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 چکيده 
، به ويژه در حوزة کوانتوم، دانان کيزيفدانند؛ ولي  ت را قانوني کلي و عقلي ميفالسفه اصل علي

 اند.  آن را طرد کرده و به مقابله با فالسفه پرداخته

حدوث و هم در  اي، هم دراصل عليت در فلسفة اسالمي يک ضرورت عقلي است؛ زيرا هر پديده
هاي حسي را بر اساس آن يابد و دادهرا مي  نيازمند علت است. بنابراين عقل پيش از حس آن ،بقا

ها تجربي در حوزة  دانان، متأثر از نتايج برخي آزمايشکند. اما گروهي از فيزيک تبيين مي
کتبي را با عنوان مکتب ميکروفيزيک و کوانتوم، به مخالفت جدي با اين اصل پرداختند، تا جايي که م

بود؛ ولي ديري نپاييد که برخي ديگر از  «عدم قطعيت»کپنهاکي شکل دادند که يکي از اصول آن 

مشرب، مثل آلبرت انيشتين، با آنها مخالفت کرده، مکتب ضد کپنهاکي را شکل  فيلسوف  دانان فيزيک
 دادند و به اصل عليت قائل شدند. 
م که عالم حقيقتي يکپارچه، و ظهور تمام اسما و صفات حق يابيبا بررسي مکتب صدرايي مي

اي در آن فروگذار نشده است. انديشة بلند صدرا در مسائلي مانند حرکت و ذره است و هيچ مرتبه
دانان متأثر از اين  جوهري و تجدد امثال جاي پرداختن دارد و اميد است نسل جديد فيزيک

هاي حقيقي عالم بردارند و جهش عظيمي ندتري در فهم پديدههاي بلهاي الهي و قرآني گام انديشه
 در توليد علم پديد آيد.

  گان اژکليدو
 عليت، عدم قطعيت، کوانتوم.
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 مقدمه 
ترين قوانين نظام عالم، قانون عليت است که به عنوان يک اصل کلي و عام، مورد  يکي از مهم

کند. بدون اين قانون کلي و عقلي  مي استناد تمامي علوم است و دربارة موضوعات حقيقي بحث
توان هيچ قانون کلي ديگري را در هيچ علمي به اثبات رساند. پس تمام علوم در اين مسئله به  نمي

 علم فلسفه نيازمندند. 
توان به واسطة علوم تجربي و فيزيک اثبات  نکتة مهم اين است که اعتبار اصل عليت را نمي

؛ زيرا نهايت چيزي شود يماست و روش اثبات آن، در فلسفه دنبال  کرد؛ بلکه عليت يک قانون عقلي
که تقارن يا تعاقب هاست؛ در حالي آيد، تقارن يا تعاقب منظم پديده که از تجارب حسي به دست مي

اندازه توان رابطة عليت را اثبات کرد. تجربة حسي، هر ها، اعم از عليت است و از راه آنها نمي پديده
تواند امکان تخلف معلول از علت را نفي کند؛ يعني همواره اين احتمال وجود  شود، نميهم که تکرار 

نشده، معلولي بدون علت، تحقق يابد يا اينکه با وجود علت، معلول  خواهد داشت که در موارد تجربه
 آن محقق نشود. 

رسد به اينکه بخواهند  اند؛ چهعلوم تجربي، مانند فيزيک، از اثبات رابطة کلي بين دو پديده ناتوان
رو هيوم که علت را به معناي  ها اثبات کنند. از اين قانون کلي عليت را در مورد همة علل و معلول

گونه شبهات پاسخي ندارد. همچنين کساني که گرايش تقارن يا تعاقب دو پديده دانسته، براي اين
اي را براي  توانند هيچ قانون کلي نمي کنند، هاي حواس بسنده مي پوزيتويستي دارند و تنها به داده

  1علوم اثبات کنند.
الفت ايجاد کرد؟ اين، بهترين راه به  دانان کيزيفتوان ميان فالسفه و  قول حق چيست؟ آيا مي

. در جواب شود يمروي بشر باز  اي پيش ي تازهها چهيدرسوي توليد علم است؛ زيرا از تلفيق علوم، 
رسيم که غايت قصواي دانان به اين نکتة مهم ميکاوش در آثار فيزيک شده بايد گفت: با سؤال ياد

ها  ها و الکترونوجو در خواص ظاهري عناصر و تأثيرات صرفاً فيزيکي مواد و اتم آنان سير و جست
ي و جاري در نظام عالم به صورت يکپارچه سازو... است، با قطع نظر از روابط کلي و روند حقيقي که 

نگر و توجه به اينکه تمام عوالم با هم روابط علّي و معلولي دارند، سوف با ديدي کلياست. اما فيل
داند و همه را به  عالم ماده را، با تمام عظمتش، تحت عالم مثال و عالم مثال را تحت عالم عقل مي

ها  لکترونها و ا توان احکام موجود در عناصر و اتم رو زماني ميگرداند. از اين يک واحد حقيقي برمي
را تفسير صحيح و واقعي کرد که پيش از آن، فهم دقيقي از سير کثرت در وحدت و وحدت در کثرت 

 دهد.  دانان، نفي قاعدة کلي عليت را نتيجه ميداشت؛ وگرنه تالش فيزيک
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 اصل عليت
ماهيت در وجود »اصل عليت عبارت است از نياز ماهيت به عامل خارجي براي موجود شدن؛ زيرا 

يعني  1؛«عدم نيازمند عاملي بيرون از ذات خويش است تا وجود يا عدم را براي او ضروري سازدو 
هرگاه معلولي در خارج تحقق يابد، نيازمند علت خواهد بود و هيچ معلولي نيست که به وصف 

آيد. پس وجود معلول، کاشف از اين است که علتي آن را  به وجودمعلوليت متصف باشد و بدون علت 
 آورده است. وجود به

اند که هر و گمان کرده نيافتهو فالسفة غربي، مسئلة عليت را درست در دانان کيزيفبرخي 
اند؛ به اين صورت که  موجودي نيازمند علت است؛ به همين دليل برهان عليت را مورد ترديد قرار داده

 «موجود»که در اصل عليت، در حالي اي داشته باشد. اصل عليت، خدا نيز بايد آفريننده بنا بر اند: گفته
مراد است و از آنجا که خداوند سبحان معلول نيست،  «موجودِ معلول»مطلق مراد نيست؛ بلکه  به طور

 به علت و آفريننده نيز نيازي ندارد. 

 نياز به علت مالک
 مالک 2نمايد که مالک احتياج به علت چيست؟ بر اساس نظر مالصدرا اکنون اين پرسش رخ مي

نياز به علت، نحوة وجود آن است؛ به عبارت ديگر، فقرِ وجودي بعضي از وجودها )وجودهاي ممکن( 
؛ چه، هر شود يممالک نياز آنها به وجود غني است و اين مطلب با توجه به تشکيک در وجود روشن 

ه رابطة آيد کاست. با دقت بيشتر، اين مطلب به دست مي تر يقوي وابسته به مرتبة تر فيضعمرتبة 
وجو کرد، نه در ماهيتِ آنها، و اين همان نتيجة عليت را بايد در ميان وجودِ علت و وجودِ معلول جست

طبيعي قول به اصالت وجود است؛ زيرا اگر وجود اصيل باشد، عليت که امري خارجي است نيز در 
معلول وجودِ  يابد. بايد توجه داشت که وابستگي معلول، ذاتي وجودِ آن است؛ وجود تحقق مي

نياز نخواهد شد. بنابراين وجود، به وجودِ رابط و مستقل تقسيم  از علت بي گاه چيهاي است که  وابسته
 که اين مطلب را مالصدرا دقيق بيان کرده است.  شود يم

اصل عدم قطعيت را مطرح کردند؟  دانان کيزيفشده، چه شد که با توجه به تمامي مطالب طرح
کند؟ ديدگاه مکتب  که در حوزة فيزيک کوانتوم انجام شده اصل عليت را طرد ميهايي آيا آزمايش

  کپنهاکي چيست و با فلسفه چه تعارضي دارد؟ نظر فالسفه اسالمي در رويارويي با اين مسئله چيست؟

 دانان اصل عليت و نارسايي مفهوم عليت در ذهن فيزيک ةاسالمي دربار ةسخنان فالسف
رسي اصل عليت و درک مفهوم عليت در نظر فالسفه هستيم و پس از تبيين در اين بخش در پي بر

 دانان را در ادراک و تلقي مفهوم عليت مورد کنکاش قرار دهيم. هاي فيزيکدقيق مفهوم عليت، لغزشگاه
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 هاي حسي نياز ندارد عليت از بديهيات عقلي است و به داده

مفهومي عقلي است؛ يعني پيش  «عليت»اسالمي شويم که در فلسفه ابتدا اين مطلب را يادآور مي

توانيم اموري را از لحاظ عقلي مورد توجه هاي حسي توجه کنيم، مياز اينکه به نظام طبيعت و داده
قرار دهيم که در اصل وجود، محتاج يک وجود برترند و آن وجود برتر، وجودشان را جعل کرده است. 

کند،  و يا اتصاف ماهيت مجعول به وجود را جعل مي اينکه جاعل، وجود مجعول يا ماهيت آن را
مسئلة مستقلي است که فعالً خارج از بحث است. اما طبق حکم عقل، هر شيئي که باعث پيدايش 

گيرد و شيئي که در اصل وجود محتاج ديگري است معلول نام دارد. لذا شيء ديگر شود علت نام مي
يابد و در اصل پذيرفتن اين مطلب نياز به ري ميضرورتِ بين علت و معلول را عقل به طور فط

يابيم و تمامي هاي حسي نداريم؛ هرچند در عالم حس و تجربه هم اين حقيقت را دائماً مي داده
 کنيم.امورمان را، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، با آن تنظيم مي

 کنند. مي اي را با آن بررسي و قضاوتاين اصل از بديهيات عقلي است که هر تجربه

 اقسام علت در فلسفة اسالمي

در فلسفة اسالمي شيء معلول همچنان که در اصل پيدايش نيازمند علت است، در تداوم هستي 
 و بقا هم نيازمند علت است.

علت تامه مجموعة کامل 1شود.بندي، به علت تامه و علت ناقصه تقسيم ميعلت در يک طبقه
و علت ناقصه برخي از  ،شوندباعث پيدايش معلول مي شرايطي است که به طور ضروري و قطعي

تنهايي براي پيدايش  شرايط و عواملي است که وجود آنها براي پيدايش معلول ضروري است، ولي به
معلول کافي نيستند. به زبان رياضي، علت تامه همان مجموع شرط کافي و الزم است و علت ناقصه 

 باشد. معادل با شرط الزم مي
اسالمي علت را به چهار دستة علت فاعلي، علت صوري، علت مادي و علت غايي تقسيم فالسفه 

اي است شود؛ علت مادي ماده و خميرهعلت فاعلي همان است که فاعلِ رابطة عليت مي 2اند. کرده
اي است که فاعل از شود؛ علت غايي هدف و انگيزهکه ساختمان معلول به وسيله آن ساخته مي

از پيش درنظر داشته است؛ مثالً براي ساختن يک ميز چوبي، نجار علت فاعلي و  آفرينش معلول
قبلي ميز علت صوري و انگيزة نجار از ساخت اين ميز علت غايي اين  ةچوب علت مادي و نقش

 آيد.معلول به حساب مي

 دانان تطبيق اقسام علت با تفکر فيزيک

در بيشتر موارد به علت مادي يا علت فاعلي بايد توجه داشت که در علوم تجربي مانند فيزيک، 
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گذاري و مسامحه در تعبير است؛ زيرا اين دو، معادل شرط گويند که صرفاً يک نامتنهايي، علت مي به
گويند و اين در مي 1اند. همچنين در فلسفة اسالمي به علت ناقصه اصطالحاً معد الزم يا علت ناقصه

شود. براي نمونه شرايط فيزيکي ه همين معدات علت گفته ميحالي است که گاهي، در علوم جديد، ب
گويد. اند، ولي در علوم تجربي به آنها علت مي براي رشد گياه، از قبيل خاک، هوا و نور آفتاب، معدات

براي يک واکنش شيميايي مثل سوختن، حرارت کافي و نبودن رطوبت، معد است، ولي در علوم 
رو بايد در مطابقت بين اصطالحات علوم تجربي و فلسفه کنند. از اين تجربي از آن به علت تعبير مي

دانان، ناشي از شناخت ناقص و کاربرد نادرست دقت کرد. بسياري از خطاهاي موجود در تفکر فيزيک
 اصطالحات فلسفي است.

ي هاي طبيع در مورد علت غايي نيز بايد گفت در علوم تجربي، به ويژه فيزيک، علت غايي پديده
 2گيرد؛ در حالي که در طبيعيات فلسفة اسالمي، بحث غاياتبه طور کامل مورد پژوهش قرار نمي

شعور نيستند و هاي طبيعي ذي اهميت فراواني دارد. در علوم تجربي جديد، با اين فرض که پديده
د و شوغايتي خاص براي آنها وجود ندارد، علت غايي در طبيعت نفي شده و مورد تحقيق واقع نمي

تمام تالش صاحبان اين علوم،  يافتن علل ديگر و همچنين نحوة رفتار علت صوري در طبيعت و 
من »گفت: کند؛ او ميبررسي علت فاعلي است. لذا جملة معروف انيشتين به همين محتوا داللت مي

 9.«را بفهممهاي آفرينندة طبيعت ها و طرحخواهم ايدهبه جزئيات طبيعت عالقة زيادي ندارم، بلکه مي

 گيريم که:با بيان مطالب فوق نتيجه مي
دانان اوالً، عدم قطعيت و ادعاي نفي عليت، بيشتر به روشن نبودن مفهوم عليت در ذهن فيزيک

دانان آن عصر سايه گردد و ثمرة مذهب اصالت تجربه و ديدگاه پوزيتيويسم است که بر فيزيکبازمي
 افکنده بود؛ 

شود منظورشان از انکار عليت و طرح اصل عدم قطعيت، سخنان آنها معلوم مي ها وثانياً از نوشته
نخست نفي فاعل معيّن در حوزة فيزيک ذرات بسيار خرد است؛ نهايتاً به دليل نفي فاعل، نحوة رفتار 

کند؛ يعني صورت و علت صوري، نامعيّن ذرات بنيادين در فيزيک کوانتوم از الگويي واحد تبعيت نمي
 طعي است. و غيرق

 کنيم. دانان مرور ميبراي روشن شدن مطلب، اصل عدم قطعيت را در کالم فيزيک

                                            
وقال الحکيم السبزوار،: مذ ب الحکماء أنّ العلل معدّات »: 171، صمرحلة ثامنة نهاية الحکمة،. سيدمحمدحسين طباطبائي، 1

ذکر فري کتابر     ايصال األثر المؤثر الحقيقي والمصنف فيء والواسطة لمهي ِّا ي، أيالقوم بکون القوّة المعدّة معنا ا اللغوومراد 
ء ممّا بالقوة مطلقا، و و ليس إلّا واجب الوجرود  یالوجود ال يکون الّا بر لمعطييالمبدأ والمعاد حيث ذکر أنّ الفاعل الحقيقي ا

(. از ميان فالسفة غربي، مالبرانش به اين 93، ص3هاي اسفار، ج)ر.ک: تعليقه «عدات و وسائط الوجودبالذات تعالي، وما عداه م

 (، قائل شده است.occasional causes doctrineمطلب، تحت عنوان نظرية علل معدّه )
 .139، الفصل الحادي عشر، صهمان. 2

 .23، صدانان معاصر هاي فلسفي فيزيکديدگاه. مهدي گلشني، 9
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 اصل عدم قطعيت
کرد، با  پژوهش مي 2که در حوزة ميکروفيزيک و فيزيک کوانتوم 1ورنر هايزنبرگ 1327در سال 

تنتاج کرد که فيزيکي را اس ـ اي معادالت رياضي يوردان، پاره ـ گيري از تئوري تبديل ديراکبهره
 کمي بعد به روابط عدم قطعيت هايزنبرگ شهرت يافت. 

به هيچ روي امکان ندارد که  9تفسير و استنتاج او اين بود که در يک سيستمِ ذرات کوانتومي،
گيري کنيم؛ زيرا در آن دستگاه مختصات، هر چه  را با دقت اندازه 1مختصات يک سيستم کوانتومي

گيري بُعد ديگر کاهش  عد بيشتر باشد، به همان اندازه، دقت در اندازهگيري يک بُ دقت در اندازه
ي بسيار دقيق، ها روشساخت اتم، هرگاه بخواهيم با ابزارها و تر، در حوزة زير يابد. به تعبير روشن مي

توانيم سرعت الکترون را  اي معيّن از زمان پيدا کنيم، به هيچ روي نميمکان يک الکترون را در لحظه
گيري سرعتِ الکترون دقت بيشتري کنيم، پيدا کردن مکان  اسبه کنيم، و برعکس، هرچه در اندازهمح

 الکترون به همان نسبت مشکل و ناممکن خواهد بود. 
با تاباندن نور بر آن، و مشاهدة پراکندگي  توان يمها، مکان يک الکترون را بر اساس آزمايش

بر اساس قوانين موجي بودن نور، هر چه طول موج بازتاب نور با ميکروسکوپ به دست آورد. 
در  تابد يمتر خواهد بود؛ اما نوري که به الکترون  شده کمتر باشد، تعيين مکان الکترون دقيق تابيده

کند. هايزنبرگ پس از محاسبة عدم قطعيتِ  گيري سرعت آن دخالت مي تغيير حرکت الکترون و اندازه
رسيد که دقت حاصله، از حدي  جهينتة محدودِ ميکروسکوپ، به اين و دهان 1حاصل از پديدة کامپِتون

  9.رود ينمکند فراتر  بيني مي که روابط عدم قطعيت پيش

 تعابير و نتايج فلسفي روابط عدم قطعيت
گيرد؛ اما بعدها  گيري نشئت مي شد که اين روابط، از محدوديت ابزارهاي اندازه نخست گمان مي

ست و به تنگناهاي ها الکترونين عدم قطعيت، دقيقاً مربوط به رفتار خود تالش شد اثبات شود که ا
اي  هاي فلسفي، و پيدايش پاره گيري گيري ربطي ندارد. اين موضوع باعث برخي نتيجه اندازه

 تغييرهاي متافيزيکي شد. 
ت کند. وي رابطة علي هايزنبرگ اهميت فلسفي نظرية خود را در اين ديد که اصل عليت را طرد 

                                            
، روابط عدم قطعيت را 1327است که در سال  1331آلماني و متولد  يدان (، فيزيکWerner Hisenberg. ورنر هايزنبرگ )1

 ، جايزة نوبل فيزيک را دريافت کرد. 1392انشتار داد و در سال 
 ست. ( فيزيکي است که بر اساس نظريه کوانتوم بنا شده اQuantum physics. مراد از فيزيک کوانتومي )2
کنند و برخي خواصشان  هستند که از قوانين مکانيک کوانتومي تبعيت مي ( ذراتي Qunantum particles. ذرات کوانتومي )9

 شبيه خواص ذرة کالسيک، و برخي ديگر شبيه خواص موج کالسيک است. 
انيک نيوتـوني شـد تـا    ( مکانيکي است که جايگزين مکQuantum Mechanics. سيستم کوانتومي يا مکانيک کوانتومي)1

 ها تنها پاسخ احتمالي دارد. هاي اتمي و زيراتمي به دست دهد. در اين نظريه، برخي پرسش  وصفي دقيق از رفتار سيستم
 کند.  دارد و بسيار شبيه به ذره عمل مي «مقدار حرکت»( ثابت کرده بود که کوانتوم نوري Compton.  کامپتون )1

 . 117ـ111، صزهاي فيزيک و فلسفهمرکوبائي،  ي. محمود عبائ9
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توانيم  اگر حال را دقيقاً بدانيم، آينده را مي»کرد، بدين صورت که  را با يک گزارة شرطي متصله بيان 

هاي رياضي، جزء نخستينِ اين گزارة  هاي تجربي و استنتاجمشاهده»گفت:  او مي 1.«بيني کنيم پيش

 . «شود يمشرطيه )مقدم( را ابطال کرده است؛ پس اصل عليت طرد 

اساس شناخت دقيق وضعيت  ريک سيستم را ب ةنها اين بود که اگر نتوان آيندخالصة سخن آ
دهد که عليت حکومتي ندارد و حوادث، بر اساس شانس يا ارادة  بيني کرد، اين امر نشان مي حال پيش

 دهد.  آزاد رخ مي
ه با هاي خود او محصور نشد؛ بلک ديدگاه و برداشت هايزنبرگ از روابط عدم قطعيت، به انديشه

رو شد. بسياري از  معاصر او و برخي از فالسفه زمان روبه دانان کيزيفاستقبال جمع نسبتاً زيادي از 
اند و  2«موجب ريغ»هاي کوانتومي، ذاتاً  مشرب، قانع شده بودند که سيستمفيلسوف دانان کيزيف

 کم اصل رکين عليت در آن حوزه حکومتي ندارد.  دست
کنندة مشکل آزادي ابله با دترمينيسم پرداختند و نفي موجبيت را حلبرخي از همين گروه، به مق

اي است  که انسان و مغز او، ارگانيسم بسيار پيچيده شد يمتر گمان  دانستند؛ زيرا پيش ارادة انساني مي
اي که دربارة . بدين وسيله ديدگاه مکانيکيکند يمناپذير بيوفيزيک پيروي  که ضرورتاً از قوانين تخلف

 ان طبيعت و فرايندهاي طبيعي وجود داشت نفي شد. جه
ديگر قابل توجيه نيست که »نويسد:  مي آزادي انسانبرجسته، در کتاب  دانان کيزيفکامپتون، 

  9.«عنوان شاهدي عليه آزادي انسان به کار بريمقانون فيزيکي را به
داد نيز گفته است:  يها عالقه نشان مديگري که به اين موضوع دانان کيزيف 1ويتکنشتاين،

  1.«خرافات چيزي جز اعتقاد به ارتباط علّي نيست»

رخنه در زنجيرة علل، راه را براي آزادي »گويد:  يوردان نيز از همين گروه است و چنين مي

  9.«کند اخالقي باز مي
ستقبال نيز در ابتدا از عدمِ قطعيت و نفي اصل موجبيت ا 7راسل،فيلسوف نامدار انگليسي، برتراند 

 1327حال در سال ر کرد. وي خيلي زود از موضع خود عدول، و در طرد موجبيت ترديد کرد؛ اما به ه
 گويد:  مي تحليل مادهدر کتاب 

نيز ممکن است ارادة آزاد  ها اتمتواند بگويد،  يي که نظرية کوانتوم در زمان حال ميجاتا آن

                                            
 . 112، صمعاصر دانان کيزيفهاي فلسفي  ديدگاهمهدي گلشني، . 1
 ( است. Determinismمينيسم) موجب بودن، همان اصل ضرورت علّي و موجبيت، معادل دتر. 2
  .111، ص معاصر دانان کيزيفهاي فلسفي  ديدگاهمهدي گلشني، . 9

4. Wittgenstein 
 . 119، ص دانان معاصر هاي فلسفي فيزيک ديدگاهي، مهدي گلشن. 1
 . 111همان، ص . 9

7. Russel 
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  1باشند.داشته باشند، اما محدود به يکي از چندين انتخاب 
 گويد:  او در کتاب معروف ديگرش مي

آورد اين نظريه )کوانتوم( ... اين است که عموميت قانون عليت را مورد ره نيتر دردناک
  2.دهد يمشبهه قرار 

 3مکتب کپنهاکي
اصل عدم قطعيت و... است. در  1اي از اصول، مانند اصل مکمليت، ديدگاه اين مکتب مجموعه

انند هايزنبرگ، پائولي و... به اين نتيجه رسيده بودند که وظيفة فيزيک، تنها اين مکتب، افرادي م
بندي )فرماليزم( رياضي است و بايد در راستاي اين تنظيم صورت لهيبه وسي حسي، ها دادهتنظيم 

بر اساس شناخت دقيق وضعيت موجود )حال(،  ،بتوانند يک حادثه را دانان کيزيفي حسي، ها داده
ي ظاهري ها دهيپدو غير از  هاست دهيپدد. از نظر اين گروه آنچه اصالت دارد، جهان پيشگويي کنن

فيلسوفان معاصر خود متأثر بودند و با تأکيد  1ي پوزيتيوستيها دگاهيدچيزي وجود ندارد. آنان از 
ي ا ي فيزيک است، و با اين مفروضات، به تعبير ويژهها پژوهشفيزيک کوانتوم انتهاي جادة  گفتند يم

ي که مکانيک کوانتوم نتواند آن را ا هيفرضداري قضايا رسيده بودند و آن اينکه هر پرسش يا از معنا
 معناست. آزمايش کند يا بدان پاسخ دهد، بي

 مخالفان مکتب کپنهاکي  
ها و  مشرب و نامدار به مخالفت با مکتب کپنهاکي و تحليللسوفيف دانان کيزيفگروه ديگري از 

کردند. سپس  رهبري مي «شرودينگر»و  «انشتين آلبرت». اين گروه را اند پرداختهآن وان تعبيرهاي پير
ي ها دگاهيددوبروي و بوهم نيز به آنان پيوستند. اين گروه طرد دترمنيسم را نپذيرفتند و به 

 توانستند ينمروي  و به هيچ کردند انگارانه و پوزيتيويستي مکتب کپنهاکي، انتقادهايي شديد وارد  ابزار
هزارسالة دهاي چن باور بودند که تجربهبپذيرند که فيزيک کوانتوم، آخرِ خط فيزيک باشد؛ بلکه بر اين 

آيد. اين  شمار نمي و آخرين حرف به نيتر کاملگاه يک تئوري، که هيچ آموزد يمتاريخ علم، به ما 
توضيحي براي فهم دقيق حوادث  خواستند يمقانع نبودند؛ بلکه  ها شيآزمابيني نتايج گروه به پيش

خواهم بدانم خداوند چگونه اين جهان را خلق کرده است؛  من نمي»: گفت يمفيزيکي بيابند. انيشتين 
ي او را بدانم. ها شهياند خواهم يمنيستم؛ من  مند عالقهمن به اين پديده يا آن پديده يا طيف و عنصر 

  9.«بقيه جزئيات است

                                            
 . 111، ص دانان معاصر هاي فلسفي فيزيک ديدگاهمهدي گلشني، . 1
 . 119همان، ص . 2
به دست نيلس بور و همکارانش شکل گرفـت و چيـزي    1323ي  مکتب و مشربي خاص در فيزيک و فلسفه که در اواخر دهه. 9

 داستان شدند.  هاي ديگري با آنان همدان کيزيفشت که نگذ
از يـک پديـدة اتمـي امکـان       اي است که بور اراية کرد و بر اساس آن، توصيف يگانه ( ايدهcomplementarity. اصل مکمليت )1

 د. انهاي اتمي وجود دارد و هر يک در شرايطي کامل الجمع براي سيستم مانعةهاي مکملِ  ندارد؛ اما توصيف

پذير سروکار دارد، و هدف علوم مشاهده ( مکتبي است در فلسفة علم که اعتقاد دارد علم تنها با کمياتpositivismِپوزيتيوسيم ). 1
 تجربي، تنظيم همان مشاهدات روشمند است. 

 . 123، ص دانان معاصر هاي فلسفي فيزيک ديدگاهمهدي گلشني، . 9
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( 1اي )مکانيک کوانتوم که چنين نظريه کنم ينممن فکر »: ديگو يموي همچنين در جاي ديگر 

هاي فيزيکي( بر اين باور مبتني است که هستي، ساختاري  )پژوهش ها کوششاين  2.«ماندني باشد

با وجود اين، من »افتاد:  ها زبانکامالً هماهنگ دارد. بعدها اين جملة او در انکار عدم قطعيت بر سر 

  9.«اندازد که خداوند تاس مي قبول کنم توانم ينم

 هاي فلسفي از اصل عدم قطعيت  تفسير
ي سنتي ها دگاهيدبا توجه به مطالبي که بيان شد، فيزيک کوانتومي، افزون بر انقالبي که در 

ي فلسفي رقم زد؛ تا آنجا که اصل عدم ها نگرشها و فيزيک پديد آورد، تحوالتي را نيز در انديشه
هاي کالسيک فلسفي و فيزيکي وارد ها را بر پيکرة انديشه دترين ضربهقطعيت هايزنبرگ، شدي

يدند پاسخي مناسب کوش بيني خود ميساخت. هر گروه از دانشمندان با توجه به مباني فلسفي و جهان
ي متفاوت در ها واکنشقطعيت، و توجيهي معقول براي آن بيابند. اين امر منجر به  براي روابط عدم
هاي  اين واکنش توان يمانتوم و اصل عدم قطعيت شد که بدان اشاره شد. اکنون برابر فيزيک کو

 بندي کرد:  علمي و تفسيرهاي فلسفي را به صورت زير طبقه

 تفسير اصل عدم قطعيت به عدم تعيّن در خود طبيعت
ک باور بودند که عدم تعيّن، ي، به خصوص پيروان مکتب کپنهاکي، بر اين دانان کيزيفبسياري از 

که نظرية کوانتوم با هزاران آزمايش آنجا ويژگي عيني براي نفس طبيعت است. آنها معتقد بودند از 
شدة علمي پذيرفته شود و تصاوير و نتايجي که ارائه  آزموده شده است، بايد مانند تمام نظريات اثبات

فيزيکي با اشياي ميکرواساس اين تعبير، ذرات بنيادين حوزة بخش شمرده شود. بر  ، اطميناندهد يم
اي ميان  متعارف و روزمره تفاوت زيادي دارند؛ در يک سيستم کوانتومي، واقعاً هيچ پيوند و ربط علّي

ي است که در آن، رويدادها ا حوزهشود. حوزة زيرساخت اتمي،  پذير مالحظه نميرويدادهاي مشاهده
ن به فعل در طي عملِ مشاهده انجام گذر از امکامعتقد است: . هايزنبرگ شوند يمآزادانه مقدر 

  1.رديگ يم
به نظر او در آنجا ما دقيقاً شاهد به فعليت رسيدن استعدادها و قوا هستيم و در اين مسير، خودِ 

، جزء گرمشاهدهبخشد و فعاليت  هاي موجود را تحقق و فعليت مي گي عمل مشاهده يکي از بالقوه
رخي پژوهشگران ديگر، رويداد اتمي نامعلل است؛ يعني شود. به گفتة ب سرنوشت رويداد اتمي مي

آيند.  ، از نو پديد ميشان گذشتهشده نيست؛ بلکه رويدادها، بدون ارتباط با سوابق تعيين جبري و ازپيش
البته به طور مطلق، پيوند با گذشته در آن حوزه، منقطع نيست؛ بلکه بدين صورت است که 

                                            
 (. Quantum Mechanic. همان سيستم کوآنتمي است )1

 . 113، ص دانان معاصر هاي فلسفي فيزيک ديدگاهمهدي گلشني، . 2
 . 129همان، ص . 9
  .993الدين خرمشاهي، ص  ، ترجمه بهاءعلم و دينايان باريور، . 1
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يا براساس  دلخواه بهاز پيش موجود است؛ ولي رخدادها تنها يکي را، هاي مقدر،  ها و امکان گي بالقوه
ي عليت بسيار خفيف در کار باشد و به ا گونه. شايد بتوان گفت رسانند يمشانس و تصادف، به فعليت 

نظر هايزنبرگ اين همان بازگشت مفهوم قوّه و امکان است؛ البته نه به شکل ارسطويي که قوه در 
اي است که احتماالت  تي معيّن و مقدر )فعليت خاص( در حرکت باشد؛ بلکه به گونهراه رسيدن به غاي

کند و آينده کامالً مبهم نيست؛ بلکه از بين احتماالت  در آن حوزه به يک سلسله امکان ربط پيدا مي
 خورد.  قطعي رقم ميمعيّن و غيرمحدود، نا

ناپذير در بينيرويدادهاي تازه و پيشگرفت که راه براي توان نتيجه  براساس اين نظريه مي
را  اش گذشتهو خط ر روي سي  طبيعت باز است. بر فرض اينکه جهان به وضع سابقش برگردد، به هيچ

و زمان و تاريخمندي جهان نيز تکرارناپذير است؛ زيرا در هر نقطة يک رويداد ديگر،  کند ينمتکرار 
قق شود، و به فعليت برسد. قوه و امکان، امري وجودي ها مح از ميان استعدادها و بالقوگي تواند يم

 . بخشد يملحظه شکلي جديد است و نه صرفاً ذهني، و جهان را لحظه به 

که مشابه اين نظريه است، معتقدند؛ ولي فالسفة  «اولويت»  به 1گروهي از متکلمان اسالمي

اند که اگر بگوييم  مان پنداشته. توضيح اينکه گروهي از متکلاند دهاسالمي بطالن آن را اثبات کر
شود،  ممکن، هنگام رجحان يافتن يکي از دو طرف وجود و عدم براي آن، به وجوب متصف مي

رو، آنان معتقد بودند که اين از  2اش اين است که واجب در مقام آفرينش، فاعل موجَب باشد؛ الزمه
يافتن يکي از وجود و عدم براي آن، خروج ماهيت از مرتبة تساويِ نسبت به وجود و عدم، و رجحان 

به اين است که وجود يا عدم براي ماهيت، اولي شود؛ يعني کافي است ماهيت به وجود يا عدم 
نزديک شود، بدون اينکه به آن برسد. به باور ايشان همين اندازه براي بيرون آمدن ماهيت از حد 

  9امکان کافي است.

 دليل نخست بر فساد قول به اولويت  
اين اگر برا اولويت يافتن يکي از دو طرفِ وجود يا عدم، وقوع طرف ديگر همچنان جايز است؛ بناب

نهايت ادامه يابد اما به چيزي )وجوب( نرسد  ها تا بي چه اين اولويتيافته تحقق يابد ـ گر طرفِ اولويت
منتفي شود ـ جاي اين يافته را متعين سازد و به واسطة آن، جوازِ تحقق طرف ديگر  که طرفِ اولويت

 پرسش است که چرا با اينکه وقوع طرف ديگر جايز است، اين طرف تحقق يافت؟ 

                                            
 مراد معتزله است. . 1

  .12، ص1، جاألسفار األربعة العقلية فيالحکمة المتعالية ابراهيم شيرازي،  ؛ محمدبن33، ص نهاية الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايي، . 2

ء بأولوية ر غيرية تکون أو ذاتية ر کافية أو ال علي الصواب ر البد في الترجيح في لشياال يوجد »گويد: حکيم سبزواري مي .9
 . «االيجاب
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 دليل دوم بر فساد قول به اولويت  
گويد ماهيات ممکن براي آنکه موجود يا معدوم شوند  قول به اولويت قانون عليت را ـ که مي

بر قول به اولويت، هنگامي که علتِ يکي از دو  اکند؛ زيرا بن ضرورتاً به علت نياز دارند ـ ابطال مي
طرفِ وجود و عدم حضور دارد و تحقق آن طرف به واسطة حضور علتش رجحان يافته است، تحقق 
طرف ديگر، يعني طرف مرجوح، همچنان جايز است؛ پس اگر در فرض مذکور، طرف مرجوح تحقق 

 کند.  ليت را نقض ميپيدا کند، تحققش بدون علت است و اين خلف بوده، قانون ع

 . عدم قطعيت ناشي از جهل بشر )عدم معرفت يقيني(  2
آور نسبت به يک حادثه و پديده، انسان گاهي به دليل در دسترس نبودن معرفت محکم و يقين

ي عدم تعيّن وجود دارد؛ براي نمونه پيشگويي قطعي دربارة ا گونهکه در خود طبيعت،  کند يمگمان 
به دليل عدم قطعيت در  گاه چيهدور يا بسيار دور ممکن نيست؛ اما اين امر  نسبتاًوضع هوا در آيندة 

گيري و وسيع  ي اندازهها دستگاهيست؛ بلکه عدم پيشگويي اوضاع جوي، در نقص ننفس طبيعت 
. در اين صورت، شود يمکننده ريشه دارد که دقيقاً به علم و معرفت ما مربوط  بودن فاکتورهاي عمل

 اي ذهني است نه عيني.  مسئله عدم قطعيت
پالنک و انيشتين و متأخراني مانند ديويد بوم و دوبري از جمله ماکس دانان کيزيفشمار اندکي از 

 اينبر اين عقيده بودند که عدم قطعيت در کوانتوم، به جهل کنوني ما مربوط است. اين گروه بر 
انجام راز آنها گشوده ناپذيرند و سرعلّي و تخلف ي کوانتومي نيز محکوم به قوانينها ستميسباورند که 

نواخت، از قوانيني بسيار دقيق يک به صورتشود و روشن خواهد شد که طبيعت در همه جا  مي
اي کند. به هر حال شانس و اتفاق در طبيعت راهي ندارد و هر حادثه معلول شرايط ويژه پيروي مي

موقت در اين امور، از  به طوررو  فته باشيم، از ايناست که ممکن است ما هنوز به آن دست نيا
؛ براي نمونه شايد اگر به اندازة کافي دربارة فشار پرتاب سکه، مکني حساب احتماالت استفاده مي

ديناميک، بالستيک و جاذبه اطالعات دقيقي به دست آوريم، ديگر ميزان مقاومت هوا، قوانين آيرو
 1بيني خواهد شد. نجاه درصدي هر کدام از دو روي سکه، قابل پيشحساب احتماالت دربارة احتمال پ

رو با گذشت زمان از اين حقيقت پرده برداشته خواهد شد که چيزي به نام شانس و اتفاق وجود اين از 
ي کوانتومي هم محکوم ها ستميسيافت که حتي  توان يمو با همين قوانين موجود در طبيعت ندارد 

اي ماندني  کنم چنين نظريه من فکر نمي»گويد:  . بر همين مبناست که انيشتن مياندقوانين علّيبه 

  2.«باشد

                                            
 . 123، ص مرزهاي فيزيک و فلسفهکوبائي،  محمود عبائي. 1
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   . عدم قطعيت به دليل محدود بودن وسايل کسب معرفت يا محدوديت مفهومي3
قطعيت، نتيجة جهل موقت و نسبي ما نيست؛ بلکه به  که عدم ندبر اين باور دانان کيزيفشماري از 

معرفت است، يا اينکه نقص ساختاري دستگاه ادراکي بشر او را از فهم دقيق  کسبوسايل دليل محدوديت 
 : شوند يمبه دو دسته تقسيم  ها تيمحدود. اين گذارد يمي ميکروفيزيکي براي هميشه ناکام ها حوزه

 ي تجربيها تيمحدودالف( 
ندِ تجربي، حوزة ي روشمها شيآزمابه وسيله  ميتوان ينم گاه چيه ها تيمحدودبه دليل وجود اين 

کوانتومي را مستقيماً  ساخت اتم را دريابيم؛ زيرا هنگامي که با ابزارهاي موجود، يک سيستمزير
شويم و سيستمِ پس از  کنيم، موجب اختالل و به هم خوردن نظم آن سيستم مي مشاهده مي

ري موجود، ما را از ي ابزاها تيمحدودرو  اينمشاهده، با سيستمِ پيش از مشاهده يکسان نيست؛ از 
 ؛ کند يمبررسي دقيق سيستم کوانتومي محروم 

، بايد پرتو نوري به آن تابيده شود؛ ولي اگر ميکنمثالً براي اينکه يک الکترون منفرد را مشاهده 
مشاهده کنيم  ميخواه يمآن الکترون را با کوانتوم نور )فوتون( بمباران کنيم، اين عمل وضعيتي را که 

دهد که  تر، به ما امکان مي نور با طول موج کوتاه ؛ چراکه استفاده از کوانتمزند يمهم با سرعت به 
تري تري تعيين کنيم؛ ولي همين کوانتوم نوري، انرژي بسيار شديد محل الکترون را به صورت دقيق

 . کند يمدارد و اغتشاش بيشتري در سرعت الکترون ايجاد 
يک سيستم، ممکن است يک نوع دقت را از دست داده، نوع  گيري گونه اندازهبه هر حال با هر

ديگري را به دست آوريم. البته در فيزيک کالسيک نيز اين امر صادق است؛ ولي اختالل در سيستم 
اي کم است که در نظر گرفتن يا نگرفتن آن، نتيجة مشاهده را اندازهدر طي روند مشاهده، به 

 کند.  دگرگون نمي

 که به دليل نقص ساختاري دستگاه ادارکي بشر است ييها تيمحدودب( 
باورند که مشکل از ناحية انديشة انسان است. توجيه مطلب  اين بر دانان کيزيفشماري از 

سازي است و با انتزاع مشترکات  گونه است که انسان، براي شناخت جهان، دائماً در حال مفهوم اين
بندي اشيا ي براي شناخت جهان و طبقها لهيوسد و انتزاع . تجريسازد يماشياي گوناگون، مفهوم کلي 

. اين مفاهيم روشنگر، از تجربه گرفته شده و سپس براي فهم جهان اتم به کار رفته رود يمبه شمار 
ي اتمي بيش از آنکه از تجربه اخذ شده باشد، محصول نيروي ها مدلي بند صورتاست؛ در حالي که 

 ساز شده است. حوزة ميکروفيزيکي، خودِ اين مسئله، مشکلانديشة انسان است. اکنون در 

 1.«هاي يونان است از اتم اتميست تر يانتزاعاتم در فيزيکِ مدرن، بسيار »گويد: باره ميهايزنبرگ در اين 

صفات  ميتوان ينمتوصيف کنيم، ولي  دهد يمرخ  ها شيآزماآنچه را در  ميتوان يمهاي رياضي ما با معادله

                                            
 . 91، ص فيزيک و فلسفهورنر هايزنبرگ، ترجمة محمود خاتمي، . 1
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ي روشن از ضعف دستگاه معرفتي بشر ها نمونهن حوزه را ادراک کنيم. دوگانگي موج ـ ذره يکي از واقعي آ
رويدادهاي جهان خود را بفهمد. در يک کالم بايد گفت هيچ چيز در زندگي روزمره نيست  تواند ينماست که 

بر الادريگري است و به  که با حوزة شگرف اتم قابل قياس باشد. البته اين ديدگاه در تحليل نهايي، مبتني
 شناختي نيز کشيده شده است و نادرستي آن در جاي خود قابل بررسي و پژوهش است.  ي معرفتها حوزه

 . عدم تعيين، به عنوان ارادة آزاد در طبيعت4
هايي که براي با اصل عدم قطعيت بيان شده، مسئلة آزادي اراده در خود يکي ديگر از توجيه

  1 .«نيز ممکن است ارادة آزاد داشته باشند ها اتم»: ديگو يمراسل  طبيعت است. برتراند

 گونه نيادانان و دانشمندان در اثبات اختيار و ارادة آزاد انسان نيز روش بحث بعضي از فيزيک
. استدالل آنان اين اند کردهاست که از اصل عدم قطعيت، براي اثبات اختيار و ارادة آزاد انسان استفاده 

هاي ماده )اتم(، قطعيت، تعيين و تقدير وجود نداشته شکل نيتر سادهو  نيتر ياديبناگر در  است که
ن حکمفرماست و تر آن، و به طريق أولي در موجودات زنده، عدم تعيّهاي پيچيدهباشد، حتماً در شکل

انتقادهايي که بر افزون بر  2اند.اين عدم تعيّن را نشانة وجود ارادة آزاد در طبيعت و انسان فرض کرده
ن را با هاي ديگري نيز دارد؛ براي نمونه عدم تعيّخود اصل عدم قطعيت وارد است، اين ديدگاه اشکال

؛ در حالي که ممکن است عدم قطعيت حاکي از تصادف و بختمندي رفتار داند يماختيار معادل 
کشي  ثالً اگر کسي در يک قرعهالکترون بوده، به اختيار و آزادي تصميم و اراده ربطي نداشته باشد؛ م

گفت که آن قرعه، با اختيار خود، به نفع فالن کس عمل کرد. در هر حال،  توان ينمبرنده شود، هرگز 
 معناي آزادي اراده را همراه نخواهد داشت.  نفسه يفي يافت شود، ا رخنهاگر در اصل عليت 

؛ کند ينمعليت، اختيار انسان را سلب  ةطبا در نظر گرفتن تمام مطالب باال، بايد تصريح کرد که راب
  9ي اراده و اختيار را براي جهان اثبات کند.ا گونه تواند ينمهمچنان که اصل عدم قطعيت نيز 

 عليت و آزادي اراده در جهان طبيعت از نظر فالسفة اسالمي  
تن تلقي اقوالي که برخي دانشمندان در خصوص ارادة آزاد موجودات عرضه کردند، به دليل نداش

صحيح از عليت و مسائل پيرامون آن، مورد خدشه قرار گرفت. اکنون با توجه به مباني حکمت 
صدرايي و فلسفة اسالمي، تبيين صحيحي از اين موضوع خواهيم نمود. در اينجا الزم است به چند 

 نکته توجه داشته باشيم: 
 تحت ارادة علل طوليه است؛اوالً، در فلسفة اسالمي، ارادة موجودات رابطة طولي دارد و 

االمرين است؛ يعني نه جبر محض است و نه تفويض  ثانياً، اختيار انسان به صورت امر بين

                                            
 . 111، صدانان معاصرهاي فلسفي فيزيک ديدگاه. مهدي گلشني، 1

 . 997، ص فيزيک و فلسفهجينز، . 2
 . 273، ص فلسفة کانتزاده،  ميرعبدالحسين نقيب. 9
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شود، اسنادش به اوست و ايجادش به علل طوليه است و محض؛ بلکه هر فعلي که از انسان صادر مي
 اين، توحيد در افعال است؛

قائل شويم و بلکه طبق حکمت صدرايي کثرت در وحدت  ثالثاً، وقتي به اصالت وجود و تشکيک وجود
شود که در واقع  يک واحد حقيقي است که در عالم ظهور  و وحدت در کثرت را بيابيم، براي ما معلوم مي

 پس بايد تمام آثار و صفات در تمام مراتب وجود ظهور کند و اين را ظهور اسمائي عالم گويند. .کرده است
ويژه مکتب صدرايي، به اين نتيجه مهم و ارزشمند فلسفة اسالمي بهعميق مطالب  بررسيبا 

تنها انسان داراي ارادة است، بلکه که ارادة آزاد در تمام مراتب هستي تحقق دارد؛ يعني نه ميرس يم
 طبيعت و حتي اتم نيز ارادة آزاد دارد. 

ت پذيرفت، و از آنجا که بايد اصالت وجود را که مورد تأکيد مالصدراس مطلببراي فهم بهتر اين 
و به  شود يممرتبه شروع  نيتر کاملرين و توجود داراي مراتب و درجاتي است ـ که از شديد

و نيز از آنجا که وجود،  1 ـ رسد يمگويند،  مي «اخس»مرتبه در عالم ماده که به آن وجود  نيتر نييپا

، دارد و هر چه مرتبه «قدرت»و  «ياتح»، «اراده»، «علم»منشأ اثر است و صفات و آثار ذاتي، مانند 

 ، ازشود يمباشد، شدت اين صفات ذاتي و آثار خارجي آنها نيز بيشتر  تر يعالوجودي شيء واالتر و 
تنها انسان، بلکه حتي حيوانات و گياهان نيز از حيات، علم، اراده و قدرت برخوردارند؛ با اين رو نه اين

 است.  تر فيضعقدرت آنها در مقايسه با انسان تفاوت که درجة حيات، علم، اراده و 
چند ضعيف، از مراتب وجود است و لزوماً صفات و آثار ي، هرا مرتبهماده و طبيعت نيز  جهانپس 

آور شد که اين صفات براي جمادات و هستي )شعور، اراده، حيات، علم و قدرت( را داراست. اما بايد ياد
اي ضعيف است که دارد. آثار خارجي اين صفات در آنها به اندازه اي بسيار نازل تحقق اجرام در درجه

و زمين، خداوند را  ها آسمانکنند که  براي بشر قابل درک نيست. بسياري از آيات قرآن تصريح مي
 کند:  که انسان اين تسبيح را درک نمي؛ در حالينديگو يمتسبيح 
 2؛األَرْضِ لَ ُ الْمُلْكُ وَلَ ُ الْحَمْدُ وَ ُوَ عَلي کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌيُسَبِّحُ لِلّ ِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي . 1
 ؛ 3سَبَّحَ لِلّ ِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي األَرْضِ وَ ُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ .2

 ؛  4لَ ُ قانِتُونَوَقالُوا اتَّخَذَ اللّ ُ وَلَداً سُبْحانَ ُ بَلْ لَ ُ ما فِي السَّماواتِ وَاألَرْضِ کُلٌّ . 3

قَهُونَ تُسَبِّحُ لَ ُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَاألَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إاِلّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلکِنْ ال تَفْ .4
  ؛5تَسْبِيحَهُمْ إِنَّ ُ کانَ حَلِيماً غَفُوراً

                                            
 . 113، صيشرح مبسوط منظومه سبزوارمرتضي مطهري، . 1
 .1(: 91. تغابن )2

 .1(: 13. حشر )9
 .119(: 2. بقره )1
 .11(: 17. اسراء )1
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عناي قوانين تکويني ايست که در اجزاء باورند که تسبيح موجودات به م اينگروهي از مفسران بر 
طبيعت و اجرام سماوي جاري و حاکم است يا اينکه جهان طبيعت تجليگاه صفات جمال و جالل 

کند  شده است؛ زيرا قرآن تصريح مي است. بايد گفت که معناي تسبيح موجودات، غير از معناي گفته
  1.ديکن ينمکه شما تسبيح موجودات را ادراک 

ه توضيحات باال بايد يادآور شد که اوالً، با پذيرفتن وجود حيات و صفات تبعي آن در با توجه ب
؛ ثانياً، شود يمو فالسفه حل  دانان کيزيفسراسر نظام هستي و اجزاي طبيعت، بسياري از معضالت 
ادهاي رو تمام رخداين اي عليت است. از بايد پذيرفت که خود ارادة آزاد نيز در فلسفة اسالمي، گونه

پذير خواهند بود؛ يعني اجزاي بنيادين عالم ماده، با ارادة خود که فيزيکي، توجيه و تفسيرحوزة ميکرو
رسانند و  مخلوقِ ارادة ازلي و سرمدي است، از ميان قوا و استعدادهاي ويژه، يکي را به فعليت مي

 . ابدي يمپي و تکرارناپذيري در سراسر گيتي جريان دربدين ترتيب، آفرينشِ پي
که حرکت جوهري مالصدرا درست تبيين و تفهيم شود.  رسد يماين مطلب هنگامي به اوج خود 

که  ديآ يمگوني شگرفي در علم فيزيک به وجود ها با حرکت جوهري آشنا شوند، دگردان کيزيفاگر 
 ساز جهش علمي و توليد علم خواهد بود. زمينه

هيچ چيزي در عالم ماده سکون ندارد و همه در  مالصدرا با تبيين حرکت جوهري و اينکه
اند، بسياري از مسائل پيچيده را حل کرد. از جملة اين مسائل، نحوة پيدايش نفس و ارتباط آن  حرکت

با جسم است؛ صدرالمتألهين بر مبناي حرکت جوهري اثبات کرده است که ماده، بر اثر حرکت 
آورد. نفس پس از  رايط پذيرش نفس را به دست ميرسد و ش تدريج به کمال مي و به آرامجوهري، 

کلي از ماده، مجرد شود و به صورت جاويد به تا  2پيدايش نيز مرتب در حال حرکت و تکامل است

  9البقاست. الحدوث و روحانية   جسمانيةباقي بماند؛ يعني اثبات کرد که انسان، موجودي 

ين نظرية صدرالمتألهين را مبنا قرار داده، هاي عصر جديد ادان کيزيفرو الزم است اين از 
ي جديدي در حوزة فيزيک کوانتوم انجام دهند؛ زيرا اجزاي بنيادين ماده پيوسته ها کاوشها و آزمايش

پذير است. نااي از علل و عوامل ضروري و تخلف اند و اين تحوالت نتيجة مجموعهدر حال تحول
ي که در حال ا مادهي عالم بدانيم، سخني نادرست است؛ چه، نظمبنابراين اگر تحوالت را ناشي از بي

 تکون و فعليت است، تحت تدبير عوالم وجودي ما فوق است. به قول جناب ميرفندرسکي: 
 صورتي در زير دارد آنچه در باالستي        چرخ با اين اختران، نغز و خوش و زيباستي    

                                            
 ، )مفتاح شانزدهم، لمعه دوم(. 213، صمفاتيح الغيب. ر.ک: مالصدرا، 1
ابـراهيم   ، )محمـدبن اعلم ان نفس االنسان جسمانية الحدوث، روحانية البقاء اذا استکملت وخرجت من القروة الري الفعرل   . 2

 (. 113، صبيةشواهد الربورازي، شي

  .112ص  ،بيةشواهد الربوابراهيم شيرازي،  محمدبن. 9
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 تر فيضعت تدبير مدبر حقيقي عالم است، مراتب رو همچنان که مراتب عالية هستي تحاين از 
 نيز تحت تدبير آن مدبر حقيقي است. 

 بندي جمع
چيز تحت قوانين شانس و بخت در نظام عالم، ساخته و پرداختة قوة خيال انسان است و همه 

علّي ـ معلولي است، حتي هايزنبرگ براي طرد عليت، از يک قاعده و استداللِ علّي استفاده کرده 
شود؛ معتبر ميمورد مشاهده، نا ءيشاست. استدالل هايزنبرگ اين بود که عليت به دليل مالحظه در 

يعني در پي يک تفاعل علّي ويژه به اين نتيجه رسيد. انشتين هرگز نپذيرفت که اعتقاد به عليت يا 
اري کنار بگذارد. او پيوستگي را رها کند يا نياز به توجيه علّي در فضا و زمان را به سود يک نظرية آم

 اي کامالً علّي خواهد داد.  شمار آورد که دير يا زود جايش را به نظريهنظرية آماري را وصفي ناقص به
گرايي در ابتداي قرن بيستم شدت گرفت و شقوقي از اين جريان پديد آمد که کامالً جريان تجربه

ر اين جريان قرار گرفتند. رواج مکتب ها نيز تحت تأثيدان کيزيفمخالف مشخصات متافيزيکي بود. 
ها را به مسائل متافيزيکي و دان کيزيفکپنهاکي و همچنين مشکالت تعبيري مکانيک کوانتومي، 

اي شد که براي چند دهه، طرح چنين گونهرغبت کرد و وضعيت بهي فلسفي بسيار بيها کاوش
يگاهش را در ميان فالسفه از دست داده، مسائلي عمالً ممنوع بود و با اينکه امروزه پوزيتيويسيم جا

 ها سايه افکنده است. دان کيزيفهنوز شبح آن بر بيشتر 
اي افزايش يافته که قابل درک اندازهها از مسائل متافيزيکي و فلسفي بهدان کيزيففاصله گرفتن 

ي موقتي، ها مدلاند که با طرح برايشان زياد مطرح نيست؛ بلکه فقط به اين قانع ها هينظربودن 
هاي جديد با اينکه مکانيک کوانتومي را دان کيزيفي را توصيف کنند. توضيح بيشتر اينکه، ا حوزه

پذيرند و توجيه آنان نيز اين است که حوادث کوانتومي  ، ولي آن را ميکنند ينمعميق هضم طور  به
بيني توانيم پيش گذرد، مي اصالً قابل فهم نيست و ما بايد خوشحال باشيم که بدون فهميدن آنچه مي

 مطابق با تجربه کنيم. 
است؛ کننده  پائولي در اواخر عمرش اعتراف کرد که فاصله گرفتن فيزيک از فلسفه نگران

و نسل جديد از شنيدن مسائل فلسفي  شود ينماي که در آينده حتي مسائل فلسفي طرح  گونه به
 فراموشي است. ؛ در نتيجه فهم مسائل کلي در حال مانند يممحروم 

و کنار  ها دهيپد، و در اکتفا به وصف شدهها کمي بيدار دان کيزيفخوشبختانه در دو دهة اخير، 
. اگر اين روند ادامه ننديب يماند و فيزيکِ رايج را محدود  هاي فلسفي تشکيک کردهگذاشتن تفحص

رشته متخصص و متبحر هاي فيلسوف داشته باشيم که در هر دو دان کيزيفپيدا کند و در آينده 
ي مقام ها دغدغه نيتر مهم. يکي از ديآ يمباشند، انقالبي شگرف در وادي علم و توليد آن به وجود 

ي جديدي ها چهيدري اخير همين است که علوم بايد تلفيق شود و ها سالدر  مدظله العالي معظم رهبري
ي بايد در اهتمام به اين امر مهم، رو، مراکز تخصص ايناز  در وادي علم به سوي بشريت باز شود.

 تالش بيشتري داشته باشند. 
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قرار اند  ها بايد زير پرچم حقايقي که فالسفه از متن قرآن استخراج کردهدان کيزيفخالصه اينکه 
و پژوهشي جديد در راستاي کشف مسايل، بر مبناي حرکت جوهري انجام دهند و  رنديگ

کم فلسفي ـ قرآني تنظيم کنند. عالم ماده تحت عالم ماوراي هاي خود را با اين مبناي مح آزمايش
ماده و متأثر از آن است؛ بلکه عالم ماوراي ماده اصل، و عالم ماده فرع آن است؛ هرچه در اينجاست، 

 ي ضعيف از عوالمِ وجودي مافوق است. ا درجه
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