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 Scientific   علمی

  

 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ اکتوبر ٢۶

  

  علت و معلول
  

ول در اشياء و پديده ھای عينی می علت و معلول يک جفت مقولۀ مھم فلسفی ھستند که بيانگر روابط علت و معل

  .باشند، روابط علت و معلولی بيان ارتباط ھمگانی و عمل متقابل اشياء عينی در جھان اند

اين رابطه ويژۀ اشياء عينی بوده و در خارج . در ھر پديدۀ جھان عينی يک رابطۀ علت و معلولی معين موجود است

ھر پديده ای . در جھان عينی اين رابطه در ھمه جا وجود دارد. دارداز شناخت انسانی و مستقل از ارادۀ وی وجود 

  .وجود می آورده دارای عللی است که آن را ايجاد می کند و ھر علتی ضرورتاً معلول ھای معينی را ب

رابطۀ ميان علت و معلول يک وحدت ديالکتيکی است، يعنی اين دو متقابالً به ھم پيوسته بوده و يکی به ديگری 

در جھان ھيچ علت بدون معلول و ھيچ معلول . علت و معلول متقابالً ھمديگر را مشروط می نمايند. يل می شودتبد

 يک پديده می. علت معلول را ايجاد می کند که خود در شرايط معينی به علت تبديل می شود. بی علت وجود ندارد

مثالً . رابطۀ معين ديگری ممکن است معلول باشدکه در  تواند در يک رابطۀ معينی نقش علت را بازی کند در حالی

پراتيک انقالبی علت ايجاد تيوری انقالبی است، اما در شرايط معين تيوری انقالبی به علتی تبديل می شود که 

 .به پيروزی ھدايت می کندرا پراتيک انقالبی 

در زندگی واقعی، يک علت می تواند در . روابط علت و معلول ميان اشياء عينی بی نھايت پيچيده و بغرنج اند

ی با جنبه ھای گوناگون و حتی نتيجه ھای مخالف ايجاد کند، يا يک معلول متفاوتی، معلول ھا و يا نتيجه ھائشرايط 

 معلول و نتيجۀ  در کشاورزی، کيفيت برداشت محصول،مثالً . واحد اغلب از عللی با جنبه ھای گوناگون ناشی گردد

. ی نظير آب و ھوا، سطح رشد تکنيک، آگاھی ايدئولوژيک و کوشش ھای ذھنی وغيره استعمل مشترک علت ھائ

اين علت .  دھددر ميان علل مختلف و متعدد ضرورتاً يکی از آنھا علت اساسی موجوديت و تکامل را تشکيل می

 يا پديده قرار  در درون تضاد ھای داخلی خود شیء پديده يک علت داخلی است، نه خارجی و يااساسی تکامل شیء
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 که در عين اين. ديالکتيک ماترياليستی بر آنست که علل خارجی شرط تحول و علل داخلی اساس تحول اند: "دارد

  ١."ثر واقع می شوندعلل خارجی به وسيلۀ علل داخلی مؤ

 و ت اساسی است که وجود و تکامل شیءلول ميان اشياء و پديده ھا و يافتن علھدف علم کشف روابط علت و مع

پديده را تعيين می نمايد و ھمچنين کشف قانونمندی تکامل آنھا، پيش بينی سمت حرکت به منظور ھدايت پراتيک 

  .انسان ھا و استفادۀ کامل از فعاليت ھای ذھنی است

ايده . لۀ عليت با نظرگاه ماترياليسم ديالکتيک در تضاد قرار دارندأرۀ مسزيکی در بانظرگاه ھای ايده آليستی و متاف

زيک به متاف.  داند انسان میمی کند و اين روابط را ساختۀ ذھنآليسم وجود عينی روابط علت و معلولی را نفی 

 از پديده ھای اين دو بينش غير واقعی. طرزی مطلق علت و معلول و اشکال تبديل آنھا را به يکديگر نفی می کند

  .جھان در اساس يگانه اند

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

  

                                                 
  "در بارۀ تضاد: " مائوتسه دون-  1


