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 همقدّم

 
 

اصل »خصوو  جامعۀ علمی  است، موضو  رابۀۀ  پرسوش جامعه ببه مورد یکی از موضووعاتی که همواره 
های فیزیک و فلسفه است. ای میان رشتهخصوو  مکانیک کوانتومی اسوت که مسو له   به ،و فیزیک« علّیت

 توجه بوده اسوووت، یعنیمورد داخت که کمترخواهد پراز منظری به این موضوووو  فیزیک  در علّیتتاب ک
 در علّیتمفهوم اصل  این کتاب،. در اسالمی ۀخصو  در فلسفآن و به شناسیهستی در مفهوم علّیتاصل 

در از این اصل  هاهای برداشتها و شباهتتفاوت ل این اصول در فیزیک و همننین، فلسوفۀ اسوالمی، تحوّ  
ر فلسفه در اصل و بنابه دالیلی، این کتاب به تأثیر فیزیک بد گرفت. نمۀالعه قرار خواهمورد فیزیک با فلسفه

ترین دلیل آن این است که در مهم و نه درجهت عکس.پردازد مفاهیم فیزیکی با مفاهیم فلسفی می تۀبیقو 
 فتوسط همین مؤلّ عوامل مؤثر بر علمدرمورد  ، بحث کلیرای انتقادی درباب تفکّ: رساله«اندیشوه » کتاب

 شود.به آینده موکول مینیز و بحث خا  آن  انجام شده است
 ،رواینگرفته است. از تناسب نیاز صورتهای گوناگونی بهاز آن برداشوت  و مفهومی عام اسوت  علّیت

« یهست» در یعی و زیربنایۀق مفهومی کلی، علّیت، شناسیهای هستیدارای تعریف واحدی نیست. در فلسفه
ر و هرگونه استدالل است. هر تفکّ اصول که اند گرفتهدرنظر لیه و بدیهی برخی آن را جزو مفاهیم اوّ ؛اسوت 

بنابه لزوم  و مفهومی متغیر و جزئی است «علّیت»، شوناسی های معرفتدیگر، در علم مدرن و فلسوفه ازطرف
 گراییمفهوم تعیّنزیک کالسیک یعلمی در ف علّیتشود. های علمی از آن استفاده میدر سواختار استدالل 

 فیزیک ب   را دارد؛ یعنی با دانسووتن وضووعیت حال سوویسووتم فیزیکی با توجه به قوانین طبیعت   بدترمینیسووم
مۀرح کرد این است که  ، فرضوی که الپال  دیگرعبارتبهتعیین کرد. توان میرا ۀ سویسوتم   وضوعیت آیند 

 های تصادفی،فرایندکه در درحالیشود. ن میطور قۀعی معیّها آینده بهطبیعت قوانینی دارد که با دانستن آن
های بین دو مجموعه از سوویسووتم متعاقب  گیریاگر اندازهشووود که گونه تعریف میاین آماری گراییتعیّن

 مجموعهاین امر داللت دارد بر اینکه دو  ،ها بدهدتوجهی بین آنقابل های آمارینتایجی با تفاوتفیزیکی 
 مفهوم این است که سیستم برخی از خوا  فیزیکیبهدر فیزیک حداقلی  علّیتیا  ؛انددر ابتدا یکسان نبوده

شوناسی بایجاد و صدور  های هسوتی که فلسوفه  توجه این اسوت که آن شوأنی را  . اما نکتۀ قابلو غیره را دارد
تر، در علم مدرن پرسش از کشف ساده بیانقائل هسوتند، علم مدرن قائل نیسوت. به   علّیتفعل  برای اصول  

 .شووود داده توضووی  و کشووفشووده اسووت   یجادا قبالً نوعیبه و دارد وجود که آننه یعنی ؛اسووت یدهپد
موجود  ،رخ دهد تامّه علّت، یعنی اگر است« امکان وجود»شناسی پرسش از هستیهای که در فلسفهیدرحال

یک سووۀ  کلی و  :کنندرا طلب می علّیت . این دو سووۀ  گوناگون، دو نو  مفهوم متفاوتِشووودایجاد می
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در  علّیتزد که نقض  حد توان ۀ کوتاه میمقدّممتعوالی و دیگری سوووۀ  جزئی و نوازل. با توجه به این   
چقدر صوووواب و به « حد »در سووۀ  کلی آن گردد. اما این   علّیتتواند موجب نقض جزئی نمیسووۀ   

البته مسوویر  ،ی اسووت که این کتاب سووعی در پاسووخ به آن دارد هایپرسووش ، یکی ازحقیقت نزدیک اسووت
 ناهموار است.
 ؟این اسووت که چرا باید به فلسووفه رجو  کنیم ،ه باید به آن پاسووخ داده شووودمقدّمکه در این  پرسووشووی

های زیادی هم از آن ایجاد شده است، پس چه پیشرفت ،دهدحاضر علم که کار خودش را انجام میدرحال
ی به طابترانقض یا محدود شود، چه  علّیتاینکه تر بگوییم، شود؟ اگر سادهنیازی به این رجو  احسا  می

آورد.  دسووتبهکار ببرد و نتایج را شووناسووی علمی را بهف اسووت روشدانشوومند مو ّ رد؟یک دانشوومند دا
قرن  از اواخرای بود که تقریباً ندارد. درواقع، این مۀلب وسووسه نیازی فلسوفه  دربارۀ بنابراین، به اندیشویدن  

 م میالدی دانشمندان را فریب داد.نوزده
 ،کند همسر، فرزنداست که در جامعه زندگی می نساناطورکلی، یک دانشمند قبل از شغل خود یک به
فرهنگی امری که اثرات  ؛در جامعه مؤثر اسووت ،دهددارد. کاری که او انجام می و روابط اجتماعی خانواده
 هایپیشرفت با آشکار شدن برخی از اثرات فرهنگی و اجتماعیرو، . ازاینددهمیتدریج خود را نشان آن به

شناسی زیستفلسفۀ خصو  فلسفۀ فیزیک و فلسفۀ علم، به نیاز به فلسفه،داً مجدّ خیرعلمی یک صد سالۀ ا
توان مقالۀ جمعی از میاین مورد  . دره اسووتاحسووا  شوود  دانشوومندان ازطرف برخی ازدر سووالیان اخیر 

 نیاززیر برای  دالیلمقاله، این در   .Laplanea,2019ب کرد های مختلف را ذکران برجسووتۀ رشووتهدانشوومند
 د:نشوبه فلسفه ذکر می علم

 یملواض  کردن مفاهیم ع -
 بندی مفاهیم و نظریات علمیفرمول ،هاروش ،هانقد فرضیه -
 ایجاد گفتمان میان علوم مختلف -
 ن میان علوم و جامعهاایجاد گفتم -

 علّیتبنابراین، بحث از . استدنیجامعۀ علمی دهندۀ درک این نیاز در نشان مزبورۀ مقالبه  ارجاعات متعدد 
 کمک کند.ذکرشده موارد  وضوح تواند به جهت دارای اهمیت است که میازاین

از  . مۀالعاتیبشر است ۀدرراستای تالش فهم بهتر فیزیک و اثرات آن در اندیشفیزیک  در علّیتکتاب 
در راستا، دراین فلسوفه توسوط راقم این سوۀور آغاز شد.   یک دهۀ قبل درباب تأثیرات متقابل علم و حدود 
 هاانبنی ،تألیف و منتشوور شوود که در آن کتاب رای انتقادی درباب تفکّ: رسوواله«اندیشووه»کتاب  1071سووال 
 ها بر همدیگرآنو تأثیرات  یک اندیشه بیعنی علم، فلسفه، اخالق، تاریخ، فرهنگ و اجتما   دهندۀتشکیل
، ومیراز جهان کوانتگرفته اسوت. در ادامه سه عنوان کتاب دیگر ترجمه و تألیف گردید،  مۀالعه قرار مورد

کانیک م فلسوووفی و تعبیریِ پیامدهایاوّل  و کتاب حاضووور. در کتاب کوانتومی م بنیوادی مکوانیوک   یهافو م
آشنا با فیزیک است  زبان سواده و برای مخاطب عام بیان شوده است. کتاب دوم، برای مخاطبِ  کوانتومی به
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به بحث مفهوم  نیز گیرد. کتاب حاضری مورد نقد و بررسی قرار میها و تعابیر مکانیک کوانتومکه فرمالیزم
 مبحث با توجه به سووختیِ شووده اسووت. پرداختهمندان در فلسووفۀ اسووالمی و فیزیک برای عموم عالقه علّیت
ی از برخ درحتّی  ،بیان شوند علمیده و روان، اما در این کتاب، سوعی شده است که مۀالب سا  مۀالعهمورد

عنوان تواند بهکتاب میاین رو، ازاین ف استفاده شده است.بخشی از مقاالت علمی مؤلّ ،کتابهای قسومت 
ای دورۀ دکتر «فلسفهفیزیک و در  علّیتشوناسوی تۀبیقی   مفهوم» درسوی برای در  درسوی یا کمک  کتاب

 فلسفۀ فیزیک استفاده شود.
کتاب توضوی  مختصری داده شود. در  گزینی در واژهدرمورد  قبل از تشوری  مۀالب کتاب الزم اسوت  

متن را برای  فهم د ونایهام نداشته باشابهام و ای باشند که گونهها بهواژه گزینی سعی شده است انتخابواژه
در اینجا . شووده اسووت گرفته درنظر برای هر واژۀ کتاب یک مفهوم خا  رو، راحت نمایند. ازاین خواننده

 .کنیمسه مثال ذکر می
برای « ابزار»اژۀ و ودر مفهوم ریاضی « دستگاه»برای مفهوم فیزیکی سیستم فیزیکی، واژۀ « سویستم »واژۀ 

 وسیلۀ آزمایش استفاده شده است.
که . شوووداسووتفاده می« واقعیت»معموالً برای آن در برخی از متون فارسووی از واژۀ بفکت ، « fact»واژۀ 

آتش »توان آن را انکار کرد، مانند اینکه گفته شووود تجربی و حسووی نمیازنظر واقعیتی اسووت که » معنایبه
دیگر، در زبان ازطرف«. د؛ برای اثبات آن کافی است که انگشت را در مقابل شعلۀ آتش بگیری«سووزاند می

 شود.اطالق می نیز« واقعیت غیرفیزیکی»به بر فکت، عالوه هم هست که« reality»معادل « واقعیت»فارسی 
 ند،اهه شوودداسووتفا ریاضووی برای مفهوم منۀق «تمامیت»برای مفهوم فیزیکی و « کامل بودن» هایواژه 

منۀق اما در فیزیک و  ،شوووداسووتفاده می« completeness» ۀواژ ،که در زبان انگلیسووی برای هر دودرحالی
 ها هم این دقت اعمال شده است.انتخاب سایر واژهدرمورد  البتهریاضی دو مفهوم کامالً متفاوت دارند. 

پردازیم؛ آننه که یک گزاره می «گزاره»به تحلیل یک  1فصل شرح است: در ایناین کتاب به ساختار
فیزیک  نگاه تر اینکه تفاوتچه نقشی در آن دارد و از همه مهم علّیتگوید، گوید و آننه که نمیبه ما می

بحث در عصر باستان « همادّ»تعریف  1در فصل  .دهدچگونه خود را نشان می ،فلسفه اسالمی به این گزاره و
 1و  1، 0های فصل دارد. در علّیتهای فلسفی و علمی از را این تعریف نقش مؤثری در تحلیلزی ؛شوود می
در فیزیک « همادّ»تعریف  1فصل شود. در اسالمی مۀالعه میۀ اسالمی و نزد برخی حکمای در فلسف« یتعلّ»

 7  در فصل علمی گراییتعیّنکالسیکی ب علّیتشوود و سو س تأثیر آن در تعریف اصل   می بیانکالسویک  
چند مورد از نقض  7شوود و س س در فصل  ارائه می گراییتعیّنبر  هیومنقد  3فصول  در . گرددمیبررسوی  

 .گرددمین ادر فیزیک کالسیک بی گراییتعیّن
شووود که مالحظه می ،شووود. با این معرفیک کوانتومی ارائه مییمعرفی مختصووری از مکان 13در فصوول 

اینکه مکانیک کوانتومی برای اسووت. یک دلیل  11نیز تغییر کرده اسووت که موضووو  فصوول  « همادّ»مفهوم 
مفاهیم آن شرح داده  11ای آماری اسوت که در فصول   اسوت، این اسوت که نظریه   علمی گراییتعیّنناقض 
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و همننین چالش وجود  آماری گراییتعیّنناپذیری، یبینمفاهیم پیش 11و  10خواهد شد. س س در فصول 
در  گیریبحث اندازه ،گراییتعیّنشود. دلیل دیگر نقض در نظریۀ کوانتوم بحث می مسوتقل از بشر  واقعیت

های علّی نیز دارد مکانیک کوانتومی جنبه .شودمۀرح می 11و  11در فصوول  که اسوت   مکانیک کوانتومی
ۀرح م حث فلسفۀ اسالمی نیز با توجه به ضرورتْمبا ،شود. البته در تمام این فصولبحث می 17که در فصل 

 شوند.ها با موضو  فیزیکی بیان میو نقاط افتراق و تشابه آن
مکانیک »کند که عنوان می EPRمیالدی در مقالۀ مشهور  1701همکارش در سال همراه دو به اینشوتین 
در  نام کورت گودلریاضووی به ها همکار نابغۀ جوانی در منۀقدر همان سووالاو کامل نیسووت. « کوانتومی

. اثبات کرده بود را در حساب قضایای ناتمامیتمیالدی  1703در سال  که داشوته است دانشوگاه پرنیسوتون   
ناکامل بودن مکانیک  گوهای فراوان با گودل سووعی داشووت با اسووتفاده از این قضووایای،واینشووتین در گفت

 و پیوست این کتاب است. 13، 17، 13های این مبحث موضو  فصل ؛دریگبنتیجه  کوانتومی را
بررسی  فیزیکسیلۀ وبهاسالمی  ۀدر فلسف علّیتنی امکان نقض اصل پرسوش اصولی کتاب یع   11فصول  

شود که در آن نقاط ضعف گیری کلی کتاب و س س بحثی مۀرح مینتیجه 11شوود و سو س در فصول    می
ی هابرخی از پرسش شود که هنوز توجه خواننده به این پرسش معۀوفشوند و علم و فلسفه نشان داده می

های متناقض پاسووخحتّی  کننده ندارند و یاپاسووخ قانعند یا سووخ هسووتپابی ثأثیرگذار در علم و فلسووفهمهم و 
 دارند؟

 رتقدیر و تشکّ
 آقایان دکتر جاویدان ،یۀ همکاران محترمر صووومیمانۀ خود را نسوووبت به کلّف مراتب سووو ا  و تشوووکّمؤلّ 

و  کالمهای فیزیک، ص در رشووتهترتیب متخصووّبهکه و دکتر منصوووری  طلبهمِّ، اُبویراسووتار علمی کتاب 
 و داردز میابرا ،ات خود موجبِ غنای بیشتر آن شدندیبا مۀالعۀ کتاب و ارائۀ نظر فلسوفۀ اسوالمی هسوتند و   

 است.س اسگزار  ،فعّال ، خانم هانیه اسدپورهمننین از ویراستار ادبی کتاب
قای آجناب ر و امتنان خود را از مدیر محترم نشور آثار علمی دانشگاه فردوسی مشهد،  الزم اسوت تشوکّ  

خانم امیرزاده و اعضای  ،قاسمی ،دکتر حسوین صوابری و کارشوناسوان محترم نشور، آقایان قندهاری، نخعی     
 . همننیندارمرا میسر ساختند ابراز حاضر که چاپ کتاب  محترم کارگروه نشور دانشوگاه فردوسوی مشوهد    

 .کردندسازی و چاپ این کتاب همکاری هستم که در فرایند آماده همراهانی سایرصمیمانه س اسگزار 
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