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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  رھا .س
 ٢٠١٣ دسمبر ٠٩

  

  تحت عنوان» مطھری«جستارھائی در نقد خز عبالت 
 »علل گرايش به مادی گری «

  بخش پنجم

  »جبر واختيار«

را روشن می ساختم و به طور مشخص روی آن » عليت«د که در نخست بايد اصل ھرچند اساسی تر قسمی بو [

موضوع مکث می کردم، زيرا موضوعی که فعالً برای بحث انتخاب شده است، ضرورتاً واساساً بايد از درون اصل 

شکلی مواجه نمی با م» جبر واختيار«بعد از اين که اصل عليت برای ما مفھوم شد، در فھم مسألۀ  بيرون آيد و» عليت«

» جبر واختيار«باره چنگ ودندان به پاچۀ  شديم، ولی از آن جائی که جناب مطھری با مالق ھای شتر مرغی خود  يک

ما نيز ناچاريم ھمان قسمی که در اول گفتيم؛ اين شوخ !! زده است وعالمه مآبانه خواسته اين موضوع را تشريح کند

  .]ب کنم، تا سرنخی از ھذيان گوئی اين مبتذل مسخره به دست آيدبزله گو را تا قلۀ کوه وقعر چاه تعقي

. ھمواره يکی از اساسی ترين ومرکزی ترين موضوعی است که تاريخ فلسفه تا کنون در خود ديده است» جبر واختيار«

 ند، دير ياناکسی که برخاسته از ھراردوگاھی باشد، اگر بخواھد دست به آموختن فلسفه يا تشريح فلسفه بز يا ھرکس و

  .بايد حساب خود را با آن روشن سازد می بيند و» جبر واختيار«زود خود را در مقابل موضوع 

کون  شدن طبيعت وموجودات طبيعت، ثابت ساخته اند که؛ جھان و ھر بودن و تاريخ طبيعت، واقعيت ھای گذشته و

ھمين تاريخ واقعيت ھای گذشته، . در کار باشدنظمی بايد  فساد جھان، ھمه با يک جبر طبيعی ھمراه است ويک قانون و

اين واقعيت را در برابر چشمان ما به نمايش می گذارد که؛ از طريق آن بايد فھميد آيندۀ طبيعت نيز در گرو ھمين جبر 

ی تواند نم  خوش کرده نتوانسته ویزيرا تاريخ وطبيعت جريان سيالی است که ھيچ انقطاع وانفصالی در آن جا. است

  .رو کنده  طبيعت را با ايستائی روبطبيعی ديالکتيکسير 

قضاء وقدر «سخن به ميان می آيد، منظور جبر علمی وماترياليستی است، نه به معنای » جبر«در اين جا زمانی که از 

باره اين موضوع اصلی  اما از آن جائی که بدون تشريح جبر ايدآليستی ما نمی توانيم يک. وآسمانی يامينوی» الھی

درک کنيم، الزم می افتد تا با ايجاز ھرچند مقدور، در بارۀ » قضاءوقدر«اساسی فلسفه را، وارتباط آن را با ھجويات و

  .آسمانی سخن بگويم» قضاء وقدر«و» جبر ماترياليستی وعلمی«

 - ا با طبيعتطبيعت، جامعه وخود آگاھی يا شعور وارتباط اين ھ - جبر در ماترياليزم به اين معنا است که؛ نظام جھان

اين ضرورت، که ھمواره با تغييرات وتطوراتی ھمراه . دارای يک ضرورت است ويک نظام کامالً ضروری است

. وقوانين علمی ماترياليستی شکل می گيرد وتشريح می شود» تضاد«و» عليت«است وخود، تغيير است، بنابر اصل 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ام جھان وجود دارد وھمواره دريک رابطۀ ديالکتيکی ضرورت اين جبر، به اساس پديده ھای متضادی که در درون نظ

  .باھم به سر می برد، به وجود آمده ونظمی را اساس می گذارد

زندگی بشر ونظام کلی جھان، ھر قدر پيشرفته باشد وپله ھائی از ترقی وتکامل را طی کرده باشد، بازھم بايد يک قانون 

، به اين پيشرفت ھا نائل گردد، وچه اين که خود ھمين ترقی يا يک ناموس کلی داشته باشد، تا به پيروی از آن

باور مند شويم وقانونی را از درون اين ھمه » جبر طبيعت«وپيشرفت، دليل محکمی است جھت اين که ما بتوانيم به 

دی من انسان فقط در صورتی حالت نورمال وايده آل خود را باز می يابد که دارای صحت. ديگرگونی ھا دريافت کنيم

مندی  قانون مند در فعاليت باشد، وفقط انسانی دارای صحت سيستم بندی داخلی بدنش به طور منظم و کامل بوده باشد و

است که از صحت درونی کامل برخور دار باشد، ھرچند که در اينجا وضعيت آب وھوا، که يک عامل بيرونی به شمار 

چگونگی درون انسان ھا اثری، يا حداقل اثر  وخارجی در ماھيت ومی رود، بی اثر بوده نمی تواند، اما عامل بيرونی 

 در مورد نظام طبيعت نيز ھمين قانون ونظم درونی وداخلی است که اين نظام را نظام مند و. تعيين کننده ای، ندارد

ی را در گندم ديگر ھوای مشخصی است که دانۀ گندم قادر به روئيدن می شود و طی يک آب و. قانون مند ساخته است

  .ی قادر نيست تا از درون دانۀ ارزن، گندم را بزاياندئدرون خود پرورش می دھد، اما ھيچ آب وھوا

 جبر از آن جا نشأت می گيرد که بسياری از به اصطالح فيلسوف ھای ايدآليست، فرق ۀمشکالت عديده ای فراروی مسأل

 در ک کرده نتوانسته واين دو موضوع کامالًمتفاوت الھی ايدآليزم را» مشيت«يا  »قضاء وقدر«و» جبر طبيعی«بين 

ومتمايز، حتا مخالف ھم را خلط کرده وبرای کسانی که می خواھند اين موضوع فلسفی را جديداً درک کنند، مشکل 

 .ايجاد می شود

 به ھمان از نگاه ماترياليستی وطبيعی، جبر به آن قانونی از طبيعت گفته می شود که سير طبيعی نظام جھان ناگزير

. سمت روان باشد، يعنی نظام مندی درونی طبيعت قسمی است که نمی تواند غير از آن راه ديگری را در پيش گيرد

واين ظلم وستم وتعدی، که » .درھر جا ستم است، مبارزه نيز است«مشخصاً جناب مطھری بايد قبول داشته باشد که؛ 

که؛ به جز با انقالب، با چيزی ديگری قابل برطرف کردن نباشد، در کشوری وجود دارد، حالتی را به وجود می آورد 

 ۀ حاکم موافقت کند، طبقۀ اين که پرولتاريا ديگر نتواند با ظلم وستم طبقۀانقالب زمانی صورت می گيرد که به عالو«

)  لنين، دولت وانقالبنقل به مفھوم، از(»  سابق پرولتاريا را استثمار کندۀحاکم، يعنی بورژوازی ھم ديگر نتواند به شيو

 ممکن در ۀدر اين جا جبراً انقالب را به عنوان تنھا گزين» جبر«وزمانی که چنين حالتی در کشور به وجود آمد، 

  .رھائی، در پيش روی پرولتاريای کشور قرار می دھد، واين است جبر طبيعی

اک در مقابل جريان سيل، ونبود علف ھای به علت باران ھای شديد وسيل آسا، ونبود سنگ وکوه به عنوان اصطک: مثال

کوھی در دره، سيلی بسيار مھيبی در دره جريان پيدا می کند، عواملی را که بر شمرديم، با تمام آنھا جريان نيافتن سيل 

ل از ناممکن می نمايد وجبراً بايد از اين دره سيل جريان پيدا کند، حاال درختی که در پائين دره ايستاده است، با آمدن سي

جا کنده شده وبا سيل ھمراه می شود، زمانی که علل پيدايش سيل را بررسی کنيم، می بينيم که در اين واقعه ھيچ عمل 

ی در به وجود آمدن سيل نقش ندارد، بلکه دالئل متذکره باعث به وجود  اتفاق نيفتاده وھيچ دست نامرئيخارق العاده ای

جود اين دالئل، آمدن سيل جبری است، وچه ساده، ولی دقيق است زمانی که به آمدن سيل شده اند، يعنی در اين جا با و

 در آخر دره قربانی ترکتازی - اگر به جای درخت مطھری را بنشانيم-اما حاال که درخت بيچاره. اين مسأله دقت کنيم

الھی » مشيت«و» وقدرقضاء «، »اراده«ھای سيل گرديده است واز منبع بی خبر است، بازھم جبراً اين آمدن سيل را 

دانسته ودليلش را نيز گناه بيش از حد خود می داند که؛ خدا اين ھمه گناه راتحمل نتوانسته وباالخره بر اين شده تا؛ در 

 خود نشان بدھد که قدرت ۀ خود دست به عکس العمل بزند يا اصالً گناھی درکار نيست، ولی خدا به بندۀمقابل اين بند

ی است که  ماترياليستی، آمدن سيل جبر طبيعدر اينجا از نظر!!  را برسرنوشت ما حاکم سازد، وسيل!!وعظمتی دارد
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رطوبت زمين، بخار زمين، تشکيل ابر در آسمان، سردی ھوا، تشکيل باران، صاف ويکنواخت بودن :  مانندیعوامل

الھی، اين » قضاء وقدر«ر ولی از منظ. دره، باالخره حکم می کنند که به جز جاری شدن سيل، راھی ديگری نيست

 خداوند دارد، يعنی زمانی که خدا تصميم به جاری ساختن سيل گرفت، ديگر حتماً اين ۀآمدن سيل صرفاً بستگی به اردا

ھم اين آمدن سيل برای درخت، اگر از اراده ومشيت الھی سرچشمه نگرفته باشد، ناگزير بايد حکم  يا سيل آمدنی بود و

» جبر طبيعی«در اينجا، ميان اين دو  و.  زيرا علت وقوع اين حادثه برای سيل نامعلوم استتصادف را داشته باشد،

  !!، از زمين تا آسمان تفاوت است وھم معلوم است که کدام يک حقيقت است وکدام بی پايه ومزخرف»مشيت الھی«و

 تعامل باھم قرار داده می شوند، دردر تحت شرايط معينی م اکسيجن وم ھايدروجن ويک اتوزمانی که دو ات: مثال ديگر

زمانی که تعامل صورت گيرد، دليلی ندارد که ماده ای به وجود نيايد، يعنی  راھی به جز تعامل کردن باھم را ندارند، و

در اين جا نه کدام دستی از پشت کوه قاف در .  جديد را حکم می کندۀصاف وساده تعامل اين دو عنصر، تشکيل ماد

اين مثال کوچک .   دخيل است ونه ھم ارداه وتصميمی از ماوراء طبيعت، حتا ماوراء اين دو عنصر جديدۀتشکيل ماد

می ناميم، يعنی اگر در اين مثال اندکی دقيق » جبر طبيعی وماترياليستی«برای ما حقيقتی را بيان می دارد که ما آن را 

  .شويم؛ جبر طبيعی، يعنی ھمان چيزی که علم حکم می کند

که طرفدار جبر الھی به طور مطلق است » جبريه«، يا »مجبره« جريان ھای ايدآليستی ديگر، در اسالم، گذشته از

 ۀکه طرفدار آزادی انسان وقدرت انتخاب در او می باشد، دو فرق» قدريه« وبرای انسان امکان انتخاب نمی گذارد و

 قضاء وقدر الھی پرداخته ۀگر، بيشتر به مسألق ديرُ باشد، نسبت به فُ » معتزله«و» اشاعره«ديگر نيزکه عبارت از 

وبنابر اعتقاداتی که نسبت به اين مسأله دارند، در مقابل يکديگر جبھه سازی کرده ويکی، ديگری را بابت اين که در 

 اشاعره را اعتقاد به اين است. ناسزا خوانده ودرخوربخشايش نيز نمی دانندو مقابل اين مسأله موضع متفاوت دارد، کفر 

که تمام حوادث طبيعت، اعم از جزئيات وکليات، که کردار واعمال انسان نيز در جمع حوادث طبيعت قرار می گيرد، 

اين فرقه در تمام بود ونبود جھان، . سرچشمه می گيرد!!) ؟؟(ھمه منشاء الھی داشته واز اراده ومشيت پاک پروردگار

م، فعاليت وعمل انسان ھا را به پشيزی قبول ندارد وآن چه که در  خداوند را دخيل دانسته وخالقيت، اراده وتصميۀاراد

اما معتزله، که فرقه ای نسبتاً دنيائی !! است، چيزی نيست جز اراده وخواست خداوند» شدن«و» بودن«طبيعت در حال 

ھوم وگاھی تر است در برابر اشاعره، ھمانند پروتستانيزم، در مقابل پاپيزم يا کاتوليسيزم، دست اين خداوند مو

 ۀوحشتناک وگاھی مھربان وگاھی رحيم وگاھی جبار وگاھی قھار وگاھی ظالم وگاھی مظلوم، را کوتاه تر کرده و وظيف

خداوند را صرفاً به خلق طبيعت وموجودات محدود کرده وبعد از آن چيزی که در طبيعت اتفاق می افتد، يا به وجود می 

 .بی دست خداوندش را دخيل در آن امر نمی داندآيد، آن را طبيعی وانسانی دانسته ودست 

 دارد، به ناحق می کوشد تا خود را بيرون از هجناب مطھری که گويا عنوان مصلح اين موضوع را در بين اين دو فرق

 خداوند می داند، ثابت سازد، در حالی که ۀ، به خصوص اشاعره که ھمه را مربوط به اراده الطائالت اين دو فرقۀحيط

  :مطھری براين است که. ن خرامان رفتنش به سوی منطق اشاعره، او را بی ثبات تر از ھميشه ساخته استخراما

 الھی اين است که ھمه چيز به ھمان نحو که او اراده کرده است، خواه به صورت دفعی وخواه به ۀ مشيت مطلقۀالزم«

  )١١٧ص ...علل (».اکند پروردگار وجود پيدۀصورت تدريجی، بدون توقف به امری ماورای اراد

  )١١٠ص ...علل (» خداوند مطلق، بالمانع وغير مشروط استۀاراد«

 البراتوار واز اين قبيل چيزھا ندارند که؛ نشان دھد آيا اين سخن، منطق ۀواين سخنان مطھری ديگر نيازی به معاين

دا است که ھمه را مربوط ومنوط به ، زيرا از متن به خوبی ھويهاشاعره است يا معتزله ويا برزخی ميان اين دو فرق

  . پروردگار را ناممکن می داندۀ پروردگار دانسته وماوراء ارادۀاراد
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باشد، پس ديگر چيزی نمی ماند » مطلق وبالمانع وغير مشروط«زمانی که خداوندی وجود داشته باشد واراده اش نيز 

ر اين جا جائی برای عمل وفعاليت انسان ھا باقی  اشاعره گذاشت، وديگر دۀکه آن را به حساب تفاوت مطھری از فرق

  .نمی ماند، ھمه چيز به ھمان سمت مشخص روان اند که خداوند اراده کرده باشد

را، که » تصادف «ۀ ھنوز مسأل- ولی کودن وجاھل-اشتباه کالن ديگری مطھری در اين است که؛ اين فيلسوف ومتفکر

  :او از تصادف اين درک را دارد. ک نکرده استدر فلسفه است، درھا يکی از مھم ترين مقوله 

  : تصادف در دو مورد استعمال می شودۀکلم«

  ....يکی در مورد پيدايش حادثه ای بدون علت فاعلی

 او نيست واز مقدمه ای ۀمورد ديگر استعمال اين کلمه اين است که فرض شود نتيجه ای از مقدمه پيدا شود که مقدم

 ». طبيعی مقدمات ديگر است که وجود نيافته استۀ اين مقدمه نيست، بلکه نتيجۀتيجه، نتيجنتيجه ای پيدا شود که آن ن

  )١١٢ و١١١ص ...علل(

باز می کند، وآن ھم در حالی که خود را معتقد به اصل » اصل عليت«واز اين جا است که مطھری راه را برای طرد 

  .عليت می داند

ھر آن چيزی که حادثه . ندارد وقاعدتاً چنين چيزی از غير ممکنات استھيچ حادثه ای بدون علت فاعلی پيدايش : اول

گفته می شود، يا واقعه، علتی دارد وپيدايشش معلول علت است، تا زمانی پيدايش اين حادثه بدون علت پنداشته می شود 

که ما اصالً معتقد شويم که؛ که علت آن ناشناخته باقی مانده باشد واين ناشناخته باقی ماندن علت، دليلی شده نمی تواند 

  !! به اين واقعيت نمی دھدیومطھری وقع!!  علتی وجود نداردزمانی که علت اين حادثه را نمی بينيم، پس ھيچ

مطھری . يا عکس آن، اين ھم از غير ممکنات است  او نباشد وۀھيچ نتيجه ای از يک مقدمه پيدا نمی شود که مقدم: دوم

رفيقش را به طور غير مترقبه در تھران به تصادف نسبت دھد،  اساساً برای اين که به که می خواھد برخورد خود و 

زعم خود ثابت کند که اين حادثه واقعاً تصادف است، برای بار اول دنبال علت اين حادثه می گردد، تا نشان دھد که 

طبيعی است که علت برخورد .  می زنددر اين جا است که اشتباه می کند يا عمداً خود را به نفھمی. علتی در کار نيست

نيست، علت ديگری در .. مطھری ورفيقش، بارانی بودن سال، جنگ ايران وعراق، يا به محاکمه کشانيدن گاليله والخ

يک زمان خاص برآمدن از خانه، چرا مطھری به اين کوچه : از قبيل. کار بوده تا اين پيش آمد، چنين تنظيم شود

ز اين مطھری ا...  نرفت، مرخصی رفيقش در ھمان زمان از کار، پائين شدن از طياره و ديگرۀپاگذاشت واز کوچ

عبالت خود، دو نتيجه می گيرد، يکی اين که؛ مثالً علت برخورد او ورفيقش، به محاکمه کشانيدن گاليله نيست، پس خز

مانی که نتيجه ای به دست آمده اين نتيجه، از اين مقدمه نيست، بدين لحاظ برخورد او ورفيقش تصادف است، دوم، ز

واين است اشتباه !!  ديگری ھم به دست نيايد، پس پيدايش يک حادثه بدون علت ھم ممکن استۀغلط باشد ونتيج

  .مطھری، يا خلط عمدی موضوعات از طرف مطھری

بيرون کرده ايد بپرسم که؛ تئوری علت نخستينی را که شما از شکم خود !! در اين جا می خواھم از اين فيلسوف خالق

ومدعی ھستيد که علت نخستين، يعنی خدا، برای داشتن وجود خود، به علت ديگری ضرورت ندارد، يعنی بدون علت به 

!! وجود آمده است؛ پس، در اين جا ما می بينيم چيزی که بدون علت فاعلی به وجود آمده باشد، آن چيز تصادف است

وحيثيت يک تصادف را پيدا می کند، آيا تا سرحد يک تصادف پائين آوردن وخدای شما نيز در اين کتگوری جای گرفته 

  !!خدای تصادفی مطھری، جالب است!!  خودت، ظرفيت وتحمل پذيرفتنش را داری؟؟ۀخدايت، با منطق وفلسف

» چيزی نيست جز جبر شناخته شده؛ جبر فقط به آن معنا وتا آن حد کور است که ناشناخته باشد) اختيار(آزادی«

  )انگلس، انتی دورينگ(

  .جبر کور، يعنی ناشناخته باقی ماندن قوانين جبر طبيعی وپی نبردن به نظم وناموس نظام جھان
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 ومشيت خداوند، سرزنش می کند، خود دوباره در ھمين هدامطھری با وجودی که اشاعره را به دليل مطلق گرائی ار

  :که ھرگز فکر برخاستن از آن بستر را نکرده استچنان سنگين لميده است ) فاتاليزم(بستر سرنوشت گرائی 

توضيح از . است» خدا» «او«منظور از{مشيت اويند  اشياء بدون استثناء مظھر قدرت وعلم وحکمت واراده وۀھم«

  )رھا است . تکيه از س۶٢ص ...علل (»وآيت وحکايت کمال وجمال وجالل او می باشد} رھا است.س

تمام مجموعۀ طبيعت ازاول تا به آخر، يک واحد کار است وھمه مجموعاً کار  خدا شناسی به اين معنا است که«

  )رھا است. تکيه از س۶٣ص ...علل (»؛ نه اين که جزئی از اين کار را بگوييمخداست

  !!فرقی دارد؟؟ آيا  با وجود اين جمالت، بازھم بپنداريم که مطھری با فاتاليزم اشاعره، فاصله و

يزم، يکی ديگر از مقوالتی است که مطھری وامثالھم آن را با اختيار طبيعی از ھم فرق نتوانسته اراده گرائی يا ولونتار

  .واين دو را خلط می کنند

اختيار، يعنی اين که انسان اگر بخواھد به منظور، ھدف ومقصد خود برسد، چاره ای ندارد جز اين که به قوانين کلی 

طبيعی، علم پيدا کند، در اين جا انسان مختار است که اين کار را نکند، اما به ھدف رسيدن معقول، در صورت علم پيدا 

  .مکن استنکردن به قوانين کلی طبيعت ونظام جھان، غير م

  ...)انگلس، نقل به مفھوم از لودويک فويرباخ(» .اختيار وآزادی عبارت از قدرت تصميم گيری با شناخت کامل وضع«

 خودش آثارش را بسيار زياد خوانده است وکلمات آثار نيز در دل ۀدکتور تقی ارانی، فيلسوفی که مطھری به گفت

  :دقيق وعينی را گفته است ۀمطھری نقش بسته اند، در مورد اختيار اين جمل

از اين جاست که اغلب اوقات تصور استقالل } رھا است.توضيح از س- اختيارۀعقيد{ پيدايش اين عقيدهۀعلت عمد«

مثالً فرض کنيم ناطقی در موقع نطق، گيالس آبی در برابر دارد وپس از اين که . اراده را با خود اراده اشتباه می کنيم

کسی او را مجبور به نوشيدن آب نکرد، خود او اختياراً گيالس را . ازآب گيالس می نوشدمدتی صحبت کرد، جرعه ای 

مسلماً نزد خود احساس اين اختيار را نيز می نمايد ولی آيا اين اطمينان او بر اختيار خويش دليل است . برداشته ونوشيد

مد که اگر ناطق گيالس آب را با اين حرارت بر اين که او واقعاً با اختيار  آب را نوشيد؟ نه، زيرا ھر شخص می فھ

سرکشيده، علت اين است که گلويش خشک شده واين خشکی گلو در اثر حرف زدن اوست، که منتج به تغييراتی در 

  )دکتور تقی ارانی، جبر واختيار(» گرديده } آب{گلوی او شده که باالخره منجر به آشاميدن 

 »ای خود مجبور است وآزادی برای انتخاب ندارد، وياّحر وآزاد ومختار است؟بحث در اين است که آيا انسان در کارھ«

  )١١٩ص ....علل(

اول جبر واختيار .  کامالً متفاوت از ھم را، از طرف مطھری می بينيمۀدر اين جا ما بازھم خلط دو موضوع ودو مقول

 ايدآليستی است واختيار، که ۀريت، که يک مقول حّ ۀماترياليستی را با قضاء وقدر الھی اشتباه گرفته است ودوم خلط مقول

  . طبيعی استۀيک مقول

. حريت، زمانی تحقق پيدا می کند که انسان آزادی ھای طبيعی خود را قربانی کند ويکسره به درويشی روی آورد

ھمه ببرد حريت يعنی آزادی روح، به معنای ايدآليستی اش، وروح زمانی از قيد وبندھای طبيعت آزاد می شود که از 

وباھمه قطع رابطه کند، يعنی زمانی که جسم انسان در يک زندان به سر برد، روح مذھبی او آزاد می شود، حريت بار 

محمد شاه «.  ماترياليزم در تضاد استۀکامالً سنتی دارد وبا آزادی واختيار فلسفی، خصوصاً آزادی واختيار در فلسف

ر يکی از سايت ھای انترنتی به نشر رساند که در يکی از آن مقاالت، در چندی قبل يک سلسله مقاالتی را د» فرھود

  :ارتباط اين دو مقوله اشارات قابل توجھی دارد، او می گويد
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ی را دم به دم پس دحريت که دارای بار سنتی است، آزا آزادی به حيث يک مھفوم مدرن جايش را به حريت داد و...«

آزادی . د معنا پيدا می کند، وحريت، در جدا شدن از فرد ورسيدن به فنای فردانيتفراموش کرديم که آزادی با فر.  زد

  ».در خود جاری شدن است وحريت از خود گريختن

  . خود کرده استۀ نوشتۀنيز در اين باره ضميماز عالمه اقبال الھوری معنائی را  پر او شعر جالب و

  و آزاد شوـده شـنـد بــويـ گقــعش و      ــاد شــو آبـاد شـد شـويـل گـقــع «

  عشق را عزم ويقين الينفک است رمايه از بيم وشک است      ـقل را سـع

  در کام ريختـر انـت را زھـريـچون خالفت رشته از قرآن گسيخت       ح

  »ت        ناقه اش را ساربان حريت استـــت اسـريـان حـق را آرام جـعش

 آوردن نقل قول به معنای تأئيد کامل - )سايت گفتمان: روشنفکر مفلوج، مبنعمحمد شاه فرھود، عصر مترسک عصر (

  رھا.  س– تلقی بگرددنبايد مقاله و يا ھمسوئی با شخص نويسنده 

تقدسی که دوستداران فسلفه اش به آن قائل است، ھيچ وقت قادر نشده  مطھری باتمام افاده فروشی ھائی که خود دارد و

مختلف فلسفی، يک خط فاصل  بين مقوالت متفاوت و تدائی، مقوالت فلسفی را درک کند واست که در سطح ھرچند اب

او ھميشه نفھميده وندانسته دست به تشريح وتفسير موضوعات زده وھمه را درھم برھم ساخته است که . ايجاد نمايد

مطھری رابطه بين آزادی !!  آن را نداشته باشد تا با ھدف نقد، از نوشته ھايش چيزی را درک کندۀديگر کسی حوصل

  :وقضاء وقدر الھی را چنين تشريح می کند

از نظر اسالم، . ....ھيچ گونه منافات ميان قضاء عام الھی از يک طرف واختيار وآزادی انسان از طرف ديگر نيست«

  )١٢٠و١١٩ص ...علل(» اعتقاد وايمان به خدا مساوی است با اين که انسان آزاد ومختار باشد

نخوردند، به چه آسانی آن خوش ، که ھر وقت موضوعات به مزاحش !!در عجبم از اين فيلسوف مبتکر وخالق! شگفتا

تمايالت شخصی خودش منافات نداشته باشند، اما آيا واقعاً چنين  ھا را طوری ترتيب می کند که با افرازات ذھنی و

به سراب بردن اعتقادات چند انسان ديگر،  چيزی ممکن است؟ برای مطھری که ھدفش فقط تسکين دل بيمارش است و

اين که به ھمه ثابت می شود که مطھری  اما قاعدتاً چنين چيزی نتيجه ای ندارد جز بی آبرو ساختن خود جناب، و. شايد

  !!چقدر فيلسوف است واز چه نوعش ھم است

ھمه  شدن است و ه در حال بودن وھر آن چيزی ک زمانی که انسان به مشيت الھی يا قضاء وقدر خداوندی معتقد باشد و

 اراده وتصميم خداوند باشد، خداوندی که ھيچ وقت در تصميمش بنده ھای خود را ۀتغييراتی که به وجود می آيند، نتيج

ی برای آزادی باقی می ماند که مطھری خيره سرانه آن را در منافات با قضاء ئنيز شريک نمی سازد، پس ديگر آيا جا

  !!ند؟؟وقدر الھی نمی دا

شخص بی نھايت خرافاتی ومذھبی، از نوع مطھری وھمپالگان، شبانه از يک بيابانی که يک قبرستان کھنه نيز : مثال

طی، مرده ھا، يا يدر آن بيابان موقعيت دارد، می گذرد، در دين اسالم، مسلمانان را عقيده اين است که؛ در چنين شرا

اين عمل، باعث می شود که انسان از مرده  ا برای انسان نشان می دھند وخود ر اجنات سر راه انسان قرار می گيرند و

 والعالجی دچار ز آن جا رد می شود، به مريضی سختبه محض اين که ا ھا، يا اجنه ھائی که در بيابان است، بترسد و

قدر  عنی قضاء واين، ي. می شود وبازھم اگر خواست خداوند در زنده ماندن شخص نباشد، آن شخص به زودی می ميرد

مريضی شخص را  مطھری، آيا می شود که ھم به اين خرافات معتقد بود ونظرحاال بنابر . الھی وخواست خداوندی

 دليلی بر شبانه از بيابان رد شدنش دانست ومشيت الھی، وھم آن شخص را مختار دانست که اين مريض شدن به اراده و

  !!رد يا به زودی شفاء پيدا کند؟؟خواست خودش است وحاال ھم آزاد است که بمي

  :ژان پل سارتر جمالت بی نھايت پرمعنا وجالبی در اين باره دارد
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اعتقاد دارم، نمی توانم به خدا ايمان واعتقاد داشته باشم، زيرا اگر خدا را بپذيرم ناچارم قضاء  چون به آزادی ايمان و«

به  را نمی توانم بپذيرم وچون نمی خواھم آزادی را نپذيرم ووقدر را بپذيرم واگر قضاء وقدر را بپذيرم، آزادی فرد 

  )١٢٠ص ...نقل از علل(»  ايمان دارم، پس به خدا ايمان ندارم آزادی عالقه و

تاريخ زندگی نشان داده است که؛ تصميمی که بدون شناخت جبر وضرورت اتخاذ گردد وبه قانون مندی ھای طبيعی 

 اگزستانسياليزم است ۀژان پل سارتر که خود، از بنيان گذاران فلسف. آزادی نمی بردتوجه نگردد، راه به سوی اختيار و

نام نھاده است، »  اختيارۀفلسف«واين فلسفه احترام زيادی به آزادی واختيار می دھد، تا آن جا که سارتر فلسفه اش را  

تواند به دست بياورد والجواب می ماند،  اختياری خود نمی ۀروزی با مسأله ای بر خورد می کند که جوابش را از فلسف

 شما، آيا فعالً جنگ آزادی بخشی که در جبھه عليه متجاوزين جريان دارد، برايم ۀکسی از او می پرسد که؛ طبق فلسف

اگر من به  مھم تر است وايجاب می کند که من به جبھه بروم، يا مادرم که در خانه مريض است ودر حال جان دادن، و

 آزادی بخش در شرائط ۀروم، ممکن است که مادرم را از دست بدھم، کدام يک مھم تر است؟ رفتن به جبھطرف جبھه ب

شما که در  فعلی يک ضرورت است وپرستاری از مادری که تنھا پرستارش من ھستم، نيز فعالً يک ضرورت است، و

بر من است، چه حکم می کنيد؟ وسارتر نمی  خود جلو اختيار وآزادی را باز گذاشتيد، در مورد وضعيتی که در براۀفلسف

که بين جبر واختيار وجود را  ديالکتيکی ۀزيرا او رابط. ش به اين شخص جواب درست بدھد» اختيارۀفلسف«تواند بنابر 

که -رابطه بين جبر واختيار- اگزستانسياليزم برای اين موضوعۀدارد، در فلسفه اش جا نداده است واصوالً در فلسف

  . جبر واختيار محلی از اعراب پيدا می کند- شرائط متذکره درباال- مطلق می کند، در چنين شرائطیاختيار را

مطھری که نه می تواند خود را از قيد قضاء وقدر الھی نجات دھد، زيرا در آن صورت قدرت اليزالی که برای 

يم اين قضاء وقدر نمايد، زيرا او کم از می تواند خود را يک سره تسلھم خداوندش تراشيده است، بی معنا می شود، ونه 

می داند وعليت، قضاء وقدر مطلق را نفی می کند، اما زمانی که مطھری ثبات خود را از » عليت«کم خود را معتقد به 

 اشاعره را داشته باشد وھم ۀاو می خواھد ھم فلسف. دست می دھد، به ھر دری که می زند، در به رويش بسته می شود

را، اما خرافاتی را که مطھری به آن معتقد است، او را به اشاعره نزديک می سازد ومعتزله در مقابلش قرار از معتزله 

  .ولی بازھم او نا آرام است ونمی تواند بی منطقی خود را پنھان سازد. می گيرد

از او سر می زند، به اختياری می سازد که ھرچه بی  اشاعره در يک نقطه، انسان را مبدل به ابزار بی اراده وۀفلسف

 ھمه اشياء بدون استثناء مظھر «:مطھری نيز کم ازکم با اين جمله اش.  خداوند، چيزی ديگری نيستۀجز خواست واراد

حاال بگذاريد از اين معتقد به دترمينيزم الھی بپرسم . با اين فلسفه ھمراه است» قدرت وعلم وحکمت واراده ومشيت اويند

 خداوند باشد » بدون استثناء مظھر قدرت وعلم وحکمت واراده ومشيت« خودت ۀز به گفتکه؛ در صورتی که ھمه چي

 بی اخيتار را در اين جا بگيرد، آيا ديگر ضرورتی ھم به قيامت وآتش ۀوانسان ناتوان از ھمه چيز حيثيت يک رقاص

ر مقابل انجام ھمه اعمالی برای بنده ھايش، د» خداوند قھار«ديگر مگر اين کيفر وسزائی که !! جھنم می ماند؟؟

 خود خداوند باشد،  تدارک ديده است، چه کاره است »بدون استثناء مظھر قدرت وعلم وحکمت واراده ومشيت«که

  !!وبرای چه؟؟

 ۀ معتزله وفلسفۀ مطھری می لنگد واين بار بی شرمانه خود را به دامن فلسفۀدر اين جا است که بازھم پای منطق وفلسف

  :ازد و چه وقيحانه می نويسدمی اند» تفويض«

اعتقاد به خدا سبب نمی شود که منکر آزادی . .... انسان نقش فعال وآزاد قائل شدۀبا قبول خدا می توان برای اراد«

  )١٢٢ص ...علل (»بشويم

زمانی که به اين خز عبالت مطھری دقت کنيم، می بينيم که پس خدای مطھری چيزی نيست جز يک گوديگک بی 

قسمی که در باال نوشتم، در اين جا ھم ياددھانی اش بد نيست وآن اين که؛ مطھری ھر . ک دروغ بس بزرگاختيار وي
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زمانی که می بيند پايش در گل بند می ماند وقدرت استخالص خود را ندارد، فوراً وبدون اين که ھيچ ابائی داشته باشد، 

مطھری با پاھای گلين ومنطق . ی سازديک موضوع را تحريف کرده وطبق خواست خود از آن يک محلول م

را  گاھی ھم از اين گفته اش پا  اشاعره می غلتد وخود را معتقد به قضاء وقدر الھی می داند وۀدروغينش، گاه در جبھ

 معتزله را می پذيرد وقضاء وقدر الھی را از صحنه بيرون می کند، ودر چنين شرائطی، او در مقابل ۀپس کشيده وفلسف

باشد، قرار می گيرد ودر برابر آن بی خاصيت می » اصل امتناع تناقض«ھم فلسفی ديگر، که عبارت از يک موضوع م

  .شود

به صورت مختصر تا حدی که بی پايه . بپردازيم» اصل امتناع تناقض«در اين جا ما سر آن را نداريم تا به موضوع

  .ختصر اين اصل بسنده می کنيمبودن فلسفه ومنطق مطھری برای ما روشن شود، به تعريف يا تشريح م

اعتقاد به قضاء وقدر الھی واعتقاد داشتن به وجود - متناقضۀگويای اين امر است که از دو قضي» اصل امتناع تناقض«

وانسان نيز در عين زمان يکی .  فقط يکی می تواند درست باشد وديگری نادرست-خدا ودرعين حال آزاد پنداشتن انسان

ھرچند که مطلق پنداشتن درستی اين اصل بی معنا می نمايد، اما در درست بودنش، نظر . ی پذيرداز اين دو قضيه را م

يکی از چيره دست ترين فيلسوف ھای » دکتور غالم حسين فروتن «.به قضايائی که بيان می شود، نه بايد شک کرد

رده است که نقل قول کردنش برای روشن  اين اصل مثالی را ذکر کۀماترياليزم، در اثر فنا ناپذير وجاودانه اش دربار

  :شدن مطلب، خالی از فايده نخواھد بود

تنھا » عالم متناھی نيست«و» عالم متناھی است«يا» انسان حيوان نيست«و» انسان حيوان است« متناقض ۀاز دو قضي«

اما اگر اين . ستدرست است ونقض آن نادر» انسان حيوان است«در مثال اول . يکی از دو قضيه درست وديگری غلط

توضيح از - است» کتله« ايرانی ۀجرم واژ{جرم«مثالی بزنيم . در موارد بسياری نادرست است....اصل را مطلق کنيم

بنابر اصل امتناع تناقض يکی از اين دو قضيه » جرم جسم تابع سرعت نيست«و» جسم تابع سرعت است}رھا است.س

تازمانی که سرعت، کميت ھای زندگی روزانه .  قضيه درست استبايد درست باشد وديگری غلط، در حالی که ھردو

را در بر می گيرد جرم جسم تابع سرعت نيست يا الاقل اندازه گيری ھای معمولی تغييری در جرم نشان نمی دھد اما در 

زم رئالي(» .سرعت ھای زياد مثالً سرعتی برابر يا نزديک به سرعت نور، جرم جسم ثابت نيست وتابع سرعت است

  )۴٠ مارکسيست، دکتور غالم حسين فروتن، ص ۀاسالمی وفلسف

را در خاطر داشته باشيم وبا آن، ژاژخوائی ھا وھرزه » اصل امتناع تناقض«کافيست که به ھمين سرحد ھم که باشد، 

  .الئی ھای مطھری را به رويش پس بزنيم

ه طور خود سرانه انتخاب گردد، قابل تحقق نيست، اراده ای که بدون در نظر داشت قوانين کلی نظام جھان وجبر عينی ب

بلکه آن اراده ای آزاد وقابل تحقق است که انتخابش با جبر عينی طبيعت، قانون مندی نظام جھان، ونظم طبيعی طبيعت، 

  .اجتماع وروان انسان مطابقت داشته باشد

  » جبر واختيار«مثال جھت بيشتر روشن شدن موضوع 

در شرائطی روی داد که؛ نظام فئودالی در فرانسه از ھر لحاظ رو به اضمحالل گذاشته بود، » انقالب کبير فرانسه«

 دھقان، يعنی ۀ مالک وحاکم به قدری فزونی گرفته بود که ھيچ راھی به جزانقالب کردن برای طبقۀيعنی ظلم وستم طبق

بل فئوداليزم طبقه ای نسبتاً پيشرو ومترقی زمانی که دھقانان ودر پھلوی آنھا بورژوازی، که در مقا.  محکوم نداشتۀطبق

 حاکم فرانسه نمی ۀمحسوب می شود، دست به شورش وعصيان زدند، اين شورش اوضاعی را به وجود آورد که طبق

لم ھمه جانبه اش توانست در مقابل آن بی اعتناء باشد وقد خراب نکند، چون نمی توانست به شکل سابق به استثمار وظ

 ۀ محکوم نيز شورش تنھا گزينۀ ممکن می دانست، در حالی که برای طبقۀ دفاع از خود را تنھا گزينادامه دھد، جبراً 

 ۀ حاکمۀ محکوم شورش واز طرف طبقۀ اين ھا حکم اين را می دادند که از طرف طبقۀممکن به حساب می رفت، ھم
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 حاکم جبراً انقالب را پيش ۀف طبقدليل اوضاع خراب وستم مضاع. سابق دفاع صورت گيرد وانقالبی به وجود بيايد

که با درنظر داشت نفع طلبی ھرطبقه، بايد ھمان راه را - حاکم در نخست در پيش گرفتهۀبينی می کرد وراھی را که طبق

  .اوضاع انقالبی را به وجود آورده بود، تا اين که انقالب صورت گرفت، چون راھی به جز آن نبود- در پيش می گرفت

عی عديده ای، باعث به وجود آمدن انقالب کبير فرانسه شد، در اين جا می بينيم اوالً بايد انقالب عوامل مادی وطبي

 آزادی در اين جا فقط زمانی معنا پيدا می کند که شرائط انقالبی را کامالً درک کرده ودست به  صورت می گرفت، دوم

رتضاد با جبر طبيعی تصميمی گرفت، ولی چنين ھرچند که با وجود درک شرائط نيز می توان د. اتخاذ تصميمی بزند

آزادی واختيار صرفاً با درک شرائط جبری قابل تحقق واجراء . تصميمی ھرگز به تحقق نمی پيوندد وقابل اجراء نيست

الھی است وقضاء وقدر خداوند در اين جا وجود دارد ونه ھم صرفاً ۀانقالب کبير فرانسه نه مرھون خواست واراد. است

  .مطلق انسان ھا وجنگ طلبی آنھا باعث به وجود آمدن انقالب شده استآزادی 

چه جبريون چنان که مفصالً .  جبر را با عقايد قدری نبايد اشتباه گرفتۀدرخاتمه اين نکته را ناگفته نگذاريم که عقيد«

 در صورتی که قدريون معتقد .بيان کرديم معتقد ھستند که معلول بی علت وجود ندارد وکليه حوادث اجباراً ارتباط دارند

 او است وھيچ اراده ای آن را نخواھد توانست ۀبه يک قضاء وقدر حتمی وغير قابل اجتنابی ھستند که ھرچيز تسليم اراد

 انسانی اساساً ھيچ گونه قدرتی نداشته فقط منفعلی است که قضاء وقدر او را به ھر سمت می خواھد می ۀتغيير دھد، اراد

» .ثر نمی داندؤ در سير تکامل تاريخی واجتماعی م انسانی را به ھيچ وجهۀده به عکس جبريون اردااين عقي. کشاند

  ) دکتور تقی ارانی، جبر واختيار(

  ...ادامه دارد

  

  

  

 

 


