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)١(  

» تيماه«مفهوم .  دهدیا روند را نشان می یئيدار شی و نسبتا پای جهت عمده و درون،تيماه
ه يمضمون کل. ستي نیکی، اما با آن  داردیکیم نزدي که قبال فرا گرفت»مضمون« با مفهوم 

عمده ) جنبه(ت جهت يما ماه دهد، ایل مي را تشکیئيک شی است که یعناصر و عوامل
، ی کل، داخل،ین با مقوالت ضروريت همچني مقوله ماه. دهدی آن را نشان میدرون

  . داردیکیز نزدي نیقانونمند
 یئيعت هر شين کننده سرشت و طبييتع) جوانب(   است که جهاتیت مقوله فلسفيماه  

ت عامل ي ماه.ند کی شود منعکس می میگر جهات و عالئم از آن ناشیو روند را که د
  .ن کننده استيي و تعی، اساسیاصل

 کشف و ثابت کرده اند عبارت یعيموجود زنده آن طور که علوم طب» تيماه«مثال   
، یاتيگر حی دیده های تمام پد. استی زندگین اساس و مبنای ا.از مبادله مواد، جذب و دفع

ن ي همه از هم،رهيغ ت انقباض وي خاص،د مثلي تول،ت رشديک، خاصیت تحرير قابلينظ
   . مبادله مواد است،یزندگ» تيماه«. ردي گیط سرچشمه مين موجود و محيمبادله مواد ب

ه ی را به مثابه سرمایه داری سرمایی مرحله نهایعنیسم يالین امپري لنیگر وقتیمثال د  
 . دهدی آن را نشان  می جهت عمده درونیعنی ،ت آني ماه. کندیف می تعری انحصاریدار
م  جهان به مناطق ي تقس،ی انحصار،افت سود حداکثریسم مانند دريالیر جهات و عالئم امپریسا

ت ید استثمار زحمتکشان و تقویه، تشدی و صدور سرمای انحصاری هاینفوذ توسط دسته بند
سم سلطه يالیامپر» تيماه «. از همان سلطه انحصارات استی همه ناشی نو استعماریبندها

   .انحصارات است
 آن است که یوند درونين و پيک موضوع معین خاص يت قوانيانگر کليت بي ماهپس  

   . داردیان مي بیجهات عمده مختلف آن را به صورت واحد
اء و يدار اشی و نسبتا پای، ضرور، کلیت عبارت است از وحدت جوانب داخليماه  

ن تکامل    يوسط قوانکند و ت ین ميياء و روندها را تعي گروه اشیفي کیژگی که ویروندها وحدت
   . گرددیان ميآن ها ب

ق تر ي دق،ک نوعیک دست و از ی از یميت و قانون مفاهيماه«: سدی نوین ميلن  
  » . دهندی از جهان نشان م،اءي انسان را از اشییک سطح هستند و عمق شناسایم در یيبگو
 یده تجلی پد.قرار داردت ي با ماهیوند متقابل ناگسستني است که در پیگر فلسفی مقوله د،دهیپد

  .است) جوهر(ت يشکل تظاهر ماه) ، عارضهعرض(ده یپد. ت استي ماهیم و خارجيمستق



 

ن نظر آن را ی و از ا. داردیکی، مفرد نزدیده با مقوالت شکل، تصادف، خارجیمقوله پد
  توند وجودیانگرآن نميت و به عنوان بيده جز در رابطه با ماهی پد.ده انديز نامين» نمود«

   .داشته باشد
ست ی اما علم ز.ت همه موجودات زنده مبادله مواد استي ماه-ک مثال یباز هم   
 یص ميوان تشخيون و پانصدهزار نوع حيليک میاه و يش از پانصد هزار نوع گي بیشناس
د ينحوه رشد و تول ه وی و درجه تکامل و نوع تغذین ها از جهت صورت خارجی همه ا.دهد

   . دهندیل مي متنوع جهان زنده را تشکیده هایزند و پدیگر متمایدک یره از يمثل و غ
ع و یر رشد سري شود نظیده می دی مختلفیده های پدیستيالي در نظام سوس-گر یمثال د  

ع مسکن و ی ساختمان سر،کي تکنی، ترقیع و کشاورزی، ساختمان پردامنه صنایسالم اقتصاد
 توده ی شدن روزکار، بهبود مداوم وضع زندگ، کوتاهی و بهداشتی و آموزشیموسسات فرهنگ

 که عبارت یستياليت نظام سوسي از ماهی هستند ناشییده هاین ها پدی همه ا.رهيغ مردم و
  وی و ملی برانداختن ستم طبقات،دي تولیل اساسی بر وسایت اجتماعي مالکیاست از برقرار

  . اداره امور کشور ن درجاد اقتصاد طبق نقشه و شرکت روز افزون زحمتکشای ا،استثمار
 شد از وابسته یده می دی مختلفیده هایم شاه مخلوع پدی در روش رژ-گر یمثال د  

 و ی و اقتصادی و نظامیاسي سیوندهايد پی و تشدیسم جهانيالیران به امپریکردن هه جانبه ا
دن  رانیم بند و کوشش براي گرفته تا توسل به اصالحات نیستيالی دول امپری و نفتیاسيس
 بر  یت و محاکم نظامي از مسلط ساختن سازمان امن، وابستهیه داریران به راه رشد سرمایا
 در جهت یانه و شکنجه و زندان گرفته تا اقداماتي وحشی هایزیات کشور و خون ريح

 یم سرچشمه می آن رژیاسيت سيده ها از ماهین پدی همه ا.ی و حزب سازیت بازيجمع
م سلطنت مطلقه یت رژياست تثبي س،یست گرا و ضد مليست فاشايگرفت که عبارت بود از س

  .ن داران بزرگيه داران و زمی و سرمایستيالی در خدمت انحصارات امپریضد خلق
ده خواص وعالمات ی توان گفت که پدیست ميده چین سئوال که پدیپس در پاسخ به ا  
 و یئي هر شیون و جهت عمده دری روابط اساسی تظاهر خارج،ن استي موضوع معیخارج

   .ت آن استي و ماهیروند بروز قانونمند
 ،اء و روندهاي اشی، موقتی اتفاقی خارجیده عبارت است از مختصات انفرادیپد  
اء و يط مشخص اشیا چند گونه بسته به شرایما يت از وراء آن ها مستقي که ماهیمختصات
   . کندی بروز و تظاهر م،روندها

)٢(  
اد ی ی مثال ها. و متقابل هستندی با هم در ارتباط درونیستيالیک ماتريتالکین دو مقوله مهم دیا

  .  کندین ارتباط کمک میشده خود به درک ا
 را یده مجموعه واحدیت و پدي کند که ماهی انسان ثابت می عملیت هايعلوم و فعال -١

ت ي ماه.گر ارتباط دارندیکدیر بوده و متقابال با ی ناپذیگر جدائیک دی دهند که از یل ميتشک
 ،یکيالکتین مجموعه واحد دی در ا.زدي خیت بر ميده از ماهی کند و پدی میده تجلیدر پد
ده ها را ی پد.ا و دگرگون شونده هستندیده ها سخت پوی که پدی دارد در حالیت ثبات نسبيماه
» تيماه«.  دهندیوجود آن ها را به ما نشان م» حس« ی ارگان ها.ميم حس کني توانیما م
 شناخت . گرددیان ميت کشف و بي است که ماهی از راه شناخت تئور، توان حس کردیرا نم
افتن یفه علم پژوهش ي وظ.ت را منعکس کنديده به ماهیان گذار از پدی پاید روند بی بایواقع
ا روند ی یئيک شی شناخت یده ها برای پدیی تنها شناسا.ده هاستیت از پس حجاب پديماه
  .» عرضید  نیجوهر آ«، علم ما رااکان ماي به گفته ن.ت را شناختيد ماهی با.ستي نیکاف
ا ظاهر ی .ت را نشان دهديف شده ماهیده به شکل تحرید توجه داشت که ممکن است پدیبا - ٢
 و ییده مربوطه پرتویا پدی: ن خود به دو علت یت را پنهان کند وايده چنان باشد که ماهیپد

ف کننده و اغوا گر است یست تحري آن نیان کند که چون معرف تماميبت را ي از ماهیسطح
 .ت انطباق نداردي سازد که با ماهی را متظاهر می و خارجی و تصادفی اتفاقیا خصلتیو 



 

 ،رانیحزب و مطبوعات در جامعه قبل از انقالب ا  چون مجلس شورا وییده هایمثال از پد
 چرا . بردی بود پیجود که استبداد مطلقه سلطنت مویت نظام حکومتي توان به ماهیاصال نم
انگر ي که معرف و بییده های انتخابات مطبوعات و احزاب قاعدتا به عنوان پدیکه آزاد

ن ی از که در جامعه آن روی در حال، شوندیک است جلوه گر  مي دمکراتیت حکومتيماه
 ی می را مخفیقعت وايماه) ی ظاهرینما(، ی واقعی از هر گونه محتوی تهیده هایپد

ن يست بلکه وجود هميده نیت و پدين ماهي عدم وجود رابطه بین امر البته به معنای ا.کردند
 ،بانه آن استیم مخلوع، جهت عوامفریاست رژي از سیانگر جهت و سطحيز خود بينهادها ن
ق ن ظاهر و باطن فريد بین جا است که بای در ا.ستي نی اصلیت و قانونمندي از ماهیو نشان
  .گذاشت

 ی نه به طور تمام و کمال بلکه بخشی گردد ولیت نمودار مير ماهی ناگزی ادهیدر هر پد -٣
ت يده ماهی پد.ت استي متنوع تر از ماهیده بسی پدی از جهات عمده درونیت، جهتياز ماه

ت انطباق کامل داشت علم زائد بال يده با ماهیرا که به قول کارل مارکس اگر پدی ز،ستين
ان يا به بی . رفتین مي عمده از بیفه پژوهش و درک جوانب دروني شد و وظیع مموضو
رت ها از وراء ي بردن به سیاطن امور از وراء ظواهر و په ب ما درک بیمیفلسفه قد

  . نداشتیک شناخت ضرورتی مرحله تئوریعنی ،افتی ی نمیصورت ها لزوم
ست، بلکه در ي نیابق دور از زندگ در تطی و نسبی قسمیت فقط به طور جزئيده و ماهیپد

 تجربه و .ت فراوان استي حائز اهمیت روزانه، در علم و در مبارزه انقالبي در فعالیزندگ
ت ياندازه ماه عمق مسائل بغرنج باشد هر ییان شناسای دهند که هر اندازه جریعلوم نشان م

فه علوم و منجمله ي وظ. شدت شناخته خواهدي سرانجام ماه،ه ها پنهان گردددیقا در وراء پديعم
 ی و عالئمیات خارجيده ها و جهات و خصوصی آن است که در وراء پدیعلم جامعه شناس
 جهات عمده ،ین دروني قوان،ت را جستجو کندي ماه،ابدی ی ما آن را در میکه شناخت حس

 را یت علمي تواند فعالی باشد نمی که تنها بر ظواهر مبتنی معرفت. را کشف کندیدرون
   .رهنمون باشد

 به درک یعنی توان به آن ی می با معرفت علم،کیت پنهان است و تنها با شناخت تئوريماه
ار ي کوشش بسییاستمداران بورژواي جامعه شناسان و س.افتی دست ی عمده و درونیجنبه ها

 و ی اجتماعیت روند هاي سرشت و ماه،ده ها غرق کنندی کنند تا مردم را در انبوه پدیم
 یده ها را به جای را از انظار بپوشانند و اصوال اگر بتوانند پدی واقعیعمده و درونجهت 
 خواهند مانع شوند که ی آن ها م.ده نگاه دارندي را پوشیص ماهوی کنند و خصایت معرفيماه

 یع پیت وقايده ها را گشوده و به سرشت و ماهیده پديچي کناف پیمردم و مبارزان انقالب
 متوجه ی کوشند که نگذارند عمل انقالبیجاد کنند و می ای خواهند سر درگمی آن ها م.ببرند
ستند الاقل آن را يه مردم ن از مبارزیري خواهند اگر قادر به جلوگی م.ت امر گردديماه

 ی و قدرت سازماندهیرو و انرژيجه ني کنند تا در نتی و ظاهری برونیده های پدمتوجه
   .هدر رودراهه افتد و به يمنحرف شود  به ب

 ی و در عمل دچار اشتباهات جدیم در تئوريده ناتوان بمانیت و پدين ماهيز بياگر در تم
ق يص درست و دقيز تنها در صورت تشخي نی و مبارزان انقالبیاسيک حزب سی .م شديخواه
 و جهات ین دروني قوانیده ها و درک علمیت ها در وراء پديده و مطالعه ماهیت از پديماه

 یق و همه جانبه و مشخصات و قانونمنديق و دقي تنها با مطالعه عم،اء و روندهايعمده اش
ن ييح را در هر مورد تعي صحینند و مشیاست و روش درست برگزي توانند سی آن میها
  ◊کنند

                                                 
   ٣٣ و ٣٢درس » مراحل حسي و منطقي شناخت  « - ١۶درس » قانون « : توضيح بيشتر  ◊

  :اصطالحات 
 essence , phenomene) نمود ( ماهيت و پدیده 


