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  مقدمه
های علمی و های نوین همواره موجب بحثهای جدید و ایدهدر سراسرتاریخ علم، کشف

کرده و البته چنین انتقادهایی اغلب، های جدید را نقد مینشر مجادالتی است که ایده
ت قبال هرگز بدان اندازه که بعد از ها مفید بوده است؛ اما این مجادالدر پیشرفت آن

ی کوانتومی پیدا شد، ی نظریهکشف نظریه نسبیت و پس از گذر اندک زمانی با ارائه
شدید نبود. یکی از این مسائل بررسی پاسخ این سوال بوده که آیا قوانینی وجود دارند 

کار به نحو که هم در نظام طبیعت و هم در نظام فکر بر سیر رویدادها حکومت کند؟ یا 
  ]177، ص34دیگری است. [

ی قوانین خود انقالبی در عالم علم و فیزیک ایجاد کرد و از فیزیک کوانتوم با ارائه
جا که پیش از این (قبل از کشف نظریه کوانتوم)، فیزیک جز با فرآیندهای موجب  آن

های شترین چالی علیت یا عدم قطعیت به عنوان یکی از بزرگآشنایی نداشت، مساله
ی بسیاری را به تامل و تفکر دانان و فالسفههای گذشته مطرح شد و فیزیکقرن در دهه

ی دنیای ای که هر یک، تفاسیر مختلفی از این واقعهگونهدر راستای این مساله واداشت، به
میکروسکوپی ارائه کردند. در همین راستا در این پژوهش، دو نمونه از تفاسیر مشهور در 

ی عدم قطعیت، و بوهم گذار مسالهفیزیک، یکی تفسیر هایزنبرگ به عنوان بنیانی حیطه
ی متغیر پنهان، و در گذار نظریهبه عنوان یکی از مخالفان جدی تفسیر هایزنبرگ و پایه

ی فلسفه، تفسیر و نگاه مکتب حکمت متعالیه مطرح شده تا با بررسی آراء هر یک حیطه
ی علیت به عنوان یکی  ارائه داد. با توجه به اهمیت قضیه مساله بتوان ارزیابی دقیقی از این

ی اسالمی، در این پژوهش سعی بر آن است تا با از اصول و مبانی اولیه و بدیهی در فلسفه
دانان، مبنی بر انکار اصل نگاهی فلسفی و صدرایی بازنگری متفاوتی در این ادعای فیزیک

  ن مدعا را مورد ارزیابی قرار دهیم.علیت، داشته و با واکاوی دقیقی ای
  

  ی تحقیقپیشینه
ی کتاب، پایان نامه و مقاالت معتبر، تحقیق تطبیقی مبنی با بررسی آثار پژوهشی در حیطه

بر تفکرات حکمت متعالیه و کوانتوم در راستای چنین موضوعی صورت نگرفته است. هرچند 
عدم قطعیت در فیزیک به کرات مورد  ی علیت به صورت جداگانه در حکمت متعالیه ومساله

و  دانان قائل به عدمبررسی محققان قرار گرفته اما به صورت تطبیقی، میان تفکرات فیزیک
  . گران مغفول مانده استاصل علیت از منظر صدرایی، از نظرگاه پژوهش
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  تبیین روابط عدم قطعیت از دیدگاه فیزیکدانان  - 1
 ای شد وکه کل فیزیک دچار تغییرات ریشه ی نخست قرن بیستم بوددر سه دهه

 فیزیک تئوری و نسبیت تئوری یعنی هم از جدا نظریه دو در که و تکاملی گسترش
 مطلقا ماهیتِ از جمله نیوتونی بینیجهان اصلی مفاهیم تمام حاصل گشت، کوانتوم
 هب شروع فیزیک که نوینی قلمروهای به نتوانست یکهیچ فیزیکی، هایپدیده علیتی
تر جبریت را زیر سوال برد، یابد و به عبارت دقیق دست بود کرده هاآن در رسوخ

ی کوانتومی با معرفی اصل عدم قطعیت به جای قطعیت، مدعی ای که در نظریهگونه به
شود، شد که در جهان ذرات صغار و به ازای رویدادهایی که در عدد پالنک مهم می

  ] 15، ص6؛ 67، ص30علیت مطلقا معنا ندارد. [
ها و تفاسیر تری بررسی کنیم باید به سراغ آزمایشاگر بخواهیم این مساله را با دید دقیق

دست آمده بدین مختلف مطرح شده از خروجی این تحقیقات برویم. آزمایش و نتایج به
گیری تکانه یک ذره به معنای به کارگیری عملگر مشتق جزیی نسبت صورت است که اندازه

ضرب جرم ذره در سرعت از دیدکالسیکی حاصل _p_بر روی تابع موج است. تکانه به مکان 
شود. دو عملگر مکان و  آن است، و سرعت به شکل مشتق مکان نسبت به زمان تعریف می
توانیم این دو را با هم تکانه قابل تعویض با یکدیگر نیستند. این بدین معناست که ما نمی

ها و سپس دیگری را اندازه بگیریم نتیجه با حالتی که یکی از آنگیری کنیم، زیرا اگر اندازه
 X(Ψ)= Ψ+ X (Ψمشتق(گیری برعکس شود، متفاوت خواهد بود. همچنین [ترتیب اندازه

برابر نیست و این به کارگیری دو عملگر با ترتیب عکس است، علت  X (Ψمشتق(مشتق] با 
لضرب است. این واقعیت که دو عملگر گیری از یک حاصی مشتقدرستی عبارت اول، قاعده

x پذیر نیستند، نتایج بسیار بزرگی را برای ی ذره] تعویض(مکان ذره) و مشتق [تکانه
ی ذره مکانیک کوانتومی به همراه داشت و این واقعیت را به ما گوشزد کرد که مکان و تکانه

که در کوانتوم به روابط  توانند یک جا با دقت باال تعیین شوند. این همان موضوعی بودنمی
های کوانتومی قابل عدم قطعیت مشور شد و گذر زمان اثبات کرد این موضوع از سیستم

  ]84و  83، ص 2[ باشد.حذف نمی
چنین این مساله در آزمایشات دیگری مانند آزمایش دو شکاف و برای ذرات هم

  رفت که در تمامی اینهای نور نیز صادق صورت پذیدیگری غیر از الکترون مانند فوتون
ها نتایج حاصل شده موید دیدگاه عدم قطعیت بود. همین مساله به تنهایی کافی آزمایش

، 36بود تا منجر به احساس نیاز برای یک اصالح کلی در گمان از دنیای فیزیک شود. [
  ] 4و  3، صص14؛ 33و  32صص
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دانان از است که فیزیک چه باید مورد تامل و دقت قرار گیرد، تفسیرهای گوناگونیآن
اند. در این قطعیت هایزنبرگ بیان داشته و دالیلی برای اثبات آن مطرح کردهاصل عدم

  پردازیم. مقاله به بررسی دو تفسیر مشهور یعنی تفسیر هایزنبرگ و بوهمی می
  

  تفسیر هایزنبرگ از روابط عدم قطعیت .1–1
دانان ح کرد، مورد استقبال فیزیککه هایزنبرگ روابط عدم قطعیت را مطرپس از آن

های این اصل قرار گرفت، چرا که پیش از علنی شدن این مساله در زمان پالنک زمزمه
ی اثبات نرسیده بود. مکتب کپنهاگ با قبول اصل عدم قطعیت مطرح شده، اما به مرحله
ا چند در گذر زمان، تاران اصلی این نگرش مطرح شد. هردبه عنوان یکی از داعیه

حدودی این نگرش تعدیل شد، اما همچنان موضوع عدم قطعیت را به عنوان یک رکن 
  ]60، ص 31کنند. [های خود اعمال میاصلی در نظریات و پژوهش

های زیر اتمی ن در خود طبیعت است و هستیعدم تعیّهایزنبرگ معتقد بود که 
دارد که ت چنین بیان میقانون علی: «مغایر با واقع متعارف ما هستند الکترونی اصوالً

و این یک فرض  "گویی کنیمتوانیم آینده را پیشبشناسیم می اگر حال را عیناً"
نادرست است نه نتیجه حاصل شده از بررسی وقایع طبیعت. در واقع، شناخت حال به 

ی کامل امکانات طور کامل ممکن نیست چرا که کل مشاهده صرفا قسمتی از دایره
شود در پس ماهیت ن این یک پندار اشتباهی است که گمان میآینده است. همچنی

ی معتبر آماری نظریه ی کوانتومی، حتما یک دنیای واقعی نهفته که در آن قوانین علّ
ها محکوم به قوانین کوانتوم هستند و قانون علیت با جا که تمامی آزمایشو از آن »است

  ]p 63 ,46؛ p172 – 198 , 38؛ 119ص ، 35شود. [ظهور کوانتوم و قوانین آن معدوم می
دانانی بود که با این طرز تفکر موافق بود. او معتقد بود باید بور از جمله فیزیک

تذکر این نکته ی علیت صورت پذیرد. تغییرات اساسی در طرز نگرش به موضوع و مساله
های بحثبه تبعیت از او و بدون توجه به  ،الزم است که اکثر فیزیکدانان پس از بور

تعبیری و فلسفی و با تکیه بر پوزیتویسم و ابزارانگاری و آموزش فرمالیسم ریاضی نظریه 
  ]17، ص 15. [اند کوانتم را پشتوانه صحت تلقی بور دانسته

اساس بودن علیت را مطرح کرده و دان مطرح دیگری بود که بیبورن نیز فیزیک
آغاز شده است و  "اگر"ی است که با ی شرطبیان داشته که قانون علیت تنها یک جمله

اصال مبنای محکمی ندارد و عمال در یکسری  "اگر"کشفیات جدید اثبات کرده که این 
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شود. او معتقد بود قانون علیت یک قانون پوچ و توخالی است. ها نقض میاز آزمایش
]40, p 427[  

دیدگاه دانان در این موضوع، یک باید توجه داشت که مسیر انتخابی فیزیک
شناسانه تلفیق شده دچار گرایانه بود که چون در تحلیالت با مباحث هستی عملیات

  ] 204، ص 32ای شد. [مشکالت عدیده
ی عدم قطعیت سعی در پیدا کردن دانان پس از بیان نظریهبه همین منظور فیزک

بارها و  چون اصل علیت کهمسیری داشتند تا بتوانند مبانی فیزیک جدید را با اصولی هم
بارها آن را تجربه کرده و حتی بدون آن قادر به بیان استداللی جهت رد تعیّن نشدند، وفق 

ی عدم قطعیت دانان و فیلسوفانی بودند که در ابتدای امر، موافق ایدهدهند. همچنین فیزیک
بودند اما پس از گذر زمان از این ایده فاصله گرفته و بیان داشتند که زیر سوال رفتن 

  موجبیت مطرح شده در فیزیک کالسیک، نباید موجب انکار اصل علیت شود. 
  

  تفسیر بوهم از روابط عدم قطعیت  .2–1
ی کوانتوم هرچند صحیح است، اما از منظر فیزیکدانی چون انیشتن، نتایج آماری نظریه

سید. ای موجبیتی رتوان به ماوراء آمار گذر کرد و به نظریهبا یافتن عناصری پنهان می
همچنین این نظریه، با تفسیر کپنهاگی، فاقد هرگونه تصوری از جهان است و همین 

  کند. مساله، این تفسیر را دچار مشکل جدی می
شود، معتقد است ی کوانتوم محسوب میهنری استپ که خود یکی از بزرگان نظریه

نیم که که این برداشت و تفسیر کپنهاگی در صورتی قابل قبول است که ما فرض ک
که این مدعا از نظر علمی قابل ترین نظریه است، درحالیی کوانتوم آخرین و کاملنظریه

  ]216 ,43قبول نیست. [
پردازان تئوری متغیرهای نهفته، و متاثر ترین نظریهعنوان یکی از اصلیدیوید بوهم به

در آن از  از دیدگاه و نظریات انیشتن، تفسیری متفاوت از مکتب کپنهاگ مطرح کرد و
چیزی با عنوان متغیر پنهان نام برد. او در کتاب خود چنین بیان کرد که نوع نگاه علم 

ها را معموال دارای یک یا چند علت ی علیت بسیار محدود است و اغلب، معلولبه مساله
که یک معلول شاید خیلی بیش از حد تصور علت داشته باشد. او حالیپندارند، درمی

ه اغلب اوقات بسیاری از این علل را که منجر به معلول خاصی شده است معتقد بود ک
  ]54، ص 8شود. [نادیده گرفته می

های تمام ذرات توصیف یک سیستم در هر زمان با یک تابع موج و با مواضع و سرعت
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ی شرودینگر حل شود شود و برای یافتن حالت بعدی سیستم ابتدا الزم است معادلهمی
-دست آید. به کمک این تابع موج میهای بعد بهله آن تابع موج در زمانوسیو سپس به

را محاسبه کرد. این نیرو به دیگر نیروهای کالسیکی در سیستم » نیروی کوانتومی«توان 
مثال نیروهای حاصل از بارهای الکتریکی و غیره اضافه شده و سپس مسیرهای ذره به 

شوند. نیروی کوانتومی به ن محاسبه میالسیکی رایج با قوانین حرکت نیوتروش ک
ی کوانتومی توافق کامل های همیشگی نظریهبینیشود که با پیشمی روشی انتخاب
  ]113، ص 28؛ 161، ص 31؛ p166 ,37داشته باشد. [

با این بیان، نیروی کوانتومی باید اثرهای تداخل را تقلید کند. یعنی رفتار عجیب ذره 
ی عدم قطعیت حاضر در آزمایش است بهایی است که نظریه که شامل آگاهی از شرایط

اند، درست همانند در این مثال باید بپردازد. در این حالت ذرات دوباره واقعی شده
کند ای که از شکاف باال تراگسیل میفیزیک کالسیک. مثال در آزمایش دو شکاف ذره

از نیروی کوانتومی ناشی داند که شکاف پایینی باز است یا نه. این اطالع گویی می
های به دلخواه بزرگ عمل کند. در این نظریه تواند بر روی فاصلهشود که ظاهرا می می

ها متغیرهای دیگری عالوه بر رسند، یکسان نیستند. آنذراتی که به سد می
هایشان دارند و در اصل مقادیر متغیرهای مزبور سرنوشت هر ذره را موقع رسیدن  سرعت

ی دیگر نیازی به فروپاشی جبرگرایی نیست. جنبهعبارتکند. بهین میبه سد تعی
  ] 107و  33، ص 6شود.  [احتمالی، به دلیل ناآگاهی ما از این مقادیر ایجاد می

 نظریه کالسیک نیوتنی وکه بسیاری از مفاهیم در  پذیرندمیبنابراین، اگرچه همه 
نظریه کوانتوم و نسبیت برای مقابله با و ها کامال اشتباه است ماکسول در برخی دامنه

چه هنوز توافقی در مورد آن، بسیاری از پدیده های فیزیکی شناخته شده مورد نیاز است
وجود  هادر مورد تبیین واحد از چگونگی ذره و موج بودن الکترونکه نظریه بنیادی 

های فیزیکی و تمام پدیده کردهتواند نسبیت و نظریه کوانتوم را متحد بندارد که 
  ] p 15 ,42. [شناخته شده را در یک روش منسجم و یکپارچه توصیف کند

  
  ی علیت از دیدگاه حکمت متعالیهبررسی قضیه -2
تفکر  یکه او را در مجرا یترین عاملاستعداد فکر کردن است، مهم یانسان که دارا یبرا
هر «شود:  یتعبیر بیان معلت و معلول است که با این  یاندازد، همانا ادراك اصل کل یم

ذهن انسان پدیدار  یو در اثر همین ادراك است که مفهوم چرا برا» دارد یحادثه علت
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در ذهنش  یداشت چنین مفهوم یاز علیت و معلولیت نم یشود و اگر ذهن ادراك کل یم
  ]185، ص3، ج21بست. [نقش نمی

-هایو نحله و در نشئه این مساله توجه فیلسوفان را از زمان یونان باستان تا کنون
های مختلف فلسفی، از جمله فلسفه اسالمی، به خود معطوف داشته و کماکان به عنوان 

ی علم، مورد توجه و مداقه است و هر ترین مباحث فلسفهترین و محورییکی از کلیدی
  اند. ای خاص به بررسی آن پرداختهیک به شیوه

ی وجود است ت و معلولیت از عوارض عامهی اسالمی، علیدر طرز نگرش تفکر فلسفه
ی طبیعی، ریاضی، اخالقی و یا منطقی را به خود بگیرد که صبغهو وجود بدون آن

ی علوم استفاده ل علیت در همهکه از اصشود و با آنمعروض این حکم واقع می
از  توان به بحثیک از علوم جزئی طبیعی، منطقی و مانند آن نمیگردد، اما در هیچ می

  ]311، ص7، ج10این قضیه پرداخت. [
تر مکتب کپنهاگی و تفسیر بوهم، نگاهی دقیق به شاید بهتر باشد برای بررسی دقیق

  ی علیت در تفکر حکمت متعالیه بیندازیم. مساله
  

  تبیین قضیه علیت. 2-1
که ماهیت معنای علیت، معنایی مفهومی است و از سنخ ماهیت نیست. علیت به دلیل آن

شود و هر یست، جنس، فصل و عرض عام و خاص ندارد و تعریف به حد و رسم نمین
  ]152و  151، 11تعریفی که برای آن ذکر شود، تحلیل به مفهوم یا لوازم آن است. [

  کند:حکیم سبزواری در متن منظومه، علیت را بدین صورت معنا می
ه و الشیء معلوال    یریإن الذی الشیء الیه افتقرا         فعلّ

ای که نیازمند است معلول و شیچه که بدان شیء محتاج است علت، یعنی آن
  ]406،  ص2، ج17باشد. [ می

که این مطلب اصلی اولی و بدیهی است. طبق مبانی فلسفه اسالمی برای آن
موضوعی به عنوان اصل اولی و پایه قرار گیرد باید دارای چارچوب مشخص استداللی 

ای که در گونهکه یک مساله را به راحتی بدیهی و اولیه بدانیم، بهباشد، و چنین نیست 
طول تاریخ فلسفه اسالمی با وسواس و دقت خاصی حکم به پایه و بدیهی بودن امری 

 ]232 -  203، صص25داده شده است. [
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  تبیین و بررسی دو فرع اساسی از اصل علیت. 1–1–2
  شود:از اصل علیت دو فرع مهم استنتاج می

  ضرورت علّی و معلولی یا موجبیّت. 1- 2-1-1
 از علت به نسبت معلول بالقیاس ضرورت و معلول به نسبت علت بالقیاس ضرورت
 متضایف مفهوم دو علت و معلول زیرا ندارد، استدالل به نیاز و است تحلیلی قضایای
 همین به و است؛ دیگری تعقل با همراه متضایف مفهوم دو از یک هر تعقل و هستند
 آن، با قیاس در و بوده دیگری با همراه مفهومی تحلیل در دو آن از یک هر دلیل

  ]358، ص7، ج10دارد. [ محمول شرط به ضرورت
 نیز معلول آید، پدید معلول وجود ،»علیه یتوقف ما« جمیع با ییعن تامه، علت اگر
ت به اگر چراکه آید؛ پدید که است واجب  با معلول وجود که یمعن این به آید، پدید اولویّ
 حال در تامه علت یمقتض نقیض تحقیق به نرسد، ضرورت و وجوب به حدّ تامه علت

ت ممکن ت یمقتض پس نباشد ممکن اگر که بود، خواهد اولویّ  که واجبی است علّ
مرجوحیتی که به حد وجوب  و چه یبنابراین چه در حالت تساو. است محال نقیضش
] به عبارت دیگر و 38، ص5که عقال محال است. [ آیدترجح بالمرجح الزم می نرسیده،

یعنی اگر معلول موجود باشد ضرورتا علت آن  "ضرورت بالقیاس علت"به صورت خالصه 
یعنی اگر علت تامه موجود باشد،  "ضرورت بالقیاس معلول"نیز موجود خواهد بود و 

  معلول نیز واجب خواهد بود. 
های تامه و معلول برقرار است، میان عدمای که میان وجود علت مشابه همین رابطه

ی شیئی موجود باشد اما آن شیء معدوم این دو نیز برقرار است و محال است علت تامه
باشد و اگر علت تامه معدوم باشد ضرورتا معلول آن نیز معدوم خواهد بود. این اصل را 

لت نسبت به معلول اصل امتناع بالقیاس علّی و معلولی گویند و البته ضرورت بالقیاس ع
و معلول نسبت به علت، مربوط به مفهوم علیت و معلولیت نیست، بلکه مربوط به ذات 

  ]363 -357، صص7، ج10علت و معلول است. [
صحیح نباشد، در حال اجتماع جمیع شرائط و  یو معلول یبنابراین اگر ضرورت علّ

را داشت و به عبارت دیگر  آن چیز یتوان انتظار قطع یمقدمات و اجزاء علل یک چیز، نم
گردد، که می یدر ذهن یک یک دلیل در ذهن با عدم آن یوجود جمیع مقدمات ذهن

  ]228، ص3، ج21این محال است. [
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  سنخیت علّی و معلولی. 2–1–1–2
 خدشه قابل که است یقواعد از معلول و علت میان سنخیت و مناسبت لزوم ییعن قاعده این
 انکار قابل عالم موجودات در معلولیت و علیت قاعده اصل که طور همان باشد، ینم انکار و

 به قول و است خود علت از یپرتوی و رشحات از معلول زیرا است. مسلم امور از و نیست
عبارت باشد. به داشته سنخیت و تناسب باید الظلیذ با ظل و است علت ظل معلول فالسفه

 و علت میان است الزم یمنطق و یطبیع رتضرو به حکم کهآن ییعن سنخیت دیگر قاعده
 نه است برودت علت برودت و حرارت علت حرارت ییعن باشد، سنخیت و تناسب معلول

  ]901، ص2، ج18[ .باشد دیگر یچیز علت یچیز هر که نیست چنین و بالعکس
 یمجال و کماالت مظهر و علت صورت و ظهور و یتجل معلول، که است آن مطلب، سرّ
 که است موجود ذاتیه مناسبت نحو یک خاص، معلول و علت هر بین. باشد یم علت صفات
 به برهان اهل لسان به یا و معلول صورت به علت یتجل و ظهور سبب مناسبت، همین

 در خاص علت و شود یم صادر خاص علت از خاص معلول ذاتیه، مناسبت همین مناسبت
 لزوم سنخیت نباشد، و اسبتمن این اگر و گذارد یم اثر متشخص، و مخصوص معلول
  ]183، ص2، ج23؛ 426، ص1[ .ء را در پی دارد شي کل عن ء شي کل صدور

ای اثر گذار هستند که اگر از این دو گونهبه عبارت دیگر این دو اصل بیان شده به
، 33کافی نخواهد بود. [فرع تخلف شود اصل علیت به تنهایی برای توضیح نظام جهان 

ت و فروعات آن مستلزم انکار: ر نهایت باید گفت تخلف از امر علی] د653- 651، صص6ج
. وجود قوانین کلی در جهان؛ 3. پیش بینی حوادث؛ 2ها؛ بستگی بین پدیدهوجود هم. 1
  ]369، ص16. وجود نظم در جهان؛ و... است. [4
  
  ی علیتی آن با قضیهترجح بالمرجح و مقایسه .2–2

ی بهتری میان امتناع ترجح بالمرجح داشت تا بتوان مقایسه در ابتدا باید نگاهی کوتاه به
  ی علیت انجام داد. مضمون اصل امتناع ترجح بالمرجح به قرار ذیل است:آن و قضیه

 a2و  a1یک از حاالتی مانند هیچ Cدر اوضاع احوالی مانند  Aاگر برای شیئی مانند 
و احوال بدون دخالت شیئی غیر و... از دیگری راجح نباشد، محال است در همین اوضاع 

رجحان یابد. به  A، و به اصطالح بدون دخالت مرجح، یکی از این حاالت برای Aاز 
ناپذیر چراکه هر استداللی برای  اتفاق آراء اندیشمندان، این اصل بدیهی است و اثبات

، 19؛ 350، ص7، ج10اثبات این اصل، مستلزم دور یا مصادره به مطلوب خواهد بود. [
  ]96و  95، صص26؛ 481، ص1، ج9؛ 139، ص2ج
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آید، آن است که آیا اصل ترجح بالمرجح جا وجود پدید میاما پرسشی که در این
ی علیت نیست؟ پاسخ به این پرسش منفی است؛ چراکه این اصل از سه همان قضیه

  ی علیت است:جهت اعم از قضیه
ا، وجود و عدم [چه در ذات ی علیت تساوی نسبت شیء فقط با دو معنالف) در قضیه

ی این نیازمندی حکم به نیازمندی به علت داده شود و برپایهو چه در صفات] لحاظ می
شود، اما در اصل امتناع ترجح بالمرجح جایز است تساوی شیء با بیش از دومعنا می

  ی این تساوی حکم به نیازمندی به مرجح شود.لحاظ شود و برپایه
ها یکسان است نقیض و معنایی که نسبت شی با آنی علیت دب) در قضیه

یکدیگرند و منحصر در وجود و عدم، چه در علیت ذوات و چه در علیت صفات؛ اما در 
تواند ناظر باشد. اگر اصل ترجح بالمرجح به هر معنای دیگری غیر از وجود و عدم هم می
ا با سفیدی، زردی، بخواهیم شاهد مثالی بیاوریم چنین است که بگوییم: چون جسم ذات

  سبزی و... نسبتی یکسان دارد، در اتصاف به هر یک از این اوصاف نیازمند مرجحی است.
ی علیت فقط با نسبت امکان عام [الضرورت و عدم تعین] سروکار دارد، اما ج) قضیه

در اصل امتناع ترجح بالمرجح هر نسبت دیگری مانند وجود و عدم ممکن است مطرح 
  ]222 - 220، صص27باشد. [

ی علیت بیان حالت خاصی از اصل امتناع ترجح باید چنین تقریر کرد که قضیه
کاهد و هر ای منتج از آن، که به اصطالح به این اصل فرو میبالمرجح است، نه قضیه

  ی دیگری فروکاهد، در بداهت و نظری بودن تابع همان قضیه است. ای که به قضیهقضیه
  

  دن علیتاصل یا قانون بو .3–2
ی علیت ی مهمی که در این باب باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که آیا قضیهنکته

اصل «نیاز از اثبات است تا از اصول فلسفه به شمار آید و آن را یک امر بدیهی و بی
بنامیم و یا نظری و نیازمند اثبات است و در قلمرو مسائل فلسفه قرار دارد و باید » علیت

  محسوب کنیم.» قانون علیت«عنوان آن را به 
رسیم که مالصدرا در جو و بررسی آثار صدرالمتالهین به این نتیجه میوبا جست
است و مستقیم به سراغ چیستی و ی علیت اصال به هستی آن نپرداختهتبیین قضیه

اقسام آن رفته، چراکه معتقد است استدالل بر اثبات علیت مبتنی بر خود علیت است و 
ی به مطلوب ی برهان بر وجود آن مصادرهنتیجه صحبت از هستی علیت و اقامهدر 
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و إذا ثبت «است. او در جلد سوم اسفار اربعه در بیان این مساله چنین بیان داشته: 
 العبثیه القدره مع مسأله العله و المعلول صح البحث و إن إرتفعت ارتفع مجال البحث و

  ]163، ص3، ج20». [أصال معقول معها یثبت ال و کالم للباحث ییبق ال الجزافیه
توان اثبات کرد، راهی برای انکار و ی علیت را نمیگونه که قضیههمچنین، همان

استدالل بر غیرواقعی بودن آن نیز وجود ندارد؛ و هرگونه استداللی بر غیرواقعی بودن و 
یا تقلیدی بودن  فرض بودن و تحمیلی بودن این قضیه در تفسیر جهان خارج ویا پیش

ها و باورهای قومی و اجتماعی مبتنی بر استفاده از همان اصل آن نسبت به فرهنگ
است. در نتیجه راهی برای اثبات و یا ابطال آن نیست و نظیر اصل واقعیت و ضرورت از 

] با وجود این، برخی از 321، ص7، ج10ی اصول اولی و در نتیجه بدیهی است. [زمره
اند و مسیر اثبات آن را از طریق اثبات ی علیت را قابل اثبات دانستهضیهاندیشمندان  ق

] اما عالمه طباطبایی 139 - 135، صص3، ج19اند، [اصل امتناع ترجح بالمرجح دانسته
داند. شک می پذیرد و این قضیه را غیرقابل اثبات، انکار و یا حتیچنین دیدگاهی را نمی

  ]276و  1/275، 1387[طباطبایی، 
ی ی آن رابطههمچنین از دیدگاه فیلسوفان، در هر استداللی میان مقدمات و نتیجه

ی ] درنتیجه هر استداللی برای اثبات صدق یا کذب قضیه66، ص4علیت برقرار است، [
کارگیری قضیه علیت خواهد بود که این دور است و باطل علیت به کار رود، مبتنی بر به

  ناپذیر خواهد بود. اثبات آن یافت، پس اصل علیت، اثباتتوان راهی برای و چون نمی
ی علیت نه یک قانون که نیازمند به اثبات باشد، بلکه یک اصل اولی بنابراین قضیه

  بدیهی است که در صورت اثبات یا رد آن نیازمند استفاده از خود این قضیه هستیم.
  
  تفکیک بین علت حقیقی و اعدادی .2-4

ی تفاوت و تفکیک ه برای ارزیابی در این پژوهش نیاز است، مسالهموضوع مهم دیگری ک
چه در فراهم آوردن  اند: آن علت حقیقی از علت اعدادی است. در تعریف علت معدّ آورده

ناپذیر به  یو جدای یحقیق یوجود معلول وابستگ یزمینه پیدایش معلول مؤثر است، ول
، 29؛  267، ص2، ج23؛ 9، ص4ج، 20؛ 69، ص9، ج20؛ 213، ص2، ج20آن ندارد [

  ] 109، ص4، ج19؛ 556ص
شود، های معدّ با تعریفی که از علت در اصل علیت بیان میاین تعریف از علت

متفاوت است. هرچند که در ابتدای امر، شامل تعریف علت که هرچیزی که وجود معلول 
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ش حد وسط را در که نق "توقف"ی رسد واژهشود، اما به نظر میمتوقف بر آن است، می
  . 1تعریف دارد، در این دو مقدمه به یک معنا نیست

ها علل بالعرضند نه بالذات و در صدرالمتالهین در مورد علل معد معتقد است که آن
  شوند. نتیجه جز علل حقیقی قلمداد نمی

؛ 213، ص2، ج20» [من جهة تسببها و علل بالعرض ال بالذات.  بل إنها معدات«... 
  ]453ص ،2، ج13

همچنین علل معد، اموری تدریجی و زمانی هستند و اموری دفعی، آنی و یا مجموع 
 موانع رفع و شرایط وجود همراه نیز به معده آنات نیستند و همچون سایر علل، علل

 و بین ندارد بالقیاس ضرورت اعدادی علت به نسبت چنین معلولشود. همحاصل می
 معلول در اثری معد نیست، چرا که علت بالقیاس ضرورت نیز معلول با اعدادی علت
  ]388و  387، صص7، ج10[. است آن به اثر انتقال وسیله تنها و گذارد نمی

  
 اصل علیت ناظر به علل حقیقی و تامه نه علل اعدادی .2-4-1

ن یکی از ارکان این قضیه بیان علتی که در اصل علیت از آن صحبت شده و به عنوا
  طلق علت (تامه و ناقصه) نیست بلکه صرفا ناظر به علت تامه است.شود، ناظر به م می

  برای بررسی این مساله باید به سه نکته توجه کرد:
  الف] بیان شد که اصل علیت بیان حالت خاصی از اصل امتناع ترجح بالمرجح است.

به کار رفته در این قضیه، به معنای نوع خاصی از مرجح، یعنی » علت«ی ب] واژه
  وجود و عدم است. مرجح

ی وجود یا عدم شی نیست؛ چرا که ج] مرجح وجود یا عدم شی جز، علت تامه
که یکی از طرفین را زائل کند و چون معلول، ممکن شود مگر آنچیزی مرجح نمی

بالذات است و الضرورت، ذاتا هیچ یک از وجود و عدم برایش ضرورت ندارد و با علت 
  ی از طرفین سوق پیدا نخواهد کرد. ناقصه نیز این الضرورت به یک

بنابراین در بیان اصل علیت باید گفت که هر ممکن بالذاتی برای موجود یا معدوم بودن به 
 است.  "علت تامه"علتی نیازمند است که تام باشد و مقصود از علت بیان شده در اصل علیت 

                                                                                                                                        
  صورت برهان: .1

  (صغری) است. متوقفوجود معلول بر وجود معد  -1
 (کبری) باشد، علت حقیقی معلول است. متوقفهر چیزی که وجود معلول بر آن  -2
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 سنجش و ارزیابی  - 3
دالیل را در راستای رد مبانی فکری  ای ازاگر بخواهیم با نگاهی فلسفی، مجموعه

دانان کپنهاگی مبنی بر انکار اصل علیت و تبیین آراء بوهم بیان کنیم، به موارد فیزیک
  یابیم:زیر دست می

  
  علیت اصل بدیهی و اولی .1–3

Ã  علیت یک اصل بدیهی است که انکارش مستلزم تناقض است. فیزیک کوانتوم
مبتنی بر اصل علیت است و نفی علیت  علمی برحسب منطق احتماالت است که

 مستلزم نفی فیزیک کوانتوم است. 
Ã  اصل علیت و جمیع فروعات منشعبه از آن، اصولی است واقعی و نفس االمری، و

 ]233و  232، صص3، ج21مستقل از ذهن و ادراکات ما است. [
Ã چه فرضیه هم برخی معتقدند که قضیه علیت حداکثر یک فرضیه است. اما چنان
چون اصل موضوعی است که استعمال ای اساسی است، زیرا هماشد یک فرضیهب

کند و به آن معنا های علمی موجه میی پژوهشی دیگر را دربارههر فرضیه
 ]210، ص7؛ p104 ,41 دهد. [ می
Ã  حتی اگر بخواهیم همچون برخی از فیلسوفان قانون علیت را قابل اثبات بدانیم، اما

به اصل بدیهی ترجح بالمرجح  یلسوفان این قانون راجا که این فاز آن
گردانند، باز در ادعای ما خللی ایجاد نکرده و با یک واسطه به امری بدیهی  برمی
 گردد.بازمی

 
 ناپذیری اصل علیتاثبات .2–3

Ã ندارد  یبه ماده و روابط ماد یاصل علیت از شؤون واقعیت مطلق است و اختصاص
عنوان اصل خارج است و صرفا باید به یه علوم جزئها از حوزو تحقیق در آن

 ]233و  232، صص3، ج21مورد استفاده قرار گیرند.[ یموضوع، در علوم جزئ
Ã اند و چون  کرده یتلق یعنوان یک قانون تجربی علیت را بهدانان قضیهفیزیک

شود از سنخ ماده است، ناچار قانون علیت را منحصر  یچه مورد تجربه واقع مآن
 یاند، در حالی که علیت با شعب آن از قوانین فلسف ه مواد و اجسام دانستهب

، 33یا اثبات آن بر آمد.[ یتوان در مقام نف یم یخالص است و فقط با اصول فلسف
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سینا در الهیات شفاء، بر محسوس نبودن اصل علیت تصریح ] ابن683، ص6ج
ان دو شی را در کنار توکرده و بر این نکته تاکید دارد که با حس تنها می

یکدیگر دید و یا تعاقب آن دو را به کمک حس درک کرد. صرف تعاقب و یا 
تداعی تعاقب نیز اصل علیت نیست؛ علیت ربط ضروری میان دو شی است و این 

 ]320و  319، صص7، ج10؛ 8، ص3شود. [ضرورت هرگز با حس ادراک نمی
 

 علت حقیقی، مساوق ضرورت و سنخیت  .3–3
Ã گر آن است که متاسفانه انکار اصل علیت دانان بیانر عملکرد فیزیکدقت د

برخاسته از عدم وجود تصور دقیقی از اصل علیت، و نبود توجه الزم به فروعات 
آن و تفکیک آن از اصل علیت است که همین مساله باعث ایجاد تصورات اشتباه 

 و بعضا خالف واقعی شده است. 
Ã ای از شود، که عدهدانان این نتیجه حاصل مییزیکبا بررسی دیدگاه برخی از ف

اند، نه در اصل علیت. بورن معتقد است ها در مصادیق علیت دچار شک شدهآن
که فیزیک جدید علیت را طرد کرده، بی اعتبار است، چرا که اگر به طور که این

  ]p 101 ,44های آنان جز مهمل نخواهد بود. [کل حذف شود، کاووش
 

  ت ناظر به علل حقیقی و تامه است نه علل اعدادیعلی .4–3
Ã ترین دالیل انکار اصل علیت، خلط علت حقیقی و تامه با علت یکی دیگر از مهم

پذیر نیست مگر با دید و بینش  نوع علت امکان اعدادی است. تفکیک این دو
ها و شرایط علت حقیقی با علت مجازی متفاوت است. با فلسفی و دقیق. ویژگی

گرفتن این دو علت دانشمندان، حکم به انفکاک علت از معلول داده و در یکی 
 دانند. نهایت، وجود علت را برای معلول ضروری نمی

Ã  بین علت اعدادی و معلول ضرورت علی و معلولی از سنخی که در گذشته بیان
] و قابل انفکاک از معلول است. در این 388، ص7، ج10شد وجود ندارد. [

د معلول نه تنها به وجود بالفعل آنها توقف ندارد بلکه مشروط به ها، وجو علت
ه تحقق اند. آن که موجود بوده هاست، لکن عدم، پس از آنعدم آن ها استعداد و قوّ

است که قوه معلول با فعلیت آن، قابل اجتماع  یکنند. بدیه یمعلول را افزون م
، 22؛ 34، ص4، ج21؛ 146، ص3، ج21؛ 141و  140، صص2، ج24نیست. [

 ]83، ص2ج
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 عدم قطعیت تنها یک فرضیه است .5–3
Ã بیان  یبرای ارزیابی بهتر، الزم است استدالل هایزنبرگ را به شکلِ قیاسِ منطق

  کرد:
زمان و به دقت تعیین  توان هم ی. موقعیت و سرعت حرکت یک میکرو ذره را نم1

 نمود، و بنابراین، حالت اولیه آن را مشخص کرد. (صغری)
اگر حالت یک نظام (سیستم) در یک لحظه معین زمان معلوم باشد، در آن  .2

  صورت، حالت آینده آن نیز معلوم خواهد بود. (کبری)
  توان تعیین کرد. (نتیجه) ییک ذره را نم ی. حالتِ آت3

ات را در بر نم«به عبارت دیگر:  ت، حرکات میکرو ذرّ ی اگر قضیه». گیرد یقانون علّیّ
ت آن کذب باشد، ترتب استدالل و نتایج فیزیکدانان، که در باال تقریر علیت و متفرعا

شد، مبنی بر عدم وجود علیت هیچ ضرورتی نخواهد داشت و مانند آن است که چنین 
  ]465، ص12اصال وجود نداشته است. [ یاستدالالت
Ã و تفسیر  دلیل عقلی و محکمی وجود ندارد که روابط عدم قطعیت، منحصر در تعبیر

] 465، ص12جهان فرق دارد. [ یمحصور شود. جهان با شناسای توسط هایزنبرگآن 
ترین فرض آن است که با توجه به تجربیات جرارد توفت معتقد است که معقول

واهد رسید که این احتماالت و گذشته در راستای پیشرفت علم، نهایتا روزی خ
 ]p14 - 15 , 45[ ای کامل شکل گیرد.بینی به کلی حذف شده و نظریه پیش

Ã گیرد بدون منشا است هایی که در آزمایشات کوانتومی شکل میکه انتخاباین
 ]p216 ,43چیزی غیر از اعتراف به جهل و نداشتن اطالعات کافی نیست. [

Ã ها، به قول خود آن همفکرانش و هایزنبرگ اظهارنظرهای از بسیاری
آور نیست. سفی التزامنتیجه از نظر علمی و فل اظهارنظرهای ذوقی است و در

 ]263، ص32[
Ã از یک موضع ی اساسی صورت گرفته و آن تغییر در تعبیر کپنهاگی یک مغالطه

شناسانه است و همین امر منجر به گرایانه به یک موضع هستیکامال عملیات
ی تحقیقات و اطالعات آن ای است که از اساس در دامنهورود فیزیک در حیطه

 ]p 151 ,39نیست. [
 

 پذیریبینیعدم مساوقت علیت و پیش .6–3
Ã تواند مي ییی علیت در جاچه مورد غفلت واقع شده آن است که قضیهآن
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فیزیک واقع شودکه دانشمند بتواند به کمک آن از وضع مشهود،  یراهنما
میسر است، که جمیع  یهنگام یقطع یبین نماید و البته پیش یقطع یهابیني پیش

دهند، تحت مشاهده و محاسبه آینده را تشکیل مي یقطعی که زمینه یمقدمات
آن نیز از بین  یبین درآیند و اگر جمیع مقدمات قابل محاسبه نباشد امکان پیش

اند وضع  چه مسلم است این است که دانشمندان فیزیک جدید، نتوانستهرود. آنمي
نمایند و  یقطع یهابیني ای محاسبه کنند که بتوانند پیشگونهها را بهدرون اتم

که دانش امروز در این زمینه قاصر باشد و درست است که امر دائر است بین این
که در واقع و نتوانسته باشد جمیع عوامل دخیل را تحت محاسبه در آورد و یا این

ی علیت صحیح نباشد،  نداشته باشند و قضیه یای زنجیراالمر حوادث رابطه نفس
 یدر کار نیست که دانش امروز آخرین حد را ط یاست که هیچ دلیل یولی بدیه

 ]228، ص 3، ج21کرده و جمیع عوامل را شناخته باشد. [
 

 مبنای احتمال اصل علیت است، نه شانس. 7- 3
Ã است تجربه بر مقدم متعالی اصل یک بر متکی طبیعت فهم برای آمار از استفاده .

 کنیم فرض که است یسرم صورتی در تنها بزرگ اعداد قانون به اعتماد واقع در
 که اندگفته فیلسوفان بعضی لذا و است حاکم هاشانس تمامی بر محض علیت

  هیچ نظمی،بی در اال و است؛ دارمعنی قانونمند جهان یک در تنها احتمال
 بر احتماالت، حتی حساب: «گویدمی 1برونشویگ مثال. نیست حکمفرما قانونی
 ] p 436 ,40[ »است. دترمینیسم مبنای

Ã وجود وجه هیچ به تصادف، دیگر یتعبیر به و اتّفاق، و صدفه فالسفه، نظر از 
 با نیست و تصادف نوع از واقعا نامد، یم تصادف نام به را آن بشر چهآن و ندارد
ت لحاظ از یتفاوت کوچکترین نتایج، و مقدّمات و معلوالت و علل سایر  ماهیّ
 ]518، ص1، ج33[ .ندارد

 
  راه حلی قابل تامل اما ناکافی تفسیر بوهمی .8–3
Ã جا که بوهم در تفسیر خود از روابط عدم قطعیت نگاه کلی و فلسفی را از آن

آورده، شاید بتوان گفت  "متغیر پنهان"لحاظ کرده و سخن از امری با عنوان 
که این متغیر پنهان به عنوان عملی  شده است. چرا قدمی به واقعیت نزدیک

                                                                                                                                        
1. Brunschwicz 
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ناپذیر ذرات میکروسکوپی درنظر گرفته شده بینیای پیشناشناخته برای رفتاره
توان به آن عنوان یک علل ناقصه ناشناخته را نیز اطالق کرد. با این بیان که می

 ماند.اصل علیت همچنان بدون خدشه و نقض، باقی می
Ã کننده وجود یک پتانسیل کوانتومی ناشناخته است و هنوز تفسیر او که بیان

ک بسیاری است که شاید در آینده و با پیشرفت علم، بشر بدان دارای نقاط تاری
دانان در تعابیر دست یابد، قدم بزرگی در جهت عدم محصور نشدن فکر فیزیک

کپنهاگ است. مشکلی که در دو قرن متمادی بر اثر حاکمیت مطلق فیزیک 
جا که ندانان، ایجاد شده بود. اما باید توجه داشت که از آنیوتن بر افکار فیزیک

وی درصدد بود تا این متغییر پنهان را حتما و الزاما به امری فیزیکی برگرداند در 
ی فکری خود در برخی موارد دچار مشکل شد و در ی هندسی منظومهشاکله

 نتیجه الینحل باقی ماند. 
 

 عدم یقین جایگزین عدم قطعیت .9–3
Ã آن است که بتوان با تعداد تر از باید چنین قلمداد کرد که طبیعت بسیار پیچیده

معدودی از مشاهدات حالت یک دستگاه فیزیکی را تعیین کرد، هرچند که در 
عمل مجبور به قبول همین مشاهدات معدود در ساحت علوم تجربی هستیم و 

گاه حکمی کلی صادر کرد هیچ توان در این حیطهشاید همین امر است که نمی
رسد که تضاد یقین سخن گفت. به نظر می یا در مورد مسائل کلی عالم قطع به

که یک ذره مفهومی بین پندار به فرض یک الکترون یا یک اتم به عنوان این
که یک موج باشد، به عنوان یکی از مسائل میکروسکوپی باشد با پندار به این

ی کوانتومی فیزیک را ی کوانتوم نیاز به واکاوی بیشتری دارد. نظریهی نظریهپایه
رهاند و نسبت به طعیت و موجبیت غیرقابل انعطاف مکانیک کالسیک میاز ق

هایی  دیدگاه کالسیکی، دریک جهان کوانتومی جای زیادی برای گنجاندن عقیده
نظیر اختیار وجود داشته باشد. بنابراین عدم توافق قوانین آماری در مورد حاالت 

جهت  بلکه از آن کند،خصوصی مربوط به این نیست که قانون علیت کار نمی
است که مالحظات و مشاهدات ما آن اندازه دقیق نیست که بتواند قانون علیت را 

معرض آزمایش قرار دهد. اگر برای ما این امکان فراهم بود در مورد هر حالت، به
  که حرکت انفرادی هر ملکول را در دهلیز پیچ در پیچ حادثه مطالعه کنیم، آن

ن علیت برای هر حالت خصوصی نیز تمام و درست کار فهمیدیم که قانووقت می
 ]200، 7دهد. [خود را انجام می
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  نتیجه
ی اولی موجود بماهوموجود است، از این رو مسائلی که در آن به اثبات موضوع فلسفه

ای از مراتب شود و هیچ شیئی از اشیاء و هیچ مرتبهرسد شامل تمام مراتب هستی می می
ی اولی تر مسائل فلسفی بیرون نیست. همچنین روش تحقیق در فلسفهعالم وجود از زیر چ

توان هیچ موردی را روش برهانی است نه تجربی، لذا قوانین آن استثناپذیر نیست و نمی
یافت که مشمول موضوع فلسفه باشد اما از اصول و قواعد فلسفی مبرا باشد، برخالف قوانین 

تواند ادعا کند که ست. دانشمندان علوم طبیعی نمیموجود در علوم تجربی که استثناپذیر ا
  شود.های پژوهشی آنان نمیی فعالیتاولی شامل حیطه قوانین فلسفه

ای پذیرفته شده بحث روابط عدم قطعیت ناظر بر رد اصل علیت، که به عنوان مساله
ی بر دانان مشهور، مبنی عالم میکروسکوپی است و پافشاری تعدادی از فیزیکدر حیطه

مسلم دانستن این روابط و تاکید بر این مطلب که عدم قطعیت نه بر اثر جهل و یا 
ی عقلی ای خالی از پشتوانهکمبود امکانات، بلکه جزء ذات ذرات بنیادین است، مساله

عدم تعمق محکم است. عامل اصلی انکار اصل علیت توسط این دانشمندان یا ناشی از 
ی از آن، یا آن، یا خلط اصل علیت با فروعات منشعب شدهکافی بر اصل علیت و ارکان 

-گرایانه با هستیجایگزینی علل اعدادی به جای علل حقیقی و در نهایت خلط مسائل عمل
کار تا پیشرفت بیشتر علم بشر برای پاسخ به سواالت مجهول در شناسی است. بهترین راه
  است. "قطعیت عدم"به جای  "یقینعدم"کوانتوم، استفاده از کلمه 
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