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  تحت عنوان» مطھری«جستارھائی در نقد خز عبالت 

 »علل گرايش به مادی گری «
  بخش ششم

  »اصل عليت«

 مبنای يک فلسفه و  در فلسفه به شمار می رود، واتترين واساسی ترين موضوعاصل عليت در حالی که ازمرکزی 

چنان چه دموکريت، . جھان بينی را مشخص می سازد، از جنجال برانگيز ترين موضوعات نيز محسوب می گردد

ن که پادشاه من ترجيح می دھم علت واقعی اگر شده حتا يک پديده را کشف کنم، تا اي«: فيلسوف يونان باستان می گويد

  ».ايران باشم

تاريخ تا کنونی فلسفه به ما نشان می دھد که جريان ھای مختلف فلسفی، ھمواره به يکنوعی، در گير اين موضوع با 

گويا . با درک شان وموضع گيری شان در مقابل اين موضوع، موقعيت شان را مشخص وتثبيت می سازد اھميت بوده و

ه ای دير يا زود دی است که ھر فيلسوفی، حتا جامعه شناسی، مؤرخی، و نويسنمعلول، قطب نمائ اين اصل علت و

اين اصل، با مشخص کردن جھت، اشخاص وجريان ھا را معرفی کند بر مبنای تا . باالخره بايد آن را در دستش بگيرد

  .نشان دھد که اين اشخاص يا جريان ھا، در کجای تاريخ، جامعه، وشعور قرار دارند و

رکسيزم، ماترياليزم ديالکتيک، که مبتنی بر واقعيت ھای علمی وطبيعی است، اصل عليت را، يکی ازبنيادی  ماۀفلسف

ن کائنات دانسته و تمام نظام جھان وطبيعت را، تغييراتی که در طبيعت تا امروز روی داده اند، ھمه را از يانوترين ق

  .نظام اجتماعی می زند ير جھان ومنظر اين اصل ديده وبا در نظر داشت اين اصل، دست به تغي

آن » روز الست«د که دست نامرئئی در نفلسفه ھائی که تمام سرنوشت بشريت را از قبل در راھی رھنمون شده می دان

 انسان ھا را» فعليت«و» ھدف فاعلی«تعيين کرده است و» ھدف غائی«را رقم زده است وبرای انسان وسرنوشت او، 

ند که از قبل برايش تعيين شده است، چنين فلسفه ھائی، ھيچ وقت با قبوليت اصل عليت کنار نيز در ھمان مسيری می دان

چنين جريان ھای . نمی توانند به اصل عليت در جھان باورمند باشند و در مقابل آن کينه نورزند آمده نمی توانند و

انی که طبيعت، با ادراک، شعور زم. فلسفی، طبيعت را موجودی می دانند که دارای شعور، آگاھی و ادراک است

در آن جا کارائی ندارند وبنابر اين، مقوالت ميان تھی وخالی از » قانون عليت«و» جبر طبيعی«وآگاھی ھمراه شد، 

جھان بينی خود را مطابق با آن شکل داده  فلسفه ای به قانون عليت پای بندی  دارد و!! حقيقت ھای واقعی می نمايند

چون فقط در اين صورت است که . ورمند باشدماترياليستی با موس کور جھان، يعنی جبر طبيعی واست که، به نظم ونا
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 ۀ ايدآليزم در تضاد ومخالفت است، زيرا، فلسفۀقانون عليت از بنياد، با اصول فلسف. عليت معنا واھميتی پيدا می کند

» وجود« می داند که خود، از داشتن که در طبيعت ديده می شود، محصول کسیرا ايدآليزم طبيعت وھر آن چيزی 

زمانی که دست ماوراء طبيعت ونظام جھان باالی اين نظام تسلط داشته باشد و خود موجد . معذور است وناتوان

 ايدآليزم ۀاز ھمين ابتداء است که فلسف وجوديت اين نظام باشد، در آن صورت جائی برای علت ومعلول باقی نمی ماند و

 ايدآليزم است ۀ اسالم، که يک شاخه ای از فلسفۀفلسف. دنيت، فاصله می گيرد واز ھم جدا می شوبا اساسات قانون عل

 ۀمی خواند وگويا اين رئاليزم با ايدآليزم تفاوت دارد واصالً يک فلسف» رئاليزم اسالمی«ومطھری با تبختر تمام آن را 

يت در جھان معرفی می کند واصرار می ورزد که ، ھرچند که در گفتار خود را در ھمسوئی با قانون عل)؟؟(جدا است

 فاتاليزم، جبريه واشاعره، اين فلسفه طبق ۀبه اين قانون باور مند است، چيزی نيست جز شسته روفته ای از ھمان فلسف

اما اين جا ما !! وخود را باورمند به آن قانون می نماياند» احترام زيادی به قانون عليت دارد«باور ھای مطھری؛ 

يارای رھانيدن از اين تضاد نيز به راحتی  ادی را مشاھده می کنيم که مطھری با آن سخت دست در گريبان است وتض

تمام پديده ھای موجود در طبيعت، معلول : زيرا؛ عمق مطلب در قانون عليت اين است که. وآسانی ميسر نخواھد شد

 ھا در طول زمان از بين رفته اند وھيچ قوه ای بيرون از علت ھائی ھستند که بعد از به وجود آمدن اين معلول ھا، علت

 ۀطبيعت در ساختار وشکل بندی اين نظام دخيل نبوده ونمی تواند نقشی داشته باشد، ھمه وھمه به اساس ھمين رابط

 با  درجه ای١٨٠واين قانون در مخالفت . عليت، که در بين خود پديده ھا موجود است، شکل گرفته وبه وجود آمده اند

 جای   ماوراء الطبيعه قرار گرفته وھر دو در يک فلسفه ودر يک جھان بينی ودر يک زمان،ۀوقو» قضاء وقدر الھی«

  .چه اين که ھر دو از سنخ ھای مخالف ھم ودر تناقض باھم قرار دارند. نمی تواند باھم سازشی داشته باشد نداشته و

وندانسته ونفھميده به خود حق » تحقيق ناکرده«طه با اين قانون نيزمطھری که حاال ديگر برای ھمه معلوم است، در راب

آن را تشريح کرده است،  سخن گفتن داده است وبی پايه وطبق اميال ذھنی شخصی خود از اين قانون برداشت و

چيزی . ندمارکسيزم را که به زعم مطھری به اين قانون باور ندارد، به باد انتقاد گرفته است وبااليش زوزه کشی می ک

 ناراحتی ھای ايدآليست ھا، واز آن جمله مطھری را فراھم کرده است ونمی تواند در مقابل آن ۀکه در اين جا اسباب ھم

مطھری زمانی که خود را در برابر اين دژ تسخير ناپذير، ضعيف وناتوان . است» ماترياليزم ديالکتيک«مقاومت کنند، 

ديالکتيک، باالی ماترياليزم ميکانيکی، که قبل از مارکس وانگلس وجود داشت، می يابد، ناشيانه به جای ماترياليزم 

زم ھنوز فرق بين ماتريالي!! شايد ھم اين فيلسوف خالق. حمله می کند وزوزه ھای گوش خراشی را طنين انداز می کند

قرن ھجده، را دارد که؛ قبل از  را در نيافته است واز ماترياليزم ديالکتيک ھمان درکی یديالکتيک وماترياليزم ميکانيک

 بسياری داشته ومبتنی ، اشتباھاتیاين دليل که؛ ماترياليزم ميکانيکوشايد ھم به .  بايد می داشتیاز ماترياليزم ميکانيک

بر علم نبوده و قانون عليت را به صورت علمی آن درک نکرده وتشريح نتوانسته، مطھری آن را انتخاب می کند، تا 

  !!ای گلين خود، چيزی برای دندان گرفتن درآن پيدا کندبتواند با پاھ

  

  چيست؟» عليت«

عليت، نوعی از وابستگی ورابطه بين پديده ھای طبيعی، و واقعيت ھای موجود وعينی در طبيعت است که؛ بر بنای آن، 

دد که معلول يک پديده که علت ناميده می شود، در تحت شرائط معين ومشخصی موجب پدايش پديده ای ديگری می گر

ھيچ تغييری از اين قانون مستثناء  تنھا قانون عام طبيعت است که ھيچ پديده ای را و اين کلی ترين و. ناميده می شود

تمام اشياء وپديده ھای طبيعت را باھم ارتباطی است که بر مبنای اين . نبوده ونمی تواند مافوق اين قانون عمل کند

ھيچ پديده ای را نمی توان يافت که با ديگر .  طبيعی، وقانون وناموسی شده استارتباط، نظام جھان دارای يک جبر
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 آن؛ علت ۀعليت، که مشخص. پديده ھای موجود در طبيعت، در ارتباط نباشد وبه  نوعی، از پديده ھای ديگر متأثر نباشد

  .ومعلول است، نيز در اين گروه اند

 ھائی است که توسط اين پديده ھا واين روند ھای قديم ايجاد می گردد، علت پديده ھا وروند ھائی که الزاماً قبل از پديده

ناميده می شود وآن پديده ھائی که در جريان ارتباط ودر يک شرائط مشخص وطی يک روند معين به وجود می آيند، به 

  :نام معلول ياد می شوند، باھم رابطه ای دارد که دارای مشخصات زير است

اين خصوصيت در قانون عليت، دارای حقيقت مطلق . جھان ونظام جھانی بدون علت وجود نداردھيچ چيزی در : اول

  .است

يعنی، اين قانون نيز ھمه . ھر علت معين، در تحت يک شرائط معين، الزاماً معلول معينی را به وجود می آورد: دوم

  .شمول وکلی است که ھر معلولی رابايد به علت معين ومشخصی رجعت داد

اين نيز يک خاصيت عام وھمه شمول در قانون عليت است . پديد آمدن معلول، باعث می گردد تا علت از بين برود: سوم

يعنی از لحاظ زمانی، علت الزاماً بايد قبل از معلول موجود باشد واين . که ھيچ عليتی از اين قانون مجزا بوده نمی تواند

اما ھر روال متوالی واز لحاظ زمانی پشت سر ھمديگر را نمی .  رودعلت، با به وجود آوردن معلول، خود از بين می

زمستان، که از لحاظ زمانی بعد از خزان به وجود می آيد، قاعدتاً نمی توان پيدايش : مثالً . توان شامل قانون عليت کرد

 که عبارت از آن را معلول خزان، وبه خالصی گرائيدن خزان دانست، بلکه ھردوی اين فصل معلول علت ديگر است

  .می باشد» گردش انتقالی زمين«

ولی معلول ھيچ . يک معلول بعد از اين که دارای وجود شد، در توالی وتعاقب زمان، خود می تواند علتی باشد: چھارم

معلول، در يک قانون مارپيچئی اتفاق می افتد که با  رابطه بين علت و. وقت نمی تواند برای علت خود، علت واقع شود

بدين لحاظ، . ار به وجود آمدن معلولی، اين روند داخل يک سطح ديگری می شود که با سطح قبلی متفاوت استھرب

چه اين که، اين روند در طول يک زمان صورت می گيرد . معلول نمی تواند خود علتی برای علت خود قرار بگيرد

 تر، علت از لحاظ زمان، بر معلول مقدم ودر طول ھمين زمان، علت ھای قبلی از بين می روند ويا به سخن مشخص

است وچون اين حرکت، يا اين روند در يک شکل مارپيچی، ونه دايره ئی، صورت می گيرد، پس با وجودی که معلول، 

 ديالکتيکی قرار دارد ومی تواند باالی علت تأثير داشته باشد، نمی تواند برايش به عنوان ۀطبا علت خود در يک راب

ھمين که بعد از پديد آمدن معلول، علت از بين می رود، خود تأثيری است که وجود معلول . شته باشدعلت کارکرد دا

  .باالی علت گذاشته است

 ماترياليزم، در صدد مغشوش کردن اين اصل اند، ۀبرای بيشتر روشن شدن مطلب، وھشدار برای آن کسانی که زير ساي

  .ناگزير از گفتن جمالت زير ھستم

ه در طی يک روند خاص، ودر تحت يک شرائط معين موجب پيدايش معلول می شود، خود به کلی نمی علتی ک: الف

ومعلول نيز بعد از به وجود آمدن، منفعل وبی خاصيت نيست، بلکه مطابق با جھتی . تواند از معلول بی تأثير باقی بماند

ولی به خاطر يافتن علت يک معلول، به . تکامل، و وجوديت خود، فعال است وبر روی روند تکامل تأثير می گذارد

 ۀ در صفح آئيننيک. سراغ علت واحدی بايد رفت وھمين طور ھر علت، معلول معين ومشخصی را به وجود می آورد

واحسان طبری » .يک پديده می تواند معلول علت ھای مختلف باشد«: خود، می گويد» ماترياليزم ديالکتيک« کتاب٢٨۶

واين است مغشوش کردن .  نيک آئين مھر تأئيد کوبيده استۀخود به نوعی، باالی اين جمل» می علۀآموزش فلسف«نيزدر

زيرا جريان ھای مختلف ايدآليزم واز آن جمله، فلسفه ای که مطھری از آن پيروی می کند، نيز به طور مستقيم . مطلب

ش ھستند، تھی کردن اين مطلب، از مغز وعينی نمی تواند منکر قانون عليت شوند، اما کاری که قادر به انجام دادن

ومنطق علمی وديالکتيکی آن است، کاری که نيک آئين واحسان طبری نيز به آن دست يازيده اند، که برخاسته از منافع 
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خائن » ۀحزب تود«بودند، يعنی !!) ؟؟(در آن مشغول مبارزه!! اقتصادی وسياسی جريانی است که اين دو فيلسوف

ه در به وجود آمدن يک معلول، شايد علت واحدی مشاھده نشود، اما چيزی که در اين جا درست است ک. ومنحرف

اھميت دارد، آن است که؛ به ھر تعداد علتی که برای پيدايش يک معلول به نظر می رسد، از سنخ واحد ومنشاء 

است، » اوويم«و» پرمس«تشکيل جسم نوزاد در رحم جنس مؤنث، علت تعامل يا القاح طبيعی : مثال. مشترکی ھستند

يعنی نيک آئين وطبری ديده اند که در اين جا دو چيز به مشاھده می رسد ونه يک چيز واحد، ولی اشتباه است که اگر 

مثال . پس ھر دو يک علت به شمار می روند، نه دو علت يا چندين علت. اين دو ماده راماھيتاً متفاوت از ھم بشناسيم

 آن باالی ما ومحيط ماحول ماست، ھيچ وقت مشاھده نشده که علت ۀفتاب، وتابيدن اشعديدن روشنی در روز؛ آ: ديگر

علت ھای «وف، زمين لرزه، آتش فشان ويا به سخن نيک آئين؛ سدن آفتاب، برآمدن مھتاب، خسوف، کاين روشنی، تابي

موجب خشک سالی، باران وھم ديده وشنيده نشده است که طلوع آفتاب در يک سرزمين، !! از اين قبيل باشد» مختلف

 نيک آئين ۀھای بی مورد در طول سال، بی نظمی اجتماعی، برودت ھوا، مرگ ومير زياد در موجودات حيه، يا به گفت

ھنوز کسی تجربه نکرده است که؛ آبی را که برای . از اين قبيل را به وجود آورده باشد» معلول ھای مختلف«: وطبری

  !! کاربن دای اکسايد وگاز ھيليوم باشدآشاميدن است، معلول تعامل مثالً 

در تأثير گذاری علت باالی معلول وعکس آن، ھدف اين نيست که اين ھردو می تواند ھريک ديگری را عيناً به : ب

طور مساويانه مشروط کند وتأثير متقابل مساويانه باالی ھمديگر بگذارد، بلکه نقش اساسی وقطعی ھميشه با علت است 

  .که موجد معلول به شمار می رود نه عکس آنواين علت است 

پراتيک بشری در طول زمان ودر تاريخ ثابت ساخته است که؛ قانون عليت، دارای خاصيت عينی و واقعی می : پ

  .باشد

در عين حال اين که؛ قانون عليت خاصيت عينی دارد، ماضرورت به شناخت آن داريم، وھم اين قانون در تمام : ج

 ۀخاصيت عينی بودن اصل عليت، در ھر رابط. ن، قابل شناخت است، زيرا عام وجھان شمول استطبيعت ونظام جھا

 غير ۀ، در روابط اجتماعی، ودر ھر حادثی، در تجربه ھای فزيکی، رياضیئدر تعامالت کيميا. بل مشاھده استعلی قا

ن را، شاخ زدن گاو، لگذ زدن خر، تصادف دو موتر باھم، زير نمودن موتر انسا: قابل پيش بينی ديگر ھم، از قبيل

ھرچند که اگر با محاسبات دقيق وعلمی مجھز باشيم، اين گونه حوادث نيز غير قابل پيش بينی نيست، اما -سقوط ھواپيما

چيزی را که ما در اين جا به ھدف روشن شدنش انتخاب کرديم، ھمانا خاصيت عينی بودن اصل عليت است که در 

  . حس وعينی است نظام جھان قابلۀھرپديد

فقط با شناخت اين قانون، با . اين ھا ھستند مطالبی که ما در شناخت قانون عليت، به باورمندی به آن ھا ضرورت داريم

 آن است که می توانيم رابطه بين پديده ھای طبيعت را درک کنيم وحضور ودليل حضور آن ھا را ۀمشخصات متذکر

وفقط با شناخت اين . باور وايمان پيدا می کنيم» یجبر طبيعی وماترياليست«به وفقط در آن صورت است که ما . بشناسيم

 وفقط در صورت شناخت قانون  درکی وشناختی پيدا می کنيم، فھمی »  اختيار«قانون با مشخصات آن است که ما از 

وباورمندی به اين قانون عليت است که با طبيعت ھمراه وھم گام می شويم، ودر نھايت، فقط با شناخت از قانون عليت، 

است که ما پی به بيھوده بودن ايدآليزم ومتافيزيک می بريم وھيچ علت خارجی به خاطر پيدايش طبيعت وقانون طبيعی 

  .را نمی پذيريم ودر تکوين جھان، معلول بدون علتی را طرد می کنيم

 قانون عليت ۀ افسانه ھای خنده آوری در باربدنيست اندکی با مطھری ھمراه شويم، تا ببينيم اين طنز پرداز کميدين چه

  : کتاب خود، از قانون عليت به اين شکل تعبير می کند٨٨ ۀمطھری در صفح. دارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

گريز از اين . ....}رھا.س-شده اند{بناء شده است} رھا است.توضيح از س- قانون عليت{ اين قانونۀعلوم بشری برپاي«

ص ...علل (».ستی ونفی ھرگونه قانون علمی وفلسفی ومنطقی ورياضیقانون مساوی است با نفی ھرگونه نظامی درھ

٨٨(  

اما ايکاش اين . مطھری چه خوب وبا زبان شيوا به حقانيت اين قانون، وجھان شمول بودن اين قانون اذعان داشته است

ی کرد، تا آبروئی اراجيف نگار ھذيان پرست می توانست با اين جمالت، ُدم خروس ضديت خود با اين قانون را پنھان م

  .که ندارد، حداقل بيش از اين برای ريختنش تالش نمی کرد

 اين ۀياپعلوم بشری بر«ھا که الوه، برآن می افزائيم که؛ نه تنما گفته ھای مطھری را در اين جمله تأئيد کرده وبه ع

ده اند ودر پرتو اين قانون است که ، بلکه تمام نظم نظام جھان وطبيعت نيز از درون اين قانون برآم»قانون بناء شده اند

اما می بينيم که مطھری بازھم در اين سخنش صادق !! نه بر اساس ھيچ خرافه واوھام. طبيعت وبشريت شکل گرفته اند

  :نيست وبا پھلوی راست با اين قانون برخورد نکرده است

  )٨۴ص ...علل (»جھان را از طريق دليل بايد توضيح داد نه از طريق علت«

 بعد، از ۀ قبل گفته است، آن ھا را در صفحۀ در صفحآنچه رامطھری . در عجبم از اين ھمه ضد ونقيض گوئی! بامرح

ياد می برد واين بار چون اوضاع بر وفق مرام جناب نمی چرخد، چيز ھائی را پشت سرھم قطار می کند که در ضديت 

  . قبلی کتابش اندۀکامل با گفته ھای صفح

اما .  گو وشوخ باھم کلماتی را رد وبدل می کردند که در آن کلمات، بر حريف حمله شده بودروزی، دو شخص بزله[

 مسخره وتحقير ۀقانونی را که آنھا برای اين کارش ساخته بود، اين بود که؛ ھرکس بر وزن نام ديگری، برايش يک کلم

اين کلمات، هللا داد . »به من داد=هللا داد«: بود، می گويد» هللا داد«شخص اول برای شخص دوم، که نامش . آميز بسازد

، قانونی که در اول بادرنظر »هللا داد از کوره در می رود«را پسند نمی آيد وهللا داد غضب می گيرد يا به زبان ايرانی؛ 

ر داشت آن قانون بايد کلمات ساخته می شد، را ازياد برد وھمراه با آن منطق واخالق را نيز در جيب خود کرد واز س

اين چه ربطی «: يحيا می گويد!! » کلنگ به مقعدتۀدست=يحيا«: قھر زياد به شخص اول که نامش يحيا است، می گويد

  !!]»مقصد اين است که مقعدت را پاره کند«: هللا داد جواب می دھد» بانام من داشت که گفتی؟

که علوم  - علوم بشری راۀ آن قانون، ھمبار اين عليت پرست وعاشق قانون عليت وباور مند به در باال ديديم که يک

بايد فقط آن علومی دانست که شربت اسھال می سازند وپيچکاری سردردی، بلکه تمام شناخت واقعی وعينئی بشری را ن

 قانون عليت می داند ولی ۀشکل گرفته برپاي. که ما از طبيعت ونظام جھان داريم، علوم بشری شامل آن ھا می شوند

می داند ودر اين جاست که حنای مطھری مبنی بر؛ » علت«را در شناخت جھان، مقدم بر » دليل« زمان، بالفاصله يا ھم

اما بيش از آن که ما در اين جا تردستی مطھری را ببينيم، !! باورمندی به قانون عليت، رنگ می بازد وخجل می شود

  . درک نکرده استرا» علت«و» دليل«کودنی جناب ثابت می شود، زيرا او ھنوز فرق ميان 

 ديگر نيز بيان ۀزمانی که می گوئيم موتر، معلول است وموتر ساز، علت، در واقع می توانيم اين سخن را به شيو: مثال

: به عبارت ديگر. واين ھمان قانون علت است.  است براين که، يک موتر سازی بايد وجود داشته باشددليلموتر، : کنيم

  !! وجود يک علتی ی است برای»دليل«ھر معلول، 

ی »دليل«دارد، با » دليل«چيزی را که در اين باره الزم به ياد آوری اش دانستم، اين است که؛ درکی را که مطھری از 

زيرا از کسی که علم را بنابر . قانون عليت در پرتو آن قابل تشريح است، بايد فرق داشته باشد که علم پيش می کشد و

يعنی از منظر مطھری دليل به آن چيزی گفته .  بداند، از دليل، نيز ھمين درک را داردتجربی بودنش مؤخر بر ذھنيات

می شود که برپايه ھای علمی وقابل ثبوت وقابل تجربه، مبتنی نباشد ومنشاء آن دليل نيز بايد عقده مندی ھا وذھنی 

 مقابل قانون ۀيل می خواند، در نقطزيرا فقط در اين صورت است که اين ذھنيات، که مطھری آن را دل. گرائی ھا باشد
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 علمی دارد وقابل ثبوت است ۀچون علت ودر مجموع اصل عليت پاي: واز اين بابت بايد گفت که. عليت قرار می گيرد

وقابل تجربه، اما دليلی که مطھری آن را به خاطر دفاع از خود وطرد اصل عليت پيشکش می کند، دارای پايه وبنای 

از اين رو است که چنين دليلی، در نزد مطھری نسبت به علت، مقدم . وغين وغير قابل اثبات استخرافاتی، مبتذل، در

  : مطھری ثبوتی براين ادعايم می باشدۀدست کم اين جمل. است

  )١٠٢...علل (».درجھت ضد خداشناسی گام بر می دارند- باالخص علوم زيستی- علوم«

که در اين جا  - بر دارد، آن علم است وقانون عليت» داشناسی گام جھت ضد خ«واز اين جا بايد دانست، چيزی که در 

پس بين دليل مطھری . است» دليل«گام بردارد،  - ونه ضد آن -  وچيزی که بايد درجھت خداشناسی- مطرح بحث ماست

  !!ودليل علمی وعلی، بايد فرق گذاشت

ا آن مخالفت نورزد، به اين جمله بسنده نمی کند، اما مطھری، چون اساساً نمی تواند در برابر قانون عليت قرارنگيرد وب

  :او سخنان ديگری ھم دارد که به نقل قول کردن شان می ارزند

  )٨١ص ...علل (».وجه معقول حقيت ھستی بی نيازی از علت است«

ط بين  طبيعت، انسان ھا، رواب- خود، قانون عليت را از اساس نفی نمی کند، چون نظام جھانۀمگر مطھری با اين جمل

 ھمه دارای يک ھستی است، وزمانی که اين ھستی بدون علت معقول تر پذيرفته شود -آنھا وتأثير پذير آنھا از يکديگر

!! قی تر به نظر آيد، پس ديگر چه ضرورت است به اين که ما بگوئيم؛ برای ھر پديده ای يک علت وجود دارد؟؟طنوم

باشد، پس مگر ديگر جائی ھم برای اين می ماند تا مطھری، » علتوجه معقول حقيت ھستی بی نيازی از «وزمانی که 

گريز از اين قانون مساوی است با نفی ھرگونه نظامی درھستی ونفی ھرگونه قانون « : اگر کودن وکھبل نباشد، بگويد

  !!؟؟».علمی وفلسفی ومنطقی ورياضی

ستن ھستی در بی نيازی از علت، آيا خودت در صورت معقول دان: پس بگذاريد به اين فيلسوف جاھل وبی مغز بگويم

ھرگونه نظامی « ودر اين صورت، آيا خودت به طور مستقيم وعينی، !! نکرده ای؟؟» گريز«عيناً از قانون عليت 

  !!را نفی نکرده ای؟؟» .درھستی و ھرگونه قانون علمی وفلسفی ومنطقی ورياضی

  به ھر رنگی که خواھی جامه ميپوش

  !!ت می شناسمـامرــرز خــن از طــم

  !!اما بايد ببينيم که اين فکاھی مطھری تا کجا می تواند صادق باشد ودرست

در عصر جاھليت که بنابر ميل وآرزوی مطھری در آن عصر مادی گری رواج داشت ولی با در نظر داشت واقعيت 

عصر بود که پولوتئيزم ھای تاريخی، آن عصر، عصر جاھليت بود، ھمان قسمی که از نامش پيداست، يعنی در آن 

اين چندين خدا پرستی مقارن با زمانی است که مردم از طوفان، سيل، . رواج يافت وتئوری چندين خدائی شکل گرفت

زمانی که در منطقه ای، زلزله ای رخ می داد، يا طوفانی . زلزله، آتش فشان وغيره، برداشت آسمانی وخدائی داشتند

خته به عبادت اين سيل يا طوفان مشغول می شدند وتمام ھستی ودارائی خود را در روی می داد، مردم دست از پانشنا

 طبيعی، يک خدا است ۀپای اين سيل يا طوفان می ريختند، چون به اين فکر می کردند که ھمين سيل يا طوفان يا ھرحادث

 در مورد خدا، مطھری را» تئوری جھل«و» تئوری ترس«. ودليل حدوثش ھم، کم کاری، يعنی گنھگاری ما می باشد

 علی اين ۀبايد شنيده باشد، اين واقعيت ھا دقيقاً زمانی موجود بودند که مردم دليل اين حوادث را نمی شناختند ورابط

حوادث برای مردم مجھول وناشناخته می نمودند ودر نھايت مردم به اين تحليل می . حوادث برای مردم نامعلوم بود

حدوث اين حوادث طبيعی، به صورت طبيعی وجود نداشته، بلکه ھر آن چيزی که حادث می رسيدند که ھيچ دليلی برای 

 - !!که تصادف نيز از منظر مطھری نياز به علت ندارد؟؟- خدا، گناه بندگان، ويا ھم تصادف استۀشود، خواست واراد

ز ھميشه قربانی حوادث طبيعی در آن زمان بود که به خاطر ناشناخته بودن قانون عليت در طبيعت، مردم ناتوان تر ا
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ھر ساله . می شدند، بدون اين که کوچکترين دفاع، يا حتا فکر دفاع کردن از خود را در مقابل اين حوادث، داشته باشند

ھزاران انسان در برابر اين گونه حوادث طبيعی از حق حيات وزندگی کردن محروم می شدند وھزاران انسان ديگر، 

ه در طول يک سال عمر خود به خاطر نجات از گرسنگی جمع آوری کرده بودند، در پای اين تمام آن چيز ھائی را ک

ھيچ حادثه ای را نمی توان يافت که !! می کردند واين بار، خود شان از گرسنگی جان می دادند» نذر« ناشناخته ۀحادث

تی را نمی توان يافت که در تحت علتی معين ومشخصی نداشته باشد وھيچ معلولی بدون علت قابل درک نيست وھيچ عل

پس اين که در آن زمان علل آمدن سيل، طوفان، زلزله، آتش . شرائط معين معلول مشخصی را به وجود نياورده باشد

د که؛ دليل اين ناشناخته ونامعلوم بودن علت ھا، وم نبودند، مطھری نيز بايد بپذيربرای مردم معل...فشان، برف کوچ و

يعنی ناشناخته باقی ماندن روابط علی پديده ھا، دليل نمی شود که ما منکر وجود اين روابط علی . نبودن علت ھا نيست

 عليت ناشناخته باشد، انسان ھا مقھور ۀزمانی که اين رابط.  عليت وجود داردۀپس ھر در پديده ای، رابط. شويم

 علی ھر پديده شناخته شود، آن پديده ۀی که رابط وقربانی نامعلوم بودن قانون عليت، ولی زمانندومحکوم اين پديده ھا ا

ديگر برای انسان ھا مجھول نبوده وحاکم بوده نمی تواند وديگر نمی تواند از انسان ھا قربانی بگيرد، چه اين که در 

ا حد اقل انسان ھا قادر می شوند تا از آن پديده به نفع خود استفاده کنند، ي- پی بردن به روابط علی پديده ھا- چنين حالتی

حاال است که از اين فيلسوف معتقد به اصل عليت وھم معتقد به قضاء وقدر الھی بايد پرسيد . ديگر مظلوم آن پديده نباشند

انسان ھا در صورت نشناختن روابط علی پديده ھا وحوادث، قربانی پديده ھای طبيعی که؛ آياکدام يک معقول تر است، 

آيا اين معقول تر است که يک !! شوند، يا از آن ھا به نفع خود استفاده کنند؟؟... سيل، زلزله و: وحوادث طبيعی از قبيل

قيه را به فلج بکشاند، يا ديگر اين حوادث  عادی طبيعی مثالً آتش فشان، جان انسان ھای زيادی را بگيرد وزندگی بۀحادث

  !!نتوانند باالی انسان ھا مسلط باشند؟؟

برای مردم نا معلوم بود، خانواده ھای مذھبی وسنتی به شدت » توبرکلوز«زمانی بود که حتا علت مرض: مثال ساده

زمانی که علت چيزی برای ومعلوم است !! عقب نگھداشته شده، به اين فکر بودند که اين مرض نيز قھر خدائی است

مردم نامعلوم باشد، يا علت آن به خدای موھوم ودروغين نسبت داده شود، کسی به خاطر عالج ونجات از آن نيز 

کوششی نخواھد کرد، زيرا اگر علت نامعلوم باشد، ھيچ کوششی کورمال کورمال به نتيجه ای نخواھد رسيد، وزمانی ھم 

ود، نيز معلوم است که ديگر کسی در زمين به دنبال علت آن نمی گردند وقبل از قبل که علت آن به آسمان نسبت داده ش

ودر برابر چيز ھائی که علت خدائی داشته باشد، به تفحص !! جواب خود را يافته است که؛ علت آن خدائی است

 عالج به خاطر در اين جاست که يک مرض ساده وقابل!! پرداختن وتشبث کردن، گناه کبيره وشرک محسوب می شود

مجھول ماندن روابط علی آن، ساالنه ھزاران انسان را به کام مرگ می اندازد وھزاران طفل را از داشتن پدر يا مادر 

 در اين جاست که انسان ھا محکوم و  و محروم می سازد، بدون اين که ھيچ راه انتقامی را ھم در نظر داشته باشند

چون دليل وعلت آن را نمی شناسند، بنابر اين راه نجات وعالج آن را بدون . ند ساده واوليه می شوۀقربانی يک پديد

حاال بايد از اين طرفدار معقوليت بدون عليت، پرسيد که؛ آيا اين که يک مرض قابل عالج . علت نمی توانند پيدا کنند

 تر است، يا اين که امروز بدون وساده ای مثل توبرکلوز ساالنه جان ھزاران انسان را بگيرد وانسان کشی نمايد معقول

  !!ی، فرزند مبتال به توبرکلوزت را به شفاخانه می بری تا تداوی اش کنند؟؟ھاين که کوچکترين ترسی به خود راه بد

ھرچند که با وجودی که علت تمام اين پديده ھا برای انسان ھا شناخته شده است، ولی نفع آن ھنوز فقط مربوط مطھری 

فقط مطھری وھمپالگانش ھستند که به قيمت چوشيدن خون !!  دوره گرد سرک ھاۀمی شود، نه يک بچو واليت فقيه آن 

عيال شان را از دم مرگ توبرکلوز وغيره نجات دھند، نه آن يتيمی که تمام خانواده اش و توده ھا می توانند خود واھل 

 ، گلبدين، مال عمرد، سياف، ُدستمرا در سگ جنگی ھای برسر قدرت مطھری، خامنه ای، خمينی، مزاری، مسعو

از دست داده است وحاال تمام امکاناتش ھمين بغل سرک ھا است که فقط می تواند در ھمان جا بخوابد واز ھمان ...و
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. زباله ھا تغذيه کند، بلی اين يتيم ھنوز قربانی توبرکلوز نه، حتا يک زکام عادی است وجان خود را از دست می دھد

 زندگی آن روزی مردم است که ھنوز دليل آمدن ۀ ما، نشان دھندۀ يتيم، واکثريت خلق محکوم جامعزندگی امروز اين

 پرسيد که؛ آيا توکه می توانی خود را از دم مرگ گووحاال بايد از اين ھذيان پرست ھرزه . سيل را نمی دانستند

 که ھر روز نه تنھا که توبرکلوز از آن ھا نوائیتوبرکلوز نجات بدھی معقول تر است، يا آن يتيم وبيوه وبی کار وبی 

  !!قربانی می گيرد، بلکه شکم خالی ھم قربانی خود را از ھمان انسان ھا می گيرد؟؟

برای اولين بار که انسان ھا در يک جنگل با آتش برخوردند، از آن ترسيدند وبا ھمه ناتوانی ھای شان، پا به فرار 

 ضروری در زندگی انسان ھا، آشنائی پيدا کردند وطريق استفاده از آن را در ۀ پديدگذاشتند، تا اين که اندک اندک با اين

. يافتند وبعد ھا فھميدند که نه تنھا اين آتش برای شان خطر ناک نيست که، حتا بدون آن حاال زندگی کردن ناممکن است

ند وتوانستند بعد از آن روز، خودشان وکم کم آشنائی شان با آتش عميق تر شد، تا اين که علت در گرفتن آتش را فھميد

جا دارد که از اين کسی که پديده ھا را بدون عليت وبدون نياز معقول تر . آتش بيفروزند وغذای شان را با آن پخته کنند

می بيند، پرسيد که؛ آيا کدام يک معقول تر است، ناشناخته بودن آتش برای مردم، ترسيدن از آن، وباالخره در بسا مورد 

 ضروری پنداشتن ۀبانی آتش شدن، يا اين که تسلط انسان ھا بر آتش، مھار آن، استفاده از آن به نفع خود، ويک پديدقر

  !!در زندگی؟؟

  ....و

وجه معقول حقيت ھستی «: با تمام اين ھا چيز ديگری را ھم بايد درک کرد، وآن اين که؛ زمانی که مطھری می گويد

بايد از خاطر دور داشت، زيرا فقط در آن در پشت اين جمالت ننافع مطھری را موقعيت وم» بی نيازی از علت است

!! صورت است که مطھری وھمپالگانش می توانند باالی انسان ھای محروم از ھمه چيز ومظلوم ومحکوم حکومت کنند

وُدزد در روغن بلی، حکومت مطھری وھم کيشان زمانی باالی مردم تضمين می شود، وزمانی نان اين زالو ھای جانی 

بلی فقط !! توده ھا را بتوانند با مزخرفات ومبتذالت شان خر سازند: است که، اگر به زبان ساده وبی پيرايه سخن بگويم

در آن صورت است که راه برای پذيرش خرافات بی پايه وھذيان گوئی ھای بی مقدار مطھری وھم کيشانش در جامعه 

 ن طريق توده ھا را در بدل اين خرافات شان به تباھی ونيستی اقتصادی بکشانند وباز می شود، تا اين ھا بتوانند از آ

خود قارون وار باالی خزانه ھای پولی، که در بدل ريخته شدن خون توده ھا به دست آورده اند، بخوابند وکيف شان را 

وجه معقول حقيت ھستی بی «: ويندوبرای اين که توده ھا ھيچ وقت متوجه اين خيانت عالی جنابان نشوند، می گ!! ببرند

زمانی معقول است که شما برای فقر وتنگدستی خود علت نتراشيد وباالخره ! يعنی ای مردم» .نيازی از علت است

 ار چون برای اين بدبختی وتنگدستی وفقر وبيچارگی شما ھيچ علتی در کار نيست، خدا خواسته که شما!! سراغ ما نيائيد

  !!ديگر چرا به دنبال علت اين سياه روزی خود می گرديد؟!! ھم ذاتاً ثروتمندفقير بيافريند ومارا 

  :رفيق غالم حسين فروتن، در اثر گران بھای فلسفی اش، جمالت پرمعنائی دارد

آن گرايش فسلفی که برای جھان ھدفی قائل است، ھدفی که آفريننده واراده ای توانا از پيش تعيين کرده، آن گرايش «

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

 ۀرئاليزم اسالمی وفلسف(» ... بسياری به کار بردن که برای تظاھر به قبول آن تالشعليت در جھان باور ندارد ولو آ

  )١٢٠ ۀمارکسيست، اثر دکتور غالم حسين فروتن، صفح

چنين فلسفه ای، ھيچ وقت نمی تواند با قبولی قانون عليت سر سازشی داشته باشد، زيرا اين ھا ھمه وطبيعی است که 

از آن جائی که مطھری . قوانينی ھستند که مبتنی بر دريافت ھای علمی ھستند وعلم، با ھجويات در تناقض است

 ۀ آن، علم را از خود طرد کند، ويکسره به پاچحاکم بر علم می داند، پس بايد با قبول ھجويات بی پايه را مقدم بر علم و

  :مطھری گفتنی ھای ديگری ھم دارد. پنبه ئی ودرغين مزخرفات بچسپد
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  )٨٠ص ...علل (».ھستی، ذاتی نيست که يک موجود ديگر بخواھد به آن ھستی بدھد...«

ر اين نيست که برای به  موجودات می دانيد، شکی دۀبلی، برای شما که يک موجود بی وجود ودروغين را خالق ھم

در ومادر، ونه به اعمال ماوراءالطبيعه ضرورت است، نه به دو جنس پۀوجود آمدن يک نوزاد، يک خدا ويک قو

  !!»اوويم«و» سپرم« ونه به مواد بيولوژيک

بگويد اما، آيا مطھری می تواند برای خزعبالت خود مثالی، حتا نامطمئن ترين مثالی ھم که باشد، ذکر کند، تا کسی 

تمام پديده ھای موجود در طبيعت دارای ھستی اند، و کدام . مطھری راست می گويد؟ نه، زيرا چنين چيزی امکان ندارد

کنه موضوع قانون عليت نيز ھمين !! يکی از آنھا را سراغ داريد که ھستی خود را از موجود ديگری نگرفته باشد؟؟

ھيچ وجودی موجوديت خود : به سخن ديگر.  نيستی به وجود نمی آيدھيچ چيزی از ھيچ، يعنی ھيچ ھستيئی از: است که

يعنی ھيچ موجودی خالق خودش بوده . وديگر اين که؛ ھيچ معلولی علت خودش نيست. را از عدم ونيستی نگرفته است

کلمه قانون عليت در يک . نمی تواند، چون در اين صورت، قانون علت ومعلول معنا ومفھومی نمی تواند داشته باشد

بيان گر آن است که در تمام پديده ھای جھان، علت ومعلولی وجود دارد و وجود معلول، جدا ومتمايز از وجود علت 

پس، !! را باھم پيوند زده است ودر ارتباط ساخته است-علت ومعلول-  ديالکتيکی است که اين دو پديدهۀفقط رابط. است

-يا به عبارت ديگر؛ ذاتاً ھستی ھر ھستی را. گرفته است- علت- ر ھستی خود را از ھستی ديگ- معلول-ذاتاً ھر ھستی

واين است آن اولين نکته !! اين است عمق وژرفای مطلب در قانون عليت. به آن داده است- علت- موجود ديگر-معلول را

  !!ای که در باورمندی به اصليت عليت، بايد آن را پذيرفت

ببينيد که از بين تمام آن چيز ھائی که در اطراف شما وجود دارد،  د وکافيست فقط يکبار به اطراف خود نظری بيندازي

  !!کدام يکی از آنھا صانعی ندارد، ھيچ کدام

مطھری آنقدر آنی وظاھری می بيند که فقط برای يک دفعه ھم که شده به لباسی که پوشيده است، به کفش خود، به 

 اطاقی که نشسته است وبه ھيچ چيزی ديگر نظری نيفگنده  خود، به قلم خود، به کاغذ خود، به جسم خود، بهۀعمام

است، مطھری در وقت نوشتن سطور باال، دارای يک ھستی است، اما قبل از اين که حتا پدر ومادرش ھم به دنيا نيامده 

د آمدن حتا پيش از اين که اعمال بيولوژيکی والقاح دو ماده، که باعث به وجو!! بوده، بازھم او اين ھستی را داشت؟؟

  !!داشت؟؟- که حاال دارد- مطھری شده اند، بازھم او اين ھستی را

چون چيزی که مخالف جريان علم در . ولی او خوش دارد که بی پايه سخن گويد وھرزه الئی کند وپوچ گوئی نمايد

  .حرکت باشد، به جز پوچی چيزی ديگری بوده نمی تواند

، موجوديت اش عين }رھا است.توضيح از س- است» خدا «ھدف از علت نخستين در نزد مطھری،{علت نخستين«

 ».حقيقت وعين دانش است وھم علت نخستين بودنش عين ذاتش است ودر ھردو حيثيت، بی نياز از علت است

  )٩٨ص ...علل(

زمانی که بتوان علت نخستن را بی نياز از علت دانست، پس ديگر نيازی به باورمندی به عام بودن قانون عليت نيست، 

وگريز از اين قانون مساوی است با . ....}رھا.س-شده اند{ اين قانون بناء شده استۀعلوم بشری برپاي «: وچرا بايد گفت

  ؟».نفی ھرگونه نظامی درھستی ونفی ھرگونه قانون علمی وفلسفی ومنطقی ورياضی

ئی ھم وجود »ب«بايد بدانيم يک پی برديم، بالفاصله » الف«قانون عليت بيان گر اين است که؛ زمانی که ما به وجود 

به جست وجو » ب«معتقد شديم، بايد دنبال علت پيدايش اين » ب«وزمانی که به وجود. وجود پيدا کند» الف«دارد، تا 

پی می بريم ودر نھايت به اين قانون مھم پی می بريم که ھر کلمه ای » پ«بپردازيم ودر آن صورت است که به وجود 

وباورمندی به اين قانون مارا . اين است قانون عام عليت.  ديگرۀ وخود، علتی برای کلم ديگری استۀمعلول کلم

خود » علت نخستين«ی وجود دارد، پس بايد اين »علت نخستين«رو می سازد که؛ اگر ه بالفاصله با اين سؤال روب
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چ چيزی از ھيچ وپوچی دارای در باال نوشتيم که طبق قانون عليت؛ ھي. معلول علت ديگری باشد، وآن علت کدام است؟

مطھری » علت نخستين«وجود وھستی نمی شود وھم ھيچ چيزی علت وجود خود بوده نمی تواند، مھم نيست اين چيز 

 خودش به اصل عليت باور دارد، ۀچطور شدکه مطھری بنا به گفت.  باشد يا خود مطھری يا ھرچيزی ديگری در طبيعت

» فی ھرگونه نظامی درھستی ونفی ھرگونه قانون علمی وفلسفی ومنطقی ورياضین«وگريز از اين قانون را مساوی با

می داند، اما زمانی که حرف آمد سر خدايش، يکباره دشمن اين اصل می شود وبا ژاژخوائی ھا متعددش اين اصل را از 

ز با گريز از اين را ني» ھرگونه نظامی درھستی وھرگونه قانون علمی وفلسفی ومنطقی ورياضی« بُن نفی می کند و

مطھری آن قسمی که فلسفه اش حکم می کند، نه بايد خود به طرفداری از اصل عليت سخنی به . قانون، نفی می کند

ل آن است ونه  خودش قادر به حۀزبان آورد، چه اين که با اين کار خود دچار چنان تناقض گوئی می شود که نه فلسف

در اين جا يا بايد به طور بنيادی منکر اصل عليت شد، يا !! يزی می فھمدھيچ کسی ديگر از اين گفته ھای مطھری چ

زمانی . از اين قانون مستثناء نسازد!!  و واسطهتزمانی که خود را معتقد به اصل عليت دانست، ھيچ چيزی را با رشو

د تا خدای مطھری را که اين کار را کرد، بايد بپذيرد که يا خدايش نيز معلول علت ديگر است ويک خالقی وجود دار

خلق کرده است، يا ھيچ خدائی در کار نيست ونظام جھان وکائنات، مطلقاً از لحاظ زمانی عمر بی نھايت دارد وبنابر 

  !!اين، ھيچ خدا وماوراءالطبيعه ای در کار نيست

» علت نخستين«برای اين باور مند شويم، يا » علت نخستين«تا اين جا که رسيديم، يا بايد به بی پايه بودن ودروغ بودن 

واين .  خود معلول علت است-  قبلۀ در مرحل- ديگرۀنيز به دنبال علت ديگری باشيم، چه اين که ھر علتی، در يک مرحل

  !! اعتقاد به قانون عليتۀاست پيش نھاد

وی ھا  تردستی وطفره روی برخود می گستراند، ولی اين چنين طفره رۀه، جامصمطھری به خاطر گريز از اين مخم

 او ھم چنان بی مزه وبی معنا پرگوئی کرده است و!! نمی تواند کارساز باشد وچاره ای برای درد العالج مطھری

صفحات متعدد را سياه کرده است تامگر با اين بی عالجی وبی دليلی خود بتواند خدای ناتوان خود را که نياز مبرم به 

اتش دھد، اما جالب است که با اين کار خود، وبه اميد آرايش، چشم دفاع مطھری دارد، بری از قانون عليت سازد ونج

  :از مطھری به خاطر نجات خدايش، چنين می خوانيم. خود وخدايش را کور می سازد

شخص از ما می پرسد چرا اين خانه خراب شد؟ پاسخ می دھيم . فرض کنيد خانه ای در جريان سيل خراب می شود«

  )٨٨ص ...علل (».چون سيل آمد

 ديگری نمی رسد، يعنی پاسخ ۀ واحد در گردش است وبه نتيجۀوبه زعم مطھری گويا اين سؤال وجواب در يک داير

  !! خدا نيز بی معنا می نمايدۀسؤال، در خود سؤال نھفته است، واين بی معنا است، پس پرسش در بار

چرا سيل آمد؟ چون باران زيادی : يد که، بايد پرسش ديگری پيش آ»چون سيل آمد«: نه جان، زمانی که جواب داده شد

. باريده بود وعلت باران نيز مشخص است، پس به ھيچ وجه اين سؤال بی معنا نبوده واتفاقاً خيلی ھم به جا وبا معنا است

 خود از اين العالجی وبی ۀودر اين ميان، به جای اين که برای تبرئ!! چون ھرکدامش بايد دليلی داشته باشد، که دارد

خی خود، وبه خاطر نجات خدای ناتوان ودروغين خود، راه معقولی پيدا کنی، بيش از پيش به بی پايگی خود وبی پاس

  !!اساسی فلسفه ات کمک می کنی

چون سيل «:او نگفته که؛ زمانی که جواب داده شد.  ھم چنان بی پايه وبدون مسؤوليت حرف زده است،مطھری باز ھم

 اين سؤال وجواب در ھمين جا خاتمه پيدا می کند ومردم به پوچ بودن اين سؤال پی می ديگر مگر در کجا ديده که» آمد

  !!برند؟؟
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چون «:اين سؤال، اصالً سؤال بی معنائی نبوده وجواب اول وآخرش ھم آن نيست که مطھری داده است، يعنی : اوالً 

واب از اين دايره خارج شده وپاسخی اين سؤال دامنه دارد وفقط يک پرسش ديگر کافيست که اين سؤال وج» سيل آمد

  .ديگر در کارباشد وسؤال ھای ديگری در کارباشد

برای لحظه ای ھم که شده اگر دل مطھری را از خود نرنجانيم وبه خاطر تسکينش، بپذيريم که؛ بلی پاسخ اين چنين : دوم

وابش ھمان است که در پاسخ اولين سؤال ھا در خود سؤال نھفته است وبه ھر تعداد سؤالی ھم که پرسيده شود، باز ج

در حالی که چنين چيزی غير ممکن است، اما چه کنيم که اين جھالت پيشه ھای کودن نفھميده ونسنجيده - سؤال داده بود

در اين جا سؤال ديگری مطرح است وآن اين که؛ اين سؤال چه ربطی به -!!پشت ميز قضاوت ونتيجه گيری می نشينند

 علت ۀکجای اين گونه پرسش وپاسخ مارا به طرف قضي!!  علت نخستين دارد؟؟ۀله؛ مسألقانون عليت واز آن جم

!! پی می بريم؟؟» علت نخستين«نخستين می رساند، واز پوچ بودن اين نوع سؤاالت، به پوچ بودن سؤال ھا در مورد 

  !!؟؟»علت نخستين«چه وجه مشترکی است بين اين سؤال ھا وسؤال ھا در مورد 

سؤالی -  غرب يک سؤال بالجواب تلقی شده استۀکه در فلسف- ين که چرا علت نخستين، علت نخستين شدسؤال از ا«

  )٩٨ص...علل (».است بی معنا

 وجود ناوجود ودروغين خدا، شرک است وکفر است ۀچرا؟ چرا بی معنا؟ درست است که در دين اسالم ترديد دربار

 ۀپالگان خودت را، با علت نخستين وغير نخستين تان، در کوراما کسانی که تمام اين خزعبالت خودت وھم! وگناه

پرسش ھا وانتقاد ھا و تجربه ھا می گذارند، اين سؤال از معنا دارترين سؤال ھائی است که تاريخ فلسفه تاکنون در خود 

ی معنا تر از ب» بالجواب تلقی شده است«واين که با افرازات وتمايالت ذھنی ات می پنداری که اين سؤال . ديده است

 ماترياليزم ديالکتيک مجھزومسلح با آن است وبا آن سالح به مصاف از اين ۀديگر سخنانت است، زيرا علم، که فلسف

قبيل سؤال ھای معنا دار رفته است وخدای بيچاره وناتوانت را سؤال باران کرده است، خيلی وقت است که برای اين 

ھيچ سؤالی بی معنا بوده نمی تواند، فقط . ق و واقعيت نگری ھم يافته استسؤال جوابی پيدا کرده است وچه جواب دقي

جواب ھائی که از طرف شما وھم سنخان شما به آن سؤال ھا داده می شوند، بی معنا اند واين بی معنا بودن جواب تان، 

  !!دليلی بر بی معنابودن والجواب باقی ماندن سؤال نيست

، »چرا مسيحی نيستم«ش، ولی نه آشنا با اصول ديالکتيک، در اثر کوچک خود، برتراند راسل، فيلسوف مادی اندي

آن وقت نمی توانست . رو می شده جواب خيلی جالبی دارد که اگر مطھری در طول عمر خود با چنين جواب ھائی رو ب

  :» غرب يک سؤال بالجواب تلقی شده استۀدر فلسف«بگويد 

رف نمی انديشيدم وبرھان علته العلل را تا مدتی مديد پذيرفتم، تا اين که روزی به  اين مسائل ژۀبه ھنگام جوانی در بار«

پدرم به من می گفت که اين «: سن ھجده سالگی ضمن خواندن اتوبيوگرافی جان ستوارت ميل بدين جمله برخوردم

» کسی خدا را آفريده؟چه کسی مرا آفريده است؟ جواب ندارد، زيرا بالفاصله اين سؤال مطرح می شود که چه : پرسش

اگر ھرچيز بايد .  ساخت وھنوز ھم آن دروغ را می دانمرجمله ای بدين سادگی، دروغ برھان علت العلل را برايم آشکا

اگر چيزی بدون علت وجود تواند داشت، اين چيز می تواند ھم خدا باشد . علتی داشته باشد، پس خدا را نيز علتی بايد

  )برتراند راسل، چرا مسيحی نيستم؟(» .به ھمين جھت استپوچی اين برھان . وھم جھان

، به نکاتی اشاره کرده است که از نظر گذراندن شان، بيھوده نمی تواند »جھان بينی علمی«راسل در اثر  ديگر خود، 

  :باشد

تن جھان ھستی يا بايد قانون دوم ترموديناميک در ھرزمان ومکان صدق نکند ويا اين که ما بايد  در محدود  انگاش...«

اما تا وقتی که اين گونه استدالالت رواج دارند، من ترجيح می دھم به طور موقت . از لحاظ مکانی اشتباه کرده باشيم

آيا از اين جا می توانيم استنباط کنيم که جھان به دست . بپذيرم که جھان در زمان متناھی ولی نامعلوم آغاز يافته است
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.  علمی، پاسخ مطمئناً منفی استهر صورت توسل به قوانين ناشی از روش استنباط موجّ آفريننده ای خلق شده است؟ د

اما در طبيعت، ھيچ . دليلی وجود ندارد که جھان دفعتاً ايجاد نشده باشد، جز اين که اين امر به نظر عجيب می نمايد

استنباط ما از خالق مترادف . وی بدھندقانونی وجود ندارد دال بر اين که چيز ھائی که به نظر ما عجيب باشند نبايد ر

 علم فقط زمانی مجاز ھستند که از قوانين علی آغاز شده ۀ، و استنباط ھای علی در حوز»علت«است با استنباط يک 

از اين رو تصور اين که جھان به دست خالقی آفريده شده به . خلقت از عدم چيزی است که به تجربه ممتنع است. باشند

 تر از اين فرض نيست که جھان بدون علت ايجاد شده باشد، چه اين ھردو، قوانين علئی را که ما قادر ھيچ وجه منطقی

 ٩۶ ۀ حسن منصور، صفحۀبرتراند راسل، جھان بينی علمی، ترجم(» . شان ھستيم  بايک قوه نقض می کندۀبه مشاھد

  )٩٧و

  )٨٩ص...علل (».ان استعلم که کارش پديده شناسی است، از پاسخگوئی به علت ومعلول ناتو«

بی  - علم يا در ضديت باعلمۀيا در ساي - ھيچ رابطه ای را وھيچ پديده ای را نمی توان يافت که در مقابل علم! ه واهوا

ھر آن چيزی را که در طبيعت توان يافت، يا : به عبارت مشخص تر. ضد علم باشد خاصيت باشد، يعنی ماوراء علم يا

 انسان ھا ۀطبيعت، انسان ھا، شعور، ورابط - نظام جھان. قابل آن بی تفاوت بوده نمی تواندديد، يا حس کرد، علم در م

فلسفه ای که ھم . تنھا فقط با علم می توان به حقيقت آن ھا پی برد وآن ھا را شناخت مسائلی ھستند که فقط و -باطبيعت

آن جريان  و.  علمی بوده می تواندۀتنھا فلسف ا وکه قادر شده است بيشترين شناخت را از اين پديده ھا داشته باشد، تنھ

ش اين است که علمی نبودند واز علم شناخت ان شناخت درست داشته باشند، علتھای فلسفی که نتوانسته اند از نظام جھ

جريان ھای مختلف فلسفی که به ھرنحوی خواسته اند در . نداشتند تا در پرتو علم، به شناخت طبيعت می پرداختند

 علمی ۀاز دريچ: بعضاً ھم در تغيير طبيعت دخيل باشند، از دو دريچه به طرف اين ھدف خود نگاه می کنند ح وتشري

مشخص است، يک جريان، !! نمی توان فلسفه ای را يافت که نه علمی باشد ونه ضد علمی.  غير علمیۀواز دريچ

د يا به نحوی اين نظام را بشناسد، واز آن ر بدھ نظام جھان نظۀزمانی فلسفی گفته می شود که خواسته باشد تا دربار

با چيزی ديگری غير - زيرا ھمه مادی اند وماديات، با علم قابل شناخت وتغيير اند -جائی که اين شناخت به جز با علم

ی از اين دو جبھه ھيچ جريان فلسفی بيرون بوده نم.  ضد علمیۀ علمی، يا فلسفۀفپس يا فلس. قابل تشريح يا شناخت است

 ماوراء علم سخن می ۀمطھری به زعم خود زمانی که علم را از پاسخگوئی به پرسش ھا ناتوان می بيند، وازفلسف. تواند

 ماوراء علمی ۀوآن فلسف. لفاظی بی معنا وافاده فروشی ھای مضحک، چيزی ديگری نيست گويد، به جز پوده گوئی و

کسی که به اين پوده  و!! مبتذل وھذيان گوئی ھای ضد علمیمطھری نيز چيزی نيست جز الطائالت بی پايه، خرافات 

  :گوئی ھا دست بزند، ناممکن است که از اين قبيل اراجيف سرھم بندی نکند

  )١٣٣ص ...علل (».عليت ومعلوليت محسوس نيست«

  !!ھم ديگر خاصيت متافيزيکی پيدا کرد» اصل عليت«اين ! حاال ببين

به اين لفاظی ھا می افتد، وحيران است از اين که؛ آيا به اين سرحد ھم انسان انسان متعجب می شود زمانی که چشمش 

   وياوه سراء يافت می شوند؟گوھای وقيح، چشم پاره، زبون، ذليل، دورغ باف، ھرزه 

  !!زمانی که علت ومعلول محسوس نباشد، آيا نگفتی که پس از کدام راه بايد به شناخت اين اصل پرداخت؟؟

سيل، درختی را که در آخر دره . بر اثر باريدن باران زياد، در دره سيل جريان پيدا می کند: وتکراریھمان مثال ساده 

علت کنده شدن درخت از سر جايش، . چرا درخت از جای خود کنده شد؟، چون سيل آمد. ايستاده است، با خود می برد

آيا پس علت !!  اين علت محسوس نيست؟؟به جز خودت نمی فھمد که!!) ؟؟(آمدن سيل است، پس کدام فيلسوف عاقل

  !!کنده شدن درخت را در کجا بايد جست وجو کرد؟؟
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در مثال قبلی، زمانی که خانه ای بر اثر آمدن سيل خراب می شود وعلت خرابی خانه از مطھری پرسيده می شود، 

کجا فھميد که علت پس مطھری از !! ، مگر اين آمدن سيل محسوس نيست؟؟»چون سيل آمد«: مطھری پاسخ می ھد

سيلی  خانه خراب شد، چون جنگ جھانی اجنه ھا جريان داشت و: چرا نگفت!! خراب شدن خانه، آمدن سيل است؟؟

مشخصاً؛ چرا مطھری حرف سيل را در ميان کشيد، آيا اين !! درخت نيست؟؟ن ھرقدر با قدرت ھم که باشد، قادر به کند

  محسوس نبود که مطھری آن را جواب داد؟

اين .  گذشته پای راست دختر مطھری شکست، چرا شکست؟ چون در موقع رد شدن از سرک، پايش را موتر زدروز

حاال مطھری با وجود ديدن زدن موتر پای . واقعيتی است که در ھر پديده ای می توان به ھمين شکل، عليت را ديد

  !؟»عليت ومعلوليت محسوس نيست«: دخترش را، بازھم می تواند بگويد که

بی شرمی وچشم پارگی به طاقت ده می خواھد تا کسی خود را معتقد به اصل عليت بداند، وبازھم از اين قبيل اراجيف 

نباشد، پس مگر » عليت ومعلوليت محسوس«زمانی که . اين خود عينی ترين ومستقيم ترين نفی قانون عليت است. ببافد

را از صحنه بيرون » علت فاعلی« تصادف نسبت بدھيم، يا ھم يکسره به باره انکار کنيم و چه می شود که ھمه را يک

  !!کنيم؟

در اين جا . حرف زدم} »ج «ۀدربخش خاصيت ھای اصل عليت، گزين{من راجع به عينی بودن اصل عليت در نخست

  .ھمين قدر تذکرش را کافی می دانم

  ...ادامه دارد

 

 


