مجموعه مناسبات نیروها، متغیر

استم دگماتیسعملکرد  نتیجه بخشا، انقالبها در تاریخ
229
.  

 عوامل تأثیر. رابطه انددر  عوامل بیرونی با ها پدیده نیدروچنانکه اشاره شد، تقابلها و تعاملهای 

ست که شدت و جهت اینرو از ؛استپدیده  درونی تعاملهای و و کیفیت تقابلها ماهیت اعتبار به بیرونی

طبیعی یا اجتماعی  حادثه یک تأثیر ؛یکسان نیست مختلف گیاهان بر آفتاب تأثیر: است متفاوت تأثیر این

سیاسی و فرهنگی رسانه ها بر افراد و گروههای تبلیغات تجاری، تأثیر ؛ فاوت استمت مختلف افراد بر

به یک درجه  ستییامپریال تجاوزات برابر در مناطق و کشورها پایداری ؛فرق می کند اجتماعی مختلف

 درهاست؛ سامانه بدلیل تفاوت در کیفیات درونی عوامل و شرایط بیرونی تأثیر تفاوت . نیست؛ و..

 .هستند شرط بیرونی عوامل و مبنا درونی عواملنیز،  اجتماعی –ی انسانی ها پدیده تغییرو حرکت 

 اجتماعیشناخت کمی و کیفی روابط نیروهای  بدوننمی توان  را اجتماعی طبقه یا کل جامعه یکنظم 

 یک در همگی که دارد وجود گوناگونیتقابلها و تعاملهای  اجتماعی سامانه یک در. شناخت آن درون

تعیین کننده اصلی سمت و سوی تحوالت در کیفیت سامانه اجتماعی است؛  یکی نیستند؛ اهمیت از درجه

 و رشد و بقاء کننده تعیین اصلیتعاملی  –رابطه تقابلی . هستند( بخشو کمک کننده )شتاب  فرعی بقیه
                                                           

228
ستها در تدوین خط مشی سیاسی روشنفکران غربگرای شرق در برنامه ریزی پیشرفت اجتماعی، و مارکسی لوژیکومتد نارسایی و ضعف  

مبارزاتی، در تاریخ معاصر ایران بسیار برجسته و نمایان است. غربگرایان اساسا غیر دیالکتیکی اندیشیده و عمل کرده اند؛ مارکسیستها  –
 نیز بدلیل جزمیت از تطبیق ویژه قوانین عام تغییر و تحول، بر پایه همان دیالکتیک مارکس نیز، ناتوان گشتند. 

 
229

 مفهوممعنا و ) است شده تأکید شرایط با متناسب عمل و شرایط درک فکری، انجماد طرد پویا، شناساییبر  اسالمی روش و بینش در  

 توان می اسالم پیشوایان متفاوت مبارزاتی – سیاسی روشهایدر  نیز و بردگیپدیده  با اسالم برخورد ازروش شناسی را  این ؛(اجتهادراستین 
 دریافت. 
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موازنه نیروهای  وهستی )سامانه  ابطوردیگر کیفیت ، و ستفروپاشی سامانه اجتماعی ا و انحطاط یا

ریزی برنامه  ،تغییر نکند. تا رابطه اصلی تعیین کننده استاصلی رابطه  به وابسته (درونی این روابط

چالشها و  پیدایی بهبلکه  ،بود خواهد موقتیی راهکار تنهانه دیگر روابط "مطلوب" تغییر جهت 

 فرعیی بر روی تغییر روابط برنامه ریز(. "اصالح طلبی" ضعف نقطه) انجامد می همتنشهای نوین 

 مسلطوجه  آن؛ داشتن پنهان یا و اصلیتغییر در رابطه تعیین کننده  از گریز برای است ترفندی گاه

کند حفظ را خودیکجانبه  تسلط کوشد میبا این ترفند سامانه 
230

این تسلط از میان برود،  هنگامیکه. 

 را استبدادی حکومت یک مردمهنگامیکه  ،المثبرای . گردد می کیفی تحول دستخوشسامانه اجتماعی 

 پدیدار جدیدیتعاملی  –روابط تقابلی  و گیرد می بخود نوینیساخت سیاسی  جامعه کنند، میواژگون 

 درنیز مبارزه سیاسی و اجتماعی برای تغییر در یک رابطه اصلی تعیین کننده  عمومی شیوه. گردد می

سلطه  با خلقهاآزادی بخش  مبارزهمی گردد؛ چنانکه  و اعمالتطبیق یافته  خاصی شکلبه جامعه  هر

هند، ایران، لیبی، چین، ی بخود گرفت )خاص شکلزیر سلطه،  کشور هر درم امپریالیساستعمار و 

 بندیهای جبههپیشرفتهای اجتماعی نیز پیامد  .و...(، نیکاراگوئه فلسطین، لبنانکوبا، ویتنام، الجزایر، 

اساسا وحدت ، و جامعهنیروهایی با عالیق و مصالح متضاد و مغایر در  در میان ایدئولوژیک – سیاسی

که بیانگر تضاد عینی نیستند، عموما با تعامل حل می ی تقابلهای، می باشد. و همبستگی نیروهای بالنده

 واقعیت باذهن انسانی و خالق  فعال برخوردتعامل و  در ذهنی جهانواقعی با  جهانتقابل شوند؛ مثال 

رابطه  نتیجه تولید فنون و ابزار تکاملطبیعی و علوم  :شود می حلشناخت آن  وان بیرونی جه های

 گردد می حلنظریه عام تر  بانیز  خاصتقابل نظریه با قانون  ؛است طبیعت با انسانی تعامل –ی تقابل

 (. عمومی جاذبه بجای نسبیت)

ستثماری نه خودبخودی و جبری بلکه ا –ارتجاعی غالب منافع نیروهای اجتماعی در یک رابطه  تضاد

)پایداری در راه حق(  انسانی اراده بذل باو ، و عدالتحق جبهه نیروهای و وحدت با هماهنگی  ،آگاهانه

پویایی ویژه ای از سامانه های اجتماعی در  نیروهاموازنه تعاملی و  –روابط تقابلی ؛ شوند می حل

مواره نمی تواند پابر جا بماند مگر با احراز شرایطی ه استثماری – ارتجاعییک رابطه برخودارند. 

خود مالی، تسلیحاتی و تدارکاتی مثال سلطه گران جهانی با همه ترفندهای پیچیده و امکانات . ناممکن

از  را آنها آنکه مگر ؛دننگهدارسیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود  سلطه زیر ابد تا را خلقها دنتوان نمی

                                                           
230

این ترفند در غرب بسیار رایج است. روشنفکران وابسته به قدرت برای پنهان داشتن تضاد اصلی در جوامع سرمایه داری، مسائل فرعی   

ا را موشکافی می کنند و برای حل آنها راهکار ارائه می دهند! مثال پیرامون تفاوت نیم درصدی درآمد زنان و مردان در فالن بخش اقتصاد، ی
تر جراحان و پروفسورهای مرد نسبت به زن در فالن شهر بزرگ، و یا مسائل تربیتی خانواده های مهاجرین و مسائل فرعی از درصد بیش

اما شکاف عظیمی که میان طبقه حاکم این جوامع و شهروندان در ایندست، مقاله ها، مذاکرات، سمینارها و پژوهشها اختصاص می یابد؛ 
. هدف سرپوش گذاشتن بر تضاد اصلی و موجود است به عمد نادیده گرفته می شودو حقوق اجتماعی  برخورداری مادی ،رهبری سیاسی

 تعیین کننده، و پیشگیری از فعال شدن آن، می باشد.       
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 ناممکن آنهم کهنمایند  تبدیل حیوانهی و اختیار نسبی( کامال تهی کرده و به ویژگیهای انسانی )آگا

  !است

 به 'نو'و  'کهنه' تضادخواه قهر و خشونت نورزد،  تحولنیروهای  برابر در میرا و کهنه وجه اگر

 حکومتهایباید دانست که . است ناپذیر آشتی تضاد اینصورت غیر در شود؛ می حلجویانه  آشتیی شکل

 راحکومت  نیستند حاضر جویانه آشتی ای بگونه هرگزهم باشند( به بیگانه  وابسته)بویژه اگر  تبدادیاس

با گسترش جنبش آزادی بخش مردم، و ناتوانی حکومت در سرکوب، چه بسا سلطه  دهند؛ مردم تحویل

انقالبی رزه مباگران خارجی مستقیما نیرو پیاده کرده و دست به سرکوب جنبش مردم بزنند. در اینجا 

جامعه  در ایدئولوژیک – سیاسیاختالفات  حل اما(. و... لجزایر، ویتناماهای می شود )انقالب ضروری

 . باشد( جویانه آشتی) آمیز مسالمتو باید  تواند می استبدادی غیر حکومتهای و احزاب درونو در 

موجود در تعاملی  –تقابلی ابط انواع رو همه که بوده این تاکنونی دیالکتیکهای اشتباهات مهمترین از

به انحصار کشیده و آشتی ناپذیر  قطبیتضاد در  راوجوه درونی پدیده های جهان آفرینش میان اجزاء و 

 متضادهانه تنها  مارکسو  پرودن، هگلاست.  'تناقض'و  'تضاد'؛ و این ناشی از اغتشاش در درک اند

ء و وجوه درونی پدیده ها و سامانه ها را هم به رشد آمیختند، بلکه روابط اجزا هم در را ها متناقض و

 توجهبه اشکال متنوع این روابط  وکمی و کیفی تضادهایی که الزاما قطبی می شوند تقلیل دادند 

 همند؛ مکمل که متضاد نه "رقابت و ماشینیسم" داری، سرمایه مراحل از برخی رحال آنکه د. ندردنک

 غالبااگر چه  "حقوق و قدرت" ؛مکمل هم و شوند قطبی توانند یم هم نیز "اقتصادی جامعه و دولت"

و انسانی  آزادیمیان  تامناسب درقرار می گیرند؛  جانبه دوتعاملی  تامناسب در گاههستند،  تضاددر 

برخالف "اصل تضاد" در دیالکتیک ساده انگار باری،  .دارد تفوق متقابل اکمال نیز اجتماعیضرورت 

، و یک پدیده یا سامانهدرون در  'آنتی تز'رشد ، آنها(و پیروان )مارکس هگل و تی ماتریالیسعرفانی و 

مقدم و  نمی انجامد. 'سنتز'و مستحیل شدن هر دو در یک  'تز'و نابودی الزاما به نفی ، 'تز'آغاز ستیز با 

لطه و سمارکسیستی تنها به کار توجیه خشونت و زورمداری هگلی و مطلق کردن تضاد در دیالکتیک 

 آمد.  گری 

 : در سامانه های طبیعی و اجتماعی قابل تجربه اند تعاملی – تقابلی روابطدست کم چند گونه از 

هویت مستقل خویش را  ،دو وجه مقابل در درون پدیده یا سامانهتقابلی که در آن  ؛تتمیمی – تکمیلی (۱

. این دو مستحیل نمی گردندنیز یک سنتز و در ، ندارندو مفهومی  معنا یکدیگر بدون ،حفظ می کنند

تتمیمی  –تکمیلی  اسلوب .کرد تحویل بدیگری را یکی نه و شناخت هم از جدا توان می نه راوجه مقابل 

 علوم درسامانه های نظری شامل هم  ودر بر می گیرد  جامعه و طبیعت در را واقعی هایهم سامانه 

www.takbook.com



~ 279 ~ 
 

تتمیمی  –تکمیلی تقابل به درونی پدیده ها ات مناسب همه طبیعی علوم درمی شود.  اجتماعی و طبیعی

 که ها الکترون سرعت و موقعیت میان دیالکتیکی مناسباتهمچون  ؛است شدهبرگردانده وجوه 

 آن از بروگلی و بوهر کهات ذر و امواج دیالکتیکی مناسباتیا  اند، گفته سخن آن از نیومن و هایزنبرگ

تقابل تکمیلی در  ،طبیعی علوم شناسی روش در. زیست شناسی، و یا رابطه وراثت و تطبیق در اند گفته

روابط ثابت حاالت، صور و لی حتی در یدو حد باال و پایین پدیده ها بکار می رود. تقابل تکمشناخت 

 شب، و روز سیاه، و سفید منفی، و مثبت قطب دو جنوب، و شمال قطب دونیز دیده می شود نظیر: 

با این تفاوت ؛ ندارند معنی هم بدوناین تقابلها نیز از دو حد یچکدام ه... و غرب و شرق سرد، و گرم

  تغییر پذیر نیستند.که 

علم در اساسی ؛ انتقالی که نقش ندم و اکمال از میکرو فیزیک به دیالکتیک و فلسفه آمدیتمتم یهامف

م متمم را در پیشنهاد داد مفهو نستوگپس از نظریه بوهر، را نشان می دهد. و فلسفه  پیشرفت دیالکتیک

 گونهدو . (۱۲۵)فولکیه، دیالکتیک، ص  مسئله موجبیت و عدم موجبیت )جبر و اختیار( هم وارد کنیم

 تناوبهاییتقابل تکمیلی  الف(: شده استتجربه و شناسایی در طبیعت و اجتماع و اندیشه  تقابل تکمیلی

 کوه قله بر آنکه مگر دیدآنها را  نتوا نمی هم بایکدیگر را پنهان می کنند؛  کوه یک شیب دوهمچون  که

در  بزرگ بینهایت و کوچک بینهایت ،الکترونها سرعت و موقعیت ذره، و موج میان رابطه. ایستاد

 یکوجوه  یکدیگرند پنهانساز که متناوب امور این که دانست بایدهستند.  اینگونه ازفیزیک و ریاضی 

ی در واقعیت اجتماعی پی دیالکتیکرابطه  این بهی سرمایه دار اجتماعی علوممی باشند.  واحدسامانه 

 'و اعتقادی فرهنگی امر' و 'سیاسی امر' ،'اقتصادی امر' غالبامتفکران اجتماعی است. ایندسته از نبرده 

در  اجتماعی پدیدارهایو متمم  مکمل وجوه امور این کهرند ندا توجه وبینند  میجدا از هم  اموری را

 میان رابطهمی کنند.  جبرانوجوه ناهمسو که ناکارآمدی یکدیگر را تکمیلی  بلتقا( ب. کلیت خود هستند

 و کمی' ،'عمیق و سطحی' ،'پیوسته و گسسته' ،'بیواسطه و واسطه با' ،'آرامش وجنبش 'مفاهیمی چون 

 یافته ساخت' ،'خودجوش و سازمانیافته' میان مناسبات اجتماعی قلمرو در. اند ایندسته ازه غیر و 'کیفی

 مناسباتبسیاری از و )سیاسی(،  'راست روی و چپ روی'، 'اصالح طلبی و انقالب' ،'ساخت بی و

"ما"درونی و بیرونی 
231

اگر به کارآمدی و توانایی متصف  'سازمانیافته'نهاد و جنبش  :اند ایندسته از 

جنبش  گرایش به زورمداری است؛ نهاد و و ،ایستاییجمود و خطر بسته بودن، در معرض است، اما 

 خطردر معرض  انیز که با پویایی و نوآوری و آزادیخواهی اجتماعی مشخص می شود، ام 'جوش خود'

                                                           
231

 با گروهی) طبقه ،(پرچم یک زیر طبقات) ملت ،(سلطه زیر توده) خلق ،(آرمان هم و دین هم انسانی جوامع) امت: عبارتند از "ما" انواع  

)دسته ای درون طبقه با سطح  قشر ،("آزاد" با کارکرد مشخص شغلی دسته) صنف ،(جامعه توزیعی – تولیدی مناسبات در مشخص جایگاه
 و شناختی مردم مشترک ویژگیهای با ملت درون در ای دسته) قوم ،(تعریف شده سیاسی هدفایدئولوژی و  با گروهی) حزبدرآمدی معین(، 

در پویش جدالی واقعیت اجتماعی، چه در مناسبات درونی "ما" و چه در مناسبات میان "ما" ها،  .(عقیدتی بسته دسته) رقهف و( فرهنگی
 کنند.  تکمیلگرایشهای ناهمسو )تقابل( هم پدید می آید که در "جبران نا کارآمدی" یکدیگر را 
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 'سازمانیافته'رشد و چیرگی هر یک از دو عنصر در یک سامانه اجتماعی، است.  توانینا و کارآمدینا

 ایندوعادی  و در شرایط دموکراتیک های سازمان دربه زیان آن دیگری پیش می رود.  'خودجوش'و 

چپ روی یک  ...شوند می قطبی انقالبی های دوره در؛ اما کنند می تضمین را همدیگروجود  متبادال

؛ ، و بالعکسجبران می شوددر زمینه سیاست خارجی با راست روی سیاست داخلی حزب سیاسی در 

، و شود می جبران حزبو یا در  خانه در گرایی افراط بااجتماعی  –امور شغلی  در روی میانه

ناکامی در پیشبرد یک جنبش انقالبی با رویکرد اصالح طلبانه جبران می شود، و بالعکس؛  ؛بالعکس

... و ، و بالعکس؛گردد می جبرانهای اقتصادی یا فرهنگی  کار سیاسی با کامیابی درعدم پیشرفت 

پیشرفت در  .یافتدب ناهمسومسیرهای در پویش و تکاپو سبب می گردد که  'جبران'پدیده دیالکتیکی 

ناهمسویی  مثالمی تواند زمینه ساز پیدایش تضادهای قطبی سازش ناپذیر باشد. تقابل تکمیلی سویی ناهم

سازمانیافته و  کوششبا  اگرفنون تولیدی و منابع طبیعی با گسترش فقر در یک جامعه، جمعیت، 

و آشتی ناپذیر تضاد قطبی ن نشود، جبرا همگانی و توزیع عادالنه درآمدها و ثروتهای اجتماعیآگاهانه 

سو و یا ناهمسو و اجتماعی تولید می توانند همفنی جنبه های در میان دو طبقه غنی و فقیر پدید می آید. 

 بازی درگیر غالبا متضادو گرایشهای  امور نیز روانی حیات در... کنندپیشرفت )در جهات مختلف( 

 د. کنن می حرکت جهت یک در نیز گاه هستند؛ دیالکتیکی جبران

این میان آندسته از تقابلهای درونی که دارای بخش مشترک هستند، نمود پیدا می کند. که  ؛تبادلی (۲

و نهایتا تقویت یکدیگر تضمین و به تخریب یکدیگر شدن و بجای قطبی مقابل هم را وجوه  ،اشتراک

 زیرا ،اند اینگونه اجتماعی تحیا و روانی حیاتمیان  مناسباتشود. می راهبر کارآمدی کل سامانه 

 همینطور دارد؛ وجود روانی امر در اجتماعی امر ازبخشی  و اجتماعی امر در روانی امر ازبخشی 

و اینگونه تقابل در روند گذر جوامع که بخش مشترک دارند.  جمعی روان و فردی روان میانمناسبات 

؛ در پویش بجانب ثبات و (نگی و ایدئولوژیکسیاسی، فره) 'انسجام'به  'تشتت'از  سامانه های اجتماعی

نمونه . یابد می افزایشقانون؛ و...  و حکماندیشه و عقیده و  بهعاطفه و پندار  از؛ در گذر آرامش نسبی

 و( اجتماعی –اقتصادی مناسبات )شالوده  اجتماعی ساختزیر میان مناسباتتاریخی اینگونه تقابل، 

از پویایی بیشتری  اجتماعی ساختزیر. است (تربیت و علیمت هنر، اخالق، حقوق، مذهب،)فرهنگ 

 افتادن ساخت از و یافتن ساختجریان  درو پیوسته است،  برخوردارنسبت به دیگر نهادهای اجتماعی 

 نیز ساختزیرمی بخشد؛ استواری اجتماعی ثبات و  ساختزیر ناپایدار تعادلبه فرهنگ د؛ می باش

از فرهنگ اجتماعی و  آنگاه که بخشهای مشترک زیر ساخت. دانگرد میکارآمد  رافرهنگ متقابال 

؛ امری که در تبدیل می شود قطبیتبادل نیز از میان بر می خیزد و تقابل ایندو به تضاد برود، میان 

 درون در آوریها فنبوقوع می پیوندد. نمونه دیگر، پیشرفت و بحرانهای انقالبی  پیچهای بزرگ تاریخ
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، در بده بستان با یکدیگرند. روند می را خود مستقل رشد راهست؛ هر چند هر یک فرهنگها و هاارساخت

اجتماعی و  –های اقتصادی ارها هستند، و نه ساختفرهنگ و هاارساختنه فن آوریها تعیین کننده یکجانبه 

اک تقابل میان ایندو نیز با کمرنگ شدن اشتر .دارند رافن آوریها مطلق  رهبری و مهار توانفرهنگها 

 و تبادل، گاه در پیچهای بزرگ تاریخی به تضاد و حتی تضاد قطبی تبدیل می شود. 

 می یکیهرگز  نه تقابلاین وجه همواره حضور خواهند داشت؛ دو واقعیت اجتماعی در  تبادلیهای تقابل

 و افکار عواطف، روحیات،) اجتماعی امر و فردی امربرای مثال، . شوند می جدا هم از نه و گردند

ابتکار و خالقیت  تصمیم، در تقابل تبادلی خواهند بود.ی اجتماعی همواره هاسامانه  درون در( اعمال

 تقابل می تواند با دیدگاهها و تصمیمات جمعی در تقابل قرار گیرد. اجتماعی ساختهر  درانسانی آزاد 

 درکم می گرداند؛ را تبادل امکان و  استتر  نیرومند خالق ارادی اعمال درو تصمیمات دیدگاهها 

گاه برتری با ابتکارات  شود؛ می آشکارکم و بیش  هنر و تربیت و تعلیم و اخالقو  حقوق و مذهب

 سنتهای اجتماعی جاری.  بافردی است و گاه 

در یک گروه ادغام شوند؛  آنکه بی جوشند می هم در اجتماعیگروههای  هنگامیکه ؛ابهام آمیز (۳

و تیره بغرنج و  روابط... و  هستند کین و مهر کانونهای ؛یز و رقابتندست و شراکت در هم باهمزمان 

می توان تعبیر کرد.  ابهامویژگی آن را تنها به از تقابل و تعامل را به نمایش می گذارند که ی رات

 میان واسط درجه "امت"" را ابهام آمیز می داند: فرقه" و "امت"، "خلق" میان "جبران بازی" گورویچ

 و بسته که) "فرقه" و( رود پیش کامل پراکندگی تا تواند می و است گسسته و سست و باز که) "خلق"

 شدت و جوشش گستردگی میانمی کوشد  ودارد  تثبیت به گرایشمی باشد؛ ( است استوار و منسجم

 از برخی دریکدیگرند؛  دشمن و وستهمزمان د" ما" سه این. کند ایجادتعادل  نوعی آمیزش

 همزمان غالبا شوند؛ می بلند هم پشتیبانی به دیگر برخی در و خیزند میبا هم بر  نبرد هب گاههاشچرخ

و یاست سجهان . (۲۷۲ – ۲۷۳دیالکتیک و جامعه شناسی، ص ) هستند درگیر جبهه دو هر در

بازیگران کوچک وفور . تعاملی ابهام آمیز است –مناسبات تقابلی جایگاه برای نمایش بهترین دیپلماسی 

با منافع خاص، شتاب تحوالت، تغییرات لحظه به لحظه، و از همه مهمتر  زرگ منطقه ای و جهانیو ب

و  گذر اخالقی، به پیمانها و جبهه بندیهای زودبه اصول آنها و ناباوری بازیگران بر غلبه پراگماتیسم 

         ، و نیز کمبود مفرط اعتماد و روشنایی در روابط راه می برد.  جانبهچند 

تضاد . که اثبات یکی در گرو نفی دیگری استبر می گردد هویتهای در ستیز به  ؛قطبیتضاد  (۴

را فاقد است؛ ولی بدرجاتی از قابلیت نفوذ و تکمیلی، تبادلی و ابهام های درونی، تقابلی است که خصلت

آنها ، تضاد از دست بدهندکل الضدین قابلیت جذب و ادغام را بهر گاه  جذب و ادغام برخوردار است.

در هنگامه انقالب و تحول به  انسانی کلیتهای و تمامیتها بهاساسا مربوط  شدن قطبی. قطبی می شود
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و قطبی شدن تضاد درونی پدیده دیالکتیک مارکسیستی، اصول بر خالف باشد. اما می نظم نوین 

تنها تضاد قطبی انجامد؛ نمی آن )فرا رونده( به تحول تکاملی و بی قید و شرط الزاما مبارزه انقالبی 

'باطل'و  'حق'قطب برخورد دو . تحول تکاملی هم نمی باشد اسلوب
232
رهایی بخش به تحولی می تواند  

ار بر سر سهم بیشتر در ساختبا یکدیگر  'باطل'قطبهای متضاد و ستیز تقابل اما راه ببرد؛ و تکاملی 

آورد. می به بار ی گرویرانتنها  ، در نبود جبهه نیرومندی از حق جویان،قدرت و تقسیم ثروت

برگرداندن ؛ بنابراین، باید از گزافه گویی در باره ماهیت و کارکرد تاریخی تضادهای قطبی پرهیز کرد

، و مشروط کردن تکامل به حل تضاد 'باطل' و' حق'و ضد تکامل یا  تکاملنبرد تضاد قطبی به هر 

که بر فاشیست و نژاد پرست، نیروهای سلطه گر،  است.به کار توجیه سیاسی آمده تاکنون تنها قطبی، 

اینان با شدیدا نیازمند قطبی کردن هر تقابل و تغایری می باشند؛ ، استوارند 'قدرت'و ستایش  'ثنویت'

 نیروهایگرایش چپ سنتی )مارکسیستها و منطق صوری خود به تقدیس تضاد قطبی می پردازند. 

های با غلو کردن در باره ماهیت و کارکرد تضاد  پیشتر گفته شد،، چنانکه نیزمتأثر از آنها(  "انقالبی"

 اجتماعیپویای  واقعیتمتن  درباری، آلوده گشتند. نیروهای ارتجاعی قطبی، به ثنویت و زورمداری 

تضاد تضاد استثمارگر و استثمار شده، )شدن دارند قطبی بالقوه توانایی  کهپدیدار می شوند تضادهایی 

 اما ؛(با اشغالگران و...مردم بومی اری وابسته در جوامع زیر سلطه امپریالیسم، تضاد خلق با سرمایه د

 وارد نمی شوند.و مبارزه انقالبی سازش ناپذیری به گردونه  الزاما و همیشهو ناهمساز متضاد قطبهای 

نظامهای  در (استثمار گر)و سرمایه داران  (استثمار شده)طبقاتی میان کارگران مبارزه و ناهمسازی 

در فاز امپریالیستی رو به آن و حدت شدت اما یافت؛ رشد غربی  یافته سازمان و رقابتی داری سرمایه

نیروهای متضاد ، و در عوض آتش نبرد ضد امپریالیستی خلقهای زیر سلطه تیز شد... نهادکاهش 

نیز  وحدت و همکاری و سازش بهقهرآمیز  نبردخاص حتی از تضاد قطبی و  در شرایط است ممکن

 دهد می رخ اجتماعی واقعیتالیه های  میان در گسست، که طبقاتیحتی  و سیاسی انقالبهای در !برسند

، گرایش ضدین به سازش تا نظم نوینی در جامعه شکل گیرد ریزد می هم دراجتماعی  مراتب سلسله و

انقالبی و کارکرد قطعا  مارکسدیالکتیک  در پرولتاریایی و بورژوایی انقالبهایدیده شده است. بارها 

این انقالبها سر بلند کرد و ساز بازگشت به بسیاری از تکاملی دارند؛ ولی گرایش ارتجاعی از درون 

 و افریقا و آسیا در امپریالیستی ضد و استعماری انقالبها و جنبشهای ضد درکوک شد! هم گذشته 

 و 'نظم'گاه به نفی انقالبی  'یر سلطهز –سلطه گر 'تضاد قطبی و آشتی ناپذیر  ،نیز جنوبی آمریکای

 ..انجامید.به سازش نیز و گاه آن،  استمرار بلند مدتکاهش شدت تضاد و گاه به سلطه گر،  'فرهنگ'

نبوده هم  اقتصادیبر بنیاد منافع صرفا با سلطه گر،  انقالبی نبرد و 'زیر سلطه –سلطه گر 'تضاد قطبی 

                                                           
232

نیز با آمیخته  'حق'را در خود جذب کند.  'حق'ماهیتا نمی تواند چیزی از  ؛ اصالت ندارد وآید می بدست( کفر)=  'حق پوشاندن' با 'باطل'  

و میانه گزینی به شکست  'باطل'تکاملی خود را از دست می دهد. هر گونه سازش، جذب عناصر  –ماهیت و کارکرد انقالبی  'باطل'شدن به 

 شد. راه می برد. این بحث در دفتر سوم پیگیری خواهد  'باطل'و پیروزی  'حق'
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کامال ضروری غرب بر شرق اقتصادی  –سیاسی سلطه ی برا، که غرب به شرقفرهنگ  تحمیلاست. 

ی تضادها از ای زنجیرهپیدایش  بهآن نیز  کهانگیزد  بر رای آمیز قهر مقاومتهایمی تواند خود  است،

 ضد انقالبهایپیروزی تجاوزات نظامی غرب و ؛ )انگیزه فرهنگی(منجر شود اقتصادی  –سیاسی 

را در سراسر جهان  'زیر سلطه –سلطه گر 'تضاد  نیز کشورهر در  امپریالیستی ضد و استعماری

  )انگیزه سیاسی(. دمی کنتر  تند رابخش  ی آزادینبردها آتشو تشدید کرده 

چنانکه دیدیم،  امامادی و عامل اثبات حق و پیشرفت است؛  جهان ارکان و اصول ازو تقابل  تضاد

 وهم پیوستگی نیست؛ ( 'گردیدن'و  'دنش') تغییر و حرکتو عامل مبنایی  أمنش پدیده درونی تضاد

و  'شدن'درون پدیده  تعاملی –مناسبات تقابلی با پدیده های مرتبط )محیط پیرامونی( بر پایه  همبستگی

که  همانگونه. است منشأ و شرط تداوم حیات و حرکت تکاملی ،توحیدد. نرا سبب می شو 'گردیدن'

پویای سامانه  حیاتاست،  طبیعی مانه هایساپویایی درونی عناصر و اجزاء منشأ هماهنگی انسجام و 

در توحید نیروها، حرکت می باشد. و وجوه آنها اعضاء وحدت درونی میان گرو در نیز اجتماعی  های

هر جنبش پویای آگاهانه در جامعه به سازندگی و پیشرفت می انجامد؛ توحید آغاز و انجام اجتماعی 

مقابل نیروهای ناهمساز و بازدارنده در ایستادگی جو و بالنده  ؛ جنبشی که با وحدت نیروهای حقاست

، و یا دگرگونی مطلوب بهبود و پیشرفت سامانه اجتماعیآغاز می شود و با )ارتجاعی و ضد تکاملی( 

افزایش سامانه در حرکت هماهنگ، نیروی پایداری و پیشرفت . به وحدت نوینی دست می یابددر آن، 

یا و ( )مثال یک محیط زیست گیاهی یا جانوریسامانه طبیعی یک دت درونی هر اندازه وحمی یابد. 

بی نیازی و طول عمر آن باالتر، بیشتر باشد، هویت آن روشنتر، )مثال جامعه ایرانی( اجتماعی 

و نزدیکتر، تعیین شده هدف یا و طبیعی دستیابی به غایت ، (برآیند نیروهاقانون ) کارآمدی آن بیشتر

 . ر برابر نیروهای ناهمساز بیرونی افزونتر خواهد بودپایداری اش د

نسبی است؛ بخشهای نیز جدایی سامانه ها از یکدیگر نه تنها جدایی وجوه درونی یک سامانه، که 

 نوین می دهد.ی احراز هویتلذا و بزرگتر ختی ادر س ادغام قابلیتمشترک سامانه ها با یکدیگر به آنها 

دخالت می کند و هویت و کارکرد آنها را تغییر می دهد. در اجتماع  انسان در سامانه های طبیعی

درون جوش و بدون کاربرد زور باشد، هویت یابی انسانی نیز اگر روند جداییها و پیوندها در سامانه ها 

پیروی کنند،  است وجود فطرتکه از قوانین عام انسانی اگر جوامع  آسان و گرنه دشوار می گردد.

به توحید فکری و با آزاد شدن از سلطه خداوندان زر و زور و تزویر ود را بازیافته و خراستین هویت 

  اجتماعی )توحید عقیده و عمل( دست می یابند.
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 تغییرات ازضروری  گذر"در دیالکتیک مارکسیستی این اصل به  :(تکاملی)تحول باال رونده ؛ جهش

بی گمان، بسیاری از تغییرات کیفی در پدیده های طبیعی، ست. شده اتعبیر  "کیفی تغییرات به کمی

اما این تعبیر نمی تواند قانون عام و می دهد؛ اجتماعی، و نفسانی در پی تغییرات کمی قبلی رخ داده 

افزون بر ر نمی شوند؛ نجتغییرات کمی به تغییرات کیفی مهمواره را در تمامیتش در بر بگیرد.  'جهش'

حفظ می پدیده پیوستگی درونی در تغییرات کمی، . با هم تغییر کنندنیز می توانند یت کمیت و کیفاین، 

 بدنبال شود.می ه کهننظم جایگزین نظمی نو و گسسته می شود پیوستگی پیشین شود؛ با تغییر کیفی 

 . کرد فکش را آن ویژه قوانین و رسید پدیده از نوین شناخت به باید نوین نظم پیدایش و پدیده کیفی تغییر

رشد و  تاریخی مراحل جانوری، های گونهپیدایی ستارگان، ترکیبات آلی و ملکولهای سنگین، حیات و 

از نمونه های جهش یا تحوالت ... انقالب  واجتماعی  – سیاسی مبارزه رشد مراحلپیشرفت جوامع، 

و اندیشه )علم و نیست؛ جهان ذهن بیرونی تحوالت کیفی خاص جهان واقعی کیفی باال رونده هستند. 

پدیده ها و  کیفی ارتقاء که داشت توجه باید فرهنگ و جهان بینی( هم تحوالت کیفی را آزموده است.

)مرحله آماده سازی( است؛  تدریجی و کمی مراحل از گذرنیازمند در جهان انسانی، اغلب  سامانه ها

سوی دیگر، بی توجهی به  از. شد خواهد سرخوردگی و آسیب و زیان موجب اصل این گرفتن نادیده

 غافلگیرناخواسته  کیفی تغییراتبا  راانسان نیز چه بسا  کمی تغییراتتغییرات کیفی و پیگیری یکجانبه 

جبری در نه تغییرات کیفی در ورای آگاهی و اراده انسان تعیین می شود، و نه در جهان انسانی،  کند.

اراده آزاد انسانی )تصمیم، نو اندیشه راهنما و لت دخااست؛ کار تغییر کیفی در از تغییر کمی به گذر 

رنامه ریزی و آوری، خالقیت( می تواند تغییر کمی و کیفی را همزمان در یک سامانه اجتماعی ب

برقرار رهبری نماید، و حتی تغییر کیفی را بدون گذر از مراحل "ضروری" تغییر کمی پیگیری و 

کمیت و کیفیت تولید را ه آزاد در جهان انسانی می تواند کارکرد ویژه اندیشه راهنما و ارادسازد: 

اقتصادی را با تغییر کمی نیروهای اجتماعی تولید  –همزمان تغییر دهد؛ تغییر کیفی مناسبات اجتماعی 

همزمان سازد؛ حتی تغییر کیفی را مقدم گرداند و مثال سوسیالیسم را در یک اقتصاد توسعه نیافته 

عنصر آگاهی و بذل  به مشروط و وابسته( انقالب) جامعه تحوالت کیفی درجهش و  ..برقرار سازد.

(فداکاری و مبارزه پشتکار، سازماندهی،اندیشه راهنما، همبستگی، ) است اراده انسانی
233

همچنین . 

 بودن کیفی یا کمیزیرا  ؛هستند نسبی 'نو'و  'کهنه'همچون  'کیفی' و 'کمی' مفاهیمباید در نظر داشت که 

 فیزیکی تغییرات همه :اند اعتباری و نسبیاساسا واقعیت های طبیعی، اجتماعی و نفسانی در  تغییرات

؛ پیدایش و تغییر گونه های زیستی همگی نسبت به اند کمی حیات پیدایش به نسبتجهان  شیمیایی و

                                                           
233

 ماتریالیسم دیدگاه از انقالب با آن تفاوت و اسالمی، – توحیدی دیدگاه از)جهش در زندگی اجتماعی(  'انقالب' شناختی جامعه ویژگی  

  شد.  خواهد بررسی پژوهشی مجموعه این از سوم دفتر در دیالکتیک،
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 کمی تر کیفی تغییرات به نسبتانسانی  اجتماع و فرد در کیفی تغییراتظهور انسان کمی هستند؛ 

 پیشرفته تا آفرینش آغاز ازمادی  جهان در کیفی چشمگیر و بزرگ تغییرات همه؛ شوند می شمرده

 را آفرینش نظام که ،(معاد) جهان کلی رستاخیز به نسبت نیز فرهنگی و اجتماعی تکامل مدارج ترین

 . هستند کمی ،کند می تبدیل دیگر نظامی به کال

 در)تکاملی( داشته اند؛ جهشها  'جلو به رو'همواره جهتی در جهان آفرینش  پی در پی کیفی تغییرات

در زندگی سامانمند  شدن نو و کهنگی نفی روندند. اما ه انداد رخ 'برگشت پذیر'و  'بسته' مداریک 

اما و بی وقفه  پی در پی روندیباشد و چه همگام و یا مقدم بر آنها،  کمی تغییراتاجتماعی، چه بدنبال 

در همه ؛ نه تنها بازگشت به کهنگی بنا بر ویژگیهای انسانی منتفی نیست، بلکه پر فراز و نشیب است

روند بدینگونه، . پیش نمی رودو هماهنگ جهت حتی یکو یکسان ابعاد زندگی اجتماعی نیز با سرعت 

 می یابد. ویژگی منحصر بفردی ، همه جانبه و جبری نیست و یکجهتهدر جهان انسانی دیگر تکاملی 

نیز همچون  'و اثبات نفی'، همچنین باید دانست که (نفی در نفی)روند پیوسته نفی و اثبات در بررسی 

کامال نو  نیزنظم نوین  و رود نمی میان از بکلی پیشیننظم  .هستند نسبی، 'کمی و کیفی'و  'کهنه و نو'

. یره می گرددآن چر ببا حفظ پاره ای مشترکات نظم نو بر بنیاد نظم پیشین استوار می شود و ؛ نیست

شیمیایی خود با طبیعت بیجان را از دست نداد؛ انسان مخرج  –طبیعت زیستمند مخرج مشترک فیزیکو 

فرهنگی، سیاسی و  –مشترک خود با حیوانات )غرایز( را حفظ کرد؛ در کیفی ترین انقالبهای دینی 

امه داده انداقتصادی نیز عناصری از نظم پیشین به حیات خود در نظم نوین اد –اجتماعی 
234

 ایندسته. 

راستای  در باید غرائز :شود گرفته بکار نوین پدیده کارکرد و ماهیت راستای در باید خصوصیات از

و آرمانهای  اهداف جهت در باید اجتماعی و سیاسی کهنه نظامهای تجربیات روند؛ بکار انسانیاهداف 

متفاوت معنایی با ولی گیرد می جا یدجد علمی فلسفه در هم قدیم دانش؛ شوند گرفته بکارم نو انظ
235

 .

سخن  تحول و تغییرنظم پیشین مطلقا از کارآیی نمی افتد. در غیر اینصورت، نمی توان از خلقت و 

 گفت؛ باید گفت پدیده ای نیست شده و پدیده ای دیگر از نیستی به هستی آمده است.

                                                           
234

ریخ بوده است، برخی از سنتهای پیشین چون سنت ماههای حرام حتی در بعثت توحیدی محمد )ص(، که کیفی ترین انقالب همه جانبه تا  

 غرائز. وجود کند می حفظ است، سودمندنوین  وضعیت برای که را کهنهو نظم  پدیده خصوصیات از برخی نوینو نظم  پدیدهحفظ گردید. 
 سودمند باشد. اجتماعی نوین نظم درنیز می تواند  گذشته کارآمد و نیک های شیوه و سنتهای نیز مفید واقع شد؛ انسانبرای بقای حیات  حیوانی
 در بردارنده این مضمون می باشد: اشتر مالک به علی امام رهنمود

  
 به آن بوسیله مردم وضع و حال و آمده، پدید همبستگی و الفت آن رهگذر از و اند، نهاده بنیاد آنرا اّمت این بزرگان که را نیکی شیوه و سنت نشکن و"... 

آن  پاداش و سود پس( کنی چنین اگر که) برساند، زیان گذشته نیک سنن و ها شیوه به که مکن گذاری پایه را روشی و راه نیز و. است گراییده اصالح
 می شورک اصالح به آنچه داشتن پا بر در ای. شکسته را( پسندیده) سنن آن که توست بر زیانش و گناه و گذاشت بنا را( نیکو) سنن آن که است کسی برای

)محمود رضاقلی، "اصول  "کن گفتگو و مذاکره قوم خردمندان و دانشمندان با اند داشته پا بر تو از پیش مردم آنچه داشتن نگاه استوار و انجامد،
 .تاریخی امام علی با مالک اشتر"( –راهنمای حکومت و رهبری در عهدنامه سیاسی 

  
235

 تغییر در هراکلیت بگفتهمحسوسات  و گرفت می تعلق ثابت امور به علم زیرا دانستند می ممکن را معقوالت به علم تنها باستان یونان در  

در  'حقایق تغییر ناپذیر یقینی'نظریه های علوم تجربی، و  'ابطال پذیری'این دیدگاه، در فلسفه نوین با معنایی نو بکار می رود؛ از  .بودند
 ریاضیات و تاریخ و فلسفه، سخن می رود. 
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ی سرآغاز روندی نوین در جهان هر جهش، جامعه انسانیو تا  طبیعت جاندارتا  طبیعت بیجاناز 

بودن تغییرات  هدفمنداست. این روندهای نوین که در فاز باالتری قرار می گیرند، بیانگر بوده آفرینش 

 اما کوچکتر ای گسترهرا آغاز می کند،  خود حیات کهنه جهان متن در، که نو جهانو جهشها هستند. 

روی می کند. در تبیین فلسفی قانون دیالکتیکی جهش پی تر پیچیده نظمیدارد؛ و از تر  متعالی کیفیتی

 کیفیت و کاهش کمیت، تکامل روند درمی توان گفت که از آغاز آفرینش، با پیدایش هر جهان نو 

شده نامیده  "روحدر فلسفه یونانی "، که متعالی کیفیتی انسان پیدایش با که آنجا تایافته است؛  افزایش

 و سمتتردید، همانگونه که تاکنون بوده است، این کیفیت متعالی می باید بی غلبه می یابد.  او براست، 

 .(معاد)فلسفه  کند مشخص( آخرت) تکامل بعدی فاز در را او حرکتی سوی

 

. پدیده آن درحاکم بر جهان  عام قوانین و اصول تطبیق خاص شکل یافتن یعنی پدیده یک شناخت: نتیجه

 نزد ،چنانکه دیدیمنمونه های مشخص، ام ترین قوانین هستی بر عو تطبیق پویش جدالی واقعیت تبیین 

 فلسفی و معرفت شناختی آنهاست. تفاوتهای بدلیل نیز این و نیست؛ یکسان گوناگون های دیالکتیسین

   

 با علم و فلسفه  دیالکتیک 'جدایی و پیوند'مرزهای 

؛ در اینجاست که همه یی آنهاستقوانین حاکم بر پدیده های هستی و روش شناساعام ترین دیالکتیک 

ذهن انسان برای علوم و بعبارتی همه شناختهای انسان از جهان بیرونی و درونی به وحدت می رسند و 

؛ دیالکتیک در میانه علم و فلسفه قرار می گیردپس و فهم حقیقت هستی آماده می شود.  ورود به فلسفه

به برخالف فلسفه و  ،از هستی محدود نمی شودبه قلمرو خاصی طبیعی و یا اجتماعی برخالف علوم 

چه در مقام دیالکتیک از سوی دیگر،  .، تاریخ و انسان نیز کاری نداردحقیقت حاکم بر جهان هستی

. دیالکتیک، قوانین ذهن و اندیشه، با علم و فلسفه پیوند می یابدبعنوان و چه پویش جدالی امر واقع 

اما از چهارچوب علم بیرون نمی  ،مقدمه ضروری فلسفه متکی بر دستاوردهای نظری علوم است و

از آنجا که بر  دیالکتیکرود و لذا مرزهایی که علم با فلسفه داشت را همچنان حفظ می کند. 

با فراهم و  کند پیشگیریفلسفه های یک بعدی  جزمیت ازدستاوردهای علمی متکی است، می تواند 

توانایی گذر فی نفسه رساند؛ بی آنکه ب )تبیین جهان( هفلسف مرز به راانسان تبیین چهارچوبهای ساختن 

با اینهمه دیالکتیک، چنانکه در سیر تاریخی اش را داشته باشد. به دنیای فلسفه  ورودو مرز  این از

اش و چه بدلیل ضریب فلسفی علوم، هرگز در جدایی کامل از فلسفه کل نگرانه دیدیم، چه بدلیل خصلت 

  د شد.ارائه نشده و نتوان
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 بخش دوازدهم:

 قرآنتوحیدی  دیالکتیک

  

جهان بینی در قرآن، قوانین عام حاکم بر پدیده های عینی و ذهنی )طبیعت و اجتماع و اندیشه( بر بستر 

، و کارکرد )فاز بعدی پویش تکاملی( معادحتمیت ، (هللاباور به یگانه مطلق هستی )یعنی  ؛توحیدی

نه از ن می شود. بدینگونه، دیالکتیک )پویش جدالی امر واقع( تبیی ضروری وحی و نبوت )هدایت(،

تنگ و بسته گرفتار ی در مدارمادی خود فراتر می رود و کل هستی را در بر می گیرد، و نه جایگاه 

مطلق می شود . دیالکتیک بر بستر جهان بینی توحیدی کارکرد راستین خود را باز می یابد؛ نه می شود

 انبه نگری تن می دهد. نه به جزمیت و یکجو 

مشابهی می داند، سنتهای عام را بر مبنای  آخرت پیداییهنگامیکه که قرآن ساز و کار آغاز آفرینش و 

 که سراسر جهان هستی را زیر سیطره دارد: ید کرده استکأتقوانین یگانه ای حاکمیت بر 

 را آخرت مرحلهتا )بیابید( خداوند چگونه  دنمو آغاز را آفرینش چگونه خدا که بنگرید و کنید گردش زمین در بگو"

 (. ۲۰ عنکبوت،" )تواناست چیز هر بر خدا یقینا آورد؛ می پدید

 تأکید دارد: نیز  ،ویژگی های عام زندگی اجتماعی جانداران، بر قوانین عام جهان زیستمندبر قرآن 

( پرواز می کند، مگر جوامعی مانند شما..." "نیست جنبنده ای بر روی زمین، و نه پرنده ای که با بالهایش )در آسمان

کنشها و واکنشهای فردی و جمعی در میان اجتماعات گوناگون زیستمند انگیزه امنیت و بقاء  (.۳۸)انعام، 

 است.   

در دیدگان مردم  کهرا،  کوهها حتی قرآنعام ترین قانون حاکم بر هستی، قانون حرکت و تغییر است. 

ی روزگاردانش ؛ بیانی که فراتر از ندتکاپو می دا و گذار در هستند، استواری و پایداریثبات و  نماد

 :است قرآن علمی اعجازهای از، و بود که قرآن نازل شد

 (.۸۸ نمل،" )حرکتند در ابر مانند آنکه حال پنداری؛ ساکن و بنگری را کوهها"

پیوسته در  تکاپو و تغییرنمونه تجربی ساده ای از  ،روز و شب گردش در روشنایی 'بسط' و 'قبض'

 است:طبیعت 
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 گرداند؛ می ساکن آنرا خواست می اگر و بگسترانید؟( جهانیان سر بر) را سایه چگونه پروردگارت که ندیدی آیا"

" کنیم می قبض خود بسوی آهستگی و آسانی به آنرا سپس. گرداندیم هنماار و دلیل آن( وجود) بر را خورشید آنگاه

 (.۴۵ – ۴۶ فرقان،)

نسبت و  کیفیت ویژه ای دارد در انسان و جامعه انسانی،)بر هم خوردن موازنه نیروها( قبض و بسط 

اجباری، انسان( گیاهان، جانداران و زندگی طبیعی  ؛تحوالت طبیعی )گردش شب و روز و فصولبه 

. انسان با دتا بینهایت پیش روو جریان یابد  'مدار باز'یک می تواند در ؛ نیستو برگشت پذیر تکراری 

  :هستی را تضمین کندیگانه روند تکاملی پایان ناپذیر خود بجانب مطلق می تواند  فداکاریگذشت و 

، و خداست که همی قبض پی در پی"کیست آنکه همی وام دهد بخدا وامی نیک؛ پس خدا بیفزاید آنرا برای او افزایشی 

 .(۲۴۵بقره، بازگردانده می شوید" )کند و همی بگستراند، و بسوی او 

متضاد پیوسته در قبض و بسط متقابل و روانی، نیروهای  –اجتماعی و فکری  ،در پدیده های طبیعی

در کنار تأثیرات  ،این قبض و بسطدامنه نفوذ و نیروی جذب و ادغام آنجا کم و زیاد می شود. هستند؛ 

هم بارز پدیده ها یرات کمی گر چه در تغیامنشأ پویش و تحول در پدیده می شود. قبض و بسط بیرونی، 

شدت می یابد؛ وجه نو پی در پی و در همه ابعاد در آستانه تحوالت کیفی پدیده ها و سامانه ها است ولی 

روند قبض و بسط نیروهای  بهمان گونه رو به انقباض می رود.نیز گسترش می یابد و وجه کهنه 

به دلیل کارکرد آگاهی و آزادی انسانی،  ،متضاد در تغییر و تحول کیفی انسان و ساختهای اجتماعی

        کیفیتی ویژه بخود می گیرد. 

 تغییر و حرکت ویژگی ذاتی ماده است: در دیالکتیک توحیدی، 

 (.نهج البالغه ۱۱۳ خطبه از" )است عبرت و تغییر و رنج و فنا جایگاه دنیا"

بیعت و جامعه( دیده می شود، یک نظم پایدار )ط در متن این پویش و جنبش و تکاپو، که در ماده نااما 

یا برگشت  ناپذیری برگشت تاریخ،طبیعت و  عمومی سنتهای .ثابت و تغییر ناپذیر نیز بر آن حاکم است

روندهاپذیری 
236

دستخوش اسالم در دیالکتیک توحیدی  ،ها پدیده گونی گونه و پذیری تحولاصل  و ،

 :تغییر نمی شوند

 باز گذشته آن از آنچه نه. نمود خواهد رفتار بازماندگان با ،کرد رفتار درگذشتگان با هک همانگونه روزگار خدا بندگان"

 و گرفته پیشی هم از کارهایش. آنست اول همانند کارش آخر. ماند خواهد پایدار مانده بجا آن از آنچه نه و گردد، می

  ؛(نهج البالغه ۱۵۶ خطبه از" )نیستند یکنواخت هایش نشانه

                                                           
236

ر باره روندهای برگشت پذیر باید توضیح دهم که این به معنی تکرار دقیق و جزء به جزء همه حوادث پیشین نیست؛ حتی گردش شب و د  

 روز و فصول اینگونه نیست و طبیعت هرگز به تمامی به نقطه پیشین بر نمی گردد.    
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 از را خویش ساکنان زمانی اندک به جهان سوگند بخدا که زیرا ؛بنگرید وارستگان و پرهیزگاران ونهمچ را جهان"

 دیگر کرد پشت و گرداند روی که آنچه. کشاند می اندوه به را خوشی و امنیت و ثروت صاحب و ،راند می خود

. (ندآینده پیش بینی پذیر نیستوادث ح) شود کشیده آن انتظار تا آید می پیش آینده در چه نیست دانسته و بازنگردد

 بسیاری مبادا پس. است ناتوانی و سستی با همراه آن مردان چاالکی و نیرو و اندوه، و غم با آمیخته جهان خوشی

 ۱۰۲ خطبه از" )بود نخواهند کوتاه درنگی جز آنها زیرا سازد تان فریفته و شیفته شماست خوشایند جهان در آنچه

 (.۹۸گاه کنید به خطبه ؛ نیز ننهج البالغه

روند تقابل و تعامل، و تضاد و وحدت، در مناسبات درونی پدیده ها و سامانه عمومی، ثابت برغم نظم 

در ندارد. هم در بر ، همیشه یک گونه و همانند نیست و نتیجه یکسانی های طبیعی، اجتماعی و فکری

 بر می آورند:  از درون یکدیگر سرپدیده های متضاد گاه روند پویش جدالی، 

 آوری می بیرون و مرده از را زنده آوری می بیرون و گردانی؛ ناپدید شب در را روز و بری فرو روز در را شب"

  ؛(۲۷ عمران، آل" )بیشمار خواهی را که هر دهی می روزی و زنده؛ از را مرده

 همینگونه و گرداند؛ زنده مرگ از پس را زمین و زنده از را مرده آورد می بیرون و مرده از را زنده آورد می بیرون"

 (.۱۹ روم،" )شوید می آورده بیرون( گورهایتان ازدر روز رستاخیز )

 بازدم و دمکه نعواملی که به پیدایش و تداوم زندگی منجر می شوند، مرگ را هم سبب می شوند؛ چنا

 مرگ بسوی را انسان که است گامهایی همچنین( است بخش زندگی) است زندگی تداوم مایه که انسان

 :کشاند می

 (.۷۱ سخن البالغه، نهج" )نهد می مرگ بسوی که است گامی کشد می مرد که نفسی هر"

  :فرمود یابی؟ می چگونه را خویشتن: پرسید علی از کسی

 اش ایمنی مراکز از و است، بیماری دچار تندرستی حال در و فناست، دچار بقا حال در که کسی حال است چگونه"

 (.۱۱۱ سخن" )شود؟ می وارد او بر بیم و ترس

مرگ و زندگی زمین در زمستان و بهار، که و عوامل طبیعت زمینی جدا از طبیعت کیهانی نیست 

یک نیز گاه ای بزرگتر از زمین موجود است؛ است، در مجموعه در طبیعت زمینی روندی تکراری 

؛ نمونه ساده حالت یا دو روند متضاد می شودپدیده واحد در طبیعت یا اجتماع همزمان منشأ پیدایش دو 

 :   آن رعد و برق استتجربی 

 آبی آسمان از و ؛(باران ریزش به) امید هم و است بیم مایه هم که را( آسمان) برق  شما به بنمایاند هایش پدیده از"

 نشانه( آن هدفمند نظم یا طبیعت دوباره زایش و زندگی) این در. سازد زنده بدان مرگ از پس را زمین که فرستد فرو

 (.۲۴ روم،" )ورزندمی  خرد که مردمی برایاست  هایی
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یک نمونه ساده هر فرد یک پدیده دیده می شود؛ زندگی رشد و بالش حاالت و کیفیات متضاد در روند 

  می باشد:  قبض و بسط نیرومستمر از روند 

 توانایی و نیرومندی از پس و ساخت؛ توانا ناتوانی از سپ و آفرید( کودکی) ناتوانی و سستی از را شما آنکه خداست"

 (.۵۴ روم،" )توانا دانای اوست و آفریند می بخواهد چه هر او که داد قرار را پیری و سستی( جوانی)

دم از گل )نهایت پستی( و است آمیزه ای . انسان انسان عمیق ترین دیالکتیک را در بر داردساختار 

 و انتخابگر آزاد، است ای ارادهاین پیچیده ترین پدیده دیالکتیکی خلقت (؛ وو عل )نهایت کمالخدایی 

تقابل میان گرایشها و جاذبه های در میانه دو قطب متضاد از منهای بینهایت تا مثبت بینهایت. مسئول 

است 'انحطاط'یا  'رشد'وی بجانب تکاملی و ضد تکاملی زمینه انتخاب و حرکت و تحول 
237

پیروی از . 

را برایش هموار  راه تکاملیکتاپرستی و  را بسوی انسان می گشاید،داران گردنکش راه انحطاط زورم

 است:  تجربه شده آشتی ناپذیر که در سراسر تاریخ اجتماعی انسان قطبی و تضادی ؛ می سازد

از س که است؛ پس آنکآشکار ( )جدا وانحطاط گمراهی و از و کمال رشد  (راه)"در دین اجباری نیست؛ همانا 

و خدا ی در آن نیست ستدستاویزی استوار آویخته که گسبه بگرود، همانا یکتا وند و به خداگردنکشان روی گرداند 

   (. ۲۵۶شنوا و داناست" )بقره، )به سخنان و احوال مردم( بس 

 دیده می شود: روند پیدایش متضاد ها از درون هم تکرار نیز در 

 و رفتن، میان از برای آورید گرد( ثروت) مردن، برای بزایید: دهد می در ندا زرو هر که است ای فرشته را خدا"

 (.  ۱۲۷ سخننهج البالغه، " )شدن ویران برای بسازید

 تعامل یکدیگر با سامانه این درون در هستند؛ واحد سامانه یک درونی وجوه واقع درمتقابل  های پدیده

 سبب را اثبات و نفی پیوسته روند و کنند می نفوذ هم ردهمدیگر را تکمیل و تضمین می کنند،  دارند؛

  :  شوند می

  ؛(۴۹ ذاریات،" )شوید( آفرینش حکمت) یادآور مگر تا آفریدیم)زوج(  جفت را چیز هر و"

آنها که از خودشان )انسانها( و و از را جفت آفرید؛ از آنها که از زمین می رویاند پدیده ها "پاک است خدایی که 

 (. ۳۶دانها علمی ندارند" )یس، )هنوز( ب

، )جمعدرونی مغایر وجوه درونی پدیده ها و سامانه ها بیانگر آنستکه وحدت عمل این وجوه جفت بودن 

 . استدر طبیعت و اجتماع مبنای تحول و پیشرفت ( و همزیستی آنهاتعامل 

                                                           
237

 صاص می یابد. بحث گسترده در زمینه انسان شناسی فلسفی قرآن به دفتر چهارم اخت  
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ضاد وجوه درونی یک ولی گاه ت ،باشندمبنای رشد و پیشرفت می توانند تعاملی  –ی تقابلمناسبات 

، و اثبات اثبات وجه تکاملیپیشرفت سامانه در گرو است؛ بگونه ای که قطبی و آشتی ناپذیر  ،سامانه

 در گرو نفی وجه ارتجاعی سامانه است: وجه تکاملی 

 را خود دشمن فرعون) شود اندوه مایه و دشمن برایشان تا( دریا از) را( موسی) او برگرفتند فرعون خاندان پس"

  ؛(۸ قصص،" )بودند خطاکار آنها لشکریان و هامان و فرعون همانا(. بپرورد

 (.۳۹ رعد،" )...کند می اثبات خواهد را چه هر و نفی خواهد را چه هر خدا"

 : اثبات نمی شود 'باطل'است و جز با نفی انقالبی  'باطل' درون در 'حق' توحیدی، دیالکتیک در

 حق و) است برافتاده و نفی( باطل) آن( که بینی می) ناگهان و براندازد آنرا تا افکنیم می باطل سر بر چنان را حق ..."

 (.۱۷ – ۱۸ انبیاء،" )کنید می( آفرینش جهان از) که توصیفی از شما بر وای اما ،(شود می اثبات اینگونه

، روند پی )گورویچ( و "فوق تجربه گرا")مارکس(  برخالف دیالکتیک نامعقول ماتریالیستی ،در قرآن

 'اثبات و نفی' و 'بسط و قبض'بدون فاعل، ناظم، و غایت نیست.  'نفی و اثبات'و  'قبض و بسط'در پی 

عام  در متن این قانونپس . غایت می باشند و ناظم، جز فعل و نظم و تحول نیستند؛ نیازمند فاعل،

حاکم بر تغییر و تحوالت  در دیالکتیک توحیدی قرآن، اراده خداخلقت، یک حقیقت برتر نهفته است. 

تغییر و تحول دانسته اند )بنی صدر، تضاد و توحید( و  'شرط بیرونی'جهان است؛ اراده ای که برخی 

پدیده )مجاهدین خلق، تبیین جهان(. اما اراده خداوند یکتا تنها از  'تضادهای درونی'برخی برابر با 

مقتضیات درونی و شرایط بیرونی ل می گردد؛ پدیده ها عمل نمی کند، از بیرون آنها نیز اعمادرون 

نظم هدفمند . تغییر و تحول، هر دو، به اراده خداوندی که جهت تحول را تعیین می کند، گردن می نهند

و زیر سیطره دارد،  انسان روان و ذهن و اجتماع و طبیعتدر  آفرینش درون و بیرون پدیده ها را

  . یابدمی بازتاب اراده خدای یگانه است که نظم شکوهمند  در همینتغییر و تحوالت را رقم می زند؛ 

به نیروی مردم روند نفی و اثبات را جو رهبران حق پویش جدالی بدینگونه است که انسانی، جهان در 

     انجام دهند:    

 (.نهج البالغه ۱۰۳ خطبه از" )کشم می بیرون آن پهلوی از را حق و شکافم می را باطل دل سوگند بخدا"

است، زیرا فقر و ثروت همزمان در یک سامانه و رابطه مشخص  ثروتمندان ثروت در فقیران روزی

  اقتصادی پدیدار می شوند:  –اجتماعی 

 دریغ او از ثروتمند آنچه بسبب مگر نماند گرسنه فقیر پس نهاده؛ را فقیران روزی ثروتمندان اموال در سبحان خدای"

 (.نهج البالغه ۳۲۰ سخن از!(" )خورد را او حق) کرد
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 گردند می جمع هم باقطبی و آشتی ناپذیر است؛ ( ۲۵۶ بقره،)بنا بر جامعه در  هدایت و گمراهیتضاد 

 : باشد سازگاری و آشتی میانشان آنکه بی

 خطبه از" )آیند می هم گرد یکجا در دو هر چند هر نیست؛ سازگاری و آشتی هیچهدایت  و گمراهی میان که همانا"

 (.البالغه نهج ۱۴۷

 برای درس آموزی و هدایت است:پویش جدالی امر واقع شناخت 

 بخاک را او دنیا و دانست مطمئن آنرا کسیکه بسیار چه ساخت، دردمندش دنیا و بست دنیا در دل کسیکه بسیار چه"

 به را او دنیا که پرنخوتی متکبر بسیار چه. کرد خوار را او دنیا که مقامی صاحب بزرگان از بسیار چه. نشاند هالکت

 اش خوشگواری تار، و تیره اش خوشی گردنده،( دستها در) جهان سلطنت و ریاست. کرد پرتاب خواری و ذلت دره

 مرگ، معرض در اش زنده پوسیده، ریسمانش زهر، به آغشته خوراکش تلخی، به آمیخته اش شیرینی ناگوار،

 زا، نکبت اش دارایی شده، دست زیر دستش زبر شده، هگرفت اش پادشاهی بیماری، و درد رهگذر در اش تندرستی

 (.نهج البالغه ۱۱۰ خطبه از" )است آواره و شده غارت اش همسایه

  :بوقوع می پیوندندنیروها ( همبستگی و پیوستگی) توحید در اجتماعی پیشرفتهای

 خطبه از" )کرد نخواهد و ردهنک عطاء پراکندگی و تفرقه در خیری آیندگان و گذشتگان از هیچیک به سبحان خداوند"

 ؛(۱۷۵

 ها خواسته و ها اندیشه فشرده، بهم و گرد آنها اجتماع که هنگامی( گذشتهاقوام مقتدر ) بودند چسان بنگرید"

 یگانه ها اراده و عزم و ژرف، و نافذ بینشها یکدیگر، پشتیبان تیغها هم، یاری پی در دستها هماهنگ، دلها همجهت،

 کارشان پایان بنگرید پس داشتند؟ فرمانروایی جهانیان همه بر و سرور و بزرگ جهان سراسر رد که نبود آیا. بود

 به و متضاد و دور و جدا هم از گفتارها و دلها پراکندگی، به الفت افتاد؛ جدایی میانشان هنگامیکه انجامید بکجا

 جامه خدا بود؛ ستیز و جنگ یانشانم حالیکه در گشتند پراکنده. شدند شاخه شاخه ناسازگار و گوناگون دستجات

 برایتان را آنها اخبار و داستانها و گرفت باز آنان از را نعمت فراوانی وکرد  بیرون تنشان از را بزرگی و ارجمندی

 (.نهج البالغه ۲۳۴ خطبه از" )گیرند پند پذیرهستند پند که آنها تا گذارد بجای

پویش یک تجربه شده اند، از آغاز تا کنون ان آفرینش بسیار متنوع که در جه پویشهای جدالیدر میان 

بینهایت از و فرا رونده پایان ناپذیر تکاملی روند نیز دیده می شود؛ یک پیوسته یا تحول نفی در نفی 

 تا خدا!پست تا بینهایت متعالی؛ از خاک 

علقه  نطفه از آنگاه. جایدار رارگاهیق در گرداندیم ای نطفه را او پس. آفریدیم گل از ای عصاره از را انسان همانا و"

 از پس و آفریدیم استخوان گوشت آن از سپس و کردیم خلق جویده گوشتیعلقه  از و آفریدیمای )شکل آغازین جنین( 

 آنگاه! آفرینندگان بهترینهللا  بر باد خجسته پس. آوردیم پدید دیگر آفرینشی سپس. پوشانیدیم گوشت استخوانها بر آن

؛ (۱۲ – ۱۶ مؤمنون،" )شد خواهید برانگیخته هرآینه رستاخیر روز سپس و مرد خواهید یقینا( ندگیز) آن از پس

 است:انه ولی هدفدار یک پویش جدالی سر سخت ،این روند تکاملی پایان ناپذیر
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ده ندگان شناور؛ پس پیشروانی پیشی گیرنه"سوگند به برکنندگان بسختی و آزاد شدگان سبک سیر؛ سوگند به شتاب د

در پردازندگان امر. روزیکه به لرزه درآید و برکنده شود آن برکنده شونده لرزان؛ در پی آن درآید آن از پی کار و 

 (.    ۱ – ۷" )النازعات، آینده

ویژه مرحله البته اختصاص به ایندو ؛ آیات فوق را عموم مفسران به معاد جزئی و کلی برگردانده اند

از پدیده های طبیعت بیجان به طبیعت زیستمند و عام تغییر و تحول کیفی  قوانینندارد و بیان تکاملی 

 .(النازعات سوره تفسیر سوم، جلد قرآن، از پرتوی طالقانی، محمود سید)سپس به جهان انسانی است 

، پدیده ای نوین از پدیده کهن گسسته و برکنده )منتزع( می شود تا از نظم (تحوالت کیفیجهشها )در 

در متن جنبش و تکاپوی همیشگی، گسست و پیوست نیز  گردد و بسمتی دیگر شتاب گیرد.کهن آزاد 

         .   دیده می شود؛ شتاب و شناوری با روند گسست و پیوست همراه است

واره برای انسان درک تحوالت کیفی و بویژه تحول کیفی انسان پس از مرگ و پیدایش حیاتی نوین، هم

پیدایش زنده از مرده را یکبار تجربه کرده است، احتمال نمی دهد انسان ه با آنکدشوار بوده است؛ 

 دوباره رخ دهد!

 ناگهان( رسید منطق و اندیشه و کالم مرحله به که آنگاه) پس آفریدیم؟( ناچیز) ای نطفه از را او ما که ندید انسان آیا"

 کند زنده آنکه کیست گفت کرد؛ فراموش ار خویش( نخستین) آفرینش و زد مثالی ما برای و! شد ما آشکار دشمن

)و توانا(  دانا خلقتی هر به او و ،آفریدشان بار نخستین آنکه را آنها کند زنده بگو اند؟ پوسیده حالیکه در را استخوانها

 (. ۷۷ – ۷۹ یس،" )ستا

 : شوند می سازی زمینه ساز سرنوشت شبی درنیز  تاریخ کیفی تحوالت

 از قدر شب ساخت؟ تواند دانا شب این( بزرگی) به ترا چه و. فرستادیم فرو سازی سرنوشت شب در را( قرآن) آن ما"

 همه( انجام) برای پروردگار اذن به( ساز سرنوشت شب) آن در روح و فرشتگان است؛ تر ارزنده و برتر ماه هزار

 (. ۱ – ۵ قدر،" )دم سپیده برآمدن تا است آشتی و سالمتی آن در. آیند می فرو( جهان امور) کارها

؛ در جایی که همه کوششها است مطلوب کیفی تحول بهچه بسا در دستیابی  کمی تغییرات ارزش

امام علی در سرانجام به بار می نشیند و انسان و جامعه وارد فاز نوینی از رشد و پیشرفت می شود. 

 دست صفین در جنگ ادامه ازبر معاویه  پیروزی آستانه در کهپیروانش را  البالغه نهج ۷۰ خطبه

آنها که از پذیرش پس از تحمل مدت بارداری کودک را سقط می کند!  کهتشبیه کرده  زنی به کشیدند،

سر باز می زنند، نه تنها همه دستاوردهای پیشین را مطلوب آخرین سختیها و رنجهای یک تحول کیفی 

 محکوم می شوند. رنجی بیشتر درد و به تحمل  تحول امکان رفتن میان از بابه باد می دهند، بلکه 
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بوده هدایت شده و هدفدار در جهان هستی پی در پی  کیفیت تحوالهمچنین در دیالکتیک توحیدی قرآن، 

بعنوان  انسان ظهور، و کل روند تکاملی نفی در نفی در طبیعت، هستی آفرینش نهایی هدفاست؛ 

 و تو برای را ها پدیده همه=  الجلی خلقتک و کالجل االشیاء خلقت :است بوده"جانشین خداوند بر روی زمین" 

 ؛(قدسیآفریدم )حدیث  خود برای ترا

آیا ندیدید که خدا هر آنچه در آسمانها و زمین است را به تسخیر شما در آورد و فراوان کرد بر شما روزیهای خویش "

نه و )عقل( و نه از روی هدایت م نه از راه علرا آشکار و نهان؛ و از مردم است آنکه مجادله می کند در کار خدا 

 (.۲۰، لقمان)کتابی روشنگر" 

رخ ناگهانی بی مقدمه و ی که معموال تحوالتمی شوند؛ کیفی ت پیش زمینه تحوالاغلب تغییرات کمی 

 کشمکشهای ثمرهاصالحی در روحیات، اخالقیات و افکار انسان، اغلب انقالبی و ت تحوالنمی دهند. 

. نیازمند فرصت برای تفکر و تجربه استخطا پذیر انسان ؛ استزمانبر  تدریجی تغییرات و گذشته

هنگامه تحول فرا آرام آرام سست می شود تا در یک پیچ تند تاریخی، در جامعه و بیعدالتی بنیان ستم 

 :زیر کشیده شوندبه از تاج و تخت خویش  زورارباب زر و رسد و 

جنبنده ای؛ ولیکن به تأخیر می اندازد تا آنها از گذارد باقی ن، دکناخذه ؤرا به ستمگری شان ممردم "و اگر خدا 

  (.۶۱، نحل" )ی گیردپس افتد و نه پیشنه آنگاه که بیاید سرآمد ایشان ساعتی سرآمدی معین؛ و 

آنچه کاربرد دیالکتیک یا پویش جدالی امر واقع را در حوزه اجتماعی ممتاز می گرداند، ویژگیهای 

غییر و تحول در این حوزه نیازمند دخالت آگاهی، انگیزه و عمل انسانی است. عنصر انسانی است. ت

 . ، کلید فهم تغییر و تحوالت اجتماعی استعنصر درک مناسبات دیالکتیکی این سه

 : داند می ارزش بی را عمل بی علم علی امامشناخت برای عمل است. 

 عرصه به) کند ظهور ارکان و اندام در که آنست علوم رینبرت و است، گرفته جای زبان بر آنستکه علم ارزشترین بی"

 (. ۸۸ سخننهج البالغه، (" )آید در عمل

 نمی( راهکار) عمل لذا و همند، با سازگاری در هدف و روش یکدیگرند، ملزوم و الزم عمل و علم

 . باشد انسان ارزیابی و سنجش معیار تنها تواند

انگیزه و رفتار انگیزه و اعتقاد نیز در رابطه دیالکتیکی است. عمل نه تنها با شناخت و آگاهی، که با 

خود نشان  میان مناسباتدر که تعاملی دیالکتیکی را ناپذیرند  جداییوجوهی  در فرد و گروه اجتماعی

 می تأکید)انگیزه و رفتار(  عمل و ایمان میان دیالکتیکی متقابل و سویه دو رابطه بر علی اماممی دهند. 

 : دهد قرار دیگری آن سنجش معیار و علت و زیربنا را یکی نکهآ بی ؛کند
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 ایمان به شایسته و نیک کارهای سبب به و برد، می راه شایسته و نیک کارهای به ایمان سبب به انسان پس"

 (. ۱۵۵ خطبه از" )گردد می راهنمایی

 : باشد داشته بازتاب انسانی عمل در باید خدا به ایمان و امید ،بنابراین

 اش امیدواری که است شده چه را او! گوید می دروغ که سوگند بزرگ بخدای. است امیدوار خدا به خودش بگمان"

 .(۱۵۹ خطبه از" )نیست؟ نمایان کردارش در بخداوند

. عمل گرایی و پراگماتیسم در دیالکتیک توحیدی گردد می پالوده و پاک ایمان پرتو از نیزانسانی  عمل

اعتقادی خود در پیوند با انگیزه ، و ها معیار سنجش و ارزیابی انسان نیستتنمی شود؛ عمل طرد 

تعاملی انگیزه و رفتار انسانی،  –ضمن تأکید بر مناسبات تقابلی امام علی  .سنجیده و ارزیابی می شود

 را عمل درختکه امکان تقابل را نیز در بر دارد، ( ۱۵۵)خطبه که نه تنها مناسبات دو جانبه تعاملی 

 :دارد توجهو تفاوت نتایج آن  عمل آبشخور به و نشاند می بینش و شناخت رب

 را عملی( برعکس) و است، دشمن را عملش و دارد می دوست را ای بنده( بسا چه) خدا: فرمود راستگو پیامبر"

 گیاهی ره و است گیاهی چون عمل هر بدان پس. )تقابل انگیزه و عمل( است دشمن را اش دارنده و دارد می دوست

 بارش و نیکو درختش باشد، گوارا و پاک گیاه آشامیدنی آب چه هر پس. گوناگونند نیز آبها آشامیدنی؛ آب از ناگزیر

)تعامل انگیزه و  است تلخ اش میوه و ناپاک درختش باشد، ناپاک و آلوده اش آشامیدنی آب چه هر و است، شیرین

 .(۱۵۳ خطبه از" )عمل(

مشرکین . بود نخواهدپایدار و تکامل بخش  و ارزنده توحیدی بینی جهان چتر زیر جز اجتماعی عمل

؛ انگیزه آنان ولی انگیزه این اعمال هرگز نیک نیست ،)چند گانه پرستان( اعمال نیک هم انجام می دهند

است. باری، )اخالق دو گانه( و فریب مردم ، دو دوزه بازی طبقاتی –نژادی  –تثبیت تبعیضات قومی 

 :سازد می تباه را نیک لاعما شرک

 از آینه هر و شودمی  تباه عملت آوری شرک وند )یکتا(خداه ب اگر که شد وحی پیشین پیامبران و تو بر همانا"

 (.۶۵ زمر،" )گردیمی  زیانکاران

لغزش و سستی تضمین کننده تداوم اعمال نیک در بلند مدت است. ( توحید) اعتقادی اصولپایداری بر 

در سایه عمال نیک را ناتمام رها کرده و بی نتیجه می گرداند. کوششهای عملی باید در این اصول، ا

حاصل شده و تنها  با گرایش به شرک، رنجهای گذشته نیز بی به سرانجام نیکو برسند؛ایمان به توحید 

عمل کوتاه )پایداری بر اصول اعتقادی برتر از تجربه رها کرده زیانهای آن بر جای می ماند. پس 

 صالح عملو  ایمان قرآن در که اینروست از. آنست از حاصله زودگذر موفقیتهای و منافع و (دتم

 آن فکری آبشخور نه و ،(صالح پسوند با) شود می گرفته نادیده عمل ماهیت و جهت نههمگام هستند؛ 

. است فتنیپذیر و ستودنی( ایمان) توحیدی های انگیزه با( جهتدار) صالح عمل تنها قرآن در(. ایمان)
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 و جویی حق جهت در و بوده پاک تزویر و زور و زر گانه سه عناصر از که است عملی صالح عمل

       . صالح عمل اعتالی و تداوم بر است تضمینی توحیدی ایمان و بینشپایداری بر  باشد؛ عدالتخواهی

 و ایمان با پیوند در عمل نیست؛در پیشگاه الهی  انسان نهایی ارزیابی و سنجش معیار تنها شایسته عمل

 در زندگی برای وی شایستگی کسب و انسان تکامل ضرورت ایندو پیوند. شود می ارزشگذاری عقیده

 : است تر عالیای  مرحله

 در آورد بجا شایسته عمل مرد و زن از کس هر( اما) و نشود، داده کیفر آن بمانند جز کند ناشایست عمل کس هر"

 . (۴۰ مؤمن،" )دارند فراوان روزی آنجا و گردند وارد جاویدان بهشت در آنها باشد انآورندگ ایمان از حالیکه

را  (که منطبق بر نظام جهتدار آفرینش است) اگر کارکرد ضروری عقیده و ایمان به تبیینات توحیدی

 جلوه داده زیبا نیز زشت عملنادیده بگیریم، معیاری برای سنجش و ارزیابی "عمل" نخواهیم داشت؛ 

 :می گردد اعمال ارزیابی و سنجش معیار هوای نفس و شود می

 و آراسته را زشتش عمل که است کسی مانند است، دست در روشن دلیل و نشانه خود پروردگار از که آنکس آیا"

  (.۱۴ محمد،" )کنند؟ می پیروی نفس هوای از( که آنها)

 با را دینی ایمان و باور صالح، عمل و نایما میان تنگاتنگ پیوندی برقراری با قرآناز سوی دیگر، 

 : سنجد می اجتماعیعمل  معیار

 بر را کسی و راند، می بسختی( خود درگاه از) را یتیم که همانست او بندد؟ می دروغ دین به که را کسی ای دیده آیا"

 در) که آنها غافلند؛ خویش نماز از که آنها! نمازگزاران بر وای پس. انگیزد نمی بر گرسنگان و تنگدستان خوراک

 . (۱ – ۷ ماعون،" )دارند می باز( معیشت وسایل) ماعون از( را مردم) و کنند، می خودنمایی و ریا( دین

  :پیامبر بگفته

 و آمیختند در آنان با گاه هر پس. باشند نداشته آمیزش سالطین با که مادام هستند پیامبران امانتدار و امین دانشمندان"

 ". اند کرده خیانت پیامبران به شدند، دوار دنیاشان در

 سیاست جهان در که بسا چه وگرنه است؛ حق سخن ضروری مکمل حق به عمل علی، امام دیدگاه در

 : گردد می پنهان حق بر سخنی زیر باطلی اراده

 (. البالغه نهج ۴۰ خطبه از" )اند کرده اراده را باطل آن به که است حقی سخن"

گون هستی یکسان عمل نمی کند؛ نیازمند تطبیق اقوانین عام بر همه بخشهای گون ،در دیالکتیک توحیدی

 : ویژه است
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حاکم نیست؛ اگر چنین بود خدا هم  متافیزیکجهان دیالکتیک بر که بدین معناست نفی قاطع شرک 

، (هللا) توحیدی دیالکتیک دریگانه هستی  مطلقایمان به می یافت. ت و شرک ضرورضدی می داشت 

 ازنیز ریشه در کل هستی ندارد و  تضادبنابراین، را به پدیده های نسبی محدود می کند؛ ش جدالی پوی

  :نیست برخوردار اصالت

 شدنی نابود او( اقدس) ذات جز چیزی هر که( بدان و مورز شرک) مخوان بخدایی را دیگری یکتا خدای با هرگز و"

 (.۸۸ قصص،" )تاوس بسوی همه بازگشت و اوست با عالم فرمان. است

، که خدا از جهان آفرینش گسسته پیرو او و "حکمای مسلمان" ارسطوی تیسبرخالف فلسفه مکانیس

 دیالکتیک دراست، و برخالف فلسفه وحدت وجودی "عارفان"، که خدا در همه چیز حلول می کند، 

 :وندخدا دیالکتیکی، خداشناسی و توحیدی

 نهج اول خطبه از" )بیگانگی به نه ولی است ای پدیده هر از غیر و یگانگی؛ به نه ولی است ای پدیده هر با"

 ؛البالغه(

 دور و جدا آنها از نه و ،)نفی عرفان و فلسفه وحدت وجودی( آنهاست در شود گفته که کرده حلول ها پدیده در نه"

 (.بالغهال نهج ۶۴ خطبه از" ))نفی مکانیسیسم الهی و حکمت مشاء( نیست آنها از شود گفته که است

 نیرومندی منطق و ژرف های اندیشه البالغه نهج ۲۲۸ خطبه در ، شاگرد اول مکتب قرآن،علی امام

 ورز خرد انسان شگفتی که استگذاشته  یادگاره ب خود از دیالکتیکی خداشناسی و شناسی جهان در

ان مادی محدود به جهرا  دیالکتیکوی نخستین اندیشمندی است که جایگاه . است برانگیخته را امروزی

 نمی عقل حکم به و نیست جاری( یکتا خداوند) هستی مطلق برکرده است؛ در دیدگاه او، پویش جدالی 

 مشمول نیز" مطلق" آن در که هگل پایه بی منطق و محتوا بی" مطلق" با کنید مقایسه) باشد هم تواند

 : به پایان می برم. این دفتر را با سخنان حکیمانه امام علی !(است؟ دیالکتیک قوانین

 دانسته کرده ایجاد ها پدیده میان که تقارنی از. ندارد ضدی خود که شود می دانسته نهاده امور میان که تضادی از "...

 ضدیت سرما با را گرما تری، با را خشکی ابهام، با راوضوح  تاریکی، با را روشنایی. ندارد قرینی خود که شود می

 هم از را نزدیکها و نزدیک بهم را هم از جدا های پدیده. افکند وحدت و الفت متضاد های پدیده میان آنگاه و بخشید

 و آنست؟ کننده جاری خود چیزیکه گردد جاری او بر چگونه و ندارد؛ جریان او بر جنبش و آرامش... کند می دور

 بخشیده هستی آن به خود چیزیکه در آید در هستی به چگونه و گردد؟ پدید آن درخود  آورده پدید او که را آنچه چسان

 انتقال گوناگون احوال در و نگردد حالی به متغیر... افول و زوال نه و پذیرد می تحول و تغییر نه خداییکه... است؟

 از پیش که همانگونه نیست؛ همراه وی با چیزی و است پاینده سبحان خداوند تنها جهان کار پایان از پس... نیابد

 و اوقات و مدتها جهان نابودی هنگام( زیرا) بود خواهد مکان و زمان بدون نیز آنفنای  از پس بوده، آفرینش پیدایش

 قهار یگانه خدای جز پس!(. انیشتاین؟ تینسب تئوری از پیش مکان و زمان نسبیتبیان )وجود ندارند  ساعات و سالها

 ". نیست پاینده چیزی اوست بسوی امور همه بازگشت که
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 اصلی  فهرست منابع

 

 . قرآن۱

 . نهج البالغه ۲

 . سید محمود طالقانی، پرتوی از قرآن ۳

 . برتراند راسل، تاریخ فلسفه غرب ۴

 . علی اکبر ترابی، فلسفه علوم ۵

 . سید محمد حسین طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم ۶

 . دکارت، گفتار در باره روش ۷

 . محمد علی فروغی، سیر حکمت در اروپا۸

 فولکیه، دیالکتیک . ۹

 . سمیر اوکاشا، فلسفه علم ۱۰

 . انگلس، آنتی دورینگ ۱۱

 . احسان طبری، شناخت و سنجش مارکسیسم۱۲

 . ماکس پالنک، تصویر جهان در فیزیک جدید ۱۳

 . ماکس پالنک، علم به کجا می رود ۱۴

 . فلیسین شاله، شناخت روش علوم یا فلسفه علمی ۱۵

 باس از امیر حسین آریانپور(، زمینه جامعه شناسی. اگ برن و نیمکوف )اقت۱۶

 . حمید حمید، علم تحوالت جامعه ۱۷

 . محمد تقی ارانی، ماتریالیسم دیالکتیک۱۸
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 . ژرژ پولیتسر، اصول مقدماتی فلسفه ۱۹

 . حنا فاخوری، تاریخ فلسفه در جهان اسالمی ۲۰

 . ژرژ گورویچ، دیالکتیک و جامعه شناسی ۲۱

 جبرهای اجتماعی و آزادی انسانی. ژرژ گورویچ، ۲۲

 . ژرژ گورویچ، جامعه شناسی حقوقی ۲۳

 . رجایی بخارایی، فرهنگ اشعار حافظ ۲۴

 . محمد رضا حکیمی، دانش مسلمین ۲۵

 . جورج سارتن، مقدمه ای بر تاریخ علم ۲۶

 . حسین نصر، علم و تمدن در اسالم ۲۷

 . هونکه، فرهنگ اسالمی در اروپا ۲۸

 ری، سیر فلسفه در ایران .اقبال الهو۲۹

 . جان باوکر، مفهوم خدا ۳۰

 . ابن خلدون، مقدمه ۳۱

 . خه وستووا، کاربرد روشهای ریاضی در بررسی های تاریخی ۳۲

 . کارل پوپر، فقر تاریخی گری ۳۳

 مغز و ذهن . جالتلی و زارات، ۳۴

 . پاؤلوف، در باره رؤیا۳۵

 . تولستوی، هنر چیست؟ ۳۶

 ی، علم النفس ابن سینا و تطبیق آن با روانشناسی جدید . علی اکبر سیاس۳۷

 . هارون یحیی، مرد کوچکی بر فراز برج ۳۸

 . کارل مارکس، سرمایه، جلد اول۳۹
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 . کارل مارکس، فقر فلسفه ۴۰

 . کارل مارکس، ایدئولوژی آلمانی۴۱

 . مارکس و انگلس، مانیفست ۴۲

 . مارکس و انگلس، خانواده مقدس۴۳

آموزش و تشریح اطالعیه تعیین موضع سازمان مجاهدین خلق ایران در اهدین خلق، سازمان مج. ۴۴

 برابر جریان اپورتونیستی چپ نما

 . سازمان مجاهدین خلق، تبیین جهان۴۵

 . ابولحسن بنی صدر، تضاد و توحید۴۶

             . زیگموند فروید، ضمیر ناخودآگاه ۴۷
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