


حق بودن در مقابل باطل: 
حق داشتن: 

در مقابل هوی
در مقابل سحر

در مقابل ضاللت
در مقابل باطل

 (المعلیه الس)امیرالمؤمنینویژگی های حق از منظر

تجلی حق در قرآن

در مقام اثباتمفهوم حق
در مقام ثبوت

تلخی و مرارت

حب و بغض افراطی:  آفت آن
آشکار شدن بوسیله خودش

آمیختگی با باطل
سنگینی در عین گوارایی

بستر

در جامعه و تاریخ

در هستی

نسانجهان و ابه و بدبینی هستی بودن نظام کور و کر 
( اکثر مادیون و برخی فالسفه)

( الهیون و مکاتب الهی)نیکیجهان هستی عین خیر و 
شر، به علتجهان هستی ترکیبی از خیر و 

( معتقدین به ثنویت)
اصالت خیر و شر

اصالت خیر

اصالت شر

دوگانگی در مبدأ



حق بودن در مقابل باطل: 
حق داشتن: 

در مقابل هوی
در مقابل سحر

در مقابل ضاللت
در مقابل باطل

تجلی حق در قرآن

در مقام اثباتمفهوم حق
در مقام ثبوت

بستر

در جامعه و تاریخ

از جبربشر ناشیدر تاریخ شر بودن طبیعت انسان و وجود خیر در هستی
نتیجه

رجیخاریشه های ناشی از و انحراف بشر خیر بودن طبیعت بشر 
امکانبازگشت بشر تا حد : راهکار اصالح 

ان هاعالم به معنای حق بودن طبیعت برخی انسحیثیت دوگانه 

مارکسیسم

اسالم

قابل اصالح نبودن انسان

جامعهبه خصوص 
به طبیعت

(طانتحت تأثیر فرشته و شی)از خیر و شر 
در نتیجه ممزوج بودن جامعه وو شر بودن طبیعت برخی دیگر 

تجویز خودکشی: 

تقریر مطلب

تقریر مطلب

 (المعلیه الس)امیرالمؤمنینویژگی های حق از منظر

تلخی و مرارت

حب و بغض افراطی:  آفت آن
آشکار شدن بوسیله خودش

آمیختگی با باطل
سنگینی در عین گوارایی



نفی فطرت و غریزهاصول اساسی

رفتار انسانجامعه و نهادهای اجتماعیاقتصادروابط تولیدابزار تولید

مارکسیسم

چگونگی تأثیر ابزار تولید بر رفتار انسان

اشتراک اولیه

برده داری

فئودالیسم

بورژوازی

سوسیالیسم و کمونیسم

ابزار ابتدایی تولید

توسعه ابزار تولید

سیر تاریخی جوامع

اصالت اقتصاد

حاکمیت حق
عدالت و مساوات

دشمنی با طبیعت عامل وحدت
روابط برادرانه

تبدیل ما به من
فساد بشر

پیدایش مالکیت خصوصی
پیدایش استثمار

ویژگی ها

نظریه در باب جامعه و تاریخ



نفی فطرت و غریزهاصول اساسی

رفتار انسانجامعه و نهادهای اجتماعیاقتصادروابط تولیدابزار تولید

مارکسیسم

چگونگی تأثیر ابزار تولید بر رفتار انسان

سیر تاریخی جوامع

اصالت اقتصاد

سوسیالیسم و کمونیسمبورژوازیفئودالیسمبرده داریاشتراک اولیه

عدم اعتقاد به نظریه اصالحی

ویژگی ها

نیرنگ دانستن جریان های حقیقی بشر
علم بودن مارکسیسم

و اختیار فردنفی آزادی 
اصالت جامعه

ه بشر و خوش بینی به آیندو تاریخی ماتریالیسم : نظریه در باب جامعه و تاریخ
جامعه و هویت مادی تاریخ مطابق منطق هگل

بازگشت



اسالم

لو لذا باطهستی بر حق بودن اساس 

بودن او به صورت ذاتیحقیقت طلب اساس انسان و بر حق بودن 
مختار بودن انسان و عدم تلقی از او فقط به عنوان یک ابزار

از سنخ باطل محضموجود و نه انحرافات دانستن تمام از سنخ بیماری و عدم تعادل 

تبعیامر 

به صورت موقتیغلبه باطل و جهان هستی حاکم بودن حق در 
در همو باطل آمیخته بودن حق 

خوش بینی به تاریخ و آینده بشر 
در قبال اهل حق خدعه عدم تأثیر 

عدم امکان غلبه دائمی
پرهیاهو

نابود شدنی
امر طفیلی

بازگشت


