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پيشگفتار

تا زماني كه ش��كاكیت هیوم خواب جهانیان را پاره كرد، جهان بدون قطعیت قابل تصور نبود و 
پس از آنكه فالسفه چون كانت در صدد بازیابي ضرورت از دست رفته براي جهان بر آمدند، فیزیك 
كوانت��وم ب��ه یكباره بر نظم حاكم بر جهان و روابط علي آن خط بطالن كش��ید. با اعالم اصل عدم 
قطعیت و نتایج آن توس��ط هایزنبرگ، بسیاري از دانشمندان به استقبال جهان بدون ضرورت رفتند. 
اما بس��یاري دیگر نیز به نارس��ایي هاي این اصل پي برده، نتایج آنرا م��ورد تردید قرار دادند. برخي 
از نظریاتي كه در راس��تاي حفظ این مفاهیم ارائه ش��د عبارتند از: تحلیل مفهوم علیت و تمایز بین 
جنبه معرفت ش��ناختي آن از جنبه وجودي، ارائه نظریاتي جهت ترمیم و بازس��ازي اصل استقراء به 
عنوان پایه هاي س��اختمان رفیع علوم. از سوي دیگر عدم قطعیت حاكم بر جهان ممكن است ناشي 
از اختالالت حاصل از ابزار به كار گرفته شده جهت مشاهده آنها باشد و در نهایت اعالم گردید كه 
نمى ت��وان قوانی��ن حاكم بر ذرات را بر جهان بزرگ و نیز قوانین فیزیكي را بر روان و رفتار انس��ان 
تعمی��م داد. و بنابرای��ن اصل عدم قطعیت هایزنبرگ موجهي براي تبدیل قوانین ضروري طبیعت به 

قوانین آماري محسوب نمى شود.
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مقدمه 

نگاهي به قوانین علمي نشان مى دهد كه این قوانین از سویي بدون هیچگونه تعریفي مورد نظر 
دانشمندان بوده اند؛ گویي داراي نوعي بداهت و روشني هستند كه آنها را بي نیاز از تعریف مى سازد 
و از س��وي دیگ��ر هنگامي كه در مقام تعریف آن برآمده اند، تعاری��ف متعددي از آن ارائه كرده اند. 
ام��ا همگي در "كلي" بودن قوانین اتفاق نظر دارند. و در ش��رایطي كه براي علمي بودن یك گزاره 
بیان مى ش��ود، عده اي ضرورت داش��تن قوانین را هم به آنها اضافه مى كنند كه باید گفت ضرورت 
از ویژگیهاي منطقي یك گزاره محس��وب مى ش��ود و جنبه تجربي و عمل��ي آن هرگز نمى تواند از 

ضرورت برخوردار باشد. 

دیوید بوهم با اشاره به جنبه نامحدود بودن خواص و كیفیات طبیعت، امكان برخورداري قوانین 
آن را از قطعی��ت منتفي مى داند و معتقداس��ت با تبدیل آنها ب��ه قوانین آماري مى توان در حفظ آنها 
كوش��ید. اما اعالم اصل عدم قطعیت در فیزیك كوانتوم، به زعم بسیاري از دانشمندان از این جهت 
دلیل محكمي به حساب  مي آید. چرا كه فیزیك جدید این تصور از جهان كه جهان سیستم عظیمي 
است كه هر چیزي در آن قابل محاسبه دقیق است را دگرگون ساخت. اساسي ترین قوانین فیزیك 

نهایتًا چیزي بیشتر از قوانین احتمال نیستند.

یكي دیگر از نتایج فیزیك كوانتوم انكار اصل علیت اس��ت. تغییرات نامنظمي كه در س��طح اتمي 
مشاهده  مي شوند، كاماًل با سایر بي نظمي هایى كه ممكن است با آنها مواجه شویم، متفاوتند. بنابراین 
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در تفسیر معمولي تئوري كوانتوم، این بي نظمي ها با هیچ علتي اعم از شناخته شده یا ناشناخته قابل 
تبیین نیس��تند. و بنابراین نتایج حاصل از تجربیات ما تنها بیانگر تصادفات خواهند بود. اما از س��وي 
دیگ��ر مى بینی��م كه افرادي كه به انكار اص��ل علیت پرداخته اند، خود در ص��دد یافتن علت این بي 
نظمي ها هس��تند و گاهي آنرا به دس��تگاه اندازه گیري نسبت  مي دهند. درنهایت باید گفت كه نتایج 
این اصل نه تابع واقعیت هاي تجربي هستند و نه از معادالت ریاضي تبعیت  مي كنند. امروزه فیزیك 
دانان نظري مدرن معتقدند ما نباید وجود ماهیاتي را كه با روش هاي امروزي قابل مش��اهده نیستند، 
بپذیریم. بنابراین با انكار حقیقت عیني زمینه میكروسكپي و نیز تكذیب اصل علیت و استمرار آن  این 
امر محقق مى گردد كه هر ویژگي عیني و قابل تعریف در جهان تنها بر اساس مجموعه اي از قوانین 
احتمال قابل توصیف است این فرضیه با نظریه فیزیك دانان قرن نوزده شباهت فراوان دارد كه طرح 
كل��ي فیزیك و ریاضي مربوط به فیزیك كالس��یك را در قالب یك مجموعه معتبر و مطلق و غائي 
قلمداد مى كردند و فیزیك جدید تداوم همان گرایش مكانیكي فیزیكدانان كالسیك است. و بنابراین 

بنیادي ترین تئوري موجود "عدم قطعیت" نبوده، بلكه صورتي احتمالي دارد.

به طور كلي آنچنان كه بسیاري از فالسفه و دانشمندان نیز اعالم داشته اند، آنچه باعث طرد و انكار 
اصل علیت گش��ته است. نتیجه سوء برداشت ما از این اصل، نتیجه گیري عجوالنه از بي نظمي هاي 
مشاهده شده در بین ذرات و تعمیم آن به كل جهان و ... است. چنانكه حتي كساني كه در صدد نفي آن 
برآمده اند، درحاق ذهن خود معتقد به آن بوده، در پي یافتن علتي براي بي نظمي هاي مشهود هستند.

مات��ري في خل��ق الرحمن من تفاوت.. نمى بین��ي در آفرینش خداي رحم��ان هیچ بي نظمي و 
گسستي. ملك3



14

فصل اول

قوانين علمي

قانون علمى و تعاريف آن :

تعاریف مختلفى از قانون ارائه شده است كه به نمونه هایى از آن اشاره مى شود :

قان��ون علم��ى گزاره اى حقیقى اس��ت و نیازمند  تبیی��ن یا مجموعه اي اس��ت از اعمال.. 1
گزاره ایس��ت صادق و جهان ش��مول و بعضى از اوقات مى توان��د در قالب معادالت ریاضى 
بیان شود. این قوانین همانند اگزویم هاى ریاضى هستند. آنها واقعًا نیازى به دالیل پیچیده 

خارجى ندارند.

یك گزاره كلى تجربى، یك اصل بیولوژیكى اس��ت كه در همه زمانها صادق است و از راه . 2
)Lincolnet al, 1990( .آزمونهاى مكرر به قانون تبدیل مى شود

یك اصل تئوریكى منتج از واقعیتهاى خاص است، كه در تعریف گروه یا طبقه اى از پدیده ها . 3
كارب��رد دارد و از طری��ق گزاره بیان مى گردد. گزاره اى كه بیانگر پدیده خاصى اس��ت و در 

صورت فراهم بودن شرایطى به وقوع مى پیوندد. 
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مجموعه اى از نظم و ترتیب هاى مش��هود كه در جمالت كوت��اه یا گزاره هاى ریاضى بیان . 4
)Krimsley, 1995) [http:// science.kennesaw.edu]  .مى شود

تعریفى كه معمواًل از قانون ارائه مى ش��ود: “عبارت قانون وارى اس��ت كه صادق باش��د.“ و . 5
مناقشات فراوانى در آن صورت گرفته است.

قوانين علمى و ارتباط آنها با اهداف علم :

از آنجا كه هدف علم و پژوهش هاى علمى نزد دانش��مندان مختلف یكى نیس��ت و دانش��مندان 
براساس نگاه خود به مسئله علم اهداف مختلفى براى آن در نظر مى گیرند، قانون علمى هم از نظر 
آن��ان معناى متفاوتى پیدا مى كند. به عنوان مث��ال ماخ11 به لحاظ این كه عرصه و قلمرو  پدیدارها 
را همان میدان ادراكات حس��ى مى داند، هدف پژوهش هاى علمى را هم كشف نسبت میان ادراكات 
حس��ى تعریف كرده است .لذا از نظر او آنچه قوانین به تبیین آن مى پردازند ویژگى ها و خصلت هاى 

خارجى اشیاء نیست بلكه نسبت میان ادراكات حسى ماست.

از نظر او :

»هدف علم آن اس��ت كه به وس��یله بازسازى یا پیش بینى امور واقع در اندیشه، تجربه ها را حفظ 
كند و یا آنها را با تجارب دیگرى تعویض نماید. “ ]الزي، جان، 1377، ص192[

از آنجا كه وظیفه دانش��مندان رعایت اختصار در بیان قوانین است، )اصل صرفه جویى2 یا اقتصاد 
در فكر( باید ترتیبى اتخاذ گردد كه قوانین تجربى از  تعداد كمى اصول كلى استنتاج شوند.

از نظر ماخ تعمیم هاى تجربى حقایق ضرورى نیستند، بلكه حقایق ممكن و عقلى هستند كه در 

1. Ernst mach (1838-1916)

2. Principle of Economy

3. Philipp Frank(1884-1966)

4. simplicity
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معرض تایید یا ابطال شواهد تجربى قرار گرفته اند. ]الزي، جان، 1377، ص193[

 یكى دیگر از اهداف مهم علم، ارائه تفس��یر منظمى از پدیدارهاس��ت، وگرنه جمع آورى داده ها و 
تعمیم هاى نامربوط علم محس��وب نمى ش��ود. البته این درست است كه دانشمندان تنها هنگامى كه 
ش��واهد و قراین مستقیمى براى تایید یك گزاره در دست داشته باشند، آن را در شمار قوانین علمى 
ثبت نمى كنند، بلكه براى حصول این هدف، گردآورى شواهد غیرمستقیم را نیز امرى الزم مى داند..
اهمیت این نكته تا بدان جاست كه فلیپ فرانك دو ویژگى »توافق با مشاهدات« و »اصل سادگى«  
را ش��رایطى متضاد با یكدیگر عنوان كرده اس��ت به این معنا كه قوانینى كه داراى ش��واهد تجربى 
غیرمستقیمى هستند نسبت به سایر قوانینى كه از شواهد مستقیم تجربى برخوردارند ساده تر هستند. 
تایید یك گزاره از طریق ش��واهد غیرمس��تقیم به تقویت جنبه زیباشناسانه و الهام بخشى تئورى ها 
منجر مى ش��ود. در رویارویى با دو نظریه رقیب معمواًل نظریه س��اده تر انتخاب مى گردد. اما هر چند 
توافقى در معناى سادگى وجود ندارد اما فرانك آنرا »قابلیت زایندگى و بارورى« تعریف كرده است:

» اگ��ر ما به تحقیق در این باره بپردازیم كه كدامیك از نظریه ها واقعًا به »دلیل سادگى ش��ان« 
مورد قبول قرار گرفته اند، با دالیل قاطع در مى یابیم كه دلیل قبول، نه اقتصاد در فكر بوده اس��ت و 
نه مالحظات مبتنى بر زیباشناس��ى، بلكه چیزى بوده اس��ت كه اغلب »پویایى« نامیده مى شود. این 
بدان معنى اس��ت كه معمواًل نظریه اى ترجیح داده مى ش��ود كه ثابت شود علم را »پویاتر« مى كند. 

یعنى مناسبتر براى بسط و گسترش در قلمروهاى ناشناخته. ]همان،ص241[

معيار علمى بودن گزاره هاى علمى :

قدر مس��لم در مواجهه با علم آنچه كه در اولین مرحله مورد توجه واقع مى ش��ود قانون یا قوانین 
علم است. میزان آشنایى هر كس با هر شاخه اى از علم به معناى آشنایى با قوانین آن علم است.

توجه به خود این نشان مى دهد كه معانى و محتواى منسوب به آن ها از نظر پیچیدگى و سادگى 
كاماًل با یكدیگر متفاوت اند و این لفظ هیچگاه در بین عالمان و دانشمندان به یك معنا به كار نرفته 

است.
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بنابراین الزم است كنكاشى بعمل آمده تا روشن شود معیار پذیرفتن گزاره اى به نام گزاره علمى 
چیست؟ و اساسًا یك گزاره علمى با گزاره غیرعلمى چه تفاوتى دارد؟ یك فرضیه چه مراحلى را باید 
طى كند تا به عنوان قانون ش��ناخته ش��ود؟ آیا قانون ضرورتًا باید صادق باشد یا براى استفاده ابارى 

از آن مى توان آنرا به طور موقت صادق فرض كرد؟

نتایج اولین بررس��ى آش��كار مى س��ازد كه واژه قانون از عبارات و اصطالحات تعریف شده هیچ 
علمى محسوب نمى شود. گویى قانون واژه اى روشن و بدیهى است كه در حاق ذهن هر دانشمندى 
جاى گرفته اس��ت. اما با این حال در یك ویژگى همه دانشمندان اتفاق نظر دارند و آن اینكه قانون 

گزاره اى است كلى.. بنابراین قضایاى شخصیه هرگز نمى توانند در زمره قوانین باشند.

اولین بحثى كه درباره ویژگى قوانین صورت گرفته توجه به این نكته است كه آیا همه گزاره هاى 
كلى غیرتحلیلى قانون محسوب مى شوند یا باید گزاره هاى اتفاقى را از آنها جدا كرد؟

كلى هاى اتفاقى و كلى هاى قانون وار :

اگر این گزاره كه » این یك ش��عله آمیخته به باریم اس��ت »تحت قانون كلى« همه شعله هاى 
آمیخته به باریم سبزند »قرار گیرد مى توان از آن نتیجه گرفت كه »این شعله سبز است«. اما گزاره 
كلى »همه س��كه هایى كه هم اكنون در جیب من قرار دارند حاوى مس اند« اگر با این گزاره همراه 
شود كه این سكه اى است كه اكنون در جیب من قرار دارد« نمى تواند به گونه اى معتبر نتیجه دهد 
كه »این سكه حاوى مس است« بنابراین نمونه اول به عنوان قانونى معتبر و دومى تعمیمى« صرفًا 

اتفاقى خواهد بود.

بنابراین گزاره هاى مختلف تحت این دو نوع گزاره كلى تبیین واحدى نخواهند داش��ت. از طرف 
دیگر شرطى هاى خالف واقع تنها در قوانین معتبر قابل تبیین و تایید هستند نه در قوانین اتفاقى.

این ادعاى خالف واقع كه » آن ش��عله اى س��بز خواهد بود » اگر مخلوط به باریم باش��د تنها از 
س��وى قانون معتبر مورد حمایت قرار مى گیرد. به عالوه دایره ش��مول قوانین تنها در مقارنات ثابت 
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نیس��ت و مى تواند به وقایع ایده آلى مربوط ش��ود كه وجود خارجى ندارن��د. قانون گاز ایده آل از این 
نوع قوانین اس��ت. بنابر ادعاى ارنس��ت نیگل31 تعمیم هاى قانون وار بدون مراجعه به مفاهیم مربوط 
به منطق موجهات مانند »ضرورت« و »امكان« از تعمیم هاى اتفاقى تمیز داده مى ش��وند. از نظر او 

تعمیم هاى قانون مانند چهار ویژگى كلى دارند:

مشخصه صادق بودن براى یك قانون كافى نیست بلكه باید قانون اطالع  بخش بوده تهى . 1
از محتوا نباش��د. مثاًل مى توان گفت كه »همه مریخى ها س��بز هستند« اما این در صورتى 
است كه وجود موجودات مریخى به تأیید رسیده باشد. بنابراین چنین حقیقتى هرگز به مقام 

قانون نائل نخواهد شد.

البت��ه نمى ت��وان وجود قوانین صادق ته��ى از محتوا را در عرصه علم ان��كار كرد، اما رابطه . 2
منطقى آنها با سایر قوانین در یك نظریه علمى، آنرا به عنوان قانون حفظ خواهد كرد.

قلمرو یك قانون قابل انبس��اط اس��ت. اما در مورد یك كلى اتفاقى معمواًل نمى توان حوزه . 3
حمل آنرا بس��ط داد. در این مورد مى توان به مثال »همه مردان حاضر در جلسه فرزند سوم 

خانواده هستند« اشاره كرد.

در كلى هاى قانون وار ش��واهد و مصادیقى كه حائز ش��رایط الزم هس��تند به زمان و مكان . 4
خاصى محدود و منحصر نمى شوند.

قوانینى كه از طریق شواهد و قراین تجربى در یك سیستم قیاسى مورد تایید قرار مى گیرند . 5
مى توانند به گونه اى غیرمس��تقیم كلى هاى قانون وار را به تأیید برس��انند. مثال چون قانون 
بویل، قانون چارلز و قانون گراهام در مورد نفوذ گازها، همگى نتایج قیاس��ى نظریه جنبشى 
گازها، به حس��اب مى آیند، قانون بویل به نحو غیرمس��تقیم به وس��یله شواهدى كه قانون 
چارل��ز ی��ا قانون گراهام را تایید مى كنند، تایید مى ش��ود. در مقابل كلى هاى اتفاقى از تایید 

غیرمستقیم برخوردار نمى شوند. ]همان ،ص222 -220[

3. Ernest nagel (-1900)
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مكتب ضرورت و مكتب انتظام :

 به طور كلى عقایدى كه در این باب وجود دارد، به دو مكتب ضرورت و مكتب انتظام تقس��یم 
شده اند از قائالن به مكتب ضرورت كه ایدآلیست خوانده مى شوند مى توان به ف.ه برادلى، ب. بالن 
ش��ارد، ا.ك. ایونیك، ج.ف. س��توت و امیل مایرسون اشاره كرد. از نظر اینان تعمیم هاى قانون وار به 
تبیی��ن على و پیش بینى مى پردازند. یعنى گس��تره این قوانین عالوه بر م��وارد وقوع یافته و محقق 
شامل موارد مقدر و ممكن آینده نیز مى شود. بنابراین وظیفه این قوانین تنها توصیف وقایع و جریان 
جارى جهان نیس��ت قوانین طبیعت اصول حاكم بر پدیده هاى جهان هستند یعنى عالم طبیعت تابع 

قوانین طبیعت است.

ب��ه همین دلیل این قوانین از ویژگى ضرورت برخوردارند. ضرورتى كه میان تصورات و پدیده ها 
و وقایع برقرار اس��ت را بعضى منطقى و عده اى آنرا ضعیف تر دانس��ته اند. در حالیكه كلى اتفاقى به 

موارد نامحقق اطالق نمى گردد.

 از نظ��ر كس��انى كه رویكردى خالف عقل گرایان به این مس��ئله دارند، هر چن��د تبیین قوانین 
ب��ه نح��و غیرضرورى امكان پذیر نیس��ت اما این ضرورت به آن ش��كلى هم ك��ه عقل گرایان بدان 
معتقدند نمى تواند باش��د. از نظر آنان مفهوم »ضرورت« از آنجا كه بس��یط و غیرقابل تحلیل اس��ت 
و از ویژگى هاى ذاتى قوانین به ش��مار مى رود، مى تواند قابل تش��خیص باش��د. از بین آنان مى توان 
به ج.ه. فون رایت، و.ك. نیل و و.ا جانس��ون اش��اره كرد. كه میل و جانس��ون معتقدند كه ضرورت 
قوانین، گستره امور ممكن در عالم ممكن را محدود مى سازد. از نظر دوكاس نیز موقعیت هاى علّى 
داراى جنبه اى قابل مش��اهده هس��تند كه عالوه بر تعاون هاى ثابت دس��تخوش تغییر و تحول نیز 
مى ش��ود.  این جنبه همان ارتباط ضرورى است. اما پیروزى فیزیك كوانتوم، نظریه هاى غیرعقالنى 
و غیرراسیونالیستى از این تفسیرها را به كرسى نشانده است. امروزه قسمت مهمى از مباحث كسانى 
چون پوپر، بربث ویت، ایر، رودلف كارناپ، چیش��لم، همپل، مّكى، نیگل، پاپ، رایش��نباخ و راسل به 
این موضوع اختصاص یافته كه اصطالحاتى چون ضرورت قانونى چگونه تفس��یر شوند و دلیل جواز 
كاربرد آنها چیس��ت؟ از نظر اینان كه روش انتظام را پیش��ه خود كرده اند، ضرورت نه ویژگى درون 
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ذاتى قوانین اس��ت و نه مفهومى تحلیل ناپذیر. در مكتب آنان براى تبیین امور تنها موارد مش��هود 
كافى است و نیازى به امور نامشهود و تحقق نایافته وجود ندارد. در حالیكه در بعضى از علوم نوین 
قوانینى وجود دارد كه قلمرو آنها ش��امل موجودات ایده آل)موهوم( مى ش��ود، مانند »اجسامیكه هیچ 
نیروى خارجى بر آنها وارد نمى شود«، اما طرفداران مكتب انتظام معتقدند كه قوانین علمى صرفًا به 
توصیف جهان آنگونه كه هست مى پردازند. آنچه یك گزاره را در زمره قوانین قرار مى دهد نقش آن 
در مجموعه تئورى هاست نه ضرورت ذاتى آن  ؛ چرا كه نگاه دقیق به این قوانین روشن مى سازد كه 
این قوانین هرگز خالى از محتوا نبوده و داراى مصداق هستند. هر چند شواهد و قرائن آنها صراحت 
و آش��كارى سایر قوانین را نداشته باشد و یا اینكه بین آنها و گزاره هاى مصداق دار، ارتباطى منطقى 

وجود داشته باشد. ]سروش،1372 ،ص50 -42[

 بنابرای��ن از نظر مكتب انتظام، كلى اتفاقى عبارت اس��ت از كلى ك��ه تنها از طریق تعداد معین 
شواهد و قرائن مورد تایید قرار گیرد و كلى قانون وار عبارت است از كلى كه عالوه بر اینكه از قوانین 
عام تر و جامعتر ناش��ى مى شود، داراى شواهد و قرائن مستقیمى نیز باشد. آنچه یك گزاره را به یك 
قانون تبدیل مى كند نقش��ى است كه آن گزاره در یك تئورى علمى دارد نه ویژگى هاى منطقى آن 
گزاره. مثاًل گزاره “همه قوها سفید هستند »فقط از شواهد حسى مستقیم انتزاع مى گردد و گزاره هاى 
علمى دیگر نقش��ى در این انتزاع ندارند. اما گزاره »همه جیوه ها هادى الكتریس��یته هستند« را هم 
قرائن حس��ى به تایید مى رس��انند و هم حاصل و نتیجه گزاره هاى علمى دیگر محس��وب مى ش��ود. 

]همان ،صص4 و 53[

قوانين طبيعت و تمايز آنها از قوانين علم :

قوانین طبیعت از نظر دانش��مندان عبارت اس��ت از یك تكرار استثناناپذیر. این تعریف به روشن 
ش��دن معناى علیت نیز كمك مى كند. برترى قوانین طبیعت بر انتظام هاى س��اده اى مانند آنچه در 

دكمه زنگ اخبار مى بینیم تنها در عمومیت آنهاست. ]رایشنباخ،1371، ص191[

در سال 1959، در نشست ساالنه انجمن آمریكایى گسترش علوم، اسكریون میشل طى مقاله اى 


