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 چکیده 
ي از مسائلی که در طول تاریخ توجه دانشمندان را به خود معطوف داشته، رابطه

شناسی برآمده از چنین تفکري است. از یونان باستان اجزاي عالم با یکدیگر و هستی
و  دانان و فیلسوفان بسیاري به تحقیق و بررسی در این زمینه پرداختهتاکنون فیزیک

اي که کشف یک گونهعموماً نتایج تحقیقات و تفکرات آنان ازیکدیگر متأثر بوده، به
بنیادینی در خط فکري گروه دیگر شده است. با پیشرفت    مسأله باعث تغییر و تحوالت

شناسی عالم ایجاد و باعث شد در ي جدیدي در نگرش هستیفیزیک جدید دریچه
فرسایی کنند. تلر از مقایسه با گذشته، اندیشمندان به طرز متفاوتی در این زمینه قلم 

کرده دیدگاه هاي جدید فیزیک متأثر است و سعی دانشمندانی است که از یافته
انگاريِ برآمده از فیزیک کالسیک را ابطال کند و به دیدگاه خودش که بر جهانی بخشی

گرا و مبتنی بر رابطه مبتنی است، بپردازد. در این نوشتار سعی شده دیدگاه تلر با  کل
اي و نامساوي بل» گرایی رابطهي او در این زمینه، با نام «نسبیت، کلمحوریت مقاله 

ي به اصول وجودشناسی حکمت متعالیه، نقد و ارزیابی شود. نتیجهود و باتوجهتبیین ش
گرایی عالم ماده  این تحقیق تأکید دارد که روش تجربی، جزئی است و براي اثبات کل

مناسب نیست، بلکه با اصول کلی و فلسفی مانند وحدت شخصی وجود، اصل علیت و 
شک تري به این امر مهم دست یافت. بی توان با استدالل کاملضرورت بالقیاس، می 

تر از هستی هایی میان فلسفه و فیزیک، در فهم بهتر و کاملبرقراري چنین دیالوگ
 راهگشا خواهد بود.
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 . مقدمه1
هاي متفکران است. اندیشمندان نظام جهان همواره از دغدغهي مدلی کلی از ارائه 

اند و در این میان، فالسفه هاي بسیار متفاوت و بعضًا متناقضی براي این مسأله ارائه دادهمدل
اند. الزم و دانان ازجمله متفکران اصلی هستند که به چنین موضوعاتی پرداختهو فیزیک

اند، هاي کلی که براي تبیین نظام جهان ارائه شدهلضروري است که بتوان از میان این مد
ي هاي جدید علم سازگارتر است. مقالهی را انتخاب کرد که با عقل و منطق و با پیشرفتمدل
ي نسبیت و نامساوي بل را تحلیل کند سعی بر آن دارد که با نگاهی متفاوت، ابتدا مسأله  1تلر

اي خود را جایگزین این نگاه گرایی رابطهیدگاه کلانگاري، دو با تبیین و نقد دیدگاه بخشی
شناسانه از به عالم سازد. در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه او، به بررسی این نگاه هستی

 کنیم.پردازیم و شقوق مختلف این دیدگاه را ارزیابی میدیدگاه حکمت متعالیه می
فلسفه صورت گرفته، این اي بسیاري که بین فیزیک و رشته با وجود تحقیقات میان

و جستجو میان کتب و مقاالت، موضوعی نو و بدیع دارد که از به بررسی پژوهش باتوجه 
کشاند. تحقیقات ي نقد و بررسی میي فیزیک تلر را به بوته منظرگاهی متفاوت، دیدگاه فلسفه

عنی شده مؤید این مطلب است که با وجود اهمیت موضوع، درخصوص این مسأله، یانجام
اي عالم بر مبناي اصول و مبانی حکمت متعالیه، از منظر این دو صاحب نظر، گرایی رابطهکل

 هیچ پژوهش و تحقیقی صورت نگرفته است. 
 

 3هاي بليدر نامساو  2. بررسی استدالل مقادیر تاشته2
فرضی عمیق، درخصوص جایگاه هستی شناسی نقض نامساوي بل به دلیل وجود پیش

برانگیز است، فرضی که تالش دارد حقایق را با شهود ما هماهنگ سازد. آنچه تأملپیشاست؛  
 با فیزیک کالسیک در نوع نگاه به عالم هستی است. 4تفاوت نظرگاه مکانیک کوانتومی

هاي بل، با بیان مقادیر تاشته، بسیار ساده است. ذرات یک خاصیت استدالل براي نامساوي
دهد: باال (+) یا پایین گیري دقیقاً یکی از دو مقدار را نتیجه میهر اندازه  .دارند  5به نام اسپین

اي آماده شده، به آنها ویژه  6ي یکتايبستهدر حالت هم  Bي  و ذره  Aي ). دو ذره مثالً ذره-(
در یک راستا  B و A شود که در جهت مخالف حرکت کنند. اگر ذراتاجازه داده می

 50دهند. در هر جهت مشخص، احتمال  نتایج مخالف را نشان می  گیري شوند، همیشهاندازه
بر گیري بپذیرد و عالوهدارد که یک ذره منفرد، مقدار مثبت یا منفی را در هنگام اندازه 50-

گیري دو ذره در هاي مختلف اندازهآزمایش ها همبستگی دارند. در سلسلهآن، اسپین 
بسته هستند. براي ، اما همچنان همي پیچیدههاراستاهاي مختلف، نتایج هرچند به روش 
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ي مشخص شود، همیشه یک نتیجه گیري میاینکه چرا هنگامی که اسپین در یک راستا اندازه
 کنیم.ها اشاره میشود، دالیل مختلفی ذکر شده است که در ادامه به برخی از آندریافت می
 ذره در هر جهتی که امکان  ،گیريهاي ساده آن است که پیش از اندازهیکی از فرض

سنجش براي آن وجود دارد، حاوي خاصیت معین اسپینی است که اگر در آن جهت 
 7شدگیکند؛ این فرضیه، تاشتگی یا تعییني آزمایش را تعیین میگیري شود، نتیجه اندازه

 شود.مینامیده 
 در نظر  8واقعفرض دیگر آن است که ذراتی را که تاشتگی دارند، با فرض تعین خالف

گرفت. فرض شود که براي هر جهت یک مقدار قطعی وجود دارد؛ مثبت یا منفی، که این 
 آید.گیري شود، به دست میمقداري است که اگر در آن جهت اندازه

 گیري  کند. اگر ذرات در زمان اندازهموضعیت، یک فرض طبیعی دیگر را فراهم می
در یک جهت معین، به چیزي   Aي  طور گسترده از هم جدا شوند، نباید مقدار چرخش ذره به

طور خاص، مقادیر باید انجام دهد. به B گیرد با ذرهتصمیم می B وابسته باشد که آزمایشگر
این  .کندانتخاب می B گیري روي ذرهبراي اندازه B آزمایشگر کهمستقل از جهتی باشند 

 هاي بل کافی است.العاده ساده براي نامساويدو فرضیه براي یک اثبات فوق 
اند که در آنجا به فرضیاتی که بر این مبتنیشده و باتوجههاي انجامبه آزمایشباتوجه

هاي مخالف وابسته نیستند، کاربرد ي جهت گیري بر رومقادیري هستند که به تنظیمات اندازه
هاي دهد که باید بسامدهاي نسبی این مقادیر در جهتي تنظیمات نشان میي مجموعه ساده

هاي نسبی که بسامد ها نشان دادهمختلف، نامساوي را برآورده سازد. اما بسیاري از آزمایش
شده نشان اند. دالیل ارائهینی شدهبپیش بل هايبا احتماالت کوانتومی، در تخطی از نامساوي

تر از نور  توان براي ارسال نشان حامل اطالعات سریعدهد که از نقض نامساوي بل نمیمی
هاي مربوط به نسبیت از تاشتگی و موضعیت، بررسی نیاز است که استدالل .استفاده کرد

 ي نسبیت بازنگري شود.شود و ماهیت نظریه
 

 ي نسبیت از دیدگاه تلر نظریه  . ارزیابی نقش و جایگاه 3
ی، حرکتی کندتر از سرعت نور دارند ها و تأثرات علّي نشاناین اعتقاد وجود دارد که همه

است  9EPRي معروف نوري وجود ندارد. این اصل برگرفته از مقالهو هیچ اصل انتشار فوق 
 صورت خالصه در زیر شرح داده شده است:هاي آن بهکه استدالل
  ي اول: نسبیت + همبستگی = تعین مقدار و ارزشمرحله 

اي که بسته باشند؛ به این معنا که در شرایط ویژه مقادیر ممکن است به یکدیگر هم
در جهت مشابه  Aانجام شده است، هنگامی که اسپین  jدر جهت  Bگیري بر روي اندازه
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وجودنداشتن انتشار فوق نوري،   گیرد، مقدار معینی وجود دارد. نسبیت از طریق اصلقرار می
اتفاق  Aتواند بر چیزي اثر بگذارد که در طرف افتد، نمیاتفاق می Bگوید آنچه در به ما می

شدن گیري کنیم، تأثیري بر مشخصاندازه  jرا در جهت    Bویژه اگر تصمیم بگیریم  افتد؛ بهمی
توان به این نتیجه رسید یدر این جهت یا جهت دیگر نخواهد داشت. بدین ترتیب م  Aمقدار  

اي که در  گونهکند، بهزمان را محدود می  –که نسبیت فقط ارزش واقعی مقادیر در نقاط فضا  
دانان به این مرحله شرایطی که یک مقدار غایب یا نامعین باشد، دیگر کاربردي ندارد. فیزیک

 م:پردازیها میاند که در ادامه به برخی از آنانتقاداتی وارد کرده
  به اینکه اگر بعضی از مقادیر آن نتوانند این استدالل باتوجه  10طبق دیدگاه آلن استیرز

ارزش مشخصی و معینی را در یک نقطه بدست آورند، این خود یک حقیقت مشخص و معلوم 
 در مورد آن نقطه است، قابل خدشه است. هر چند بر این ادعا اعتراضاتی وارد شده است.

 اي از شود که مجموعهو اصل محسوب می ي پایهه نسبیت، یک نظریه به آنکباتوجه
 -هاي فضا ها را برآورده سازد، توصیفطرز دقیقی آنقیدهاي کلی است که هر نظریه باید به

ي اتمی تصوري با انرژي واقعی و سرعت نور، ولی جرمی زمان نسبیتی وجود دارد؛ نظیر ذره
تر از نور باشد. رسد نوعی انتشار عاملی سریعکه به نظر می وجود دارد 11خیالی با نام تکیون

ها را رد کرد، اما هنوز هیچ پیشنهاد توان کمک از تکیون استدالل کرده که نمی 12ردهد
 اي براي این فرایند وجود ندارد.مشخص و امیدوارکننده

  نی، تنها زما-ي فضانوعی تماس یا کنش موضعی، به این معنا که مقادیر در یک نقطه
ها مستلزم آن است که ي عّلی مستقیم دارند و این نظریهبا نقاط بسیار نزدیک رابطه

 13تر از نور حرکت نکنند. تلراند، هرگز سریعصورت علّی مرتبطهایی که بهرویدادهاي زنجیره
نامد. پذیرش ي علّی نسبیتی مینوري را نظریه انتشار فوق هر نظریه با کنش موضعی و عدم

کند، یک فرض بنیادي در ي نخست حمایت میي نسبیت که از فرضیه بدون تردید نظریه
 سازند، آگاه نیستند.ها را میشود که حتی از اینکه خود، آن فکر بسیاري از افراد را شامل می

  موضعیت مقادیر معین          14ي دوم:  نسبیتمرحله 
مقدار اسپین یک طرف در یک جهت مشخص، به در اینجا موضعیت به این معناست که 

گیري گیري در جهتی بستگی ندارد که آزمایشگر در طرف دیگر براي اندازهتنظیمات اندازه
نوري انتظار کند. این همان چیزي است که از اصل وجودنداشتن انتشار فوق انتخاب می

 رود.می
  نامساوي بل          15+ موضعیتر)(تعین مقادیقطعیت           نسبیت  ي سوم:مرحله 
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با  2و  1ام؛ اینکه نتایج گام کند که قبالً اشاره کردهگام سوم فقط به چیزي داللت می
را بدون اشکال و  2و  1هاي رسانند. این مرحله صرفاً گامیکدیگر مفهوم نامساوي بل را می

 گیرد.پیچیدگی دربرمی
شود، نقض نامساوي بل، نسبیت با شکست مواجه میبه این مقدمات، در صورت باتوجه

دقت بررسی شود تا مشخص شود کدام مرحله دلیل ایجاد این درنتیجه باید مراحل فوق به
 شکست است. 

 

 از منظر تلر  16انگاري. بررسی دیدگاه بخشی4
 انگاري. تعریف بخشی1.  4

متشکل است از افراد، شود که جهان طور ضمنی شامل این ایده میگرایی بهمکانیک
 هايدهد. هر فرد فهرستی از خود و ویژگیزمان یا آنچه شما را شکل می-ها، نقاط فضااتم

اي مانند تراکم جرم یا توده و وزن آن دارد. مطمئناً روابطی وجود دارد که بین افراد غیررابطه 
تري ، جرم بزرگي با جسم دومشود، مانند این واقعیت که یک جسم، در مقایسهبرقرار می

کند انگاري بیان میشود. بخشیانگار میشناسی بخشیدارد. همین نگاه منجر به یک هستی
اي دارند سازي، از افراد تشکیل شده است و افراد خصوصیات غیررابطه که جهان براساس رابطه

. این بدین اندساز شدهاي، رابطه و تمام روابط بین افراد، براساس ابتناي خصوصیات غیررابطه 
داشته باشند، سپس دو  Rاي با نام ، بایکدیگر رابطه2و  1معناست که اگر دو شیء، مانند 

داشته باشند،  2و  1اي مشابه با هاي غیررابطهترتیب ویژگی، به2"و  1"شیء دیگر، مانند 
طی را کنند. تلر چنین ارتبارا براي یکدیگر ایجاد می Rاي همچون هم رابطه 2"و  1"لزوماً 
انگاري که صورتی از تصورمان از  نامد. او مدعی است که ما ناخودآگاهانه به بخشیمی 17ابتناء

ي فکر حال همهشود و درعینصراحت اعالم نمیجهان است، تمایل داریم، این تمایل هرگز به
 است.تأثیر قرار دادهما را تحت

از طریق دالیل مکانیک ي نسبیت و رد آن انگاري در نظریهکاربرد بخشی 2. 4
 کوانتومی

شود که فرض انگاري به این شکل مطرح میهاي نسبیتی، بخشیدر کاربرد براي نظریه
اي یا خواص بنیادي و زمان و خواص غیررابطه -ي نقاط فضامنحصراً درباره کنیم نظریه

و  18موضعیکنیم، کنش رود، هنگامی که ما این فرض را میکار میها بهتقلیدناپذیر آن
 شود. درستی اعمال میبه 19نوريانتشار فوق عدم

شود. یک حالت به کار برده می 20نهیدر مکانیک کوانتومی چیزي به نام اصل برهم
تواند را به یک ذره نسبت دهد. حالت دوم می pتواند یک ویژگی مثل مکانیک کوانتومی می
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نظر گرفت که به معناي واقعی کلمه، با توان یک حالت سوم را در باشد. سپس می pویژگی َ
دهد و را نشان می pشده، نه کردن دو حالت اول تشکیل شده است. این حالت اضافهاضافه

نحوي اي در نظر گرفته شود که بهگونهتواند بهاست که می  q، اما یک ویژگی جدید، مثل  pنه َ
اي در نظر گرفته گونه ذرات بهتکه جفزمانی .باشد pو َ p هايکردن ویژگیناشی از اضافه

نسبت داد،   Bي  را به ذره  yو خاصیت    Aي  را به ذره  xشود که در حالت اول بتوان خاصیت  
توان چنان در نظر گرفت که طور مشابه میشود. حالت دوم را بهتر میاین وضعیت پیچیده

از دو حالت  نهینسبت داده شود. اما در حالتی که برهم Bبه  yو َ Aبه  xخاصیت َ
 Aاي مربوط به وضوح هیچ خاصیت غیررابطه شده وجود دارد، در این وضعیت، بهگفتهپیش

ي نهی، در وضعیت ابتنائی نسبت به آن قرار گیرد. قضیهي برهموجود ندارد که رابطه Bو 
انگارانه صحبت کند که از پیش، فرض ي موضعیت بخشی بل تمایل دارد که درخصوص ایده

به تئوري تواند به معناي کنش در یک مکان محدود باشد. باتوجه ده است و فقط میگرفته ش
گیرد. اگر نوري صورت میانتشار فوق شرط عدمعلّی نسبیت، کنش در یک مکان محدود، به

ي هاي ما با نظریهشود، تجربه فرض گرفتهانگاري، پیششناختی، بخشیموضعیت هستی 
ي علّی نسبیتی باید کارا باشد، کند که یک نظریهر موجه مینسبیتی، این انتظار را بسیا

جز در حالتی ضرورت کارآیی داشته باشد. بهشود، بهنوعی که آنچه موضعیت عّلی نامیده میبه
ي کوانتوم  ي کوانتوم موضع ابزاري شدیدي اتخاذ کند، نظریهکه فرد درخصوص نظریه 

 گرایی نادرست است.گوید بخشیمی
 

بررسی تناقض نامساوي بل و نسبیت از طریق همبستگی میان دو  . 5
 ذره 

رخ دهد؟ دانشمندان براي پاسخ   yو    xگیري همبستگی بین  چگونه ممکن است در اندازه
اند که بعضًا با یکدیگر سازگار نیستند و حتی در برخی به این سؤال دالیل مختلفی ارائه کرده

فرض انجام ها مثل همیشه با این پیشبحث آزمایش کنند.موارد یکدیگر را نقض یا رد می
تواند آن را از یک سنجش، شوند که نور نمیاي انجام میگونهها بهگیريپذیرد که اندازهمی

رسد که نتایج روي یک طرف باشد. بنابراین در این شرایط، به نظر می  .به دیگري تبدیل کند
گیري طور احتمالی مستقل از یکدیگر و تنظیمات اندازه، باید بهy و    xرسد که نتایج،  نظر میبه

 روي جناح دور باشد؛ این مستلزم آن است که:
  x,y| i,j, AB(4) p) = (x|i,Apλ)(y|i,Bpλ)(λ           پذیري)(ضرب 
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 i در جهت A در زمانی که x یعنی، احتمال مشترك برابر است با احتمال دریافت
گیري اندازه  j  در جهت B هنگامی که y يافت نتیجه شود، ضربدر احتمال دریگیري میاندازه

 .λشود، هردو مشروط به می
اي ضرب موضعیت را  گونهناپذیري، بهطور انکاريهاست که تمام ادبیات بل بهدرواقع سال

که ضرب به نوري از نسبیت. ازآنجاییانتشار فوق تشکیل داده و متکی بوده است به اصل عدم
رسد نسبیت به شود، مجدداً به نظر میست و نامساوي بل نقض میمعناي نامساوي بل ا

 شود.چالش کشیده 
همچنین این امکان وجود دارد که یک ارتباط علّی بین نتیجه یا جهت، در یک طرف، و 

طور کامل اي را به تواند نتیجه این ارتباط می .ي آن در طرف دیگر وجود داشته باشدنتیجه 
ي [انتخابی] ما، صرفاً بیان دارد که با چه احتمالی ممکن تعیین کند، یا در چینش واتاشته

است آن نتیجه رخ دهد. اما این تنها منشأ احتمالی همبستگی نیست. ممکن است یک علت 
اثر  yو  xبر هر دو نتیجه،  مشترك وجود داشته باشد، یعنی برخی عوامل در گذشته که

ها بیشتر یا کمتر به هم مرتبط باشند، تا اینکه شانسی دخیل گذارد، باعث شود که آنمی
آید اهمیت دارد، بنابراین باید بیشتر ي علت مشترك، براي آنچه در ادامه میباشد. این ایده

 بررسی شود.
 پذیرياي در ضرباستقالل نتیجه. بررسی پذیرش یا رد استقالل پارامتري و  1.  5

براي بررسی این مبحث باید دقت کرد که تعصب و تأثیر :  پذیري. تحلیل ضرب1.  1.  5
پذیري اثر گذاشته و باعث ایجاد یک از مقدمات ضربانگاري، در کدامناخودآگاه نگاه بخشی

 اده دانست:) ضرب را معادل تقارن دو شرط س1948(  21واقع شده است. جرتاي خالفنتیجه 
 ي در یک طرف (استقالل پارامتري: در این شرط نتیجهx  برايA  وy  برايB از ،(

) در طرف دیگر مستقل Bبراي  jو  Aبراي  i __گیري «پارامتر» گیري (اندازهجهت اندازه 
 است:

PA(x|i,λ)= pA (x | i,j,λ)     و      PB(y|j,λ)= pB (y | i,j,λ) 
  ي بر روي شده در هر دو طرف، نتیجهگیريهاي اندازهبراي جهت  اي:استقالل نتیجه

براي  xي ي براي طرف دیگر مستقل است؛ با این بیان که یا نتیجهیک طرف، از نتیجه 
کنیم، شرط می Bگیري ي اندازهبراي نتیجه y، همان است که ما روي Aگیري روي اندازه
 یا نه.

PA(x|i,j,λ)= pA (x | i,j,y,λ)      و  PB(y|i,j,λ)= pB (y | i,j,x,λ) 
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   شوند، که درنهایت به ما نامساوي اي باهم به ضرب منجر میاستقالل پارامتري و نتیجه
هاي شود، حداقل باید یکی از استقاللدهد. ازآنجاکه نامساوي بل به تناقض منجر میبل را می

 اي نادرست باشد.پارامتري یا نتیجه
جرت چنین استدالل کرده که اگر : . بررسی و تحلیل استقالل پارامتري2. 1. 5

نوري توان از این اصل براي فرستادن یک پیام فوق استقالل پارامتري شکست بخورد، می
کند. اما چگونگی این جریان بر این وضوح از نسبیت خارج میاستفاده کرد. این ادعا او را به

مایشگران قرار گیرند. ، تحت کنترل آزjو  iگیري، مبناست که در ابتدا، پارامترهاي اندازه
تواند با استفاده از شکست استقالل پارامتري، از انتخاب روشمند مربوط به می Bآزمایشگر 

را افزایش دهد.  Aببرد تا احتماالت مربوط به همکار خود در  چینش یک پارامتر بهره
براي  Aچندان کافی نیست. اما آزمایشگر  Aخصوص یک رخداد براي آزمایشگر دراین

تواند در بینی به تکرارهاي کافی با قابلیت اطمینان بسیار نیاز دارد؛ در این صورت مییشپ 
یکی دیگر از تنظیمات پارامتري را انتخاب کرده باشد، از چیزي که دیده است،   Bصورتی که  

هاي آشکار به فراوانی نسبی متفاوتی دست یابد. اما اینکه نسبیت با امکان ارسال چنین پیام
هاي دقیقی از تغییر اطالعات، وري تعارض دارد، پاسخ صریحی ندارد، چون تحلیلنفوق 

حال، ظرفیت انتقال اطالعات، به بااین .هاي علت و ارتباط بین در دسترس نیستزنجیره 
همان اندازه که براي یک عمل ارتباط علّی نیاز است، آزمایش عملی خوبی است. بدین ترتیب، 

ي اي از علل سازگار با نظریهشود، زنجیرهیی که یک پیام فرستاده میبه بیان فوق، جاباتوجه
تر از نور، در آن مستثنی است. درنتیجه، استقالل هاي سریععلّی نسبیت وجود دارد که نشان

 پارامتري اشکالی ندارد.
اي، براي اثبات تناقض استقالل نتیجه : اي. بررسی و تحلیل استقالل نتیجه3. 1. 5

صورت کامالً تصادفی. ش مشابه، نتیجه باید تحت کنترل آزمایشگران باشد، اما بهدر یک رو
، تحت کنترل jو  iاین روش اساسًا بر این حقیقت استوار است که تنظیمات پارامتري، 

 .آزمایشگران قرار دارند
ي نسبیت، تناقض اي و نظریهکس نتوانسته است میان شکست استقالل نتیجه هیچ

اي، مانند نوعی شود که شکست استقالل نتیجهحال احساس میان دهد. بااینآشکاري را نش
 انگاري وجود دارد.شکست موضعیت است؛ نوعی از موضعیت که در بخشی

با : انگارياي از شکست بخشینیافتن استقالل نتیجه، نمونه. موفقیت4. 1. 5
انگاري ریشه در بخشی اي،شود که استقالل نتیجهاستدالل و بیان دو فرضیه مشخص می

همبستگی باالیی  yو  x، متخصص آمار، بیان داشته که هنگامی که 22 دارد. لینکن موسی
، یا (ج) برخی از xباعث  y، یا (ب) yباعث  xتوان نتیجه گرفت که (الف) داشته باشند، می
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اعمال شده ها ها را تحت تأثیر قرار داده یا (د) ترکیبی از این گزینههاي مشترك، آنعلت
 است. 

انگاري را مفروض داشته است. بدین ترتیب وي تلر معتقد است که موسی تعمداً بخشی
انگاري و بیان وي با قراردادن شرط بخشی .استي خود را بدون صالحیت بیان کرده بیانیه

 آن در واژگان خود، دو فرض داشته است:
شود، ارتباط و همبستگی غیرتصادفی رخ انگاري برقرار میزمانی که بخشی  فرض اول  

 ي علّی مستقیم؛دهد؛ تنها از طریق الف) عمل یک علت مشترك؛ ب) عمل یک زنجیره می
هاي علّی نسبیتی، به يشود، نظریهانگاري برقرار میزمانی که بخشی فرض دوم 

 نوري قائل هستند.انتشار فوق عدم
اکنون با بیان فوق، استدالل و بحث از طریق درنظرگرفتن احتماالت مربوط به آزمایش 

انگاري آسان است. با این بیان که هر نوع همبستگی و ارتباط غیرتصادفی، تنها بل و بخشی
چیز دهد. با اعمال یک علت مشترك و با ایجاد همهشده رخ میاز طریق یکی از دو فرض بیان

ي ، که لیست تمام علل شناخته شده و نامعلوم حذف شده است، عمل زنجیرهλ مشروط در
بدین ترتیب هیچ همبستگی غیرتصادفی مشروطی در  .شودرد می 2علّی مستقیم با فرض 

λ اي برقرار است. ا، استقالل نتیجه وجود ندارد. بدین معن 
بیان داشته که فرض اول، یک حقیقت واضح است  تلر معتقد است که موسی براي همه 

نیز صحه گذاشته است.   2ي بل، بر فرض  ها نوشتن درخصوص قضیه ترتیب، با سالهمینو به
رسیدن به اوجبندد که براي انگاري، راه گریز را در استداللی میانحصار مفروضات در بخشی

هاي حقیقی ها فرضیهي اینحال، همهاین بررسی، در تحقیقات اخیر کشف شده است. بااین
هستند که به توجیه نیاز دارند. این براي برخی بسیار دشوار است و به تبیین مفهوم علت و 

 هاي علّی و معلولی نیاز دارد.زنجیره 
 

 اه تلر از دیدگ 23ايگرایی رابطه . تبیین دیدگاه کل 6
انگاري در نظر جاي بخشیخواند، بهاي میگرایی رابطهتلر معتقد است باید آنچه را کل

اي گرفت؛ نگرشی که در آن، روابط غیرابتنائی وجود دارد، یعنی روابطی که بر خواص غیررابطه 
کم اگر از نسبیت اي با نسبیت سازگار است، دستگرایی رابطهسازها مبتنی نیست. کلرابطه 

هاي ناظرهاي لخت نسبت به یکدیگر، اصل چارچوبی منظور باشد که طبق آن، توصیف 
هاي کوانتومی ي میدانوضوح در نظریهناوردایی لورنتس را برآورده سازند. این موضوع به

زمانی -اي از نقاط فضاابتناي کوانتومی، به مجموعهگیرد که در آن، عدمنسبیتی صورت می
ناوردا بماند،  ، ویژگی هر چیز که شکل آن براثر تبدیل لورنتس24ورنتزل وردايدر یک روش هم
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ي موضعیت علّی انگاري رد و تکذیب شود، دیگر ایدهکه بخششود. تا جایینسبت داده می
 هیچ کاربردي ندارد. 

 اي، باید شامل نوعی شکستنتیجه  دارد که شکست استقالل استدالل تلر بیان می
 اي، غیرابتناء، نظیر شکست استقالل نتیجه  پس یک یا چند نمونه از روابط  .باشد انگاريبخشی

گرایی ارتباطی را فراهم کند. احتمال ازنظر گرایش یا شانس عینی، بدین باید یک نمونه از کل
براي  25معنی که یک شیء داراي احتمال عینی براي نمایش یک ویژگی (ویژگی نمایشی)

. اما براي احتمال  26اي است که صفت دیگري دارد، یعنی نوعی استعداد تقریباً مؤثرشی
شده دادهتري وجود ندارد که دقیقاً مشخص کند که آیا ویژگی نشانی عمیقعینی، هیچ ویژگ

 .آشکار خواهد شد یا خیر
توانند همیشه یا معموالً با هم اتفاق بیفتند، باید هاي نمایشی نمیتلر معتقد است ویژگی

دهد. یک جهان توضیحی موجود باشد از مکانیزمی که این هماهنگی و پیوستگی را نشان می
هایی بدون وابستگی افراد محسوب نگر فضایی براي احتماالت عینی دارد که ویژگیشیبخ
، موضوع دیگري است. دو شیئی با هم تمایل 27شود. اما دستگاه تصادفی داراي هماهنگیمی

دیگر، حقیقت تمایل عبارت طور هماهنگ به نمایش بگذارند؛ بهدارند که ویژگی نمایش را به
شود. ها برقرار میاي است که بین آناشیا، رابطه ویژگی عینی جفتعنوان همبستگی به

اي وجود داشته باشند که نگرها بر این باور هستند که باید خصوصیات غیررابطه بخشی
اي وجود داشته باشد که اي هستند و اگر چنین خصوصیات غیررابطه ساز چنین رابطه زمینه 

اي و هاي غیررابطه وان همبستگی را از لحاظ ویژگیاین روابط از آن به وجود آیند، باید بت
عنوان بیند. همبستگی، بهي دیگري میگونه اي وضعیت را بهگرایی رابطهذاتی توضیح داد. کل
این  .شده با هم، صرفًا یک واقعیت درخصوص آن دو استاشیاي گرفتهویژگی عینی جفت

ست که برحسب قاعده یا اصول اساسی شود، اما نیازي نیواقعیت از حقایق دیگري ناشی می
یا غیروابسته، دیدگاه خود را از هم متالشی کنیم. هیچ مکانیزمی براي تجزیه و تحلیل این 

اي، اموري در جهان موجود است، مانند روابط گرایی رابطه بنابر کل .همبستگی وجود ندارد
سادگی در دسترس نیست. به انگار،ها عناصري از توضیح یک بخشیابتناء، که براي آنعدم

اي باید تغییر متضایف از اینکه چه گرایی رابطهانگار به کلشناسی بخشیبراي گذار از هستی
 نوع حقایق باید توضیح داده شود، اعمال شود.

ي انگاري ما را در سیطرهاي از منظر تلر تا زمانی که بخشیگرایی رابطهتصور دیدگاه کل
تلر معتقد است سردرگمی ناشی از  .شته باشد، بسیار دشوار استادراکی خود در اختیار دا
گونه که انگاري برطرف کرد، همانبخشی توان با شناخت و رد فرضنقض نامساوي بل را می
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گرایی انگاري و کلکند. بخش مهم در تقابل بین بخشیي کوانتوم چنین اقتضا مینظریه 
 ي نسبیت است.ظریهاي، خروج از تفکر کالسیک، با حفظ نرابطه 

تري دارد و این درنهایت باید گفت مکانیک کوانتومی از فیزیک کالسیک موضوع وسیع 
هاي نسبیتی درعوض، انواع علت  .کند تا بیان دارد که نسبیت اشتباه نیستامکان را ایجاد می

انگاري طراحی شده بودند، و حتی وسیعتر، براي به درستی در موضوعاتی که براي بخشی
شوند. اگر است، اعمال می ابتناءورداي لورنتس که در آن درگیر روابط عدمهاي همظریه ن

بینی معماي بل را به معناي تطبیق آن با دیدگاه قدیمی، یعنی جهان "حل و فصل"
طور کامل شکست خواهد خورد؛ و اگر به جاي آن سعی انگار در نظر گرفته شود، بهبخشی
ممکن است  تري براي فکر کردن در مورد جهان اعمال شود،اسبهاي منمعماها روش شود از

 هایی حاصل شود. پیشرفت
 

 اي تلر از منظر حکمت متعالیه گرایی رابطه . نقد و ارزیابی دیدگاه کل 7
فیزیکی،   -دانان مطرح معاصر است، سعی کرده تا از دیدگاهی فلسفیتلر که یکی از فیزیک
خوبی این کار را انگاري بیان کند و به زعم نگارنده، توانسته به بخشیدالیلی براي رد دیدگاه 

انگاري، براي بیان هاي جایگزین بخشیها را دلیلي تلر آنانجام دهد، اما دالیلی که مقاله
کند، از لحاظ عقلی و نهی و تأثیر متقابل عناصر عالم، معرفی میتنیدگی و برهمعلت درهم

گیرد و است. این دیدگاه عنصر رابطه را اصل اولی و پایه در نظر میبرانگیز منطقی مناقشه
اختصار به نهی را بیابد. در ذیل، بهي اصل برهمي مفقودهتالش دارد از این طریق، حلقه

 پردازیم:بررسی این ادعا در قالب دو نقد که هریک دو بخش دارد، می
  نهی، بدون نیاز به دلیلی جداگانه، همدر مقاله تلر سعی شده که براي مبناي امور در بر

اي تلقی شود. آنچه در همین ابتدا  ي همبستگی استفاده شود و این رابطه، اصلی پایهاز رابطه 
ي همبستگی وجود شود، آن است که چه مالکی براي اصل قرار دادن رابطه برانگیز میسؤال 

 توان بررسی کرد:دارد؟ این ادعا را از دو منظر می
  است،  28اي یک اصل اولی و بدیهیگرایی رابطهتلر چنین پنداشته که اصل کلاگر

ي اسالمی، براي آنکه نیازمند مالك عقلی براي چنین مدعایی است. طبق مبانی فلسفه
موضوعی اصل اولی و پایه قرار گیرد، باید چارچوب مشخص استداللی داشته باشد و چنین 

ي اي که در طول تاریخ فلسفه گونهی و اولیه بدانیم، بهراحتی بدیهنیست که یک مسأله را به 
، صص: 12بودن امري داده شده است (اسالمی، با وسواس و دقت خاصی حکم به پایه و بدیهی

اي است که در فرض  گونه بر بداهت تصوري، بهدیگر اصل اولی عالوهعبارت)؛ به232تا  203
یا حتی تشکیک در آن نیست؛ چراکه هرگونه  تردید درخصوص آن، راهی براي اثبات، ابطال 
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بودن آن، بر استفاده فرض و تحمیلیبودن، شک در آن یا پیشاستداللی بر اثبات، غیرواقعی
، 2هایی ندارد (از همان اصل مبتنی است و واضح است که اصل مدنظر تلر، چنین شاخصه

 ).321ص: 
  ست، مسلماً  نیاز دارد که برهان و اگر قائل به آن است که این مسأله یک اصل علمی ا
توان براي بیان اصول علمی، هیچ چارچوبی تعریف کرد و هر ي آن باشد، وگرنه نمیپشتوانه 

تواند اصل علمی قلمداد شود. دیدگاه تلر در این مقاله، چنین برهانی ندارد؛ چیزي می
و این ایراد، بر وجود کند انگاري وارد میي بخشیدیگر، اشکالی که تلر بر نظریه عبارتبه

اي گرایی رابطهانگاري مبتنی است، بر دیدگاه کلهایی بدون مبناي عقلی در بخشیفرضپیش
آید، صرفًا یک ي امور همراه پدید میاو نیز وارد است. اقناع حسی نیز که در اثر تکرار مشاهده

 اقناع روانی است.
  همبستگی مبتنی است، صحیح باشد،   ادعا که بر اصل قراردادن روابط  بر فرض که این

سازد. این مدعا دو چارچوب خواهد داشت برانگیزي را به خود متوجه میباز اشکاالت توجه 
 به مبانی حکمت متعالیه مردود است. اما تبیین مسأله به قرار زیر است:که هر دو باتوجه

 ه دلیل و مرجحی اي که بگونهاگر این روابط همبستگی، خود، مبنا و اصل باشد، به
شود نیاز نداشته باشد، با بیان برهانی در راستاي وجود رابط در خارج، چنین پاسخ داده می

 که:
 ي اول: مقدمهA  وB دو شیء مستقل موجود در خارج هستند؛ 
 ي دوم: بین مقدمهA  وB  ي رابطهr ) .برقرار استr  سبب ارتباطA  وB  با یکدیگر

 شده است)؛
 کنیم ي سوم: فرض میمقدمهr  موجودي است که حیثیت مستقل از طرفین خود

 دارد؛
 ي چهارم: اگر مقدمهr  موجودي مستقل از طرفین خود باشد، مستلزم آن است که

ي دیگري وجود ارتباط دهد و رابطه Aرا به  rي دیگري وجود داشته باشد که یک رابطه
)، rو   Bو   Aمرتبط سازد؛ بنابراین آنچه سه شیء فرض شده بود ( Bرا به    rکه  داشته باشد  

شود به پنج شیء و باز خود این پنج شیء، نیازمند چهار رابطه هستند که این پنج تبدیل می
شود به نه شیء و امر به همین منوال ادامه شیء را به هم مرتبط سازد و پنج شیء تبدیل می

 شود؛ه منجر به تسلسل میکند تا اینکپیدا می
 ي پنجم: تسلسل محال است. مقدمه 
 ) 11نتیجه: محال است که رابطه، خود حیثیتی مستقل از طرفین ربط داشته باشد ،
 ).38ـ 37صص: 
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تنهایی پایه و مبنا تواند بهدرنهایت اصلی که وجودش متکی به طرفین است، خود نمی
 قرار گیرد.
 کل واحد است که ملزوم این روابط همبستگی است،  اگر فرض شود که جهان یک

اي است که بر هیچ دلیل و برهانی مبتنی نیست گونهاما چنین پنداشته شود که این روابط به
شود که در و به عبارتی، به شانس متکی است، از منظر حکمت متعالیه چنین پاسخ داده می

دیدگاه وجود دارد: اصل تأثیر متقابل در   رابطه با چگونگی ارتباط اجزاي جهان با یکدیگر، دو
اشیا، به تعبیر دیگر، اصل وابستگى اشیا به یکدیگر، در مقابل اصل گسستگى اشیا. 

شناسی بر مبناي اصل گسستگى اشیا، یعنى من موجودى هستم براى خود و آن هستی
اگر دیگري   دیگرى موجودى است براى خود. اگر من نبودم، نبودنم به دیگري ارتباطى ندارد.

هم نبود و از همان اول، از متن نظام حذف شده بود، حذف آن به من ارتباطی نداشت. دیگري 
براى خود مستقالً قابل حذف و قابل وجود است و من براى خودم مستقالً قابل حذف و قابل 

 وجود هستم.
جزء،   گوید حذف هرشناسی دیگر به اصل وابستگى معتقد است؛ به این معنا که میهستی

ترین جزء از اجزاي عالم، مساوى است با حذف هر مساوى با حذف کل است. حذف کوچک 
جزء دیگر و مساوى است با حذف کل عالم. این از اصول فلسفى دقیق است که حکمت 

 ).552، ص: 8، ج15کند (متعالیه آن را تأیید می
بط میان اجزاي آن را  توان دیدگاه تلر مبنی بر وحدت عالم ماده از طریق وجود روامی 

ي تأیید کرد، اما این روابط به شانس متکی نیست و مرجح دارد. از دیدگاه مالصدرا مجموعه
خالف واحد اعتباري که عالم یک وحدت شخصی دارد، یک وحدت حقیقی، نه اعتباري. به

ها و غیر از اجزا، چیزي به نام مجموع اثر حقیقی ندارد، بلکه اجزا بر اثر یک سري ارتباط
شوند و درحقیقت، واحد شود، نمایانگر یک واحد میقراردادهایی که بینشان برقرار  می
ي مجموعه، بر اثر تأثیر و تأثر متقابل و ظاهر پراکندهنیستند، در واحد حقیقی، اجزاي به

اند و چون ذاتی است، اثر جدیدي خواهد داشت و حکومت نظام علی، ذاتًا به یکدیگر متعلق
اي ر نوین، به یک موجود جدید مربوط است. درنتیجه، از اجتماع این اجزا موجود تازهاین اث

 ).113، ص: 4شود به نام واحد حقیقی که اثر حقیقی دارد (پیدا می
ي اجزاي عالم با یکدیگر بنابر اصل علیت و بنابر مبحث ضرورت بالقیاس الی الغیر، همه 

تالزم طرفینی دارند و وجوب هر جزئی مستلزم آن است که جزء دیگر هم ضرورتاً موجود 
یافتن به این کشف فلسفی و علمی است که میان حوادث برانگیز است، دستباشد. آنچه تأمل
اتفاق، مثل پریدن یا وزوزکردن یک پشه، تا حوادث عظیم موجود در  ترینجهان، از جزئی

دیگر نوعی تالزم از عبارتاي ضرورى حکمفرماست؛ بهها، رابطه ها و اعماق اقیانوسکهکشان
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ها حکمفرماست، میان اجزاي عالم وجود دارد. با وجود آنکه نوع تالزمی که میان معلول
خورد، ستقیمی میان بسیاري از این اجزا به چشم نمیي مبه شواهد ظاهري، رابطهباتوجه

ي غیرمستقیم، از طریق حاالت مختلف روابط علی و یکی از دالیل این ارتباط، وجود رابطه
اى در معلولی این اجزا با یکدیگر است. پس بنا بر اصل وجوب بالقیاس، میان هر دو حادثه

ي خود آن دو حادثه با یکدیگر رابطهاي ضرورى حکمفرماست، حتی اگر عالم هستى، رابطه
شود که ضرورت ارتباط ذاتی اجزا نیز علی و معلولى نداشته باشند. با این بیان مشخص می

 ).109ـ108، صص: 10، ج15ضرورتی بالقیاس الی الغیر است (
بر ارتباط طولی دیگر تمام عالم حکم واحد جزءداري را دارد که در آن، عالوهعبارتبه 

ي زا، نوع دیگري از ارتباط نیز وجود دارد که در حکمت متعالیه، از آن با نام رابطهمیان اج
ي طولی و عرضی میان اجزاي جهان که لوازمی چون شود. این دو رابطهیاد می 29عرضى

دهد علیت، تشکیک و... را نیز دربردارد، چنان همبستگی و ارتباطی میان این اجزا شکل می
، 8یک نخواهند بود (همان، ج  د، یا اگر یکی از این اجزا مفقود شود، هیچکه یا باید همه باشن

 ).554ص: 
ي ارتباط اجزاي آن با یکدیگر، داند که نحوهصدرا عالم ماده را همچون انسان کبیري می

همچون اعضا و قواي بدن یک انسان است که در عین وحدت اعضا، کثرت نیز دارند و مجموع 
ي واحدي است گویند و چنان است که تمامی این مجموعه مانند سلسلهآن را انسان کبیر مى

اي است که به یکدیگر مرتبط و بعضى به گونهکه طبقات مختلفی دارد که حیثیت آن به 
اي که با حرکت و تغییر هریک از اجزا، اجزاي دیگر دچار دگرگونی گونهبعضى متصل است؛ به

، ص: 4، ج8اخور حال، ممکن است کلی یا جزئی باشد (شوند. این تغییرات به فرو تغییر می
 )57، ص: 3؛ 28، ص: 9؛ 194، ص: 3، ج8؛ 69، ص: 7؛ 495، ص: 6؛ 194

ي حیوان واحد است و منزله ي عالم بهدر تعبیري دیگر، در آثار مختلف صدرا، مجموعه
اجزا شخصیت   یک ازطور که در حیوان، هري اعضاي حیوان واحد است. همانمنزلهاجزائش به 

دهند، اجزاي هاي خویش را سامان میو هویت مستقلی دارند و در ارتباط با یکدیگر فعالیت
سازند که یک وحدت شخصی گونه است که یک مجموعه و کل واحد را میعالم نیز بدین

 ).428، ص: 5دارد، نه وحدت اعتباري (
این بیان که عالم یک واحد  کند. باتري وحدت عالم را اثبات میمالصدرا از راه دقیق
توان وحدت آن را اثبات کرد. دالیل بسیاري براي این ي حسی نمیواقعی است که با مشاهده
نبودن موجودات عالم ماده و خاصیت فناپذیري آنان در این عالم، مدعا وجود دارد. دائمی

نشدن ري و آمارگیريگیوجودنیامدن تعداد کثیري از این موجودات در زمان آزمایش و اندازهبه
تمامی موجودات حاضر، به دلیل کثرت و پراکندگی فراوان، ازجمله دالیل اثبات این مدعاست. 
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ي مالصدرا بنابراین روش تجربه، براي اثبات وحدت عالم روش مناسبی نیست. در فلسفه 
ائل به است و قمراتب و نه حقایق متباینه دانسته  وجود اصیل است و او وجود را حقیقت ذات

گرداند، تشکیک در وجود است؛ با این بیان که وحدت را به کثرت و کثرت را به وحدت برمی
بنابراین وجود یک واحد حقیقی است و وحدت عالم نیز واحد شخصی حقیقی است. صدرا در 

دارد که: «طریق النظر إلى مجموع العالم و یکی از آخرین آثار فلسفی خویش چنین بیان می
احد له وحدة شخصیۀ الرتباط أجزائه بعضها ببعض و له حاجۀ إلى مؤثر غیره أنه شخص و

). گفتنی است که منظور از واحد شخصی، 46ـ45، صص: 10المکانه و حدوثه و افتقاره» (
وحدت عددي نیست؛ چراکه عدد، خود، کم منفصل است و کمیت نیز مانند سایر اعراض، 

بیرون فرض کنیم که عارض بر عالم شود و بگوییم  شود کمیتی ازجزء عالم است و قهراً نمی
ي عالم داخل است. ي عالم، واحد عددي است؛ زیرا هر کمی خود در این مجموعه مجموعه 

تواند عارضی روي عارض عالم شود؛ پس وحدت عددي از آن نظر که یک عرض است، نمی
ه وجود، حقیقت  شود کي حکمت متعالیه ثابت میپس عالم واحد عددي نیست. در فلسفه 

اي دارد که این شود که به دلیل امتناع تسلسل، سرسلسله مراتب است و ثابت میذات
شود و سایر اجزا مراتب وسطی و سرسلسله، در رأس قرار دارد و اعلی مراتب محسوب می

ها نظام علی و معلولی حکمفرماست که به همین علت، به هم وابسته نازله دارند و بین آن
ي ذاتی نداشته باشد؛ چه با واسطه س هیچ موجودي نیست که با موجود دیگر رابطههستند، پ 

و چه بدون واسطه. چنین نیست که یا یکی علت دیگري و دیگري معلول او یا هر دو معلول 
شود. نهایتاً یک علت نباشند. سرانجام ربط ضروري و علی بین اجزا و حلقات عالم حکفرما می

 آنکه:
  ي جزافیه،  است نه تصادف، نه اراده  30اگر نظام حاکم بر جهان نظام عّلی  ي اول:مقدمه

 اند؛نه بخت و اتفاق و نه مانند آن، پس اجزاي این عالم ذاتاً به هم مرتبط و وابسته
 ي لزومی بین ي دوم: هر چیزي که اجزاي آن ذاتاً به هم مرتبط باشند و عالقهمقدمه

 واحد حقیقی است؛ ها باشد، آن شیء و آن مرکب،آن 
  نتیجه: پس عالم که اجزاي آن ذاتاً به هم مرتبط هستند، یک واحد حقیقی است، نه

 واحد اعتباري. 
تأکید صدرا بر تشبیه وحدت عالم به حیوان یا انسان کبیر و نه به اعضاي یک لشکر یا 

د، بلکه آن را  دانتنها عالم امکان را یک شخص میاجزاي یک خانه، نشان از این دارد که نه
ي ي غرب، یک مجموعهداند؛ یعنی عالم ماده را برخالف برخی فالسفهیک شخص حی می

شود مگر براساس ارتباط کند. این وحدت عالم محقق نمیواحد زنده، نه مکانیکی، تعبیر می
ي ذاتی و ضروري میان اجزاي عالم و تأثیر آنان بر یکدیگر و تأثرشان از همدیگر و این به معنا
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اش، آن را به شانس و اتفاق منتهی معناداربودن عالم ماده است و ارتباطی که تلر در مقاله
 ).113، ص: 4دانست، چنین بینش و نگرشی ندارد (می

 

 گیري. نتیجه8
شناسانه به عالم و گیري فلسفی این پژوهش تلقی شود، نوع نگاه هستیآنچه باید نتیجه

هاي منطقی مبتنی باشد و در صورت امکان، دیدگاهی که بر استداللجهان پیرامون ماست؛ 
کم سازگار کرد. ارتباط میان اجزاي عالم هاي تجربی، اثبات یا دستبتوان آن را با آزمایش

هاي فراوان نتوانسته به اي است که علم فیزیک هنوز هم با وجود پیشرفتي پیچیدهمسأله
ست یابد، اما آنچه انکارناپذیر است، اصل وجود چنین ي آن دپاسخی محکم و قطعی درباره

ي اسالمی و پیدایش حکمت متعالیه ارتباطی است. از زمان ارسطو تا بعد از ظهور فلسفه
 تاکنون، در وجودشناسی فلسفی، اندیشمندان بسیاري بر وجود یک کل در عالم ماده کاوش

اند که درنهایت، به وحدت آن بیان کردهي بسیاري دالیل عقلی براي اثبات  اند و فالسفهکرده
است. دانشمندان علوم دیگر نیز به بررسی این نظریه پرداخته و از عالم ماده منجر شده 

اند. امروزه با پیشرفت علوم، خصوصاً اند و آن را آزمودهمنظرهاي گوناگونی بر آن تحقیق کرده
دانان شده است. تلر که یکی از فیزیکفیزیک جدید، براي تأیید این مدعا دالیل مناسبی بیان  

هاي جدید فیزیک کوانتوم، به بررسی به یافتهمعاصر است، سعی کرده با نگاهی فلسفی، باتوجه 
اي خود را  گرایی رابطه ي کلانگاري بپردازد و از این طریق، فرضیه و رد مراحل اثبات بخشی 

توان اند، آن است که نمیان معترفدانان نیز بداثبات کند. آنچه امروزه بسیاري از فیزیک
درستی تبیین هاي فلسفی، اصول کوانتوم و فیزیک جدید را بهبدون وجود مبانی و چارچوب 

ي نامساوي انگاري، در مسألهي خوبی که براي رد بخشی کرد. هرچند تلر با دقت و مالحظه
اي او نقص و یی رابطه گرابل و نسبیت صورت داده، تا حد بسیاري موفق بوده، اما تبیین کل

چنینی که بر مبناي  گرایی اینهاي فراوانی دارد. حکمت متعالیه نیز در اصلِ وجود کل کاستی
رأي است، اما رغم تفاوت در مبانی و روش، با دیدگاه تلر همرابطه در جهان وجود دارد، علی

لی نیز بر آن وارد در جزئیات و شرح این رابطه، با آن تفاوت اساسی دارد و انتقادات مستد
ي وجودشناسی و تفکر فلسفی خود، از طریق اثبات وجود شعور سازد و بر مبناي شالودهمی

دهد. امید است که با پیشرفت براي ذرات عالم، به بسیاري از سؤاالت مبهم کوانتوم پاسخ می
براي   علم و فیزیک کوانتوم و کشف دالیل و چگونگی روابط مرموز میان ذرات عالم، بتوان

اي مستدل نیز شناسی جهان، که بر فلسفهتبیین هرچه بهتر شناخت حقیقت و نگرش هستی
 مبتنی باشد، گام بلندي برداشت.
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