بررسي تعارض قانون عليت و اصل عدم قطعيت

1

ليال كيانخواه

2

كارشناسي ارشد

چكيده
قانون عليت از جمله مهمترين قوانين فلسفه است كه همه ابعاد زندگي بشر مؤيد
آن بوده و به عنوان يك اصل بديهي مورد پذيرش ساير علوم قرار گرفته است ،زيرا
بدون استفاده از اين قانون نميتوان حوادث و پديدههاي عالم را توجيه كرد و به
نظريهپردازي پرداخت.
بهرغم اهميت فوقالعاده قانون عليت ،در طول تاريخ شبهات فراواني عليه آن اقامه
شده است؛ از جمله جديدترين اين شبهات ،شبههاي است كه از سوي فيزيكدانان سده
بيستم ـ يعني فيزيكدانان پيرو مكتب كپنهاك كه واضع اصل عدم قطعيت هستند ـ
مطرح شده است.
آنان براساس برخي آزمايشات تجربي اصل عدم قطعيت را مغاير قانون عليت
قلمداد كرده و از اين رو قانون عليت را انكا كردهاند .در حالي كه ريشه اصلي اين
انكار به نارسايي مفهوم عليت در ذهن آنها برميگردد .اشتباه بزرگ طرفداران اصل
عدم قطعيت مترتب ساختن يك نتيجه متافيزيكي بر آزمايشات فيزيكي است.

واژگان كليدي
قانون عليت ،اصل سنخيت ،اصل موجبيت ،اصل عدم قطعيت ،هايزنبرگ

1ـ پذيرش مقاله  68/3/1؛ ارزيابي 68/3/20
2ـ دانشجوي دكتراي فلسفه دانشگاه تربيت مدرس
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قانون عليت از جمله مسائل فلسفي است كه بشر از دير باز با آن سر و كار
داشته است و شايد نتوان براي آن مبدأ تاريخي در نظر گرفت .بشر از ابتداي
خلقت در پي توجيه پديدهها و حوادثي بوده است كه در زندگي با آنها مواجه
ميشده و شايد اين قانون كه هر حادثهاي علتي دارد را بتوان از كهنترين
تصديقات بشريت دانست.
مسأله عليت از جمله مسائلي است كه فالسفه همواره در آثار فلسفي خود آن را
مورد بررسي قرار دادهاند و آن را جزء اركان فلسفه خود به شمار آوردهاند .هر
چند در طول تاريخ مورد مخالفتهاي متعددي هم از سوي فالسفه ،متكلمان و
ديگر دانشمندان واقع شده است.
بر اساس قانون عليت ،هر پديده و حادثهاي و يا به عبارت ديگر هر معلولي،
علتي دارد .در پي مشاهده هر پديدهاي انسان در مقام جستجو به دنبال علت آن
پديده بر ميآيد .البته اين بدان معنا نيست كه انسان هميشه ميتواند علتها را
توجيه و تفسير كند بلكه در خيلي از موارد به دليل عدم دستيابي به علل حقيقي،
مفاهيم و يا موجودات ديگري را جايگزين علت حقيقي ميكند.
بنابراين علت ،موجودي است كه موجود ديگر متوقف بر آن است (صدرالدين
شيرازي ،1386 ،ج ،2ص121؛ سهروردي ،بيتا ،ص 82؛ ابنسينا ،بيتا ،ص  ،111طباطبايي،

1118هـ ،ص  .)158بسياري از انديشمندان اين اصل را بديهي و بينياز از اثبات
دانستهاند (طباطبايي1118 ،هـ ،ص .)158
فالسفه و متفكران در تفسير علت دچار اختالف شدهاند .برخي علت را
وجوددهنده ميدانند و برخي اين تحليل را نميپذيرند .اگر مفهوم عليت و معلوليت
را به معناي عام در نظر بگيريم تا در بردارنده همه ديدگاههاي معتقد به عليت
باشد ،بايد بگوييم ،قانون عليت عبارت است از استناد واقعيتي به واقعيت ديگر
(همو ،1311 ،ص  .)111از قانون عليت ،قوانين زيادي منشعب ميشود كه مهمترين
آنها دو اصل است كه در بسياري از موارد همراه با اصل عليت در ذهن تداعي
ميشود .نخستين اصل متفرع بر اصل عليت ،اصل سنخيت علي و معلولي است كه
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ميگويد «علل معين همواره معلوالت معين به دنبال دارند» .معناي اين قانون اين
است كه در قانون كلي عليت ،سنخيت معتبر است و نه اينكه از هر علتي ،هر
معلولي صادر شود .و هر معلولي به هر علتي قابل استناد باشد ،بلكه علل خاص
همواره معل والت خاصي به همراه دارند .اگر ما قانون كلي عليت را بپذيريم و
قانون سنخيت را نپذيريم بايد قبول داشته باشيم كه هر چند هيچ حادثهاي بيسبب
پيدا نمي شود ولي صدور هر چيزي از هر چيزي جايز است و در اين صورت هر
چند جهان در نظر ما به صورت منفرد و ناپيوسته نيست ،ولي يك نظام معين نيز
تجسم پيدا نخواهد كرد.
قانون ديگري كه از اصل كلي عليت منشعب ميشود ،قانون عدم امكان انفكاك
معلول از علت تام است كه از آن به قانون وجوب ترتب معلول بر علت تامه با
قانون ضرورت علي و معلولي تعبير ميكنيم (طباطبايي ،1311 ،ص .)103-101
قانون عليت بايد از دو قانون فرعي فوق مجزا شناخته شود ولي در بيان
بسياري از دانشمندان اين تفكيك به عمل نيامده و همين عدم تفكيك موجب
اشتباهها و استنباط هاي نابجا شده است .بسياري از كساني كه منكر قانون
عليتاند يا منكر يكي از دو فرع اصل عليتاند يا اصوالً تصور درستي از آن
ندارند ،به عنوان مثال بسياري از فالسفه اروپا ،عليت را مساوي مكانيسم
دانستهاند .از اين رو كه جهان را به صورت يك دستگاه مكانيكي تلقي ميكنند كه
آالت و اجزاء مختلف آن به يكديگر پيوسته است و به طور منظم حركات مكانيكي
انجام ميدهد .در حقيقت در اين ديدگاه ،عليت منحصر به روابط مادي است (همو،

ص  . )103-102برخي از فيزيكدانان فيلسوف مشرب سده حاضر هم ،عليت را با
اصل موجبيت خلط كردهاند و اصل عليت را وجود نظامي معين و قطعي در جهان
ذرات دانستهاند؛ در مقابل آنها طرفداران مكتب كپنهاك 1اصل عليت را مورد ترديد

 1ـ مكتب و مشربي خاص در فيزيك و فلسفه علم كه در اواخر دهه  1120بوسيله نيلس بور و همكارانش
شكل گرفت و بزودي فيزيكدانان ديگر نيز به آنها پيوستند .از مهمترين مواضع آنها ميتوان به اصل مكمليت
و اصل عدم قطعيت اشاره كرد.
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قرار دادهاند .در حالي كه آنچه مورد شك واقع شده اصل موجبيت است و نه اصل
عليت .در حقيقت آنچه آنها مردود اعالم ميكنند پيشبيني وضعيت الكترونها است
و نه قانون عليت (كاپلستون ،1381 ،ص .)51در اين مقاله نظريات علمي هايزنبرگ به
عنوان يكي از بزرگترين منكران قانون عليت در عصر حاضر مورد تحليل و
ارزيابي قرار ميگيرد.

تبيين اصل عدم قطعيت هايزنبرگ
پيش از ظهور فيزيك جديد ،اصل عليت مورد پذيرش اكثر دانشمندان علوم
تجربي بود و با تثبيت فيزيك نيوتني و كشف بسياري از قوانين و رموز طبيعت
اصل عليت به اوج حاكميت خود رسيد تا جايي كه بسياري از فيزيكدانان و
دانشمندان علوم طبيعي ،خود را قادر به پيشبيني قطعي و يقيني حوادث عالم بر
اساس روند طبيعي و عقالني عليت در كل عالم دانستند .اين مسائل به جايي
رسيده است كه وقتي عليت به كار برده ميشود ،لزوماً معني واضح و روشني از
آن فهميده نميشود و در موارد زيادي ،در متون علمي و فلسفي بين اصل عليت و
فروع آن يعني سنخيت و ضرورت و اصل پيشبينيپذيري كه خود متفرع بر اصل
ضرورت است ،تمايز واضح و روشني صورت نپذيرفته است .در مكانيك كالسيك
آن گونه كه توسط گاليله 1و نيوتن 2ساخته و پرداخته شده است ،اگر كسي وضع
و سرعت يك جسم را در نقطه اوليه در زمان بداند و از قوانين حركت آگاهي
داشته باشد ،ميتواند وضع و سرعت آن جسم را در هر زمان ديگر پيشبيني كند.
رفته رفته مكانيك كالسيك بدل به ركن ايمان بسياري از دانشمندان سده نوزدهم
شد .شايد خواندنيترين و معروفترين تقرير اين ايمان را بتوان در آثار
پييرسيموندو الپالس 3پيدا كرد (كاپالدي ،1311 ،ص316؛ دري ،1181 ،ص  .)315الپالس
به صراحت ميگويد «ما مي توانيم حالت فعلي جهان را معلول حالت قبلي آن و
1 - Galileo Calilei
2 - Lsac Newton
3 - Loplace
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علت حالت بعدياش بدانيم» .يك مغز كه در يك لحظه تمامي نيروهاي به كار
اندازنده طبيعت و مكان موجودات سازنده آن را ميداند ،ميتواند در يك فرمول،
حركات بزرگترين اشيا جهان و سبكترين اتمها را جاي دهد .براي چنين
موجودي هيچ چيز غيريقيني نيست و آينده مثل گذشته در مقابل چشمانش حاضر
است (گلشني ،1360 ،ص  .)151الپالس در ادعاي خود از دو حيث مبالغه كرده است:
1ـ مكانيك نظريهاي عام است كه به سبك كامالً نظري عنوان شده است.
مكانيك خودش بر چيزي داللت ندارد ،اما ميتوان از آن براي پيشبيني نظم و
روند فعال همه رويدادها بهره برد.
2ـ مكانيك از يك حيث خاص ،موجبيتگروانه است .مكانيك كالسيك فقط از
لحاظ وضع و سرعت نقطه ،جرم موجبيتگروانه است ،اما ادعا ندارد كه در ارتباط
با خواص متعدد موجبيتگروانه باشد (كاالپدي ،1311 ،ص .)316
موجبيت به مفهوم الپالسي آن ،مورد قبول فيزيكدانان بود تا آنكه در سده
نوزدهم زمزمههاي مخالفي از سوي برخي از فالسفه شروع شد .كشفيات تازهاي
ك ه در قلمرو فيزيك جديد اتفاق افتاد ،ادله مخالفان عليت را تقويت كرد .مجموع
تحقيقات فيزيكدانان نشان ميداد كه وضعيت ذرات اتمها را نميتوان پيشبيني كرد
و آنها از نوعي نظام بينظمي برخوردارند و فيزيكدانان فقط ميتوانند با احتماالت
خود را قانع سازند ،اما اينكه ميزان اين احتمال و عدم قطعيت آن چقدر است،
روشن نبود .تا اينكه ورنرهايزنبرگ توانست ميزان عدم قطعيت را به طور كلي
مشخص سازد .وي معتقد بود كه رابطه عكس بين وضعيت مكاني يك الكترون و
سرعت آن وجود دارد ،از اين رو هر چه مكان و وضع يك الكترون ،دقيقتر
اندازهگيري شود ،به همان اندازه ميزان و دقت پيشبيني سرعت آن كاسته خواهد
شد (هايزنبرگ ،1386 ،ص.)60-11

در سال  ،1121هايزنبرگ 1با استفاده از تئوري تبديل ديراك ـ يـوردان يكسري

1 - Werner Heisenberg
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معادالت رياضي ـ فيزيكي استنتاج كرد كه كمي بعد به روابط اصل عدم قطعيت
هايزنبرگ شهرت پيدا كرد .تفسير و استنتاج او اين بود كه در يك سيستم ميكرو
فيزيكي به هيچ وجه امكان ندارد كه مختصات يك سيستم كوانتومي را با دقت
اندازهگيري كرد .به تعبير روشنتر در حوزه زيرساخت اتم هر گاه بخواهيم با
ابزارها و روشهاي بسيار دقيق ،مكان الكترون را در يك لحظه معين از زمان پيدا
كنيم ،به هيچ وجه نمي توانيم سرعت الكترون را محاسبه كنيم و بالعكس هر چند
در اندازهگيري سرعت الكترون دقت بيشتري پيدا كنيم پيدا كردن مكان الكترون
به همان نسبت مشكل و ناممكن ميشود (فايرابند ،1181 ،ص 188؛ گلشني،1360 ،

ص 151ـ. . )151سؤال مهم اين است كه آيا ميتوان به كمك مكان كوانتومي اين
واقعيت را نشان داد كه الكترون تقريباً در مكان معيني ديده ميشود و تقريباً با
سرعت معيني حركت ميكند .حاصل ضرب عدم قطعيتهاي مقادير اندازهگيري
شده مكان و اندازه حركت (حاصل ضرب جرم در سرعت) نميتواند كمتر از ثابت
پالنك باشد (هايزنبرگ ،1386 ،ص .)60-11يك ميكرو ذره نميتواند در آن واحد هم
مختصات و هم مقدار حركت معيني داشته باشد.
. X > PX ħ
h
كه در آن  ħ = πو  ħثابت پالنك X ،عدم قطعيت مختصـات ذره و
2
 PXعدم قطعيت مقدار حركت است (اسوچينكو ،1356 ،ص .)211
منظور نهايي اصل عدم قطعيت اين است كه ممكن نيست در آن واحد هم
موقعيت مكاني و هم انرژي جنبشي يك ذره را به دقت تعيين كرد ،چون در
سنجش هر كدام از آنها مقداري اشتباه غيرقابل احتراز وجود دارد ،به طوري كه
حاصل ضرب اين دو اشتباه هميشه مقداري ثابت است؛ يعني هر قدر كه در تعيين
يكي از آنها بيشتر دقت شود ،به همان اندازه از دقت در تعيين ديگري كاسته
ميشود و برعكس (راسل ،1351 ،ص .)65
هايزنبرگ ميگويد اتم راديـوم  Bبايد دير يا زود الكتروني در يك جهت گسيـل
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كند و به صورت يك اتم راديوم  Cدر آيد ،اما نميتوانيم توضيح دهيم كه چرا اتم
خاصي در يك لحظه خاص فرو پاشيده ميشود و در لحظهاي ديگر نميشود يا
چه عاملي باعث مي شود كه آن اتم الكترونش را در اين جهت خاص گسيل كند و
در جهت ديگر نكند .همين جا است كه قانون عليت به هم ميريزد (هايزنبرگ،1386 ،

ص 131؛ فايرابند ،1181 ،ص  .)188به عقيده هايزنبرگ اتم در عصر حاضر بسيار
انتزاعيتر از اتم در اثر اتميسيان يونان است (همو ،1310 ،ص .)81
اصل عدم قطعيت از جمله مواضع مهم مكتب كپنهاكي به شمار ميرود .مكتب
كپنهاكي ،مكتب و مشرب خاصي در فيزيك و فلسفه علم است كه تفسير خاصي از
فيزيك كوانتوم دارد .از پيروان اين مكتب ميتوان به بور ،هايزنبرگ و ديراك
اشاره كرد.
به عقيده دانشمندان پيرو مكتب كپنهاك ،عدم تعين يك ويژگي عيني ،در نفس
طبيعت است .به عقيده آنان ،بالقوگيها و امكانهاي متعدد از پيش موجود است
ولي رخداد ها فقط يكي را به دلخواه يا بر اساس شانس و تصادف به فعليت
مي رسانند .آينده كامالً نامعلوم نيست بلكه از بين احتماالت محدود ،نامعين و
غيرقطعي است .طبق اين نظريه ميتوان نتيجهگيري كرد كه مجال براي رويدادهاي
تازه و پيشبينيناپذير در طبيعت باز است .جهان هم اگر فرضاً به وضع سابقش
برگردد به هيچ وجه سير و خط گذشتهاش را تكرار نميكند (باربور،1311 ،
ص.)310-336

پيامدهاي فلسفي اصل عدم قطعيت
نتايج آزمايشها و اصول فيزيك كوانتومي و اصل عدم قطعيت تحوالت عميقي
را در حوزه فيزيك كالسيك به وجود آورد و انديشهاي سنتي فيزيك را متحول
ساخت .اما دامنه تأثيرات اين تئوري نوين ،محدود به دانش فيزيك نميشود .چرا
كه نظريهپردازان فيزيك كوانتوم ،در حيطه فلسفه و معرفتشناختي هم وارد شدند
و پيامدهاي خاصي را از تئوري كوانتوم به حوزه فلسفه وارد ساختند ،بنابراين
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روابط فيزيكي اصل عدم قطعيت (كه در ابتدا به عنوان نوعي محدوديت براي
قابليت اندازهگيري متغيرهاي ديناميكي سيستمهاي منفرد فيزيكي تلقي ميشدند)،
به حصول يك سري نتايج معرفت شناختي انجاميد.
مهمترين پيامد معرفتشناختي اصل عدم قطعيت انكار قاعده عليت بود .خود
هايزنبرگ قاعده عليت را به اين صورت فرمولبندي كرد «اگر حال را بطور دقيق
بدانيم ،آينده را ميتوانيم پيشبيني كنيم» .از آنجايي كه هايزنبرگ منكر وجود
قوانين علمي حاكم بر حوادث اتمي است ،اعتقاد دارد مكانيك كوانتومي ،انهدام
عليت را تثبيت ميكند (گلشني ،1360 ،ص.)180-151

هايزنبرگ پس از صورتبندي اصل عدم قطعيت سه پيامد فلسفي مهم را از آن
استخراج ميكند:
1ـ اصل عدم قطعيت به نفي عليت منتهي ميشود .در پديدههاي زير اتمي فقط
تعبيري آماري امكانپذير است ،ضمن اينكه اين تعبير آماري روش مؤثر و
كارآمدي است .از اين رو ،اصل عليت در سطح زير اتمي كاربرد ندارد .علم ،ديگر
با زنجيرهاي علي و معلولي يقينآور سر و كار ندارد بلكه سر و كار آن با
احتماالت آماري است.
2ـ اصل عدم قطعيت به نفي موجبيت (بر اساس تعريف الپالس) منتهي ميشود.
چون به لحاظ نظري تعيين وضع و سرعت هر الكترون يا ذره اتمي در لحظه
معيني از زمان ناميسر است ،نميتوانيم وضع و سرعت يك لحظه را با وضع و
سرعت لحظه ديگر به شيوه اي متعين و قطعي ربط دهيم .بنابراين هيچ موجبيتي
در سطح زير اتمي يا ميكروسكوپي وجود ندارد.
3ـ تفكيك سنتي بين فاعل شناسايي و موضوع شناسايي در داشتن علي و بين
مشاهدهگر و مشاهده شده به سبب اصل عدم قطعيت بايد از درجه اعتبار ساقط
شود .خود آن آزمايشهايي كه براي پي بردن به سرشت واقعيت انجام ميدهيم
متضمن تخطي از آن واقعيتاند (هايزنبرگ ،1310،ص110؛ كاپالدي ،1311 ،ص :318نورود،

 ،1118ص 13ـ .)18پيامدهاي ديگر هم معموالً با اصل عدم قطعيت تداعي ميشدند كه
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از سوي هايزنبرگ مطرح شدهاند .سرآرتور ادينگتون ادعا كرد كه نفي موجبيت و
عليت در سطح زير اتمي اين مكان را پديد ميآورد كه رفتار انسان با كمال
غيرمتعين شود ،به تعبير ديگر اصل عدم قطعيت مشعر به امكان اراده آزاد (اختيار
محض) است (كاپالدي ،1311 ،ص 318؛ گلشني ،1360 ،ص  .)182البته راسل 1هم اشاره
كرده بود كه اتمها ممكن است اراده آزاد داشته باشند (گلشني ،1360،ص .)155
در اين ديدگاه انسان يك ارگانيسم بسيار پيچيده انگاشته ميشود كه ضرورتاً
اجزاي اين سيستم از يك رابطه علي و ضروري تبعيت ميكند .در نتيجه در مورد
اعمال انسان نيز ميل به جبرانگاري قوت گرفت و آزادي اراده در حكم يك توهم
قلمداد شد .تا اينكه فيزيك كوانتومي انقالب اساسي در اين مبادي مفروض ايجاد
كرد .بعضي از دانشمندان از اصل عدم قطعيت براي اثبات اختيار و اراده آزاد
انسان استفاده كردند .استدالل آنها چنين بود كه اگر در سادهترين و بنياديترين
اشكال ماده يعني اتم ،قطعيت يقين و تقدير وجود نداشته باشد ،حتماً در ساير
اشكال ماده و در نهايت در موجودات زنده هم عدم تعين حاكم است و اين عدم
تعين را نشانه وجود اراده آزاد در طبيعت و انسان فرض نمودند (جينز،1381 ،

ص.)331
عالوه بر پيامدهايي كه ذكر شد ،برخي اصل عدم قطعيت را وارد حوزه الهيات
نيز كردند و از آن نتايج خاص خود را گرفتند .ادينگتون 2در سال  ،1126بر اين
اعتقاد بود كه نتيجهاي كه بايد از استدالالت علم جديد گرفت اين است كه دين
براي نخستين بار در سال  ،1121براي يك فرد علمي ـ منطقي پذيرفتني شد
(گلشني ،1360 ،ص182؛ نورود ،1181 ،ص .)156

برخي از دانشمندان پيشنهاد كردند كه عدم تعينهاي اتمي همان ساحتي است
كه در آن خداوند با مشيت خود جهان را اداره ميكند (باربور ،ص ،1363ص.)110
ويليام پوالرد معتقد بود كه در هر حادثه كوانتومي مشيت الهي تصميم ميگيرد

1 - Russel
2 - Eddington
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كه كدام يك از امكانات كوانتومي به فعليت برسد (گلشني ،1360 ،ص  ،)182خداوند بر
رويدادها اثر ميگذارد بدون آنكه به صورت نيرويي فيزيكي عمل كند .از آنجا كه
يك الكترون در تركيبي از حالتها مكان مشخصي ندارد ،خداوند براي به فعليت
رساندن يك حالت بالقوه از ميان بالقوگيهاي جانشين به نيرويي نيازمند نيست و
خداوند از راه هدايت نمودن اتمهاي بسيار با مشيت خود ،بر همه رويدادها تسلط
و حاكميت دارد .از ديد پوالرد اين خداوند است كه تابع موج را به يك مقدار منفرد
تقليل ميدهد و نه ذهن بشري (باربور ،1363،ص .)111
برخي از دانشمندان معاصر حتي برآنند كه امكان در كار بودن عوامل
غيرفيزيكي را نبايد ناديده گرفت .جان بابل رياضيدان كانادايي ميگويد در مقام
استدالل فرض كنيد كه كسي بتواند غيبت علت فيزيكي در حوادث اتمي را ثابت
كند .اما اين امكان علل غيرفيزيكي را فراهم ميكند اين علل ميتواند اذهان انساني،
موجودات مجردي مثل مالئكه و شياطين و حتي عمل سيستم خود خدا باشد .اين
عوامل غيرفيزيكي ،طبق تعريف ،وراي تفحصات علمي است .پس ،از لحاظ علي
مجاز نيستيم كه ادعا كنيم غيبت علت فيزيكي ،غيبت هر نوع علتي است (گلشني،

 ،1361ص .)12

بررسي و ارزيابي پيامدهاي فلسفي اصل عدم قطعيت
اصل عدم قطعيت و پيامدهاي فلسفي آن به دو صورت نقد شده است ،يكي از
سوي دانشمنداني كه اصل عدم قطعيت را پاسخ مناسبي براي آزمايشات و
تحقيقات فيزيك كوانتوم ندانستند و ديگر انتقاداتي است كه برخي از متفكران به
پيامدهاي فلسفي آن وارد كردهاند.
همان گونه كه قبالً اشاره شد مجموعه مطالعات فيزيك كوانتوم نشان ميداد كه
نميتوان وضع و سرعت دقيق يك اتم را محاسبه كرد .هايزنبرگ معتقد بود عدم
يقين و قطعيت در محاسبات به علت عدم يقين و قطعيت در خود عالم طبيعت است،
از اين رو اصل عدم قطعيت را پايهگذاري كرد .ولي بسياري از فيزيكدانان و
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دانشمندان علوم طبيعي با او هم سخن نشدند و در پي پيدا كردن پاسخهاي ديگر
براي آزمايشهاي فيزيك كوانتوم برآمدند؛ از جمله آنها آلبرت انيشتين 1است كه
سرسختانه با اصل عدم قطعيت به مخالفت پرداخت.
جمله معروف انيشتين بيانگر تالش او در بازگشت اعتقاد عمومي به اصل عليت
است .او ميگويد «با وجود اين من باور نميكنم خدا تاس مياندازد» (گلشني،

 .)123،1360وي در نامهاي به انجمن سلطنتي انگليس به مناسبت دويستمين سال
وفات نيوتن مينويسد «اين تنها در كوانتوم است كه عليت اكيد معتبر نيست ،اما
هنوز حرف آخر زده نشده است ،اميد است روح نيوتن به ما اين قدرت را ببخشد
كه وحدت بين واقعيت فيزيكي و عميقترين خاصه تعليمات نيوتن يعني «عليت
اكيد» را دوباره برقرار كنيم» (همو ،ص.)158
انيشتين به هم راه گروهي از فيزيكدانان به مخالفت با مكتب كپنهاكي پرداختند
كه از جمله آنها ميتوان به دوبروي 2و بوهم 3اشاره كرد .آنها به هيچ وجه
نميتوانستند طرد عليت را بپذيرند و معتقد بودند كه عدم قطعيت در كوانتوم
مربوط به جهل فكري و فعلي ما است.
اين گروه معتقدند سيستمهاي كوانتومي هم محكوم به قوانين علي اليتخلف
ميباشند كه يك روز باالخره راز آنها گشوده خواهد شد و معلوم خواهد شد
طبيعت در همه جا به صورت يكنواخت از قوانين بسيار دقيقي پيروي ميكند.
به هر حال شانس و اتفاق در طبيعت راهي ندارد و هر حادثهاي ،معلول شرايط
علي خ اص است كه ممكن است هنوز به آن دسترسي پيدا نكرده باشيم (باربور،

 ،1311ص331ـ.)338
در ساليان اخير ،مكانيك كوانتومي بوهمي كه يك مكانيك كوانتومي علي است
طرفداران بيشتري پيدا كرده (گلشني ،1361 ،ص.)13

1- Albert Einstein
2- De Broglie
3- Bohm
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گروه ديگري از فيزيكدانان پاسخ ديگري براي تحقيقات فيزيك كوانتوم يافتند.
آنها معتقد بودند كه عدم قطعيت به دليل جهل موقت و نسبي ما نيست ،بلكه به
دليل محدوديت ابزار و وسايل كسب معرفت و يا نقض ساختاري دستگاه ادراكي
بشر است .اين محدوديتها به دو دسته تقسيم ميشوند:
الف ـ محدوديتهاي تجربي
ب ـ محدوديتهاي مفهومي
بشر به دليل محدوديتهاي تجربي نميتواند حوزه زير ساختارهاي اتمي را
بكاود .و نيز به دليل محدوديتهاي مفهومي در تجريد و انتزاع كه خود وسيلهاي
براي شناخت جهان هستند ،در حوزه ميكروفيزيكي ناتوان است .اين ديدگاه در
تحليل نهايي مبتني بر الادريگري است (باربور ،1311 ،ص331ـ.)338
به شيوهاي ديگر هم ميتوان با اين مسأله مواجه شد و آن اين است كه بدون
توجه به صحت يا عدم صحت آزمايشها و مشاهدات تجربي دانشمندان پيامدهاي
فلسفي اصل عدم قطعيت را مورد انتقاد قرار داد انتقادات وارد شده بر پيامدهاي
فلسفي اصل عدم قطعيت را ميتوان به صورت زير دستهبندي كرد:
1ـ قانون عليت يك قانون فلسفي است كه فقط بايد با ابزار فلسفي رد يا اثبات
شود بنابراين قانون عليت را نميتوان با مقدمات فيزيكي رد كرد .تنها با اصول
فلسفي ميتوان در مقام نفي و يا اثبات قانون عليت و فروع آن برآمد (طباطبايي،
 ،1311ص.)216-215

2ـ اگر قانون عليت را نپذيريم ،در درجه نخست بايد علوم تجربي را كنار
بگذاريم ،چرا كه هر قانون و علم تجربي محصول و معلول يك رشته مقدمات
قياسي يا غيرقياسي است كه با پيدا شدن آن مقدمات ،پيدايش آن قانون علمي كه
ثمره و نتيجه مقدمات است ،قطعي ميشود .با رد قانون عليت هر گونه رابطهاي
بين مقدمات يك قانون و نتيجه آن منتفي ميشود ،از اين رو هيچ قانون علمي
را نميتوان استنباط كرد .بنابراين ميتوان گفت ترتب نتايج فيزيكدانان پيرو اصل
عدم قطعيت هم بر استدالالتشان هيچ ضرورتي ندارد به عبارت ديگر تعميم نتايج
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يك آزمايش به يك قانون معنادار نخواهد بود (طباطبايي ،1311 ،ص216-215؛ پالنك،

 ،1311ص .)61-61
3ـ اشتباه ديگر فيزيكدانان پيرو اصل عدم قطعيت اين است كه نتوانستهاند بين
واقعي بودن قانون عليت و تطبيق و مورد استعمال قرار دادن آن بر نمونههاي
داخل اتم تفكيك قائل شوند.
اين گروه از دانشمندان نتوانستند وضع درون اتم را طوري محاسبه كنند كه
بتوانند پيشبيني هاي قطعي نمايند .اگر ما بخواهيم به طرز منطقي استنتاج كنيم،
نبايد از عدم امكان پيشبيني در برخي موارد عدم واقعي بودن قانون عليت را
نتيجه بگيريم .اين دانشمندان تنها ميتوانند بگويند كه ما از وجود عوامل قطعي
براي پيش بيني اطالع نداريم نه اينكه چنين عواملي اصالً وجود ندارند (طباطبايي،
 ،1311ص.)216-215

1ـ به نظر ميرسد كه بزرگترين اشتباه هايزنبرگ اين است كه در حالي كه
تصور درستي از اصل عليت نداشته ،آن را مردود اعالم كرده است .در حالي كه
همانگونه كه در بخشهاي نخستين مقاله به آن اشاره شد عليت به مفهوم
الپالسي جايگزين قانون عليت شده بود .هايزنبرگ در نهايت ميتواند اصل
پيشبينيپذيري و موجبيت الپالسي را رد كند ،نه قانون كلي عليت را.

يافتههاي تحقيق
اصل عدم قطعيت با تمام قوت و حاكميتي كه كسب كرد ،صرفاً يك تئوري
فيزيكي بود كه تئوريهاي رقيب بسياري پيدا كرد ،بنابراين تنها راه توجيه فيزيك
كوانتومي محسوب نميشود .حتي اگر اصل عدم قطعيت بتواند منكر قانون عليت
شود ،در نهايت ميتواند علت فاعلي طبيعي را رد كند نه اينكه قانون عليت را با
كليتاش در كل عالم منتفي سازد.
ريشه اصلي نفي قانون عليت از سوي طرفداران مكتب كپنهاكي به نارسايي
مفهوم عليت در ذهن آنان بر ميگردد .اين تصور نادرست ناشي از تفسيرهاي
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نابجاي طرفداران افراطي مكانيك كالسيك از قانون عليت و نيز حاكميت مذهب
اصالت تجربه و ديدگاههاي پوزيتيو است كه بر تفكر دانشمندان آن دوره سايه
انداخته بود.
به هر حال همانگونه كه اشاره شد مكانيك كوانتومي به شيوههاي ديگري هم
تفسير شده كه از آن جمله ميتوان به مكانيك كوانتومي بوهمي اشاره كرد كه يك
مكانيك علي است و هم اكنون طرفدار زيادي دارد ،هر چند متفكران بزرگي هم
طرفدار اصل عدم قطعيت باقي ماندهاند.
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منابع و مآخذ
 ابن سينا ،حسين بن علي ،رسائل ،تهران ،نشر بيدار ،بيتا
 اسوچينكو ،گ.ا ،مسأله عليت و رابطه حالتها در فيزيك ،تهران ،نشر پويا،
1356
 باربور ،ايان« ،پيامدهاي الهياتي اصل عدم قطعيت» ،ترجمه پيروز فطورچي،
نامه علم و دين ،تهران ،پژوهشگاه علوم انساني ،پاييز 1363
 همو ،علم و دين ،ترجمه بهاءالدين خرمشاهي ،تهران ،مركز نشر دانشگاهي،
1311
 پالنك ،ماكس ،علم به كجا ميرود ،ترجمه احمد آرام ،تهران ،شركت سهامي
انتشار1311 ،
 جينز ،ج .ا .ج ،فيريك و فلسفه ،ترجمه عليقلي بياني ،تهران ،نشر علمي و
فرهنگي1381 ،
 راسل ،برتراند ،جهانبيني علمي ،ترجمه حسن منصور ،تهران ،انتشارات
دانشگاه تهران1351 ،
 سهروردي ،شهاب الدين ،حكمه االشراق ،تهران ،پژوهشگاه علوم انساني،
بيتا
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 صدرالدين شيرازي ،محمد بن ابراهيم ،اسفار اربعة ،قم ،انتشارات مصطفوي،
1386هـ
 طباطبايي ،محمد حسين ،اصول فلسفه و روش رئاليسم ،پاورقي مرتضي
مطهري ،قم ،انتشارات صدرا1311 ،
 همو ،نهايه الحكمه ،قم ،انتشارات اسالمي1118 ،هـ
 كاپالدي ،نيكوالس ،فلسفه علم ،ترجمه علي حقي ،تهران ،سروش1311 ،
 كاپلستون ،فردريك ،فلسفه معاصر ،ترجمه علي اصغر حلبي ،تهران ،زوار،
1381هـ

 گلشني ،مهدي« ،برخورد عميق و فيلسوفانه استاد مطهري با علوم جديد»،
فصلنامه نامه علم و دين ،تهران ،پژوهشكاه علوم انساني1361 ،
 همو ،تحليلي از ديدگاههاي فلسفي فيزيكدانان معاصر ،تهران ،نشر و
پژوهش فرزان روز1360 ،
 هايزنبرگ ،ورنر ،جزء و كل ،ترجمه حسين معصومي همداني ،تهران ،مركز
نشر دانشگاهي1386 ،
 همو ،فيزيك و فلسفه ،ترجمه محمود خاتمي ،تهران ،انتشارات علمي و
فرهنگي1310 ،
of

 Dray, W.H, “DETEMINISM”, The Encyclopedia
Philosophy, Paul Edwards, USA, Macmillan, 1967

 Feyerabend, Paul K, “Heisenberg”, The Encyclopedia of
Philosophy, Paul Edwards, USA, Macmillan, 1967
 Norwood,
Russel,
Hanson,
“Quantom
Mechanics,
philosopihical implication of”, The Encyclopedia of Philosophy,
Paul Edwards, USA, Macmillan, 1967

130

