
 

  
  
  
  
يد بر آراى ک با تأكيالكتيسم ديالي هگل و ماترىكيالكتيل و نقد حركت ديحتل

  ىد مطهريشه
٭ زینب شاوردي  
  ٭٭طوبی کرمانی

  دهيچك
جـه واحـد و ين نتيـادر  اما دقـت ؛اندم دادهيعت تعمي هر دو حركت را در كل طب،نيهگل و صدرالمتأله

 ىن بـر مبنـايصدرالمتأله.  حركت استمسئلهلسوف در ين دو في أ از اختالف عمدهىمقدمات آن، حاك
ن تحوالت، يان سهم در شتيجاد كرد و بي را در بحث حركت اىايه تحوالت عمدهاصول حكمت متعال

وط به  ن يـ خاص خود به بحث حركت پرداختـه و در اىز با مبانيهگل ن.  است»اصالت وجود«اصل م
خـتن آنهـا بـا ي از اصـول هگـل و در آمىَبا اخذ برخ هاستيماركس.  ارائه داده استىدي جدينه آراىزم

اخ، قرائت جد ل و نقـد يـذر تحلاز رهگـنيـز  ىد مطهـريشه.  از حركت مطرح ساختندىدينظرات فوئ
  . پرداختى و غى اسالمٔ حركت در فلسفهىقيها به بحث تطبستيماركس

ک پرداخته است، از يالكتيسم ديال هگل و ماتىكيالكتي به حركت دى انتقادىكردن نوشتار كه با ررضيا
ک و در يـالكتيسم ديـال هگل، بخش دوم ماتىكيالكتي بخش اول حركت د:گردد  مىليسه بخش تشك

. شـده اسـتبررسـى  ى،د مطهـري اسـتاد شـهىهايشهمت سوم نقد دو بخش اول و دوم براساس اندقس
ل يـن دليـل و نقـد پرداختـه اسـت، بـه هميـ به تحلى هر بحثى به مقتضاىاست كه استاد مطهرگفتنى 

شان بـه ي اشده است كه آراى ىن مقاله سعيدر ا.  نداردىر منظم و منسجميمباحث فوق در آثار استاد س
  .م شوديو منظم و منسجم استخراج و تنظنح
اليسم ديالكتيک، تضاد، سنتز، تز، آنتى تز، فلسفه صدرايى، استاد مطهرى :ها دواژهيكل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .حركت، هگل، مات

  .اسى ارشد دانشكده الهيات و معارف اسالمى، دانشگاه تهرانفارغ التحصيل كارشن ٭
  .دانشيار دانشكده الهيات و معارف اسالمى، دانشگاه تهران ٭
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  لهئطرح مس
ر سـؤال بـرد و  را يسـىني دىهاانديشه ،ىب فكريک رقيسم با ورود خود به عنوان يماركس

 آن فعـال ى معرفتـى افكـار و مبـانىنقـد و بررسـ را در ىنينظران دمسئله، صاحبن يهم
 ىقـي تطبٔ فلـسفهىهالسفى را عالمه طباطبايى در درسق فين مواجهات عمياول. ساخت

شـهيد .  خـود داشـتى در جمع شاگردان علـوم عقلـ»اصول فلسفه« تحت عنوان ،خود
، شـد  مـىلي حـوزه تـشكى دو بار در كنار دروس رسمىامطهرى در اين جلسات كه هفته

 شد كه سمياصول فلسفه و روش رئالها، كتاب ارزشمند حاصل اين درس. حضور داشت
   . منتشر شد١٣٣٢ ىهادر سال ى،قات استاد مطهريبا تعل

 فلـسفه ختـايص مـتن در و خـود زمـان مسائل از فارغ كه نبود ىلسوفيف ى،مطهر ديشه
 بـه پاسـخ ىابـر را ىفلـسف تـأمالت و ستيسـ  مـىخـود زمان در او .باشد مستقر اسالم

ب يـ رقىهـاى بـا فلـسفهني دٔشهي در تهران، از موضع اندى و.برد  مىكار به زمان ىازهاين
را  يسـ؛سـاخت هگـل متوجه را خود ىفلسف ىهادقت و مطالعات از ىبخش مواجه شد و

  .داند مىهگل ٔدر فلسفه  خود را ىخسم عقبه تايصيماركس
 ٔفلـسفه آن تبـع به و هاستياركسم نگرش با مواجهه ٔعرصه در هاتالش نتشاخص

 اشـاره هگـل ىآرا بـه مختلف مواضع و مواقع در ىو. است ىمطهر استاد تالش هگل،
 ٔفلـسفه در حركـت و تـضاد مـسئله بـه تيـعنا با استاد. است پرداخته آنها نقد به و كرده

 اسـت، توانـست آمده او ستيماركس روانيپ و هگل ٔفلسفه در باره نيا در آنچه و يىصدرا
  .بپردازد موضوع نيا در غرب فلسفه و ىاسالم فلسفه ىتالق به

ل و نقـد يـ در تحلى استاد مطهر در آراىبه جستجو و احصادر سه بخش ق ين تحقيا
البته در ضـمن . است پرداخته ىكيالكتي حركت دمسئلهها در  يستنظرات هگل و ماركس

  . ها طرح شده استستيال هگل و ماتى همچون تفاوت آراى، فروعاتبخشن سه يا
  .  استىكيالكتين حركت ديي هگل و تبىان اصول و مباني ببخش،ن ينخست
  . استىكيالكتير آنها از حركت ديها و تفسستي ماركسى آراى واكاو، دومبخش
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 و بـا ىان فكرن جي مواجهه با اى براىد مطهري شهبيان راهى است كه ، آخربخش
 بـا ى پنجاه، استاد مطهرٔ و در دههطى كرده است ى فلسفه اسالمىت هاياستفاده از ظرف

 و ى حركـت در فلـسفه اسـالمىهـايـتپرداختن به مباحث حركت و بـا اسـتفاده از ظرف
 نظـرات ،ک هگـليـالكتيک و ديـالكتيسم ديـالگو بـا ماتون مباحث در گفتي اىايِاح

امل با فلسفه  تعى را براى اسالمٔ فلسفهىهايت از ظرفى را به ارمغان آورد و بخشىديجد
 .غرب فعال كرد

  چيست؟ک يالکتيد
 ىونـانيک لغـت يـ يى، اريسـاىمانند اغلب اصـطالحات فلـسف (Dialectic) کيالكتيد
 مباحثـه و منـاظره ىبـه معنـاو  (Dialogos) گوالي دىوناني ٔ از واژه، برگرفتهکيالكتيد. است
.  اسـت»كـردنهنـر بحـث «ى ونـان بـه معنـايک در فلـسفه يـالكتيدر واقع واژه د. است

ا معارضه ي مقابله ى در آن به معنا»ايد«يل است و ا دلي كلمه و گفتار ىک به معنايالكتيد
گـو و ول، گفتي رد و بدل ساختن كلمات، دالىک به معنايالكتيدر واقع مفهوم د. است

 مـذاكره و ىب سـه معنـايـ مصدر، صفت و اسم به ترتىالبته در كارشردها. مباحثه است
 واحـد ى موضـوعٔن دو نفر كـه مواضـع متـضاد درشـارهي مباحثه و مناظره بمجادله كردن،

  ) ١١ ـ ١٠ ، ص ديالكتيک(. دهد ىم داشته باشند و فن مباحثه و مجادله را
بيان معناى اصطالحى واحـد بـراى لغـت ديالكتيـک كـار آسـانى نيـست؛ يسـرا معـانى 

اى اصـطالحى آن شـايد بتـوان گفـت كـه معنـ. َمصطلح آن تطورات مختلفى داشـته اسـت
ق كشف و تعقيب تناقض   .ها در فكر و سخن استرسيدن به حقايق و اثبات هدف از ط

د يـ، با آن لذا هنگام كـارشرد. داشته استى خاصىک در هر دوره، معنايالكتيلغت د
 کيـالكتي را پـدر دىائيـونان، زنـون اليدر .  آن مدنظر استىمشخص شود كه كدام معنا

قبـل از . كنـد، اسـتاد بـودّنفى ضد آن، اثبات  را از راه ىكه امر ين چون در ا؛خواندند مى
رفت كـه هـدف باطـل   مى به كاريىهاها و مناظرهک در مباحثهيالكتيسقراط و افالطون د

امـا سـقراط و .  خـتم شـودىقتـين و حقيـقيكه به  ؛ بدون آنل طرف مقابل بوديكردن دل
صـرف آنـان . بردنـد خـود بـه كـار ى عقلـ وى فكرىهاين واژه را در مورد روشافالطون ا
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همـان، (. دانـستند  نمىکيالكتي د،نيقيل يبدون كشف و تحصرا مشاجره و غلبه بر خصم 
ن يرش طـرفيدانـد كـه مقـدمات آن مـورد پـذ ى مىاسيک را قيالكتي ارسطو د)٢٦ ـ ١٩ص 

قـت و يكـه نظـر بـه كـشف حقين بدون ا؛ بر خصم استىروزيمباحثه باشد و هدف آن پ
  )٢٧همان، ص (.  همان صنعت جدل استىک ارسطىصيالكتيدر واقع د.  داشته باشدنيقي

 اصل مشترک و مـسلم مبتنى برها تا قبل از دوران هگل ک در همه دورهيالكتيمفهوم د
  : سدنىص  مىکيالكتيه در كتاب ديُپل فولك. ن بوده استيضين و نقيامتناع اجتماع ضد

در . ميت اصـل عـدم تنـاقض دانـستيـ در رعاد رايـم و جديک قديالكتيما تفاوت د«
 ممكـن ىعنـي ؛ اسـتى و ذهن آدميام اصل عدم تناقض، قانون مطلق اشيک قديالكتيد
 دو ىاپيـ پىشه آدمـي كه اندى در آن واحد هم باشد و هم نباشد و هنگامىئيست كه شين

د، يـک جديـالكتيامـا د.  از آن دو اشـتباه اسـتىكي ، مسلماد كردييه متناقض را تأيقض
ن تنـاقض خـود يـستند و ايـن حال هم هستند و هم نيند كه در عيب يا مىتناقض را در اش

 كـه ىن هنگاميچنهم. ى آن جمود خواهند داشت است كه بيات اشي فعالىمحرک اصل
  )٥٠همان، ص ( ».ميد پنداشت كه در اشتباهي نبا،ميديه متناقض رسيد دو قضييبه تأ

  ک هگليالکتيد
يـک الكتيبازگردانـدن د. ادآور نام هگل استيش از هركس ي ب،مدرن ٔک در فلسفهيالكتيد

ک يـالكتيرا د يسـ؛ستيـ نىج بوده، كار آسـاني قبل راىهامورد نظر هگل به آنچه در دوره
ق است و عالوه بر آن، يدن عقل به كشف حقاي رسى براى منطق و روش مخصوص،هگل

ر شـده يـک تعبيـالكتيا بـه دهک شده و از سازش تناقضيالكتيتناقض داخل در مفهوم د
ى را عت اسـت و تمـام هـستيان فكر و طب جىاز نظر هگل، تناقض شرط اساس. است

  . گرفته استفرا
ت يت و ماهي كه واقعىرا در حال يس؛ استى و نظر منطقىک هگل، نظر فلسفيالكتيد

ن و يـ از اصل تطابق عىن ناشي و اكند  مىهم مطرحرا كند، روند فكر   مىفي را توصيااش
ست و ذهـن و يـ قائل نىت و ذهن، دوگانگيان واقعيهگل م. ذهن در فلسفه هگل است

  )٧٠ ص  ،٤، جاصول فلسفه و روش رئاليسم(. داند ى مىكين را يع
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تـز، آنتـى تـز و «در روش ديالكتيكى هگل، حركت اشيا در ذهن و عين، بر اساس مثلـث 
عبارت است از نبرد يـک انديـشه بـا در واقع هگل روش سقراطى را كه . شود توجيه مى» سنتز

ٔانديشه ديگر و پيدايش فكر جديد در مرتبه باالتر را به كل هستى، اعم از ذهن و عيـن، تعميـم 
ٔداد و آن را ازحالت امر اختيارى كه تنها در حوزه فكر و ذهن بود، به صـورت يـک ضـرورت و 

  )٣٤٥، صنقدى بر ماركسيسم(. اصل سارى و جارى در كل عالم در آورد
ک سـقراط و افالطـون كـه تنهـا در سـاحت يـالكتيگر هگل در مقابـل ديبه عبارت د

ُقت و مثل امر ثابتيِشه و نفس عالم بود و حقياند هـا، يشه و نبرد اندىسازينه بود كه با زمىُ
ک عالوه بر مقـام فكـر و يالكتيكند، قائل شد كه د  مىقت حركتين حقي اىنفس به سو

ر و ييـعت در حال تغيز اعم از فكر و طبي است و همه چىارقت هم جي در متن حق،ذهن
 ىم ضرورت منطقـين و ذهن و تعميهگل با برداشتن فاصله ع.  استىكيالكتيحركت د

  .كردک را وارد عالم واقع يالكتي دى،نيج در جهان عيل به نتاير از داليس
ت  معرفـمسئلهشه در مشكالت  هگل يصى فلسفى در مبان»نيوحدت ذهن و ع«اصل 

، ى و عقلـىان دو معرفـت حـسيـ از م، مانند دكارت، از فالسفه قبل از هگلىبرخ. دارد
 حـواس بـه عنـوان ابـزار ى،را در معرفت حس يس؛اندى را ارزشمند دانستهتنها معرفت عقل

 قـادر بـه ،عقل به عنوان ابزار معرفـتاما  ، نداردىت نقشي واقعيىعمل است و در شناسا
 يىمعرفـت و شناسـأپايه  ،جان الک برخالف دكارت. تقت اسيت و حقيشناخت واقع

  .  استى حسىهايب دادهه و ترك و تجىبردارداند و نقش عقل، بهره  مىرا حواس
 ،واقـعاز  ىم حـسيت مفـاهيـدر حكااما  ؛گرداند مىم را به حس بازي مفاهٔوم همهيه

م يمفـاهدر مقابـل   و استقالل آنهاىم عقليوم از مفاهيكانت برخالف ه. دينما  مىديترد
 ىم عقلـي بـه مفـاه، داشـتىم حسيمفاهدر وم ي را كه هىديتردولى  ؛ دفاع كردى،حس
هگـل در مقابـل . قـع انكـار كـردوارا از  ىم عقلـي بودن مفاهى او حاكىعني ؛ت داديسرا

ر و عـام كانـت را يـت فراگيشه شـكاكد تـا يصـين كوشـيـ تقابـل ذهـن و عىكانت با نفـ
   )٤٤ص ،هگل فلسفه(. بخشكاند
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ن يـن و ذهن، طرز عملكرد ذهن را بـه عـالم عين عيهگل عالوه بر برداشتن فاصله ب
جـه ينتسوى  از مقدمات به ى ضروريىهاى، حركت علمىهاذهن در حركت. يم دادتعم

 ب باشـد و ب ى اگـر الـف مـساومـثال. رسـد  مـىگـريک مطلب به مطلب ديدارد و از 
جـه در بطـن ين نتيـ ج اسـت و اى مـساو، الـفىبر ضرورت منطقـ  بنا، ج باشدىمساو

، ٧، جفلسفه ختايص(.  آن استىنهفته است و عقل ملزم به استنتاج و حركت به سومقدمات 
  )١٧١ ـ ١٧٢ص 

 كــسانين دو را يــ لــذا عملكــرد ا؛داننــد ى نمــىكــين و ذهــن را يــفالســفه، عــالم ع
ر يدالل و سـت و در ذهـن اسـتيـت و معلوليان عل، جىنيآنها در جهان ع. شمارند نمى

ن يـان ذهـن و عيـ تطـابق مىالبته به نوع. دانند  مىج را حاكمي از مقدمات به نتاىضرور
ست؛ يـكنواخـت در آنهـا نيعملكرد ا ي دانستن آنها ىكي ىن به معناي اى ول؛قائل هستند
 ٔ كـرد و نحـوهى نفـىنيت را در جهان عيان علن، جي دانستن ذهن و عىكياما هگل با 

. جـه دانـسته اسـتي نتى را مانند ذهن، حركت از مقدمات بـه سـوىنيعملكرد جهان ع
   )٦٢، ص کيالكتيد؛ ٣٦٥ ـ ٣٦٣، ص هگل فلسفه(

ـىكين و ذهن و يهگل براساس اصل وحدت عالم ع ان  دانـستن عملكـرد آنهـا ج
جـه را كـه در يدن بـه نتي رسـىل بـرايـ عبـور از مقـدمات و دلىعنـي ،استنتاج عالم ذهن

 و به ى جارىنينه در جهان عي بع،دهد  مىق ثابت، رخيدن به حقايس رىمحدوده نفس برا
  .  به تبيين حركت ديالكتيكى پرداختن اساسيت نسبت داد و بر ايقت و واقعيمتن حق

 و )Synthesis(، سـنتز )Antithesis( تـز ى، آنتـ)Thesis(ک هگل براسـاس مثلـث تـز يالكتيد
 ،هيبر قول پل فولك البته بنا. شده استى يصز پايهن و ذهن ي در عالم عياسازش تناقض اش

 خـود را بـر ينگ، آراىخته و شلي بلكه قبل از هگل، ف؛ستين مثلث از ابداعات هگل نيا
 ىت بهـره را بـرده و معنـايـن مثلـث سـه گانـه نهايـانـد و هگـل از ايان كرده آن بىمبنا

  )٦٠، ص ديالكتيک(. ن را در آن وارد ساخته استيک و اجتماع ضديالكتيد
 سـپس آن .م ذهن مطرح كردي و مفاهىاساس معان ک را بريالكتيان دهگل ابتدا ج

. رسـد  مىءىء به ضد آن شىده و شيذهن از هر پد. قرار داد ني عالم عىار و الگويرا مع
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ض و ضـد خـود يـء بـا نقىشود، بعـد از آن، شـ ى مىله ضدش نفيء به وسى هر شىعني
يـا  »شـدن«ى بـا عنـوان  سـومىد آن، معنـاء و ضىب شيشود و از جمع و ترك  مىجمع

  . گردد  مى انتزاع»رورتيص«
گـردد   مىن مقوله آغازي از همىكيالكتيحركت د. داند ى مىن مقوله را هستيهگل اول

 محـض، ى هستىوقت. رورت استي شروع حركت و صٔ، به عنوان تز مطلق، نقطهىو هست
ست و يـ نىزيـچ چيـم هينيـب  مـى،مي را بشكاف،...واري در و دىد مانند هستي مقىنه هست
شـود و   مـى اسـتخراجىستيـ، نىدر واقـع از بطـن هـست. ستي نىم كه هستيكن  مىحكم
 در ىستيب و نفوذ نيسپس از ترك. دهد  مىجهي را نتىستيل، ني به عنوان مقدمه و دلىهست
 ىبر مثلث سه گانه، هست بنا. گردد  مى منتج»شدن و حركت«ِى با عنوان ، امر سومىهست

رونـد .  اسـت و شـدن، سـتنز اسـتى هستى، نف) تزىآنت (ىستي است و نىامر اثبات) تز(
 ٔرد، طبـق فلـسفهيگىم رى است و تمام مقوالت را درش، جارىنيک در كل عالم عيالكتيد

  )١٣٢ ـ ١١٩، ص ديالكتيک: ک.ر(. رورت استي با شدن و صى مساوىعت و هستيهگل، طب

   هگليکيالکتي حرکت دمنشأ
را  يسـ؛ اسـتى، منتفـى منطقـىت در ضرورت هايّاق نظر دارند كه بحث از علحكما اتف

ى  وقتـفرضـا. گردد  مىاز به علت، امكان است و ضرورت، سبب استغنا از علتيمناط ن
 از آن ىرد و مطلبـيـگ  مـى قرارا و كبرا صغره به عنوان مقدمى ذهن، مطلبىهادر استدالل

جه، امـر الزم و ي وجود دارد و نتى ضرورٔ، رابطهجه و مقدماتين نتيان ايگردد، م  مىمنتج
  . جه، معنا نداردي نتِ از علتالؤس لذا . مقدمات استىذات

در جهـان را ت يـن قائل شـده و بحـث عليان ذهن و عياز آنجا كه هگل به وحدت م
 هگل، ى فلسفىبر مبان بنا. ستي نان قاعده مستثني كرده است، حركت هم از اى نفىنيع

ب ياست و از ترك) ىروني و بىاعم از علت درون( از علت ىرت هم مستغنرويحركت و ص
ل حركـت يـ و دلى، منشأستي و نىدر واقع تضاد هست. گردد  مى استخراجىستي و نىهست

  )٦٧، ص ديالكتيک(. است
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  کيالکتيسم دياليماتر
رد آنهـا را براسـاس مثلـث  عملكٔن و ذهن را برداشت و نحوهيان عالم عيهگل، فاصله م

 ى را نفـى و معلـولىعالوه بر آن، هگل نظام عل. ر كردي تفس» تز و سنتزىتز، آنت«ه گانه س
اسـاس   همـان گونـه كـه ذهـن بـرىعنـي دانـست؛ ىنيار عالم عيكرد و عمل ذهن را مع

 و ى، اجزاستي و نىز تضاد هستي در خارج ن،رسد  مىجهي از مقدمات به نتىضرورت منطق
 چـون ؛ هگل، پرسش از علت حركت معنا نداردى مبانطبق. ِل استنتاج حركت استيدال

  . كند  مىن، مانند ذهن عمليعالم ع
خـتن آن بـا يآماز هگـل و در» ى تز و سـنتزتز، آنت«مثلث  با اقتباس ،ماركس و انگلس

اخ، تفسيالمات آنهـا بـه لحـاظ .  ارائـه كردنـدىكيالكتيـ از حركت دىر متفاوتيسم فوئ
 ُبعـد. ت كردنـديـک هگـل تبعيـالكتيوه از ديادند و از نظر ش، اصالت را به ماده دىفلسف
  . است شده شناخته کيالكتيد سميالمات عنوان به سميماركس ىفلسف

علـت را و تـضاد داننـد  مـى خارج ىايدنٔرا آيينه  ذهن ،ها برخالف هگلستيماركس
كنـد و   مى، درونش رشدىءض هر شي نقى،كيالكتير آنها از حركت ديتفسٔبر پايه  .حركت

، ى مـادىءض بـا شـيـ، نقىک مقطعـيـدر . ض در كمون استين نقي اىايک مرحلهتا 
 ْنـد، حركـتين فرايـدر ا. ديـآ  مـى بـه وجـود)ا حركتيسنتز ( ىء سومىش شده، بيترك

  . آن استى است و تضاد، علت درونىروني از علت بىمستغن
 را عـتيطب عـالم ک، حركتيالكتيد سميالمات با تا كردند  مىتالش هاستي ماركس

 ليـدل بـه را ىكيالكتيـد حركـت آنهـا. كننـد ريتفـس و هيتوج ىعيطب ريغ عوالم از مستقل
 كه حركـت را ى كسانِ در مقابل.دندينام ىكيناميد حركت ،ىعيطب ريغ عوامل از استقالل

هـا اسـتغنا از ستيـ ماركسدانـستند، ى مـى آن ضرورى را براى و محرک خارجىكيكانيم
  .م دادندي تعمىعي و عالم طبىه طور مطلق در عالم انسان را بىعلت خارج

  ک يالکتياصول د
 اتفـاق نظـر ندارنـد و هـر ،کيـالكتيان اصول ديب و نحوه بيها در تعداد، ترتستيماركس

 را جـزء اصـل »تكامـل«ى، برخـ. انـدى مطـرح كـردهكدام از آنها بحث اصول را به شكل
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در . انديگر آن را اصل مستقل شمردهد ى تحت اصل تضاد و بعضىحركت دانسته و برخ
 ى خاصـٔ ضـابطه ـ تقدم دارد»ر متقابليتأث« هر چند اغلب اصل ـز يتقدم و تأخر اصول ن

در . ب اصول مختلف ذكر شده استيز تعداد و ترتي نىد مطهريدر آثار شه. ستيحاكم ن
 اسـتاد در. گر چهار اصـل ذكـر شـده اسـتي ديىتعداد اصول شش اصل و در جاجايى 

ان مشهور از چهار اصـل تـضاد، حركـت، جهـش، ي مطابق ب،سمي بر ماركسىنقدكتاب، 
  :دگىص  مىن اصوليب ايكند و درشاره ترت  مىادير متقابل يتأث

د الزم ي شـاى ول،شود  مىگر ذكري مقدم بر اصول دير متقابل معموالهر چند اصل تأث«
 ىتقابـل بـه اصـل همبـستگر مي از اصل تـأثىرا گاه يس؛باشد كه اصل تضاد مقدم باشد

 ى بعـد، از همبـستگٔد شناخته شود تـا در مرحلـهين تضاد باي بنابرا.شود  مىريتضادها تعب
، قاعدتا دانند  مى از تضادى اصل حركت هم، چون حركت را ناشٔدرشاره. آنها بحث شود

اصل چهارم، اصل جهش . د مؤخر از اصل تضاد باشديتوان گفت كه اصل حركت با مى
 را بنـا يس؛د بعد از اصل حركت ذكر شوديت است كه بايفيت به كيل كميا تبديب و انقال
ّء در حال حركت كمى آنها شىبر ادعا رسد كه اختالف مراتب حركت  ى مىاى به مرحلهِ

 بـه اخـتالف ىّها، اختالف كمـينالكتسير ديشود و به تعب ى مىگر اختالف ماهويكديبا 
 قائـل ىنـيب معيـتضاد و حركـت و جهـش ترتان يتوان م  مى پس١.شود ى مى منتهىفيك

ر متقابل، متأخر از تضاد است، اما نـسبت بـه اصـل حركـت و اصـل ي اصل تأثىشد؛ ول
  )٣٥٣، ص  بر ماركسيسمنقدى(» . نداردىنيب معيجهش ترت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها در اين است كه آنها  با ديالكتيسين) ىحركت جوهر(اساس تفاوت حركت در نگاه مالصدرا  . ١
گردد؛  ى مى، كيفىخاصک مرحله يدانند كه در  ى مىاصل حركت را در واقع، همان حركت كم

 و ى يا جوهرى است كه به تبع حركت حقيقى كه نزد مالصدرا اين حركات، حركات عرضىدرحال
 و عام عالم ماده را حركت ىقيبه عبارت ديگر مالصدرا حركت حق. شود ىِ عالم ماده، پيدا مِىعموم
 ىآورد ول ىشمار م  بهى و تبعىرا حركات عرض...  وى، وضعىفي، كىّداند و حركات كم ى مىجوهر

  .گردد ى مى كيفىا  است كه در يک مرحلهىّها همان حركت كم حركت نزد ديالكتيسين
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  اصل تضاد
اما در دوران معاصـر اصـل تـضاد و مثلـث  ؛ بشر استىمي از اكتشافات قد،اصل تضاد

 خـود، ىكيالكتيـرا هگـل در روش د يس؛ نام هگل استٔكنندهى تداع»و سنتز تز ىتز، آنت«
عـالوه بـر آن . ل حركـت دانـسته اسـتيـ قائـل شـده و آن را دلى تضاد نقش اساسىبرا
سـت  ان معنايک به ايالكتيتضاد در د. دانند  مىز حركت را معلول تضاديها نستيالمات

 ء و ضـد آن، تنـازع رخىان شـيـارد و مش ديبه ضد خود گراخود  در درون ىزيكه هر چ
ء و ى از شـىبـين امـر سـوم، تركيـشوند كه ا  مىبي تركىت در امر سوميدهد و در نها مى

  .ضد آن است

  يا اصل همبستگير متقابل ياصل تأث
ن يـطبـق ا. رديپـذ  مـىگذارد و از آنها اثـر  مى اثريار اشيء بر ساى هر ش، يعنىر متقابليتأث

ر و ين روابـط و تـأثي را، همياقت اشي بلكه حق؛ مستقل از هم باشندتوانند يا نمىاصل، اش
گر يكـدي اسـت كـه بـا يىهـايـده و پديا از اشىايعت، مجموعهدهد و طب  مىليتأثر تشك

اصـول (. ، امكـان نـدارديار اشـي منفرد و مجزا از سـاىايدهوند و ارتباط دارند و وجود پديپ
  )٧٤، ص فلسفه و روش رئاليسم

، بحـث از يار متقابل اشيارسطو با نظر به تأث. ان قدما مطرح بوده استيم درن اصل يا
 است كـه از يىَن نحو كه عالم متشكل از اجزايبه ا. ده استيان كشيوحدت عالم را به م

ک كـل، يو عالم به عنوان است وند ي و پىن اجزا، وابستگيان ايبلكه منيست، هم منفک 
  )١٠٠، ص سم بر ماركسينقدى(. ر استيناپذهتج

از . البته معنايى كه از زمان هگل به بعد رايج شد، با آنچه قـدما قائـل بودنـد، تفـاوت دارد
نظر قدما روابط و همبستگى اشيا امر زائد بـر ذات آنهـا اسـت؛ يعنـى شـىء، ذاتـى دارد و آن 

يـت هـا، ذات و ماهاما از نظر هگـل و ماركسيـست. اى با ساير اشيا داردذات، اضافه و رابطه
در واقع آنهـا ميـان شـىء و . شىء، عبارت است از مجموع روابطى كه شىء با اشيا ديگر دارد

يعنى ماهيت شىء، نفس وابستگى بـه . اندهاى آن با ساير اشيا، قائل به عينيت شدهوابستگى
  .ٔهاى شىء از ساير اشيا، به منزله عدم آن شىء استاشيا ديگر است و سلب وابستگى
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  اصل حرکت
 »شـدن«ز در حـال ي است و همه چى با حركت و دگرگونىعت مساوين اصل، طبياطبق 
امـا در نظـر شـود،  را هـم شـامل مـىعـت ي، فكـر و طب»زيـهمه چ«از نظر هگل، . است

  . استى، تنها عالم ماد»زيهمه چ«ها ستيماركس

  اصل جهش 
ء ى شـنوض در دريـ نقى تا مـدتىعني ؛ استىصورت دفع هء به سنتز بىک شيانتقال از 

، بـه ىر دفعييک تغي با ىّر كمييو تغكند  مىسنتز جهش اما ناگهان به سوى  ؛پنهان است
، ١، جى بر اقتصاد سياسنقدى ه ـسرماي ؛١١٦ ـ ١١٥، ص ىمقاالت فلسف(. شود ى مىت منتهيفيک كي

   )٨١٦ ـ ٨١٣ص 
  »تز و سنتز يتز، آنت«مثلث 

 بـريكـى كرده است كـه ارائه  » و سنتزتزىتز، آنت«ير از مراحل مثلث  دو تفسىد مطهريشه
  .ن استيينظر ماددومى اساس فلسفه هگل و 

 قيق دارد و وجـود خـود را تـصديا تـصديـ ىک حالـت اثبـاتي ىزي هر چ:تفسير اول
ء در ىن مرحلـه، شـيدر ا. گانه شدن با خود استي حالت انكار و ب،كند و مرحله دوم مى

 در مرحله سوم بازگشت به خود و اثبـات در .شود  مىهق و انكار تجيدرون خود به تصد
 ى و مرحله سوم، نفىپس مرحله اول اثبات، مرحله دوم نف. گردد  مى باالتر، واقعىسطح

 ،كنند و مرحلـه سـوم  مىداين مراحل ديشاره ادامه پيا.  و اثبات در سطح باالتر استىنف
 ند و بـه نـزاع بـا آنك  مى آن در درونش رشدىشود و نف  مىق و تزي سنتز حالت تصدىعني

ر در هر ين تفسيطبق ا. گردد  مى از اثبات در سطح باالتر محققىگريپردازد و مرحله د مى
  .ان استيک در ميشود كه   مىک واقعيالكتيپنج حلقه، دو مرحله د

  سنتزـــــــ  تز ىآنتـــــــ د ي تز جدــــسنتز ـــــــ سنتز ـــــــ  تز ىآنتـــــــ تز 
 ؛ اسـتىن تز، مطلق است و سنتز از همان مرحله اول نسبيک، اوليالكتي ددر دستگاه

ى ت بـه سـنتز مطلـق منتهـيـ البته سـنتزها در نها. داردى بعدٔ مرحلهىرا نقش تز را برايس
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ـىن براييهگل برخالف ماد. ل خودش استيگردند كه خودش دل مى ک يـالكتيان د ج
ل وجـودش يـک، تـز مطلـق اسـت كـه دليالكتي آغاز دٔنقطه. ابتدا و انتها قائل بوده است

 ىانيـ مىها، تمام تز و سنتزهگل. ان آن سنتز مطلق استيست و پاي نىگريمنوط به امر د
ن يـ، اولىدانـد كـه هـست ى مـىگر هگل مقوالت را متنـاهيبه عبارت د. داند ى مىرا نسب

 تـايصخ؛ ٤١٩ ـ ٤١٨، ص  بـر ماركسيـسمنقـدى( ١.ن مقوله اسـتمقوله است و سنتز مطلق، آخ
  ) ١٨٤ ـ ١٨٢ و ١٢٦ ـ ١١٩، ص هگل فلسفه؛ ١٨٠، ص ٧ ج ،)نيچه تا فيشته از (فلسفه

 تز و نـسبت بـه ى آنت، قبلٔ نسبت به مرحله،شود  مى كه تز اعتبارىزيهر چ: تفسير دوم
عـالوه .  وجود نـدارد»تز مطلق« است و ىک امر نسبي »تز«جا يندر ا. مرحله بعد تز است

آنهـا . ک اسـتيـالكتيان دن از جيير مادين تفسيا.  خواهد بودىهم نسب تز ىبر آن، آنت
جا از آن. دانند ى مىاند و مراحل آن را در زمان جارقوالت هگل را طبق ماده لحاظ كردهم

 و طبـق ٣ اسـتىن، نامتنـاهيي مقوالت هم نـزد مـادٔ سلسله،٢كه، زمان، اول و آخر ندارد
  .  استى انتها ندارد و تمام مراحل آن نسبک آغاز ويالكتيان دل آنها، جيتحل

  کيالکتيسم دياليک هگل و ماتريالکتينقد د
 و ى و مبـانىكيالكتيـحركـت دو گـاه نقـد  ى، به بررسى در مواضع مختلفىد مطهريشه

اصـول  چهـارم ٔ و مقالهسمي بر ماركسىنقد در كتاب .ها پرداخته استستياصول ماركس
 ى استاد به مبـانى نقدهأن نوشتار مجموعهيدر ا. است ى نقدها در چارچوب خاصفلسفه

   : شده استيک در هفت مورد احصاالكتيسم ديالهگل و مات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔدر فلسفه اسالمى، هيوالى اولى، همان قوه مطلقه است و همه قوه . ١ هاى ميانى نسبى ها و صورتٔ
عليت است؛ يعنى نسبت به قبلى، فعليت و نسبت به بعدى، قوه است و صورت نهايى، همان ف

  .محض است
باشد » آن«اگر زمان بخواهد اول و آخر داشته باشد، به اين معنا است كه از جنس زمان نباشد، بلكه  . ٢

شود كه يک كميت در اين صورت به اين معنا مى. و از اجزاى بالفعلى اليتجزى، تشكيل شده باشد
نهاية : ك.ر(. كيل شده استمتصل سيالنى، از اجزاى بى امتداد و بى كميت و غير قابل تقسيم تش

  )٢٧٠، ص الحكمه
  .ٔهمه مراحل ميانى نيز تديصجى و نامتناهى است . ٣
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  ب وجود و عدميترك. ١
ب وجـود و يـ تركٔرامون آن از نحـوهي و مسائل پىكيالكتي نقد حركت دى براىد مطهريشه

  . بحث كرده استىعدم در حركت، نزد فالسفه اسالم
ب حركـت از يـ تركٔ درشـارهيى،د اريسـايـ جدىهاينسيالكتي و دىمفالسفه اسالگىصا 

دهـد   مى و اصول آنها نشانىل مباني اما تحل؛انديده رسىجه واحدي به نتىستي و نىهست
 و ىرورت از هـستيب صـيـ تركيى در جاهـاىر متفاوت دارد و حتـيجه، دو تفسين نتياكه 

   ١.استن شده يضي اصل امتناع اجتماع نقى، مستلزم نفىستين
 و ىن هـستيـب ايـ مطلـق اسـت و از تركىتـک، هـستيالكي آغاز دٔاز نظر هگل، نقطه

 ىانـدك ر را بـاين تفـسيـهـا همستيـماركس. گـردد  مىرورت و شدن، محققي صى،ستين
 هـم در عبـارات خـود ى اسـالمٔفالسـفه. اند ارائه دادهىكيالكتي حركت دٔ درشاره،تصرف

 هفـتم، ٔ، فصل دهـم، مرحلـه٣، جاسفار: ک.ر( .اند كردهه تشابک وجود و عدم در حركتح بتص
 ىستيـ و نى هـستىختگيل آنها از آمينحوه تحلاما  )٣٧ هفـتم، ص ٔو فصل يازدهم، مرحله ٢٦ص 

  .باشد مىروانش ير هگل و پياز تفسغير در حركت، 
رورت، از دو منظر قابـل ي در خصوص وحدت وجود و عدم در صىنظر فالسفه اسالم

وحـدت اسـت  كـه باعـث شـده ، دقت نظر در اعتبارات مختلف عدم اوال: استىبررس
. ن را بـه همـراه نداشـته باشـديضي اصل امتناع اجتماع نقى در حركت نفىستي و نىهست

  .  داردىر هستي كه اصالت وجود در تفسىانقش عمده: ياثان
البه  موجبـه و سـٔهي منطق، دو نوع قضىهايقدر احكام و تصد: ک اعتبارات عدميتفك

 ٔهيشـود و در قـض  مىک نسبت در خارجي موجبه، حكم به وجود ٔهيدر قض. رديگ  مىشكل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها و جمع آنها در مركب و آشتى آنها تفسير كرد كه احدى قبل از هگل ديالكتيک را به جنگ نقيض« . ١
و هر سنتزى را آنچه در ميان فالسفه اريسا مختص به هگل است، اين كه ا. او اين سخن را نگفته بود

  )٣٧٨، ص نقدى بر ماركسيسم(» .داندها مىواقعا سازش نقيض
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ه در مقـام ير، نسبت دو قضين تفسياساس ا. شود  مىسالبه، حكم به رفع نسبت در خارج
َ موجبه، به مطابق داشتن نـسبت در ظـرف ٔهي در قضىمنته.  استىجابي و اىتصور، اثبات

  .شود  مىَالبه، حكم به مطابق نداشتن آنم و در سيكن مىحكم  خارج
 ِعـدم به ريتعب آن از و است وجود ضينق كه ىعدم ن،يضينق امتناع اصل بحث در. ١

 چيـه عـدم نيـا. اسـت مطرح سالبه ٔهيقض مفاد در كه است ىزيچ همان ،شود  مىليبد
  .ندارد خارج در تحقق و وجود از ىحظ

 ، باشدىگري از آنها رفع دىكي باشد و ىكيُ كه مفاد آنها ىايها، دو قضيدر بحث قضا
ه موجبه كه در آن حكـم بـه وجـود نـسبت در خـارج شـده يض هم هستند و تنها قضينق

  . در خارج نداردىچ گونه تحققيض آن هيَاست، محقق است و نق
چ يـ در خـارج نـدارد و هىچ مـصداقي مفهوم عدم است كه هىل اعتبار اصليعدم بد

اگـر در . گـردد  نمـىند ظرف زمـان و مكـان بـر آن اطـالق مان،ات وجوديک از خصوصي
 اسـت كـه عـدم و ىزيـ بـه اعتبـار چ،شود  مى آن در نظر گرفتهى، زمان و مكان برايىجا

 است و ذهن از خارج، تنهـا ىن ساحت تحقق هستيعالم ع. سلب بر او وارد شده است
  . را داردىتصور مصداق هست

 و زمان مانندـ  وجود احكام كه اندكرده لحاظ را ىگريد اعتبار عدم، ىبرا فالسفه. ٢
 بـه ،كنـد  مـىسلب خارج از را ىزيچ كه ىوقت ،ذهن. كند  مىصدق آن بر مجازاـ  مكان

 كـه »ستيـن نـايب ديسـ« سـالبه ٔهيقض درمثال  .شود  به تحقق مىقائل عدم، ىبرا آن ىجا
 عـدم صـورت، نيـا به و شود  مىاعتبار »است نايناب ديس«ٔقضيه  ،است ليبد عدم معادل

  . رديگ  مىقرار سلب و ىنف ىجا به خارج در ىمجاز عدم نيا. يابد مى تحقق از ىابهره
ان اعتبارات مختلف عدم و نشناختن تـصرفات يک مي عدم تفكى،د مطهرياز نظر شه

د يـ جدىهـاينسيـالكتين نزد ديضي اصل امتناع جمع نقىذهن در مفهوم عدم، باعث نف
   )١٤٨، ص ىسفمقاالت فل(. شده است

گـردد، بلكـه   نمـى جمـعىرورت و شدن با هـستيل در صي عدم، عدم بدىاز دو معنا
 شـود، بـا وجـود در  مـىت و تحقق اعتبـار آن نفس االمى كه در خارج براىعدم مجاز
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سـت كـه  ان معنـايقت، اتحاد وجود و عدم در شـدن بـديدر حق. گردد  مىحركت متحد
جا كه امتـداد يم كند و از آن تقسىتناهي ال به اجزاىر است وجود ممتد حركت راذهن قاد

 زمـان تقـدم و تـأخر  دارد، مراتب حركت هم ماننـد اجـزاىحركت با امتداد زمان انطباق
ن يـا.  معدوم استپيش و پس ٔ نسبت به مرتبهىايت در وجود ندارند و هر مرتبهدارد و مع

 بـه دو مرتبـه ،ميـ را در نظـر بگىاى هر مرتبهعناست؛ يت قابل انقسام ينهاىمراتب تا ب
م كـرد و يتوان تقـس  مى باز هم، و مراتب كوچک شودين اجزاشود و هر اندازه ا  مىميتقس
  .يقف ندارد ِّحد

 امتـداد ،گـريم اسـت و از طـرف ديت قابل تقـسينهاىتا بى اينكه هر مرتبهبا نظر به ا
 نـسبت بـه هـم در دو زمـان ن مراتـبي وجود و عدم ا،امتداد زمان انطباق دارد حركت با

 .توان تـصور كـرد  نمىان وجود و عدمي مىخته است كه حدينده آن، چنان آميگذشته و آ
 ،چـه در خـارج تحقـق داردرا آن يسـ؛ستي نىقي وجود و عدم در حركت، حقىختگيّاما آم

ـيـن تحليـال و متـدرج اسـت و عقـل، ايتنها وجود س  ه را در مراتـب آن انجـامل و تج
ن يـگرنـه ا، وكنـد  مـىر مرتبه را نسبت به مراتب بعـد و قبـل، معـدوم اعتبـاردهد و ه مى

 عقـل، ىمنتهـ.  استى انقسام آنها فرضيا ثان، دارندى و واقعى وحدت اتصال، اوالمراتب
رد يـگ  مىنده، معدوم در نظريمراتب حركت را با توجه به امتداد زمان و دو حد گذشته و آ

يرورت و ن اجتمـاع وجـود و عـدم در صـيبنابرا. كند مى مي از وجود و عدم ترسىو اشتباك
  . ستين نيضي اصل امتناع اجتماع نقى نفى، به معناى اسالمٔشدن در فلسفه

 وجود و عـدم در حركـت، بـه كـالم پـل ىختگي آمٔل نحوهي بعد از تحلىد مطهريشه
 ،رورت اسـتين در صـيضي از اجتماع نقىان هگل حاكيكند كه ظاهر ب مىاستناد  هيفولك

ر از يـ غى،كيالكتيـن در حركـت ديضيـكه سازش نقاست  در واقع هگل ملتفت بوده ىول
  )٦٧ -٦٦، صديالكتيک(. ن استيضياصل امتناع اجتماع نق

 تنهـا بـه ى،اسالم ٔد و فالسفهي جدىهاينسيالكتيّد توجه داشت كه اختالف نظر ديبا
 ؛گـردد  نمـىن محدوديضي اصل امتناع اجتماع نقىجه واحد و نفيدو قرائت متفاوت از نت

  . و اصول هم اختالف نظر دارندىبلكه در مبان



 ١٣٩٠ پياپي دهم، زمستان ،دوم شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

١٢٤ 

 ىزيـداند و تـصور هـر چ  نمىِ محض فارغ از نسب و اضافات را محققى هست،هگل
َرا، مجموعه نسب و اضافات ش ن يـداند كه بـدون در نظـر گـرفتن ا  مىگري دياىء با اشىِ

َروابط و نسب، ش ّء تحقق و تحصل نداردىِ ، يار متقابـل اشـيز در اصل تأثيگل نروان هيپ. ّ
خـالف ارسـطو  دانند و بر  مىطيط و شراي آن به محىهاى وابستگٔء را مجموعهىتحقق ش

  .ستنديها قائل نى فارغ از نسب و وابستگىتي، ذات و ماهيا اشىبرا
را  يسـ؛ نبوده است١ى اصالت وجود،دهند  مى به او نسبتىچه گاه، برخالف آنهگل

 معدوم است و تنها ، در نظر گرفته شودىن خاصيچ تعي بدون هى وقتىتاز نظر هگل، هس
 كـه در ىدر صورت. كند  مىداي تحصل و تحقق پ,شود  مىبي تركىستي با نىآنگاه كه هست

ت اسـت و تمـام يـ مـتن واقعى، هـستيى صـدرأ فلسفهى مبانى، مخصوصا اسالمٔفلسفه
ت يـن وجـود بـه نهايـ كـه اىنگـامن و متقدر در پرتو آن تحقق دارنـد و هي متعىوجودها

و بـه صـورت وجـود آميـزد  درمـى  ـ كه گفته شـدىبه اعتبارـ  با عدم ،ضعف خود برسد
 ،گر برخالف قول هگل، بنابر اصالت وجودياز طرف د. كند  مىدايال، نمود پيمتدرج و س
مقـاالت (. گـردد  نمـىا به وجود است و نـسب و اضـافات موجـب تـشخصيتشخص اش

  )١٥٦ـ  ١٥٥، ص ىفلسف
   المحمول ٴ معدولة سالبه محصله و موجبهٴهيان دو قضي خَلط م.٢

 كه از مقدمات بـه ىايجهمانند نت. كند  مى استنتاجى را از هستىستي، نىهگل در استدالل
حال اگـر بنـا را . ستي قابل استنتاج نى از درون هستىستي كه نىدر صورت. ديآ  مىدست

ست كـه  ا، تحقق ندارد، بدان معناىزيو اضافه به چن ي بدون تعىم كه هستبگذايصآن بر 
 را در درون ىستيـ نىكـه هـستينر است با اي مغا،»ستي نىهست« ٔ و گزاره»ستي نىهست«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔدر مرحله بعد . ٔكند، مقوله هستى استاى كه ذهن آن را وضع مىهگل، قائل است اولين مقوله . ١
جا روشن مى از همين. كند كه هستى نيستبيند كه هستى مطلق وجود ندارد؛ لذا حكم مىذهن مى

، مقاالت فلسفى؛ ٣٧٥، ص نقدى بر ماركسيسم(. كرده استالة الماهيتى فكر مىشود كه هگل اص
  )٩٩، ص هاى معلمى استاد مطهرىجلوه؛ ١٨٤ص 
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 »ستي نىهست« ٔ محصلهٔ سالبهٔهيان دو قضي خلط مٔ دانستن آنها به منزلهىكيخود دارد و 
  . دباش مى»  استىستي نىهست« ِ المحمولة معدولٔ موجبهٔهيو قض

اشـتباه بـزرگ «: دگىصـ مـى» ى اسـالمٔاصل تضاد در فلـسفه« ٔ در مقالهىد مطهريشه
.  المحمول اشتباه كرده اسـتة معدولٔ محصله را با موجبهٔ سالبهٔهين است كه قضيهگل ا

 ىستيـكه نشود نه اين ى مى منتفىست، هستي در ذات خودش نىكه هستيعنى بر فرض اين
د يـ با»ستي نىهست«: دگىص  مىرفتن حرف هگل كهي پذشود و به فرض  مى توأمىبا هست
 كـه » استىهست ناِ هستىهست«ينكه  نه اى، هستى رفع است از برا»ستين«ين گفت ا

اسـت ن يـ المحمول است و اشتباه هگـل در اة معدولٔ موجبهى محصله و دومٔ سالبهىاول
  )١٨٤، ص همان( ».دريگ  مىجهيان معدوله نتيد و در پاگىص  مى سالبهٔهيكه در مقدمه، قض

  ن و ذهني وحدت عي نف.٣
 عملكـرد ٔن را برداشت و نحـوهيان ذهن و عي مٔ، فاصلهىِ رفع مشكالت معرفتىهگل برا

 ىم داد و بـر مبنـاي تعمىنيجهان عبه  را ،جهيدن به نتي عبور از مقدمات و رسىعني ،ذهن
  . شود  مى و ذهننيک ارائه داد كه شامل عالم عيالكتي از دىدين اصل، قرائت جديهم

ند استدالل به عالم خـارج را از يم فراين و ذهن و تعمي وحدت عالم عىد مطهريشه
  : چند جهت قابل نقد دانسته است

ب يـل و تركيند تحليقات و فراين و ذهن در تصديان عي، مى در بحث وجود ذهن.يك
 يىجاهـا ممكن اسـت در ىعني ؛ت وجود نداردينيشه عيجه، هميدن به نتيمقدمات و رس

ْيتصد گـر ي دى و در جـا،ميرس  مىجا كه از علت به معلولند آن مان، مطابق خارج باشدق
. متفـاوت باشـند) ذهـن( و اثبـات) خـارج(  وجود نداشته باشد و دو مقام ثبوتىانطباق

  ) ٣٨٨ -٣٧٧، ص بر ماركسيسمنقدى (
؛ حـال شود خطـا رخ ندهـد  مىن باعثي قائلند وحدت ذهن و عيى اريسأفالسفه. دو

 ز، خطـا واقـعيـ در مقـام اثبـات و ذهـن ن؛ت، معنـا نـدارديكه وقوع خطا فقط در واقعآن
ست و يـ هگل، وقوع خطـا در عـالم ذهـن قابـل انكـار نىن برخالف مبنايبنابرا. شود مى
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از خطا دانـسته اسـت و مصون  هگل ذهن را ؛ اما از معقوالت ذهن صحت ندارندىبرخ
   )٤٠١همان، ص (. داند  مىکيالكتير ديمجموعه خطاها را در س

وط ذهن .سه  گـريد ،نباشد عالم در ىانسان كه شود فرض اگر ايآ. است انسان به م
 كـه اسـت ىتـيواقع خـودش انـسان نكـهيا ايـداشـت؟  نخواهـد عالم وجود  درىتيواقع
  ت متفرع بر وجود انسان و ذهن است؟ ينكه واقعي نه ا،كند  مىكشف را گريد ىهاتيواقع

ُ از متد ىستيشود و با  نمىن رفعيشكل معرفت و شناخت با وحدت ذهن و ع م.چهار
 نظـر از. ه اسـتفاده شـوديـه و معقـوالت ثاني معقوالت اولى و بحث اساسى اسالمٔفلسفه
 شـناخت مـشكالت كه دارد را تيظرف نيا آنها، ميتقس و معقوالت بحث ى،مطهر استاد

  )همان(. كند حل را غرب ٔفلسفه در
 ٔ از مختـصات فلـسفه،رامون آنيه و مسائل پيه و ثانيالت به معقوالت اولم معقويتقس
 ىا بـاطنيـ ىق حواس ظـاهر دارند و از طىني عيه مابازاىمعقوالت اول.  استىاسالم

ن معقـوالت و انطبـاق آنهـا بـر يـ، از همىدر مباحث وجود ذهنـ. بندند  مىدر ذهن نقش
  . شود  مىخارج بحث

 ىه منطقـيـ معقوالت ثان:شوند  مىمي تقسى و منطقى فلسفه به دو قسميمعقوالت ثان
.  نـداردىتـينياز مختصات ذهن است و در خارج ع... ، جنس، فصل،ى، جزئىمانند كل

 ىن اسـت، ولـيـ انتزاع آنها عالم عمنشأ... ى مانند امكان، وجوب،ه فلسفيمعقوالت ثان
  . مستقل نداردىني چون وجود ع؛ با خارج نداردىه، انطباقيبرخالف معقوالت اول

ان يـ مٔتـوان فاصـله  نمىست وين و ذهن قابل جمع نيم معقوالت، عالم عيبر تقس بنا
وط به ساحت ذهن است و تنهـا معقـوالت اوليمعقوالت ثان. آنها را برداشت ه در يـه م

  .ن تحقق دارنديعالم ع
اى بر دارد كه ىميذهن مفاه. ن استيان ذهن متفاوت از عالم ع عملكرد و ج.پنج

 بـه ىايهكند و قض  مىجادي اى كه ذهن در اجزاكثرتمثال . نيست ىدر خارج مصداقها  آن
  لحـاظىرضـروريا غيـ ىرد و رابطه ضروريگ  مىصورت موضوع و محمول و رابطه شكل

وان يـانـسان ح«ى لـي تحلٔيهدر قـضمـثال . ل، وجود نـداردين تحليگردد، در خارج با ا مى
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؛ حـال  اسـتىان آنها ضـروريوان محمول و رابطه مي ح انسان به عنوان موضوع و»است
ان موضـوع و يـ مى ضـرورٔهعـالوه بـر آن، رابطـ. كه در خارج، تنها انسان مصداق داردآن

ان آنهـا يـوان هم هـست و مي از آن است كه در خارج، انسان مصداق حىمحمول، حاك
  . ک وجود موجودنديبلكه به وجود ندارد،  ىزيتما

ابن سـينا . هاى عملكرد ذهن استى عالم عين و ذهن، و از شاخصاين يكى از تمايزها
، شـرح برهـان شـفا: ک.ر(. انـددر باب برهان و كانت در قضاياى تحليلـى، بـه تـبيين آن پرداختـه

ٔيک قضيه تحليلى است؛ يعنى محمول از درون موضوع، اخـذ » انسان حيوان است «)١٤٣  ص
موضوع و محمول دو وجود ندارند تا ميان آنهـا ِگردد و موضوع، علت محمول نيست؛ يسرا  مى
وجـود موضـوع » انسان ضاحک است«برعكس در قضاياى تركيبى، مانند .  عليت باشدٔهرابط

  . تواند علت وجود محمول باشد جدا از وجود محمول است و موضوع مى
 ى بـراىاستاد مطهر. انديک كردهه را از هم تفكين دو نوع قضي قبل از هگل، اىقدما

 ى و ضـرورت هـاى فلـسفىهـايـان ضـرورت م،اصـول فلـسفه ىهـاىن بار در پاورقيولا
  .را طرح كرده استک يتفكاز خاص نوعى ، ىمنطق

ن، علت ي در عالم عىعني ؛ استىک ضرورت فلسفيِضرورت ترتب علت بر معلول، 
ن يـان ايـک ضرورت مي دارد و ىگريكه معلول است وجود د) ب( دارد و ى وجود)الف(

ن و يـما اگـر ع.  استىني، ضرورت عىر در مباحث فلسفيضرورت بالغ .م استدو حاك
، دو طـرف ضـرورت هـر دو وجـود ىنين است كه در ضرورت عي منظور ا،ميگىص  مىذهن

، دو طـرف ىگرنـد و در ضـرورت ذهنـيكدير ي مغـاىعنـي ؛گر دارنديكدي مستقل از ىنيع
غـرب از منظـر  تفكـر فلـسفى(. دک وجود دارنيک وجودند و يک وجود دارند، چون يضرورت 

   )٢٦٣ ـ ٢٦٢، ص ى مطهراستاد مرتضى
   نيستحرکت يدرون علت ،تضاد .٤

تفـسير شـده ل، يـجـه از دلي و جهان براساس استنتاج نتىت نفي هگل، اصل علىدر مبان
، پرسش از علت حركت معنا نـدارد و حركـت بـه صـورت ضـرورت طبق اين مبنا. است
  .گردد  مى منتجىستي و نى از تضاد هستىمنطق
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 خـود گنجاندنـد و آن را بـا يـت را در آراىها بـرخالف هگـل، اصـل علستيماركس
 ماننـد ،ان علـت و معلـوليـ مٔ در رابطـهىعنـي.  در استنتاج ادغام كردنـدىضرورت منطق

جـاد ي اى بـراىرونـي به علـت بىازي حاكم است و نىک ضرورت منطقيجه، يمقدمه و نت
 را حركت دانستند و حركـت ى تضاد را علت درون،رين تفسيآنها با ا. ستين ضرورت نيا

  .معلول تضاد
ن نقـدها يـالبتـه ا. كنـد مىها وارد ستي بر نظر ماركسى متعددى نقدهاىاستاد مطهر

 از اشـكال ىخـالآن نيز  خود كه ىرا هگل بنابر اصول فلسف يس؛ستيهگل نناظر بر آراى 
 تـضاد اسـت و تـضاد ى ذاتْج، حركتيطبق آن نتا. ده استي رسىج درستي به نتا،ستين

  .از به جعل و علت نداردي حركت ن»عللي الىالذات« ى فلسفٔبر قاعده  آن است و بناأمنش
  :ل استي استاد به شرح ذىنقدها

جوجـه . زننـد  را مثال مـىتضاد، جوجه و تخم مرغعليت ن ييها در تبستيماركس. ١
 زنـده در ىو خـود بـه عنـوان موجـودشـكند   مىكند و تخم را  مىدر درون تخم مرغ رشد

  خـودى جوجـه بـه خـوداوال: مـسئله مطـرح اسـتجا چنـد يندر ا. ماند ى مى باقىهست
توانـد جوجـه را   نمى خودىتواند در درون تخم مرغ رشد كند و تخم مرغ هم به خود نمى

 دارد و ىرونـياز بـه عامـل بيـ ن،پس رشد جوجه در درون تخم مرغ. در درون خود بپروراند
. درون تخـم رشـد نخواهـد كـرددر  جوجه ، به تخم مرغ حرارت نرساندىرونيگر عامل با

اهـان بـه صـورت ي رشـد نطفـه و گ؛ چون مثالت ندارديمثال فوق، كلدر روند تضاد يا ثان
  .دهد  نمىوضع موجود رخ عليه  در آنهاىمداوم و منظم است و انقالب

ض يـن نقيـ، اپـرورد مـىا در درون ض خود ري تز و نقى آنت،١نيء در عالم عى اگر ش.٢
ز موجـود يـچ چيـد هيـآ  مـى الزم،ض بالفعل باشـدياگر نق. ا بالفعلباشد يا بالقوه يد يبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هگل تضاد و تناقض درونى اشيا را روى معانى و مفاهيم پيـاده كـرد و هميـن معـانى و مفـاهيم را « . ١
ده كردنـد و معتقدنـد هـر امـرى و هـر ها تضاد را در ماده پيامعيار خارج هم گرفت؛ ولى ماركسيست

  )٣٨٢، ص نقدى بر ماركسيسم(» .واقعيتى ضد و نقيض خود را در درون خودش دارد
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 تـز علـت ىكـه آنتـى تز خود همراه باشد و حـال آند بالفعل با آنتيز بايرا هر چ يس؛نباشد
. ن فـرض، محـال اسـتيو ابدانيم ء ى دو ش راءىهر شهمچنين بايد . ء استىعدم ش
  . تواند بالفعل باشد  نمى تزىپس آنت
 بالفعـل ىض بـالقوه بـرايـنق: ديآ پديد مى ىگري محذور د،بالقوه باشدنقيض اگر اما 

ن تـضاد يبنـابرا. ل شدن قوه به فعل، حركت استين تبدي دارد و اىاز به عامليشدنش، ن
ء در ىوه شـ بـالقى نف،گريبه عبارت د. حركت از تضاداست، نه  به وجود آمده ْاز حركت

دهد و كهنـه   مىء و ضد آن رخىان شيسپس نزاع و كشمكش م. كند  مىء رشدىدرون ش
ء همزمان بـا ىض شي از آن است كه نقىر حاكين تعابيا. ماند ى مىرود و نو باق  مىنياز ب
. معنـا بـودىبـبـراى آن نو يا ر كهنه ي تعب،ء بودىرا اگر مقارن ش يس؛شود  نمىء موجودىش

 ىء، مصداق حركت است و تضاد از حركت ناشـىض در درون شيت نقيپس رشد و فعل
ر ي بـا تفـســ ىا درونـيـ ىروني اعم از بـاز حركت به محرک ي نمسئلهن يبنابرا. شده است

  .ناسازگار استها ستيماركس
ـىو گاهمستقيم است  ىء در حركت گاهىر شي تأث.٣ ک ِ هم به نحـو اعـداد و تح

ـي تأثى منته؛ردر دايتضاد در حركت تأث. محرک هـا ک محـرکِر آن به نحو اعـداد و تح
  . جاد كننديها حركت را اشوند كه علت  مى تضادها باعثىعني ؛است

 بـه ،گـردد  مـىست و اگر علت به آن اطالقيقت، تضاد علت مباشر حركت نيدر حق
تـضاد در تكامـل و حركـت . ک محرک حركت، دخالت داردست كه در تح ان معنايا

 بـه ،سـت ا را كه فاعل مباشر حركات آنهـاياعت اشير خود طبي دارد و با تأثىنقش اساس
را تضاد در  يس؛تواند علت تام حركات باشد  نمىن تضاديبنابرا. دارد وامى ىشتري بىتكاپو

.  حركت هـم هـستىِ علت اعداد، كه گذشتىانيش، معلول حركت است و به بيدايپ
  ) ٤٠٥، ص  بر ماركسيسمنقدى(

  تضادمعاني در  خلط .٥
.  هـستندى مشترک لفظ،ن دو معنايا. اند تضاد را در دو معنا به كار برده،ىفالسفه اسالم
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ک يـ بر ى در پى كه به طور پى دو امر وجود؛ يعنىک معنا تضاد از اقسام تقابل استيدر 
ة بداي( ١. استت اختالفيان آنها نهايو مباشد ب موضوع وارد شده و داخل در جنس ق

وط به حوزه،ل و تناقضيتضاد در باب تقابل، مانند عدم بد )١٣٦ ص ،الحكمه  شناخت ٔ م
وط به عالم ،ني اجتماع ضدٔتنها استحاله. ستي نيا اشى براىنيک صفت عياست و   م

كـه  الجمـع ةه مانعـي دو امر متضاد در تحقق و وجـود بـه صـورت قـضىعني ؛ن استيع
  .اجتماع آنها در وجود، محال است

رور مطـرح شـده ُ در بـاب شـ، االخصىات بالمعنيگر تضاد در مباحث الهي دىمعنا
وط به عالم شـناخت ننخست،  ىن معنا بر خالف معنايا. است   قـانون؛ بلكـهستيـم
  ) ١٩٨همان، ص ( .است عتيطب در ى و سارىجار

 ى در معنـاى ولـ؛ء، اجتماع در وجود داشته باشـندى اول محال است دو شىدر معنا
 ىدر معنـا. ندزي همواره در حال نزاع و ستى منتهممكن است؛در وجود آنها دوم، اجتماع 

 دوم هر دو طرف در ى تالزم دارد، اما در معناىگرين با عدم ديک از ضدي وجود هر ،اول
  . با هم ناسازگارندى ول،ک آن، وجود دارندي

وجـب ز مين نـزاع و سـتي و اندزي جهان با هم در حال ستى دوم تضاد، اجزاىدر معنا
كوشـد  مىز دارند و هر كدام يدو عنصر، ابتدا با هم جنگ و ستمثال . تداوم و تكامل است

گر را بـه هـم ين دو عنصر، اثر همـدي اىوقت. ن ببردي را مغلوب كند و اثرش را از بىگريد
ن دو عنـصر يـ مركـب از اىد و امر سـوميآ  مىديان آنها حالت تعادل پدي م،منتقل كردند

 از حالـت ىگـردد كـه هـست  مى باعثيا،ان اشي مىن نزاع و ناسازگاريمد و هيآ پديد مى
  .رخ دهد در جهان ى اساسىهايد و تكاملبات جدي ترك، خارج شده، خودٔهياول

 ى قائلنـد و وجـود آن را بـراى تـضاد، نقـش اساسـىد هم بـراي جدىهاينسيالكتيد
يـک قائـل  تضاد، تفكىاان دو معنياما آنها م. دانند ى مىحركت و تكامل در عالم ضرور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كه قـانون شـناخت ىن تناقض و تضادين است كه بيها در استياشتباه ماركس. اندنشده

ب بينهما غايه الخالف« . ١   ».امران وجوديان متواردان على موضوع واحد داخالن تحت جنس ق
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گذارنـد   نمىد شناخت، فرقيعت است و خود آن را باي كه جزء قانون طبىاست و تضاد
   )٣٦١، ص سمي بر ماركسىنقد(. اندين دو را با هم خلط كردهو ا

ن در يان متـضادي را كه مىاين است كه رابطهه هگل ااشتبا «:دگىص ى مىاستاد مطهر
 گرفتـه ىكـين در بـاب تقابـل وجـود دارد، يان متضادي كه مىابا رابطهاست، باب شرور 

ت يجنگند و در نها  مىگريكدي، عناصر با ى قائلند كه در هر مركبى اسالمىحكما. است
 ى بـرا؛داننـد  مـىا هم متضادآنها عناصر را ب. كنند ى مىپس از كسر و انكسار، با هم آشت

ک يـ بـا ىن عناصـر وقتـيا.  استىگريعت دي متضاد با طبىعتي طبىكه هر كدام داراينا
گذارنـد و   مـىگر اثريكدي ى رو،رنديک جا قرار بگيگر در يكدي با ىط خاصيفرمول و شرا

ِت امـر، يـكننـد و در نها  مـىدهد و كسر و انكسار ى مىگريت خود را به ديهر كدام خاص
ن عناصـر يچ كدام از ايد كه هيآ  مى ما، مزاج به وجودىر قدمايک حالت تعادل و به تعبي
عـت يد بـه وجـود آمـد، طبيـ مـزاج جدىن حال همه آنها هم هست و وقتيست و در عين

يش دايـپـس پ. ديـآ  مـىک مركب به وجوديجه، يرد و در نتيشود كه صورت بپذ  مىآماده
ن كجـا و تـضاد و يـ اى ولـ؛سـت اهـا آنىو آشـت تضاد عناصر و جنگ ٔجهيها، نتمركب

  )٨٦٧، ص ١٣، جٔمجموعه آثار(» !؟تناقض در باب منطق كجا
 تأمـل اسـت ـ يـک جـاى آن صحت در ها ـ كهماركسيست نظر مورد عالوه بر آن، تضاد

 خـود انكـار و نفـى سـوى به طبيعى طور به چيزى هر يعنى است؛ ذاتى و كلى طبيعى، قانون
 جزئـى امور نوع از اسالمى ٔفالسفه نظر مورد تضاد ولى پروراند؛  مىرا قيضشن و ضد و رود مى

ـان دو ٔالزمه ولى نيست، چيزى هر كلى ِطبيعت ٔالزمه كه است اتفاقى و . اسـت مـستقل ج
 ٔالزمـه ديـالكتيكى غيـر تـضاد و اسـت اشيا وحدانى ِطبيعت ٔالزمه ديالكتيک، تضاد بنابراين
 )٣٨٣ص ،نقدى بر ماركسيسم( .است انج دو ٔالزمه و جزئى ِطبيعت

  ت در حرکتينيا عيت يهوهو اصل .٦
ىء در هـر ، شىكيالكتيرا در حركت د يس؛ شده استىت نف هگل، اصل هوهىصىدر مبان
از نظر هگـل، اصـل . ء وجود نداردىشود و ثبات در ش  مىليض خود تبدي به نقىالحظه
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در . ون آنها قائل به اصل ثبـات بودنـد چ؛دار استياساس تفكر قدما پا ت تنها برهوهىص
. ت است اصل تناقض و هوهىص آن، بقاىٔء، خودش خودش است و الزمهىثبات، هر ش

از طـرف . گـردد  مـىر خـودير و شدن است و همواره غييء در حال تغىاما در حركت، ش
ن در حركـت ي بنـابرا.اسـتآن دو  از مركب بلكه ؛است ننبود نه و نبود نه ،»شدن«گر يد
گـردد و فقـط در صـورت  ى مـى مانند اصل مبدأ تناقض، نفـ،ت اصل هوهىصىكيالكتيد

   )٣٠ و ٤٦٦، ص١١ و ٧، ج مجموعه آثارهمان؛(. ن دو اصل تحقق دارنديثبات، ا
  :دگىص مى» ت اصل هوهىصىنف« در نقد ىد مطهريشه

هـا نظـر در ها تمام قدما قائل به ثبات نبودند، بلكه اغلـب آناوال برخالف نظر ديالكتيسين
در حكمـت . ارسطو از حركت در سـه مقولـه بحـث كـرده اسـت. اندخصوص حركت داشته

ان يافـت بـا ايـن وجـود . صدرايى هم با اثبات حركت جوهرى، حركت در تمام طبيعت ج
  . اندهيچ كدام از اين فيلسوفان، اثبات حركت را مالزم با نفى اصل هوهىصت ندانسته

 ة الحكمـهيـبدا در يىعالمـه طباطبـا.  وحـدت اسـتت از لواحق بحثا هوهىصيثان
 از عـوارض ىت و دوگانگيكه غچنان؛ آنت از عوارض وحدت استهوهىص: سدنىص مى

 ،ستيـهـست و هرجـا وحـدت نهـم ت  هوهىصـ،هرجـا وحـدت هـست. كثرت اسـت
  )١٣١ص ،الحكمه ةيبدا(.  را در بر داردىگري دى هركدام از آنها نفىست و نفينهم ت هوهىص
 توانـد  نمـىءىک شيشوند،   نمىجا كه وجود و وحدت تساوق دارند و از هم جداناز آ

 ى ولـ، كـردىء نفىت را از شتوان هوهىص  نمىنيچنهم. بدون وحدت، وجود داشته باشد
ى ت نداشـته باشـد، وجـودش هـم اعتبـارء، هوهىصـىاگـر شـ. ء را موجود دانـستىش

ء را ىقت و وجود شـي حقى، نفءىت از ش هر كدام از وحدت و هوهىصىپس نف. شود مى
   )٤٦٤، ص  بر ماركسيسمنقدى(. گردد ى مىء، امر اعتبارىو شدر پى دارد 

. ثـاغورس اسـتيت است كه منـسوب بـه فيف به غف حركت، تع از تعايصىكي
 ىت در حركـت نفـيني شده و به دنبال آن، عياد احي جدىهاف در فلسفهن تعيامروزه ا

. اسـت خـودش ريـغ خـودش زيچ است در آن، هر تيغ  حركت كهىعني ؛شده است
  ) ٢٩، ص ١١، ج١١ و ٧، ج مجموعه آثارهمان؛(



کيد بر آراي شهيد مطهري    تحليل و نقد حرکت ديالکتيکي هگل و ماترياليسم ديالکتيک با تأ  

١٣٣  

گرنـه ؛ ور و كثرت باشـدين تغي وحدت در حركت در عى معناىد حاويف بان تعيا
ر، وحـدت هـم وجـود دارد و يـ عالوه بر تغ،چون در حركت.  نخواهد بودىف جامعتع

ت حركـت، كثـرت خواهـد بـود و يـقـت و ماهيحق در ،ت مطلق باشدياگر حركت، غ
ان مراتـب ي مىوند و وحدتيگونه پ يچگردد كه ه ى مىتجزي الى از اجزاىا مجموعهْحركت

ـ، شـودى اگر وحدت، نفـ،عالوه بر آن. آن وجود ندارد ى  كثـرت هـم نفـىق اولـ بـه ط
  .ست اهاحدتكه كثرت، جمع واست را ثابت شده  يس؛شود مى

 متعـدد هاىبودن به حركت اين كند،  مىحركت ديگر مكان به مكان کي از مثال شيئى كه
 هـاى»آن« در بـودن از غيـر »آن«هـر  در بودن و است »آن« يک در بودن هر كه گردد  مىتقسيم
 »آن« در و بـود »آن« ايـن در شـىء يعنـى اسـت؛ انعـدام و وجـود معناى به اين و است ديگر

... سـوم و و دوم آن بـودن در و اول آن در بـودن ميان هاينك بدون كرد، پيدا وجود ديشاره ديگر،
 صـورت، ايـن در اسـت، هـاانعـدام و وجـود از اىمجموعـه اين و باشد داشته وجود ارتباطى
  .شود  مىمعدوم و موجود مكان يک در آن هر در شىء و دهد  نمىرخ حركتى

 اليسـ واحـد کي ر،يتغ وجود با كه است ىواحد قتيحق شدن، و كه حركتحال آن
 و وحـدت ىنـاف مراتـب، تـيغ و تكثـر و اسـت گريد ٔمرتبه از ريغ ىامرتبه هر و است

 چـون بـرد؛ راه به جايى نمىمطلق،  ِتيغ به حركت فتع  پس.ستين مراتب اتصال
 و دارد وجـود كثـرت هـم و وحـدت هـم حركـت، در .ت است اصل هوهىصىمستلزم نف

  )٤٧١، ص  بر ماركسيسمنقدى( .دارددر پى  را تهوهىص تحقق وحدت، وجود
ّامـا در .  اسـتىايـک نقطـه در »آن« در هـر ،كنـد  مى كه جسم حركتى هنگامثالثا

چه در آن. كند  مى بلكه ذهن آنها را انتزاع، در حركت وجود نداردىاو نقطه» آن«يقت، حق
ذهـن .  منفـصل نـداردىال و متصل است كه اجزايک وجود واحد سي ،خارج وجود دارد

ه  ى،كثرت اعتباربه ال را ين وجود واحد سياست اقادر  ، ىن هـر حركتـيبنـابرا. كندتج
  .شود  مى دارد و با تصرف ذهن، كثرت در آن اعتبارىقيوحدت حق

 وجود واحد حركت، نقـاط ىگونه كه ذهن براى قائلند همانر، برخين تفسيدر مقابل ا
ى از هـم وجـود  و نقاط، مجزان آناتي ا، در خارج هم واقعاكند  مى را فرضيىها»آن«و 
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ک بـودن از يـ »آن « در هر. با هم وحدت ندارندىء در هر آن در مكانى شىهادارد و كون
.  وجـود نـداردىچ ارتبـاطيـها هن بودنيان ايگردد و م  مىگر محققيرود و بودن د  مىنيب

ست و حركـت هـم امـر واحـد متـصل يـالن و لغزش نيء متحرک در حال سىن شيبنابرا
  . چشم استى از خطاى است و مشاهده متصل آن ناشى متوالىها بلكه كون؛ستين

ل اول قـول حـق يـ خود اثبات شـده اسـت كـه تحلىدر جا: دگىص ى مىد مطهريشه
اگر به فرض محـال، اين با وجود .  داردى و كثرت اعتبارىقياست و حركت، وحدت حق

را اگـر  يسـ؛گردد  نمىتوهىصا هيت ينين امر سبب ابطال اصل عي ا،مير دوم را بپذيتفس
 باشـد كـه بـه قبـل و بعـد يىتجزاي بلكه مجموع اكوان ال،حركت امر واحد متصل نباشد

 باز هم اصـل ، خاص باشدٔک نقطهي از زمان در ىاىء در هر لحظهشوند و ش  نمىميتقس
هر مرتبه اما  ،ت وجود نداردت و هوهىصينين مراتب، عيچند بهر. شود ى نمىت نفهوهىص

ء از ىگر، خـودش خـودش اسـت و اسـتحاله سـلب شـي در مقابل مرتبه و كون دىنو كو
  )٤٧٩همان، ص (. ن مراتب مجزا هم صادق استينفس، بر ا

  » تز و سنتزيتز، آنت«يند و مراحل  نقد فرا.٧
 از چند جهت ،» تز و سنتزىتز، آنت«ک و مراحل مثلث يالكتيند ديمسائل مطرح در نقد فرا

  : استىقابل بررس
  كند؟  مىري خود سى به سمت نفىا هر تز و امر اثباتي آ.١
و هـر پيمايـد  مـى را »ى نفـى و نفىاثبات، نف« ٔگانه، همواره مراحل سهعتيا طبي آ.٢

   تز است؟ى از تز و آنتىبي تركىزيچ
 كه براسـاس اصـل تنـاقض »اثبات، نفى و نفى نفى«ا  ي»تز، آنتى تز و سنتز« در مراحل .٣

ٔاى عدم و نفى مرحله پيشين است، يا اينكـه ذهـن هـر مرحلـه را  هر مرحلهبنا شده است، آيا
  كند و در واقع تمام مراحل اثباتى است؟ نسبت به مرتبه قبل و بعد معدوم اعتبار مى

ا ي ، شودىگذاريهگانه پايند آن براساس مرحله سها ضرورت دارد كه تكامل و فراي آ.٤
  گردد؟  ى مز محققينكه تكامل با دو مرحله نيا

 و نـديفرا بـر راديـا چهار ،سميرئال روش و فلسفه اصول دهم ٔدر مقاله يىطباطبا عالمه
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 .اسـت آنها پرداخته شرح به ىپاورق در ىمطهر ديشه ک وارد كرده است ويالكتيد مراحل
   )١٠٠ ـ ٩٣ص  ،٤ج ،رئاليسم روش و فلسفه اصول(

چـون در خـارج . بـاق ندارنـد بر خارج انط»ى نفى و نفىاثبات، نف«مراحل مثلث . ١
بـه جوجـه ) تز(ر از تخم مرغ يدر سمثال . برابر هر مرحله، فقط اثبات و وضع، وجود دارد

ها در برابـر ستيكه هگلحال آن. هر سه مرحله اثبات است) سنتز(و سپس مرغ )  تزىآنت(
  . اندى تخم مرغ، نه تخم مرغ قرار دادهنف

 نـدارد و ىن مراتب نقشيد، عدم در اي جدىهاينسيالكتيگر برخالف نظر دي دىاز سو
ن يبنابرا. ديآ  مىتنها انتزاع ذهن است كه از نسبت هر مرتبه به مراتب قبل و بعد به دست

 اسـت كـه نـسبت بـه ى بلكه خود امر اثبـات، باشدىتواند تنها نف  نمى) تزىآنت(مرتبه دوم 
ا يـه در مرتبه خود، تخـم مـرغ  جوجمثال. معدوم است) سنتز(رتبه بعد و م) تز(مرتبه قبل 

موقـوف گردد و تكامل تز   مى تز موجب تكامل تزىن اساس تحقق آنتيبر هم. ستيمرغ ن
  .ستين) سنتز(دن به مرحله سوم يبه رس

وط به عالم شـناخت اسـت عدم، در ذهن اعتبار مى: نىصسد شهيد مطهرى مى . شود و م
ٔرحله آنتى تز به آن مبـدل گـردد يـا از تركيـب عدم در خارج تحققى ندارد تا الزم بيايد تز در م

ٔدر واقـع واقعيـت خـارجى، مجموعـه . پديـد آيـد) سـنتز(امر جديدى) تز(آن با مرحله اثبات 
  )همان(. هاى متوالى و پيوسته است كه تمام مراحل آن حتى آنتى تز، اثباتى استوضع
 اول توسـط ٔر آن، مرتبـهرا د يس؛داند  مىک را باطليالكتيند ديفراطباطبايى،  عالمه .٢

حـال . كند و تكامل مرتبه اول منوط به تحقق مرتبه سوم اسـت  نمىدايمرتبه دوم تكامل پ
 ىازيـو نيابد  دوم تكامل ٔ اول توسط مرتبهٔد مرتبهي با،ميگانه را بپذان مثلث سهاگر ج

نـد عـدم توا  نمـىراد اول گفته شد كـه مرحلـه دوميچون در ا. ستيبه تحقق مرتبه سوم ن
در ضـمن، . گـردد  مـى اسـت و موجـب تكامـل مرحلـه اولى بلكه امر اثبات،مطلق باشد
 ىر حكمـايـشـود و بنـابر تعب  مى فوق كمال مرتبه دوم محسوبى كمال، سومٔتحقق مرتبه

. باشـدپيشين ت مرتبه ي فعلى بعدٔ باشد و مرتبهى مرتبه بعدٔد قوهي باى مرتبه قبلى،اسالم
 ،هـانيسيالكتيپس تكامل، برخالف نظر د. ست ات، كمال اويعلء از قوه به فىحركت ش

  .هستند ىوجود امر از ندارد كه هر دوي قوه و فعل نٔاز دو مرحلهبيش 
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ير  لـذا تفـس؛انـديـراد شـدهن ايـهـا ملتفـت استيماركس«: سدنىص  مىعالمه در ادامه
رنـد و دو مرحلـه يگ مـى ک بار مرتبه اول را اثبـات در نظـرياند و در آن، متفاوت ارائه داده

گـر را در امتـداد يرند و دو مرتبـه ديگ  مىكنند و ديشاره مرتبه دوم را اثبات  مىبعد را اضافه
ر ين تفسياما با ا. شود  مى كمالىدارا)  تزىآنت(ر مرتبه دوم ين تفسيدهند و با ا  مىآن قرار
 تكامـل مرتبـه اول را نقش مرتبـه دوم در يس؛گردد  نمىک مصون از خطايالكتيند ديهم فرا

   )٩٥  ـ٩٤ ص همان،( ».مطرح نشده است
 نيضيـنق جمـع »شـدن« كـه داند  مىوارد ىصورت در دوم را و اول راديا ىمطهر ديشه

  )همان( .باشد
ختـه و هگـل وارد ينگ، فير شـليث اعـم از تفـسيـنـد تثلي اشكال سوم بر اصل فرا.٣
ماننـد ــ  ى تنها بر مركبات ماد، نقص باشدىند تام و بين فرايم اي اگر فرض بگ١.است

 ، نـهب از دو ضد، تنها در مركبات استيرا ترك يس؛كند  مىصدقـ وان و انسان ينبات، ح
ست، چـون وجـود يـ وجود بسائط و حركـات مفـرده قابـل انكـار ن،گرياز طرف د. بسائط
  .استبسائط وامدار  ،مركب

ر او ي چـون بنـابر تفـس.ستير هگل وارد نيراد بر تفسين ايا: د بگىصىممكن است كس
ى  را ماننـد مركبـات طـى نفـى و نفى اثبات، نفٔگانهيط و مفرد، مراحل سههر حركت بس

ست كـه يـ وارد نىن اسـت كـه اشـكال در صـورتيـپاسـخ ا.  نداردىكند و با آنها فرق مى
 ، آنهـا، حركـتٔدهيـكه بـه عق؛ حال آنک امر متصل ممتد باشديها ستيحركت نزد هگل

ن صـورت مرحلـه دوم يدر ا. انديگر قرار گرفتهكدكنار ي است كه ىز يصىاه دانهٔمجموعه
ب دو يـ سـوم امكـان نـدارد كـه تركٔ مرحلـهى ول، مرحله اول باشدىتواند نف  مى) تزىآنت(

  )همان(. سازد نمىرا با بساطت  يس؛مرحله قبل باشد
 كه ىدر مركباتز يث در بسائط و حركات مفرده، آن را ني قانون تثلى عالوه بر نف،عالمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانست كه با  را اثباتى مىدانستند، ولى هگل يک مرحله شلينگ و فيخته، هر سه مرحله را اثباتى مى . ١
  .شودنفى، تركيب مى
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تـر يع را وسـى نفـٔرهيـ داىد مطهـريشه.  كرده استىكنواخت دارند، نفيتحول و تكامل 
ماننـد واحـد ـ  دارند ى كه صورت واحد نوعىقي در مركبات حقىند را حتين فراي ا،گرفته

ى، ن قانون تنها در مركبات اعتبـارياز نظر استاد ا.  كرده استىنفـ ا واحد انسان يوان يح
  . استى جار،گر دارنديكدي در ىرات متضادي آن تأثجامعه كه اجزاىمانند 

ک يـء از ىكـه شـين ااىبـه معنـ)  تز، سنتزىتز، آنت( مثلث «:سدنىص ى مىد مطهريشه
ک حالت متعـادل و ي ى بعدٔده شود و در مرحلهيحالت بالخصوص به ضد آن حالت كش

ن حـال ي و در عىد دوم و هم عناصر ضىمتكامل كه مشتمل باشد هم بر عناصر ضد اول
ح ي الجملـه صـحى اسـت كـه فـى از آن دو، قرار گرفته باشـد، مطلبـىترىدر سطح عال

ط و ي اعم از بسيا، كه شامل همه اشى و فلسفىک قانون عمومي نه به صورت ى ول،است
ً كـه الزامـا آن حالـت متعـادل و ىک امـر دائمـيمركب، ماده و فكر باشد و نه به صورت 

 كنـد و ى را طىترىده شود و مرحله عالي ضد خود كشىنىضت خود به سوز به يمتكامل ن
   )٩٦همان، ص ( ».ابديت ادامه ينهاىان تا بن جيا

 است كه » تز، سنتزىتز، آنت «ان مثلثنقد چهارم عالمه در رد مبدأ تناقض در ج. ٤
  )تركيب وجود و عدم: ک.ر(. ان شديبپيشتر 

  جهينت
ک را يالكتيهگل د.  به كار رفته استى مختلفى هگل در معانٔوره تا ديىدايک از پيالكتيد

ى  فلـسفىر مبانيک با سايالكتيادغام د. ان به كار بردينيشي از پىد و متفاوتي جدىدر معنا
  . گشتى منتهىكيالكتي حركت دٔهنگ، به نظيخته و شلي فٔگانههگل و مثلث سه

هـاى خـود را حركت ديالكتيكى، انديشهرضژه َها با اخذ برخى مبانى هگل، بهماركسيست
اليسم ديالكتيک مطرح كردند و برخالف هگل كه حركت را طبق مبـانى نظـرى  در قالب مات

اما اين علـت . دانست، وجود علت را براى حركت ضرورى دانستند خود مستغنى از علت مى
 برخالف حركت مكانيكى، علت خارجى نيست؛ بلكـه تـضاد، علـت درونـى حركـت واقـع

  .شود و بر اين اساس، آنها از حركت با عنوان حركت ديناميكى تعبير كردند مى
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 ىرانـيت جامعـه اي ذهنٔ و چهل به عرصهى سىهاى هگل و ماركس در دهههايشهاند
 در يىچـون عالمـه طباطبـاى هم صـاحب نظرانـىآنهـا از سـوبر ن نقدها يوارد شد و اول

د يشان شـهيـ و به تبـع اىقات استاد مطهري با تعلسمياصول فلسفه و روش رئال ٔمجموعه
يـسم از جـا كـه ماركساز آن.  صـورت گرفـتاقتـصادنا و فلسفتناباقر صدر در سيد محمد

 بـر ىنقـد ٔى در مجموعـهن امر موجب شد تـا وي بود، اىد مطهري شهىّ جدىهادغدغه
 ىتريع، قلمرو وس»قات اصول فلسفهيتعل« و »ىتضاد در فلسفه اسالم« ٔ، مقالهسميماركس

  .گو با فلسفه غرب نشان دادو گفتى را براىاز فلسفه اسالم
 ىمبـان نقد و طرف کي از اسفار حركت بحث ستديص با پنجاه ٔدهه در ىمطهر  استاد

 در حركـت بحث از ىديجد تيظرف توانست گر،يد طرف از ديجد ىهاسنيالكتيد ىنظر
 يى صدراى مبانتسلط برى با  و.سازد نمودار را ىجوهر حركت مخصوصا ىاسالم فلسفه

 ى ماندگارىهايشهنه، اندين زمي پرداخت و در اىكيالكتي به نقد حركت د،قينگاه دقبا و 
  . گذاشتىاز خود بر جا
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  منابع
، ى در فلسفه اسالمى فلسفىقواعد كل، )ش١٣٨٨(ابراهيمى دينانى، غالمحسين. ١
 .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى، چاپ چهارم: تهران

كتابخانه آيت اهللا العظمى مرعـشى : ، قم)طبيعيات( الشفاء، )ق١٤٠٥( سيناابن. ٢
  .نجفى
ت : ، قـم در قرآنىشناس شناخت، )ش١٣٧٠(جوادى آملى، عبداهللا. ٣ مركـز مـدي

  .حوزه علميه قم، چاپ اول
مجموعه مقاالت و مقدمات  (سرچشمه انديشه، )ش١٣٨٤(ـــــــــــــــــــــ . ٤

  .سرا، چاپ دومِنشر ا:  ، قم)فلسفى
  .ِنشراسرا، چاپ دوم: ، قمرحيق مختوم، )ش١٣٨٢(ـــــــــــــــــــــ . ٥
ِنشر اسراء، چاپ : ، قمتبيين براهين اثبات خدا، )ش١٣٨٤(ـــــــــــــــــــــ . ٦

  .چهارم
 مؤسـسه: ، قـم و اصـول ديالكتيـکىفلسفه اسـالم، )ش١٣٧٨(سبحانى، جعفر. ٧

  .، چاپ اولＡ صادقتحقيقاتى و تعليماتى امام
شـركت : ، ترجمـه حميـد عنايـت، تهـرانفلسفه هگل، )ش١٣٧٠(ت.ستيس، و. ٨

  .هاى جيبى با همكارى مؤسسه انتشارات اميركبير سهامى كتاب
 ة االسـفار العقليـى فـيـة المتعالالحكمة، )ش١٣٨٣(شيرازى، صدرالدين محمد. ٩

  .شركة دار المعارف االسالميه: ، تهراناالرصعه
ىضي الشواهد، )ش١٣٨٢(ــــــــــــــــــــ ـــــ. ١٠ ،  المناهج الـسلوكيهى فةال

  .بوستان كتاب، چاپ سوم: الدين آشتيانى، قم تصحيح سيدجالل
  . دار الكتاب االسالمى، چاپ دوم: ، قمفلسفتنا، )ق١٤٢٣(صدر، سيدمحمدباقر. ١١
  .دارالفكر: بيروت ،اقتصادنا، )ق١٣٩٣(ــــــــــــــــــــ . ١٢
: ، تهراناصول فلسفه و روش رئاليسم، )ش١٣٨٢(حسينمحمدطباطبايى، سيد. ١٣

  .صدرا، چاپ دهم
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ـــ . ١٤ ــ، )ق١٤١٧(ـــــــــــــــــــــــــ ــهةنهاي ــم الحكم ــشر : ، ق ــسه الن موس
  .االسالمى، چاپ چهاردهم

ـــ . ١٥ ــ، )ق١٤٢٣(ـــــــــــــــــــــــــ ــهةبداي ــم الحكم ــس: ، ق ــشر ةمؤس  الن
  .چاپ نوزدهماالسالمى، 

، ترجمـه )از فيـشته تـا نيچـه( تـارشخ فلـسفه، )ش١٣٨٨(كاپلستون، فرديصـک. ١٦
  .ى و فرهنگىشركت انتشارات علم: ، تهرانىدايصوش آشور

مؤسـسه : ، تهـرانى رحيمـى، ترجمه مـصطفديالكتيک، )ش١٣٦٢(فولكيه، پل. ١٧
  .انتشارات آگاه

، تهـران و ىمـت صـدراي به نظام حكىدرآمد، )ش١٣٨٨(عبوديت، عبدالرسول. ١٨
  .، چاپ دوم６ى امام خمينى و پژوهشىسمت و موسسه آموزش: قم

شـركت چـاپ و : ، تهرانآموزش فلسفه، )ش١٣٨٣(ى، محمد تقىمصباح يزد. ١٩
  . نشر بين الملل، تهران، چاپ چهارم

 و ىمؤسسه آموزش: ، قمشرح برهان شفا، )ش١٣٨٤(ـــــــــــــــــــــــــــ . ٢٠
  .، چاپ اولىم خمين اماىپژوهش

سـروش، : ، تهـران اقـسام آنىحركت و اسـتيفا، )ش١٣٨٨(، حسنىملكشاه. ٢١
  .چاپ چهارم

  .صدرا، چاپ دوازدهم: ، تهران٧، جلد مجموعه آثار، )ش١٣٨٨(ى، مرتضىمطهر. ٢٢
  . صدرا، چاپ نهم: ، تهران٨، جلد مجموعه آثار، )ش١٣٨٨(ـــــــــــــــــ . ٢٣
  .صدرا، چاپ يازدهم: ، تهران٩، جلد مجموعه آثار، )ش١٣٨٧(ــ ـــــــــــــــ. ٢٤
  .صدرا، چاپ دهم: ، تهران١٠، جلدمجموعه آثار، )ش١٣٨٧(ـــــــــــــــــ . ٢٥
  .صدرا، چاپ اول: ، تهران١١، جمجموعه آثار، )ش١٣٨٨(ـــــــــــــــــ . ٢٦
  . صدرا، چاپ اول:، تهران١٢، جمجموعه آثار، )ش١٣٨٩(ـــــــــــــــــ . ٢٧
  .صدرا: ، تهران١٣، ج مجموعه آثار، )ش١٣٧٦(ـــــــــــــــــ . ٢٨
  .صدرا، چاپ اول: ، تهران اسفارىدرس ها، )ش١٣٨٢(ـــــــــــــــــ . ٢٩
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  .صدرا، چاپ هشتم: ، تهرانىمقاالت فلسف، )ش١٣٨٤(ـــــــــــــــــ . ٣٠
  .صدرا، چاپ هجدهم: ، تهرانتمسئله شناخ، )ش١٣٨٤(ـــــــــــــــــ . ٣١
، صـيرورت در فلـسفه مالصـدرا و هگـل، )ش١٣٨٣(، محمـد منـصورىهاشم. ٣٢

  .انتشارات كىصر: تهران
 تهـذيب ى علـةالحاشـي، )ق١٤٢١(، عبداهللا ابـن شـهاب الـدين حـسينىيزد. ٣٣

 .، چاپ دهمىمؤسسه نشر اسالم: ، قمىالمنطق للتفتازان

  




