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بررسی سه دیدگاه در باب چیستی «قانون طبیعی»

تاريخ دريافت79/26/62 :

تاريخ تأييد79/9/9 :

مرتضی رضايی *

*

یکی از پرسشهای اساسی در فلسفه علم ،پرسش از هویت قوانین طبیعی است.
واقعگرایان -بر خالف ابزارگرایان -به وجود واقع یِ ق وانین در جه ان طبیع ت
باور دارند .با این حال ،ایشان دربارۀ هویت این قوانین همنظر نیستند .آنه ا س ه
نظریه متفاوت در این زمینه ارائه کردهان د انتظ ا ،،کلی ات و ذات یگرای ی .ای ن
نظریهها ،خالی از اشکال نیستند؛ هرچند نوع اش کاله ای آنه ا متف اوت اس ت.
پرسش اصلی این پژوهش آن است که هر یک از نظری هه ای انتظ ا ،،کلی ات و
ذاتیگرایی در باب هویت قوانین طبیع ی ،چ ه س ه ی از حقیق ت دارن د ای ن
تحقیق ،به روش توصیفی ،تحلیلی و انتقادی صورت گرفته اس ت .نتیج ه آنک ه
ذاتیگرایی که نسبت به دو دی دگاه دیگ ر قراب ت بیش تری ب ا حقیق ت دارد ،در
صورت ترمیم با بهرهگیری از دستاوردهای فلسفه اس المی ،م یتوان د ب ه مااب ه
نظریه برتر در این زمینه عرضِ اندا ،کند.

واژگان کلیدی :واقع گرایی ،قانون طبیعی ،قانون عل ی ،نظریه انتظ ا ،،نظری ه
کلیات ،نظریه ذاتیگرایی.
* استاديار و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) (.)m.rezaei@iki.ac.ir
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طرح مسأله

با نگاهی هستیشناسانه میتوان پرسید آیا میان اشیای جهان ارتباطی هست اگر
آری ،آیا این ارتباط قانونمند و دارای نظم و ضابطه است یا اینک ه ه یچ نظ م و
قانونی بر روابط میان اشیا حاکم نیست در صورت اول ،هوی ت و ویژگ یه ای
قوانین حاکم بر طبیعت چیست آیا قوانین طبیعی قالبهایی هستند که از بی رون
بر اشیا تح یل میشوند یا اینکه این قوانین از خودِ اشیا و ویژگیهای ذات ی آنه ا
بر میآیند آیا قانونبودن یک قانون طبیعی منوط به شناسایی و پذیرفتهش دن آن
توسط دانش ندان است یا آنکه این قوانین ،صرفِ نظر از اینکه دانش ندان آنه ا را
شناسایی کرده و پذیرفته باشند ،واقعیت دارند و  . ...با نگاهی معرف تشناس انه
نیز میتوان پرسید آیا انسان ها توان کشف و شناسایی صحیح ق وانین را دارن د
اگر آری ،گستره این توانایی تا کجاست آیا ه ۀ قوانین طبیعت را شامل میشود
یا تنها برخی از آنها را اگر تنها برخی را در بر میگی رد ،ویژگ ی ای ن دس ته از
قوانین چیست که شناسایی آنها را برای بشر م کن میسازد اصوالً چگون ه و از
چه راهی میتوان قوانین طبیعت را شناخت و . ...
در ای ن نوش تار نگ اهی هس تیشناس انه ب ه ق وانین طبیع ت داری م؛ ن ه
معرفتشناسانه .اشاره میشود که قانون عل ی گ زارهای کل ی اس ت ک ه نظ م و
ترتیب حاکم بر طبیعت و پدیدههای آن را بیان میکند .قانون ع ومی ت داش ته و
شامل ه ه زمانها و مکانها میش ود و ب هاص طال جه انش ول اس ت (نک:

کارناپ83-81 8731 ،؛ دانتک ،،در 887-881 8731؛ والتکز ،،در ماکا  04و)04-01؛
مانند این گزاره که «هر آب خالصی ،در فشار یک ات سفر در دم ای ص د درج ه
میجوشد» .البته در علم قوانین دیگری نیز وجود دارند که جهانش ول نیس تند.
این دسته از قوانین ه ه موارد را شامل ن یشوند و تنها بخشی از موارد را در ب ر

سال دوازدهم ،تابستان  ،9911شماره مسلسل 44

78

میگیرند؛ برای ماال «سیبهای رسیده ،مع والً س ر ان د» ی ا «تقریب اً نی ی از
نوزادان متولد در یک سال پسر هستند» .این دسته از ق وانین را «ق وانین آم اری»
مینامند( .ن :کارناپ )84-81 8731 ،ما در این نوشتار ،تنها قوانین جه انش ول
(کلی) را در نظر داریم.
ک ارکرد و ارزش ق وانین عل

ی در ق درت «تبی ین» ( »)Explanationو

«پ یشبین ی» ( »)Predictionآنهاس ت( .ن ک کارنانککن ا8731کا04-81؛ادانت ک اداکا

8731کا881؛اوالترز اداکاهمننکا01؛اچنلمرز ا8731کا )83تبیین عل ی ،بی ان «چرای ی»
رُخداد پدیدهای مانند کسوف است؛ نه صرفاً توصیف آن پدیده؛ برای ما ال چ را
سیارهها در مدار بیضوی گردش میکنند از ارسطو نقل شده است که «انسان ت ا
زمانی که «چرایی» چیزی را نداند ،باور ن یکند که آن را می شناسد( ».ن کارکایم ا

داکا8731کا )11ولی آیا قوانین عل ی ،تنها ابزاری در اختیار دانش ندان هستند ک ه
به دردِ تبیین و پیشبینیهای موفق میخورند یا آنکه این قوانین از روابط واقع ی
که بر اشیای طبیعت حاکم است ،حکایت میکنند و قدرت تبیین و پیشبینی آنها
نیز از واقعیبودن آنها بر میخیزد
در پاسخ به این پرسش واقعگرایان (رئالیستها) و ابزارگرایان (ایدئالیستها/
ض د رئالیس ته ا) دو نگ رش متف اوت دارن د .ای ن دو گ روه ،درب اره ام ور
«مشاهدهپذیر» ( ،)Observableیعنی اموری که ب ا ابزاره ای حس ی انس ان قاب ل
شناساییاند؛ مانند چوب و بُراده آهن ،هم رأی هستند و آنها را وابس ته ب ه ذه ن
دانش ندان و فرضیههای عل ی آنها ن یدانند؛ ولی درباره ام ور «مش اهدهناپ ذیر»
( ،)Unobservableیعنی چیزهایی که گرچه م کن اس ت آا ار قاب ل مش اهده از
خود بر جای گذارند ،خودشان مستقیم با ابزارهای حسی قابل دس تیابی نیس تند؛
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مانند میدان مغناطیسی ،ژن ،و کوارک ( ،)Quarkاختالف نظر دارند .واق عگرای ان
ه ین امور را نیز واقعی دانسته ،معتقدند جهان درواق ع ای ن چیزه ا را در خ ود
جای داده است؛ ولی ابزارگرایان امور مشاهدهناپذیر را غیرواقعی و صرفاً فرضها
و ابزارهایی میدانند که دانش ندان برای پیشبرد کارِ علم از آنها استفاده م یکنن د.
(نکک کاچککنلمرز ا8731کا830-831؛اگککند ریااسککمیت ا8711کا131-138؛اهکک انراوا

وستنر ت ا8718کا )17-18درواقع ابزارگرایان قوانین عل ی را تنها قواعد و ابزاری
برای آسان سازی استنباط از طبیعت دانسته اند .از نظر ایشان ،قوانین ب ر آنه ه در
جهان می گذرد ،داللتی ندارند؛ ازاینرو آنها نه صادقاند و نه کاذب؛ بلک ه ب رای
دانش ندان تنها در ع ل کارایی و فایده دارند( .ن کادانتک اداکا8731کا881و-880

881؛اوالترز اداکاهمننکا )04برساختگرایان اجت اعی نیز تنه ا ب ه ق وانینی اعتق اد
دارند که دانش ندان آن را بیان کردهاند و جامعه عل ی آنها را به رس یت ش ناخته
است( .ن کاگند ریااسمیت ا8711کا811-811و113-111؛اگلشنی ا8717کا)18-14

امّا واقعگرایان به وجودِ واقعی قوانین در جهان طبیعت معتقدند .از نظر ایشان،
قوانین طبیعی فارغ از اینکه دانش ندان آنها را کشف ک رده باش ند ی ا ن ه ،وج ود
دارند و بر اشیای جهان حاکم هستند؛ ازه ینرو اگر قانون عل ی که بناب هف رض
حاکی از قانونی طبیعی است ،بهدرستی آن را حکایت کند ،صادق؛ وگرنه ک اذب
خواهد بود .بیان دانش ندان و پذیرش یا عد ،پذیرش جامعه عل ی نیز تأایری در
واقعیبودن قوانین طبیعی ،و درس تی ی ا نادرس تی ق وانین عل ی ن دارد( .نک کا

آامسترانگ ا8711کا )04با این حال ،خودِ واقعگرایان دربارۀ هویت قوانین طبیعی
که بحای اساسی و محوری در فلسفه علم است (نک کاهمکننکا ،)71اخ تالف نظ ر
دارند .ایشان در این باره سه نظریه متفاوت را مطر کردهاند نظریه انتظا ،،نظریه
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کلیات و نظریه ذاتیگرایی.
پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که هر ک دا ،از ای ن س ه نظری ه چ ه
نصیبی از حقیقت برده است برای پاسخ به این پرسش ،ب ا بررس ی ه ر ی ک از
دیدگاههای یادشده ،نشان خواهیم داد که نظریه ذاتیگرایی ،در قیاس با دو نظریه
دیگر به حقیقت نزدیکتر است؛ با این حال کاستیهایی نیز دارد که م یت وان ت ا
حدّ زیادی آنها را با ک ک دستاوردهای فلسفه اسالمی برطرف کرد.
نظریه انتظام

دیدگاه انتظا ،درباره قوانین طبیعت از دیوید هیو ،و اندیشههای او نشئت گرفت ه
است .هیو ،تحلیل خاصی از رابط ه علی ت داش ت .ب ه نظ ر او و ه مفک رانش،
حقیقت این رابطه چیزی جز تعاقب یا تقارن مست ر و منظم دو پدیده با یک دیگر
نیست .مطابق این نظر ،میان آنهه علت و آنهه معلول نامیده م یش ود ،ارتب اطی
ضروری و تخلفناپذیر وجود ن دارد( .بکرایانم نک ،انک کاوالتکرز اداکا8731اک03؛ا
رنانکککن ا8731کا118؛ارنپنلککک ی ا8733کا117؛اآامسکککترانگ ا8711کا877-871؛ا

رنپلست ن ا8731کا/1ا )747-111ازه ینرو از نظ ر ایش ان ق وانین ،تنه ا بی انگر
یکنواختی و نظمهای موجود (انتظا )،میان پدیدهه ای طبیع ت اس ت؛ ول ی ای ن
قوانین «امکانی» هستند ،نه ضروری و واجب .این ارتباط برآمده از خاصیته ای
درونی (ذاتی) و جداناشدنی اشیا نیست؛ ب ه ه ین دلی ل گرچ ه در جه انی ک ه
هستیم ،قوانین وضعیت فعلی را دارند ،کامالً م کن است در جهانِ م کن دیگری
قانون به شکل دیگری باشد؛ برای ماال گرچه آب خالص در فشار ی ک ات س فر
در دمای صد درجه میجوشد ،میتوان جهانِ م کنی را فرض کرد که این رابط ه
بگسلد و با وجود ه ه شرایط آب نجوشد؛ بلکه ه ین جهان نیز میتوانس ت ب ه
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گونۀ دیگری باشد و قوانینِ آن نیز به گونهای دیگر باشند( .نک :ارنپنلک ای ا8733کا
)111-117

دیدگاه انتظا ،شرط الز ،و کافی گزاره حاکی از قانون طبیعت را تجربیب ودن،
کلیّت ،صدق و امکان معرفی میکند.ا(ن:کاآامسترانگ ا8711کا )01-01افزون ب ر
هیو ،،بریث ویت ،آیر ،کارناپ ،چیزُ ،،ه پل ،مکی ،نیگل ،رایشنبا و راسل ه م
در زمره حامیان نظریه انتظا ،به ش ار آمدهاند( .ن کاوالترز اداکا8731کا)01
بررسی و نقد نظریه انتظام

نظریه انتظا ،از زوایای گوناگونی نقد شده استا(بکا ی نمونک ،نک:کاآامسکترانگ ا

8711کا )13-00که باید در مجالی گستردهتر ارزیابی ش وند .ب ه نظ ر م یرس د
دیدگاه انتظا ،دستکم دارای اشکالهای ذیل است
یکم -اتکای این نظریه به تفسیری است که دیوید هیو ،از «علیّت» ارائ ه داده
است؛ درحالیکه تفسیر هیو ،از علیت ،تحلیلی نادرس ت و گرفت ار اش کاله ای
بسیاری است؛ از ج له اینکه از نظر هیو ،و پیروانش حقیقت رابطه علیت تعاقب
یا تقارن مست ر و منظم دو پدیده است و ذهن انسان عادت کرده است ک ه یک ی
از این دو پدیدۀ متعاقب یا ه زمان را علت و دیگری را معل ول ب ه ش ار آورد؛
درحالیکه میان موارد علیت و موارد تعاقب /تقارن ،رابطه ع و ،و خصوص م ن
وجه برقرار است .درواقع در مواردی مانند تعاقب منظم شب و روز ،روز و شب
ه واره به دنبال یکدیگر پدید میآیند؛ ولی هیچ کدا ،علیت ی نس بت ب ه دیگ ری
ندارد؛ بلکه هر دو معلول نحوه قرارگرفتن منطقهای خاص از کره زمین نسبت به
خورشید هستند .ه هنین دو پدیده ،مانند نور و حرارت در المپ برق ،ه زم ان
ر میدهند ،ولی هیچکدا ،علت دیگ ری نیس ت؛ بلک ه ه ر دو معل ول جری ان

سال دوازدهم ،تابستان  ،9911شماره مسلسل 44

89

الکتریسیته هستند .نیز گاهی رابطه علیت میان دو چیز برقرار است ،ولی از تعاقب
یا تقارن میان آن دو چیز خبری نیست؛ برای ما ال اگ ر عل ت و معل ول ،ه ر دو
غیرزمانی و مجرد باش ند (مانن د خداون د و ص ادر نخس تین) ،در ای ن ص ورت
ه زمانی میان آن دو وجود ندارد؛ زیرا اساساً خدا و صادر نخس تین (ک ه ه ر دو
مجرد تا ّ،و غیرزمانی هستند) ،نسبت زمانی با هم ندارند ت ا ب ه ه زم انی آن دو
معتقد باشیم؛ چنانکه این دو نسبت به هم تعاقب نیز ندارند؛ زیرا معن ای تعاق ب
در پی هم آمدن زمانی دو چیز است که باز به دلیل غیرزمانیبودن خ دا و ص ادر
نخستین ،تعاقب درباره آن دو مفهومی ندارد .آری گاهی عل ت و معل ول تعاق ب
هم دارند؛ مانند تقد ،زمانی علت ناقصه بر معلول (مانند تقد ،مصالح س اخت انی
بر ساخت ان) .یا در پارهای موارد ،علت و معلول ه زمانی دارند؛ مانند ه زم انی
علت تامه زمانی با معلول زمانی خودش( .ن کامصبنحایکازدی ا 8711اج1کا)14-11

هرچند در ه ین موارد اخیر نیز حقیقت رابطه علیت تعاقب یا ه زم انی نیس ت؛
بلکه تنها بر رابطه میان دو چیز که میان آنها رابط ه علی ت برق رار اس ت ،مفه و،
انتزاعی تعاقب یا تقارن نیز صدق میکند؛ یعنی تنها مصداق دو مفهو« ،علی ت» و
«تعاقب /تقارن» یکی هستند؛ ول ی جه ت ص دق ای ن دو مفه و ،یک ی نیس ت؛
ازاینرو رابطه میان دو چیز از آن نظر که علیّت نامی ده م یش ود ،از ه ان نظ ر
تقارن یا تعاقب نا ،ن یگیرد و بهعکس.
دو -،در نظریه انتظا ،،به دلیل پیروی از نگرش هی و ،،رابط ه واقع ی علی ت
انکار میشود ،ولی نظم (انتظا )،و یکنواختی در رفتار طبیعت پذیرفته میشود .در
این نظریه« ،کلیّت» نیز از ویژگیهای قانون عل ی به ش ار میآید؛ درص ورتیک ه
بدون واقعیدانس تن اص ل علیّ ت و دو ف رعِ آن ،یعن ی اص ل س نخیّت و اص ل
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ضرورت علی ،اساساً ن یتوان تبیین قاب ل دف اعی از انتظ ا ،و یکن واختی ع ل
طبیعت و نیز کلیّت قوانین عل ی ارائه داد.
توضیح اینکه آنهه در تجربه صورت میگیرد ،تنها مشاهده مکرر ی ک پدی ده
است .در این صورت ،اگر رابطه میان آنهه آن را علت م ین امیم ب ا آنه ه آن را
معلول مینامیم ،صرفاً رابطهای ذهنی باشد ،نه رابط های عین ی و واقع ی ،تخل ف
معلول از علت کامالً م کن خواهد بود؛ ازه ینرو ه واره ای ن احت ال وج ود
دارد که در موارد مشاهده (تجربه) ناشده ،معلول بدون علتش تحقق پیدا کند و یا
با وجودِ علت ،معلول تحقق نیابد .در ای ن حال ت ،رابط ه می ان عل ت و معل ول
اتفاقی خواهد بود و یکنواختی ع ل طبیعت فاقد توجیه و تض ین ک افی خواه د
بود .میتوان گفت که چالش معروف «مسئله اس تقرا /مس ئله هی و »،نی ز در پ یِ
ه ین نگاه نادرست هیو ،پدید آمد.
به هر حال ،افزون بر اصلِ رابطه علیت ،میان عل ت و معل ول «س نخیّت» نی ز
وجود دارد (نک کا کایرازی ا8118ام اج3کا171؛اسکبزوااای ا 8731-8711اج1کا)17؛
یعنی هر معلولی از هر علتی صادر ن یشود؛ بلکه میان این دو باید تناسبی خاص
(سنخیت) وجود داشته باشد تا بتوان از علتی معیّن انتظار پدیدآمدن معلولی معیّن
را داشت؛ برای ماال چنانهه در پیِ گر،کردن آب موجود در یک کِتری هستیم ،از
آتش بهره میگیریم ،نه از یخ و اگر در پیِ خنککردن آب یک لی وان هس تیم ،از
یخ استفاده میکنیم نه از آتش .این گونه رواب ط ،عین ی و واقع یان د ،ن ه ذهن ی.
ه هنین مطابق «اصل ضرورت علی» ،در فرض وجود علت تام ه ،لزوم اً معل ول
نیز تحقق پیدا خواهد کرد و تفکیک (گسست) میان علت تامۀ یک پدی ده ب ا آن
پدیده نام کن (محال) است؛ ازه ینرو مطابق این اصل ،ارتب اط می ان عل ت و
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معلول دائ ی و تخلفناپذیر است و میتوان مط ئن بود ب ا تحق ق ه ه ش رایط
دخیل در تحقق یک پدیده ،الزاماً آن پدیده تحقق خواهد یافت .ب ه ای ن ترتی ب،
روشن است که با پذیرش این سه اص ل (اص ل علی ت ،اص ل س نخیت و اص ل
ضرورت علی) میتوان به طور قاطع از اصل یکنواختی در طبیعت دفاع کرد؛ زیرا
با پذیرش این اصول ،میتوان انتظار داشت با فراهمآمدن علت تامه (کنار هم قرار
گرفتن ه ه شرایط الز )،برای تحقق یک معلول ،پدیدهای متناسب (هم سنخ) ب ا
آن علت ،به نحو ضروری و تخلفناپذیر پدید آید .در این صورت ،پیشبین ی در
علم نیز بهراحتی قابل تبیین خواهد بود؛ زیرا پیشبینی به این معناست که معتق د
باشیم رخدادهای آینده به صورت ه ان تجربههای گذشته رقم خواهد خورد .ب ه
این ترتیب ،با اتکا به اصول یادشده میتوان حک م ک رد در ش رایط مش ابه و ب ا
فراهم بودن ه ه شرایط ،پدیده مورد انتظار تحقق پیدا خواهد کرد .در این حالت،
«کلیت» قانون عل ی نیز تبیینپذیر خواهد بود؛ زیرا مراد از کلیت قانون عل ی این
است که موضوع گزارهای ک ه ق انون را بی ان م یکن د ،در بردارن دۀ ه ه اف راد
موضوع -اعم از افراد موجود و مفروض -باشد و مح ول و حکم در این گ زاره
نیز بیاستانا ه ه افراد موضوع را شامل گردد؛ یعنی قانون بهاصطال با سورِ کلی
بیان شود .روشن است که با پذیرش اصول س هگان ۀ ف وق (اص ل علی ت ،اص ل
سنخیت و اصل ضرورت علی) به لحاظ منطقی میتوان کلیّت و نی ز «ض رورت»
قوانین عل ی را نتیجه گرفت و حتی ض عف دیگ ر دی دگاه انتظ ا ،،یعن ی ن افی
ضرورت قوانین عل ی بودن و قائل به امکانیبودن آن را نیز آشکار کرد .دع اوی
دیگر دیدگاه انتظا،؛ مانند ذاتینبودن خاصیتهای اش یا را نی ز در ادام ه بررس ی
خواهیم کرد.

89

بررسی سه دیدگاه در باب چیستی «قانون طبیعی»

نظریه کلیّات

به دلیل اشکاله ایی ک ه در نظری ه انتظ ا ،وج ود داش ت ،درتس کی  ،ت ولی و
آرمسترانگ این دیدگاه را در ده ه 9889م یالدی ب ه ص ورت جداگان ه مط ر
کردند؛ هرچند با باور آرمسترانگ این نظریه جدید نیست و حتی میت وان ریش ه
آن را در رساله فایدون افالطون نیز پیدا کرد .وی ادامه میدهد که هر ی ک از م ا
سه نفر ،به طور مستقل و با پیشزمینههای فکری متفاوتی به این دیدگاه رسیدیم.
(آامسترانگ ا8711کا )810-817به هر حال ،این نظریه هویت ق وانین را فرات ر از
یکنواختی صِرف و ارتباط قابل گسست در میان اشیا میداند .از نگ اه فیلس وفان
یادشده ،قوانین طبیعی روابطی «ضروری» در میان «کلیات»اند .یکنواختیهایی هم
ک ه در طبیع ت وج ود دارد ،ناش ی از ه ین رواب ط اس ت؛ ب رای ما ال کل ی
«رسانا»بودن با کلی «فلز»بودن دارای رابطه ضروری است.
نزد این گروه ،کلیات به لحاظ هستیشناختی ،ام وری واقع ی هس تند( .نک کا

همننکا )881درحقیقت یک کل ی خص لت /خص لته ای طبیع ی مش ترک می ان
مصادیق جزئی بسیاری است که تحت آن کلی میگنجند .آرمسترانگ م یگوی د
«چه چیزی در عالم واقع مبنای چنین ضرورتی است  ...یا اساس وج ودش ناختی
چنین ضرورتی است من میگویم که این چی ز را تنه ا م یت وان در ماهی ت F

[ماالً ،فلز] و ماهیت[ Gماالً ،رسانا] بودن یافت( ».همکننکا )881به نظر او ،قانون از
صِرف کنار هم گذاشتنِ موارد جزئی بسیار به دست ن یآید؛ بلکه بای د بپ ذیریم
که خاصیتی مشترک (کلی) در هر( Fمصادیق جزئی) هس ت ک ه آنه ا را ی ک F

میکند .نیز خاصیت مشترکی در هر  Gهست که آن را یک  Gمیکند .پ س اگ ر
در یک قانون گفته میشود «هر  G ،Fاست» ،درواقع نسبتی میان دو کلی را بی ان
کردهایم که البته الزمهاش این است که هر مصداقی از کلی  Fمصداق کلی  Gنی ز
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باشد( .ن کاهمننکا)883-881

رابطه ضروی میان دو کلی به گونهای است که تحقق یکی (مانند فل زب ودن)
الزاماً تحقق دیگری (مانند رسانا بودن) را در پی دارد؛ ب ا ای ن ح ال ای ن رابط ه
ضروری تنها ،مختصّ این جهان (جهان م کنی که م ا در آن زن دگی م یکن یم)
است و در جهانهای م کن دیگر الزاماً صادق نیست؛ یعن ی چن ین ارتب اطی در
جهانهایِ م کن دیگر میتواند از هم بگسلد و حالت امکانی ب ه خ ود بگی رد و
دیگر هر ( Fماالً ،فلز)(G ،ماالً ،رسانا) نباشد؛ بنابراین ضرورت یادش ده را بای د
«ضرورت امکانی» نامید( .ن کاهمننکا 881ا )881-883آرمسترانگ ای ن ض رورت
را ،ضرورت فیزیکی میداند نه ضرورت منطقی( .ن کاهمننکا)881
بررسی و نقد نظریه کلیات

نظریه کلیات نیز گرچه از برخی اشکالهای دیدگاه انتظا ،در ام ان اس ت ،خ ود
گرفتار کاستیها و اشکاالت دیگری است .چنان که مالحظه شد ،طرفداران نظریه
کلیات ،قوانین را روابطی ضروری در میان دو کلی میدانند .از نظ ر ایش ان ،ه ر
کلی ماهیتی جدا دارد و مبنای ضروریبودن رابطۀ میان دو کل ی (مانن د  Fو )G
نیز چیزی نیست جز ماهیت Fبودن و ماهیت Gبودن .هر کلی نی ز در ت ک ت ک
مصادیق خود حضور دارد( .ن کاآامسترانگ ا8711کا )811این را هم بیفزاییم ک ه
آرمسترانگ معتقد است تالزمی میان قوانین طبیعت با قوانین علیت وجود ن دارد؛
ازاینرو ایجاب (ضرورت) در طبیعت میتوان د ن ه برآم ده از علی ت ک ه ص رفاً
مستند به ماهیت دو کلی باشد؛ یعنی بدون علیّت ،یک کلی (مانن د  )Fم یتوان د
کلی دیگر (مانند  )Gرا ایجاب کند( .ن کاهمننکا)871-871

به نظر میرسد برای داوری درباره این نظریه ،از باب مقدمه ،الز ،است نکاتی
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را بیان کنیم
یکم -هر گونه ضرورت در ارتباط میان دو چیز ،به گونهای که یک ی مس تلز،
دیگری باشد ،تنها در چارچوب رابطه علیت معنا م ییاب د؛ (نیکازانک کاببنببکنایی ا

8081اقکا )18ازه ینرو این ادعا که یک کلی (مانند  )Fکلی دیگری (مانن د )G
را ایجاب میکند (ن کاآامسترانگ ا8711کا873و ،)871ب دون اینک ه می ان آن دو
رابطه علیت در کار باشد ،ادعایی نادرست است.
پیروان نظریه کلیات ،برای تبیین رابطه ضرورت میان دو کلی ،دست به دام ن
کلی دیگری به نا« ،ضرورت» شدهاند و با بیان اینکه این کل ی ،کل ی درج ه دو،
است ،کوشیدهاند با توسل به آن ،ضرورت میان دو کل ی را توجی ه کنن د( .نک کا

همننکا )871مقصود ایشان از درجه دو ،بودن این کلی (ضرورت) آن است که دو
کلی دیگر (ماالً F ،و  )Gمصداق آن به ش ار میآیند؛ (نک کاهمکنن)ا ول ی بای د از
پیروان این نظریه پرسید مراد از کلی ضرورت چیست که رابطه ضروری میان دو
کلی را توجیه میکند آیا مراد ماهیت دیگری است مغایر آن دو یا ماهیتی اس ت
عا ،که مشترک می ان دو ماهی ت کل ی (م االً F ،و  )Gو ج ز س ازنده (مق وّ)،
آنهاست و یا اساساً آن کلی درجه دو ،از سنخ ماهی ات نیس ت و چی ز دیگ ری
است اگر چنانهه آن کلی از قبیل ماهیت باشد که وجودی مغایر ب ا دو ماهی ت
کلی مرتبط با یکدیگر دارد ،به نظر میرسد بایستی آن را عَرَض ع ا ،آن دو کل ی
به ش ار آورد که بر هر کدا ،از آن دو کلی به ط ور جداگان ه در خ ارا ع ارض
شده است و تنها در ذهن است که میتوان مفهو ،آن را عا ،و شامل هر دو کل ی
دانست (به تعبیری آن دو کلی را مصداقهای آن به ش ار آورد) .اش کال اص لی
چنین تصویری از نقش آن کلی درجه دو ،این است که ای ن تص ویر ن یتوان د
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رابطه ضروری میان دو کلی یادشده (ماالً F ،و  )Gرا توضیح ده د؛ زی را ه ان
گونه که گذشت ،رابطه ضروری میان این دو کلی که بنا به فرض دیدگاه کلی ات،
وجودی مغایر هم نیز دارند ،جز از راه علی ت توجی هپ ذیر نیس ت؛ درح الیک ه
طرفداران دیدگاه کلیات علیت میان کلیات را ن یپذیرفتند و در این فرض ،تنه ا
یک کلی ماهوی دیگر به دو کلی قبلی افزوده شده است و بن ا ب ه ف رض رابط ه
علیتی هم میان آنها وجود ندارد.
اگر هم این کلی درجه دو ،را ماهیتی مشترک میان دو کلی و جز مق و ،آنه ا
بدانیم ،در این صورت ،این کلی درجه دو ،تنها م یتوان د «ج نس» مش ترک (در
اصطال منطقی) آن دو کلی (ماالً F ،و  )Gباشد؛ ولی ب از ای ن تص ویر مش کل
ضرورت را حل ن یکند؛ زیرا در این صورت با دو ماهیت نوعی که دارای جنس
مشترک و فصلهای مت ایزند رو به رو خ واهیم ب ود و ای ن دو ماهی ت ارتب اط
ضروری با یکدیگر نخواهند داشت؛ مگر اینکه میان آن دو رابط ه علی ت برق رار
باشد ،درحالیکه در دیدگاه کلیات ،رابطه علیت میان دو کلی پذیرفتنی نیست.
اگر کلی درجه دو ،را نه از سنخ ماهیت که از قبیل مف اهیم انتزاع ی (معق ول
اانی فلسفی) بدانیم ،در این صورت چنین مفهومی که از رابطه ضروری می ان دو
کلی حکایت میکند ،ما بازایی مستقل در جهان خارا نخواهد داشت؛ بلکه آنهه
در خارا داریم ،تنها دو کلی مرتبط با یکدیگرند که ارتباط واقعی آنها با یکدیگر
منشأ انتزاع مفهو ،کلی درجه دو ،گردیده است .در این حالت ،بهظاهر آنهه کلی
درجه دو ،نامیده میشود ،تنها در صورتی میتواند توجیهکنن ده رابط ه ض روری
میان دو کلی باشد که از رابطه عِلی -معلولی میان آن دو کلی (ماالً F ،و  )Gپرده
بردارد .در این صورت ،گرچه میتوان با این تصویر ه راه ی ک رد ،معن ای ای ن
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تصویر آن است که یکی از دو کلی (ماالً )F ،بدون اینکه چیزی در خارا ب ه آن
افزوده شده باشد« ،علت» و دیگری (ماالً )G ،نیز بدون آنکه چیزی به آن ض ی ه
گردیده باشد« ،معلول» است؛ به بیان دیگر معنایش این است که عل ت و معل ول
بودن کلیات به چیزی جز «ذات» و نحوه وجود آنه ا وابس ته نیس ت؛ ازه ینرو
رابطه این دو کلی (ماالً ،فلزبودن و رسانابودن) قابل گسست نیس ت و ذات فل ز
در هر جهان م کنی تحقق داشته باشد ،نس بت ب ه رس اناب ودن ،علی ت خواه د
داشت؛ هرچند این علیت به صورت غیرتا ،ّ،و به معنایی عا ،،شامل علیت حقیقی
و علیت اعدادی باشد.
دو -،هر نوع مادی دارای صورت نوعی است .صورت نوعی چیزی است که
فعلیت نوع و نوعبودن آن (ماالً ،آتش ب ودن آت ش) ،در گ رو آن اس ت .ب ه ای ن
ترتیب ،ت ا ،هویت یک نوع مادی را ص ورت ن وعی آن ت أمین م یکن د( .نک کاا

ببنببنیی ا8081کا )10صورت نوعی ،ام ری ج وهری و مق و ،ذات ی ک ماهی ت
نوعی است .تفاوت و اختالف در اجسا -،در عین مشترکبودنشان در جس یت-
به دلیل حضور صورتهای نوعی در اجسا ،است؛ یعنی هر صورت نوعی های ب ا
اضافه شدن به جسم (فارغ از انض امی یا اتحادیبودن ترکیب ص ورت ن وعی ب ا
ماده) ،باعث پدیدآمدن نوع تازه و متفاوتی از جسم م یش ود( .نک اکاهمکننکا)841

صورت نوعی ،ه ان فصل اخیر یک ماهی ت ن وعی اس ت و تف اوت ص ورت و
فصل اعتباری است( .ن کاهمننکا )18فصل اخیر مقو ،ذات یک نوع و م ایز آن از
ماهیتهای دیگر است؛ بلکه ت ا ،هویت یک نوع به فصل اخیر آن اس ت( .بکرایا
نم ن ،ان کاهمننکا)10-11

سو -،خاستگاه هر ااری که متعلق به یک نوع است ،ه انا صورت ن وعی آن
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نوع است( .ن کاهمننکا )841-843صورت نوعی را به دلیل اینکه منشأ آاار آن نوع
است« ،طبیعت نوعیه» یا بهاختصار «طبیعت» مینامند .بهطبع این آاار نیازمند جعل
تألیفی نیست و به جعل بسیط در هر نوعی یافت میشود؛ یعنی چنان نیس ت ک ه
یکبار خود صورت نوعی (طبیعت) آفریده ش ود ،درح الیک ه ع اری از آا ار و
خواص مخصوص به خود است ،و بار دیگر در آفرینشی جدا ،آاار و خواص ب ه
آن صورت نوعی اعطا شود؛ بلکه تحقق صورت نوعی ه ان ،و مقتض یب ودنش
نسبت به آاار خود ه ان .پس صورت نوعی آتش اگر ااری به نا ،سوزاندن دارد،
این اار (سوزاندن) ه راه ب ا آت ش اس ت و هرگ ز از آن قاب ل گسس ت نیس ت.
ه هنین به دلیل اینکه اار طبیعت نوعی (صورت نوعی ه) از ذاتِ آن طبیع ت ب ر
میآید و از آن گسست ن یپذیرد ،هر جا که این طبیعت حاضر باش د آن اا ر ی ا
آاار نیز ه راه آن است .به این ترتیب ،اوالً آاار طبیعت (صورت نوعی ه) در ه یچ
جهان م کنی از آن جدا ن یشود؛ و اانیاً طبیعت یادشده در ه ه افراد خود -اعم
از افراد گذشته ،حال و آینده و اعم از اف راد موج ود و مف روض -حض ور دارد؛
ازاینرو کلیّت قوانین عل ی و ش ول آن نسبت ب ه م واردی ک ه در آین ده واق ع
میشود نیز توجیه روشنی پیدا میکند.
اکنون با توجه به نکات سهگانهای که گفته شد ،ض عفه ای دی دگاه کلی ات
آشکار میشود؛ از ج له اینکه در این دیدگاه ،رابطه ضروری میان دو کلی ،بدون
پذیرش علیت میان آن دو پذیرفته شده است؛ درحالیکه رابطه ضروری می ان دو
کلی (با ویژگیهایی که برای آن برش رده شد) ،بدون علیت امک انپ ذیر نیس ت.
دیگر اینکه در دیدگاه کلیات ،ضرورت میان دو کلی به جهانی که در آن زن دگی
میکنیم ،اختص اص دارد و ای ن رابط ه م یتوان د در جه انه ای م ک ن دیگ ر
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فروپاشیده ،رابطه دو کلی از هم بگسلد؛ درحالیکه با توجه به اینکه آاار ناش ی از
یک طبیعت ،مس تند ب ه ذات آن طبیع ت و انفک اکناپ ذیر از آن هس تند ،رابط ه
ضروری میان دو کلی در ه ه جهانهای م کن باقی خواهد بود .سو ،اینکه اگ ر
ذات طبیعت (صورت نوعیه) منشأ آاار مرب وط ب ه آن اس ت ،اوالً کل ی دیگ ری
خارا از دو کلی مرتبط با ه م (م االً F ،و  )Gدر ک ار نیس ت ک ه پدی دآورن ده
ضرورت میان آن دو باشد؛ اانیاً با پذیرش اینکه آاار یک ماهیت مستند به طبیعت
و ذات آن است ،درواقع دیدگاه کلیات نفی ،و دیدگاه بعدی درباره هویت قوانین
طبیعی ،یعنی «ذاتیگرایی» ترجیح پیدا میکند .ه هن ین ب ا توج ه ب ه س ه نکت ه
پیشگفته ،ضعفهای دیگر دیدگاه انتظا ،،یعنی نفی استناد آاار یک طبیعت نوعی
به ذات آن ،امکانیبودن قوانین طبیعی و امکان تغییر قانون در جهانه ای م ک ن
دیگر ن ایان میشود.
دیدگاه ذاتیگرایی

این دیدگاه را در سالهای اخیر کسانی ه هون برایان الیز مطر کردهاند .در این
دیدگاه نیز کلیات پذیرفته میشوند .از نظر این گروه ،کلیات ه ان ان واع طبیع ی
هستند که جهان را پر کردهاند .هر نوع طبیعی(کلی نوعی) دارای ویژگیهای ذاتی
است که از آن جداشدنی نیست؛ به گونهای که ای ن ن وع در ه ر جه ان م کن ی
تحقق داشته باشد ،بهضرورت این اوصاف و ویژگیه ا را نی ز ب ا خ ود خواه د
داشت .درواقع هر نوعِ طبیعی دارای ساختار ،قوا ،استعدادها و آاار عِل ی وی ژهای
است که چگونگی رفتارِ آن و نوعِ رابطهاش با اشیای دیگر را تعیین م یکن د .در
این دیدگاه ،قوانین ضروریاند؛ ولی ضرورت آنها ،بر خ الفِ نظری ه کلی ات ،از
قبیل ضرورت امکانی نیست؛ بلکه ض رورتی اس ت برخاس ته از ذات و اوص اف
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ذاتی یک نوع طبیعی که در فرضِ اابتماندن این نوع ،در هیچ جهانِ م کنی قابل
تغییر نیست( .بنگری اب،کا8-1کا)Ellis, 2001

حال ارتباط قوانین طبیعت با اشیای جه ان چگون ه اس ت آی ا ای ن ق وانین،
قالبهایی جدا از وجود اشیا هستند که بر جهان تح یل شدهاند و اشیای طبیعت،
ناچارند در چارچوبِ آنها ،با هم ارتباط داشته باشند ،بر ه م ت أایر بگذارن د و از
هم تأایر پذیرند یا اینکه اصوالً این قوانین وجودی جدا از اشیا ندارند ت ا ق البی
تح یلی بر طبیعت باشند؛ بلکه قوانین برخاسته از خاصیتها و ویژگیهای ذات ی
خود اشیا هستند به تعبیر فنی فلسفه اسالمی ،آیا قوانین طبیعت به جعل ت ألیفی
ایجاد شدهاند یا اینکه این قوانین به جعل بسیط و به ع ین ایج اد اش یای طبیع ی
موجود میشوند در این زمینه ،دو دیدگاه وجود دارد
یکم -قوانین چارچوبهایی جدا از اشیای طبیعت هستند که چگونگی ارتباط
اشیا با یکدیگر را تعیین میکنند .بهظاهر دو دیدگاه انتظا ،و کلیات چنین ب اوری
درباره قوانین طبیعت دارند؛ زیرا آنها این قوانین را «امکانی» میدانند؛ ازه ینرو
از نظر آنها کامالً محت ل است جهان م کن دیگری را -حاوی ه ین اشیایی ک ه
در جهان ما هست -تصور کرد که قالبهای (قوانین) حاکم بر آن به گونۀ دیگری
باشند؛ ماالً در آن جهان م کنِ فرضی ،آتش -با ه ین ه ویتی ک ه در جه ان م ا
دارد -میتواند به جای سوزاندن اشیای مجاور خ ود ،آنه ا را خن ک کن د؛ زی را
آااری که در جهان ما یا در آن جهان م کنِ فرضی از آتش پدید میآید ،مستند به
ذات و طبیعت آن نیست تا در هر جهانی اابت و یکسان باشد؛ ازه ینرو در آن
جهان فرضی قوانین حاکم بر اشیای طبیعی میتواند متفاوت از قوانین جه ان م ا
باشد؛ زیرا این قوانین هویتی جدا از اشیا دارند.
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دو -،قوانین طبیعت وجودی جدا از اشیا ندارند؛ بلکه بر ویژگ یه ای ذات ی
خود اشیا متکی هستند .به این ترتیب ،این اشیا در ه ر جه ان مفروض ی باش ند،
ه ین قوانین بر آنها حاکم خواهد بود .آری اگر جه ان م کن ی اش یایی متف اوت
داشته باشد ،در این صورت قوانین دیگری ،مبتنی بر ه ان اش یا خواه د داش ت.
دیدگاه ذاتیگرایی چنین نگاهی به قوانین طبیعت دارد( .نیز انک کادایکا انی ا8711کا
)101-107
بررسی و نقد نظریه ذاتیگرایی

ذاتیگرایی ،چنان که پیداست ،در قیاس با دو دیدگاه انتظا ،و کلیات ،کاستیهای
ک تری دارد .در این دیدگاه ،آاار ویژه هر نوع مادّی به طبیعت و ذات آن منتسب
است .قوانین طبیعی ضروریاند و در ه ه جهانهای م کن -تا زمانی که آن نوع
طبیعی ،بدون هرگونه تغییری حضور دارد -یکس ان و ااب تان د .ای ن ق وانین از
ویژگیهای درونی و داشتههای خود اشیا بر میآیند؛ یعنی قالبهایی نیستند که از
بیرون بر اشیا تح یل شوند و ذات خود اشیا نسبت به آنها اقتضایی نداشته باشد.
این امور نقاط قوت این دیدگاه هستند؛ ولی به نظر میرسد ه هنان کاستیه ایی
در این نظریه نیز وجود دارد که نکات ذیل میتواند به برطرفکردن بخشی از آن
کاستیها ک ک رساند
یکم -ضرورت در قوانین طبیعی به علت تامه مستند است .گفتنی اس ت ذات
(طبیعت /صورت نوعی) گرچه نسبت به لواز ،و آاار انفکاکناپذیر خ ود (م االً،
آتش نسبت به ویژگی سوزانندگی) علیت تامه دارد ،نس بت ب ه ت أایر در چی زی
دیگر (مانند آتش نسبت به سوزاندن ی ک تک هچ وب) دارای علی ت اقتض ایی و
غیرتا ّ،است .درواقع علت تامه در طبیعت ،مع والً مج وعهای از عوامل است که
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هر کدا ،بهتنهایی شرط الز ،و کل مج وعه ش رط ک افی ب رای ش کلگی ری آن
پدیده به ش ار میآید .صورت نوعی نیز یکی از عوامل الز ،برای آن پدیده است.
پس گرچه در دیدگاه ذاتیگرای ی ،علی ت و ض رورت از ذات عل ت طبیع ی ب ر
میآید ،ذات علت (ه هون آتش) ،تنها علت ناقصه (مقتضی /جز العل ه /ش رط
الز )،تحقق یک پدیده (مانند سوختن) است و خود ،بهتنه ایی و ب دون انض ا،
شرایط /رفع موانع ،به مرتبه علیت تامه ن یرسد .بدون حض ور عل ت تام ه نی ز
تحقق معلول (پدیده) ضروری ن یگردد؛ زیرا مط ابق اص ل ض رورت عل ی ک ه
اصلی عقلی و پیشینی است نه اصلی تجربی و پسین ،تنها در فرض وجود عل ت
تامه است که وجود معلول ضرورت پیدا میکند.
دو -،هر قانون طبیعی ،به لحاظ عینی بر سه اصل علیت ،سنخیت و ضرورت
علی مبتنی است .پس در عالم نفساالمر قانون طبیعی بر اس اس ای ن س ه اص ل
شکل میگیرد و هیچ پدیدهای بدون فراهمبودن علت تامه و امور همسنخ ب ا آن،
تحقق ن ییابد .به این ترتیب ،در جهان عینی فارغ از اینکه انسانی باشد یا خیر ،و
فارغ از اینکه از علت تامه و تفصیل اجزای آن در شکلگیری یک پدی ده آگ اهی
داشته باشد یا نه ،روابط واقعی اشیا به قوت خود موجود و قوانین طبیعت ح اکم
است؛ برای ماال چه انسان بداند و چه نداند ،ترکیب اتمهای اکسیژن و هیدروژن،
با شرایطی خاص ،موجب پدیدآمدن مولکول آب میگ ردد .ب ه ای ن ترتی ب ،ب ه
لحاظ هستیشناختی با فرض فراهم بودن علت تامۀ یک پدیده ،رابطه این علت با
معلول خود به نحو ضروری و به صورت ق انونی طبیع ی ،در ه ه جه انه ای
م کن جاری خواهد بود؛ ولی از لحاظ معرفتشناختی ،دانش ندان تا چ ه ان دازه
میتوانند به کشف قوانین طبیعی نایل آیند آیا گزارههایی ک ه ایش ان ب ه عن وان
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گزارههای حاکی از قوانین طبیعی بیان میکنن د ،م یتوان د دارای جِه ت منطق ی
ضرورت باشد؛ به عبارت دیگر آیا ایشان به یافتن علت تامه پدی دهه ای طبیع ی
موفق میشوند یا خیر اگر آری ،گسترۀ این توفیق تا چه اندازه اس ت ،آی ا ه ه
کشفها و ادعاهای عل ی ایشان درباره قوانین طبیعت را در بر میگی رد ی ا تنه ا
مواردی از آنها را اگر تنها مواردی از آنها را شامل میشود ،ویژگ ی ای ن م وارد
چیست و چه تفاوتی با دیگر موارد دارد این پرسشها گرچه مهماند و پاس خی
روشن میطلبند ،ارتباطی با جهان عینی و نفساالمر قوانین طبیعی ندارند؛ بلکه به
مقا ،علم و آگاهی افراد مربوط هستند و بهاصطال صبغه معرفتشناسانه دارن د؛
نه هستیشناسانه .تفکیک شفاف این دو حیایت از هم بسیار اه یت دارد و بدون
توجه کافی به این تفکیک خلط بحثهای متعددی صورت میگیرد.
سو -،صورت نوعیه که ت ا ،هویت یک نوع مادی را تشکیل میدهد ،ج وهر
است و ازآنجاکه انسان حسّ جوهریاب ندارد ،صورتهای نوعیه به ک ند تجرب ه
حسی در ن یآیند .آنهه از اشیای مادی توسط تجربه حسی شکار میش ود ،تنه ا
اعراض و اوصاف محسوس اشیاست .اعراض ی ک ه ق ائم ب ه وج ود جوهرن د و
بهتنهایی و بدون تکی ه ب ر ج وهر ،امک ان تحق ق در جه ان خ ارا ندارن د و از
نشانههای وجود جوهر به ش ار میآیند .به این ترتیب ،در ه یچ مطالع ه تجرب ی
ن یتوان انتظار دستیابی به صورتهای نوعیه (طبیعت) اشیا را داشت؛ بلکه این
عقل است که وجود صورت نوعیه را اابات میکند .ازآنجاکه آا ار اش یا متف اوت
است ،خاستگاهها (مبدأها یا علتها)ی این آاار نیز متفاوتاند؛ یعنی اگر از اش یا
آاار متفاوتی مشاهده میکنیم ،بدان دلیل است که ص ورته ای ن وعی آنه ا ک ه
خاستگاههای این آاارند ،با یکدیگر تفاوت دارند.
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چهار -،امکان تبدل صورت نوعی (طبیعت) به صورت ن وعی دیگ ر ،ی ا ب ه
عبارتی امکان تغییر ذات و ماهیتی م ادی ب ه ذات و ماهی ت دیگ ر وج ود دارد.
روشن است که با تبدل ذات و فراهمآمدن هویتی دیگر ،آاار متف اوتی نی ز پدی د
میآید؛ زیرا صورت نوعی منشأ آاار مربوط به هر نوع مادی است و ب ا تب دل آن
باید انتظار آااری هم سنخ با طبیعت (صورت نوعی) جدی د داش ت؛ ب رای ما ال
ن یتوان از کلر یا سدیم که در اار تجزیه ن ک طعا ،به دست میآید ،انتظار آا ار
ن ک را داشت.
با این حال ،تبدل صورت نوعی به صورتی دیگر (چه این تبدل را به نحو کَون و
فساد بدانیم یا به نحو حرکت جوهری) ،با حضور و دخالت فاعل هستیبخ ش ک ه
ورای عالم مادی است ،صورت میگیرد .درواقع علت ف اعلی در طبیع ت ب ه فاع ل
طبیعی منحصر است که تنها از عهدۀ تغییر و حرکت بر میآی د؛ ول ی ت وان افاض ه
صورت نوعی جدید و جایگزینکردن آن با ص ورت قبل ی را ن دارد .درواق ع ه ه
فرایندهای طبیعی (مانند تجزیه و ترکیبهای شی یایی) که در جهان م ادی ص ورت
میگیرد ،نقش اعدادی برای افاضه صورت توسط فاعل حقیقی (فاع ل ایج ادی)
دارد ،و بیش از این ن یتوان برای آنها نقشی قائل شد (ن کا کایرازی ا 8118اج1کا

187-181؛اهم ا 8711اج3کا37؛اهمنن اج1کا)048؛ بلکه علت حقیقی در ه ه ام ور
وجودی ،خداوند است و فاعلهای دیگر هیچکدا ،در تأایرگذاری خود مستقل و
بینیاز از حقتعالی نیستند( .ن کاببنببنیی ا8081قکا)831
نتیجهگیری

در این مقاله ،سه نظریه انتظا ،،کلیات و ذاتیگرایی را درباره هویت قوانین طبیعی
بررسی کردیم .نظریه انتظا ،دیدگاهی مقبول نیست .این نظریه ،به دلی ل ابتن ا ب ر

997

بررسی سه دیدگاه در باب چیستی «قانون طبیعی»

تفسیر نادرستی که دیوید هیو ،از علیت ارائه میکند و نیز ع اریب ودن از مب انی
الز ،فلسفی ،از توجیه معقول دعاوی خود ناتوان است .نظریه کلیات نیز به دلی ل
ضعف یا فقدان مبانی فلسفی الز ،،از عهدۀ توجیه ضرورتی ک ه می ان کلی ات در
قوانین طبیعی پذیرفته است ،بر ن یآی د .دی دگاه ذات یگرای ی ،گرچ ه از برخ ی
کاستیهای دو نظریه قبلی پیراسته است ،نقصهایی دیگری دارد که با بهرهگی ری
از برخی یافتههای فلسفه اسالمی ،میتوان آنها را برطرف کرد یا دستک م تقلی ل
داد .این یافتهها ،افزون بر اصل علیّت و فروع آن (اصل سنخیت و اصل ضرورت
عِلی) ،شامل مطالب ذیل است
هر نوع از اشیای مادی ،جوهری به نا ،صورت نوعیه (طبیعت) دارد که منش أ
آاار ویژه مربوط به آن نوع مادی است .فعلیت هر نوع م ادی و ت ا ،هوی ت آن
برآمده از ه ین صورت نوعیه است .آاار ناشی از ه ر ص ورت ن وعی ب ه ش کل
جداگانه به آن نوع داده ن یشوند؛ بلکه این آاار ذاتیاند و مادامی که ذات آن نوعِ
مادی تغییر نکرده ،هرگز و در هیچ جهان م کنی و از هیچ فردی از افراد موج ود
و مفروض آن ذات جدا ن یشوند.
با اتکا به موارد فوق ،توجیه معقولی ب رای کلیّ ت ،ض رورت و تغییرناپ ذیری
قوانین عل ی ،و نیز ابتنای قوانین طبیعت بر ویژگیهای ذاتی اشیا پدی د م یآی د.
ه هنین اشکالها و کاستیهای دو نظریه انتظا ،و کلیات بیشتر ن ایان میش ود و
کاستیهای نظریه ذاتیگرایی نیز جبران میگردد.
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منابع
ُ کاشا سمیا ( )3131فلسف ،علم تاجم ،هومن پناهنده تها ن فاهنگ معاصا چ.5
 آرمستا نگ دیوید ( )3131چیستی قانون طبیعت تاجم ،میا دیو نی قکم پوههگکهاه زکو ه
ه د نگهاه.
 جمعی

نویسندگان ( )3131علمشناسی فلسفی (گفتارهایی در فلسف ،علوم تجابی) نتخاب ه

تاجم ،عبد لکایم ساهش تها ن مؤسس ،مطالعات ه تحقیقات فاهنهی.
 چالما آلن فا نسیس ( )3133چیستی علم تاجم ،سعید یباکالم تهکا ن سکا مان مطالعک ،ه
تدهین کتب علوم نسانی د نگهاههاف چ.1
 دیو نی میا ( )3131قو نین طبیعت قم نتگار ت د نگهاه قم.
 سبزه ری مالهادی ( )3133-3133شاح لمنظوم ،تصحیح ه تعلیق زسن زسکن ده آملکی
تها ن نگا ناب.
 شیا ی صدر لدین محمد ( )3133تفسیا لقاآن لکایم تحقیق محمد خو جوی قم نتگار ت
بید ر چ.1
 شیا ی صدر لدین محمد ( )3333ألسفار لعقلی ،الربع ،بیاهت د ر زیاء لتا ث چ.1
 کاپالدی نیکالس ( )3133فلسف ،علم تاجم ،علی زقی تها ن نتگار ت ساهش.
 کاپلستون فادری )3135( :تاریخ فلسف ،ج( 5فیلسوفان نهلیسی

هابز تا هیکوم) تاجمک،

میا جالل لدین علم تها ن شاکت نتگار ت علمی ه فاهنهی ه ساهش چ.1
 کارناپ رهدلف ( )3133مقدم ،ی با فلسف ،علم تاجم ،یوسف عفیفی تها ن نتگار ت نیلوفا
چ .1
 گادفای سمیت پیتا ( )3131درآمدی با فلسف ،علم تاجم ،نو ب مقابکی تهکا ن پوههگکهاه
علوم نسانی ه مطالعات فاهنهی.
 گلگنی مهدی ( )3131علم دین ه فلسف( ،گفتهو با مهدی گلگکنی) تهکا ن نتگکار ت ککانون
ندیگ ،جو ن.
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 مصباح یزدی محمدتقی ( )3133آمو ش فلسف ،تها ن شاکت چاپ ه نگا بین لملل چ.31
 هورنا کایس ه مایس هستاکوت ( )3133آشنایی با فلسف ،علم تاجم ،عاطف ،خیاطی تها ن
نتگار ت سا ج.
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