
 

  
  
  
  
  

  تبیین فلسفی علیت و  تعامل آن با معارف شریعت
   غالمعلي مقدم

  چكيده
برانگيز است و از ادعاي اتحاد تا تباين تام را  اي مهم و چالش مسئله تعامل معارف عقلي با دين،

گيرد. مدعيان تباين، روح شريعت را امـري قدسـي و از آميختگـي بـا معـارف انسـاني و        دربرمي
كه از معارف حكمت بهره نبرده باشد، از درك  طرفداران اتحاد معتقدند آن دانند و بشري منزه مي

بهره خواهد بود. در نگاه اعتدالي تأثير بعد عقالنـي ديـن بـر     عميق و دقيق محتواي شريعت بي
ديگر ابعاد انكارشدني نيست. در اين مقاله با روشي تطبيقي ـ تحليلي به تعامل عليت و توابع آن  

ايم اين سـنت عقلـي در محورهـايي     پرداخته، ضمن بحثي مصداقي نشان دادهبا معارف شريعت 
عنـوان ركـن    هاي بيروني، مبارزه با انحراف دروني، تبيين معارف معقول به مانند مقابله با هجمه

ها، تذكر به عواقب بعيده و پاسخ به اشكاالت با معارف شريعت  ذاتي دين، ممانعت از سوءبرداشت
رخي موارد بر مواجهه ظاهري و مشهور برتري دارد. سنت فلسـفي اسـالم بـا    تعامل داشته، در ب

گانه شريعت (عقايد،  تواند در ابعاد سه تعميق معارف عقلي دين و ايجاد بينش و نگرش قوي، مي
  احكام و اخالق) و از آن رهگذر در نظر و عمل فرد و جامعه اثرگذار باشد.
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  مقدمه
اي هماهنگ از معارف مبدأ تا معاد با منشئي وحياني، در كمال همـاهنگي و   دين مجموعه

شـمار   گويي، پراكنـدگي و تشـتت در آن، نقـص بـه     سازگاري است كه بدون ترديد آشفته
دار  خود را داعيهآيد. از سويي، اين مجموعه مشتمل بر معارف معقول است و حكمت  مي

داند. اما تعامل اجزاي شريعت بـا عقـل چگونـه اسـت و      كشف و تفسير و تحليل آنها مي
چگونه بر ديگر ابعاد فكري و عملـي   عنوان بخشي از سنت عقالني دين، فلسفه اسالمي به

  گذارد؟ فرد و جامعه اثر مي
رهنگ و اجتمـاع  نقش فلسفه در ابعاد مختلف دين، جامعه، سياست، اخالق، اقتصاد، ف

همواره محل بحث بوده و گاه كساني به خطا و افراط به دنبال چيستي و چگونگي شـيوه  
كـه در نگـاه    انـد؛ درحـالي   استنباط جزئيات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي از فلسفه بـوده 

صورت جزئـي نبـوده    اي اقتصادي يا فرهنگي به اعتدالي، فلسفه هرگز مدعي تدوين برنامه
  است. 

هـاي بنيـادي دربـاره جهـان و انسـان، تبيـين مبـاني         ث فلسفي با ايجـاد نگـرش  مباح
هاي اساسي  گويي به پرسش شناسي نظام عالم و پاسخ شناسي و معرفت شناسي، جهان انسان

وسو  هاي گوناگون تفكر بشري  و سمت ساز در عرصه عنوان مبنايي تصميم ها، به اين حوزه
كـه عمـل هـر     جتماعي انسان اثرگذار است و ازآنجـا دادن به شيوه تفكر و عمل فردي و ا

) و 59ص ،2 ، ج1380بيني و نگرش اوسـت (رك: مطهـري،    انساني برخاسته از نوع جهان
بـاره   هاي علمي است، نقش فلسـفه را درايـن   به تعبير ديگر، ملكات عملي حاصل معرفت

رف دين نيست، بلكه توان ناديده گرفت. اين سنت فلسفي، امري مباين و بيگانه با معا نمي
دسـت آمـده، تحليـل و     هاي معقول دين به از شرح و بسط گزاره مانند ديگر علوم اسالمي
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  .)18ص ،1377جوادي آملي، ( آيد شمار مي تجزيه بعد عقالني معارف به
مباحث نظري و استداللي يا اقناعي فلسفه، با تحول در نگرش فرد، از ايـن طريـق بـر    

گذارد. اين آثار بـا معنـاي عـام تفكـر فلسـفي، يعنـي        او اثر ميديگر ابعاد عملي و نظري 
خواهيم به تفسير فلسفي عليـت،   آيد، ولي در اين مقاله مي دست مي تقويت نگاه عقالني به

التزام عقيدتي به توابع و لوازم آن و اثرگـذاري ايـن نـوع التـزام در رفتـار فـرد و جامعـه        
  اي خاص بپردازيم. عنوان نمونه به

  ث و مروري بر پيشينه طرح بح
معارف شريعت (عقايد، احكام و اخالق) مشتمل بر دو ركن اساسي علمي و عملي بـوده،  
يكي بر ديگري متوقف است.  پيدايش ملكات نفساني كه منشأ رفتارهاي آدمي در حـوزه  

بيني فكري در عرصه عقايـد مبتنـي اسـت     اخالق و احكام است، بر تحقق نگرش و جهان
آفريني عمده در ايجـاد نگـرش و تـدوين     ). فلسفه با نقش340ص ،13 ، ج1380مطهري، (

اي در  شناسـي، سـهم عمـده    شناسـي و معرفـت   شناسي، انسان بيني و ارائه نظام جهان جهان
عنوان مبنا با ديگر اجزاي دين در اين حوزه تعامل برقـرار   گيري اين زيربنا دارد و به شكل
صورت  ف عقلي با تحليل مباني احكام و اخالق، بهكند. در فرهنگ اسالمي نسبت معار مي

هـاي اصـولي،    نحو گسترده مطرح بوده است. بنـابراين، كتـاب   ضمني و پراكنده، و البته به
كالمي و اخالقي به مسائلي چون حسن و قبح، مباحث عقلي اصول، ادلـه احكـام، مبنـاي    

قـل نظـري و عملـي،    تكليف، قوا و ادراكات، عليت و اقسام آن، علـم الـنفس فلسـفي، ع   
صورت عـام آنهـا را در    توان به اند و مي ها مسئله ديگر پرداخته اعتباريات، مشهورات و ده

ق،  1418؛ حكـيم،  217ص ،1، ج1380شمار منابع تاريخي اين مباحث قـرار داد (مظفـر،   
 ؛ نصـيرالدين 181ص ،8 ق، ج1325ايجـي،   ؛ عضـدالدين 435ص ،تـا  بياصفهاني،  ؛27ص

هاي زنـده   ). اين مباحث امروز نيز جزء بحث339ص ق،1405، ؛98 ص ق،1406طوسي، 
نحو مستقل و مجزا در دوران اخيـر مطـرح    ) و  به42، ص1382شوند (هولمز،  شمرده مي

كه در دوران معاصر نيـز رابطـه معـارف     اي گونه )؛ به30، ص1382، يزدي اند (مصباح شده
دين) در كالم جديـد مطـرح شـده،     عقلي و اصطكاك يا تعامل آن با اجزاي دين (عقل و

نحوه ارتباط عقل با ديگر ابعاد مختلف شريعت چون فرهنگ، جامعـه، احكـام و اخـالق    
نحـو   ها و مقـاالت بـه   (تعارض و تعامل) مورد تحليل قرار گرفته و در برخي از اين كتاب

، 1390 داودپـور،  ؛43صم، 2007 مزوغـي، گسترده تبيين گرديده اسـت (ر.ك:  شايسته و 
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 اخـوت،  ؛107صم، 2009 غولدتسيهر، ؛142، 71ص، 1385 فرشادفر، ؛141 ،121، 49ص
). اگرچه بحـث  51ص ،1383شيد،  شيدان ؛167ص ،1382مصباح يزدي،  ؛152ص ،1389

تـوان   صورت خاص و مصداقي، كمتر مورد توجه بوده و مـي  درباره تأثير اصول فلسفي به
ي براي پژوهش در اصول مختلف فلسـفي،  ا آن را معرف نگاهي تازه براي تحقيق و مقدمه

  نقش آنها در تبيين معارف و تعامل و تأثير در ديگر ابعاد معايفي شريعت برشمرد.

  شريعت و عليت ،فلسفه
  شريعت و نظام عليت 

  پذيرش و تأكيد بر اصل عليت
شناسـي   شناسي و جهان آيد كه در معرفت شمار مي عليت يكي از مبادي انديشه و وجود به

اي به خود اختصاص داده است. متون ديني، اصل مسـئله عليـت و لـوازم     ث گستردهمباح
گيـري لـوازم تفصـيلي آن را بـه      اند و تبيين، تفسير، اثبات و پـي  اجمالي آن را يادآور شده

قانون عليـت  آنچه در اصطالح فلسفه به نام اند.  اجتهاد صحيح انديشمندان ديني واگذاشته
ناپـذير الهـي در    هاي تغيير و تبـديل  ، همان سنتشود وانده ميخ و نظام اسباب و مسببات
). 135ص ،1 ، ج1380مطهـري،   ؛23 )،48(فـتح  ؛62 )،33(حـزاب السان شـريعت اسـت (  

كـه ضـروري و دايمـي    ثـابتي دارد  قواعد شيوه مخصوص و اساس، اداره نظام عالم  ينبرا
). قرآن كريم با مسلّم و مفروض انگاشتن 43)، 35(فاطر( پذير نيست است و تغيير و تبديل

ه، از مصاديق عليـت سـخن گفتـه و از اصـل     اصل عليت، مسائل فراواني بر آن مبتني كرد
سببيت دفاع نموده است. ازآنجاكه مخاطب اوليه قرآن فهم متعارف عمومي است، طبيعـي  

شـود. بنـابراين،    هاي بحث عليت نيز متناظر با همين درك عمومي ارائـه مـي   مايه است بن
، تام و نـاقص  معناي هر نوع اثرگذاري جزئي و كلي عليت در اين لحاظ عام و گسترده، به

يا حقيقي و معد در اين حوادث است. اگرچه قرآن به بحث تفصيلي از مبادي و مبـاني  و  
اقسام علت وارد نشده و شايد تفصيل اين مسائل در شمار اهداف بالفعـل شـريعت قـرار    

نظر و نگاه ظريفانه شريعت، احكام عليت به همان ميزان كه  نداشته است، با توجه به دقت
يقي يا تامه صادق است، بر علل ناقصه يا معد نيز منطبق خواهد بـود. روايـات   در علل حق

كنـد كـه    كه خواهيم گفت ـ اين مسئله را تأييد مي  كه تفسير مبين قرآن كريم است ـ چنان 
ساز به اندازه علـل مباشـر و تامـه در سرشـت و سرنوشـت       علل اعدادي و ناقصه و زمينه

 و اجتماعي اثرگذار است. جهان و انسان و نظام تشريع فردي 
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  جانبه سعه و فراگيري همه
قرآن كريم عالم را عالم اسباب و علـل معرفـي و تـأثير عليـت را در حـوزه مـاده و معنـا        

شـود:   اي طوالني از علل را براي رسيدن بـه معلـول يـادآور مـي     پذيرفته، گاه نقش سلسله
همه علـل معـد تحقـق ميـوه     درخت شدن و ... ، ريزش باران، آمادگي خاك، استعداد دانه

). در نگاه دين، هستي مبتني بر نوعي كنش و واكـنش و عليـت   24-30 )،80(است (عبس
)، 17(اسـراء  ؛15)، 11(هـود  ؛145)، 2(عمران شود (آل فراگير ميان اجزاي مختلف اداره مي

ها، معلـول   مندي يا محروميت انسان  ). بهره39ـ   40)، 53(نجم ؛20)، 42(شوري ؛18ـ   20
). 122ص ،11ق، ج1417طباطبـايي،   ؛22)، 12(خصيت و نوع رفتار آنهاسـت (يوسـف  ش

 ،19 ق ، ج1417هـا و تنگناهـا (طباطبـايي،     تقوا در گشـايش زنـدگي و رهـايي از سـختي    
)  و 460ص ،10 ، ج1372طبرســـي،  ؛234ص ،24 ، ج1374، شـــيرازي مكـــارم ؛314ص

). انفـاق و بخشـشِ مـال و    29 )،8(خداترسي در تشخيص حق از باطل مؤثر است (انفـال 
). نتيجـه  92 )،3(عمـران  آل ؛261و  245)، 2(گـذارد (بقـره   ثروت در زندگي انسان اثر مـي 

)، 14(گردد (ابـراهيم  شكرگزاري و آثار كفر و ناسپاسي در دنيا و آخرت به خود فرد بازمي
فار بـه  ). اسـتغ 33ـ   35 )،54(قمـر  ؛15ـ   17)، 34(سـبأ  ؛12)، 31(لقمان ؛40)، 27(نمل ؛7

) و گناه بـه ركـود معرفـت و تكـذيب     10ـ   12 )،71(نوح ؛52و  3)، 11(بهبود حال (هود
 )،7(فروشـي (اعـراف   ) و كم275 )،2(). رباخواري (بقره10 )،30(انجامد (روم خداوند مي

) در سرنوشت دنيوي و اخروي انسان مـؤثر  1ـ   3 )،83(مطففين ؛84ـ   86)، 11(هود ؛85
هـايي اسـت كـه خـود پديـد آورده اسـت        و فـرد، معلـول علـت   است. تغيير در جامعـه  

صالح و فساد اقـوام بـا خـود آنهاسـت      ) و136ص ،1 ، ج1380مطهري،  ؛11)، 13((رعد
  ).  137ص ،1 ، ج1380، مطهري، 4 )،17((اسراء
هاي اثرگذار آن، اعـم   هاي گوناگون عليت به تمام گونه غرض اينكه قرآن كريم جلوه 

قي و معد و مادي و معنوي و جزئي و كلي را در عالم يـادآور شـده   از تام و ناقص و حقي
است. همچنين با تأكيد بر اصل عليت و تاثير متقابل عـالم هسـتي و رفتارهـاي انسـان، و     
تالزم ضروري ميان رفتار با آثار، او را به زيسـت اخالقـي و رعايـت مـوازينِ تربيتـي در      

  زندگي فردي و اجتماعي فراخوانده است.

  به علل معنوي در كنار علل مادي توجه
بينيم، قرآن كريم افزون بر به رسميت شناختن قوانين مادى، يك سلسله قوانين  كه مي چنان
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لطيف معنوي را نيز يادآور شده، براي عوامل معنوي به اندازه عوامل مادي و بلكـه بيشـتر   
ينـي داشـته ياشـند،    ها به تأثير اين علـل در زنـدگي بـاور يق    اهميت قائل است. اگر انسان

هاي فردي و اجتماعي در حوزه احكام و اخـالق بهبـود خواهـد يافـت.      بسياري از بحران
قدر كـه بـراي پزشـك،     ها و درمان آنها آن براي نمونه، اگر انسان در ظهور و بروز بيماري

هـا، آه   دارو، بيمارستان، مواد شيميايي، جراحي و ... اهميت قائل است، بـه حقـوق انسـان   
خـاطر ديگـران معتقـد     مندان و مظلومان، دعاي پدر و مادر و ستمديدگان، و رضـايت مست

باشد، اين تغيير نگرش در عقيده، تحول در رفتار را در پي خواهد داشت. اگر كشاورز بـه  
اندازه اهميت به سموم و مواد شيميايي و اصالح نـژاد بـذر و ديگـر عوامـل مكـانيكي و      

نگهدارنده و تجهيزات مقابله با عوامل طبيعـي، بـه تـأثير     فيزيكيِ افزايش محصول و مواد
پرداخت زكات و صدقات و اداي حقوق الهي، محرومان و مستمندان اهميت بدهـد و بـه   

ها  تأثير اين عوامل در افزايش و بركت محصول اعتقاد يقيني و قلبي داشته باشد، آن هزينه
نامه رفتـاري خـود را طبـق ايـن اعتقـاد      گيرد و بر كار مي را در مسير اين اهداف متعالي به

رو، آن اعتقاد يقيني به نظام عليت معنوي، ثمـرات عملـي فراوانـي در     كند. ازاين تنظيم مي
  زندگي او به بار خواهد آورد.

توان برشـمرد كـه    ها نمونه از اين نوع تغيير در نگرش و تأثير در نحوه رفتار را مي ده 
آيـد. آيـات و روايـات     دسـت مـي   امل معنوي در زندگي بهبه مدد اعتقاد يقيني به تأثير عو

  كند. ديني سرشار از مضاميني است كه اين تعامل علّي را تأييد مي
  شريعت و عليت ،تعامل فلسفه

  هاي بيروني مقابله با هجمه
كه ديديم، محتواي شريعت بر نظام عليت مادي و معنوي تأكيد كـرده اسـت. اعتقـاد     چنان

دسـت آيـد، در حـوزه اعتقـادي      به مدد ايمان و تعبد به وحي الهي به گفته اگر يقيني پيش
متعبدان آثار و بركات رفتاري خويش را نمايان خواهد كرد. اين مسئله بـراي متـدينان بـه    
شريعت كه از اعماق وجود به محتـواي ديـن ايمـان دارنـد، امـري مسـلّم و ثابـت تلقـي         

يت و فروكاست آن به تقارن تجربي برايند، شود، ولي اگر كساني در مقام انكار اصل عل مي
يا بداهت تصديقي و ارجاع آن را به بديهيات انكـار كننـد، يـا اصـل مـاوراي طبيعـت و        

گير كشف ماهيت اين اثرگذاري باشـند و در   اثرگذاري امور غيرمادي را نفي نمايند، يا پي
وش سـازند،  اساس اين نظام تشكيك كنند و فضاي تعبـد و ايمـان را مخـدوش يـا مغشـ     
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  گراست.  ها به عهده فيلسوف و متكلم عقل وظيفه تبيين و دفاع عقالني از اين آموزه
وظيفه حكيم اسالمي كه حراست از بعد معقول دين را به عهده دارد، اين است كه در 
حد توان به تبيـين و توضـيح، اسـتنتاج مبـاني و مبـادي، دفـاع اسـتداللي از ايـن بعـد و          

اين حوزه بپردازد. حكمت اسالمي نشـان داده اسـت كـه در پرتـو     پاسخگويي به شبهات 
نگـر از   هاي ظاهرگرا و سـطحي  خوبي و بهتر از ديگر نحله ارشادات شريعت قادر است به

  عهده اين وظيفه برآيد.
فلسفه اسالمي در جاي خود به تفصيل از عليت، اثبات متافيريك، تبيين مراتب هستي، 

بر هم و ضرورت حاكم بر اين روابط بحث كرده اسـت. آن  چينش و نحوه اثرگذاري آنها 
 ،1383توان مبناي عقلي اين سـنخ معـارف شـريعت برشـمرد (شـهرزوري،       مباحث را مي

 كــاتبي ؛354ص ،1383، نيشــابوري اســفرايني ؛65ص، 1378، تهرانــي رازي ؛342ص
 بـه  نيمتـوا  نمـى  اينجا در ما): «275ص ،2 ، جق1411فخر رازي،  ؛251ص ،1353قزويني، 
 ايـن  معلـولى  و علّـى  مجـارى  و بپـردازيم  مادى امور در معنوى امور تأثير كيفيت بررسى
 كاملًـا  نيـز  مـذهبى  تعبيـرات  بـا  كـه  دقيقـى  فلسفى نظرات اينجا در. بدهيم نشان را قضيه

  ).407ص ،1 ، ج1380(مطهري، » شده اظهار است، سازگار
سـتقيم بـا احكـام جزئـي شـرعي و      اين قابليت اگرچه ممكن است در نگاه ظاهري، م

اخالقي ارتباط نداشته و از آن ميزان شيوع و فراواني نيز برخوردار نباشد، بنيان نظام فقهي 
و اخالقي شريعت و اركان آن، از جمله رئاليست علّي و معلولي بر اين پايه استوار اسـت  

گرفتـار تزلـزل و    و در صورت تزلزل و انهدام مباني، بقيه اين نظام عملي و اخالقـي نيـز  
  فروپاشي خواهد گرديد. 

  مبارزه با انحراف دروني
حكماي اسالمي بر اساس اصول بديهي عقلي چون اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضـين  
به اثبات و تبيين صحيح عليت پرداخته، افـزون  بـر پاسـخگويي بـه شـبهات بيرونـي، از       

اند. بـا فـرض تسـاوي ماهيـت يـا       گرفتاري در انحراف فكري در حوزه دين مصون مانده
معلول با وجود و عدم، خروج از اين تساوي بدون عامل خارجي، با تساوي وجود و عدم 

اساس و با توجه به استواي ماهيت در  مساوي و مستلزم اجتماع نقيضين خواهد بود. براين
ـ   رجح بـال  حد ذات حكما، خروج ذاتي آن را از اين مرتبه محال دانسته، از آن به امتنـاع ت

كه براي لحاظ اين حالت درخصوص فاعل و عامـل خـارجي،    كنند؛ چنان مرجح تعبير مي
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واسـطه دو   هرحال، خواه عليت مسـتقيم يـا بـه    برند. به كار مي تعبير ترجيح بال مرجح را به
اصل ديگر به بداهت متصف گردد، مرجع همه آنها همان اصل استحاله امتنـاع و اجتمـاع   

  نقيضين است.
هاي فكري، مانند جبرگرايي يـا تفـويض مطلـق     م اين اتصاف به بداهت، انحرافرغ به

كه در دو سوي افراط و تفريط اين صراط مستقيم قرار دارد، دو گروه بزرگ كالمـي را در  
رسيدن به مقصود قرآن ناكام گذاشت. با وجود تالش فراگير قرآن و روايات و انبوه آيات 

، 1 ج همان،( ه دفاع از قدرت الهي، عليت و اختيار را انكارمسئوليت انسان، اشاعره به بهان
و معتزله با تمسك به عليت تامه انسـان در افعـال، فاعليـت خداونـد را ناديـده       )388ص

  .  )224، ص4 ق، ج1409 تفتازاني، ؛86، ص6 ق، ج1325ايجي،عضدالدين ( گرفتند
شـاعره را مستمسـكي   آثار سوء اين نوع تفكر در اخالق فردي و اجتمـاعي، ديـدگاه ا  

هاي تاريخي قـرار داد. عـدم فهـم و تبيـين      ها و جنايت اخالقي ترين بي براي توجيه بزرگ
هاي عملي بود، ولي حكمت شيعه با ارشـاد   صحيح عليت و اثبات جبر، عامل اين انحراف

تـري از امـر بـين االمـرين و      روايات اهل بيت و اتكا به روش عقلي، با ارائه معناي دقيـق 
ن فاعليت طولي، منافات ميان قدرت و عليت خداوند و اختيار انسان را برداشـت و از  تبيي

شناسي اخالق و تعليم و تربيت ديني است، دفاع كـرد   ترين مباني انسان اين مبنا كه از مهم
  ).  554، ص8 ، ج1380(مطهري، 

وء عدم توفيق در تحليل و فهم درست عليت و فاعليت انسان و خداوند، به عواقب س
تفـاوتي، سـكوت در    گريزي، بي هاي عقيدتي چون جبرگرايي، مسئوليت اخالقي و انحراف

براير ظلم و جنايت، تبرئه و توجيه، تعطيلي امر به معروف و نهي از منكـر،  فردگرايـي و   
تنهايي براي تخريب بنياد شـريعت   كننده ديگر خواهد انجاميد كه هركدام به ها عامل فلج ده

  ست.و اخالق كافي ا
در اين راستا سنت عقلي فلسفه اسالمي در اثبات عليت و پايبندي به لوازم عملـي آن   

هاي تعبدي آنها را به زبان عقل و استدالل بيان  به مساعدت متون شرعي برخاسته، رهنمود
هاي تعامل جـدي و عميـق معـارف     توان يكي از حوزه كه تفسير متون را مي كند؛ چنان مي

د كه در ابعاد مختلف مطرح و نيازمند بحـث مفصـل اسـت. تبيـين     عقلي و شرعي برشمر
 َخـاِلُق («نحوه خلقت و عليت حق، خلق من شيء، خلق من الشـيء، خلـق ال مـن شـيء     

ْشَیاِء 
َ
)، خلق كالمـي، صـدور، فيضـان، تجلـي،     143ص ،ق1413بابويه،  ابن،  »َشـيْ ِمْن  َال  اْأل
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فيض، ابداع، روايات دخول و خروج حدوث و قدم، ازليت و ابديت حق و عالم، انفكاك 
حق در اشياء، مساله صدور و نزول و عروج اشيا، مسئله ناظر به تبيـين مراتـب هسـتي و    
عوالم، روايات طينت، عالم ذر، عالم اظله و اشباح، خلقـت سـابق، مسـئله اسـماي الهـي،      

صـال  هاي نوراني و ظلماني و انقطـاع و ات  حقيقي بودن آنها، مسئله خرق حجب و حجاب
ارواح، مسئله سير باطني انسان و قرب و بعد او، مسئله واليت بـاطني و تكـويني، انسـان    

ها مسئله مرتبط در فهم ايـن   كامل، وساطت در فيض، فروپاشي هستي در فقدان امام و ده
هـاي فلسـفي و از جملـه عليـت  قابـل تحقيـق و        متون دخيل است كه همه به مدد بحث

  گيري است. پي

  ل، تفسير فلسفي، تأثير عمليمعارف معقو 
  عنوان ركن ذاتي دين تبيين معارف معقول به

تـوان   كـدام را نمـي   دين به موازات انسان و جهان ابعاد گسترده و مختلفـي دارد كـه هـيچ   
نحـو   انـد كـه بايـد بـه     ناديده انگاشت. حس، خيال، وهم و عقل، اجزاي ذاتي ما و جهـان 

فاده شوند و رشد يابند. نفي مطلق عقل و معقوالت، مند و مناسب با نظام تكوين است قانون
معنا و ناپذيرفتني است. آنچه به  هاي حسي بي كارگيري اندام به اندازه انكار حس و نفي به

دست تكوين در نهاد عالم و آدم نهاده شده است، بـه وضـع و اعتبـار و شـوق و ميـل و      
  كند. عاطفه تغيير نمي

سالم، تحقيق در بعد نقلـي ديـن، بـه عللـي رونـق      اگرچه در جريان رايج در معارف ا
بيشتري داشته و برخي ابعاد ديگر، مانند بعد عقالني شريعت كمتر مورد توجه قرار گرفته 
است، معارف دين منحصر در امور نقلي نيست، بلكه ديـن انعكـاس واقعيـات، قـوانين و     

د نقلي و تعبدي، مشتمل رو، افزون بر ابعا هاي حاكم بر مجموع اين نظام است. ازاين سنت
بر ابعاد دقيق عقلي است و اصول و كليات اين بعد نيز مانند ديگر ابعاد در متن دين بيـان  

  شده است. 
فلسفه اسالمي با تبيين برخي از اين ابعاد تا حدودي به نظام منسجم فكري و عقيدتي 

نسـان اثرگـذار   باره دست يافته و بسياري از اصول آن در زوايـاي علمـي و عملـي ا    دراين
صورت جداگانه مورد بحث  توان به است. تأثيرگذاري و تعامل هركدام از اين اصول را مي

هاي نظري و عملي ديـن تعامـل    تواند با بخش رو، اصول فلسفه اسالمي مي قرار داد. ازاين
  هاي خود را در صحنه رفتار روزمره انسان تبيين كند. داشته باشد و تأثير يافته
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اي  با گذر از افراط و تفريط در نفي يا اثبات مكاتب درون ديني، در مواجهـه  بنابراين، 
اي از معارف متنوع دانست كه هـر بخـش آن خواهـان نـوع      اعتدالي بايد دين را مجموعه

خاصي از بحث با روش و مباني و مبادي مخصوص به خود است. مجموعـه دانشـمندان   
برعهده دارند. اين مجموعه به سـنگرهاي   ديني وظيفه دفاع و حراست از مجموعه دين را

هاي دفـع و دفـاع    مختلف و سنگربانان متفاوت، با امكانات و تجهيزات مختلف و مهارت
  متفاوت، مناسب با حمله و هجمه دشمن نياز دارد. 

فقيه، اصولي، متكلم، فيلسوف، مورخ، مفسر و هر دانشمند ديگر، سنگربان سـنگري از  
اص از مرزهاي ديني است. درگيري و نـزاع درونـي و نفـي و    سنگرها و مرزبان مرزي خ
اي جز تقويت جبهه مخالف نخواهـد داشـت. هـر بخشـي از      انكار در جبهه خودي، ثمره

دين، مرزباني مسانخ با همان بخش نياز دارد و دفاع واقعي از مباني و مبادي معقول ديـن  
 برعهده متخصصان اين حوزه است.

در متون شريعت وجود داشـته و اشـارات و كنايـات آن از     اجمال اين معارف عالي به
 ).39، ص1388سوي پيامبر و اهل بيت عصمت و طهـارت بيـان شـده اسـت (خرميـان،      

اي به اخبار ممكن  كننده اگرچه نبايد انتظار داشت تشخيص و توضيح آنها براي هر مراجعه
لي بـه ذهنـي ورزيـده و    اي فقهي يا اصلي اصو كه كشف و اصطياد قاعده گونه باشد، همان

ملكه نفساني اجتهاد و طي مقدمات علمي ضروري و تسـلط بـر علـوم مختلـف  نيازمنـد      
است، استنباط احكام عقلي از اشارات فلسفي نيز مشمول همين حكم بوده، بلكـه درك و  
كشف آنها به مراتب از بقيه معارف ديني دشوارتر است. تمايل به معارف نقلـي و تعبـدي   

ن مسائل عقلي كه در حقيقت فقه اكبر است، كمتر مـورد توجـه قـرار گيـرد     سبب شده اي
  ).19، ص1377(جوادي آملي، 

اي ديگر از تأثير نگرش فلسفي و اعتقـاد و التـزام علمـي بـه لـوازم       در ادامه به نمونه 
كه گذشت، مراد از عليـت صـرفاً معنـاي خـاص      پردازيم. چنان عليت در اخالق عملي مي

، بلكه تقويت اعتقاد يقيني به نوعي رابطـه سـببي و مسـببي عـام و التـزام      فلسفي آن نبوده
دهي به اعمال اخالقي مـؤثر باشـد. بـديهي اسـت آن      تواند در جهت حداقلي به آن نيز مي
كننـده مرتبـه    اي متعالي از همين نگاه است و در صورت تحقق، تـأمين  معناي خاص مرتبه

  القي خواهد بود.  تري از تأثير در رفتار شرعي و اخ عالي
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  فلسفه، اصل عليت و تأثير در اخالق
  تفسير و تحليل 

از آنچه گذشت، جايگاه و اهميت اصل عليت، تعامل علمي و عقيدتي با شريعت و نقـش  
فلسفه در اثبات اين اصل، تبيين شد و دفاع، جلـوگيري از انحـراف و پاسـخ بـه شـبهات      

يا محكوم به محدوديت در فضـاي تجربـي   معلوم گرديد. اگر اساس اين اصل انكار شود، 
يا طبيعي گردد، يا در معرض مناقشه در مباني قرار گيرد، وظيفه عقل و فلسفه است كه بـا  
تحليل بنيادي از اصل عليت و ارجاع آن به اصـول عقلـي بـديهي و اخـراج آن از حـوزه      

گرايان و  جربهاستقراي تجربي، پاسخي محكم در برابر منكران و استداللي قوي در مقابل ت
استقرا مسلكان فراهم آورد. البته اين بدان معنا نيست كه شـريعت از انجـام چنـين كـاري     
ناتوان است، بلكه بدان معناست كه شـرع دليلـي بـراي پـرداختن بـه همـه ايـن مباحـث         

ديده و مانند بسياري از ديگر موارد، مجال پرداختن تفصيلي به همـه مباحـث نداشـته     نمي
  ه عموم مخاطبان به اقتضاي فطرت به چنين اصلي اذعان دارند.است؛ ضمن آنك

شارع مقدس اصول و قواعد كلي و راهبردي حاكم بر معارف را ارائه كـرده، تبيـين و   
تجزيه تفصيلي را به عهده مجتهدان قرار داده است. بر همـين مقيـاس، اسـتنباط و تبيـين     

هـا قـرار داده    شده در نهاد انسان يِ تعبيهابعاد معقول دين را نيز به عهده قوه و استعداد عقل
تا از اين طريق حجت بر همگان تمام شود و منكر و مدافع در محكمه عقل و اسـتدالل و  

دور از تعصب و تقليد، در پاسخ به پيامبر دروني خويش در كمال اختيار مـورد ابـتال و    به
هايي بـراي اقنـاع    اللتواند در حد توان خويش استد امتحان قرار گيرند. حكمت عقلي مي

باره انكـار شـود،    باره فراهم آورد. طبيعي است اگر نقش عقالنيت دراين عموم عقال دراين
بسياري از براهين اثبات مبادي شريعت در معرض ترديد قرار خواهند گرفت و اگـر ايـن   
اصل در حوزه عقالنيت پذيرفته شود، بر اساس آن بسياري از مسائل علمي و عملي ديـن  

  گيري و بحث و بررسي خواهند بود.  ايد، احكام و اخالق) قابل پي(عق
حكماي اسالمي با تجزيه و تحليل عميق اين نگره اساسي و گسترش ابعـاد آن، ماننـد   
اثبات اصل عليت، اهميت، ضرورت علّي و معلولي، سـنخيت علـت و معلـول، عليـت و     

ان علـت و معلـول، تحويـل    معلوليت بالذات علت و معلول، نوع ارتباط و تحقق حمل مي
عليت مقولي به اضافه اشراقي، وجود رابط و مستقل، امكان فقري معلول، تقسيمات علت، 

رازي،  ؛ فخر445 ص ،2 ، ج1379سازي و ... (سبزواري،  علت غايي و نقش آن در تصميم
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) افـزون بـر اسـتفاده از    530ص ،1 ، ج89ص ،4 ، ج1380مطهري،  ؛514ص ،1 ق، ج1411
شناسي و تبيين مسائل اعتقادي، بـا ايجـاد يـك يقـين عقلـي و اقنـاع        در جهان اين اصول

نفساني دقيق در فرد و با توجه به اينكه معرفت و علم اساس عمل و برنامه عملي اسـت،  
از اين مباحث در نظام اخالقي و اثرگذاري بر اعمال و رفتار و كردار و گفتـار افـراد هـم    

ناه و لقمه حرام يا نطفـه نامشـروع در سرنوشـت فرزنـدان،     اند: آثار وضعي گ استفاده كرده
تبيين واكنش اعمال در عالم هستي و هوشيار بودن عالم در اين انعكاس، خـروج از نگـاه   
سطحي و ظاهري و توجه به عواقب و آثار بعيده اعمال، تبيين فلسـفي عليـت بـه امكـان     

ضـا و توكـل و ...، تبيـين    فقري و تأثير در ايجاد روحيه خضوع و خشوع و عبوديـت و ر 
هاي روحـي، اسـتفاده از رفتـار متقابـل و      صحيح قضا و قدر و ايجاد آرامش و نفي بحران

عليت  تمو گسترش رويكرد ديني و معنوي به محيط، س  كنش و واكنش انسان و طبيعت
ملكات علمي و عملي در تحقق صور برزخي و مسئله تجسم اعمال، رابطـه عليـت ميـان    

افكار نفس و ثواب و عقاب اخـروي، سـببيت دعـا و صـله رحـم و صـدقه، در       اعمال و 
ها مسئله ديگر از آن جمله است كـه هركـدام قابليـت     صحت و طول عمر و دفع بال و ده

  شرح و بسط و اثبات و تأييد در مجالي جداگانه را دارند. 
حي و جسـمي،  تقويت اعتقاد به اثرگذاري اعمال انسان و سببيت آنها براي اتفاقات رو

كنـد و امكـان انجـام انديشـه و      انسان را درباره عواقب اعمال و افكار خويش محتاط مـي 
گيرد. اين نوع برخورد با اصل مهمي مانند عليت، خارج از  عمل افسارگسيخته را از او مي

هاي خاص خود را دارد  فضاي خطابي و اقناعي دين صورت گرفته است و مباني و روش
انكار شريعت، بر قواعد متعارف فهم، قابل بحث و بررسي مبتني است. كه حتي بر فرض 

شود كه ام المسائل  اثبات عليت در فلسفه اسالمي مبتني بر اصل استحاله تناقض انجام مي
  االذهاني است.  وگوهاي مشترك بين هاي عقلي و تجربي و نقطه آغاز گفت تمام گزاره

دهـد تـا اگـر     برابر عقل انسان قـرار مـي  اين نوع بحث فضاي روشني براي داوري در 
كسي اهل انكار و لجاج نباشد، به حقيقت راه يابـد و همچنـين راه بـراي ايجـاد شـبهه و      
تزلزل در اعتقاد و عمل ديگر متشرعان از سوي اهل عناد مسدود باشد. دسـتيابي بـه ايـن    

واجهـه بـا   طلبد. بـا ايـن رويكـرد دينـدار در م     اهداف، مباحث معقول و منطقي مفصل مي
جويندگان حقيقت، منكران، مغرضان و ملحدان خلع سالح نبـوده، از اندوختـه شـرعي و    

كـارگيري   عقلي خود سالحي براي حفظ و تقويت مباني ايمان ديني فراهم آورده است. به
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فلسفه براي رسيدن به اين استحكام و اطمينان در حدوث و بقاي دينداري در عصر رشـد  
اصول شرعي و اخالقي ضرررسان نيست، بلكه در رشـد و تحكـيم آن   تنها به  عقالنيت، نه

  نيز موثر اثرگذار است.

  برداشت  ممانعت از سوء
التزام به عليت و نظام اسباب و مسـببات از سـويي، و تبيـين درسـت اصـول اعتقـادي و       

اي مهـم و دشـوار اسـت.     نحو مطلق از سوي ديگر مسئله اخالقي و اثبات توحيد افعالي به
بزرگي از متكلمان اشعري براي دفاع از اثرگذاري علت مطلق، اثرگذاري مطلق علل  گروه

پـذيري را   را انكار كرده و راه انكار عليت و جبر را پيمودند. آنها حس اخالقي مسـئوليت 
در انسان تضعيف كردنـد و راه ابـاحيگري اخالقـي و افسارگسـيختگي عملـي را همـوار       

اي از زمان بـه دفـاع    ). جنايتكاران تاريخ در برهه254، ص1 ق، ج1412ساختند (سبحاني، 
از اين نگاه پرداختند و با ترويج اين نگرش، خويش را از عواقب سوء اعمال ننگين تبرئه 

مطهـري،  (تفاوتي در برابر خـود واداشـتند    تحركي و بي و جامعه را به تسليم و انقياد و بي
  .)377، ص27 ، ج1380

ادهاي شرعي با تبيين صحيح فاعليت طولي و عرضي بـه  حكماي اسالمي در پرتو ارش
فهمي درباره اين اصـل و تـأثير    فهم درست عليت كمك كردند و از آثار منفي ناشي از كج

پذيري، رضا، توكـل، اطمينـان، توسـل، قضـا، قـدر،       آن در عناصر اخالقي مانند مسئوليت
. عـدم درك  )377، ص6 م، ج1981شـيرازي،  صدرالدين ( سرنوشت و ... جلوگيري نمودند

مسئوليتي، نفي مـدح   باره موجب گرفتار شدن در دام جبرگرايي، بي صحيح از عليت دراين
و ذم اخالقي، نفي نهادهاي كنترل اجتماعي، مانند امر به معروف و نهـي از منكـر و طـرد    

هـاي اخـالق در    شود كه در نهايت به فروپاشي بنيـان  بسياري از اركان و مباني اخالق مي
  د و جامعه خواهد انجاميد. فر

برداشت نادرست از راضي بودن به رضاي الهي و تسليم شدن در برابـر سرنوشـت و   
هـاي خودسـاخته اخالقـي،     تغييرناپذير بودن آن، و تن دادن به آوار مشـكالت و مصـيبت  

تر، نقـش   فهم است. عدم درك صحيح از نظام علّي و معلولي و از آن مهم ثمرات اين سوء
اختيار و جايگاه او در نظام هسـتي و قـدرت اثرگـذاري بـر سرنوشـت خـويش،        انسان و

هاي اخالقي و فلج شدن جامعه در انديشه علمي و  ها و انحراف موجب پذيرش نابساماني
برخورد عملي در مقابل آن است و در مراتـب بعـد بـه محكوميـت خداونـد و بـدبيني و       
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ود و خدا و جهـان و غـرق شـدن در امـواج     گرايي و عناد و لجاج با خ انگاري و پوچ سياه
  هاي روحي و رواني خواهد انجاميد. بحران
هاي دشوار، اگر ممكن باشد، بر دوش فلسفه و كالم  تعميق اين معرفت در اين حوزه 

اسالمي است و تأكيد بر معرفت در متون ديني، به دليل همين آثار هولناك ناشي از جهـل  
است. با فقدان آن معرفت، اگر اعمال جـن و انـس در    معرفتي در مسائل عملي و اخالقي

كه اميرمؤمنـان   پرونده اعمال كسي ضبط شود، در ترازوي حق وزني نخواهد داشت؛ چنان
گردانـد؛ دور   متعبد بدون معرفت، مانند حيواني است كـه سـنگ آسـيا را مـي    «فرمايند:  مي
  ).41ص ،1366، آمدي» (زند، ولي پيشرفتي ندارد مي

  ب و لوازم بعيدهتذكر عواق
هاي جدي در حوزه رفتار ديني، عدم توجه فرد به لوازم و آثار اعمال  يكي ديگر از آسيب

هـا غالبـاً بـر اثـر غلبـه حـس و تجربـه در عـالم          ويژه آثار و لوازم بعيد آن است. انسان به
شوند. آنها كمتر حاضرند درباره  نگري و تفكر در لحظه گرفتار مي محسوس به نوعي كوته

ورزي كنند. در لسان شريعت بر تفكر عقالنـي   درپي رفتارهاي خود عقل عواقب و آثار پي
اي تفكر از يك يا هفت يا هفتاد سال عبادت برتر معرفي شـده   و اهميت آن تأكيد و لحظه

). هـدف متـون از ايـن    54ص ،2 ، ج1362كلينـي،   ؛327ص ،68 ج تـا،  بياست (مجلسي، 
هاي اخالقيِ مبتني بر احسـاس   وازم و عواقب رفتار، از اقدامتأكيد آن است كه با تدبر در ل

  پرهيز شود. 
نگرش مبتني بر عليت و خصوصيت ضرورت و تعاقبي كـه در سلسـله علـل هسـت،     
ناخودآگاه نوعي ربط و همبستگي ضروري و ذاتي را ميان اعمـال اخالقـي و آثـار آن بـه     

علتي بـرخالف ديگـران كـه    كند. با تحكيم اين خصيصه، شخص در هر  شخص تلقين مي
هـا و   اي از علـت  هـاي مختلـف و بلكـه سلسـله     غالباً به معلول اول توجه دارنـد، معلـول  

هاي ديگر را كه همه در واقع آثار شوم يـا مبـارك اعمـال خـود اوسـت، مشـاهده        معلول
هـاي   نگري در رفتار و تفكر عقالنـي در آثـار رفتـار    كند و به نوعي دورانديشي و آينده مي

  رسد. مي خود
توانـد از برخـي    ترين عوامـل كنتـرل انسـان در رفتـار اسـت و مـي       اين يكي از قوي 

، 1383هاي شرعي و اخالقي و عواقب خطرنـاك آن جلـوگيري كنـد (صـدري،      نابساماني
). اين نگرش در متون ديني نيز مورد توجه قرار گرفتـه اسـت. در معـارف دينـي     132ص
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ها به علـت و معلـول قريـب و مباشـر محـدود       و پديدهحوزه تأثير و تأثر در اجزاي عالم 
ها  ها بر چند نسل بعد و مسئوليت امت نيست. متون ديني گاه از تأثير اعمال و افكار انسان

هـركس  «گويد. در روايات اسالمي وارد شده است كـه   هاي بعدي سخن مي در برابر امت
ق، 1413بابويـه،   ابـن » (او باشـد هاي بعـد از   زنا كند، با او زنا خواهد شد؛ اگرچه در نسل

هـاي بعـد    هاي آنها در نسـل  ) و خداوند پدران را درباره اعمال فرزندان و نوه21ص ،4ج
). تقويت باور در اين عرصه، به تمـرين فكـري و   38 )،7(بازخواست خواهد كرد (اعراف

فلسفي در اين حوزه منوط است. با تضعيف نگرش عقالني بـه جهـان و انسـان و لـوازم     
بخش اين شمع در برابر طوفان غريزه و احساس بـه خاموشـي    نطقي رفتار، شعله روشنيم

  خواهد گراييد.
  ها پاسخ به اشكال

هاي تعامل سنت عقالني در دفاع از معارف شريعت، پاسـخگويي بـه    يكي ديگر از عرصه
صـورت مصـداقي بحـث كـرد و      توان در يكايك ايـن معضـالت بـه    هاست كه مي اشكال

اي مرتبط با بحـث   ين نگرش را در رفع و دفع آنها نشان داد. در اينجا به نمونهتوانمندي ا
نگري كه در اثر انس ذهن با آثار قريب فعل  كنيم. زندگي در لحظه و كوته جاري اشاره مي
روايات قادر نيست، بلكه موجـب اظهـار شـك و     برداري از اين  تنها به بهره پديد آمده، نه

  و خلقت خداوند خواهد شد. ترديد و اشكال در حكمت

  تقرير اشكال
اينكه انسان درباره اعمال چند نسل بعد از خود مسئوليت داشته باشد، جدي گناه فرزندان 

هاي خويش را در هفت نسل بعد پاسخگو و در اعمال نيك و بد آنها شريك باشـد،   و نوه
ت و عـدالت الهـي   يا فرزندي تاوان عملكرد يكي از اجداد خود را بدهد، چگونه با حكم

  سازگار است؟

  مواجهه مشهور
اند كه به نظـر دقيـق، رافـع اسـاس اشـكال نيسـت؛        هايي داده مشهور به اين اشكال پاسخ

و بـا  رود  انسان مرتكب، بـر اثـر تكـرار از بـين مـي      گناه براي قبح هايي مانند اينكه پاسخ
رواج  جامعـه يـان  ل ناشايسـت در م اعماعيال و خانواده، درباره  تضعيف غيرت و حميت

و خانواده  كننده ترويج همه، از جملهگير  دامن جامعه، در ند، يا اينكه افزايش گناهك پيدا مي
شد، يا اينكه اطالق اين روايات مقيد به صورت رضايت فرزنـدان  خواهد نيز و فرزندانش 
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ركس كـردار قـومى را دوسـت    هـ «كه در روايات ديگر آمـده:   به اعمال پدران است؛ چنان
)، يـا اينكـه مـراد روايـت     74، ص1383(طبري، » با آنها در آن اعمال شريك است ،داردب

رت رسد، تا موجـب عبـ   هاي دنيوي است كه به فرزندان ستمكاران مي ابتالئات و مجازات
  ).  227، ص10 ، جتا بيمجلسي،  ؛164 )،6(انعام ؛18)، 35خود و ديگران باشند (فاطر(

توانـد اشـكال را دوبـاره     ول است، ولي مستشـكل مـي  ها تا حدودي قابل قب اين پاسخ
تكرار كند كه چرا فرزندان در گناه پدران عقوبت شوند. افزون بر اينكـه ايـن مطلـب كـه     

هاي نقض آن  افتند، كليت ندارد و در موارد بسياري مثال فرزندان ستمكاران به خواري مي
تواند بدون اجحاف  ند ميآموزي متعدد است و خداو تجربه شده است. همچنين راه عبرت

به كسي از آنها استفاده كند. ضمن اينكه بنا بر اصـل اوليـه، ايـن دنيـا دار عمـل اسـت و       
  مجازات و كيفر كردار جنبه ثانوي و موردي دارد.

  مواجهه فلسفي
گيري از مواجهه عقليِ فلسفي مبتني بر گستره و آثار عليت  توان با بهره دركنار اين نگاه مي

ثير آن در سلسله علل، در تبيين اين مسـئله پاسـخي بهتـر ارائـه كـرد. در ايـن       و تداوم تأ
نحو خاص از يكي از مسائل فلسفه مالصدرا استفاده كنيم. بر اساس  خواهيم به مواجهه مي

ها در نظام حكيمانه هستي بر  اين نگاه، نقش عوامل طبيعي در پيدايش جسم و روح انسان
الحـدوث بـودن نفـس و     جسمانیةبا توجه به ديدگاه  اساس اصل عليت تبيين شده است.

توان تفسير بهتـري از روايـات بـاب     انتقال خصوصيات مادي و نحوه تكون نفس، هم مي
گريزي افراد مغـرض جلـوگيري    انگيري و مسئوليت ارائه داد و هم از شك و ترديد، شبهه

يختگي را مسـدود  كرد. همچنين با التزام عملي و اتمام حجـت عقلـي، راه ايـن افسارگسـ    
گردانيد. اين نگـرش قـادر اسـت ايـن مسـئله و بسـياري مسـائل ديگـر، همچـون تـأثير           
خصوصيات اكتسابي و فيزيكي و انتقال آنها را از سوي عناصر ژنتيكـي در فـرد توجيـه و    

  نحو عقلي تفسير كند. اين متون نقلي را نيز به
در مراتـب اوليـه خلقـت،     الحدوث است؛ يعني جسمانیةطبق اين ديدگاه، نفس انسان 

حقيقتي مادي و جسماني و حياتي نباتي دارد و چيزي جز همـان نطفـه نيسـت. نطفـه در     
يابد و در مراحل بعـد بـا    گيرد و تغيير و تحول و تكامل مي مسير حركت جوهري قرار مي

رسـد. در ايـن رونـد خصوصـيات      عبور از مرتبه نباتي و حيواني به مرتبه نفس انساني مي
توان  كه حقيقت اوليه نفس انساني است، در مراتب بعدي تأثير جدي داشته، بلكه مينطفه 
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شود، همان نطفه موجود در مراحل قبل اسـت.   گفت نفسي كه در مراتب بعدي حاصل مي
رو، همه عواملي كه در پيدايش نطفه و خصوصيات آن نقش دارند، از اين طريـق در   ازاين

  رزندان و فرزندان فرزندان مؤثر خواهند بود. خصايص جسمي و نفساني فرزند  و ف
هاي آينده، برخاسته از همـان نطفـه، بلكـه     وضعيت جسمي و روحي فرزندان در نسل

اي است كه مولود وضعيت جسمي و روحي پدر بوده و تحت قـدرت و   خود همان نطفه
هـاي   اراده او  شكل گرفته است. زاويه انحرافي كه از سوي پدران در مسير حركـت نسـل  

عليت و ضرورت خواهد داشـت. ايـن    تمهاي آن س آيد، براي همه معلول آينده پديد مي
عنـوان علـت ناقصـه و معـد در پيـدايش       عليت اگرچه از جهتي بعيد و ضعيف است، بـه 

كه در رأس اين سلسله علل اسـت، اهميـت بيشـتري     معلول نهايي اثر دارد و شايد ازآنجا
هاي بعدي مؤثر است و با توجه بـه ايـن اثرگـذاري، محـل      لرو، در نس داشته باشد. ازاين

  گيرد. بازخواست و مؤاخذه يا تشويق و ثواب قرار مي
اي از تأثير يك ديدگاه فلسفي در مسائل اخالقـي و نـوعي    توان نمونه اين مسئله را مي

دهـد چگونـه    ها برشمرد، كه نشان مـي  با ديگر برداشت مواجهه خاص و عقالني درمقايسه
توانـد فهـم مـا را از متـون      گيري و تكون شخصيت انسان مي ل در علل مؤثر در شكلتأم

تر سازد. افزون بر اينكه ديگر متون نقلي و تحقيقات علمي و تجربي  تر و دقيق ديني عميق
). متون ديني در مـواردي  299ص ،1390، خوشخو كنند (ايماني نيز اين مطلب را تأييد مي
اند؛ مثل اينكه مرتكب نخستين قتل در گنـاه   تر معرفي كرده ا قويتأثير علت اوليه و بعيد ر

انـد   ها تا قيامت شريك است و غاصبان حقوق اهل بيت در همه مظالم بشر سهيم همه قتل
  ).316ص ،45 ، جتا بي (مجلسي،

آنچه درباره عليت گفتيم، درباره توابع عليت و بقيه اصول فلسفي مؤثر در اخالق نيز قابل 
ت كه اگر به شرح و بسط در آيد، ميزان تعامـل ميـان فلسـفه و شـريعت را بـازگو      بررسي اس

خواهد كرد. نگاه بنيادي به اصول فلسفي و نقش نگرشي آنها در رفتارهاي عملـي (احكـام و   
تواند موجب تغييـر   دهد چگونه تبيين درست عليت و مسائل مرتبط با آن مي اخالق) نشان مي

تبع موجب تغيير رفتارهاي ما در نظام عالم باشد و ايـن بـه مـدد     نگرش ما به عالم هستي و به
  پذير است كه در همه ابعاد زندگي بشر تأثير دارد. هاي فكري عقلي امكان تالش

  گيري نتيجه
. بعد معقول معارف دين، مانند ديگر ابعاد از اركان دين بوده، شايسـته تحليـل، تجزيـه،    1
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ها  ها و اشكال تنتاج، اثبات، تبيين، توضيح و دفع شبههاستنباط و اجتهاد است. فلسفه در اس
 از بعد معقول معارف نقش اساسي دارد.

هاي فلسـفي در تكـون    رغم ديدگاه واگرايي و تباين فلسفه و معارف شريعت، تفسير . به2
 ترين مسائل زيربنايي شريعت، بلكه بنياد خود شريعت نقش دارند. بنيادي

هاي ديني است كه ماننـد   ارف، شرح و بسط تفصيلي گزاره. مباحث معقول در حوزه مع3
 ديگر علوم اسالمي اجمال آن در دين بيان و تفصيل آن به اهل آن واگذار شده است. 

معناي عام سببيت، قادر است در  . اعتقاد و التزام يقيني به اصل عليت و لوازم آن حتي به4
 ارهاي اخالقي او را تغيير دهد.برنامه عملي او نقش ايفا كند و مسير انسان و رفت

توان تبيين بهتـري از برخـي    . با تكيه بر اصول عقلي حكمت اسالمي افزون بر اينكه مي5
هـا فـراهم    توان در برابر اشكال تري نيز مي معارف اساسي شريعت ارائه داد، پاسخ شايسته

  آورد. 
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