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  ف دو مقوله یح و تعريتوض -١
 ت يل امکان به واقعیتبد -٢
 یت در مسائل اجتماعيل امکان به واقعیط تبدیشرا -٣
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)١(  
ط به یکند اما شرا ی بروز میني و معینيط عیشه در شرايم که ضرورت هميآموخت  

  .ابدی ی کند و تکامل میر مييز تغير ضرورت نيين تغیارند و متناسب با یپذريينوبه خود تغ
 بلکه در آغاز فقط به ، کندیهر ضرورت تازه به صورت آماده و شکل گرفته بروز نم

 یت عملي ما در فعال. شودیت مبدل ميط مساعد به واقعیبعدا در شراصورت امکان است و 
 ،ميا امکان دارد فالن کار را انجام دهیم که آیري گین پرسش قرار میخود اغلب در مقابل ا

  ؟مين هدف برسال به ف،می سازیفالن آرزو را عمل
م ی درآورم و آن را به صورت واقعي جامعه تحقق بپوشانیزيم به چيمعموال اگر بتوان  

   .ز ممکن استيم که آن چیي گویم
ط ی همه شواهد و شرای نشده ولیم که هنوز عملیي گوی میزيامکان قاعدتا به آن چ  
          یزيز به آن چيت ني واقع.دا کنديت پيد و واقعینده به وجود آید در آی کند که بایحکم م

 آن را به وجود ینيورت عک ضریافته و واقعا موجود است و یگر تحقق یم که دیي گویم
   .آورده است

ش عنصر نو و بالنده یداي؟ ظهور و پت کدام استيست و واقعي امکان چیفاز نظر فلس  
 بلکه در آغاز ، شودیک باره و دفعتا ظاهر نمین عنصر نو، به ی اما ا.ک ضرورت استی

جه يد و در نتابنی ین مقدمات تکامل می گردد و سپس ایجاد میش آن ایدايعوامل و مقدمات پ
   .دیرو یده نو از آنها فرا می پد،ینين عيعمل قوان
ش عناصر و یدايمقدمات پ: ميف کنیب تعرين ترتیم اجماال به اي توانیپس امکان را م  

ش ينده و پیت آي واقعیني عیا محمل هایده وجود دارد یا پدی یئيد در خود شی جدیده هایپد
   . آنینه هايزم

 . بدل شودیابد و به وجود زنده بالغیوه امکان دارد که تکامل  بالقیمثال هر نطفه ا  
 ی وجود نطفه هنوز به معنایش موجود زنده را در بر دارد ولیداينطفه در خود بالقوه امکان پ

   .است» ت يواقع« د شد ی پدین موجود زنده وقتی ا.ستيش موجود زنده نیداي پیحتم
  . شودیده تازه منجر میجاد پدی که به ایشی دهد گرایش تکامل را نشان میامکان گرا  

 از ،افتهی است که تحقق یت امکانيواقع: ميف کنیب تعرين ترتیم به اي توانیز ميت را نيواقع
   .قوه به فعل در آمده است

 و انسان و جامعه و یتيخ گیعت و تاريتمام طب» تيواقع«ن مفهوم، مقوله یدر گسترده تر -
ت عبارت است از تمام ين مفهوم گسترده واقعی در ا.ردي گیم را در بری و معنویفرهنگ ماد

 و ی داخل، ضرورت و تصادف،دهیت و پدي عبارت است از وحدت ماه،رامونيجهان پ



 

ن مفهوم همه جهان در تمام تنوع و یدر ا» تيواقع«. ، مفرد و عام،  علت و معلولیخارج
  . شودی آن را شامل میبغرنج

 آنچه که هم اکنون هست که ی رود به معنایهم به کار م ی محدودتریت در معنايواقع -
ت در مقابل ي محدود است که واقعین معنای در ا.بالفاصله حاضر و آماده است و وجود دارد

ست آنچه که در حالت ي در مقابل آنچه که هنوز آماده و موجود نیعنیرد يگ یامکان قرار م
  .ده نشدهي است وهنوز زائینيجن
 کهنه یت قبليک واقعی یجه نفي کند در نتیک امکان بروز میول به شکل ت ايشه واقعيهم

 یش و محمل هاینده خوی آی نفی که خود جوانه هایحال  در، کندیشده شروع به تبلور م
  . پروراندینده را میش تکامل آیگرا

 آن ها را نشان یکيالکتیوند دي و پیگانه که وابستگیف یک تعرین دو مقوله را در یا  
  :ميف کنين توصين چني توانیمدهد 

ت عبارت است از تحقق ين و واقعيت معي است از گسترش واقعیا مرحله ایامکان لحظه 
   . که در حال امکان استیزيچ

 .ده استی و پدیئي در تکامل هر شینيت دو مرحله ضرور و عيپس امکان و واقع  
 آنچه که . شوندیده ميون زائن قانیزند و از عمل اي خیم بریني عی هایامکانات از قانونمند

جه عمل يست بلکه نتيل و اراده انسان ها نيابد بسته به می تواند باشد امکان دارد تحقق یم
ن ی شناخت ا ازنقش انسان.  وجود دارندیخود زندگ  است که درینيط و علل عین، شرايقوان
ه ی جامعه سرما مثال در. استینيت عيط و اقدام در جهت علین شراین فراهم کردن ايقوان
 شود که ید مین امکان پدی ا، آنی درونیني عی و تضادهاینين عي بر اثر عمل قوانیدار

   . را بنا نهدیستياليروز شود و جامعه سعادتمند سوسي پیطبقه کارگر در مبارزه طبقات
ن ی تکامل موزون و طبق نقشه ایني بر اثر عمل قانون عیستياليا در جامعه سوسی  
 از .م شودي و رشد کشور تنظی ترقیح براي صحی اقتصادید که برنامه های آید میامکان پد

 ی هنوز وجود خارجی که در لحظه کنونیزي شود که امکان آن چیز معلوم مين مثال ها نیا
 تواند رخ یده میا پدی یئي آن شیرونن دير قوانيجه تاثي در نتیرفته است ولیندارد و تحقق نپذ
افته و ی تحقق ،د شدهی است که هم اکنون پدیزيت آن چيد اما واقعت بدل شويدهد و به واقع
  .وجود دارد

ن نو و کهنه را در ي هستند که رابطه بیوسته فلسفيت دو مقوله متقابال به هم پيامکان و واقع
  . کنندیروند تکامل منعکس م

)٢(  
از ن منشأ سرچشمه عبارت است ی دارد و ایني منشا ع،تيگذار از امکان به واقع  

ده حرکت و عمل يا تفکر که خود زائی ی و اجتماعیعيده طبی تکامل هر پدی داخلیش هایگرا
   . آن هاستی درونیو تضادها
 یعنی امکانات مختلف است یده در هر لحظه از تکامل خود دارای هر پدیبه طور کل  
مختلف  جهات ی مختلف به سویش هایگرا ،نده در برابر خود داردی گوناگون رشد آیراه ها
 معموال از .ردی تواند تحقق پذیرد و نمی پذیش ها تحقق نمین امکانات و گرای البته همه ا.دارد

ش یل در مبارزه با گراين تحلی پوشد که در آخری جامعه تحقق میهمه امکانات تنها آن امکان
 که ی امکانی به طور کل.روز شودير امکانات پی با سای مخالف و متضاد در هماوردیها
ر امکانات که مغلوب     یر ضرورت باشد و سايانگر خط و مسيابد آن است که بی یقق متح
وند متقابل مقوالت ينجا پی در ا. هستندی و تصادفیط مشخص مربوطه اتفاقی شوند در شرایم

بر شالوده نبرد کهنه و نو » ضرورت و تصادف«با مقوالت جفت » تيواقع امکان و« جفت
  . شودیده مید

ر ضرورت باشد يانگر مسي آن که در لحظه مشخص بین حتيامکان معک یتحقق   
ت يا آن واقعین ی شود و تحقق ایده می آفریدیط و اشکال جدی مرتبا شرا.ستي مطلق نیامر



 

ط ین نبردها و تضادها در شرایجه اي نتیتيش هر واقعیداي پ.ستي و مقدر نی محتوم ازلیامر
عامل ت شود وجود دو ي بدل به واقعی آن امکانی براابنده است،یر ييار مختلف و دائما تغيبس

  :ضرور است
  لین تبدی ای برایني عی وجود و عمل قانونمند-الف   
  ط مناسب و مساعدی وجود شرا- ب  

سم يکروارگانيم. ردی پذی کند و امکان تحقق نمیط وجود نداشته باشد قانون عمل نمی شرایوقت
 است که در عرض چند یرشان طورين تکثيند و قوانامکان آن را دار) زیار ريجانداران بس( 

ط ی شرای ول.بپوشانندرا د مثل کنند و آن ين تولي توانند چند برابر تمام حجم کره زمیروز م
 ی تنها موارد نادر.ستيد مثل آن ها همه جا مساعد نين امکان و عمل قانون تولی تحقق ایبرا

ط نامساعد راه یه امکانات به علت شرايبق رسد و یت مير به حد واقعيهست که امکانات تکث
  . بردی نمییبه جا

 جهات متضاد یز داراي جهات متضادند امکانات نیده ها دارایاء و پدياز آنجا که اش  
 نو یروزي امکان پیا مترقید امکانات مثبت ی باینه اجتماعيژه در زمین جا به وی در ا.ندهست

ک انقالب یمثال در . ز دادي عنصر کهنه تمیزروي امکان پی و ارتجاعیرا از امکانات منف
 یروزي پی وجود دارد و هم امکان منفی مترقیروهاي نیروزي هم امکان مثبت پیاجتماع

ع ی کردن صنایر ملينظ» امکان مثبت«ج یهن ما بارها شاهد بروز نتاي م.ی ارتجاعیروهاين
» یامکان منف«اقب ن ناظر به عوي و استبداد، و همچنیف قدرت دربار سلطنتينفت، تضع

  .دی مرداد گرد٢٨ ی در کودتایکتاتوری نو استعمار و دیرگير چينظ
را که امکان ی ز.ستندي نی ارزش مساوین دو امکان دارای ای و منطقیخیاز نظر تار  

ب ها و   يابنده بوده و صرف نظر از فراز و نشی و رشد یمترق مثبت حامل عنصر نو و
ن نوع امکانات ی دست آخر زمان به سود ا.قطعا با آن استنده یچ و خم ها آيشکست ها و پ

ل به ين تحلیخ در آخریش رونده تارين تکامل پيجه عمل قواني آن ها در نت.کند یکار م
ن امکان هر چه ی رغم آن که در اثر تصادفات نامساعد تحقق اید علي خواهند رسیروزيپ
تر از آن است که رومنديثبت ن رسد که امکان می میرا زمانی ز، داده باشدیرتر روید

 ی با آن که در پاره ای و ارتجاعیتصادفات نامساعد بتوانند آن را مانع شوند اما امکانات منف
رد با يت به خود بگيق ممکن است سال ها صورت واقعين توفیابند و با ای ی مقيحاالت توف

 ید خود را از دست مه وجوی کار مایعنیخ جنبه گذرا و موقت دارند ین حال در مقطع تاریا
  . غلطندیدهند و سرانجام در دره زوال م

شه ی از ریکین تفاوت ارزش و ضرورت غلبه نو و امکانات مثبت یح ايدرک صح  
 آزاد و سعادتمند و یهنيجاد می در نبرد به خاطر ای مبارزان انقالبی منطقیني خوش بیها
ن دو یگر درک وجود ای دی از سو.دان استي نو میاس و سرخوردگی از دالئل رد یکی

روها و يق ني دقیابی لزوم ارزی ارتجاع و امکان منفیروزيامکان و در نظر داشتن امکان پ
 وگرنه همان طور که . دهدیروها را نشان ميش نیق آراي دقییمحاسبه درست وضع و شناسا

و  سرکوب شده و رنج ها ی مدتی برای و انقالبی مترقیروهايخ بارها نشان داده نیتار
 به ی مدتی انقالب برایروزيهن شده و امر پير توده مردم و ميبانگیار گري بسیت هايمحروم

 ی حوادث را از جنبه مقدر آن درمی درک وجود دو نوع امکان مثبت و منف. افتدیر ميتاخ
 نقش حساس ،ی دهد و نقش درست رهبریخ رنگ خاص می تاریده هایآورد و به بروز پد

 . کندی بروز میخی تاریا کند کردن روندهایع ین تسريمت در ه درسیخی تاریت هايشخص
   .مي دهیح ميشتر توضين باره بیدر ا

  
 یاه نمي حتما گی از هر دانه ا. شودیت نمي بدل به واقعیکي خود به خود و مکان،یهر امکان

ن ي که به علت عمل قوانی هر امکان.دی آیب در نمي حتما طبی پزشکی از هر دانشجو،دیرو



 

 بدل به ،ط مساعد به مرحله بلوغ برسد و عوامل بازدارنده را طرد کندی در متن شرا،ینيع
   . شودیت ميواقع

شرکت فعال و آگاهانه   ویژه نقش عامل ذهنی به و،ن های عالوه بر ایتماعجنه مسائل ايدر زم
  .استاد یار زيت بسيل امکان به واقعین تبدیعمل و اقدام آن ها در ا انسان ها و مبارزه و

 کند که با شناخت یفا میت انسانها اي نقش قاطع را فعال،ندهی فزای به نحو،یامور اجتماع در
    . کنندیت بدل مي امکان را به واقع، و بکار گرفتن آن هاینين عيقوان

 ، مبدل شدهیک امکان واقعی به یستيالیضد امپر بخش وی نبرد آزادیروزيمثال در عصر ما پ
ک ي دمکراتی مستقل و آزاد و دولتیجاد کشوری ایعنیت يامکان به واقعن یل ای تبدی برایول
   . توده ها در هر کشور الزم استیر و اصولي گی مبارزه پ،یمل و

 دهد ی امکان میست و کارگريسم به احزاب کمونيني لن-سم ي مارکسینيجهان ب -گر یمثال د
ن به آن ی ایابند ولي ب و نحوه مبارزه راین خط مشیح تريط خاص هر کشور صحیدر شرا
 ی حتما مش،سمياعالم مارکس ست وي به صرف اطالق نام کمونیست که هر حزبيمعنا ن
 ی که تئور-ن امکان را ی که بتواند ای تنها آن حزب. و درست خواهد داشتیستيمارکس
ح و ي صحی تواند مشیت بدل کند مي به واقع- در دسترس او نهاده یستيني لن- یستيمارکس
ح را دارا باشد وگرنه چه بسا که احزاب يوه نبرد و عمل صحي و شی درست عملبرنامه
قت نتوانسته اند آن يدر حق ا آن مسئله اشتباه کرده اند وین ی در ا،آنجا ن جا ویا در یستيکمون

   .ت مبدل سازنديه واقعب راامکان 
 و انحصارات یتسيلایس همه جانبه دول امپری در کشور ما در برابر توطئه و دسا-گر یمثال د

 مشترک ضد ی به خاطر هدف های و ملی مترقیروهاين امکان وجود دارد که نیا ،گانهيب
ن ي از تمام طبقات و اقشار خلق که با چنیجبهه واحد ک متحد شوند ويدمکرات  ویستيالیامپر
بخش ی آزادیروهايفه نيست و وظيت نيعن امکان هنوز واقی ای ول،ل شودي مخالفند تشکیوضع
 یت راه استقرار کامل استقالل و دمکراسين امکان به واقعیل ایهن پرست است که با تبديو م

  .را هموار سازند
ا   يد و ثانی جمع آینيط عید شرایجامعه اوال با  شود که درین مثال ها معلوم میاز ا  

 بدل به  ها عمل کرده و امکانی به وجود آورند تا قانونمندیط ذهنیانسان ها عمل کنند و شرا
ن و اقدام در راه و ين قوانین تکامل و استفاده درست از اي انسان به قوانی آگاه.ت شوديواقع

  .ل استین تبدیت راه  ايل امکان مورد نظر به واقعیدر جهت تبد
 یرد در حالي گی انجام میت به نحو خود به خوديقعاعت گذار از امکان به ويدر طب  

 یط ذهنی را با شراینيط عیک رشته شرای یختگيود و درآمن گذار وجیکه در اجتماع تحقق ا
 حدود نقش عامل ی ول. کندیجاب میت ايل امکان به واقعیت انسان ها را در جهت تبديو فعال
 کنند و ی را مطلق مینقش عامل ذهن) ست ها یاولونتاری(ان ی اراده گرا.ستيان نی پای بیذهن

 است تا آنچه را که یشاهنگان کافيا پیرمانان  قهیند که اراده و خواست جمعی نمایتصور م
 دهد که یسم نشان ميني لن-سم ي مارکس.ست تحقق بخشدي نیک امکان واقعین يدر لحظه مع

د همه ید بايدند و زمان عمل ضرور و قاطع فرا رسيط به حد بلوغ رسی که شرایهنگام
ن نحوه برداشت و يچن نمونه درخشان .ت به کار روديل امکان به واقعی تبدیکوشش ها برا

 سازد که تنها ین خاطر نشان مي لن.ر اکتبر بودين به هنگام انقالب کبي لنی رهبریوه عمليش
د ین ها بای بلکه عالوه بر ا،ن گردديي تعیف به درستیارها درست باشد و وظاعست شي نیکاف

ن همواره ي لن.ل کنندت بديتوده ها را آماده نمود آن ها را سازمان داد تا بتوانند آن را به واقع
 ی را به درستید در نظر داشت و امکان واقعیط مشخص را بایه کرده است که شرايتوص

  . استوار کردیاست را بر شالوده امکانات واقعيشناخت و س
)۴(  

 ینين عيرا که با قوانید زي آنچه که هرگز به تحقق نخواهد رسیعنیا امر محال یعدم امکان 
 توان ی نم. دادی آشتیا را با منافع بورژوازیلتاروتوان منافع پر یدر تضاد است مثال نم



 

 ی است که تنها از جهت منطقی امکانی امکان منطق. داشتی درجه حرارت٢٧٣کمتر از 
  : امکان عبارتند از ی دو نوع اساس.ستي رخ دادن آن نی برایمانع

ز ي نینين عيا قوانست و بي متضمن تضاد نی که از نظر منطقی امکانیعنیامکان مجرد،  -
ط پخته و بالغ نشده یا هنوز شرایط مشخص بروز آن وجود ندارد ی عمال شرایموافق است ول

امکان .ردی تواند تحقق پذیجاد شود میط الزم اید و شراید آی الزم پدیاست و اگر محمل ها
  .یر اساسي است هنوز غیشیمجرد گرا

ط فوق در وضع مشخص یر آن شرا که عالوه بی امکانیعنی یا واقعیامکان مشخص  -
 وابسته از ی کشورهایی تحقق آن فراهم آمده است مثل امکان رهای مقدمات الزم برا،یخیتار

ح يوه صحي درست و شین مشيي مثل امکان تع،یچنگ نو استعمار مثل امکان حفظ صلح جهان
 .یست و کارگريمبارزه توسط احزاب کمون

  
  .ده استیا پدی یئي رشد شیش اساسی گرایامکان واقع

 یابند و برخی ی رشد می کنند، برخیدا ميگر تکامل پیز ديهر چ ز ماننديامکانات ن  
شود امکان مستعمره کردن  یشتر مي ملل روز به روز بی شوند، امکان آزادیگر محدود مید

ان تکامل امکان مجرد        ی در جر.ست گرا روز به روز محدودتري فاشیو استقرار نظام ها
ارات ير سیش امکان پرواز انسان به ساي مثال صد سال پ. بدل شودیواند به امکان واقع تیم
 بدون فراهم بودن ی ولیني عی قانونمندی، دارایبدون تضاد منطق(ک امکان مجرد بود ی

ک امکان ین امر چند سال قبل به صورت یا)  ضروریط الزم ومحمل هایمقدمات و شرا
 انجام آن ی الزم برای و فنی مقدمات علم،طی بر آن شرا عالوهیعنی( در یا واقعیمشخص 
ز به ين امکان آن زمان مشخص بود نید اي انسان به کره ماه رسی که پایهنگام) فراهم شد

سم در يالي به سوسیه داری از سرمایگر امکان گذار جامعه بشری مثال د.ت مبدل شديواقع
 ی امکان،دیز منعکس گردي نیلي تخیهاست ياليآغاز قرن نوزدهم آن چنان که در افکار سوس

 و یني آن فراهم نشده بود اگر چه سمت حرکت عی و اجتماعیط اقتصادیمجرد بود هنوز شرا
ت ی آن و با تقوید تضادهای و تشدیه داری بعد با رشد سرما. بودین سویقانونمند جامعه بد

ن ی ا.ن گذار فراهم آمدی ای امکان مشخص و واقعی انقالبیایلتاروک پریدئولوژی و ایسازمان
ت بدل ي از جهان به واقعی اکتبر به بعد در بخش بزرگیستيالير سوسيز از انقالب کبيامکان ن

  .مين گذراین مرحله گذار را میشده است و ما اکنون ا
انواع      .ک امکان بالقوه جلوه گر شودی تواند به صورت ین ضرورت میبنابر ا  

  .ت اندي امکان به واقعرييامکان ها در واقع مدارج تغ
 است که در درجه نضج و بلوغ یت احتمال مقوله ايدر بحث مقوالت امکان و واقع  

 احتمال درجه تحقق . دهدیت است نشان ميک شدن آن به واقعیامکان را که نمودار نزد
 ی وقت. احتمال اندازه امکان است. استینيط و قانون عی در چارچوب شرایني امکان عیریپذ
 آن به یری تحقق پذینيط عین که شرای ایعنی» داد محتمل استیوقوع فالن رو«م یي گویم

   .ده استي رسی از نضج و آمادگینيدرجه مع
 یعنی احتمال صد در صد .تي امکان به واقعیفيل کی نقطه تبدیعنیحداکثر احتمال   

 یعنیاحتمال  فقدان .ط و مقدمات الزمیوجود همه شرا ده ویک پدیش یداينان کامل به پياطم
ف ين احتمال صد در صد و فقدان احتمال طيب. ط الزمیعدم امکان و نبودن محمل ها و شرا

 یتئور«  توسط یاضینه علوم ري از درجات احتمال وجود دارد که مثال در زمیعيوس
 .∇ شودیان ميب» احتماالت

                                                 
  : اصطالحات  ∇

  possibiliteامکان و واقعيت 
 probabiliteاحتمال 
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