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چکیده

 ی برخ  که )1( است یلی دو دل  ، مشابه يها  شیآزما و انجام    یافتن شاهد تجرب  ین

   .اند  اتم آوردهةت در محدودیبودن اصل علنر یبر فراگ یدانشمندان علوم تجرب از

شود   می نشان داده  رد و یگ  می  قرار ین مقاله مورد بررس   یل در ا  ین دو دل  یا

 حـل   ي بـرا  یا قواعد عقلـ   یت  یاصل عل ) کنار گذاشتن (= ه  یکه در صورت توج   

ت یاصل عل  یقواعد عقل  بر  بنا ی از طرف  یعنی(ایم،     که با آن مواجه شده     یمعضل

ـ  ۀ بر رابطـ   یگر شاهد تجرب  یم و از طرف د    یدان  می  اتم حاکم  ةرا بر محدود    ی علّ

 کـه  ی در صـورت .قات متوقـف خواهـد شـد   ی روند تحق)میافتین محدوده ن یدر ا 

   .ن نخواهد بودین چنیر موارد ایسا) کنار گذاشتن، تعدیل کردن(= ه یتوج

  

 فقـدان شـواهد     ،عـت ی طب یکنـواخت یل   اصـ  ،یقلـ قواعد ع  : کلیدي هاي  هواژ

  .یت علمی فعال،تی اصل عل، مشابههاي آزمایش ،یتجرب
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  مقدمه

لــسوفان و یبــاز مــورد توجــه فری اســت کــه از دیت از جملــه اصــول عقلــیــاصــل عل

 یِنـ یب وابـسته " یتـوان از جهتـ      می ن اصل را  ی ا .است قرار گرفته    یدانشمندان علوم تجرب  

  .ف نمودیف و تعری توص"یعقل

  ادراك نمود وی احساسيتوان با قوا  میگر رایبر شئ داي   شئاتکا و یبستگوا

 ی احساسين معنا تنها در انحصار قوای ادراك ا.افتی عاقله درةتوان توسط قو می

 .رداگر دی دةدیبه پداي  دهی پداتکاو بینی  وابسته  ادراكز توانی عاقله نةباشد و قو نمی

ن اتو میرا  ی حسيگر توسط قوایبر شئ داي   شئتکاا بر ادراك وابسته بودن و عالوه

قواعدي چون  .افتیگر دریرا بر شئ داي   شئاتکا عاقله ةقو و به حکم ی عقلنیطبق مواز

 يبرانه را یزمها  جز این و  ترجح بالمرجح محال است،خواهد  می محدثیهر حادث

را نسبت به اي  ه بودن شئله حکم وابست عاقةد و قونآور  می فراهمیعقلبینی  وابستهك دراا

 ی حسي که به ادراك قوایحسبینی  وابستهن رو تنها به یاز ا .کند  میگر صادریشئ د

  . را مورد غفلت قرار دادی از وابستگيگرینوع دنباید  کرد و توان اکتفا  نمیدیآ میدر

 ین مقاله به بررسی در ا،تیف اصل علی مختصر در مورد تعرانیب نیاه حال با توجه ب

 ها فیزیکدان  ازی اتم از طرف برخةد در محدویاصل علّفراگیري  بر عدم ل کهیدو دل

ل بر ین دو دلی که چگونه اکنیم نشان دهیم سعی میو  میپرداز  می شده استاقامه

 ة قاعد،یعقلاي   به قاعدهی اقامه شده است و چگونه با توجه ضمنی قواعد عقليمبنا

 يری فراگین است که اگر در صدد نفی ما اي مدعاو رنی از ا. شده استی نفیگر عقلید

م مورد دقت قرار یکن  مین ادعا اقامهی اي را که برایلست دالییبا  میمییآت بریاصل عل

  .میکن ی می را نفيگری دی عقلة قاعد،یعقلاي   به قاعدهم که با اتکاییاده و توجه نماد

 را یقی دقيت خود نظرهای فعالۀنیتوانند در زم  می گرچهیدانشمندان علوم تجرب

 آنها .ندیز معطوف نمای خود ني کارةست توجه خود را به محدودیبا  میابراز دارند اما

 کنند که  می اظهاری مطالب،روند  می خود فراتریت علمی فعالة که از محدودیهنگام

  .افتی قرار داد و صحت و سقم آن را دریتوان مورد بررس می

 اتوبوس شروع به وضع قانون در ةندا رانیکار ریک تعمی که یوقت

ت با اعتراض ما ـسیبوط نکند که به حرفه و تخصصش مر میاي  نهیزم

  که تفننيد در نظر داشت که دانشمندیطور هم با نی هم.شود یـممواجه 
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کار ریک تعمی ةه اندازـشود، ب  میود خارجـ خی تخصصةحوز کند و از می

   )443 ،1362 ،ورببا( . است"يآدم عاد"اتوبوسة ا رانندی

  : گفته شده است)Newton(وتن یه در مورد نن است کیا

ۀ مـسلم   ک نابغـ  یـ وتن  یـ ، ن ی آراء علمـ   يبند در کشف و ابداع و صورت     

 ده و درجــه دومی ناســنج،تعــارض لکــن در فلــسفه، ســخنانش، پر.اســت

  )204 ،1369 ،برت(. دینما می

 يری بحث فراگ،یعیوم طب دانشمندان علی تخصصة از حوزها رفتن فراترن ی از ایکی

ر است و ی فراگی اصل، عاقلهة طبق حکم قوین اصل از طرفیا . استتیاصل عل

 به ی تجرب از علمايی برخگری از طرف د اما؛باشد  نمیاز شمول آن مستثنااي  محدوده

 از .اند  اتم شدهةن اصل در محدودی ايری که ذکر خواهد شد معتقد به عدم فراگیدالیل

م یینما  مین نکتهی را معطوف به این دسته از علماء تجربین مقاله توجه این رو در ایا

، یعقلاي   به قاعدهی و توجه ضمناکه آنها تنها با استناد به مشاهده و تجربه و بدون اتک

 ؛ بلکهاند  اتم اقامه نکردهةت در محدودیاصل عل ر بودنی فراگیاستدالل خود را بر نف

 ،باشدت ی اصل عليری فراگ که رايگری دی عقلة داده و قاعد را مبنا قراریعقلاي  قاعده

  .اند  کردهینف

آورند  می  اتمةت در محدودی اصل عليری فراگی نفي که برایاگر به استداللها  آن

اي   به قاعدهین و اذعان ضمنکردند که با مبنا قرارداد  مینمودند و مشاهده میتوجه 

ن صورت در یکنند، در ا ی می را نفيگری دیل عقة و محرز گرفتن آن قاعده، قاعدیعقل

 .نمودند  می تأمل،نددورآ  میز مقدمات استدالل خود به دست که ايندیجه و فراین نتیا

 اصل يری فراگیآورند به نف  می به آنچه که در تجربه به دستاتکاتنها و با ها  آنرا یز

 ی استدالل بر نفي مبنایعقلاي   اگر قاعده واند نکرده ، مبادرتمحدودة اتمت در یعل

ن قاعده ی نظر خود را متوجه ایستی باها ، آنباشد  می اتمةر محدوددت ی اصل عليریفراگ

اي   به قاعدهبا اتکاها  آن است و یعقلاي   قاعده،ن قاعدهیند که ایند و مشاهده نماینما

   .ندینما ی می را نفيگری دی عقلة قاعد،یعقل

 گرچه ،دخوهاي  هی در ابراز نظری تجربم علولمايتوان گفت که ع  مینیعالوه بر ا

 آنها .د بودن نخواهیعیالطب بعدماگیري   فارغ از موضع،باشد  میعتیمربوط به عالم طب
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آگاه آن و ناخوداند  دهی را برگزی فلسفیمبنایاي  هین دارند که در هر ابراز نظریغفلت از ا

  ن است که یا .دارند  می عرضه، خودۀیرا در ضمن نظر

 ، نیواه نـو  ـاز علوم خواه کهن خـ     اي    چ رشته ی ه يولوژیزیک تا ف  یزیاز ف 

ر لحـاظ فـارغ     ـ از هـ   یعیتواند به خود ببالد که از تعصبات مابعـدالطب         ینم

  .)11 ،1361 کوستلر،(  استودهــب

راجع به امـور  یدانان وقتیاضیعت و ری علوم طبيبه نظر کانت علماو 

 یاز نـوع   تواننـد   نمی کنند، ی می ز تلق عنوان و آن را محر    اي    هیعت نظر یطب

 حداقل ها ق آن یرا به هر طر   یز.  صرف نظر کند   یعیمابعدالطبگیري    موضوع

  در هـر   رهیـ و غ .. . مـاده و حرکـت و مکـان        چـون    یم و تصورات  یمفاه ةباردر

 ن باشد یبر ا ها     آن ي اگر در ظاهر ادعا    یحت. د داشته باشند  ی با یصورت وضع 

  .)196 ،1377 ،يمجتهد( کنند  می کاریباساس اصول تجر برکه صرفاً

و است ه  موجيکارها   آنی و بررسی تجرب علماييها استداللتأمل در  ،ن مبنایبر ا

 تأمل ،دی متعارض به نظر آ)یفلسف( یعقلاي  هی با نظرها استداللن یند ایآنجا که فرا

  .طلبد  میراتري  قیعم

  ی فقدان شواهد تجرب،تی اصل عليریفراگ

 ۀ رابطيری اتم از حکومت و فراگة بودن محدود مستثنای مدعیتجربعلماي  از یبرخ

ر از ین جهان غیاهاي  دهی پدی بر تمامی علّۀن باورند که رابطین عده بر ایا. اند  شدهیعلّ

ت یاصل عل  وی علّۀ رابطن محدودهیدر ا.  آن حاکم استیانات داخلیجر تم و اةمحدود

 ضرورت ت ویتوان با اصل عل  نمیدهد،  میمحدوده رخن ی آنچه را که در است ویحاکم ن

 يریت تفسیعلانات داخل اتم بر اساس اصل یر جریتفس. ر نمودیف وتفسی توصیعلّ

گاه که  را آنیز.  صورت خواهد گرفتیکیزی تفکر متافي و بر مبنا خواهد بودیکیزیمتاف

 ي را براي، شاهدمینمایتجربه مراجعه   آزمون وةبه حوزاي  هین نظرید چنیی تأيبرا

دگاه خود یان دی بيبراها  ر آنیتعب. افتیم ی اتم نخواهةمحدود ت دریحکومت اصل عل

   :باشد  مینین چنی ا،ن موردیا در

 ل و یـ  دال  عمـدتاً  ي، دفـاع از جبرانگـار     یدر فقدان هرگونه شاهد تجرب    

  .)336 ،1362 ،بابور( دارد یفلسف یمبان
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 اتم است به ةت بر محدودیستن اصل عل که همان حاکم دانيانگاردفاع از جبر

 . دانسته شده استی و فلسفی عقلمبنایی بر ها فیزیکدانه از ن دستیطرف ا  ازیدرست

ن محدوده ی که آنرا بر ایم در صورتیافتین اصل نی حکومت اي برای شاهد تجربیوقت

را یز .یل تجربی خواهد بود و نه به دلی و عقلیل فلسفین حکومت به دلی ا،میحاکم بدان

را اي  داند و محدوده  میز حاکمی اتم نةدر محدود را )تیاصل عل(ن قاعده یا  عاقلهةقو

  .شناسد  نمی از شمول آنمستثنا

   هین نظری اینقد و بررس

ـ  ۀ حکومت رابط  ی استدالل بر نف   -1 فقـدان شـواهد    ل  یـ  اتـم بـه دل     ة در محـدود   ی علّ

ن یا . اقامه شده است   "ر نبودن است  ل ب ی دل یافتن تجرب ین"اصلِ   ي، آشکارا بر مبنا   یتجرب

ن استدالل  ین رو ا  یاز ا . ب داده شده است   یترتاي    ن قاعده ی به چن  یاستدالل با توجه ضمن   

 و  ی فلـسف  ی به مبـان   چنین نظري با اتکا    و    بهره گرفته است   یفلسف  و ی عقل یبانخود از م  

انـد،     داده بیـ ن صـورت ترت   یـ  را بـه ا    ی که استدالل  ین کسان یبنابرا. ان شده است  ی ب یعقل

راسـتن  یاگـر در صـدد پ      ند و ین استدالل توجه نما   ی خود در ا   ی فلسف یست به مبان  یبا می

ـ با مـی  زیـ ن اسـتدالل ن   یـ  هستند، در ا   ی و عقل  ی فلسف ی از مبان  یعلوم تجرب  ن یست چنـ  ی

  )2(.دن را به کار بندينظر

تن افی نیعنی ،ین مشکلیبا برخورد به چن  وین معضلین جا با توجه به چنی در ا-2

ن ی چنيو براکنیم  ارائه یهیست توجیبا  می،ی علّۀ رابطة مشاهدي برایجربشواهد ت

ت ی اصل علیعقل  وی بنا بر قواعد فلسفی از طرفیعنی. میا شوی جوي مفرّیمشکل

انات یمورد جر ن حکومت دری بر ایگر شواهد تجربیو از طرف د حکومت مطلق دارد

 یی رهاي برایاهحل نمود و ر ن مشکل رای ایستین بایبنابرا. ده نشده استی د اتمداخل

  . ا شدیل جون معضیاز ا

ـ  ۀر بودن رابطـ   یفراگ"ه  یمل توج تواند شا   می ن مورد یا ما در  مفرّ -3  ةا قاعـد  یـ  "ی علّ

 اما آنچه   . باشد ،شود  می  که گفته  يگریا موارد د  ی و   "ل بر نبودن است   ی دل ی تجرب افتنین"

 ت در یـ ه حکومـت اصـل عل     یـ توج  و یفـ اسـت ن  ده  ین رسـ  ان عده از محققـ    یکه به نظر ا   

ة قاعـد انـد     ه ننمـوده  یـ  و توج  یو نف اند     اتم بوده است و آنچه که به آن نپرداخته         ةمحدود

ه ننمـوده و حکومـت   یـ  را توجافتنیـ  نةقاعدها   آن."ل بر نبودن است   ی دل ی تجرب افتنین"
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ن یـ ه ایـ  توجعـدم   ویعقلـ اي   با حفظ قاعـده یعن ی؛اند ه نموده یت را توج  یمطلق اصل عل  

ر یـ  فراگ یعنـ ی ،يگـر ی د ی عقلـ  ةه قاعـد  ی توج  و بحث در صحت و سقم آن، متوجه        قاعده

  . اند  شده،ی علّۀبودن رابط

 عاقله آن را ة قول بر نبودن گرفته شود کهیتواند دل ی می در صورتیافتن تجربین

 قله عاةقم آن قو است و در مورد صحت و سیعقلاي  ن قاعده که قاعدهی ا.دید نماییتأ

 اتم شده ة در محدودی علّۀ رابطيری فراگی استدالل بر نفي مبنا،دهتواند نظر د می

 ۀ رابطيریل بر عدم فراگی را دلی که فقدان شواهد تجربی در استدالل کسانیعنی. است

م فرض شده است و با مسلّ) ل بر نبودن استی دلیافتن تجربین(ن قاعده یا اند  گرفتهیعلّ

محدودة در  رابطۀ علّی يری فراگیعنی ،گری دی عقلة قاعد،ن قاعدهیابودن  ی به قطعاتکا

 یو فقدان شواهد تجرباند  ب دادهین استدالل را ترتی که چنیاگر کسان.  شده استی نف،اتم

 ن استداللی خود در ای عقلةمتوجه قاعداند  دانسته رابطۀ علّی يریل بر عدم فراگیرا دل

ل بر ی دلاً قطعیافتن تجربیا نی آیعنی. نمودند  میاعدهن قیمتوجه ارا شدند، بحث خود  می

 که بر شود  مین قراریگاه مسئله از ا ن قاعده را اثبات نمودند آنی ایوقتنبودن است؟ 

 ۀ رابطيریفراگ(گر را ی دی عقلة قاعد،توانند  می دانستن آنی و قطعیعقلاي   قاعدهيمبنا

ن یتوانند از چن نمیاند،  قاعده بحث نکردهن ی که در صحت ای اما تا وقت. کنندینف) یعلّ

  .رندیجه بگیرا نت رابطۀ علّی يریعدم فراگ) یفقدان شواهد تجرب(اي  مقدمه

 اصل يریل بر نبودن است و عدم فراگی دلیافتن تجربین( ن دو موردیر از ایغ -4

 رد،یرد توجه قرار گن معضل موی از ایتواند جهت خالص  می کهيگریموارد د ،)تیعل

 ي برا بشریه توان معرفتیتوجا ی نهین زمیق در ای تحقي برال الزمیساه ابزار و ویوجت

معلومات  ه اطالعات ویتوجا ی دهد  میار کوچک رخیبس ياین دنیشناخت آنچه که در ا

 نهین زمی در اي داوري برای به اطالعات الزم وکافیابی  دست وبشر تا زمان حاضر

  . باشد  می)انات داخل اتمیجر(

ه هر کدام ی توجيمعنا اد شده چگونه خواهد بود؟ وین موارد یه هر کدام از ای توج-5

  باشد؟   میاز آن موارد چه

ه حکومت مطلق یتوج گردد و می  آن بازیبه نف رابطۀ علّی ر بودنیه فراگیتوج: الف

  . ردیگ  میگردد، صورت  می آن منظوري که براین اصل توسط استثنائیا
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 .گـردد  می ن قاعده بازی ای به نف"ل بر نبودن استی دلی تجربافتنین"ة  ه قاعد یتوج: ب

 .مینداشـته باشـ   اعتقـاد  ین حکمـ یم و به چن یل بر نبودن ندان   ی را دل  ی تجرب افتنی ن یعنی

ـ  یو ن اند     نموده  را ابراز  ي نظر نی چن یشمندان علوم تجرب  ی از اند  یچنانکه برخ   یافتن تجرب

  .اند ل بر نبودن ندانستهیرا دل

پالنـک  (يو: دیگو یم Morfy)( یجواب مورف  در(Einstein) نشتیان

Planck(   تـوان در     نمـی  را با وضـع حاضـر امـور        تیعل دارد که اصل  قبول

ـ  ،ق کـرد  یتطباتم   یداخل انیمورد جر  جـه را   ین نت یـ  خـود او هرگـز ا      یول

ت در یـ آن است که اصـل عل    لیدل "قی تطب تیعدم قابل " نـیه ا ـنگرفت ک 

  .)288 ،1354 ،پالنک( )3(نداردد وـوج یـخارج اتیعالم واقع

رد یگ  مین عدم استنتاج از آن جا نشئتیگرفته نشده است، ااي  جهین نتیاگر چن

ک ی  پالنکي مورد اذعان و در ذهن آقا"ل بر نبودن استی دلی تجربافتنین"ة که قاعد

 را ین حکمیدانست و چن  میل بر نبودنیافتن را اگر دلیاو ن.  نبوده استیامر قطع

 آن را ی اتم، نفیانات داخلی جرت بریق اصل علیدانست از عدم تطب ی می قطعیحکم

  .نمود  میاستنتاج

 به ناقص بودن و محدودة اتم تجربه و آزمون در ي الزم براوسایله ابزار و یتوج: ج

ل ساخته شده وسای ست ابزار ویبا  میای یعنی. گردد می  موجود بازينامناسب بودن ابزارها

ن مورد اعتقاد نداشته ی در ایم و به نقصی و مناسب بدانینه را کافین زمی تجربه در ايبرا

ق در ی تحقي الزم را برال را صائب ندانسته و ابزار و وسایين نظریکه چن ا آنیم و یباش

  . می بدان و ناقصیر کافینه غین زمیا

 ن مـشکل  ـیـ  از ا  ی خالصـ  يه برا ـ است ک  يگریه د ی بشر، توج  یه توان معرفت  یتوج: د

  دونيدادهایـ  دراکه بشر توان پـرداختن بـه رو  ة آنند که قوی مدعی برخ.ابراز شده است 

  . را نداردیاتم

 ت، محصول جهل  یکه عدم قطع  اند    دهین عق یکدانان بر ا  یزی از ف  ياریبس

  است کـه   ين معرفت بشر  یادیت بن ی از محدود  یست، بلکه ناش  یموقت ما ن  

 و  ي جبـر   کـه   قلمـرو اتـم    يدادهایـ ون کـه ر   ـیـ همواره ما را از دانـستن ا      

  .)337 ،1362 ،بابور( دارد می بازاند   نیمتع
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ن یکه در ارا  دراکه بشر توان پرداختن به آنچه ة آن است که قوی برخةدین عقیابنابر

  .  بشر محدود استی و توان معرفتدهد، ندارد  میمحدوده رخ

نه ابراز شده ین زمیکه در ا است يگریه دی تا زمان حاضر، توجيه معلومات بشریتوج: و

  . افته استینه دست نین زمی در اي داوريبشر تا زمان حاضر به اطالعات الزم برا. است

 ک کوانتـوم یت در مکانیه عدم قطعــبرآنند ک .. .کدانانیزی از ف  يمعدود

 یلیتفـص هـاي     مسیـ نان معتقدند کـه مکان    یا.  ماست یمربوط به جهل فعل   

ـ  داًی وجود دارد که اک    یاتم دون ـ  .انـد   ي و جبـر   ی علّ  نیـ ن ا یک روز قـوان   ی

 خواهـد گـشت   ق ممکـن    یـ  دق ینـ یب شیخواهد شد و پـ    افته  یها    مسیمکان

  .)335 ،1362 ،باربور(

  .نهین زمیقات در ایهات با توجه به روند تحقین توجیک از ای هر یابی ارز- 6

ر بر اگ. هوده خواهد نمودی بمحدودة اتم را در یقاتیت کار تحقیه اصل علیتوج: الف

 پرداختن به آنچه که در ي برایوجهن صورت ی در ا،ت حاکم نباشدی اصل علمحدودة اتم

 بسته محدودة اتم در یقاتیتحق ۀکارنام دهد وجود نخواهد داشت و  مین محدوده رخیا

   )4(.خواهد شد

ز مـستلزم خاتمـه دادن بـه        ی ن "استل بر نبودن    ی دل ی تجرب افتنین"ة  ه قاعد یتوج: ب

 ل بـر نبـودن    یافتن را دل  ین م و یافتی ن ياگر شواهد . شود  می محدودة اتم  در   یقاتیکار تحق 

در  رابطـۀ علّـی   افتنیـ  يق بـرا  یـ  پـرداحتن بـه تحق     ي برا یلین صورت دل  یم، در ا  یدان می

ـ  ین م و یافتی ن ي است که اگر شاهد    ین در حال  یا. م داشت ی نخواه محدودة اتم   یافتن تجرب

ت خـود را همچنـان      یـ م گـشت و فعال    یاهد خـواه   به دنبال ش   ،میستل برنبودن ندان  یرا دل 

  . م دادیادامه خواه

 الزم وسایل بزار واگر ا. دینما  می را مجازیقاتی الزم، کار تحق وسایله ابزار ویتوج: ج

م تا به ابزار و یورزبنه اشتغال ین زمی درایقیقات عمی به تحقیستین بایام بنابریندار را

ن ی را در ایقاتی کار تحق،وسایل ه ابزار وین توجیاابر بن.میابیب الزم و مناسب دست وسایل

   .دیمورد تداوم خواهد بخش

. دارد می  بازمحدودة اتمقات در یرا از پرداختن به تحقاو   بشریه توان معرفتیتوج: د

هوده ی بين کاری پرداختن به چن،ستی نين کاری چني مناسب براة قوياگر بشر دارا
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 محدودة اتم  را دریقاتی کار تحقة بشر پروندیتوان معرفته ین رو توجیاز ا. خواهد بود

   .بستخواهد 

محدودة  در یقاتیاطالعات الزم سبب بازماندن پرونده کار تحق ه معلومات ویتوج: و

 ،ار نداردین مورد در اختی دراي داوري را برا الزماگر بشر اطالعات.  خواهد شداتم

تواند به   مید و هرچه کهیافزاینه بین زمیدر ا به اطالعات خود تواند  می هرچه کهیستیبا

  .نه اشتغال ورزدین زمیا  دریقاتیکار تحق

  ن مواردی ایابیند ارزیفرا

 را در یقاتیهات کار تحقین توجی از ایشود برخ  مین همان گونه که مشاهدهیابنابر

 ةحدودم  را دریقاتیهات کار تحقین توجی از ای خاتمه خواهد داد و برخمحدودة اتم

  شود ویاصول عقل  که مربوط به قواعد ویهاتیان توجین می در ا.دیتداوم خواهد بخش

هوده یب  ویتقای، مستلزم خاتمه دادن به کار تحقدهدمورد توجه قرار را  یاصول عقل

مربوط   نگردد ویقواعد عقل  که مربوط به اصول ویهاتیتوج و ن کار خواهد شدیشدن ا

 ةو پروند  نمود را متوقف نخواهدیقاتیکار تحق ،شود استداده به آنچه که بشر انجام 

   .ه خواهد داشتاهمچنان گشوده نگ  رایقاتیتحق

   مشابههاي  شی آزما،تی اصل عليریفراگ

 محدودة اتمت در ین باورند که اصل علی بر ایعین علوم طبا از محققگری دیبرخ

مشابه هاي  شیاز آزماها   آن حاکم بودمحدودة اتم ن اصل دریر ارا اگی ز؛ستیحاکم ن

هاي  شیاز آزماها   که آنیدر حال. یافتند می مشابه دست نتایجبه  مورد اتم خود در

 یعی از پژوهشگران علوم طبیبرخ. اند افتهیج مشابه دست ن به نتایمحدودة اتممشابه در

ر بوده گیکدیه و مانند یشبها  شین آزمایکه ااند  ب دادهی را در مورد اتم ترتیهای شیآزما

 یشیکه از هر آزمااند  مشاهده نمودهاند،   اما بر خالف آنچه که انتظار داشته،است

به ها  ن رو آنی از ا.گر متفاوت استیش دی آزماۀجیبه دست آمده است که با نتاي  جهینت

مشمول اصل  دهد تحت ضابطه و  میدرون اتم رخ که آنچه که دراند  دهیجه رسین نتیا

ها  ت قرار داشت آنیاصل علحکومت  تحت محدودة اتمانات یر جر اگ.باشد  نمیتیعل

ن یاز ا. یافتند می مشابه دست نتایجمشابه خود در مورد اتم به هاي  ست از آزمونیبا می

  . ستی حاکم نمحدودة اتمت بر ین عده اصل علیرو به نظر ا
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ن را یش معــیک آزمــایــ چــون )Dirac ()5( دراكیسیــکــدان انگلیزیف

 نتـایج م، احتمـال دارد بـه       یه تکـرار کنـ    یـ ط اول یشـرا ا همان   ب ن بار یچند

  .)213 ،3  ج،تا ، بییطبائطبا( .میمختلف برس

 ت دریـ و حکومـت اصـل عل   رابطـۀ علّـی      منکر تحقـق  ها    کدانیزی از ف  ین رو برخ  یاز ا 

  . اند  شدهمحدودة اتم

  هین نظری ایبررس نقد و

 نتایجل به دست آمدن     ی به دل  محدودة اتم در   رابطۀ علّی     حکومت ی استدالل بر نف   -1

ب داده  یـ  ترت "عـت ی طب ینـواخت  کی" یِ عقل ة بر قاعد  مشابه با اتکا  هاي    شیمتفاوت از آزما  

 ینفـ  ، رابطۀ علّـی   يری فراگ یعنی ،یگر عقل ی، اصل د  ین اصل عقل  ی به ا  شده است و با اتکا    

از را  یـ  ز .ستیـ ن  حـاکم  محـدودة اتـم    در رابطـۀ علّـی      :دیگو  می  که یاستدالل. شده است 

 مـشابه  نتایج انتظار به دست آمدن .امده استی مشابه به دست ن   نتایجمشابه  هاي    شیآزما

رد کـه امکـان دارد،      یپـذ   نمـی   را ين نظـر  ی و چنـ   مشابه داشـته اسـت    هاي    شیآزما را از 

 را نمـوده  ین استداللی که چنیرا اگر کسیز.  مختلف به بار آورد  نتایجمشابه  هاي    شیآزما

هـاي    شی مختلـف از آزمـا     نتـایج  ةآن صورت از مـشاهد      در ،تداش ی م ين نظر ی چن ستا

  . دید  نمیيدادین رویه چنیر از توجیناگز ر منتظره وی غيدادیمشابه خود را مواجه با رو

مشابه به هاي  شی متفاوت از آزمانتایج به دست آمدن يکه بر مبنا یانن کسیبنابرا

 يتوجه خود را معطوف به مبنا یستید، بانینما  میاستدالل رابطۀ علّی يری فراگینف

 ،عتی طبیکنواختیاصل  یعنی ،ی عقلاي قاعدهها  آن. ندین استدالل نمای خود در ایعقل

و . اند کرده ی را نفیگر عقلین اصل، اصل دی دانستن ای قطعيگرفته و بر مبنا را محرز

 جنتای در صورت به دست آمدن ،نددانست  نمیی را اصل قطعیکنواختیاصل ها  آناگر 

 بر ندتوانست  نمید ودنید  نمی مواجهیمشابه خود را با مشکلهاي  شیمتفاوت از آزما

 ر بودیفراگاین رابطه اگر  و بگویند دنیاستدالل نما رابطۀ علّی يری فراگی آن به نفيمبنا

  )6(.دی مشابه به دست آنتایجمشابه هاي  شیست از آزمایبا می

 ی اسالمۀان فلسفیا در بی  و)Uniformity of nature( عتی طبیکنواختی اصل -2

عت در موارد ین آن است که طبی مب،"جوز واحدیال  ما جوز وی ما یمثال فحکم اال"

عت در موارد مشابه بنحو متفاوت یست که طبین گونه نیا  ودینما  میکسان عملیمشابه 
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 را که يرگیمار دین دارو بی همد،ینما  می را درمانی خاصيماری که بیداروی. دیعمل نما

 مورد  در دوي واحديتوان گفت که دارو  نمی را دارد درمان خواهد نمود ويماریهمان ب

ن رو یاز ا. اثر گذارد و دوگونه اثر از آن ظاهر شودمتفاوت  مشابه امکان دارد به دو نحو

 ،یاشته باشند، امکان ندارد که داروی از هر لحاظ مشابهت ديماریک بیاگر دو مورد از 

 متفاوت در دو يری تأثیعنی .دیگر را معالجه ننمایمورد د د وی را معالجه نماک موردی

 همواره مورد ، استی عقلةک قاعدین قاعده که یا و.  مشابه از خود به جا گذاردنۀیزم

  .ردیگ  مین قرارا محققیتوجه ضمن

  دومة اما قاعد. استیهمان اصل سادگ) م تجربهی تعميوتن براینظر ن در( اول ةقاعد

المقدور به علل مشابه منسوب  ید حتیبا  می مشابه رایعیطبهاي  معلول" ن است کهیا

ر شد که هرگاه ین تقریدا کرد و چنیپتري  یاضین اصل صورت ری بعدها ا."دانست

وادث را معلول ـد آن حید، باـت کننــی حکایمختلف  از حوادثیمعادالت مشابه

  .)215 ،1369 ،برت( )7( دانستی مشابهيروهاین

ست یبا  می کهیحال  در. مختلف به دست آمده استنتایجمشابه هاي  شی از آزما-3

ه یعت را توجی طبیکنواختیست اصل یبا  میاین جا یدر ا. دی به دست آ مشابهنتایج

هاي  شیه آزمایآن توج ز متصور است وی نیا راه سومی ،ت رای اصل عليریا فراگی ،میکن

 اصل يری فراگ،عتی طبیکنواختیاصل ( ن سه موردیک از ای ه هریتوج. مشابه است

 ما یرهای وکند  می رهاایم   که دچار آن شدهیمشکل  ما را از) مشابههاي آزمایش ت ویعل

  .ن سه مورد خواهد بودی از ایکیه یق توجین مشکل از طریاز ا

  ن موارد یک از ایه هری معنا ومفاد توج-4

عت در موارد ین که طبیست که اعتقاد به ان معنا ای به ایکنواختیه اصل یتوج: الف

عت در موارد مشابه به یم که طبیمعتقد باش م ویکند، نداشته باش  میکسان عملیمشابه 

  .  امکان داردین حکمیکند و چن  میمتفاوت عملهاي  گونه

 گردد و به محدود نمودن آن منجر می  آن بازیت به نفی اصل عليریه فراگیتوج: ب

   .شود می

 که صورت گرفته است ییها شیان آزمای تشابه میمشابه به نفهاي  شیه آزمایتوج: ج

   .میمشابه ندانایم،   را که انجام دادهیشهاییآزما یعنی .گردد می باز
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  ن مواردیه ای توجیابی ارز-5

 پـژوهش  ةقاعـد  ق وی تحقیختن مبان یعت سبب فرور  ی طب یکنواختیه اصل   ی توج :الف

 مـواد   ي بـر رو   یقـات ی پژوهشگران اگـر در مراکـز تحق       .شد خواهد   یعی علوم طب  ۀنیدر زم 

 .دهنـد   می را انجامين کار ین اصل چن  ی به ا  یک توجه ضمن  یکنند، با     می قیمختلف تحق 

ن کـار بـا   یـ م، ایابیـ   می آني برا رایاحکام م ویده  میش قراریمورد آزما  رااي    مادهوقتی  

ز همان احکـام را خواهـد       یش ن ی مورد آزما  ة ماد  مشابه ةرد که ماد  یگ  می ن فرض صورت  یا

 در  یافتن احکـام  یـ  ،ن باشد که مواد مشابه احکام مشابه ندارند       یاگر نظر ما ا    اما    و .داشت

ن قاعـده   ی از ا  ن رو پژوهشگران  یااز  .  خواهد بود  ی جزئ فرد و   منحصربه ي، امر يا دهمورد ما 

ـ ا  و .دهند ی م دامهن قاعده کار را ا    یقات خود با اتکا به ا     یدر تحق  برند و   می بهره ن قاعـده   ی

 توجه خـود را معطـوف بـه         یهرگز محقق  .ردیگ  نمی قرارها     آن یهیجه توج هرگز مورد تو  

 مـا   .دهـد   نمی ن جهت از خود بروز    ی را در ا   ین توجه یکمتر  و دینما  نمی ن قاعده یه ا یتوج

ت یه عدم موفق ی توج يم که برا  یابی  نمی موفق نشده است  اي    نهی را که در زم    یهرگز محقق 

 را  يمـاران متعـدد   ی را کـه هـر روز ب       ی پزشک .ل نشان دهد  ین قاعده تما  یه ا یبه توج خود  

ن پزشـک   یـ اگـر ا  . دیکند، درنظر آور    می زیتجوها     آن ي را برا  ید و داروهای  ینما  می نهیمعا

ز ی درمـان او تجـو     يبـرا  دارویی نه نموده و  ی که او آن را معا     يماریافتن ب یمتوجه درمان ن  

د یـ آ  مـی   ذهـن او    به ن نظر یا ا ی آ ؟دینما  می به ذهن او خطور    ي چه نظر  ، بشود استکرده  

 کـه   دارویـی ن  یتوسط هم  شناسد و   می گر است که او را    یمار د ی مشابه آن ب   ،مارین ب یکه ا 

مـار را معالجـه ننمـوده    ین بیـ ن دارو ایا مداوا نموده است اما ا او ر مار داده است  ین ب یبه ا 

 ثار متفاوت از خود به جا گذاشته اسـت و          در دو مورد مشابه آ     ي واحد ي دارو یعنی ؟است

 دایـ ن نظـر را پ یـ ن پزشـک ا یـ ا آن که ای و .باشد  نمینادرست  ویمنطقری غین اتفاق یچن

گر یکـد یده است، با نمو  می که او تصور مشابهت آن دو رايماریمار با آن بین ب یکند که ا   می

شـک در صـورت     ن پز یـ  ا ؟ص مشابهت دچار خطا شده اسـت      ی و او در تشخ    مشابهت ندارند 

ه اصـل   یـ  سـراغ توج   رود، ی مـی  ه چـه موضـوع    یـ  سراغ توج   به ین اتفاق یمواجه شدن با چن   

عـت  ی طب یکنـواخت یه اصـل    یـ ن توج ی بنابرا ؟شص خود یه تشخ یا توج یعت  ی طب یکنواختی

  . دینما  نمی اصلنیه ای توجه خود را متوجه توجیست و هرگز کسی نیمعقول هیتوج

 یقاتی، سبب توقف کار تحقیکنواختیه اصل یوجز همانند تیت نیه اصل علیتوج: ب

  .خواهد شد
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اگـر  . گـردد   مـی  نـه ین زم یـ ق در ا  یـ مشابه سـبب تـداوم تحق     هاي    شیه آزما یتوج: ج

مـشابه بـر    هـاي     شیآزمـا به   یابی م، در صدد دست   یمشابه ندان انجام شده را    هاي    شیآزما

 ذیابه تـشح مـش هـاي   شی آزمـا  یابیـ   در جهـت دسـت     کـامالً  ذهن خود را  م آمد و    یخواه

 و بـاز نگـاه      یقاتیمشابه سبب تداوم کار تحق    هاي    شیه آزما ین رو توج  یاز ا . م نمود یخواه

  . گردد  مینهین زمیق در ای تحقةداشتن پروند

  ن مواردی ایابیند ارزیفرا

ه ی خواهد شد وتوجیقاتی کار تحقن موارد سبب ادامۀی از ایه برخین توجیبنابرا

 را یقاتی کار تحقیه قواعد عقلیتوج. شود ی میقاتیحقت تیگر سبب توقف فعالی دیبرخ

 .گردد  مینهین زمیقات در ای سبب تداوم تحقیوهشژت پیه فعالیتوج دهد و  میخاتمه

 ،ردیگ  می صورتیگر عقلی قواعد دي بر مبنایه قواعد عقلین عالوه بر آنکه توجیبنابرا

  .گردد نیز می یوهشژت پیه آن سبب توقف فعالیتوج
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  ها  نوشت یپ

ق یاز طر  ودیآ  نمی مشابه به دستهاي آزمایشق ی از آنجا که تنها از طری شاهد تجرب-1

 مشابه هاي آزمایشز از انجام ی متمایلی دل،ز امکان به دست آمدن آن وجود داردی نيگرید

م ی خواهي شاهد آثار مشابه مسلماًهاي آزمایشگر در اثر انجام ی به عبارت د.دانسته شده است

ت خواهد بود که مشابه یلد اصل عیؤ م)ها فیزیکدان از یبه نظر برخ( یصورتن آثار در یاما ا .بود

 ةل عدم مشاهدیت به دلی اصل علی در نفها فیزیکدان از ی مورد توجه برخين نظری چن.باشند

 بطور مطلق ها فیزیکدانگر از ی دی اما برخ. مشابه بوده استهاي آزمایشآثار مشابه در اثر انجام 

ل ی به دلمحدودة اتمت را در ی اصل عليری فراگ،مشابهری مشابه و غهاي آزمایشو بدون توجه به 

 و ی شاهد تجربةعدم مشاهد(ن دو وجه ین رو ای از ا.اند  نمودهی نفی تجربي شاهدةعدم مشاهد

  .ردی قرار گیست جداگانه مورد بررسیبا  میز است کهیل متمای دو دل) مشابههاي آزمایشانجام 

 مورد توجه )positivists(ها  پوزیتیویست از زمان ی فلسفی از مبانیراستن علوم تجربی پ-2

  .قرار گرفته است

عه را یمابعدالطب  تام مرگي با فخر و سرفراز یمنطقهاي    ستیویتیمجمع پوز 

انگاشـت و در     مـی  اوهیلسوفان را نه باطل که      ی ف یکیزیات متاف یمدع اعالم کرد و  

راسـته از  ی بنا نهـد پ یعلم خواست یم عه از خانه علم بود و ی روفتن مابعدالطب  یپ

 و منطبق بـر تجربـه و        یکیزیمتاف دگاهیمسبوق به هر گونه د    ری و غ  یعلمری غ آرا

فارغ از    و یر تجرب یپذ ن اثبات یقوان مشتمل بر   و یرونی و ب  ی مضبوط حس  ةمشاهد

  ) بیست و یک،1369برت، (ا یع نهان اشیغور در طبا

م یدر مورد تعم Capleston پاسخ به کاپلستون  در،Bertrand Russell  برتراند راسل-3

  :دیگو  می،تیاصل عل

شخص  .وجه صورت گرفته است یم بیک تعمینجا ید که در ایآ  میبه نظرم

علت همه  ست کهین نیه این قضی ایـ معن؛ علل استيکدان در جستجویزیف

   .)216 ،1362، راسل(شود   میدایجا پ

ا آن کـه    یـ م که وجود نـدارد      یی بگو ،دا نشد یم که اگر علت پ    یکن  می راسل سؤال  ياز آقا  و ما 

   .میدا نکردیما آن را پ وجود دارد وم ییبگو

مختلـف  هـاي   نـه ی در زمییها شی و از آن جمله انجام آزما ي انجام امور  ي داشتن مبنا برا   -4

ا یـ ت یـ  جهـت فعال  و مـا را در دهـد   مـی ار سنجش را بـه مـا رائـه       یمبنا، مع .  است ي ضرور يامر

 .دهـد   می را نشان ها    تیزان صحت و سقم فعال    ی نموده و م   یم راهنمای یده  می  که انجام  یقاتیتحق
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ایـم   انجـام داده  يا نهی که در زمییها  آزموني هم برايری در کار نباشد تفس   مبنایین رو اگر    یاز ا 

  .می را ابراز کنيم نظریده  میکه انجامهایی  تی فعاليبرانخواهیم توانست   ودر کار نخواهد بود

 منتظمهایی    مجموعه وها     چه اهل نظر باشد چه اهل تجربه، گزاره        ،دانشمند

در  خـصوص  بـه . کنـد   مـی  کشد و گام به گـام امتحانـشان         می شیرا پ ها    از گزاره 

را بـا   هـا  سـازد و آن   مـی  را یکی تئور يها و دستگاه ها    هی، فرض ی علوم تجرب  ۀطیح

  .)39  ،1370 ،کارل( دسنج  میمحک تجربه و مشاهده

 یسیکدان انگلیزی فتاس(Paul Adrian Maurice Dirak)پل آدرین موریس دراك  -5

 يک و تئوریک کوانتی در مکانشاتیسبب کشفه  ب،1933 نوبل سال ةزیجاة  برند،1902متولد 

.)287 :1361 ،زیجن(ک یاتم

 اصل تناقض مورد ياز بر مبنیعت نی طبیکنواختین نکته قابل توجه است که اصل یا - 6

  : دیگو  می او. قرار گرفته است)Hume(وم ی هيد آقایترد

 مربـوط بـه واقـع       يهـا   استدالل ۀی کل يعت مبنا یان طب ی جر یکنواختیاصل  

 نکـه ی ندارد و فرض ا    یگونه ضرورت منطق   چی ه ،ن اصل یکه خود ا   ی در حال  ،است

 ،بـوده   را دارا  یص خا ة که تا کنون آثار تجربه شد      ینیابد و شئ مع   یر  ییان تغ یجر

 ،يطاهر( ستین وجه مستلزم تناقضچ یه گردد بهيریا مغای آثار متفاوت يدارا

1376، 56(.  

 بودن اصل ي ضرور، به اصل تناقضوم با اتکای هي آقا،شود  میدهیگونه که د ن همانیبنابرا

ه شاهد آثار ندین است که اگر در آی اما سؤال ما ا.دهد  مید قراریعت را مورد تردی طبیکنواختی

 نبودن اصل ين اتفاق را شاهد بر ضروریم ایتوان  میای آ،ن جایم در ایمتفاوت از علل مشابه باش

ر ما  آنچه را که به نظیعنی ،مید کنی در مورد علل مشابه تردیستیا آنکه بای ،می بدانیکنواختی

ز ینده نی اتفاقات آرو نی از ا.مییآافتن وجه تفاوت بریو در صدد  میید نمایمشابه آمده است ترد

باشد بلکه در   نمیندهین مسئله تنها مربوط به آی و ا.دینما  نمیین اصل را نفی بودن ايضرور

 نرفته است و یکنواختی اصل ی سراغ نفی کس، آثار متفاوت از علل مشابهةز با مشاهدیگذشته ن

   .د قرار داده استیمشابهت را مورد ترد

   :ی علوم اجتماعۀفلسف کتاب ةسندینو ،Alan Ryan نی رابه نظر آلن -7

 ن امری معلول ايادی، تا حدود زی علوم اجتماعة در حوزیق نسبیفقدان توف

شوند و  ی تکرار می مشابه به ندرت و به نحو کامالًیاجتماعهاي  داریاست که پد



86 1388 پاییز و زمستان/ 52 سال / 214 شمارة/  دانشکدة ادبیات و علوم انسانیۀنشری/ هاي فلسفی پژوهش

 یعیطب  ویاجتماعان علوم ی و مهم ميک وجه عدم مشابهت جدین خود یا

  .)17 ،1376ین، را(همچون نجوم است 

ان ی که در میدهند همچون اتفاقات  می که در جوامع مختلف رخ   ی اگر اتفاقات  ،گریبه عبارت د  

ام م احکـ  یتوانـست   مـی  ن صورت ی در ا  ،ر شباهت داشتند  گیکدیدهند با     می  رخ یعیطبهاي    دهیپد

بـه  عـت  ی طبیکنـواخت ی اصـل  ة بـه قاعـد  یتوجه ضمنان  ین ب یدر ا . میابی در یخوب ز به یرا ن ها    آن

ابراز اي    هین نظر ین چن ین اصل ا  ی به ا  یاذعان ضمن   و یک توجه ضمن  یمشهود است و با     روشنی  

  . شده است

ر است و ی فراگیعت، اصلی طبیکنواختیاصل ن نکته است که ید اینجا مؤین در اینظر را

ز ااي  ا محدودهیعت ی ندارد و قلمرو آن محدود به عالم طبی استثنائیگر عقلیهمچون اصول د

  . نداردي بلکه قلمرو آن حد،باشد  نمیعتیعالم طب

ستند و اال ی گفت که مشابه نیستیدهند با  می که در جوامع مختلف رخیدر مورد اتفاقات

 در مورد اتفاقات یستین رو آنچه که بایاز ا. ز خواهند داشتیند مشابه نیاگر مشابه باشند، فرا

است نه آن که گر چه تشابه داشته باشند، ها  آنزان تشابه یرد، می مورد تأمل قرار گیاجتماع

 را از اتفاقات مشابه یمتفاوتهاي  ندین است که اگر فرایا. تواند مشابه نباشد میها  آنهاي  ندیفرا

 تأمل یستی بلکه با،می نمایی تلقیعین امر را طبی ایستیم، نبایدر جوامع مختلف مشاهده نمود

ا یم که چه وجه یق نمایینه تحقین زمی و در امیی نماتا وجوه عدم مشابهیخود را متوجه وجه 

ند متفاوت به بار آورده یرامشابه وجود دارد که ف) ظاهر به (ن اتفاقاتیان ایمدر  یوجوه متفاوت

ا وجوه یافتن وجه ی يرا برا  خودۀشین صورت اندیم در ای را داشته باشين نظری اگر چن.است

تواند از اتفاقات   میمتفاوتهاي  ندین باشد که فرایگر نظر ما ااما ا. م انداختیتفاوت به کار خواه

ا وجوه یافتن وجه یشه جهت یکار بستن اند ه بي برایگر ضرورتی د،دی به بار آیمشابه اجتماع

 انجام ي برای، لزومیه قواعد عقلیدر صورت توجایم  ن است که گفتهیا. دیم دیتفاوت نخواه

ت ی مربوط به فعاله آنچه کهی و توجیورت حفظ قواعد عقل در صی ول.شود  نمیدهیقات دیتحق

 یه قواعد عقلیان توجیر است من امر داییبنابرا .افتیقات تداوم خواهد ی تحق انجام،شود  میما

 و. گردد  میت مای که مربوط به فعاليه اموریا توجی )شود  می عاقلهةا آنچه که مربوط به قوی(

ت ی فعالي برایگر وجهی د،یه قواعد عقلیدر صورت توج مشهود است که یخوب هن مسئله بیا

 طت ما مربویبه فعال  دانستن آنچه کهیناکاف ه وی که توجی در صورت؛وجود نخواهد داشت

 ينه را برای و زم را خواهان استیقیم تأمل ع،کند  میلب را طيشتری از ما دقت ب،گردد می

 .آورد  می فراهميشتریت بیفعال
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  منابع

  .یمرکز نشر دانشگاهتهران،  ،ی خرمشاهۀ بهاالدین ترجم،نیعلم و د، )1362( .انیا ،باربور -

تهران،  ،سروشعبدالکریم  ۀ ترجم،نی علوم نوعییالطب مابعديمباد ،)1369. ( آرتور، برت-

  .ی و فرهنگیشرکت انتشارات علم

  . انتشاریسهامشرکت تهران،  ، احمد آرامۀ ترجم؟رود  میعلم به کجا ،)1354. ( ماکس، پالنک-

تهران،  ،ین کمالیحسدی سۀ ترجم،یمنطق اکتشافات علم ،)1370. (موندی کارل ر، پوپر-

  .ی و فرهنگیانتشارات علم

 و یمرکز انتشارات علمتهران،  ،یانی بیقلی عل ترجمۀ،ک و فلسفهیزیف ،)1361. ( اچ. ج،زیـ جن

   .یفرهنگ

 یشرکت سهامتهران،  ،يابندریجف در نۀ ترجم،عرفان و منطق ،)1362. ( برتراند،راسل -

   .یبی جيها کتاب

شرکت انتشارات تهران،  ،سروشعبدالکریم  ۀ ترجم،عی علوم اجتماۀفلسف ،)1367. ( آلن،نی را-

   .ی و فرهنگیعلم

پژوهشگاه فرهنگ و تهران،  ،ومیدگاه اشاعره و هیت از دیعل ،)1376. (نیصدرالددی س،يطاهر -

   .ی اسالمۀشیاند

 ،ي استاد مطهریِ، پاورقسمیروش رئال اصول فلسفه و ،)تاریخ بی. (نیحس محمد،یئطباطبا -

  .انتشارات صدرا

 يها  کتابیشرکت سهامتهران،  ،ی منوچهر روحانۀ ترجم،هاخوابگرد ،)1361. ( آرتور، کوستلر-

  .یبیج

تهران،  ،د و معاصر در جهان غربیجدهاي   به فلسفهینگاه ،)1377. (می کر،ي مجتهد-

  .ریکبریمتشارات اان


