
 

 

  

  ي اصل لختي  آزمايش فكري گاليله درباره
 باب آن در طباطبايي و شهيد مطهريه و موضع عالم

  

   ∗سيدعلي حسيني
  

  چكيده
 اعتبار ميزان ي درباره مسلمان فيلسوف دو ديدگاه بررسي به مقاله، اين در

. ايم پرداخته لختي قانون اثبات براي )م1642 -  1564(گاليله  فكري  آزمايش
 مستقيماً )ش1358 - 1298(مطهري  شهيد و )ش1360 - 1281(باطبايي عالمه ط

 اين با كه نمايد مي چنين اگر بلكه اند، نپرداخته گاليله فكري آزمايش رد به
 ادعاي كه است دليل اين به صرفاً دارند، ناسازگاري سر فكري آزمايش

 را قعيوا آزمايش با آن دانستن ارزش هم و فكري آزمايش اين ناپذيري خدشه
 اين ي نتيجه كهوجه كنند   گزاره را بياين نيز بعدي گام در و كنند تضعيف
 را آن و بكشد زير به را فلسفي اصلي بتواند) لختي قانون يعني (فكري آزمايش

    .كند نقض
 فكريِ آزمايش يعني( خاصي فكري  آزمايش به متفكر دو اين رويكرد

 از تلقي طرز ي درباره اجمالي اهيديدگ شود مي را )لختي قانون ي كننده اثبات
. دانست معاصر اسالمي ي فلسفه فكري فضاي در فكري، هاي آزمايش روش اصل

 نه اما دارد، را مطلبي اثبات شأن فكري آزمايش ،متفكر دو اين ديدگاه در
 است، نظري و حدسي فكري آزمايش آزمايشگاهي، فضاي در آزمايش ي اندازه به
  .عملي و تجربي اصول از آمده دست به نه
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  مقدمه. 1
    ي آورده شده كه با مستمسك اشكالاصول فلسفه و روش رئاليسم،ي نهم كتاب  در مقاله

مطرح شده ) كه برگرفته از قانون لختي گاليله است(دادن قانون اول فيزيك نيوتن  قرار
هر جسمي هميشه بر حالت سكون يا «كه  است؛ قانون اول نيوتون عبارت است از اين

افتد مجبورش  كه قوايي كه بر وي كارگر مي  مگر اين،ماند حركت يكنواخت خود باقي مي
گمان  به). 142: ، ص3: ، ج7(» سازند كه حالت سكون يا حركت خود را تغيير دهد

رد تهيه شده  غيرقابلهاي   قانوني تجربي است و با آزمايشن قانونْجا كه اي مستشكل، از آن
در حركت دائمي، محرك « اين است كه رد غيرقابلاين مؤيدها و مشاهدات است و يكي از 

برابر قانون  ، پس قانون عقلي در)همان(» همه حركت باقي است اولي از ميان رفته، با اين
هر « قانون عقليِي حركت،   شيء از محرك در ادامهنيازي حركت آورد و بي تجربي تاب نمي
  . كند  نقض ميرا» خواهد معلولي علتي مي

ي عليت نظر  مسألهگرايانه به   كه با ديدي عقل،و شهيد مطهريعالمه طباطبايي 
ند كه تفسير ا به علتي،  كه ظاهراً بدون علت است،كنند، درپي انتساب حركت جسم مي

دو فيلسوف در . كند  را انكار مي علتآني گاليله و نيوتن، فلسفي مستشكل از قانون لخت
 ،ساختن مستشكل، به داللت التزامي، آزمايش فكري لختي گاليله را ضمنِ تالش براي متنبه

اند، قصد  بررسي كرده كه منشأ قانون اول نيوتن است، از آن نظر كه آزمايش فكري است
يلسوف اسالمي براي آزمايشي فكري گيري اين دو ف اصلي ما پژوهش در چگونگي موضع

ي  مالحظه و قصد فرعي) آزمايش فكري براي تبيين لختي(واقع نيز هست   كه خالف،است
برابر ادعاهاي علمي  ناپذير عقلي در گرا از اصول خدشه چگونگي دفاع اين فيلسوفان عقل

نيازي  نظير بي هاي نقضي ي عليت و خطاي مثال بحث از صحت قاعده است؛ بحث اصلي ما
ه از اثرگذاري پدر نيست، بلكه فنيازي نط نيازي بنا از بّنا يا بي محرك از متحرك يا بي

اي علمي است كه در فضايي فرضي  ي دو تن از فيلسوفان مسلمان با قاعده بررسي مواجهه
هاي بنا و نطفه نيز با  ، هرچند كه در مثال)آزمايشي فكري است(مطرح شده است 

 هاي خالف ها، فرض ن است كه در آنها در اي رو هستيم، تفاوت آن روبههايي فكري  آزمايش
ها چنين خرده بگيرد كه اوالً  تواند به اين فرض واقعي مطرح نشده است و مثالً كسي نمي

  . بنايي در طبيعت نيست و اگر فرضاً باشد، چنين و چنان
واقع، مسبوق  هاي فرضي خالف  مسلمان با موقعيتي فيلسوفان بررسي كيفيت مواجهه

و تخلي از خأل ) 20(هاي فلسفي متقدم  سينا و آزمايش به سابقه است و در مقاالتي نظير ابن
، به برخي از )3(سينا و تحليل آن  هاي فكري در آثار ابن ي ارشد آزمايش نامه  و پايان)21(

اين آنچه موضوع . ي اسالمي اشاره شده است هاي فكري بروزيافته در فلسفه اين آزمايش
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بررسي ديدگاه دو تن از فيلسوفان معاصر در اين باب است و  سازد مقاله را بديع مي
از خالل بحثي ي اعتبار آزمايش فكري  كشيدن نظر اين دو فيلسوف درباره همچنين بيرون

  ). عليت(به اصلي فلسفي راجع
 فكري براي ورود به بحث، ابتدا به معرفي اجمالي مدل علمي و سازگاري آن با آزمايش

و شهيد عالمه طباطبايي پس از طرح آزمايش فكري گاليه نيز به ديدگاه . ايم پرداخته
ي   موضع اين دو فيلسوف درباره،ايم و در پايان ي اين روش فلسفي پرداخته مطهري درباره

 .  تبيين شده استكه قانون لختي به علت نيازمند است اين

  

  م علمي و بازنمايي غيرمستقي معرفي مدل. 2
وقعيتي خيالي تبيين ي مستقيم، بلكه با توصيف م از آنجا كه قانون لختي نه با مشاهده

برابر   است به روشي اشاره كنيم كه در علم و فلسفه كاربرد دارد و درضروريشده است، 
در بازنمايي مستقيم، «. سازي است  روش مدلاين روش. ي مستقيم قرار دارد روش مشاهده

ي ذهني  سازي باواسطه، به پژوهش در برساخته در مدل. كنيم يل ميخود سيستم را تحل
  ).264: ، ص15(» پردازيم مي

اه برخي فالسفه كه از ديدگ: سه ديدگاه عمده وجود دارد هاي علمي ي مدل درباره
. ندا هاي منطقيون هاي علمي همانند مدل اند كه مدل  مدعيكنند ها دفاع مي معنايي نظريه

هرچند كه ممكن . ها بايد مستقل از زبان باشند ها اين است كه نظريه ه آندليل اصلي ديدگا
ها   اين مدليف كنيم،ها توص ها و دياگرام  برقرار كردن ها را با كلمات، تساوي است اين نظريه

كنند كه  داران ديدگاه معنايي اظهار مي جانب. شوند ها محدود نمي يك از اين توصيف به هيچ
ي  بنابراين نظريه. كند  است از ساختاري كه چنين توصيفي را فراهم مي خود نظريه عبارت

. دارد هماهنگي اختارهايي كه در طبيعت موجود است ساختاري است كه با سصادقْ
  ... .اند اي ساختار رياضي ها گونه  مدلبنابراين

د؛ بنابراين دان هاي رياضي مي ها را تأملي بر نظريه ها، مدل باب مدل ديدگاه رايج ديگر در
اند كه اين امكان را  هاي رياضي سازي ها شبيه طبق اين نظر، مدل. خودشان رياضي نيستند

اي را بپروراند كه در  دهدهد كه تصويري شهودي از اصل رياضي پيچي به دانشمند مي
  . شده و عيني حاصل شده است  با چيزي شناختهمقايسه

 در رهيافتي است شود هاي عيني اجرا مي ه بر سيستمبرانگيز ديگري ك ديدگاه مناقشه
فيلسوفاني كه از اين ديدگاه . داند هايي خيالي مي نامه هاي علمي را نمايش ي مدل كه همه

دانند  اي خيالي مي نامه هاي رياضي را نمايش  ازجمله مدلها ي مدل همه كنند داري مي جانب
  ).265 -  264: ، صص15 (شد كه اگر واقعي بود، عيني هم مي
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ها  هاي فلسفي، مدل هاي علمي و چه در زمينه معموالً در بيشتر مواقع، چه در زمينه
هاي مدنظر،  به نظام توجه كنند و با  مدنظري هستند كه بازنمايي مي تر از نظام جهان ساده
  .شوند سازي مي آل ايده

 آن تحليل. 2 ؛ با مدلبازنمايي غيرمستقيم هدف. 1: دارددو مرحله  استدالل جايگزين
يابد و سپس هدف مدنظر آن مدل را  سازد يا به مدلي دست مي ابتدا فرد مدلي مي. مدل

ي اطالعات تجربي يا مفهومي از هدف و  آوري گسترده جمع اين مرحله. كند معين مي
بنابراين الزم نيست ... شود هاي آن هدف را شامل نمي ي استنتاج از ويژگي پايه برساختن بر

 به.  برزخي ميان هدف و تحليل استهدفي پنداشته شود؛ بلكه مدلْ بازنمايي كه مدلْ
  .)264:ص ،15...(ام بر مدل را استدالل جايگزين ناميده دليل است كه استدالل مبتني همين

سازي غيرمستقيم، به  در مدل. كنيم در بازنمايي مستقيم، خود سيستم را تحليل مي
هاي  ها ابزار سازي اين است كه مدل وايد مدليكي از ف. ... پردازيم پژوهش در برساخته مي

ها براي پژوهش در هدفي واحد، گروهي از اهداف،  شود از آن مي. ندا پذيري بسيار انعطاف
ي  ها در زمينه مدل. دانيم وجود ندارد، استفاده كرد هدفي كلي يا حتي اهدافي كه مي

رعوض، معموالً بيشترين رود، د  به كار ميي واحدندرت براي پژوهش در هدف  به،فلسفي
است يا سؤاالتي مانند » تا چه حد امكان دارد«ها براي پاسخ به سؤاالتي نظير  كاربرد آن

هاي كلي است و گاهي هدف  ها بيشتر سيستم  آناهداف، پس »...خ خواهد داد، اگرچه ر«
ت اي با عدال هاي فرضي است كه وجود ندارند؛ مثل جامعه هاي فلسفي، خود، سيستم مدل

  .)265 -  264: همان، صص (كامل يا جهاني كه فقط دو عنصر دارد

  ي مدل علمي و آزمايش فكري رابطه. 1. 2
ها به ما كمك  هايي خيالي باشند كه تأمل بر آن نامه هاي فكري نمايش اگر آزمايش

عمالً  . ...ها خواهند بود كند كه چيزي جديد درباب جهان بفهميم، بسيار شبيه به مدل مي
 كه درباب ،گودفري اسميث. نحوي آزمايشي فكري است به ها، هر مدلي يكي از ديدگاهدر 

كند كه حتي  كند كه آن را تخيلي خواندم، اظهار مي داري مي از ديدگاهي جانب ها مدل
هايي تخيلي بدانيم  نامه ها را نمايش هاي رياضي هم اين است كه آن بهترين تلقي از مدل

  ).279: ، ص15(
نما و بازنمايي مدل نيز   نه صرفاً واقع؛ منظور از مدل، مدلي تخيلي باشدكه ينابه شرط 
تر   عيانمد در عباراتي كه خواهد آد، وجوه مشترك آزمايش فكري و مدلباواسطه باش

 روي آزمايشگر  اي را پيش ه آزمايش فكري برخالف آزمايش معمولي، هيچ مشاهد :شود مي
  .دماتي معين ملزم كندگذارد كه او را به قبول مق نمي
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هايي  اند از قبيل گزاره هاي فكري مرتبط هايي كه با آزمايش برآن، مقدمات استدالل عالوه
هاي معمولي با   ديگر آزمايششوند و اين تفاوت نيستند كه با مشاهده پشتيباني مي

  .هاي فكري است آزمايش
د كه بالفعل پيش اند كه در پي چيزي نيستن هايي شرطي هاي فكري گزاره آزمايش

مدنظر دارند و آنچه را در شرايطي  روست؛ بلكه آنچه را احتمال دارد رخ دهد
  ).221 - 220: ، صص17 (كنند نپيوسته اما رخ خواهد داد، بررسي مي وقوع به

بر آزمايش فكري نيست، دو  هاي فكري و استداللي كه مبتني بر آزمايش استدالل مبتني
استدالل قياسي يا استقرايي ارائه  هاي فكري  آزمايشكه ينااول  :تفاوت اساسي دارند

 كه اينكنند كه ممكن بود باشد و دوم   بلكه دعوت به تأمل در جهاني مي،كند نمي
 ؛كنند را توصيف مي واقع هاي خالف ها و موقعيت اي از فرض هاي فكري مجموعه آزمايش

  .)23: ، ص16(برخالف استدالل قياسي يا استقرايي 

با حفظ شروطي كه . ايم آزمايش فكري استفاده كرده ژوهش حاضر، بيشتر از لفظدر پ
ي يكي از اين دو  ياد كرديم، ميان مدل و آزمايش فكري تساوي برقرار بود، پس استفاده

  .جاي ديگري خطا نيست مفهوم به
  

  هاي فكري مرتبط با قانون لختي گزارشي از آزمايش. 3
  سينا  خأل؛ ارسطو و ابني آزمايش فكري در سابقه. 1. 3

فارغ از پرداختن تفصيلي به بحث تاريخي چگونگي تطور مفهوم لختي در ميان 
 به حدس برخي لوازم  دو فيلسوف مطرحيافتن فيلسوفان و دانشمندان، صرفاً به چگونگي راه

بحث در اين سينا  ارسطو و ابنبه بررسي ديدگاه در اين بخش . پردازيم قانون لختي مي
دليل پرداختن به اين دو فيلسوف اين است كه هر دو در پيدايش .  خواهيم پرداختتاريخي
ايجابي؛ ديدگاه  نحو سينا به سلبي و ابن نحو اند؛ ارسطو به ي گاليله بسيار دخيل بوده نظريه

 در پيدايش ،سينا، مستقيم يا غيرمستقيم ارسطو مخالفت گاليله را برانگيخت و ديدگاه ابن
  .  داشتقانون لختي اثر

هر دو درپي ابطال خأل . ي خأل بوده است مسأله ي عزيمت هر دو فيلسوف اما نقطه
هاي فرض   يكي از الزمه. اند اند كه درضمن ابطال آن، به آزمايشي فكري هم اشاره كرده بوده
  .ها را به رد خأل سوق داده است ن آخأل

حتي «: كند ظهارنظر ميي حركت در خأل چنين ا ارسطو در بخشي از طبيعياتش درباره
ترين مأل، به فالن و فالن فاصله در فالن و فالن زمان حركت  از متكاثف] مركب[اگر جسمي 

). 150: ، ص5 (»در خأل با سرعتي مافوق هر نسبتي حركت خواهد نمود نمايد، آن جسم
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ز ارسطو پس ا. يابد نهايت افزايش مي در خأل مقاومت صفر خواهد بود و شتاب شيء تا بي«
  ).175: ، ص25 (»گيرد كه خأل وجود ندارد هايي، نتيجه مي تبيين

دهند، نه   دائماً به حركتشان ادامه مينندك  اشيايي كه در خأل حركت مي،سينا ازنظر ابن
سينا   ابن.)176: همان، ص( ...كند، دائم سرعتشان افزوده شود سان كه ارسطو فرض مي آن

 كه اين توانايي جسم است بر سبب سرعت«كند كه  يدر سماع طبيعي به اين مطلب اشاره م
 يعني ؛شدت او را بشكافد شدت دفع نمايد و به  بهكند را با او ممانعت و مقاومت ميآنچه 

كه از اين كار عاجز  كند و آن  مي كردن و شكافتن تواناتر است، تندتر حركت كه در دفع آن
 ).167: ، ص6( »بديا كندتر است و در خأل چنين حالتي تحقق نمي است

فايده توصيف  ي خأل، پرداختن به اين بحث را كم سينا پس از اين حدس درباره ابن
 »كنيم، زيرا كه براي مقصود ما چندان سودي ندارد ليكن اين بحث را رها مي«: كند مي

  ).همان(
 داشتن يا  حركت مساويِكه اينبودن  سود يكي از مدرسان فلسفه درباب دليل كم

ما خأل نداريم تا در خأل « :كند شياء در خأل مطرح شود، چنين اظهارنظر مينداشتن ا
طور خأل  همين. رود تر مي رود يا مكعب سريع تر مي آزمايش كنيم و ببينيم كه مخروط سريع

رود و يا سنگ كوچك تر مي سريع  بزرگنداريم تا در خأل آزمايش كنيم و ببينيم كه سنگ 
رود يا   تندتر مييم تا در خأل آزمايش كنيم كه سنگخأل ندارطور  رود، همين تر مي سريع

خاطر اختالف در قوت   به و بطيءكه بيان كرديم كه اختالف سرعت اين. رود چوب تندتر مي
 .دانيم كه صحيح است و شكل است، چون در مأل تجربه شده بود و در مأل مي

نفي سرعت و بطيء ممكن است كسي ادعا كند كه در خأل سرعت و بطيء نداريم و 
اين ادعا ممكن است كه بشود و . كنند طور مساوي حركت مي  بهءي اشيا كند و بگويد همه

چون ممكن است كه اين اشكال پيش آيد، پس .  شده و ثابت كردند]چنين ادعا[ه هم زامرو
ي  تجربه.. . .خوب است كه ما اين صورت را رها كنيم؛ يعني اين صورت كارايي هم ندارد

گونه باشد،   ولي در كلماتش اشاره دارد كه احتمال دارد آن،را مصنف انجام نداده لهگالي
كنيم، زيرا در خأل تجربه  بريم، چون يقين پيدا نمي ي زياد نمي گويد ما استفاده مييعني 

هاي آيندگان را  پس مصنف تجربه. هاي ما صدق نكند نكرديم، شايد در خأل اين حرف
ي خالف آنچه كه خودش گفته، حاصل شود؛  ل هم داده كه تجربهبيني كرده و احتما پيش

 ).4 (»لذا قبالً دست از استداللش برداشته است

حظه نكرده است كه سينا هرگز اشيائي را مال جا كه ابن شود، از آن كه مالحظه مي چنان
 ،نا نيزسي ابن. گيرد كه خأل وجود ندارد  حركت كنند، او هم نتيجه ميي ثابتدائماً با شتاب
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 درنظر اين .»...چه رخ خواهد داد، اگر« از پاسخ به اين سؤال درماند كه ،همانند ارسطو
  .)176: ، ص25( ممكن نيست اني مشاهده نشودآس دانشمندان، آنچه به

  هاي فكري گاليله آزمايش. 2. 3
ز  به فرضيات ذهني رسيد؛ اسينا، گاليله ناگهان از مشاهدات عكسِ ارسطو و ابن اما به

 وجود سبب گاليله نيز به. ... ي روزمره است به حركتي بدون مقاومت حركتي كه در تجربه
اصطكاك، هرگز نتوانست بالفعل شيئي را مالحظه كند كه بدون تغيير شتاب، بر سطحي 

را تصور  لحاظ ذهني، اصطكاك را حذف كند و پيامد آن  اما توانست به،صاف حركت كند
 بساطت روابط رياضي بود كه از هاي خيالي ور اين آزمايش براي تصاهنماي اور. كند

 او را به ديدن ايش و بساطتپرداختن گاليله به آزم. محاسبات بالفعل كشف كرده بود
). 176: ، ص25(اصطكاك   حركت در جهاني بي؛چيزي راهبري كرد كه ديگران نديده بودند

جاست كه غالباً چه در  ه ب،ه كرديم يادآوري اين نكته كه پيش از اين نيز اشار،جا در اين
 مدنظري هستند  تر از نظام جهان ها ساده هاي علمي، مدل هاي فلسفي و چه در زمينه زمينه

  ).264: ، ص15(شوند  سازي مي آل هاي مدنظر، ايده به نظام توجه كنند و با كه بازنمايي مي
ه نبايد مدعي شد كه اگر وج هيچ اند، به  بيشتر متخصصان هم اشاره كرده  كه گونه همان

ي  توانستند نظريه دادند، مي ه خرج مي خود ب  مشاهدات  در يان دّقت بيشتريارسطوي
 حدودي با  كشف قانون جديد تا درحقيقت، . ...ي كهن كنند جديدتري را جايگزين نظريه

و    دگرگونه كشف اين قانون ذهنيتي .نبود پذير ي محض امكان بر مشاهده هاي مبتني روش
  ).4: ، ص2(طلبيد  ي تفكري متفاوت م طرز

دار استفاده كرده   از آزمايش فكري يا مدل سطح شيبگاليله براي طرح قانون لختي
  :گذرانيم است، اينك گزارشي از اين آزمايش فكري را از نظر مي

شرح آن چنين است . استنتاج قانون لختي گاليله است مثالي جالب از آزمايش فكري
 مادي با سرعتي ثابت و مسيري مستقيم، بر سطحي افقي حركت كند، كه اگر جسمي

و اين كه تأثيري خارجي بر آن وارد شود  ماند؛ مگر آن هميشه بر اين حال حركت باقي مي
ي ارسطو كه  برخالف نظريه (هاي ذاتي آن است  از ويژگي،ويژگي، يعني سرعت ثابت جسم

 بود كه گاليله را به  ين آزمايش فكريا). دانست سكون را ويژگي ذاتي جسم مادي مي
دار و فاقد   شيبي را در نظر بگيريد كه باالي سطحجسمي ماد :استنتاج اين قانون رساند

گويد نيرويي كه  سپس گاليله مي.  قرار دارد و با خطي مستقيم بر آن قائم استياصطكاك
وي مرتبط با مركز  نير)دار در مسير نباشد  شيب اگر سطح(شود  سبب سقوط آزاد جسم مي

 مطابق با حالت سكون دار است يبارتفاع اصلي جسم كه در باالي سطح ش. زمين است
آيد و در  است، جسم پس از رهاشدن با سرعت بيشتري از سطح فاقداصطكاك پايين مي
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حال فرض كنيد گوي با دومين سطح . گيرد قسمت پايين سراشيبي، بيشترين شتاب را مي
 چه ،د، سپس حركتش را با باالرفتن از آن ادامه دهد، در اين صورترو شو دار روبه شيب

گيرد كه در حركت دائمي  نحو حدسي نتيجه مي شود؟ گاليله به هنگام حركتش متوقف مي
آمدنش از  ايستد كه به ارتفاعي نظير آغاز پايين تر، گوي هنگامي از حركت بازمي آهسته

دار دومي در برآمدگي سربااليي، كمتر از  شيبي سطح  اگر زاويه. دار اولي برسد سطح شيب
آمدن باشد، جسم بايد بيشتر در طول  دار در هنگام پايين  شيب  برآمدگي در سطحي زاويه

اي كه جسم بايد از ارتفاع  سطح سربااليي پيش برود تا به ارتفاع مدنظر برسد، اما فاصله
كند تا در  ان بيشتري صرف ميصورت، جسم زم در اين. تر بود كم آمد سطح اولي پايين مي

دار دوم را به سمت افقي  ي سطح شيب بنابراين اگر كسي زاويه. باالي سربااليي ساكن شود
دار اولي، بر سطح  تر كند، و مثالً به صفر برساند، پس از فرودآمدن جسم از سطح شيب كم

ويش  پيش رمدنظرشود؛ چرا كه هرگز ارتفاع  كند و هرگز ساكن نمي صاف حركت مي
سرعتي كه در (پس جسم مادي هميشه با سرعتي معين حركت خواهد كرد . نخواهد بود

بنابراين گاليله قانون لختي را ). دار اولي كسب كرده بود  شيب ترين بخش سطح  پايين
  : كند چنين استنباط مي اين

كند؛ اگر  نواخت حركت مي طبيعتاً براي هميشه با سرعتي يكجسم در خط مسقيم،«
آزمايش  دار نقل شد ي سطوح شيب البته آنچه درباره. يروي خارجي بر آن اثر نگذاردهيچ ن

در آزمايش واقعي، جسم پياپي . اصطكاكي وجود ندارد آل بود؛ چراكه چنين سطح بدون ايده
 سطح افقي بر آن دهد تا هنگامي كه متوقف شود؛ چون اصطكاك اش را از دست مي انرژي

اين . طور كه گفته شده، ادعاي علمي صادقي است  همان، لختياما قانون. گذارد اثر مي
، 24(» قانون را يك نسل پس از گاليله، نيوتون ابراز كرد و آن را قانون اول حركت ناميد

  ).11 - 9: صص
آزمايش فكري گاليله با روشي سقراطي ارائه شده است و ميان سالوياتي و «

.  نيز مطرح شده است نظام اصلي جهانوگوهايي درباب دو گفتسيمپيليسيو در كتاب 
غلتد، سرعتش  كند كه اوالً گويي كه بر سرازيري مي سيمپليسيو را مجاب مي سالوياتي

سپس سالوياتي . شود يابد و ثانياً همان گوي در سربااليي، سرعتش كاسته مي افزايش مي
داري  جانبي حركت  كسي كه از ديدگاه ارسطو درباره( پرسشي پيچيده براي سيمپليسيو

حاال بگو ببينم، اگر همان جسم بر سطحي بدون سرازيري و  :كند مطرح مي) كند مي
  .)2128: ، ص22(» دهد؟ سراشيبي قرار گيرد، چه رخ مي
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 دار؛ آزمايش فكري گاليله گوي و سطح شيب. 1شكل 

  :كند چنيني توصيف مي  اين اينفلد هم در كتابش اين قانون را با آزمايش فكري
راند ناگهان از  ي دستي را به جلو مي ي صافي ارابه كنيم كسي كه در امتداد جادهفرض «

از خود . كند كه بايستد، مدتي طي مسافت مي ارابه پيش از آن. راندن آن دست بدارد
بپرسيم چگونه ممكن است اين مسافت را زيادتر كرد؟ اين كار چندين راه دارد كه از جمله، 

ها بهتر و جاده هموارتر  زني چرخ تربودن جاده است و هرچه روغن ها و صاف زدن چرخ روغن
بسيار . تر خواهد شد رود افزون باشد، مسافتي كه آن ارابه پس از قطع عمل راندن پيش مي

ها فقط اين است  ها و هموارتربودن جاده چه اثري دارد؟ اثر آن زدن چرخ خوب، ببينيم روغن
نام دارد، هم در » اصطكاك«ده و آن عاملي كه تر ش كه تأثيرات خارجي كمتر و كوچك

 يك گوييم  ميكه اين. ها و زمين جاده، نقصان پذيرفته است ها و هم در ميان چرخ چرخ
اي است كه مشهود افتاده و البته اين طرز تعبير كامالً  ي حادثه تعبير و تفسير نظري درباره

فرض . آوريم دست مي  معما را بهتر كه برداريم، مفتاح حقيقي يك قدم مهم. احتمالي است
هايي كه هيچ مالش و اصطكاك نداشته باشد؛  كنيم راهي باشد در كمال صافي و چرخ

شود و براي هميشه به سير خود ادامه  صورت هيچ چيز باعث ايستادن ارابه نمي اين در
  ).15 - 14: ، صص1( »خواهد داد
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هايي خالف شهود عرفي را  تناجاست(بندي قانون لختي،  درواقع، گاليله براي فرمول
كند كه  تأمل بر جسمي را مطرح مي) كند كه براساس مشاهدات مستقيم نيستند مطرح مي

  ).15: ، ص19(كند  همواره بدون هيچ اصطكاك يا نيروي بيروني مؤثر ديگري حركت مي
وش  راند و گويي هر دو اين بهره بردهآزمايش فكري در خأل سينا هر دو از  ارسطو و ابن

هاي  هدف. ها با گاليله در تمايز هدفشان نهفته است اند، اما اختالف آن رسميت شناخته را به
ي تبييني مناسب براي نظريه  داري يا ارائه براندازي يا جانب: اند از هاي فكري عبارت آزمايش

و هاي فكري، آزمايش فكري اين د هاي آزمايش بندي به دسته نظر  با). 39: ، ص3(يا فرضيه 
اند تا  فيلسوف آزمايش فكري براندازنده است، هر دو به آزمايش فكري متوسل شده

سينا  درواقع، آزمايش فكري ارسطو و ابن.  را براندازند،ديدگاهي متافيزيكي، يعني خأل
اي  مسألهكه آزمايش فكري گاليله بر  اي ديگر، درحالي اي است براي ابطال نظريه وسيله

انب يك نظريه متمركز است؛ شايد دليل توفيق گاليله نيز خاص معطوف است و بر جو
وي منحصراً به تبيين . شود آزمايش فكري گاليله را تبييني خواند مي. همين باشد

 مستقيماً درپي رد ديدگاه ديگري نيست، ، و با اين آزمايش فكري استديدگاهش پرداخته
ا و نياز دائمي معلول به علت را زعم برخي افراد، ديدگاه گاليله اصل عليت ر هرچند كه به
  . برد كه به بررسي اين ديدگاه خواهيم پرداخت زيرسؤال مي

  

  اصول فسلفه و روش رئاليسمگزارشي از نقد مستشكل در كتاب . 4
 ي اين بيانْ  و الزمه زمينه پردازد كه پس ي بياني به ابطال عليت مي مستشكل بر پايه

  : آيد اصولي است كه مي
خالف مشاهدات تجربي در بديهي است كه هرجا حكم عقل بر«: رفت علمياصالت مع. 1

اشت و از علم آيد و علم برخالف فلسفه فتوا دهد، بايد فتواي عقل و فلسفه را به كناري گذ
   .»و تجربه پيروي نمود

 ،در اين مسائل«): بر مبناي اصل پيشين(بودن قانون تجربي   چرا و چون يقيني و بي. 2
كنند و به دانشمنداني  كنند و اين مسائل را حقايق مسّلمه تلقي مي  يقين مياظهار قطع و

ها ترديد  بودن آن  اعتراض دارند كه چرا در حقيقي،ها هستند ي اين فرضيه آورنده كه پديد
هاي  آزمايش«شدن قانون لختي از   آوردن عبارت تهيه.)152: ، ص1: ، ج7(» دارند

طوركلي،   بيانگر نوع نگرش مستشكل به قانون لختي و به)142: ، ص3: ، ج7(» رد غيرقابل
  .هاي تجربي است قانون
  : كردن مخاطب با خود و نقض اصلي فلسفي تكيه بر شهود عرفي براي همگام. 3
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 حركت ،همه بديهي است كه در حركت دائمي، محرك اولي از ميان رفته، با اين«عبارت 
تباط است كه شهيد مطهري با تعجب از خود در همين ار) 142: ، ص3: ، ج7(» باقي است

  : پرسد مي
كه  دانست كه اگر سنگي با دست به هوا پرتاب شود، بعد از آن قدر نمي آيا ارسطو اين«

: ، ج7 (»دهد؟ آن سنگ از دست جدا شد، الاقل تا مدتي آن سنگ به حركت خود ادامه مي
  ).149: ، ص3

هاي فكري مرتبط با قانون  از آزمايشيك  طوركه پيداست، خود مستشكل به هيچ همان
ي اثبات اين قانون، به  لختي اشاره نكرده است، اما دو محقق مدنظر ما، با بررسي ريشه

  .پردازيم شان مي اند كه در ادامه به ديدگاه تضعيف مدعيات مستشكل روي آورده
  

  ي آزمايش فكري گاليله دربارهعالمه طباطبايي ديدگاه . 5
كردن ديدگاه مستشكل، ابتدا به وجوه ضعف اين آزمايش  رمق راي كمبعالمه طباطبايي 

مواجه نيستيم، » رد هاي غيرقابل آزمايش«كند كه ما با  پردازد و گويي يادآوري مي فكري مي
هاي  هايي فكري مواجهيم كه بنابر لوازم ديدگاه برخي دانشمندان، با آزمايش بلكه با آزمايش

  :اند نابر همين نظر، اصالً علمي نيستند، بلكه متافيزيكيپذير نيستند و ب عيني، ابطال
. دهد در مكتب پوپر معني ديگري مي» ي متافيزيكي نظريه«بايد يادآوري شود كه «

اين . كنند ناپذير معنا مي ي ابطال ي متافيزيكي را به نظريه پوپر و پيروان او اصطالح نظريه
ناپذيري  يه براساس ويژگي منطقي ابطالاين نظر: ي متافيزيكي است تعريف منطقي نظريه

اي درباب ساختار نهايي  ي متافيزيكي به معني نظريه معموالً نظريه... ريزي شده است پايه
ها و  ي اتم  نظريههايي هاي چنين نظريه يكي از مثال. شود است كه شامل روابط علي نيز مي

هايي همچون  ها بر نظريه ظريه كيفيت تأثير اين نكه اينفضاي خالي در مكتب نيوتن است و 
   .)227: ، ص13 (»گرانش و لختي چگونه است

 اين كه اينپوشي از  گرايان، با چشم بدون اشاره به ديدگاه ابطالعالمه طباطبايي اما 
داشتنِ متحرك جداافتاده از  پردازد كه علت  فقط حدس است، به بيان وجهي ميفرضيه

  : پردازيم لي بيان عالمه مييتفصكند؛ اينك به شرح  محرك را توجيه مي
  : است از باور عالمه، لوازم مشكوك يا باطل اين آزمايش فكري عبارت به

شود آن را  و نمياست دست آمده   اين فرضيه صرفاً حدسي است كه با تأمل به)الف
  ).143: ، ص3: ، ج7(عمالً آزمايش كرد 

الحركة،  شه در مافيهشود؛ يعني همي اصطكاك يافت نمي حركت در مكاني بي. )ب
  ).144: همان، ص (اصطكاك و عائق هست
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با فرض حركت  اين است كه فرض يك جسم تنها در جهان هستي» ب« دليل بر )ج
تبدل تدريجي نسبت جسم با خارج از خود است   چون حركت مكاني،مكاني ناسازگار است

اش   حركت مكانييابد تا و اگر فقط يك جسم وجود داشته باشد، با چه چيزي نسبت مي
  ).145 -144: ، صص3، ج7(محقق شود؟ 

عالمه، به اصل روش گاليله انتقاد داشت و آن را » الف« همسو با انتقاد ،ارنست ماخ
  :دانست مصون از آزمايش تجربي مي

ي معمول از آن، تشريح  ايم تا در ادامه، قانون لختي را برخالف استفاده ما تالش كرده«
ترين اصول  كه ساده  است كه دقيقاً همان اصولي  ي تأمل ما اين يجهترين نت مهم ...كنيم

 اي برخوردار است و اين خصوصيت دهرسد، از خصوصيت بسيار پيچي نظر مي مكانيك به
 .گاه كامل نشود هايي كه شايد هيچ هاي ناتمام است، تجربه ريزي اين اصول بر تجربه پي

ي ثبات محيط ما، كه اساس قياس  كارانه هدرواقع عمالً چنين است كه در ديدگاه مسامح
توان چنين اصولي  وجه نمي هيچ  اما به،اند شود، اين اصول كامالً مصون رياضياتي محسوب مي

 دائمي به  كنترل  جوازاصول  گونه تنها اين  بلكه نه،ي رياضياتي دانست ريشهرا حقايقي با
 :ص ،14( »كردني نياز دارند ترل به چنين كنحتيدهند، بلكه  كردن را نمي ي تجربه وسيله 

78.(  
جرج بركلي . عالمه نيز در بيان ديگر انديشمندان آمده است» ج«نقدهايي شبيه به نقد 

  : كند چنين مطرح مي اين انتقاد را اين
و از . معناست حد بيدر نبود چيزهاي ديگر در جهان، هر بحثي از حركت جسمي وا«

معني باشد، اشياء در فضاهاي   بيكت در خألمقدار لختي است، اگر حر آنجا كه حركت
  ).899: ، ص26(» چنيني، لختي ندارند  اين خالي

ارنست ماخ هم در اواخر قرن نوزدهم، انتقاد بركلي را بازگو كرد و اضافه كرد كه فاعلي 
  ).همان (العملي لختي را تبيين كند هاي عكس جسماني الزم است تا قوه

باوجود اين انتقادات، برخي نيز ادعاي عجيبي درخصوص تحقق خأل در طبيعت مطرح 
 ك ميان آزمايش فكري و تحقق واقعي كه نقل آن براي اشاره به خطاي در تفكي،اند كرده

  :فايده نيست بي
  مبتني بود و برهمينگريزد  پندار كه طبيعت از خأل ميديناميك ارسطويي بر اين«

بعدها كه وجود خأل محقق گشت و توجيهات ديگري . شد تبيين مياساس، حركت اجسام 
  ).45:،ص5(»براي چگونگي حركت اجسام وضع گرديد، آن پندار نيز به فراموشي سپرده شد

هاي آن نيست؛  درهرحال، نقدهاي عالمه مستقيماً متوجه آزمايش فكري گاليله و فرض
خواند،  مي» رد هاي غيرقابل آزمايش«كند كه آنچه او  درواقع عالمه به مستشكل تفهيم مي
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اما اگر بنا بر اين باشد كه .  و تأمل است، نه آزمايشي اجراشدني  و حدس بر فرض خود، متكي
از دل اين فرض، تفسير فلسفي بيرون كشيده شود، چه لزومي دارد كه سكوت قانون لختي 

  :بر نبود علت بدانيم؟ ي حركت را دال دهنده درقبال علت تداوم
كند، از فاعل بقاي حركت ساكت  ود فرضيه كه فاعل نخستين حركت را فرض ميخ«

صورت، به مقتضاي بيان گذشته، اگر چنين  باشد؛ دراين است و تنها متوجه بقاي حركت مي
 :، صص7 (»اي اتفاق بيفتد، ناچار فاعل ديگري براي بقاي حركت پيدا خواهد شد حادثه
145  - 146.( 

دادن  و با توجه» اي اتفاق بيفتد اگر چنين حادثه«اي شرطي  هعالمه پس از آوردن جمل
 بقاي بودن فاعلي براي فكري، ضرورياش در ايضاح لوازم اين آزمايش  به بيانات گذشته

  ).همان(» ناچار فاعل ديگري براي بقاي حركت پيدا خواهد شد«: كند حركت را مطرح مي
  

  شهيد مطهري و آزمايش فكري گاليله و نيوتن. 6
كند  شهيد مطهري ابتدا به متني از كتاب لئوپولد اينفلد و آلبرت آينشتاين استناد مي

هاي   توصيف شده است، اما همچنان ويژگيي ديگرنحو ه در آن، اين آزمايش فكري بهك
 ،ي كتاب يادشده، براي توصيف اين آزمايش فكري ه نويسند. بودن را داراست واقع خالف

  :برد ر ميكا هايي را به چنين عبارت
دست آمد و چون غيرممكن  ي خيالي به ي تجربه ي تفكر درباره وسيله اين نتيجه به«

رگز ي خيالي هم ه هايي در اختيار ما باشد، به اين تجربه است كه چنين راه و چنين چرخ
  ).15: ، ص1(» ي عمل پوشانيد توان جامه نمي

  :و همچنين
 بلكه تفكر ،ي مستقيم تجربه باشد هتواند نتيج كه ديديم، اين قانون نمي چنان«

. شده از تجربه بوده، سبب پيدايش آن شده است اي كه سازگار با مشاهدات حاصل محققانه
معذلك همين . ي داداي تحقق خارج توان به چنين تجربه در حالت فعلي، هرگز نمي

: ، صصهمان(» باشد پذير مي ي فهم كامل تجربيات واقعي و امكان  وسيلهي خيالي تجربه
15  - 16.(  

شهيد مطهري با ارجاع به كتاب يادشده، همچون عالمه طباطبايي، اين آزمايش فكري 
  : كند چنين نقد مي را اين
» بقاي علت به همراه معلول«ي فلسفي  فرضاً ما قانون جبر نيوتن را مخالف با قاعده«

كه از گفتار كتاب  ريطو  زيرا همان،يك قانون مسلّم تجربي نيست  اين قانونبشناسيم، خود
ي ما  تجربه. رد روشن بود، امكان ندارد كه اين قانون موردتجربه قرار گيي فلسفي خالصه
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پس اساساً اين نظريه را . ي واقعي ي خيالي است نه يك تجربه  يك تجربهدرمورد اين قانون
  ).149: ، ص3: ، ج7 (»بايد تلقي كرد نه يك قانون» فرضيه«از نظر علمي يك 

رود، صرفاً به شرح ديدگاه  طوركه انتظار مي رسد كه شهيد مطهري همان ظر مين به
  .عالمه پرداخته باشد، اما ميان اين دو متفكر، وجوه تمايزي نيز وجود دارد

  

   طباطباييمايز ديدگاه شهيد مطهري و عالمهوجوه ت. 7
  شهيد . ستها  در استفاده از واژهاييـعالمه طباطبري از ـد مطهـ وجه تمايز نگرش شهي

 اما . طبيعي اي است مرتبط با علوم ي فرضيه بهره برده است كه واژه مطهري صرفاً از واژه
هايي كه در فلسفه،  رسد كه عالمه در توصيف اين آزمايش فكري، بيشتر از واژه نظر مي به
هايي نظير حدس و تأمل  استفاده كرده است؛ واژه سينا، كاربرد دارد ي ابن خصوص فلسفه به
سينا از آزمايش فكري و نقش  ي ابن ي استفاده پيتر آدامسون درباره. ي فرضيه  البته واژهو

در قرون وسطا، هيچ متفكري در هيچ : كند ها چنين اظهارنظر مي حدس در اين آزمايش
ازنظر . هاي فكري بهره نبرده است سينا از آزمايش تر و مؤثرتر از ابن مكتبي، هوشمندانه

هاي قياسي قوام   فكري واقعي با يافتن پيونددهنده يا حد وسط استدالل فرايند،سينا ابن
 سبب راهيابي حدسي است آزمايش فكرياما ممكن . قياس نيست يابد و آزمايش فكري مي

تر، ممكن است كه آزمايش فكري  گرايانه به تعبيري واقع. به چنين حد وسط ديريابي شود
 موثقي دست  سپس با آن بتوانيد به دليلِ برهانيِفقط شما را به نتايج صائب راهبري كند و

 به خود و هايي جديد ي بينش هاي عرضه سينا در ميان ساير روش بنابراين، ابن. يابيد
 ).133: ، ص12 (بسته است هاي فكري دل  از آزمايشمخاطبانش، به استفاده

طرز . ت پرداختن او به مبحث تاريخي اسديگر ديدگاه شهيد مطهري از عالمهتمايز 
ورود شهيد مطهري به مباحث تاريخي و اصرار ايشان بر پيداكردن محملي براي اين 

ي مسلمان، موهم اين است كه  ي پيشين، خصوصاً فالسفه آزمايش فكري در ميان فالسفه
  .ي علمي همدلي داشته است شهيد مطهري بيشتر با اين قاعده

 كه اينه و ذكر لا اينرسي گاليشهيد مطهري در موضعي، پس از گزارش قانون لختي ي
ه تأكيد ل بر تفاوت طرز تفكر و بيان انديشمندان پيش از گاليصرفاًاين سخن تازه نيست، 

   :گويد مي ،ي گاليله كشف شد وسيله كه اولين بار به ،»اينرسي« قانون«: كند مي
  يك سطح بسيار صافي باشد كه با،اگر ما فضايي را در عالم فرض كنيم كه در آن فضا

ي  گونه اصطكاكي نداشته باشد، نه هوايي وجود داشته باشد و نه قوه دقت عقلي هيچ
درثانيه حركت   مثالً با سرعتي معادل يك متر،اي و جسم بسيار صافي را در اين فضا جاذبه
اين جسم در چنين فضايي، با اين سرعت تا ابد به  ،)ازنظر مانع، خأل مطلق باشد( بدهيم
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ها بوده است،  قبل از گاليله هم در بين خودمان همين حرف... دهد حركت خودش ادامه مي
  ).174، ص11( »كند منتها طرز تفكر و بيان فرق مي

گيري از آزمايش  شود اين اختالف در بيان و طرز انديشه را درواقع تفاوت در نتيجه مي
اكه طور بنابر آنچه گفته شد، تفاوت در هدف آزمايش فكري؛ چر فكري دانست و همين

 تبيين قانوني ي خأل بوده، اما هدف بانيان فيزيك مدرنْ براندازي ايده هدف پيشينيانْ
  . فيزيكي

عبارتي تاريخ علم، به آمدن اين  هايي مرتبط با تاريخ فلسفه و به شهيد مطهري در بحث
  :كند آزمايش فكري در آثار حكماي اسالمي اشاره مي

گفتند اگر  ها هست، اين است كه مي ديميهاي ق يك مطلب ديگر هم كه باز در كتاب«
كند يا نه؟  االبد حركت مي جسمي بخواهد در خأل حركت طبعي بكند، آيا الي

ولي . ها به فضاي نامتناهي قائل نبودند كند، منتها آن االبد حركت مي قطعاً الي ]گفتند مي[
االبد  الي[ ،اگر فرض كنيم يك چيزي بخواهد حركت طبعي بكند و ميدان برايش باز باشد

خواهد  مسّلم اگر ما سنگي را به طرف زمين رها كنيم، اين سنگ مي ]حركت خواهد كرد
 اگر به يك فرض خيالي، زمين هم بخواهد از آن فرار كند، .خودش را به مركز زمين برساند
  .جا بحثي نيست در اين .رود آن سنگ تا ابد دنبال زمين مي

اين را هم قبول داشتند كه وقتي ما سنگ  .هاي قسري آمد روي حركت حتي بحث مي
گردد، عوائق است كه آن را  رود و بعد بر مي كنيم و مقداري باال مي را به باال پرتاب مي

گذارد، اما روي  كمتر از ميزان حركت طبعي باشد، روي آن تأثير نمي اگر عوائق .گرداند برمي
دهد و طبيعت به حال  امش ميطبيعت را آر ] عوائقْ[ گذارد؛ چون حركت قسري اثر مي

كند به عين عبارتي  حتي بوعلي تصريح مي .دهد گردد و كار اولش را انجام مي عادي برمي
َلوال مصادمةُ اْلهواء اْلمْخروقِ َلوصلَ اْلحجرُ «: گويد كند، مي نقل مي اسفار كه آخوند در

كنيد، اگر تصادم با  قسري پرتاب مي طور هيعني سنگي را كه ب؛ »سْطحِ اْلفََلك  اْلمرْمي الي
  ).176: همان، ص (»رفت هوا و عوائق نبود، اين سنگ تا باالي فلك اطلس مي

ي تاريخي  عبارات شهيد مطهري در جايي ديگر نيز بر اين داللت دارد كه ايشان ريشه
ند، به بحث خاصيت لختي داشتن را، و نه لزوماً آزمايشي فكري كه به اين خاصيت اشاره ك

  :گرداندند دوران پيش از گاليله برمي
اي كه براي من مجهول است اين است كه مگر قبل از گاليله غير از اين حرفي  قضيه«

قبل از . توانم آن را حل كنم كنم و نمي من گاهي به اين طور چيزها برخورد مي !بوده است؟
تفكر و بيان فرق ها بوده است، منتها طرز  گاليله هم در بين خودمان همين حرف

ما حرف ارسطو را  .گفته است ] سخني برخالف اين قانون[ گويند ارسطو مي .كند مي
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آيا ارسطو در عمرش نديده بود كه وقتي سنگي را  .دانيم چيست، شايد هم گفته است نمي
  ).174همان، (» رود، يا ديده بود؟ كنند، سنگ به باال مي به هوا پرتاب مي

آيد و اقوال منسوب به ارسطو را از  ، درمقام دفاع از ارسطو برميهمچنين در جايي ديگر
  :داند ميكه از اصل عليت ارسطويي شده است ناشي تفسيري 

ي شخص ارسطو در اين باب فعالً اطالع درستي ندارد و فعالً مجال  اينجانب از نظريه«
داند كه  يقدر م هاي كتب ارسطو مراجعه كند، ولي اين نكرد كه مستقيماً به ترجمه

اند كه جسم مادامي به حركت خود ادامه  ي اسالمي چنين نسبتي به ارسطو نداده فالسفه
 و البته بسيار مستبعد است كه ارسطو ؤثر در آن باقي بمانددهد كه نيروي خارجي م مي

  ).149 -  148: ، صص3 ، ج7 (»اي داشته باشد چنين نظريه
 بيانگر اين ، قانون در ميان فالسفه، خودهاي اين تالش شهيد مطهري براي يافتن ريشه

شود عبارتي را  حتي مي. خواندن اين آزمايش فكري نيست پايه بي است كه قصد اولي ايشان
اي درنظر  آزمايش فكري جداگانه كه از شهيد مطهري به تناسب بحث تاريخي نقل شد

ش را به مركز خواهد خود اگر ما سنگي را به طرف زمين رها كنيم، اين سنگ مي«: گرفت
زمين برساند؛ اگر به يك فرض خيالي، زمين هم بخواهد از آن فرار كند، آن سنگ تا ابد 

 عبارت هم پيداست كه ايشان با اين روش   از همين).176:  ص،11 (»رود دنبال زمين مي
  .اند فلسفي ناسازگاري و خصومت نداشته

 ديدگاه هگكويست، كساني شكاكيت در آزمايش فكري مراتب مختلفي دارد، ازدرواقع 
باره، چنين  اين وي در. كنند، منكر كلي آن نيستند كه در آزمايش فكري خاصي تشكيك مي

  : كند اظهارنظر مي
هاي  هاي فكري، شخصي است كه كالً  روش آزمايش منظور من از شكاك در آزمايش«

اين مخالفت . داندهاي خاصي از آن را خطا ب  فقط مثالكه اينداند، نه  فكري را نادرست مي
اي خاص نظير فلسفه محدود شود، البته بسياري از افرادي كه  كلي ممكن است به دامنه

. شوند اند، به اين معني شكاك محسوب نمي ي آزمايش فكري خاصي شكاك درباره
 فكري محسوب  عقالً آزمايشي آنچه  ديگر، شكاكيت به اين معني، مستلزم انكار همه ازسوي

   چراكه ممكن است كسي شأن تبييني و تذكري براي آن قائل باشد، اما آن نيست؛شود مي
  ). 20: ، ص18(» هاي معتبر نداند ي استدالل را دربردارنده

شده، انكار  ي آزمايش فكري مطرح گرفتن دو متفكر مدنظر درباره گفتني است كه موضع
ي ادعايي آن را  زمهشأني است كه به اين آزمايش فكري خاص داده شده است و درواقع، ال

  . اند گرايي برآمده كوبيدن مواضع افراطي مستشكل در تجربه درصدد درهماند و  نفي كرده
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  فهمي تفسير فلسفي قانوني فيزيكي؛ سبب كج. 8
مقابله با   طباطباييعالمهپيش از اين اشاره كرديم كه مقصود اصلي شهيد مطهري و 

.  تجربي، درپي فروريختن اصلي فلسفي بوددادن معرفت ديدگاهي است كه با اصل قرار
كسي بروز يافت در ضمنِ رد ديدگاه   فكري گاليله ي آزمايش موضع اين دو انديشمند درباره

 به پافشاري اين دو فيلسوف و ،در اين قسمت.  به اصل عليت اشكال وارد كرده بودكه
  .كنيم شاره ميهاي علمي ا طوركلي فيلسوفان مسلمان بر اصل عليت، براي تبيين به

اي كه داللت بر نيازمندي  اصل عليت عبارت است از قضيه«از ديدگاه متفكران مسلمان، 
اين مطلب را . اش اين است كه معلول بدون علت تحقق نيابد معلول به علت دارد و الزمه

» ولي محتاج به علت استهر معل«: ي حقيقيه به اين شكل بيان كرد توان در قالب قضيه مي
 اين است كه هرگاه معلولي در خارج تحقق يابد، نيازمند به علت خواهد بود و د آنو مفا

. وجود آمده باشد هيچ موجودي نيست كه وصف معلوليت را داشته باشد و بدون علت به
اين قضيه از  .وجود آورده است  كاشف از اين است كه علتي آن را بهپس وجود معلولْ

 زيرا مفهوم ،آيد دست مي از مفهوم موضوعش به ل آنقضاياي تحليلي است و مفهوم محمو
كه توضيح داده شد، عبارت است از موجودي كه وجود آن متوقف بر موجود   چنان،»معلول«

مشتمل بر معناي احتياج و توقف و ) معلول(پس مفهوم موضوع . ديگر و نيازمند به آن باشد
رو، از بديهيات اوليه و  اين  از،دهد ي مزبور را تشكيل مي  كه محمول قضيه،نياز به علت است

براي تصديق به آن  نياز از هرگونه دليل و برهاني است و صرف تصور موضوع و محمول بي
  . )45: ، ص8(» كند كفايت مي

:  از اصل عليت استتجربه منوط به پذيرفتن و استفادهنظر آنان، اعتبار  همچنين از
 موردتجربه ثابت باشد و نتايج وجود اشياءاستفاده از تجربه در صورتي ممكن است كه «

متوقف بر پذيرفتن اصل عليت قبل از  ور قطعي شناخته شود و اين هر دوط تجربه هم به
اقدام به تجربه است؛ زيرا در صورتي كه آزمايشگر به اصل عليت معتقد نباشد و بخواهد آن 

تجربه را احراز نمايد، چون  ردتواند وجود حقيقي اشياء مو را از راه آزمايش اثبات كند، نمي
ها  به وجود علت آن) هاي ادراكي پديده(در پرتو اين اصل است كه ما از راه وجود معلول 

هاي  بت نشود كه علت پديدهنيز تا به كمك قوانين عليت ثا... بريم مي پي) اشياي خارجي(
تناسب با  مختلف و متغير و حاكي از ابعاد و اشكال گوناگون اشياي مادي مادراكي

طور قطعي و يقيني  هاي اشياي موردتجربه را به توانيم صفات و ويژگي هاست، نمي آن
  ).44: همان، ص(» ها قضاوت كنيم هاي مربوط به آن ي نتايج تجربه بشناسيم تا درباره

ي  اصلي كه ازنظر فالسفه(بنابراين اگر در مطلبي تجربي، اصل عليت ناديده گرفته شد 
ي قوانين حاكم بر عالم ذهن و عالم عين و هر  زني درباره ستدالل و گمانهمسلمان، مبناي ا
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دانستن وقوع  نظير تصادفيشك اصل فلسفي ديگري  ، بي)جهان ممكن ديگري است
  .هاي تجربي حاكم بوده است  بر پژوهشرخدادها

دانند و  ناپذير مي اساس، فيلسوفان اسالمي اصل عليت را اصلي عقلي و خدشه برهمين
ند؛ دان اي علمي مي گرفتن اصلي عقلي در پژوهشي فيزيكي را دخالت فلسفي در نظريه ديدهنا

 اي علمي شده است كه اين برداشت خاص  از نظريهي خاصيعني هرگاه چنين شود، برداشت
بالذات ارتباطي با آن نظريه ندارد، بلكه ديدگاهي است كه بر آن تحميل شده است؛ مثالً 

ي  مسألههاي درسي در  كردن دو رويكرد متعارف كتاب پس از مطرح يكي از انديشمندان
بودن پديدآمدن جهان، به  ي اتفاقي برانگيزي درباره كشيدن سؤاالت مناقشه و پيش خلقت
 فرض، بر پردازد و به نقد اين پيش فرض فلسفي داشتن برخي مشاهدات مي ي پيش مسأله

  : زند اساس اصول بديهي فلسفي دست مي
بودن اين نظريه به اين معناست كه كسي با چشم آن را ديده، يا در  اي علميآيا ادع«

اند؟ مگر   به چنين كشفي نائل شده،ي مكرر آزمايشگاهي اثبات شده است؟ آيا در اثر تجربه
 يشگاهي است؟ كساني كه منصف باشندي آزما تكرار يا مشاهده  قابلي آغاز هستي مسأله

شود به  اي است كه تالش مي  نيست، بلكه فرضيهي علمي گويند اين يك نظريه مي
بينيم كه گاهي انفجاري بدون علت  هايي را مي  نمونه،هايي تأييد شود؛ چون در جهان گونه

بر  آورد، ولي اين فرضيه هم مبتني بار مي دهد و نتايجي مشابه به در جايي رخ مي
ي  في يك پديدهفرضي فلسفي است كه عبارت است از پذيرش اصل پيدايش تصاد پيش

بدون علت، اين درحالي است كه براساس يك قانون فلسفي، يقيني و استثناناپذير، هيچ 
شود، اثبات يكي از  گونه كه مالحظه مي همان. آيد وجود نمي معلولي بدون علت به

فرضي فلسفي  ي بسياري از علوم است، بر پيش ترين فرضيات علوم تجربي كه پايه اساسي
 -245: ، صص9(» كنند  آن را رد ميفرضي كه اصول بديهي فلسفي شت، پياستوار اس

 گفتن اين كالم  به مباحث تجربي خالف اصول عقلياسالميپاسخ كلي فيلسوفان ). 246
اين مقدار ثابت و متيّقن « تعبير شهيد مطهري،   دليل بر نبودن نيست؛ بهاست كه نيافتنْ

معلوم  ها خواهد رسيد يا نه  به آن علت علماست كه رويدادها بدون علت نيستند، ولي آيا
  ).147: ، ص10(» نيست

 ايشان براي تبيين علت لختي، آن را به نيروي دروني يا همان ،در بحث كنوني نيز
   :گرداند طبيعت برمي

ي فلسفي  خالصهطريق كتاب   كه قبالً از،اگر گفتار ارسطو را در كتاب مكانيك«
اي كه جسم را  ه اين معنا حمل كنيم كه مقصود وي از قوه نقل كرديم، بي آينشتاين نظريه
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نظر فيزيك  نظر فلسفي، يعني همان طبيعت داخلي جسم است نه قوه از راند قوه از مي
  ).149:، ص3، ج7(» توجيه بعيدي نخواهد بود،)افتد نيرويي كه از خارج بر جسم كارگر مي(

شاهد »طبيعت و لختي«نوان اي با ع قاله شهيد مطهري را در معين همين برداشت 
  : هستيم

اصلي دروني است و لختي و قانون اول نيوتون، اگر  من استدالل خواهم كرد كه لختي«
، 23(» نامد اصلي دروني دانسته شوند، به معناي همان چيزي است كه ارسطو طبيعت مي

  ).251: ص
  : پيش از اين، تبيين عالمه از علت لختي را با اين عبارت آورديم

كند، از فاعل بقاي حركت ساكت   كه فاعل نخستين حركت را فرض مي،ود فرضيهخ«
مقتضاي بيان گذشته، اگر چنين  صورت، به اين در. باشد است و تنها متوجه بقاي حركت مي

، 3، ج7 (»اي اتفاق بيفتد، ناچار فاعل ديگري براي بقاي حركت پيدا خواهد شد حادثه
 ).146 -  145: صص

 ي، هم شأن علم تجربي را حفظ كردهماي بردن از فاعلٌ  عالمه با نامكه پيداست، چنان
 و هم از قانون مسلم فلسفي كوتاه )تواند درپي علت باشد چون علم نيز به سهم خود مي(

  .نيامده است
 ممكن است فاعل مباشر حركت، بنابر قول فالسفه، كه اينشهيد مطهري نيز در تبيين 

  :گويد ي حركت قسري باشد، چنين مي ، علت ادامهطبيعت شيء باشد و همين طبيعت
كنند، روي قرائن خاصي علت مباشر  ي ديگري نظر مي  كه از دريچه، فالسفه!آري«

دانند، بلكه محرك مباشر جسم را همواره طبع خود  حركت جسم را نيروي خارجي نمي
كه آن  واه آندانند؛ خ اي كه با خود جسم يك نوع اتحاد وجودي دارد، مي جسم، يعني قوه

روي اين نظريه، فاعل مباشر حركت هر .  حركت طبيعي باشد يا حركت قسريحركت
 و حتي حدوث حركت نيز اثر ي خارجي د با خود جسم است نه قوهاي متح جسمي قوه

اثر مستقيم نيروي خارجي تنها اعداد آن . تواند بوده باشد ي نيروي خارجي نمي بالواسطه
ي مباشر حركت  شود و آن قوه ناميده مي» طبيعت« كه اصطالحاً ،ي متحد با جسم است قوه

حدوثاً و بقائاً با جسم، يعني طبيعت جسم، حدوثاً و بقائاً همراه آن است؛ يعني علت حركت 
  .حركت موجود است

و همچنين » شود خارج از جسم بوده باشد فاعل مباشر حركت نمي «كه اينالبته اثبات 
ي  خوانند، خارج از حوزه مي» طبايع«ها را به نام   كه فالسفه آن،ساماثبات قواي متحد با اج

گونه مناقضتي ندارد و تنها با اصول فلسفي قابل  فيزيك است و با اصول فيزيكي هم هيچ
  ).148: ، ص3، ج7 (»نفي و اثبات است
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 كه ،طور كه از اين عبارات پيداست، اثبات علتي دروني يا همان طبيعت شيء همان
ي فيزيكدان  ي كار فيلسوف است و نفي و اثبات آن برعهده باشر است، در حيطهعلت م
  .نيست

ند، دانشمندان ديگري نيز درپي ا طوركه عالمه و شهيد مطهري درپي علت لختي همان
 است و ي معقول پرسش ماْندپرسش از علت لختي يا قانونِ. اند تبييني صحيح از اين موضوع

ي  مثالً مقاله. شود اي تلقي مي ي از علت، تفسير فلسفي ناشيانهنياز تفسير لختي جسم به بي
به همين مطلب پرداخته است، نيكوست كه به » علت لختي چيست«مفصلي با عنوان 

ي تاريخ تبيين علت لختي  بخشي از اين مقاله بپردازيم كه به ابطال ديدگاهي درباره
  :كند قول مي ن را چنين نقلنويسنده ابتدا اظهارنظر يكي از پژوهشگرا. پردازد مي

دن آن با شيئي كر مرتبط تا زمان نيوتن، تنها تالش چشمگير براي تعيين منشأ لختي«
پذير تجربي باشد، بياني فلسفي بود و  ي آزمون كه گزاره اصل ماخ بيش از آن.... خارجي بود

برداشتي داشت،  بر هاي لختي ماده را در  ويژگيخاص كه هر دو نسبيت عام و جا آن از
 كه عبارت بود از ويژگي ذاتي ،تر از لختي ارائه نشد و فراتر از تعريف نيوتون از لختي عميق

  . ماده، چيزي گفته نشد
هاست  اين اظهارنظر صحيح نيست، مدت«: دهد چنين به مدعاي او پاسخ مي سپس اين

راي ب العملي لختي هاي عكس دانند كه قوه كم متخصصان فيزيك گرانشي مي كه دست
، 26 (»شود هاي ايزوتروپيكي نظير جهان ما، با اثرات گرانشي نسبيت عام تبيين مي جهان

  ).901: ص
 

  گيري نتيجه. 8
و شهيد مطهري بر اصل آزمايش فكري خرده عالمه طباطبايي رسد  نظر مي به

 از آن جهت كه آزمايش فكري ،ها نقل شد، آزمايش فكري گيرند و در عباراتي كه از آن نمي
  : فلسفي خرده گرفته شد-ود، نقد نشد؛ بلكه از دو جهت بر اين روش علميب

  عبارتي، اين روش غيرقابل مساوي با روش آزمايشگاهي نيست؛ به  اين روشكه ايناول 
تر  شود آن را به حدس نزديك هايي آزمايشي است كه مي نقد و رد نيست، بلكه حدس

 مخالف روش آزمايش فكري نيستند، يشمنددرواقع، اين دو اند. دانست تا آزمايش واقعي
  .دانستن آن با استدالل علمي معتبرند ارزش بلكه مخالف هم

ي شرطي برقرار   در آزمايش فكري يادشده، تالزم ميان مقدم و شرطي قضيهكه ايندوم 
رود و   پيش ميي ثابتصطكاكي انجام شود، متحرك با سرعتا است و اگر حركت بر سطح بي

براي احراز اعتبار و صحت اين  قضيه نيز هرچند كه ظرف تحققش . ايستد مياز حركت بازن
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 شده در آزمايش فكري ي شرطي مطرح عالم ذهن و فرض باشد، صرف برقراري تالزم قضيه
مانند زماني  توان به براي توجيه ارتباط اين آزمايش فكري با عالم عيني نيز مي. كافي است

همچون وجود عايق و (شمرديم  ن لوازمي عيني ميداد كه وجود علت عيني را سبب رخ
نداشتن يكي از شرايط عالم  ، تحقق)يافتن شدن تدريجي سرعت تا توقف اصطكاك و كم

 ي فلسفي زمينه گرفتن پس اما ناديده. ي آن شرط بدانيم نيافتن الزمه طبيعت را سبب وقوع
شرط  نداشتن كاككنيم اصط در چنين توجيهاتي ناممكن است، در جايي كه اظهار مي

ايم، يا هنگامي كه  چنين حركت ثابت و پايداري است، درواقع عليت را معتبر شمرده
نظر گرفته باشيم، باز هم به عليت  ي ثبات يا حركت ثابت را عاملي خارجي در زننده برهم

آوريم و  حساب نمي با تحليلي ذهني، برخي عوامل را به حتي در جايي كه. ايم اشاره كرده
 نكردن علت گيريم، بايد ملتفت باشيم كه نيافتن يا لحاظ  علت را مؤثر درنظر نميمثالً

  . مساوي با نبودن آن نيست
پس اگر در آزمايش فكري يا مدل علمي، مفاد قانون عليت درنظر گرفته نشود، عمالً آن 

شده در آن، سبب و دليل  ي شرايط توصيف آزمايش فكري عقيم خواهد شد، چراكه همه
 راهبري ذهن به نتايجي مشخص است و اگر عليت، سببيت و داللت ملغي شود، براي

  . شود وجه مي آزمايش فكري بي
دست  ي مدنظر به مسألهآنچه با بررسي سخنان عالمه طباطبايي و شهيد مطهري در 

آفرين نيست، بلكه ادعاي رقيب  آيد اين است كه آزمايش فكري خاص گاليله مشكل مي
ي عليت دارد و هم ناخواسته، خود اين  ي قاعده زدن بر ريشه  تيشهاست كه هم سوداي

ي آزمايش فكري گاليله نيز براي   گويي تضعيف اوليه.كند اثر مي مايش فكري خاص را بيآز
  هاي غيرقابل بر سر انصاف آوردن مخاطبي بوده كه اين آزمايش فكري را برآمده از آزمايش

كه هر دو  هاي فكري نيست، چنان رد كلي آزمايش سوفرد دانسته است و موضع اين دو فيل
ي تفسير و برداشت از اين  جاي تالش مضاعف براي رد اين آزمايش فكري، به توبيخ شيوه به

 . اند آزمايش فكري روي آورده
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