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  حسين فروتن داکتر غالم
  سازمان انقالبی افغانستان:  و ارسال ازبازتايپ

 ٢٠١٣ جنوری ٢١

   مارکسيستۀرئاليزم اسالمی و فلسف

 بخش سيزدھم

  اصل عليت

ايش فلسفی که برای جھان ھدفی قائل است، ھدفی که آفريننده و اراده ای توانا از پيش تعيين کرده، آن گرايش آن گر

و اين يک را تابع آن ديگری می داند، طبيعی است که به اصل » علت فاعلی«را مقدم بر » علت غائی«فلسفی که 

ش بسياری به کار برد، صفحات زيادی را برای که برای تظاھر به قبول آن تال عليت در جھان باور ندارد ولو آن

وجود اراده . دليل آن ھم روشن است. اعتقاد به اين اصل سياه کند و مکتب مارکسيسم را به نفی اين اصل متھم بسازد

با قانون عليت » جبر کور«راند ناگزير با  ای آگاه و حاکم بر جھان که جھان را به سوی ھدفی از پيش تعيين شده می

اسالمی اصل عليت را بديھی می » فالسفۀ«. ان در تناقض می افتد که ھيچ تالشی قادر به حل و رفع آن نيستآنچن

شمارند اما در حقيقت به اين انديشه باور دارند که ھمه چيز در جھان حتی ارادۀ انسان با دست اراده ای آگاه صورت 

جھان و ارادۀ انسان، ناچار در آن جھتی می رود که . می پذيرد و در برابر آن ھيچ نيروئی را يارای مقاومت نيست

  .آن ارادۀ آگاه اراده می کند

و البته منظور آنھا ھميشه ماترياليسم (دکتر شريعتی و ھمکيشان او که ھيچ فرصتی را برای حمله به ماترياليسم 

بررسی اين .  می گيرنددھند، در مورد اصل عليت نيز مارکسيسم را به باد انتقاد از دست نمی) مارکسيست است

دھد که آنھا نه به علوم  انتقادات که پيوسته با لحنی طنز آميز و کلماتی موھن صورت می گيرد به روشنی نشان می

. زند فلسفۀ آنھا ھنوز در مراحل قرون وسطائی دست و پا می. آشنائی دارند، نه به مارکسيسم و نه به تکامل فلسفه

استناد آنھا ھم به آن علماء و فالسفۀ .  گرفته اند بدرستی درنيافته و ھضم نکرده اندآنچه ھم که از دنيای بورژوازی

بورژوائی است که دانسته يا نادانسته قوانين عينی طبيعت و جامعه را نفی می کنند تا جامعه را از نابودی سرمايه 

اصل عليت تا حدودی در بحث درک نادرست شريعتی از . داری و رفتن به سوی سوسياليسم و کمونيسم باز دارند

نکات جالب و » اصول فلسفه و روش رئاليسم«مربوط به ديالکتيک توضيح داده شده است معذالک با مطالعۀ اثر 

بينيم مارکسيسم اصل عليت را چگونه می فھمد و برای توضيح، نخست ب. نھا پرداختمھمی باقی می ماند که بايد به آ

  :موضوع تذکر چند نکته ضروری استقبل از پرداختن به . بيان می کند
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او برای علم و دانش به » رئاليست« اگر دکتر شريعتی در اعتقاد به علم و ارزش آن پی گير نيست، ھمکيشان -١

آنھا از علم حرف می زنند ولی به مثابه چيزی که . مثابه ابزار شناخت واقعيت عينی ارزش چندانی قائل نمی باشند

ولی می خورد تو گوئی ارزش علم در اين است که قرض آسپرين تھيه کند تا با آن بتوان درد اموری عادی و معمه ب

اين ارزيابی علم از کجا ناشی می شود؟ البته آنھا فقط علوم تجربی را مشمول ارزيابی خود می ! رفع سر درد کرد

ۀ آن از پراتيک انسان سرچشمه رغم تجريداِت فوق العاد که علی غافل از اين. گذارند سازند و رياضيات را کنار می

اما . امروز کمتر علم تجربی را می توان يافت که با رياضيات سر و کار نداشته باشد. گرفته است و می گيرد

آنھا با علم نمی تواند کوچکترين » رئاليسم«آنھا دشمن علم اند و . رئاليست ھای اسالمی را با اين مقوالت چکار است

  :نويسند نيست که سياه بر روی سفيد میبيھوده . سازشی پيدا کند

علوم تجربی يقينی نيست و علت يقينی نبودن علومی که صرفاً مستند به تجربه اند اين است که فرضياتی که در «

علوم ساخته می شود دليل و گواھی غير از انطباق با عمل و نتيجۀ عملی دادن ندارد و نتيجۀ عملی دادن دليل بر 

بقت با آن واقع نمی شود زيرا يک فرضيه ممکن است صد در صد غلط باشد ولی در عين صحت يک فرضيه و مطا

برای غير يقينی بودن علوم تجربی دليل ديگری ھم ميتوان آورد و آن اينکه «. »حال بتوان از آن عمالً نتيجه گرفت

  ١»علوم تجربی باالخره منتھی به محسوسات می باشند و حس ھم خطا می کند

ر نيست که علم و دانش با اين دستاورد ھای عظيمی که داشته و دارد، با آثار فرھنگی و عملی شگرفی آيا تعجب آو

که پيوسته بر آن مترتب می شود، با حقايق مسلمی که به اکتشاف آنھا دست می يابد، آنچنان حقايقی که تأثير 

اينگونه مورد تحقير مشتی مردم عامی آزاديبخش آنھا، به انسان قدرت و کمال می بخشد، آری چنين علم و دانشی 

واقع می شود که جز کوله باری از احاديث و روايات مستھجن و شرم انگيز چيزی بر دوش ندارند؟ آنھا از علم 

علم چيست؟ علم سيستم شناخت است، سيستم تکامل يابنده ای که از . که معنی آن را دريابند سخن می گويند بدون آن

لی و قانونمندی ھای طبيعت و جامعه و تفکر را در اه و خصوصيات ماھوی، روابط عپراتيک اجتماعی برخاست

جامۀ مفاھيم، مقوالت، قوانين، تئوری ھا و فرضيه ھا ارائه ميدھد و به مثابه پايه فعاليت عملی انسان، فرمانروائی 

علم . ماعی ممکن می سازدبر محيط اجت) و پس از محو تضاد ھای آشتی ناپذير طبقاتی(انسان را بر محيط طبيعی 

چيزی جز شناخت واقعيت عينی و کشف حقيقت نيست و ھمين شناخت است که انسان را بر نيرو ھای کور طبيعت 

تنھا کسانی که منافع اجتماعيشان در انطباق با . چيره می گرداند و به سوی آزادی ھر چه بيشتر رھنمون می شود

اينھا با شيوۀ تفکر . يند و می کوشند آن را از اعتبار بيندازند آت در میعلم و پيشرفت آن نيست با علم از در خصوم

آنھا بايد به يکبار به تمام مسائل و از آنجمله مسائل من » فلسفۀ«خشک و متحجر خود چنين می پندارند که علم مانند 

 بشر از نادانی، از دانائی اينھا نمی دانند و نمی بينند که. در آوردی آنھا پاسخ گويد و اگر نگفت فاقد ارزش است

کمتر به دانائی بيشتر رفته است و می رود، آنھا نمی دانند و نمی بينند که شناخت جھان آنگونه نيست که بتوان به 

شناخت انسان تدريجی است و ھمراه با پراتيک انسان و تکامل . يکبار آن را به طور جامع و کامل در اختيار گرفت

 اين دماغ ھای پر باد نمی دانند که ھرگز ممکن نيست به يکبار به حقيقت دست يافت و .وسائل توليد پيش می رود

تدريج در جريان پژوھش ھای بعدی مرتفع ه ناگزير ضمن پروسۀ شناخت، خطا ھا و اشتباھاتی روی می دھد که ب

تاريک بينی و  و منافعشان در iسر می برنده بديھی است کسانی که نسبت به علم در جھالت محض ب. می گردد

  .تاريک انديشی توده ھای مردم است نمی توانند با علم از در دشمنی در نيايند

                                                 
 )١۴۴ و ١۴٣. ، ص١جلد » اصول فلسفه و روش رئاليسم« (-  1
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وجه معلوم نيست به ويژه اگر در نظر  به نظر آنھا علوم تجربی فقط فرضياتی ارائه می دھند که صحت آنھا به ھيچ

اين ارزيابی تمام دستاورد ھای با . »منتھی به محسوسات می شوند و حس ھم خطا می کند« که اين علوم بگيريم

آيا از يک انسان عاقل، يا از انسانی که منافعش در خصومت با علم نباشد . شود و به ھوا می رود علوم دود می

ممکن است چنين انديشه ای سربزند؟ اينھا اگر سر سوزنی با علم آشنائی داشتند و اگر دشمنی با علم ذھن آنھا را 

 تجربه و پراتيک است که بر صحت داده ھا، قوانين و ، اتفاقء،فھميدند که از قضا  و میکور نکرده بود می دانستند

امروز ھمه ميدانند که نور در خالء با سرعتی برابر سيصد ھزار کيلومتر در ثانيه حرکت . تئوری ھا حکم ميدھد

ار کيلومتر در ثانيه بدست  اين سرعت را اندازه گرفت و رقمی تقريباً برابر سيصد ھز١٨٨١مايکلسون در . ميکند

البته نه تنھا اين تجربه به محسوسات ما منتھی می شود بلکه خطا ممکن است از ناحيه آالت و ادوات اندازه . آورد

تمام دانشمندانی . که تجربه را تکرار کرد چگونه می توان به صحت اين رقم اطمينان يافت؟ اين. گيری نيز بروز کند

ھمه به رقم فوق .  ھای مختلف به اندازه گيری سرعت نور پرداخته اند و تعداد آنھا کم نيستکه طی ده ھا سال از راه

يدات تجربی باز ھم می توان صحت اين حکم را که سرعت انتشار نور در خالء ئرغم اين تأ آيا علی. رسيده اند

داد و حرف آخر را به برابر سيصد ھزار کيلومتر در ثانيه است به علت تجربی بودن آن مورد ترديد قرار 

. دھد اسالمی واگذاشت؟ وقتی مقدار قند در خون افزايش می يابد ھورُمنی به نام انسولين آن را کاھش می» رئاليسم«

يميائی کنی است که توانسته اند ساختمان اين ماده نخستين ھورمُ . اين ھورُمن در بخشی از لوزالمعده ترشح می شود

 اسيد آمينه دارد، اين ۵١معلوم شد که اين ھورُمن . ر حدود ده سال به طول انجاميدآن را بشناسند و اين شناخت د

البته شناخت مولکول انسولين کار . ديگر قرار گرفته اند اسيد آمينه ھا کدامند و با چه نظم و ترتيبی در کنار يک

لين را در آزمايشگاه بسازند ديگر که توانستند انسو اما پس از آن. امکان خطا و اشتباه در آن می رفت. آسانی نبود

  .شکی باقی نماند که ساختمان آن به درستی شناخته شده است و ترديد در آن موردی ندارد

دست آورد که سر ه کشيشی اتريشی به نام ِمنِدل برای شناخت پديدۀ وراثت آزمايش ھائی را آغاز کرد و نتايجی ب

وی تعداد زيادی گياه صورت گرفت و باروری گل ھای ھر کار کشيش بر ر. آغاز پژوھش ھای تازه ای گشتند

ً انجام شد ش به صور مختلف اما وقتی اين آزماي. در چنين شرايطی امکان خطا و اشتباه منتفی بود. گياھی مصنوعا

 مل آمد و ھمۀ نتايِج حاصله دريد کرد، وقتی ھمين آزمايش بر روی گياھان و جانوران بسياری به عئنتيجۀ اولی را تأ

آيا باز ھم می توان گفت که در تجربيات منِِدل خطا و اشتباھی رخنه کرده است؟ و از . يد آزمايش ھای منِِدل بودئتأ

  .توان بدلخواه پيدا کرد اين مثال ھا می

اساساً چگونه . که تجربی اند تخطئه کنند و از ارزش بيندازند فقط دشمنان علم ميتوانند حقايق علمی را به صرف اين

تجربه نشان داده است که پنی .  است نتايج تجربه صد در صد غلط باشد ولی نتايج عملی، بر آن مترتب گرددممکن

اگر اين شناخت صد درصد نادرست باشد آيا باز ھم اين ماده در . سيلين می تواند بسياری از باکتری ھا را نابود کند

  درمان بيماری ھا نتيجه خواھد داد؟

  .، آنھم فلسفه ای که به قرون گذشته تعلق دارد، داور فلسفه است»فلسفه«ی از ميان علم و اسالم» فالسفۀ«در نزد 

جميع قوانين کلی علمی، قانون بودن و قطعی بودنشان متوقف به يک سلسله اصول کلی است که فقط فلسفه می «

  ٢»تواند عھده دار صحت آن اصول باشد

                                                 
 )۴٣. ، ص١همانجا، جلد  (-  2
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به ھمين علت است که . ن قانون علمی با پيروان فلسفۀ الھی استبدين ترتيب تصميم در بارۀ قطعی بودن اين يا آ

قوانين نيوتون، قوانينی که دو قرن پيشرفت علم و تکنيک بر روی آن بنا شده و ھنوز در شرايط سرعت ھای عادی 

» تفکر محققانه ای است که سازگار با مشاھدات حاصل شده از تجربه بوده «به قوت خود باقی است، قانون نيست

  ٣. است

قوانين «که داوری صحت و سقم علم و دانش را در انحصار خود گرفته اند چه » علمای اعالم«برای آنکه بدانيد اين 

. ھا نظری بيفکنيد» توضيح المسائل«و » حليته المتقين«دھند کافی است به آثاری مانند  ارائه می» علمی و فلسفی

معلوم نيست اين !! »وی آن بگذاريد و دعای معينی بخوانيداگر دندان شما درد می کند انگشت خود را بر ر«

 آنھا می» فلسفۀ رئاليسم«که با  ولی قدر مسلم اين! تجربی است، عقالنی است، متکی به رياضيات است» قانون«

  . اگرچه نتيجۀ عملی ندارد،خواند

چون علم و ماترياليسم . ک می انجامد دشمنی با علم ناچار به دشمنی با ماترياليسم و به ويژه ماترياليسم ديالکتي-٢

اسالمی تنھا چيزيکه از ماترياليسم ميداند اين است که ماترياليسم مساوی است » رئاليسم«. ديالکتيک از يک سنخ اند

. و عيب ماترياليسم ھم در اين است که ديالکتيک آمده و آن را به بيچارگی کشانيده است) البته به معنی اتم(با ماده 

  !کينۀ دل خود را چگونه بر سر ماترياليسم ديالکتيک خالی می کند» بزرگوار عالمۀ«ببينيد 

در يکجا در منطق خود اظھار ميدارد تنھا به مقتضای حس و . فلسفۀ ماترياليسم ديالکتيک طريق، مشی معين ندارد«

در جای ديگر از روش تجربه بايد اعتماد کرد و بس و از اين لحاظ از سيستم ھای فلسفی حسی پيروی می کند و 

که خارج از قلمرو حس است و صرفاً جنبۀ تعقلی » زيکمتاف«شده و در مسائل فلسفۀ اولی فلسفه ھای حسی خارج 

 که ميخواھد از بحث آنجا. به خود می گيرد» زيسممتاف«ت می پردازد و شکل و قيافۀ و نظری دارد به نفی و اثبا

» دگماتيسم«ين قرار ميدھد و روش خود را جزمی قيخود را جزم و  يقينی بگيرد شعار  جزمی وۀھای خود نتيج

معرفی می کند و در جای ديگر که ارزش معلومات را می خواھد تعيين کند پای حقيقت نسبی را به ميان ميکشد و 

  ».شکاک می شود

 اِشکال و بن بست نتيجۀ اين تذبذب فلسفی اينکه در مقام توجيه تجديد نظر ھا و کشف خطا ھا در مسائل علوم به«

دچار می شود و راه حلی پيدا نمی کند پس نظريه تغيير حقيقت و امکان اجماع حقيقت و خطا را پيش می کشد و 

البته خوانندۀ محترم توجه دارد که ماترياليسم قبل از اينکه بدست کارل مارکس و انگلس . يکباره سوفسطائی می شود

اين . طريق مشی معين داشت و باالخره ھر چه بود شکاک يا سوفسطائی نبودبيفتد و منطقی ديالکتيکی پيدا کند يک 

ببار آورده است و به مثل معروف خواسته » بيچاره«را برای ماترياليسم » فالکت«منطق ديالکتيک است که اين 

  ٤».است که زير ابرويش را اصالح کند چشمش را کور کرده است

 به جنگ ماترياليسم ديالکتيک برود، نه از ماترياليسم چيزی سر در میکسيکه صد ھا صفحه سياه کرده برای آنکه 

  .ورد، نه از ديالکتيک و طبيعتاً نه از ماتريالسم ديالکتيکآ

 آن بر روی علم مکانيک ۀپاي. البته ماترياليسم قبل از مارکس برای ايدئولوگ ھای اسالمی زياد ناراحت کننده نبود

شد به  اشکال ديگر حرکت مانند شکل زيستی و شکل اجتماعی ناتوان بود و میقرار داشت، بنابر اين از توجيه 

ماترياليسم پيش از مارکس تاريخ را ساختۀ افکار ميپنداشت و . آسانی يقه اش را گرفت و از ميدان مبارزه بدر کرد

                                                 
 )١٣۶. ، ص٣جلد  (-  3
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مذھبی يا (ده آليست ھا اما ماترياليسم مارکسيست جائی برای اي. رفت وغيره در نتيجه به استقبال نظرات رئاليسم می

  .زيکشان را مشغول ميدارد، دنيای متافباقی نمی گذارد و آنھا را به ھمان دنيائی ميفرستد که افکار) فلسفی

در آنچه که مربوط به اصل . ماترياليسم مکانيک و ماترياليسم مارکسيست در جوھر خود با يکديگر متفاوت اند

نيت دارد و مشروط است به قوانين عينی و علل مادی و انسان قادر است عليت است اين ھر دو بر آنند که جبر، عي

اما تشابه ماترياليسم مکانيک و ماترياليسم مارکسيست به ھمين جا پايان می . اين وابستگی ھای جبری را بشناسد

نيک فرق درک جبر و عليت از ديدگاه ماتريالسيم مارکسيست در نکات اساسی بسياری با ماترياليسم مکا. پذيرد

  .دارد

که در ماترياليسم مارکسيست  ماترياليسم مکانيک حرکت را فقط به معنی مکانيکی و تغيير مکان می فھمد در حالی

  .حرکت چيزی جز تغيير نيست و حرکت در اشکال عالی خود دارای کيفيت ديگری است

دھد و در تالش خود در می ماند در ماترياليسم مکانيک ميکوشد تمام پديده ھای جھان را با اصول مکانيک توضيح 

حاليکه ماترياليسم مارکسيست بر آنست که ھر يک از اشکال حرکت ماده دارای قانونمندی ھای خاص خويش است 

که آنھا را نمی توان در چارچوب تنگ قانونمندی ھای مکانيک محدود کرد، نمی توان قانونمندی ھای يک شکل 

ماترياليسم مارکسيست به اصل عليت امکان داد که به محيط جامعه . ر گرفتحرکت را در مورد اشکال ديگر به کا

  .راه يابد و بر اساس درک مادی تاريخ پديده ھای اجتماعی را بررسی کند

ماترياليسم مکانيک فقط با علل مکانيکی سر و کار دارد و برای آن، زنجير علت و معلول بر روی خط مستقيمی تا 

  . ھر حلقۀ زنجير علت حلقۀ بعدی و معلول حلقۀ پيشين خويش است.ابد يبينھايت ادامه می

ماترياليسم مکانيک فقط به علل خارجی توجه دارد يعنی نيروھائی که از خارج بر جسم اثر می کنند و آن را به 

که علل تغييرات در درون خود اشياء و پديده ھا است که به صورت تضاد ھای  ورند، در حالی آحرکت در می

  .ی عمل می کننددرون

ماترياليسم مکانيک ضرورت را مطلق و در نتيجه اتفاق و تصادف را نفی می کند و کار را به جبر مطلق می کشاند 

ماترياليسم مارکسيست بين مقوالت ضرورت و اتفاق، ضرورت و آزادی . که در برابر آن جز تسليم چاره ای نيست

  .رابطۀ ديالکتيکی بر قرار ميسازد) اختيار(

 به جز اصل عليت و وابستگی ھای علی، روابط و وابستگی ھای ديگری در جھان نمی شناسد اترياليسم مکانيکم

. در حاليکه ماترياليسم مارکسيست رابطه و وابستگی علی را تنھا يک شکل از روابط و وابستگی ھای جھان ميداند

  .اشکال ديگری ھست که بايد يافت و شناخت

م مکانيک در اصل عليت ھمۀ معلول ھا را به علل مکانيکی، ھر حرکتی را به حرکت به طور اجمال ماترياليس

اتفاق و تصادف را نفی می کرد و در نتيجه راه . مکانيکی و ھر قانونمندی را به قوانين مکانيک محدود ميگردانيد

اند بروی خود می توضيح پروسه ھا را در اشکال ديگر حرکت ماده که از لحاظ کيفی با شکل مکانيکی متفاوت 

بست و امکان کشف علل تکامل اجتماع را از دست ميداد و به درک ايده آليستی تاريخ که افکار را عامل تعيين کنندۀ 

ھمين نواقص و کمبود ھا به ايده آليست ھا و از آنجمله به رئاليست ھا فرصت داد . جريان تاريخ ميداند می پيوست

» نيروی حياتی« غائيت را به ميان بکشند، از وجود نيروی مرموزی به نام که دوباره در پديده ھای زيستی اصل

ماترياليسم مارکسيست بر ھمۀ اين . سخن به ميان آورند و اصل عليت را در پديده ھای مربوط به زندگی نفی کنند

  .معايب غلبه کرد و اصل عليت را به تمام اشکال حرکت ماده گسترش داد

  :حال ببينيم اصل عليت چيست
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عليت شکلی از وابستگی ميان اشياء و پديده ھا و سيستم ھای واقعيت عينی است که به موجب آن يک پديده که علت 

رابطۀ . ناميده می شود تحت شرايط معين، پديدۀ ديگری را که معلول ناميده می شود جبراً و ناگزير بوجود مياورد

  :دميان علت و معلول را در خصوصيات زير ميتوان خالصه کر

  در جھان ھر چيزی را علتی است، -١

 ھر علت معين معلول معينی را ايجاد می کند، -٢

 معلول می انجامد و نمی تواند ناگزير و جبراً به پيدايش) تحت شرايط معين(پديد آمدن علت  -٣

 نجامد،ني

 با پيدايش معلول، علت از ميان ميرود،  -۴

نی آنقدر ناچيز باشد که فقط به کمک علت از لحاظ زمانی بر معلول مقدم است ولو آنکه تقدم زما -۵

 محاسبه بتوان آن را تعيين کرد،

 آنچه در يک ارتباط معلول است می تواند در ارتباط ديگر علت واقع شود،  -۶

رابطۀ علت و معلول برگشت ناپذير است بدين معنی که معلول ھرگز برای علت خود علت قرار  -٧

 .نمی گيرد

اصل عليت . سان، متکی بر تجربيات علمی و در عين حال متکی بر تعقل استاينھا ھمه متکی بر پراتيک ديرينۀ ان

اسالمی به پيروی از برخی » رئاليسم«اما . مانند ھر مقولۀ فلسفی ديگر ثمرۀ تجريد و تعميم پراتيک و تجربه است

  :فيلسوفان غرب تجربه را مالک صحت حقايق علمی نميداند و بر آنست که

علوم نه . فلسفی خالص است و فقط با اصول فلسفی می توان در مقام نفی يا اثبات آن بر آمدقانوِن عليت از قوانين «

  ٥»ميتوانند اين قوانين را رد کنند و نه اثبات

فلسفۀ اسالمی اين خاصيت را دارد که بر مسائل روشن و علمی و حقايقی که انکار آنھا در حکم انکار بديھيات 

 پرده ای از ابھام می کشد و به ماترياليسم که زير بار اين القائات نمی رود است، به خاطر القاء افکار خاصی،

فلسفۀ مارکسيستی، علم به قوانين عام حرکت و ساختمان طبيعت، جامعه و تفکر است و قانون عليت يکی از . ميتازد

  .اين قوانين عام است

» قانون«يرند و آنھا را به ترتيب تحت سه از نکاتی که در اصل عليت آمد فالسفۀ اسالمی سه نکتۀ اول را می پذ

در . يد قرار ميدھند اما نکات ديگر مورد قبول آنان نيستئ را مورد تأ۶ی ذکر ميکنند، نکتۀ عليت، سنخيت و جبِر عل

واقع آنان پيش از آنکه و بيش از آنکه به اصل عليت معتقد باشند به انديشه ھای ديگری پای بندند و ميکوشند اين 

در انطباق با اين انديشه ھا بگذارند، آخر اصل عليت آنچنان بديھی است که مشکل است علناً به نفی آن اصل را 

  .اما می توان با تظاھر به دفاع از آن، آن را از ارزش انداخت. پرداخت

 يا به رابطۀ زمانی توجه کنيم اصل عليت حکم می کند که علت بر معلول مقدم است زيرا معلولی که مقدم بر علت

 فاصلۀ زمانی ميان علت و معلول بر .»با علت در کنار علت باشد برای وجود يافتن، نيازی به علت ندارد«ھمزمان 

زيکی گاھی اين فاصلۀ زمانی آنقدر کوتاه است که حتی در برخی از پديده ھای ف. اوت استحسب حاالِت مختلف متف

ولی در ھر حال فاصله . ا محاسبه ميتوان آن را اندازه گرفتبا وسائل دقيق نيز اندازه گيری آن ممکن نيست و فقط ب
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اصول فلسفه «. در پديده ھای اجتماعی اين فاصلۀ زمانی ميتواند سالھا به طول انجامد. ھميشه بزرگتر از صفر است

  :ظاھراً با اين حکم موافق است چون مينويسد» و روش رئاليسم

  .»ت زيرا تا علت نباشد معلول نخواھد بودعلت بر معلول مقدم و معلول بر علت متأخر اس«

  :اما بالفاصله ميفزايد

 بايد ھر دو جمع بوده و گرد آمده باشند و از ھمين جا روشن است که اين تقدم و تأخر يکزماندر عين حال در «

  ٦.»زمانی نيست

 به اين ترتيب اصل اين جمله بوضوح ميرساند که مراد از تقدم در جملۀ اول تقدم زمانی علت بر معلول نيست و

بنابر اصل عليت، علت بوجود آورنده معلول است و اگر علت و معلول ھر . ال قرار ميگيردؤعليت زير عالمت س

اگر سخن از . دو در يک زمان در کنار يکديگر جمع آمده باشند، ديگر علت در بوجود آوردن معلول نقشی ندارد

سروکار » علتی«ما با . دۀ معلول است و نه معلول وجود يافته علتوجود آورنه تقدم و تأخر زمانی نباشد نه علت ب

  .در چنين صورت سخن از قانون عليت زائد و بيھوده است. که معلول نيست» معلولی«داريم که علت نيست و با 

ارند الزم به تذکر نيست که تقدم زمانی علت بر معلول بدين معنی نيست که ميان ھر دو پديده ای که توالی زمانی د

توالی شب و . دنبال ھم می آيند رابطۀ عليت برقرار استه ولو اين توالی دائمی باشد، ميان ھر دو پديده ای که ب

  .روز، توالی فصول به ھيچ وجه گويای اين امر نيست که شب علت روز است و بھار علت تابستان

ن اصل عليت را پذيرفت و اين تقدم تقدم زمانی علت بر معلول يکی از نکات اساسی اصل عليت است و نمی توا

  .زمانی را نفی کرد

معلول «. باز ھم بر آنست که نه تنھا وجود يافتن معلول بلکه بقای معلول نيز وابسته به علت است» رئاليسم اسالمی«

ز  و اين را به مثابه قانونی منشعب ا٧»ھمانطوری که حدوثاً نيازمند به علت است بقاء آن نيز نيازمند علت است

  :اين حکم را می توان به دو وجه تفسير کرد. عليت قلمداد می کند

. نخست اينکه معلول برای بقاء خود نيازمند به علت است، اما علتی غير از آنچه که به معلول وجود بخشيده است

رکسيست ما(که ماديين » رئاليسم اسالمی«اين مطلب مورد ترديد نمی تواند واقع شود و در اين صورت اين داوری 

طرفدار عدم نيازمندی معلول به علت در بقاء می باشد از ريشۀ نادرست و حاکی از عدم درک ماترياليسم ) ھا

برای مارکسيسم اشياء و پديده ھای جھان پيوسته در حال تغيير و حرکت و تکامل اند و تغيير و . مارکسيست است

ھيچکدام بدون علت پديد نمی آيند و بدون علت بر جای اشياء و پديده ھای جھان . تکامل و حرکت مستلزم علت است

 اشياء و پديده ھا است مجموعۀ تضاد ھای درونی و بيرونی آنھا است و بديھی است بقایآنچه که موجب . نمی مانند

يک تغيير مکان ساده محصول تضاد است تضادی . که در اين مجموعه نقش تعيين کننده با تضاد ھای درونی است

آن را کشف کرد و از آن برای نفی حرکت مدد گرفت در حاليکه اين تضاد درست علت حرکت ) Zenon(که زنون 

علت حرکت، حتی اگر تغيير مکان ساده باشد در خود آن نھفته است، در مبارزۀ نيرو ھای متضاد و گرايش . است

  :ھگل می گويد. ھا و روند ھای متضاد است

ان ميدھند که از آِن ديالکتيسين ھای باستانی است اما از آن نتيجه کشف تضاد ھائی که در حرکت خود را نش«

شود که حرکت وجود ندارد، بلکه بيشتر اين نتيجه حاصل می آيد که حرکت خود تضاد موجود در واقعيت  نمی

  »است
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بديھی است وقتی حرکت در شکل سادۀ مکانيکی، خصلت متضاد داشته باشد، اشکال بغرنج حرکت بدون شک 

  . چنين خصلتی خواھند بوددارای

چيزی جز تضاد نيست که در ھر آن برقرار می شود و حل می شود و به محض آنکه ) به مفھوم بيولوژيک(زندگی 

 به دنبال علتی پديد آمد بقای  ئیند که وقتی شیاينھا ھمه می رسا. اين تضاد نابود شود زندگی نيز متوقف می گردد

اينھا نظرات مارکسيست ھا .  وجود بخشيده استءتی نيست که به شیلت ھمان علاما اين ع. آن نيز بدون علت نيست

در بارۀ اشياء و پديده ھای جھان است که پس از وجود يافتن، بقاء و دوام آنھا نتيجۀ تأثير علل درونی و بيرونی آنھا 

  .است

ويسنده اين است که ه منظور ناينطور مستفاد می شود ک» اصول فلسفه و روش رئاليسم«اما از خالل برخی عبارات 

  :توجه کنيد.  ھمان علتی است که آن را پديد آورده استءعلت بقاء شی

علت محرکه که ھمه جا ھمراه حرکت است ھمانا آن نيروئی است که جسم را در ... مثالً سنگی که حرکت ميکند«

  ٨»مسير معينی ميراند

  ٩»از بين برود و آن حرکت بتواند بوجود خود ادامه دھدمحال است که حرکتی پيدا شود و فاعل مباشر آن حرکت «

وجود خود ادامه دھد که علت آن حرکت از ميان نرود ه اينھا ھمه بدان معنی است که حرکت فقط زمانی می تواند ب

  .و ھمراه معلول بماند

  ١٠»بقای علت در بقای معلول شرط است«

 معلول، علت در حدوث و بقاء که آن را به مثابه قانون از نيازمندی ھای» رئاليسم اسالمی«بدين ترتيب مقصود 

  .قلمداد می کند اين است که ھمان علتی که موجب حدوث معلول است موجب بقاء آن نيز می باشد

يد آن ئيک نمونه، يک شاھد مثال ھم در تأرا ذکر می کند، خود حتی » قانون«که » اصول فلسفه و روش رئاليسم«

ه به ايجاد معلول می انجامد موجوديت خود را از دست ميدھد ديگر علتی نيست که معلول اگر علت ک. نياورده است

تخليه بار الکتريکی که به تندر و آذرخش حيات می بخشد يک آن بيش نمی پايد، از ترکيب . را بدان نياز باشد

 اين دو عنصر که با ترکيب بديھی است آب برای بقاء نيازمند. پديد می آيد) معلول(، آب )علت(اکسيژن و ھيدروژن 

. می انجامد) معلول(به ايجاد دو فوتون ) علت(برخورد يک پوزيترون با يک الکترون . خود از بين می روند نيست

چين خوردگی ھای زمين . بقاء فوتون را نه به الکترون نياز است و نه به پوزيترون که ھيچکدام ديگر وجود ندارند

اثر حرکات درونی زمين پديد آمده اند و ھنوز پس از ده ھا و صد ھا مليون سال بر  دوران ھای زمين شناسی بر در

از ھمان زمان پيدايش چين خوردگی ھا از بين ) درونی زمين حرکات(جای خود باقی مانده اند در حاليکه علت آنھا 

) معلول: (ن می افکند، صدائی بر می خيزد و طني)علت(شما با زخمه، ضربه ای بر سيم تار می زنيد . رفته است

در رابطۀ » اصول فلسفه و روش رئاليسم«در کتاب .  آنی بيش نمی پايد و صدا و طنين را ھمراھی نمی کندهضرب

ميان غايت و فعل، فعل را علت و غايت را معلول می داند و اين درست است چون غايت ھمان ھدف است و برای 

پايان می پذيرد و معلول ) معلول(با ايجاد غايت ) علت( موارد نيز فعل در اين قبيل. نيل به آن بايد به تالش برخاست

تابلو ھای نقاشی و مجسمه ھای ھنرمندان دوران رنسانس اروپا ھنوز شيفتگان . بدون علت به بقاء خود ادامه ميدھد

ن ھا است چشم بر ھنر را به سوی خود می کشد و به يقين در آينده نيز خواھد کشيد در حاليکه آفرينندگان آنھا قر
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ذالک رابطۀ علت و معلول در ھمۀ حاالت به اين  مع. مثال ھای فراوان ديگر می توان ذکر کرد. جھان فروبسته اند

وضوح مشھود نيست و گاھی اينطور به نظر ميرسد که علت با ايجاد معلول از بين نمی رود و در کنار معلول به 

اما اين فقط ظاھر . زوم بقاء علت در بقاء معلول درست از آب در می آيدل» قانون« خود ادامه ميدھد و ظاھراً یبقا

در اين حاالت روابط علت و معلولی، مانند حلقاتی، تند يا کند پشت سر ھم می آيند و تشخيص يک حلقه . امر است

) معلول(در اتوموبيلی که در حال حرکت است در نظر اول علت حرکت از خود حرکت . از ميان حلقات آسان نيست

اما در واقع حرکت اتوموبيل مرکب از يک سلسله اجزائی است که ھر . جدا نيست علت و معلول در کنار يکديگرند

با حدوث جزئی از ) علت(ھر حرکت پيستون . يک از آنھا معلول يک حرکت مشخص پيستون يا پيستون ھا است

جای آن را می گيرد و اين عمل به )  پيستونحرکت جديد(پايان می يابد، بالفاصله علت جديدی ) معلول(حرکت 

روشن است که در ھر حلقه، در ھر جزئی از حرکت، باز علت با حدوث معلول از . طور مستمر تکرار می شود

  .ميان می رود با آنکه ظاھراً علت و معلول در کنار ھم قرار دارند

به ) علت(ی نمايد که تکامل نيرو ھای مولد در رابطۀ ميان تکامل نيرو ھای مولد و پيشرفت علوم باز ھم چنين م

می انجامد و بر عکس بسط و توسعۀ دانش بشری خود منشاء تکامل نيرو ھای مولد ) معلول(پيشرفت دانش بشری 

 مدعی شود، علت و است و ھمين ظاھر است که دکتر شريعتی را به اشتباه می اندازد و او را بر آن ميدارد که

معلول به طور متقابل علت و معلول يکديگرند چون تکامل نيرو ھای مولد علت پيشرفت علوم است و پيشرفت علوم 

تکرار می شود که » اصول فلسفه و روش رئاليسم«ھمين اشتباه به صورت ديگری در . علت تکامل نيرو ھای مولد

ه رابطه ھای مشخص علت و معلولی توجه کنيم مسلم است که يک بعداً خواھد آمد ولی چنانچه در اين حکم عام ب

  .علت مشخص با ايجاد معلول، خود از ميان می رود و معلول را به بقای آن نيازی نيست

بدينسان از تمام آنچه که . ھر علت مشخص با ايجاد معلول مشخص معدوم می شود و ھمراه با معلول باقی نمی ماند

اما برای . انسان می آموزد قانونی مبنی بر بقاء علت ھمراه با بقاء معلول بيرون نمی آيدپراتيک تجربه و علم به 

مھم نيست که علوم در اين باره چه می گويند يا پراتيک و تجارب و حتی مشاھدات » اصول فلسفه و روش رئاليسم«

  .است» فتوای عقل و فلسفه«مالک برای او . انسان چه نتيجه ای بدست ميدھند

 مسئله را جزء مسائل فلسفی خالص بايد تلقی کرد که به ھيچ اصل تجربی يا غير تجربی خارج از حوزۀ فلسفه اين«

  ١١»اين مسئله جزء مسائلی است که تحقيق در آنھا فقط از راه برھان عقلی ميسر است... متکی نيست

ا آن در تضاد است، بدابحال برای او فلسفه چنين حکم کرده و چنين قانونی بدست داده، اگر واقعيت خارجی ب

قوه ای متحد با خود «او نيرو ھای مرموز و مجھولی به پيش می کشد و حتی در جسم در حال حرکت ! واقعيت

  :کشف می کند» جسم

فاعل مباشر حرکت ھر جسمی قوه ای متحد با خود جسم است نه قوۀ خارجی و حتی حدوث حرکت نيز اثر «

  ١٢»اند بوده باشدبالواسطۀ نيرو ھای خارجی نمی تو

که آن » قوۀ مجھول متحد با جسم«اين . رئاليسم اسالمی طالب مجھوالت است و اگر مجھولی نباشد آن را می آفريند

شما با پا ضربه ای به توپ فوتبال می زنيد و آن را با . می نامد در حدوث و بقاء حرکت ھمراه آنست» طبيعت«را 

علت حرکت آن نيروئی است که با ضربۀ پا به توپ وارد . ی آوريدسرعت معين و در جھت معين به حرکت در م

اين . اين تجربۀ روزمرۀ ھر کودکی است که با توپ بازی می کند. سرعت حرکت بسته به شدت ضربه است. می آيد
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ھر جسمی ھميشه به حالت سکون باقی ميماند مگر آنکه قوه ای بر آن وارد : ھمان قانون نيوتن سه قرن پيش است

آنچه توپ را از حالت سکون به  حرکت در مياورد . د و او را مجبور کند از حالت سکون به حالت حرکت در آيدشو

اين نيرو با ضربۀ پا قطع می شود ولی حرکت توپ ادامه می يابد و اين . ھمان نيروئی است که بر آن وارد می شود

اما رئاليسم اسالمی به اين واقعيت روشن . نيستھمراه با حرکت ) نيروی ضربۀ پا(بدان معنی است که علت حرکت 

» قوه ای متحد با جسم«، علت، حتی علت حدوث حرکت ھم نيستکار ندارد برای او ضربۀ پا که قوۀ خارجی است 

خورد و جھت حرکت و سرعت آن  توپ در حرکِت خود، به مانعی بر می! است که ھمه جا ھمراه حرکت است

ول ؤاما برای رئاليسم اسالمی مس. است جھت مانعی است که توپ به آن برخورد کرده علت اين تغيير. تغيير می کند

  ii!با توپ است» قوۀ متحد«تغيير جھت، مانع نيست 

جسم، مجھولی که برای درک » طبيعت«لۀ روشن و عادی را چرا بايد با نيروئی مرموز يا أمعلوم نيست اين مس

ار آميز ساخت؟ در فلسفۀ الھی بايد به ھر قيمت شده ولو به قيمت حرکت مطلقاً نيازی به آن نيست تاريک و اسر

 معلول دخيل دانست و وقتی پندار و توھم جای حقيقت را گرفت آن ی علت را در بقایتوسل به پندار و اوھام بقا

 و به وی ھر گونه پنداری باز است و می توان ِجن و پَری و مالئکه را جامۀ عينيت و واقعيت پوشانيدروقت در بر

  .خورد ديگران داد

اسالمی مدعی است » فلسفۀ«بقاء علت در بقاء معلول، آنطور که » قانون«مطالب فوق ھمه دال بر اين امر است که 

در گذشته نيز شواھدی ذکر کرده اند مانند پدری که به فرزند حيات ميدھد ولی » قانون«در رد اين . واقعيت ندارد

ر نياز نيست يا بَنا که خانه ای می سازد، خانه بر جای می ماند و بَنا می ميرد و می  حيات به پدیفرزند را برای بقا

. بَنا ابتدا خانه را در مغز خود می سازد و ھدف او از ساختن خانه سکونت در آنست. »ھزاران مثال ديگر«پوسد و 

عل علت وجود غايت است شک و در اينکه ف«... سپس با ِگرد آوردن وسائل ساختمان با فعل خود به تحقق می بخشد

اسالمی درست باشد فعل بنَا که به ساختمان خانه منجر شد، بايد » فلسفۀ« اگر قانون من در آوردی ١٣»ترديدی نيست

وضوح به شما می گويد که بنَا با ساختمان خانه به فعل خود خاتمه ه در بقای خانه نيز ادامه يابد حال آنکه واقعيت ب

اصول «عجب آنکه استدالل حاشيه نويس . بقاء به فعل بَنا که پايان يافته ديگر احتياجی نداردمی دھد و خانه برای 

  :توجه کنيد. در واقع به رد آن منتھی می گردد» قانون«در اثبات » فلسفه و روش رئاليسم

در (عينه است بَنا علت حرکاتی است که انجام ميدھد و نه علت ساختمان که مجموعه ای از مواد با خاصيت ھای مت«

ضامن بقای ساختمان آن موادی است که با خواص )ف. اينجا وسائل ساختمان با علت ساختمان اشتباه  شده است

  ١٤»...متعينه در آنجا به کار رفته

 و لذا فعل بَنا است که علت ساختمان خانه است و اگر »در اينکه فعل علت وجود غايت است شک و ترديدی نيست«

 روشن است »آن موادی است که با خواص متعينه در آنجا به کار رفته«فعل بَنا نيست بلکه » انضامن بقای ساختم«

 علت در یبقا» قانون«که بر اثبات » دليل«چنانکه می بينيم اين . که علت بقاء خانه ھمان علت وجود خانه نيست

  .ن توجه نکرده استاست که اقامه کننده خود بدا» قانون« معلول اقامه شده درست در جھت رد یبقا

 معلول از کجا سر چشمه می گيرد؟ ريشۀ اين ی علت در بقایاصرار در ابداع بقا: ال پيش می آيدؤاکنون اين س

 ی علت در بقایمن در آوردی که ھمه چيز عليه آن حکم می دھد از کجا آب می خورد؟ عدم اعتقاد به بقا» قانون«

جھان «شود، بدين معنی است که آفريدگار در روز اول، روزی که معلول، وقتی در مقياس جھانی در نظر گرفته 
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شد، به جھان وجود بخشيد و آن را در حرکت و تکامل انداخت و از آن پس ھمه چيز به خودی خود و » نبود و بود

 معلول به اين معنی است که آفريدگار ی علت در بقایعدم اعتقاد به بقا. از روی جبر و ضرورت صورت می پذيرد

آفريدگار جھان را آفريد ولی در تغييرات و تحوالتی که .  آن نيستیلت حدوث جھان و اشياء آنست ولی علت بقاع

اين نقطه نظر اگر چه آفريدگار را در مقام الوھيت باقی می . پس از آفرينش در جھان روی ميدھد ديگر نقشی ندارد

زد وانگھی اگر آفريدگار فقط علت حدوث جھان است، گذارد ولی پايه ھای مذھب و معتقدات مذھبی را در ھم می ري

دست فراموشی سپرد به ويژه ه در بررسی اشياء، پديده ھا، پروسه ھا و سيستم ھا ميتوان او را کنار گذاشت و حتی ب

که روز ازل با پيشرفت علم کيھان شناسی پيوسته و بيش از پيش به عقب رانده می شود و بيشتر از اليتناھی بودن 

آنھم در روزی ( آن محدود شود یبديھی است آفريدگاری که نقش او فقط به آفرينش جھان و اشيا.  حکايت داردزمان

تدريج از اذھان محو می شود و در بوتۀ فراموشی و نسيان ه ب) که پيشرفت علم آن را بی نھايت از ما دور می کند

از اين گذشته، اين .  شاھد آن باشد و چاره ای نينديشدمی افتد، چيزی که رئاليسم اسالمی مانند مذاھب ديگر نميتواند

امر مسلمی است که جھان متغير و متحول و متکامل در بقای خود چيزی جز حدوث جديد و آفريده ھای نو نيست، 

و لذا اگر جھان با دست آفريدگاری احداث شده، حدوث و آفرينش .  جھان از حدوث و آفرينش جدا نيستیبقا

  .حدوث و آفرينش، آفريننده می خواھد اعم از آنکه ديرينه باشد يا نو. د با دست آفريدگار انجام گيردروزمره نيز باي

معلول ضروری ی  علت در بقایبقا«اسالمی ناگزير بايد به اين انديشۀ بی اساس که » فلسفۀ«نتيجۀ اينھا ھمه اينکه 

 که در اين جھان حادث و آفريده می شود دور چگونه ممکن است آفريدگار را از آنچه. بدھد» قانون«صورت » است

. نگه داشت؟ آفريدگار نه تنھا آفرينندۀ جھان است بلکه علت واقعی ھمۀ حوادثی است که در جھان روی ميدھد

است و اين بدان معنی است که ھر آنچه در اين جھان می گذرد با » علت العلل«نيست » علت اول«آفريدگار تنھا 

 ھمۀ پيش آمد ھا و حوادث ولؤاو را مسدانستن، ذات و مشيت » للعلت الع«آفريدگار را . اراده و قدرت او است

علت . شمردن در واقع نفی اصل علت و معلول است، حاکی از آنست که علت فقط به ظاھر، به معلول وجود ميدھد

تی و ھمکيشان او از دکتر شريع. و علت ھمۀ علت ھا است» علت العلل«اصلی ھر معلول ارادۀ آفريدگار است که 

و اصل عليت را نمی توانند منکر شوند چون اين اصل در زمره بديھيات است و از سوی ديگر نمی » جبر«يکسو 

توانند ارادۀ آگاه را از صحنۀ طبيعت حذف کنند، اراده ای که ھمه چيز با دست او و ارادۀ او انجام می گيرد، اراده 

  ١٥».علتی که معلول ھيچ علت قبلی نيست«است،  »علت العلل« است، »علت اولی«ای که 

 علت ھا و نيرومندتر از ھمۀ آنھا است به علتی که معلول ھيچ ۀ، به وجود علتی که علت ھم»علت العلل«اعتقاد به 

علت قبلی نيست نه تنھا نفی اصل عليت که افتادن در فاتاليسم است، فاتاليسم اعتقاد به سرنوشت است، اعتقاد به اين 

ه ھر پيش آمد در طبيعت، در جامعه و در انسان محصول قضا و قدر است و انسان در برابر آن کامالً بيچاره امر ک

در گذشته روحانيت به مردم چنين می آموخت که سرنوشت ھر کس گويا بر پيشانی او نقش بسته و انسان . و ناتوان

برای شما از کتاب آسمانی . يزی ھم بر آن نيستبه راھی می رود که ارادۀ آگاه از پيش برای او تعيين کرده و گر

 قديًر، اما اين شيوۀ برخورد به انسان و اعمال ءً ء و تذل من تشاء، انک علی کل شیتعزمن تشا: نقل می کردند که

وليتی مبرا ميدارد، افسانۀ مکافات و پاداش را بر باد ميدھد، ؤيان زندگی، شخص را از ھر گونه مسانسان در جر

محافظ سازمان امنيت او را » مالئک«اگر شاه در کاخ نياوران می زيست و .  عدالتی را توجيه می کندھرگونه بی

از ھر گزندی مصون می داشتند و اگر بينوای گرسنه در زاغۀ تاريک و سرد، زندگی می گذارند، ھمه مشيت ارادۀ 

                                                 
 )٩٨. ، ص»فلسفۀ انسان«دکتر شريعتی،  (-  15
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خ نشينان بر می خيزد، با وعدۀ آخرت و بھشت اينجا است که ارادۀ آگاه به ياری کا. آگاه است و بايد آن را پذيرا شد

  :اين انديشه به زبان فلسفی چنين بيان می شود. به گرسنگان و محرومان آنھا را از عصيان و سرکشی باز ميدارد

و ھيچ . ھر حادثۀ ای که فرض شود مستقيماً صادر از ذات باری است. ارادۀ ذات حق شامل جميع حوادث است«

ترياق تأثيری در بھبود ... اگر می بينيد که فالن ترياق دفع سم می کند. ين حادثه دخيل نيستچيزی ديگر در وجود ا

اساساً اسباب و مسببات به . بعد از استعمال ترياق بھبودی و شفا می دھد... يافتن ندارد، بلکه ارادۀ خداوند است که

نچه را مسببات می پنداريم، پشت سر آن معنی واقعی معنی ندارد و اين عادت حق است که جاری شده بر اينکه آ

چيزھائی که اسمشان را اسباب گذاشته ايم ايجاد کند بناًء عليھذا ھيچگونه رابطۀ علی و معلولی و شرط و مشروطی 

و سببيت و مسببيت بين حوادث جھان موجود نيست و تمام حوادث مستقيماً و بالواسطه مربوط است به ارادۀ ذات 

ھا نيز که جزء حوادث اين جھان است ھمين حکم را دارد يعنی خود انسان ھيچ دخالتی ندارد و افعال انسان . باری

  ١٦»آن فعل مستقيماً ناشی از ارادۀ حق است

وقتی در جھان ھر حادثه ای از آنجمله ارادۀ انسان مستقيماً ناشی از ارادۀ آگاه است ديگر جائی برای اصل عليت 

  .باقی نمی ماند

ناميد آنگاه اين عنوان را نميتوان در مورد ماديون به کار برد چون » جبری«ريه فوق را بتوان اگر ھواداران نظ

 ميالدی ھمه چيز را تابع قوانين عادی و اصل عليت می ١٨ و ١٧ماديون حتی پيروان ماترياليسم مکانيک قرون 

ر اينجا مترادف با فاتاليسم است، يعنی د» جبر«اصطالح . طبيعی يا اراده ای آگاهالشمردند و نه تابع نيروئی ماوراء 

قضا و قدر، مشيت الھی، چون در ھر دو حال در جھان ھمۀ پيش آمدھا حتی افعال انسان مستقيماً ناشی از ارادۀ حق 

  .است

می نامد، غافل » مغالطه«به طور غير مستقيم ) آنچه در فوق آمد(نظر اَشاعره را » اصول فلسفه و روش رئاليسم«

. ئی که در وفاداری آنان به اسالم ترديد نيست ابراز شده و می شود»علما«ين نظر ھم اکنون از جانب از اينکه ا

  :دستغيب که مورد احترام ھمۀ رھبران جمھوری اسالمی است، مسلمين را چنين ارشاد ميکند» شھيد محراب«

چون به مقصود رسيد آن را از بشر برای رسيدن به منفعتی يا نجات از ضرری به اسباب آن پناھنده می شود و «

ھمان سبب می داند در حاليکه واقعاً نفع رساننده و نجات دھنده خداوند است به وسيلۀ اسباب و پس از دقت خواھد 

و تأثير آنھا از او است و ظھور اثر از آنھا ھم، دانست که تمام سبب ھا آفريده شده و ساختۀ آفريدگار جھان است 

  )١٨٨سورۀ اعراف، آيه (قل ال اَملِک لنفسی نفعاً و الضراً االماشاءهللا . »و استمتوقف به خواست و اذن ا

پس . سنت الھی بر اين جاری شده که تربيِت بندگان و اصالِح کار ھای آنھا را از مجاری اسباب قرار داده است«

که اگر او نخواھد باشد و بداند عاقل دست به ھر سببی که دراز می کند بايد نظر به سازنده و آفرينندۀ آن سبب داشته 

ھيچ «بدون وسيلۀ آن سبب يا سبب ديگری که گمانش را نمی برد يا ه  چنانچه اگر او بخواھد ب.اثر پيدا نخواھد شد

  ١٧».سببی منظور را عملی می فرمايد

» چ سببیبدون ھي«کلمات . ی ابراز می شودا کلمات ديگری از جانب آيت اللھاست که ب» اَشاعره«اين ھمان نظر 

ميريزد و بی پرده و با صراحت اصل عليت را نفی می کند » اصول فلسفه و روش رئاليسم«وی دست رآب پاکی بر

  .عملی می شود» بدون ھيچ سببی«) معلولی(» منظوری«چون 

  :رفسنجانی توجه کنيد» حجت االسالم والمسلمين«به اين درفشانی 

                                                 
 )١۶٨. ، ص٣جلد» فلسفه و روش رئاليسماصول «نقل از  (-  16
 ) بن نقل از روزنامۀ کيهان» قلب سليم«از کتاب  (-  17
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که اگر نخواھد ھيچ نيست و اگر بخواھد ھمه چيز ھست، آنچنان آنچنان خداوند مالک مخلوقات و موجودات است «

مخلوقات و موجودات در ماھيت خودشان ھيچ اند و ھستند که منھای خدا و بدون ارتباط با خدا به ھيچوجه قابل 

  ١٨».تحقق و تصور نيستند

ن، ھيچ موجود و ھيچ حادثه اگر در جھان ھر چيز را علتی است بنابر اي. نفی اصل عليت به ھمين جا خاتمه نمی يابد

اين اصل در ھمه جا، در طبيعت، در جامعه، در تفکر حاکم است و اين . ای بدون علت نيست و نميتواند باشد

نيز آن را آنچنان اصلی ميداند که نفی آن ھمه چيز را » اصول فلسفه«. موضوعی نيست که بتوان آن را انکار کرد

.  ناگزير است اصل عليت را نفی کند در عين آنکه برای اثبات آن يقه ميدراندمعذالک رئاليسم اسالمی. درھم ميريزد

اصل عليت، وجود بدون علت را نمی پذيرد و در نتيجه وجود آفريدگار را که موجود و حادث . دليل آنھم روشن است

ع کرد و در اين ال می برد و لذا يا بايد اصل عليت را پذيرفت و با پيگيری از آن دفاؤنيست به زير عالمت س

دور افکند و به دنبال وجود بدون علت رفت، ه صورت جائی برای آفريدگار باقی نمی ماند و يا اصل عليت را ب

چون اگر وجودی بدون علت باشد دليلی نيست بر آنکه موجودات ديگری يا حتی ھمۀ موجودات بدون علت پا به 

سخن می » منظوری بدون سبب« دستغيب از عملی شدن بيھوده نيست که آيت هللا. عرصۀ وجود نگذاشته باشند

  .گويد

اما از عجائِب فلسفۀ اسالمی اينکه رئاليسم ھم اصل عليت را می پذيرد و ھم وجود بدون علت را و اين تناقض 

  .آشکار را می کوشد با روش ھائی که به آن جز سفسطه نمی توان نام نھاد توجيه کند

ضرورت «خواننده يا شنونده به زبان عربی روی می آورد و دو اصطالح او در وھلۀ نخست برای گيج کردن 

  .را اختراع می کند و تحويل شيفتگان فلسفۀ اسالمی ميدھد» ضرورت بالذات«و » بالغير

ضرورت بالغير يعنی اينکه موجودی در وجود مستند به غير باشد و از ناحيه آن غير که علت وجود او است وجود «

ضرورت بالذات يعنی اينکه موجودی بدون استناد به ھيچ علتی موجود بودن و «کند و » و ضرورت وجود کسب

  ١٩»قائم بالغير

يعنی چيزی که علت » ضرورت بالذات«يعنی چيزی که علت می خواھد و » ضرورت بالغير«به عبارت ساده تر «

د و اگر اين علت نبود پديده ھر پديده ای که پديدار می شود علتی داراما اگر بر طبق اصل عليت . خواھد نمی

چيز بدون علت پذيرفتنی نيست و » اگر ھر چيز نيازمند علت است« يا به عبارت ديگر ٢٠»مفروض نيز نبود

ھر چيز (نمی توان ھم به قانون عليت باور داشت . نمی تواند باشد» موجودی بدون استناد به ھيچ علتی موجود«

با بازی با » ضرورت بالذات«و » ضرورت بالغير«تناقض ميان . و ھم چيز بدون علت را پذيرفت) علتی دارد

  .حل نمی شود» باتالعب باالفاظ«کلمات يا به قول آنھا 

رئاليسم » مدتی اين مثنوی تعطيل شد«از اصل عليت، پس از آنکه » دفاع« و ٣چند ده سال پس از انتشار جلد 

  .وازد برای حل تناقض فوق آھنگ ديگری می ن١٣۵٠اسالمی در سال 

اين نيست که ھر موجودی علتی می خواھد، بلکه اين است که ھر حادثه ای ) قانون عليت(مضمون قانون نامبرده «

  ٢١»علتی از برای پيدايش وی ضرورت است» نبود و شد«علتی دارد يعنی چيزی که 

                                                 
 )٠۵.١٠.١٣۶١از خطبۀ اقتصادی، قسمت يازدهم، اطالعات  (-  18
 )٩٠. ، ص٣، جلد »اصول فلسفه« (-  19
 )تکيه از من) (١١٧. همانجا، ص (-  20
 )۶۴. ، ص۵جلد  (-  21



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

ھر پديده « معنی بود که قبالً اصل عليت به اين. بدين ترتيب رئاليسم اسالمی احکام گذشتۀ خود را فراموش می کند

مضمون « و اکنون بدين معنی است که »که پديدار می شود علتی دارد و اگر اين علت نبود پديده مفروض نيز نبود

اگر .  از اين صريحتر نمی توان قانون عليت را نفی کرد.»قانون عليت اين نيست که ھر موجودی علتی می خواھد

به . يازمند نيست معلوم می شود قانون عليت قانون نيست چون شمول نداردھر موجودی برای پديد آمدن به علتی ن

گذاشته » حادثه«و » موجود«آنجا که از اصل عليت سخن می رود فرقی ميان » اصول فلسفه«، ٣عالوه در جلد 

کدام . دانجامد و موجودی پديد می آيد ولو آنکه اين موجود ديری نپاي چون ھر حادثه ای به آفرينشی می. نمی شود

ھر موجودی حدوث است و تفاوتی ميان حادثه و . نگيرد» نبود«خود را از » بود«موجودی را ميتوان يافت که 

برای فلسفه درک ديگری از قانون » موجود«و » حادثه«موجود نيست و نمی توان به صرف فرق گذاشتن ميان 

... «: ن حادثه و موجود تساوی برقرار استھمه جا ميا» اصول فلسفه «٣در جلد . عليت سوای درک علم قائل شد

موجودات جھان نظام جبری و  نظام«). ١۴٣.ص(» ...موجوداتی که به صورت حادثه اکنون در اين جھان ھستند

ھر حادثه ای و پديده ای در جھان که انگشت برويش بگذاريم بايد گفت که «)  ٩٠ و ٨٩. ص (»ضروری است

می شود به يکبار ميان » خون شير«اما پس از آنکه ). ١٩٢. ص( »موجودی است که وجودش ضروری است

تو . نياز به علت دارد) حادثه(علت نمی خواھد و ديگری ) موجودی(موجود و حادثه آنچنان جدائی ميافتد که يکی 

» نظام ضروری حوادث«را با » نشانيدن، نظام ضروری موجودات جھان» «موجود«را به جای » حادثه«گوئی 

را به جای اصل علی و نفی آن گذاردن، » بالذات«و ضرورت » ضرورت بالغير«ردن يا باالخره الفاظ جانشين ک

در ماھيت امر تغييری می دھد و معجزه ای به وقوع می پيوندد که به کمک آن اصل عليت را ميتوان با نفی اصل 

ون علت سازگار نيست، يا بايد واقعيت اين است که اصل عليت با موجودی يا وجودی بد. عليت به سازش واداشت

اصل عليت را پذيرفت و در اين صورت وجود بدون علت در زمره محاالت است و يا وجود بدون علت را پذيرفت 

آشتی دادن اين دو حکم متضاد کوشش عبثی است و با ھيچ سفسطه ای نمی . و ناگزير اصل عليت را کنار گذارد

  .توان آن را توجيه کرد

اگر ھر موجودی علت خود را از ناحيه موجود ديگری کسب می کند، نظام موجودات جھان . يستاين ھنوز تمام ن

که جبری و ضروری است ناگزير زنجير يا سلسله ای را تشکيل ميدھد که ھر حلقه معلول حلقۀ قبل و علت حلقۀ بعد 

اما اينکه آيا اين . ز ھستبر می آيد مورد قبول رئاليسم اسالمی ني» اصول فلسفه«اين مطلب چنانکه از . است

سلسله، نامتناھی يا متناھی ھست ميان ماترياليسم و رئاليسم اسالمی اختالف پيش می آيد و اين ھم امری کامالً 

 علل و معلوالت را اليتناھی می داند و بنابر اين در دفاع از ۀطبيعی است که ماترياليسم، اين زنجير و اين سلسل

و يسم اسالمی اين سلسله را به وجودی قائم بالذات يعنی وجودی بدون علت ختم می کند رئال. اصل عليت پابرجا است

» مستقل و قائم بالذات«موضوع سلسله و علل و معلوالت که به وجودی . فتددر نتيجه از اصل عليت دور می ا

  .منتھی می شود ھمان موضوع نفی اصل عليت است که چھرۀ ديگری به خود می گيرد

اصل عليت، برگشت ناپذير بودن رابطۀ علت و معلول است به اين معنی که معلول نمی تواند برای آخرين نکتۀ 

به طور متقابل ممکن نيست ) ب(باشد، معلول ) ب(علت ) الف(علِت خود علت قرار گيرد، به عبارت ديگر اگر 

مثالً باال رفتن درجۀ . استوجود می آيد که از محاالت ه در غير اين صورت دور تسلسل ب. واقع شود) الف(علت 

حرارت در اطاق علت باال رفتن درجۀ گرما سنج است ولی باال رفتن درجۀ گرما سنج علت باال رفتن درجۀ حرارت 

اطاق نيست، علت انبساط فلزات حرارت است، ولی علت حرارت، انبساط فلزات نيست، علت آتش سوزی آتش است 

ما . ھر کس با اندک تأملی می تواند اين حقيقت روشن را دريابد. هولی علت آتش، آتش سوزی نيست وغيره وغير
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نيز در » اصول فلسفه«. قبالً ديديم چگونه دکتر شريعتی اصل برگشت ناپذير بودن علت و معلول را انکار می کند

  :اين نظر با دکتر شريعتی ھمراه است و در آنجا که غايت و علت غائی را مطرح می کند می نويسد

، ولی اين غايت نسبت به يکديگر عليت متقابل دارند يعنی ھم فعل علِت غايت است و ھم غايت علِت فعلفعل و «

  »عليِت متقابل از قبيل دور تسلسل که امری محال است، نيست

  :و توضيح ميدھد

خر است از وجود فعل، علت وجود ؤحو نيست که وجود خارجی غايت که مدخالت غايت در وجود فعل به اين ن«

بلکه به اين نحو است که وجود غايت در مرتبۀ وجود فاعل، علت وجود فعل . عل است زيرا اين محال و ممتنع استف

است و به عبارت ديگر توجه فاعل به غايت، علت وجود فعل است و اگر اين توجه و ميل به غايت در فاعل نبود 

  ٢٢»ھرگز فعل وجود خارجی پيدا نمی کرد

الل به کار رفته اين است که نويسنده وجود خارجی غايت را که معلول است با غايت سفسطه ای که در اين استد

 که یھدف به مثابه تصوير فکری با ھدف. يافته يکی دانسته استذھن فاعل نقش بسته و ھنوز وجود نآنگونه که در 

ی که پايان يافته و به اولی علت فعل است و دومی معلول فعل، فعل. تحقق پذيرفته و وجود خارجی يافته يکی نيست

يکی ايده ای و ديگری مادی و اگر اين : ما در لفظ غايت با دو محتوا سر و کار داريم. تحقق ھدف منتھی شده است

از ھمين جا ناشی می شود که در واقع بازی با لفظ » رئاليسم اسالمی«اشتباه . دو را نبينيم راھی به خطا رفته ايم

پس فعل علت . انسان را بر می انگيزد که با فعل خود به غايت وجود بخشد) ھدف(» غايت«توجه به . است» غايت«

، علت وجود فعل نمی تواند »خر است از وجود فعلؤم«اما وجود خارجی غايت چون . استتحقق و وجود غايت 

ديگر علت فعل و غايت نسبت به يک«اما چون در رئاليسم اسالمی گويا الزم است » اين محال و ممتنع است«. باشد

» توجه فاعلی به غايت«در نتيجه موضوع . ممکن گردد» محال و ممتنع«باشند، بايد ترفندی به کار برد که » متقابل

  .و البته پس از آنکه غايت وجود خارجی پيدا کرد، به ميان کشيده می شود

ين می رود و طبيعتاً چيزی که نيز از ب» توجه به غايت«بديھی است که پس از وجود يافتِن غايت، نه تنھا فعل بلکه 

شما پيش از آنکه پيکری را بتراشيد، تابلوئی را نقاشی کنيد يا شال . وجود خارجی ندارد نمی تواند علت واقع شود

اما وقتی پيکر . ھست و ھمين توجه است که شما را به فعل بر می انگيزد» توجه به غايت«گردنی را ببافيد در شما 

توجه «ديگر سخن از ) به غايت( نقاشی کرديد و شال گردن را بافتيد با تحقق بخشيدن به ھدف را تراشيديد، تابلو را

باطل است چون » وجه به غايت علت وجود فعل استت«بی معنی و بی محتوا است و بنابر اين تصديق که » به غايت

ھمان (يت سخن از وجود فعل به ھمين ترتيب پس از وجود يافتِن غا. اساساً توجھی نيست که علت فعل واقع گردد

سخنی بيھوده است چون فعل علت غايت است و پس از پيدايِش معلول ) فعلی که به غايت تحقق بخشيده و پايان يافته

  .ابد و ضرورت خود را ھم از دست ميدھد يپايان می

. به سود خود بگيردرئاليسم اسالمی کوشش عبثی به خرج ميدھد که اصل عليت را در خود بگنجاند و از آن نتايجی 

اما اصول مبتنی بر علم و از آنجمله اصل عليت، مورد قبول رئاليسم نيست و نمی تواند باشد چون در تضاد با 

علم و دانش امروزی چيزی نيست که بتوان به سھولت آن را ناديده انگاشت به ويژه که در . معتقدات اسالمی است

آيا ميتوان علم و دانش .  بر می افرازد که مبتنی بر علوم و تکامل آنھاستبرابر رئاليسم اسالمی، فلسفۀ مارکسيسم قد
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اکنون . امروزی را در خدمت مذھب گذاشت؟ مسيحيت مدت ھا است به اين کوشش دست زده و موفقيتی نيافته است

  .رئاليسم اسالمی در اين راه گام بر ميدارد و سرنوشتی بھتر از رئاليسم مسيحی نخواھد داشت

السفۀ اسالمی که خود پای بند اصل عليت نمی باشند، مارکسيسم را سرزنش می کنند که گويا گرفتار تناقض ھمين ف

  :گوئی است چون

از طرفی خود را به نظام علی و معلولی معتقد نشان ميدھد و از طرف ديگر جبر علی و معلولی را دليل بر نفی «

ن پيدايش موجودات بر طبق نظام علی و معلولی جبری و مبداء کل و صنانع کل می گيرد و ادعا می کند که چو

انِع کل معنا ندارد، زيرا وجود ھر موجودی به طور وجوب و جبر و اپذير است فرض وجود مبداء کل و صخالف ن

ضرورت است و ھر موجودی در مرتبۀ خود واجب الوجودی است پس فرض واجب الوجودی که خالق کل 

ماديين نعل وارونه می زنند زيرا اساس ماديت و انکار مبداء کل روی بنای صدفه .. .موجودات باشد چه لزومی دارد

و نفی نظام علی و معلولی است نه روی اثبات آن، ليکن ماديين چون چاره ای از قبول قانون عليت و معلوليت نمی 

   ٢٣»بينند فھميده يا نفھميده بين جبر غبری و جبر ذاتی اشتباه می کنند

ماترياليسم . است که بيھوده به اصل عليت می چسبد در حاليکه به آن اعتقاد ندارد» رئاليسم اسالمی«اين در واقع 

، در نتيجه اين می شود که وجود بدون علت مغاير با اصل عليت »در جھان ھستی ھر چيز علتی دارد«: گويد می

ھر « رئاليسم تصديق اول را يعنی .اين دو حکم مکمل يکديگرند و کامالً در چارچوب اصل عليت می گنجند. است

» قائم بالذات«پذيرد اما از آن نتيجۀ معکوس می گيرد و مدعی می شود که وجود بدون علت و  می» چيز علتی دارد

است، بی اعتنائی به اصل عليت است و اين حتی با منطق صوری خود آنھا ھم » جر زدن«ھم ھست و اين ديگر 

ھر انسانی بر روی دو پا راه می رود ولی وجود انسان چھار پا را ھم :   بگوئيماين بدان می ماند که. نمی خواند

ھر سنگی که به فضا پرتاب می شود به زمين می افتد نتيجه بگيريم که سنگی ھست «بپذيريم و يا از اين تصديق که 

اگر ميان . استپذيرفتن وجود بدون علت نشانۀ طرد اصل عليت . فتدس از پرتاب به ھوا به زمين نمی اکه پ

يکی نعل وارونه بزند، اين يک مسلماً ماترياليسم مارکسيست نيست، » رئاليسم اسالمی«ماترياليسم مارکسيست و 

  .رئاليسم اسالمی است

  

 

                                                 
i  -» موجودات غير زنده هنوز هم درخت را مانند سنگ در عداد » عالمه بزرگوار

 )اصول فلسفه و روش رئاليسم. (قرار ميدهد و اين جهالت براستی شگفت انگيز است
ii  - تا قبل از نيوتون وقتی جسمی توسط محرکی به حرکت در ميامد چنين تصور 

ميرفت که در درون جسم محرکی است، نيروئی است که پس از حذف محرک خارجی حرکت 
که اين نيرو مصرف می شود جسم از حرکت باز می را مداومت می بخشد و زماني

در مورد جسمی که به هوا بر می خيزد و سپس فرو می اوفتد توضيح ميداد . ايستد
که در آغاز اين نيرو بر وزن جسم غلبه دارد و جسم صعود ميکند اما به زودی 

شود و وزن جسم بر نيروی درونی می چربد و در اين صورت جسم   رابطه معکوس می
 .قوط می کندس

اصالً از ارسطو است که در تمام دوران قرون وسطی باقی » نيروئی درونی«تئوری 
معذالک رئاليسم اسالمی دست از آن . مانده است، نيوتون به اين تئوری پايان داد

بر نداشته است و اساسًا فلسفۀ اسالمی، عليرغم پيشرفت های علمی و حتی فلسفی 
 .ن وسطی گامی هم فراتر نگذاشته استقرون اخير هنوز از حدود قرو
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