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انتشارات كميته پيشگفتار

بياني عليقلي مهندس زنده ياد حزبي آثار از يكي حاضر دفتر
آبياري و سدسازي هيدروليك، رشته در تحصيل ضمن او است.
اديان و عرفان فيزيك، فلسفه، قلمرو در فرانسه، و انگلستان در
قلمروها، اين در بياني تأليفات و ترجمه بود. اثر و نظر صاحب
نظري اركان از يكي علمي، فعاليت كنار در او است. شاخص
بنيان ابتداي همان از بود. ايران» «حزب ويژه به ملي، احزاب
نشريات در پيوست. ايران حزب به ۱۳۲۳ سال در ايران حزب
بجاي خود از را بنياديني و آموزشي آثاري ايران حزب جزوات و

بود. ايشان نام ذكر بدون آن ها از برخي كه گذاشت
ملي نهضت شكل گيري اوج در كه است اثري آرمان» و «دانش
شوربختانه كه است شده نگاشته مصدق، دكتر رهبري به ايران
ملي نشريات و احزاب زدن آتش و مرداد ۲۸ كودتاي با اثر انتشار
آتش زمان در كتاب بياني مهندس خود گفته به شد. همزمان
ايشان نزد كه اثر اصل اما رفت. ميان از ايران حزب دفتر زدن
صورت به ۱۳۴۰ سال در احزاب فعاليت شدن آزاد با همزمان بود،
نشر ايران ملي جبهه به ايران حزب تقديمي اثر عنوان به و جزوه

يافت.

۷
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احزاب جامعه شناسي و سياسي دانش مجموعه زير جزوه اين
سعي بياني مي باشد. قلمرو اين در كم نظير اثري و مي گيرد قرار
با دارد، وجود حزبي فعاليت زمينه در كه آرمان گرايي كه دارد
آرمان گرايي جايي كه تا كند. نزديك علمي و واقع گرايانه رهيافت
زبان به توجه با گرچه كند. پيدا علمي توجيه حزبي فعاليت در
گرچه مي گيرد، خود به پيچيده اي بيان دفتر اين نويسنده، فلسفي
حكم خود زمانه ي در اثر اين مي گردد. فهم تر قابل اثر، ميانه در
را ملي احزاب و سازمان ها به افراد ورود براي آموزشي دفتري

كرديم. مجدد انتشار به اقدام حيث اين از است، داشته

ايران ملّي جبهه انتشارات كميته
۱۳۹۹ شهريور ۱۶
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مقدمه
بوجد آري را ديوار و در تا نجد ياران از و نجد از بازگو

بر بودند پيوسته ملي جبهه به حزب چند كه قبل سال هشت
براي بايد قاعدتاً كه را حزبي تفكر اساسي قواعد كه شدم آن
را حزبي عقايد ارتباط حدود و كنم بيان باشد يكسان احزاب همه
مشكل مقصود اين به وصول هرچند دهم نشان علمي معارف با
براي متني زمينه اين در داشتم اطالع كه حدودي تا و نمود مي
معذلك نبود مدوني مطالب حتي نداشت وجود اقتباس يا ترجمه
طبع از پس روز چند متأسفانه شدم. مختصري  تحرير به موفق
نسخ تمام و زدند آتش را ايران حزب آن توزيع از قبل و رساله
گرفت. آتش ديگر اسناد و اوراق و رسائل بسياري مانند رساله اين
۱۳۳۲ سال در كه است همان تقريباً حاضر مختصر رساله
بلكه ندارد ايران حزب به اختصاصي آن مطالب بود. شده نوشته
به اطالع مي رود گمان كه حزبي عقايد انواع بر است مقدمه اي
هر زيرا باشد مفيد احزاب مبلغين و حوزه ها گويندگان براي آن
عقايد و آراء مدافع و نگهبان و سياسي احزاب پيروزي وسيله چند

۹
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حزبي عقايد اشاعه ي ولي است مردم توده ي عمل، مقام در آن ها
اشخاص اينگونه و دارند تشريح و تبيين قدرت كه است كساني با
به استدالل پاي به و كنند حركت مسلمي تصديقي مبداء از بايد
قانع را خرد اهل اجتماعي آرزوهاي اعالم صرف واال برسند نتايج

نمي كند.
جمعيت هاي و است يافته تازه اي جلوه ملي جبهه كه اكنون
اين كه شد ديده مناسب پيوست خواهند يا گرويده بدان سياسي
تقديم ملي جبهه به ايران حزب هديه عنوان به مختصر رساله
آن نقايص تذكر از ملي جبهه دانشمند رهبران مي رود انتظار گردد
صادقانه اقدام اين است اميد نفرمايند دريغ آنها رفع طرق ارائه و

گردد. خدمتگزار و پرست ميهن مردم خاطر مقبول
۱۳۴۰ بياني عليقلي - ايران باد جاويد

۱۰ صفحه
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بشري افعال تقسيم
اراده دخالت بدون كه افعالي اول است قسم دو بر بشري افعال
اراده دخالت و عقل حكم از ناشي كه افعالي دوم مي پذيرد انجام
آن امثال و گوارش و تنفس دستگاه كارهاي مثال - است باشعور
مشترك كه افعال نوع اين در منتهي است بشري افعال از جزئي
دستگاه انتظام و ندارد دخالت باشعور اراده است حيوان و بشر
مادر پستان نوزاد كودك همچنين است ديگري عوامل به مربوط
اما باشد نداشته دخالت عمل اين در باشعور اراده شايد مي مكد را
عمل اين مسلماً مي آيد بيرون خانه از خريد براي شخصي وقتي

است. شده انجام باشعور اراده تعلق و عقل حكم از پس
كه معني بدين نيست مطرح اراده آزادي مسئله مقام اين در
فعاليت هاي از قسمتي كه متفقند اراده آزادي مخالفين و موافقين
ديگري امور معلول خود اراده اگر حال است ارادي فعاليت بشر
نيست ترديد يعني شد نخواهد ارادي فعاليت هاي نفي باز باشد
رفت نخواهد بيرون خانه از نكند خانه از خروج اراده شخص تا كه
دارد فرق دهان غدد جريان يا معده غده ترشح با وي عمل اين و
رفتن بيرون به اراده تعلق مي گويند اراده آزادي مخالفين منتها
اين منكر اراده آزادي موافقين و است بوده ضروري امر خانه از

هستند. ادعا

ارادي افعال قريب علت
كوتاه بغرنج يا ساده تفكرات رشته يك ارادي افعال قريب علت
يار كه خوردن غذا به شروع اول مرحله در اگر مثًال است دراز يا
پستان مورد در (جز كه ديد خواهيم كنيم تامل عاديست ساده ي
ساده عمل اين باشد) ارادي غير است ممكن كه نوزاد گرفتن

۱۱ صفحه



Idéo-matérialismeآرمان و دانش

استدالل آن ذهن عالم در همه كه است استداللي يك نتيجه ي
را آن نمي توانند يافته اند تعليم كه مردمي منتها دارند حاضر را
غذا سمت به وقتي كنند. بيان تفصيال و منظما كلمات قالب در

است: ساده تفكر سلسله اين نتيجه عمل اين مي بريم دست
است. حضوري معلوم حكم اين - گرسنه ام من .۱

تجربي معلوم حكم اين - است مرگ موجب زياد گرسنگي .۲
است. استداللي يا

است. امر قول اين - كرد پرهيز بايد مرگ از .۳
است. تجربي معلوم حكم اين - غذاست گرسنگي عالج .۴

قبل. قسمت حكم ۴ نتيجه - خورد غذا بايد پس .۵
كه هستند احكامي چهارم و دوم و اول قسمت استدالل اين در
بين اول حكم در مثًال است شده حكايت امر دو نسبت از آن در
يا گرسنه ام من گفته ام و است آمده مثبت نسبت گرسنگي و من
آمده مثبت نسبت غذا و گرسنگي عالج بين چهارم حكمت در
كه احكام اينگونه غذاست گرسنگي عالج است شده گفته و است
حكم ولي باشد دروغ يا راست است ممكن مي شوند ناميده خبر
درباره ي و خبر نه است امر كرد پرهيز بايد مرگ از يعني سوم
مي شود اطاعت يا امر از ندارد معني بودن دروغ و بودن راست آن
رنج پيش بيني نوعي نفرت، نوعي بر متكي حكم اين نمي شود يا
و دانستن بد بر متكي ديگر عبارت به است رنج قبلي احساس يا
ارزش حكم را سوم) (حكم حكم اين است مرگ شمردن رنج مايه
شد گفته مثال اين در كه احكامي ساير آنكه حال و مي گويند
حقيقت به راجع است اخباري همه يعني است واقعه حكم همه
(راست واقع غير يا واقع با مطابق است ممكن كه واقع خارجي

۱۲ صفحه
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سمت به من اينكه شرط شود دقت درست اگر باشد. دروغ) يا
كه باشد مسلم من شخص بر كه است اين كنم دراز دست غذا
بايد اين از اطاعت به تصميم من يعني كرد پرهيز بايد مرگ از
حكم سه كنم پرهيز مرگ از نخواهم من اگر اال و باشم داشته
اگر و بخورم غذا من كه نيست اين موجب خود خودي به ديگر
گرفته خودكشي به تصميم و كند پرهيز مرگ از نخواهد كسي
روشن پس مي كند. بلع كشنده اي سم بلكه نمي خورد غذا باشد
نفرت بر متكي من خوردن غذا فعل علل از يكي مثال اين در شد
است. ارزشي حكم يك بر متكي يعني است حيات حب يا مرگ از
وقتي مي كنيم. تحليل را ديگري مثال يك توضيح مزيد براي
نتيجه من عمل اين كنم مي تالش سوسياليسم استقرار براي من

مي انديشم: خود با كه است اين
است بشر افراد ممكن حداكثر آسايش موجب سوسياليسم .۱

است. استداللي معلوم حكم اين -
اين - كوشيد بشر افراد ممكن حداكثر آسايش براي بايد .۲

است. امر قول
حكم دو نتيجه - كوشيد سوسياليسم استقرار براي پس .۳

قبل.
بدين است خبر اول حكم يعني من تفكر از قسمتي باز اينجا در
مفهوم بين يعني است شده برقرار نسبتي امر دو بين كه معني
بشر افراد ممكن حداكثر آسايش موجب و سوسياليسم
آسايش موجب سوسياليسم گفته ام و است آمده مثبت نسبت
دروغ يا راست است ممكن خبر اين است بشر افراد ممكن حداكثر
و مي دانم راست را آن تجربه يا استدالل حكم به من ولي باشد
ممكن آنكه حال و مي آورم مذكور مفهوم دو بين اثباتي نسبت

۱۳ صفحه
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دو همان بين سلبي نسبت و بداند دروغ را امر آن ديگري است
بياورد. مفهوم

بشر افراد ممكن حداكثر آسايش براي (بايد دوم حكم اما
معني بودن دروغ و بودن راست آن درباره و است امر كوشيد)
آسايش من يعني است ارزش مقياس يك بر متكي امر زيرا ندارد
لذت و خوشي مايه و پسنديده و مطلوب را بشر افراد اكثريت
طبعاً را مرگ (چنانكه هستم قائل ارزش آن براي و مي دانم خود
در بايد اين از لذا و مي دانستم) رنج مايه و ناخوشي و نامطلوب
امري چنين ديگري است ممكن ولي مي كنم اطاعت عبارت اين
اطاعت بايد اين از لذا نداند لذت و خوشي مايه و پسنديده را

نمي كند.
الزم الرعايه نيست وارد دروغ و راست دوم حكم اين در ديگر و
راست همه براي است راست آنچه است، مطرح نبودن يا بودن
برخي براي آنچه ولي است دروغ همه براي است دروغ آنچه است
و واقع زيرا نباشد است ممكن ديگران براي است الزم الرعايه
حسب بر ارزش حكم ولي نيست اختالف قابل خارجي حقيقت

است. متغير افراد
ارادي حركات قريب مبداء كه مي گيريم نتيجه مقدمه اين از
حكم اگر ارزش. حكم و واقع حكم دارد جزء دو هميشه بشر
مفهوم دو بين نسبت از خبر كه واقع حكم هزاران نباشد ارزش
ارزش حكم نباشد واقع حكم اگر و نمي شود عمل به منجر است
امر اين به و است سم آرسنيك گفتيم اگر مثًال ندارد عملي اثر
نبايد كه نمي شود نتيجه نبوديم تسليم كرد پرهيز بايد سم از كه
ندانستيم و كرد پرهيز بايد سم از گفتيم اگر و خورد. آرسنيك

ندارد. عملي نتيجه حكم اين است سم چيز كدام كه
۱۴ صفحه
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مجهول و معلوم ارزش حكم
و اخبار بايد و نيست معلوم تصديقات و اخبار همه كه همانطور
همه همانطور گرفت نتيجه معمول اخبار از را مجهول تصديقات
نيست. الزم الرعايه و بديهي امر بادي در اوامر، همه ارزشي، احكام
خود خودي به حكم اين است متحرك زمين مي گوييم وقتي مثًال
قطعه يك با مساوي خط قطعه دو كه حكم اين با و نيست معلوم
مدد به را آن است الزم و دارد فرق مساوي اند خود سوم خط
به بايد را مجهول حكم اين يعني ساخت معلوم استدالل يا تجربه
بازگرداند است معلوم ما بر استدالل يا تجربه حسب بر كه احكامي
متكي امر اين كرد اجتناب الكل از بايد مي گوييم وقتي همينطور
در يعني نباشد مسلم ما بر است ممكن است ارزش حكم يك بر
اينكه براي باشد. مجهولي حكم قضايا و تصديقات با مشابهه مقام
برگشت مسلمي ارزشي احكام به را آن بايد شود رفع ما ترديد
معلوم تصديقي حكم نظير اينجا در مسلم ارزشي حكم آن كه داد

زيرا: كرد دوري بايد الكل از مي گوييم، مثًال است.
(حكم معلوم تجربي حكم - است بيماري موجب الكل .۱

واقع).
ارزشي (حكم الزم الرعايه امر - كرد پرهيز بيماري از بايد .۲

است). معلوم تصديقي حكم نظير كه مسلم
نتيجه. - كرد پرهيز الكل از بايد پس .۳

مجهول قضاياي و تصديقات استنتاج در كه همانطوري است واضح
سرانجام بايد و ندارد ثمر اليتناهي سير ديگر قضاياي و تصديقات از
اگر و شد متكي باشد شده تلقي معلوم يا باشد معلوم كه حكمي به
جديدي مجهول كه است محال كنيم فرض را سابق احكام تمام
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سرانجام بايد و ندارد معني اليتناهي سير نيز اينجا در شود معلوم
ارزشي حكم هيچ اال و كرد قبول مسلم ارزشي حكم يك الاقل
شد نخواهد مسلم ما بر باشيم داشته ترديد آن در كه جديدي
يا كنيم ترديد كرد پرهيز بيماري از بايد كه امر اين در اگر مثال
پرهيز مرگ از بايد كه حكم اين به خود نوبه به را امر اين بايد
يا است مرگ موجب ممتد بيماري زيرا بگوييم و برگردانيم كرد
و نباشد روا ترديد آن در كه اخير حكم اين نظير ديگري امر به

كرد. پرهيز الكل از بايد كنيم ثابت كه است محال اال

ارزش حكم و واقع حكم ذاتي تباين
حكم كه مي شود معلوم واقع احكام و ارزش احكام در تامل از
است تصديق واقع حكم دارد ذاتي تباين هم با ارزش حكم و واقع
و دروغ واقع حكم در نيست تصديق ارزش حكم آنكه حال و
محال بنابراين نيست وارد ارزش حكم در ولي است وارد راست
نتيجه واقع حكم هزاران يا يك از بتواند ارزش حكم يك كه است
مثًال اند تصورات منفي يا مثبت نسبت واقعي احكام زيرا شود
و زمين تصور دو اين نيست يا است متحرك زمين مي گوييم
ارزش حكم آنكه حال و مي آوريم ايجاب يا سلب نسبت متحرك

است.۱ نبايد و بايد
هزاران اگر نمي آيد در نبايد و بايد ايجاب و سلب نسبت از و
واقع روز فالن حادثه فالن و است نوع فالن امر فالن بگوييم سال
ناشي احكام اينگونه زيرا ناميده ايم ارزش حكم است امر صورت به كه را عباراتي - ارزش حكم تسميه ۱وجه

بود. نيكوكار بايد مي گويم مثًال است امر آن به عمل نتيجه كه است مقصدي شمردن مطلوب و دانستن ارزنده از
براي ولي مي كنيم تفوه عبارتي چنين به بعد و مي دانيم ارزش با و پسنديده را نيكوكاري قبال ما كه است واضح
مانند خوب يا بد وصف با كه احكامي است. ارزش حكم از بهتر فارسي در امر وصف مفاهيم اختالالت از اجتناب
يا شمردن مطلوب و ندانستن يا دانستن ارزنده بر متكي نيز احكام اين است خوب تندرستي يا است بد بيماري
تندرستي جستجوي در بايد يا كرد پرهيز بيماري از بايد مانند ارزشي احكام به نيز آنها و است مفهومي نشمردن

مي گردد. باز بود

۱۶ صفحه



آرمان و Idéo-matérialismeدانش

قول به نكرد. يا كرد را كار فالن بايد كه نمي شود نتيجه شد
پوانكاره: هانري

هر كبري) و (صغري برهان يك مقدمات ”اگر
خواهد خبر نيز نتيجه باشند واقع) (حكم خبر دو
الاقل بايد باشد امر صورت به نتيجه اينكه براي بود.
اصول علم، مبادي ولي باشد. امر مقدمات از يكي
چيز و هستند واقع) (حكم خبر هندسه موضوعه
صورت به نيز تجربي حقايق باشند. نمي توانند ديگري
نيست. چيزي خبري حكم جز علم مباني در خبراند.
هر ها ديالكتيسين باهوش ترين و ماهرترين اگر لذا
هنرنمايي و تردستي اصول اين با بخواهد كه قدر
بچيند، هم روي كرده تركيب هم با را ها آن و كنند
خبر صورت به آورد دست به مي تواند كه چيزي تنها
و كن چنين بگويد كه جمله اي هرگز و بود. خواهد

آمد“ نخواهد دست به ... نكن چنان

ارزش احكام واقع نماي صورت
است، ارزش نوعي به ايمان و باوري بر متكي امري هر گفتيم
است مطلب اين از ناشي حكم اين ماند زنده بايد مي گويم وقتي
كسي اگر اما آنم خواهان و هستم قائل ارزش زندگي براي من كه
منشاء وي براي ماند زنده بايد كه امر اين نباشد زندگي خواهان

داد. نخواهد انجام بقاست الزمه آنچه و نيست حركتي و اثر
ارزش حكم يا امري صورت هر كه شود گفته است ممكن
به ضروري وصف مدد به يا خواستن فعل مدد به مي توان را
و واقع حكم ثنويت طريق بدين و كرد بيان واقع حكم صورت
براي بايد حكم مثًال ماند نخواهد تحزب مباحث در ارزش حكم
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شرحي به بحث اين ابتداي در كوشيد سوسياليسم استقرار
بازگشت امر) يك (يا ارزش حكم يك و واقع حكم يك گذشت كه

شود: تحليل اينطور حكم اين است ممكن آنكه حال و
است بشر افراد ممكن حداكثر آسايش موجب سوسياليسم .۱

واقع). (حكم است. استداللي معلوم حكم اين -
اين - هستم بشر افراد ممكن حداكثر آسايش خواهان من .۲

واقعي). (حكم است. حضوري معلوم حكم
قبل. حكم دو نتيجه - كوشيد سوسياليسم استقرار براي .۳

ارادي افعال قريب علت فصل در فوق مثال تحليل خالف بر يعني
تركيب نتيجه نه رسد مي نظر به واقع حكم دو نتيجه سوم حكم
كافيست اينجا در امر. يا ارزش حكم يك و واقع حكم يك
صورتي هر (به رفت كار به خواستن فعل وقتي كه شود توجه
به من اراده كه معناست اين مفيد لفظ اين شود) استعمال كه
بشر) افراد ممكن حداكثر آسايش اينجا (در بحث مورد موضوع
برود كار به بايد لحظه چه صورت اين در و است گرفته تعلق
حركت به امر نشود يا شود تفوه نكن يا بكن لفظ خواه نرود، چه
حصول محض به آن به مربوط ارزش حكم با مقصود طرف به
ذهن در بشر) افراد ممكن حداكثر (آسايش بحث مورد مفهوم
چنين يا خواست بايد را چيزي چنين گفته ام خود با و است آمده
حداكثر آسايش خواهان من كه حكم اين و رفت بايد را راهي
در كه است حالتي آن وقوع بيان فقط هستم بشر افراد ممكن
اراده جريان اين در كه است اين غرض است شده حاصل من
من كه جمله اين معني اينكه نه است بوده دخيل نحوي به من
و ضرورت معني هستم بشر افراد ممكن حداكثر آسايش خواهان
باشد. نداشته من اراده و من دل خواهش به بستگي كه باشد دوام
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پيش ضرورت كلمه استعمال با است ممكن مغالطه اين نظير
بيان ذيل صورت به را قبل مثال است ممكن كه شرح بدين آيد

نمود:
است. واقع حكم كه تجربي معلوم - گرسنه ام من .۱

استداللي يا تجربي معلوم - است مرگ موجب گرسنگي دوام .۲
است. واقع حكم كه

است واقع حكم ظاهر به - است ضروري مرگ از دوري .۳
است. مفهوم دو بين نسبت چون

كرد. اجتناب گرسنگي از بايد پس .۴
ارادي افعال قريب علت فصل در آنچه برخالف نيز تحليل اين در
حكم به وصول براي كه ميرسد نظر به چنين ظاهراً شد بيان
اين در هرچند ولي نيست امر يا ارزش حكم به احتياجي چهارم
شده گرفته ارزشي نتيجه واقع احكام از ظاهر به تحليل صورت
در كافيست ميشود. مرتفع شبه اين دقت اندكي با ولي است
يعني باشد عرفي معني به ضرورت اگر شود دقت ضرورت معاني
اگر ولي است شده داده اشكال جواب باشد بايد كلمه معادل
محمول جمله اين در كه شود تلقي مفهومي معناي به ضرورت
مركب مفهوم كه مرگ از دوري موضوع به (نسبت باشد گرفته قرار
جمله و شود آورده مفهوم دو بين اثباتي نسبت نتيجه در و است)
چنين كه مي شود روشن تأملي اندك با گردد تلقي واقع حكم
دو تصور از موارد برخي در ضرورت زيرا ندارد معني اصًال جمله
و مفهوم دو آن تصور محض به يعني مي شود. حاصل مفهوم
مفهوم دو آن ذهني وجود به قائم و آنها سبب به ضرورت معناي
خط سه از مركب مسدود شكل معني وقتي مثًال مي شود حاصل
سه مي گويم و است حاصل زاويه سه تصور شد حاصل مستقيم
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اول مفهوم كه است محال يعني است ضروري مثلث داشتن زاويه
دائم پيوستگي جزء ضرورت از پس نيايد دوم مفهوم و شود حاصل
آند وجود به جز مفهوم دوم پيوستگي و نيست چيزي مفهوم دوم
از دوري بگوييم كه ندارد معني هيچ لذا و نمي شود موجود مفهوم
مفهومي مرگ از دوري كه معني باين يعني است ضروري مرگ
حمل قابل ذهن در كه ديگري مستقل مفهوم ضروري و باشد
مرگ از دوري گفت ميتوان منطقي صحيح معناي به بلكه باشد
گذشت اخيراً كه معناي به ضرورت مفهوم يعني نيست ضروري
و نيست حمل قابل اينجا در بايسته) كلمه معادل معناي به (نه
هيچ ضروري اينجا در پس باشد محمول قضيه اين در نمي تواند
بظاهر كه حكمي از لذا و كرد بايد كه ندارد اين جز معنايي
نقاب ضروريست) مرگ از دوري مي گفتيم (يعني بود واقع حكم
دوري مرگ از بايد روشن صورت به و مي شود برداشته مغالطه
در داديم) تغيير عبارت سالست براي را بايد محل فقط (كه كرد
ارزش حكم يك كه چهارم حكم استنتاج صورت اين در مي آيد
(حكم ارزش حكم و واقع احكام از مركب كه مقدماتي از است

ندارد. مانع هستند سوم)

حزبي عقيده تعريف
به خاصي صورت به كه هستند اجزايي از مركب چيزها بسياري
نوار و آهن و چوب و چرم از مركب صندلي مثًال مرتبط اند هم
اين بايد بشود صندلي مجموعه اين اينكه براي ولي است غيره و
تا كه قسمي به باشد مرتبط هم به خاصي هيئت و صورت به اجزا
مجموعه آن از بودن صندلي عمل نشود حاصل خاص صورت آن
پيراهن مانند ديگر اشياء حكم است همچنين نيست ساخته مواد
هم به نسبت يك هر اجزاي كه غيره و راديو لوكوموتيو لباس
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عمل بروز منشاء كه خاص انتظام اين دارند بخصوصي انتظام يك
مي كنيم اصطالح ماده شد ذكر كه اجزايي و صورت است شيئي
صندلي در كه شكلي همان (به را صندلي ميخ و چوب و چرم مثًال
اجزا اين بايد كه خاصي هيأت و صورت آن و ماده مي رود) كار به
قطع را اصطالح اين (ما ناميم آن صورت شود صندلي تا كند پيدا
نمي شويم مطلب آن وارد اصًال و مي بريم كار به قدما تعبير از نظر
عرض يا است جوهر مي گوييم كه معنايي اين به صورت آيا كه
حزب ندارد). حزب كار با ربطي مطالب گونه اين در بحث زيرا
و است آن مواد حكم در كه است افرادي از مركب طرفي از نيز
خاصي انتظام با را افراد آن كه عقايديست داراي ديگر طرف از
پراكنده افراد اين مجموعه از كه قسمي به مي كند متصل هم به
چنانكه شد خواهد ساخته حزبي كار حزبي عقيده پيدايش از پس
اشيا آن از كه شد موجب گرفت صندلي اجزاي كه خاصي بصورت
است عبارت حزبي كار طرفي از شود. ساخته بودن صندلي كار
معيني هدف استقرار براي كه نيروهايي ايجاد) (نه تقويت اوالً از
حزب كار مثًال هدف، آن طرف به سير ثانياً برود كار به بايد
رژيم استقرار خواهان كه است نيروهايي تقويت اوالً سوسياليست
پس سوسياليسم. هدف طرف به سير ثانياً است سوسياليست
هدفي اوالً كه: احكامي مجموعه از است عبارت حزبي عقيده
و مرتبط را هدف آن مناسب نيروهاي ثانياً كند تعيين اجتماعي

دهد. نشان را هدف آن به وصول راه ثالثاً كند تقويت
ارتباطات و اجتماعي هدفي معرفي موجب حزبي عقيده از پس
وقتي است. آن به رسيدن راه ارائه و آن مناسب نيروهاي تقويت و
مجموعه از وقت آن شدند مرتبط هم به امري چنين مدد به افراد
دقت تعريف اين در اگر است ساخته حزبي كار پراكنده افراد آن
احكام از مركب بالضروره حزبي عقيده كه شد خواهد روشن شود
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طرف به سير كه است امري هدف زيرا است. ارزش احكام و واقع
سوسياليست حزب هدف مي گويم مثًال مي شود داده دستور آن
كه است امري سوسياليست رژيم يعني است سوسياليستي رژيم
مردم يا دهيم سوق آن سمت به را مردم كه دارد را آن ارزش
ارزش كه است امري ديگر عبارت به بروند آن سمت به خود
خود به يا برويد بايد بگوييم ديگري به آن نام به كه دارد را آن
تقويت و مناسب نيروهاي بين ارتباط ايجاد ولي بروم بايد بگوييم
است واقع احكام سلسله يك از مركب تحقيقاً كه است امري آنها
سوسياليسم استقرار مناسب نيروهاي تقويت راه مي گوييم مثًال
نادرست يا درست آن در حكم اين است بزرگ صنايع پيدايش
باشد. دروغ يا راست عقيده اين كه است ممكن يعني است وارد
شامل هم و واقع احكام حاوي هم هدف به وصول راه انتخاب اما
بهترين درك نباشد فرد به منحصر راه اگر يعني است ارزش احكام
تر نيكو و نيك و بهتر و به مفهوم اوالً كه است اين بر مبتني آنها
بشر آالم آن در كه راهي كه بگويم مثًال باشيم داشته ذهن در را
اين كه بدهيم تشخيص ثانياً واقع) (حكم است بهتر باشد كمتر
(حكم رفت بايد بهتر راه از بگويم ثالثاً واقع) (حكم است بهتر راه
هدف تعيين از پس ديگر باشد فرد به منحصر راه اگر ولي ارزش)
طرف به سير براي جديدي ارزش حكم به احتياج ارزش) (حكم

نداريم. هدف
به مي تواند اشيا) حقايق درك معني (به فلسفه يا علم آيا

باشد؟ حزبي عقيده موجد خود خودي
خود خودي به فلسفه يا و علم كه مي شود نتيجه فوق بيان از
احكام تمام علم احكام چه باشد نمي تواند حزبي عقيده هيچ موجد
منظور به متغيرات ارتباط كيفي يا كمي بيان علم زيرا است واقع
نور كاهش و افزايش ارتباط بيان مثًال است خارج عالم در تصرف

۲۲ صفحه



آرمان و Idéo-matérialismeدانش

افزايش ارتباط بيان يا الكتريسيته جريان ضعف يا شدت با چراغ
بيان يا حرارت كاهش يا افزايش حسب بر فلز طول كاهش يا
ذلك امثال و حيوانات ساختمان تغييرات با اقليم تغييرات ارتباط
صحيح هميشه يا باشد دروغ يا راست است ممكن چون احكام اين
دو از مركب حزبي عقيده ديديم كه چنان و است واقع حكم باشد
جز كه گفت مي توان بلكه ارزش احكام و واقع احكام است جزء
واقع احكام (منتها است ارزش احكام همان حزبي عقيده اصلي
حكم ذاتي تباين حكم به پس است) حزبي عقيده الزم شرط
علم از حزب عقايد ارزشي جزء كه است محال ارزش حكم و واقع
به پس ندارد وجود حزبي عقيده نباشد جز اين اگر و شود نتيجه

نيست. استنتاج قابل علم از حزبي عقيده ي عقل ضرورت
مي خواهد كه عقايدي معني به فلسفي عقايد قياس همين به
كه شود حزبي عقايد مولد نمي تواند كند درك را اشيا حقايق
مادي فكر يا است امر فالن ماده حقيقت اينكه مثل فلسفي احكام
راست يا دروغ مورد يعني واقع اند احكام همگي مادي غير يا است

است. سازگار آنها با نادرست يا درست مفهوم و هستند
مولد مي تواند البته كنيم تلقي فلسفه جزء نيز را اخالق اگر اما
از يعني بد و خوب از گفتگو اخالق در چون باشد حزبي عقايد

است. نكن و بكن
نيروهاي و توليدي روابط تاريخ تحوالت منشأ بگوييم اگر مثًال
است طبقات جنگ بيان تاريخ و توليد) طرز (اصالت است توليدي
نتيجه اين از تازه كارگرم طبقه به متعلق من كه كنم اضافه و
مقدمات زيرا بشوم. طبقاتي جنگ وارد بايد من كه نمي شود
ارزش حكم استنتاج و است ارزش حكم نتيجه و واقع احكام
مقدمات از پس اينكه مگر است. عقلي ممتنع واقع حكم از
در هستند طبقاتي جنگ وارد مجبورم من كه شود اضافه فوق
ندارد ضرورت اجتماعي تالشي هيچ و حزبي عقيده هيچ اينصورت
هميشه و مي شود جذب زمين سمت به من بدن كه همانطور زيرا
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به محتاج و دارد تكيه چيزي روي يا صندلي روي و زمين روي
و بود خواهم جنگ در هميشه نيز مورد اين در نيست تالش

است. كمتر من آزادي درجه بلكه ندارد الزم دستور

حزب عقايد در ايده آل نقشه
ايده آل شود، مي ارزش حكم موجب ما ذهن در آن تصور كه امري
است اموري نيرو، داد، آزادي، خوبي، زيبايي، مثًال ميشود ناميده
در (بلكه است آنها طرف به سير موجب آمد ذهن به چون كه
است مطرح تعريف مسئله يك اينجا در كه گفت مي توان حقيقت
در بايد كه چيز آن گفت بايد چيست خوبي بپرسند اگر يعني

غيره. و بود آن جستجوي
مقدمه اين از است آرمان يا ايده آل بر متكي ارزش احكام پس
ايده آ ل يك قبلي قبول بدون حزبي هيچ كه شود مي نتيجه چنين
غير حزب ندارد وجود مربع دايره كه همانطور يعني ندارد معني
است. ايده آليست قطعاً حزب هر پس ندارد. وجود ميز ايده آليست

ناميد. بايد اخالقي ايده آليسم را ايده آليسم اين منتها

حزبي عقيده كمال
بودن محدود و قواعد دقت به علم كمال علوم، در كه همانطور
(احكام اصول بر متكي علم هرچي يعني است. آن تصديقي مبادي
عقيده در است كاملتر باشد زيادتر آن دقت و باشد كمتري واقع)
كمتر حزبي عقيده نياز مورد ارزش احكام تعداد هرچه نيز حزبي
آن باشد بيشتر موارد همه در آن احكام عموميت و شمول و باشد

است. تر كامل حزبي عقيده
اولي حزبي عقيده دو مقايسه مقام در اگر ديگر عبارت به
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ارزشي احكام تمام ساختن واجب الرعايه يا ساختن معلوم براي
ارزش حكم آن اگر كه داشت ارزش حكم يك به احتياج اش
تمام بتوان واقع احكام مدد به شود تلقي واجب الرعايه و مسلم
حكم دو به نياز دومي و گرفت نتيجه آن از را ارزشي احكام ساير
از بايد ارزشي احكام ساير استنتاج براي كه داشت مسلم ارزشي
كامل تر اول عقيده البته كرد، استفاده مسلم ابتدايي حكم دو آن

است.
نيست ترديد است. حزبي عقيده كمال الزم شرط علم ترقي
فراهم تر حزبي عقيده كمال زمينه ي كند، ترقي علم هرچه كه
مشخص و معين حالت يك با معين عصر يك در ولي مي شود.
آن ارزش احكام تعداد با حزبي عقيده كمال بشري دانش و علوم
مايل بشر عقل گذشت كه شرحي به چه دارد. معكوس تناسب
اثبات بدون كه را اول دستورهاي و اوامر حتي المقدور كه است
برساند ممكن عده بحداقل شود مي پذيرفته اصل موضوع مانند
را معني اين علم و باشد فقر از ناشي فساد كه كنيم فرض مثًال
واقع) (حكم علمي حكم اين از كه كسي براي باشد كرده ثابت
ضمن در كند بيان حزبي عقيده يك بخواهد و باشد داشته خبر
مي گويد داند) مي مسلم را آنها (كه اصلي ارزشي احكام ساير
قائل زيرا كنيد مبارزه فساد با نمي گويد و كنيد مبارزه فقر با بايد
قرار اگر و ندارد فايده فساد با مبارزه باشد فقر كه مادام است
يعني فساد ريشه قلع براي تماماً كه بهتر چه بشود تالشي است
يك فقط شخص اين باهم. فقر و فساد رفع براي تا باشد فقر
آن و مي داند اثبات از نياز بي و مسلم آنرا كه دارد ارزش حكم
معني اين از ديگري شخص اگر ولي كن. مبارزه فقر با كه اينست
فقر با مي گويد است فقر معلول فساد كه نداند و باشد خبر بي
اصلي ارزشي حكم دو يعني كنيد مبارزه فساد با كنيد مبارزه
مي شمارد هم ضروري و نمي داند اثبات به محتاج را آنها كه دارد
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كه است ممكن ولي است. بد فساد است. بد فقر مي گويد و
است نرسيده اثبات به آنها واقع احكام كه علمي شبه هاي تئوري
ساده خيلي را حزبي عقيده يك علت بدون باشد نادرست احياناً و
مبنايي بي ادعاي حقيقت در آنكه حال و دهد نشان كامل و
به شخصي كه كنيد فرض مثًال حزبي كامل عقيده يك نه است
به نسبت را افراد ظلم يا افراد به نسبت را دولت افراد ظلم غلط
كه باشد معتقد غلط به و بداند اقتصادي روابط از ناشي يكديگر
عدالتي هاي بي و پليس ظلم ديگر رفت بين از سرمايه داري اگر
دخالت و تجاوز و زياد مزدهاي و عاليه مشاغل تقسيم در اجتماعي
علت شخص اين رفت خواهد بين از مردم خصوصي زندگاني در
سعادت براي و مي دانند اقتصادي رژيم بدي فقط را بشر بدبختي
صورتي كرد“در مبارزه سرمايه داري با فقط ”بايد ميگويد: بشر
و باشد كرده توجه نظر اين ضعف نقاط به ديگري شخص اگر كه
است قائل باشد فهميده را عقيده اين سفسطه هاي علمي نظر از
مي گويد برود بين از بايد و است بد سرمايه داري اينكه عين در كه
در است ممكن و نيست سرمايه داري وجود فقط ظلم علت چون
و تبعيد و حفظ و پرونده سازي و آدمكشي سوسياليست رژيم
بايد باشد داشته وجود دشمني و حق كشي و رفيق بازي و تبعيض
ارزش حكم دو بر متكي دوم شخص عقيده كرد. مبارزه هم ظلم با

است:
اولي عقيده ي حال و است بد ظلم - است بد سرمايه داري
هرچند است. بد داري سرمايه كه است ارزش حكم يك بر متكي
در ولي دارد كامل تري و ساده تر عقيده اول شخص ظاهر به
نيست منطقي و درست احكام بر متكي عقايدش چون حقيقت
حزبي عقيده كمال پس نيست. بيش خامي خيال او حزبي عقيده
و شده استفاده علمي مسلم احكام آخرين از آن در كه است آن
باشد. رسيده ممكن حداقل به علم مدد به ارزشي اش احكام عده
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عالم در يا كند صادر دستور مردم براي بي جهت اينكه بدون
مجهول تصديقات كه همانطور چه ببافد علمي نظريات خيال
به منجر سهي استدالل محكم رشته با كه مي شود معلوم وقتي
اصل كه همانطور و گردد مسلم) ارزشي (حكم اصلي ارزشي حكم
استدالالت تمام و رسانيد اثبات به نمي توان را اقليدس موضوع
و بيثمر مي نمود علمي بسيار ظاهر به آنكه با سابق ژئومترهاي
خود براي بايد را ارزشي احكام از بعضي هم همانطور بود بي اثر
ارزشي احكام به را آن نمي توان و كرد قبول خود خودي به و
هيچ كرد مبارزه ظلم با بايد كه حكمي اين مثًال بازگرداند ديگري
نمي توان و ندارد كرد مبارزه فقر با بايد كه حكم اين با ارتباطي
خالصه طور به بازگرداند. ديگري به را ارزش حكم دو آن از يكي

كه: گفت مي توان

احكام حداقل از است تركيبي حزبي كامل ”عقيده
با مرتبط مسلم علمي احكام حداكثر با مسلم ارزشي

اجتماع“ سعادت

مسلم ارزشي حكم دو
متفكرين اصلي تالش كه گفت مي توان مقدمات اين به توجه با
اعالم كه است مسلم ارزشي احكام ممكن حداقل تعيين احزاب
نوع هر هرچند زيرا است ضروري اجتماعي سعادت براي آن ها
آن به مربوط معارف نتايج بر مبتني كامًال بايد اجتماعي مقررات
نتايج اعالم كه آنجا از ولي گردد عملي اثر منشاء بتواند تا باشد
متفكرين است علم بزرگان كار اجتماعي مسائل در علمي مسلم
اين در اظهارنظر حق و باشند علم پيرو بايد مقام اين در احزاب
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در علم نام به را خود اهواء و آراء نبايد مخصوصاً (و ندارند مباحث
مبادي تدوين جستجوي در بايد تنها و كنند) تزريق مردم مغز

باشند. خود عقايد ارزشي
مربوط كه حدودي (تا ارزشي احكام تمام بتوان مي رسد نظر به
به راجع مسلم ارزشي حكم دو به را است) اجتماعي مسائل به
متكي را حزبي هر عقايد ارزشي جنبه يعني بازگرداند ظلم و فقر
فقر اينجا در البته دانست ظلم با جنگ و فقر با جنگ حكم دو به
اندك و ناتواني و ناداني مثًال است مقصود شامل و عام معني به
دو هر ارزشي حكم دو اين اين كه در فقرند اقسام همه مايگي
امر اين تحقيق ولي نيست بحثي نيست انكار قابل و است مسلم
اجتماعي امور به مربوط ارزشي احكام تمام اوالً اينكه اثبات يعني
كه نكن  هايي و بكن همه اجتماعي اوامر تمام ديگر عبارت به و
با جنگ و فقر با جنگ از ناشي است مطرح بشري مجتمع در
جنگ و نمي كند ظلم دفع تنهايي به فقر با مبارزه ثانياً است ظلم
مفصل بحث نمي برد ميان از را فقر خود خودي به ستمگران با
خواهيم گفتگو باره آن در شد رفيق توفيق اگر كه است پيچيده اي

كرد.
ملّت باد پيروز

ايران باد جاويد
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