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بررسی نظریّة سلسلههای علّی راسل
وجیهه عادلی
مهدی منفرد

چکیده
نظریّة علیّت و قوانین علّی در نظر فالسفه ،چیزی است که راسل ،به خاطرر
ویژگیهاطی خاطآ ؛ یعنای رارورو و کلیّات ،؛ را مهمال و بیهاود
میپندارد ولی همطنند تجربهگرایطنی همچو هیوم ،باه راور کلای علیّات را
مورد تردید و انکطر قرار نمیدهد .وی برای حلّ معضل شکّطکیّت که بعاد ا
انتقطداو هیوم به علّیت میتوانست دامنگیر علا شاود و منجار باه انساداد
شنطخت علمی گردد ،نظریّهای جدید دربطرة نوع ارتبطط بین رویادادهط اراهاه
میدهاد کاه ؛ را «سلسالههاطی علّای» ماینطماد .هادر راسال ا نظریّاة
سلسلههطی علّی ،بیط اصولی است که میتواند به حصول احتماطلی متناطهی
برای پیشبینی وقوع رویدادهط کمک کند .لذا ،راسل ادّعط نمیکند که اصاول
موروعی مرتبط بط مفهوم «سلسلههاطی علّای» کاه در اساتنتطر رویادادهطی
نطمشخّص به مط کمک میکنناد ،مایتواناد ماط را باه نتاطیع قوعای و یقینای
برسطنند ،بلکه مدّعی است که این اصول تنهاط مایتوانناد ماط را باه اساتنتطر
نتطیجی محتمل هدایت کنند .ا این رو ،در این مقطله ،نوع استنتطر مورد نظار
راسل و اصول موروعی مرتبط بط ؛ مورد بررسی قرار مایگیارد و رامن
تبیین مفهوم «سلسلههطی علّی» به نسبت ؛ بط هویّت اشیطء فیزیکی پرداختاه
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میشود و در انتهط ،ایراداو نظریّة راسل که ا سوی وسلی ساطلمنن ،یکای ا
قطهال به نظریّة فر؛یند علّی ،وارد شد است ،مورح میگردد.
کلیدواژه ها :علیّت ،قوانین علّی ،سلسلههطی علّی ،فر؛یندهطی علّی ،اساتنتطر
غیربرهطنی ،هویّت شیء ،برتراند راسل ،وسلی سطلمنن.

مقدّمه
علیّت ،به ارتبطط خطآ بین دو رویداد ارالق میگردد که این ارتباطط در نظار متفکّارا
مختلف انواع متعدّدی دارد .به رور کلی ،دو نوع مها ؛ در میاط فالسافه ،عباطرو ا
رابوه وجودی و رابوه استنطدی است .علّت در رابوة وجودی ،پدید؛ورندة معلول اسات
و در رابوة استنطدی ،صرفطً چیزی به چیزی دیگر استنطد مییطبد .ردّ پطی نظریّة علیّات را
میتوا در اوّلین نظریّهپردا یهطی فالسفه بطستط یطفت .فالسفة یونط بطساتط همچاو
افالرو و ارسوو قطهل به ررورو ارتبطط علّی بین رویادادهط بودناد و ایان رارورو
ارتبطط علّی به صورو یک اصل موروعی بین فالسفه متداول بود اسات تاط اینکاه در
فلسفة جدید ،این اصل ا سوی فالسفة تجربهگرایای مطنناد هیاوم ماورد منطقشاه قارار
میگیرد و ررورو و کلیّت نظریّة علیّت انکطر میشود .دیدگط هیوم که به نظریّة انتظطم،
معرور است حطوی این مدّعطست که ؛نچه را فالسفه ،روابط علّی راروری مایدانناد،
صرفطً اتّصطل ،توالی و تعطقب رویدادهطست و هیچ رابوة رروری بین ؛نهط برقرار نیست.
به این دیدگط هیوم نیز انتقطداتی وارد شد است و فالسفة عصر جدیاد تاطکنو در پای
روابط جدیدی میط رویدادهط بود اند .ا جمله مه ترین این نظریّطو میتوا باه نظریّاة
احتمطلی ،نظریّة انتقطلی و نظریّة فر؛یندی اشطر نمود .برتراند راسل 8نیز رامن انتقاطد ا
نظریّة علیّت فالسفه و قوانین علّی نزد فه متعطرر و عل جدید و همین رور مخطلفات
بط دیدگط هیوم ،به نظریّة سلسلههطی علّی روی می؛ورد.
روایت راسل ا سلسلههطی علّی 1،گطم مهمی در اندیشاة معطصار نسابت باه نظریّاة
«فر؛یند علّی» 9بود است .راسل میگوید« :به اعتقطد من ،قاطنو علیّات ،نظیار ؛نچاه باه
اجمطع در میط فالسفه رخ داد است ،بط مطند ای ا دورة قدی است که شبیه حکومات
سلونتی بطقی مطند است ،فقط به خطرر اینکه به اشتبط گمط میشد کاه رارری نادارد
( »)Russell, 1992: 193; 1912: 1شطید به خطرر این جملاه راسال تصاوّر شاود کاه وی
منکر قطنو علّیت و نسبت به وجود ؛ شکّطک است ولی در واقع ،وی مفهوم خطصی ا
قطنو علیّت را بط عنوا «سلسلههطی علّی» مورح کرد است.
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امّط اینکه مفهوم «سلسلههطی علّی» نزد راسل چیست و چه انتقطداتی به ؛ وارد شاد
است؟ مسألهای است که تقریبطً در بین پژوهشهطی داخلی مغفول مطناد اسات و حتّای
در میط پژوهشهطی خطرجی نیز بهندرو منبعای یطفات مایشاود کاه مساتقیمطً باه ؛
پرداخته بطشد .لذا هدر این نوشتطر تبیین ابعطد مختلف روایت راسل ا سلسلههطی علّی
و واکطوی کطستیهطی ؛ است تط مینهای برای فه بهتر نظریّطو جدید ،به ویاژ نظریّاة
فر؛یندی وسلی سطلمنن 4فراه گردد.
جایگاه علیّت و قوانین علّی نزد راسل
5

راسل در سطل  ،8381در مقطلة «دربطرة مفهوم علّت» این بحث را مورح میکند که ایان
مفهوم فیلسور ا علّیت که شطمل این قطنو کلّی جبرگرایی میشود که هرحطدثهای یک
علّتی دارد و نیز مفهوم ه ررا بط علّیت به عنوا ارتبطری بین حاواد ،،مهمال اسات و
در عل جدید بط مفهوم «قوانین علّی» 6که بط توجّه به روابط کطرکردی فهمید مایشاود،
جطیگزین شد است به نحوی که این قوانین علّای رارورتطً جباری نیساتندIdem, ( 7.
)1912: 1-26

1

البتّه راسل در سطل  8341در کتطب بعدی خود بط عنوا «دانش بشاری» ،باط وجاود
اینکه دیدگط مشطبهی بط ؛نچه در مقطلة قبلی منتشر کرد  ،دارد ولی روایت متفطوتی دربطرة
علیّت اراهه میدهد .او هنو عقید دارد که "علّت" مورد استعمطل فالسفه کاه باه عناوا
علّت بیرونی انواع خطصّی ا تجطرب در نظر گرفته میشود ،امار مهملای اسات و تفکّار
فلسفی دربطرة علیّت بطید به عنوا نسخة ابتدایی تفکّر علمی دربطرة قوانین علّی در نظار
گرفته شود .بط اینحطل ،اکنو فکر میکند که عل پیشارفته ا مفاطهی علّایای اساتفطد
میکند که ا مفهوم ابتدایی علیّت توسعه یطفتاهاناد .راسال مفهاوم ابتادایی ا علیّات را
دخیل در مفهوم «ادراک» میداند و درک امور مختلف مطنناد یاک میاز ،یاک شاخص،
خورشید یط مط  ،صدای یک انفجطر یط بوی بد فطرالب را بنطبر فه متعطرر 3مایخواناد
که برای عموم متداول است و اگر شخصی ،تصوّر کند شیئی کاه ادراک مایکناد واقعاطً
وجود ندارد ،او یط درحطل رؤیط دید است ،یط ا هذیط رنع مایبارد و یاط احسطسای را
اشتبط تفسیر میکند .ا این رو ،راسل عقید دارد که اکثر ادراکطو در بیشتر اوقطو قطبال
اعتمطد و یط فقط لحظهای فریبند هستند و کسطنی را که ادّعط میکنند ادراکطو باهواساوة
غرابتشط مورد ارمینط نیستند را دیوانه میخواناد .راسال نتیجاه مایگیارد کاه فها
متعطرر به کمک قطنو  ،موفّق به حفظ این بطور است که ؛نچه به نظر میرسد ناوعی ا
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ادراکطو بطشند ،معموالً علل خطرجیای دارند که ک یط بیش شبیه معلاولهاطی شاط در
ا دراک هستند .به عبطرتی ،راسل بر این بطور اسات کاه بخاش بزرگای ا فها متعاطرر
مرتبط بط قطنو هطی کلی علّی است که ا تعدادی رویدادهطی جزهای اساتنتطر شاد اناد.
وی عقید دارد که این بطور در فه متعطرر صحیح است ،به جاز اینکاه شابطهت میاط
ادراک و شیء ،احتمطالً کمتر ا تصوّر فها متعاطرر اسات ( ;Russell, 2009: 401-402
.)1959: 195; Barukčić, 2008: 22
راسل مفهوم علّت را ابتدایی و غیرعلمی و جطیگزین ؛ را در عل  ،مفهوم «قاوانین
علّی» دانسته است که ا همط مفهوم ابتدایی علّت توسعه یطفتاهاناد .راسال در تورایح
قوانین علّی میگوید که عقیدة فیلسوفط بر این است که قطنو هطی علّی را مایتاوا باه
صورو « Aعلّت  Bاست» بیط کرد به این معنط که هرگط رویادادی ا ناوع معایّن A
رخ دهد ،رویدادی ا نوع معیّن دیگر  Bدر پی ؛ رخ میدهد .همینرور بسایطری نیاز
بر این عقید بودند که توالی علّای دارای چیازی بایش ا تغییرنطپاذیری82،یعنای دارای
ویژگی «ررورو» 88اسات .ایان درحاطلی اسات کاه بسایطری ا تجرباهگرایاط منکار
«ررورو» شد اند و فقط به توالی ثطبت قطهل شد اند .راسل وجاود هماة ایان نظریّاطو
فالسفه را به خطرر عدم ؛شنطیی ایشط بط عل میداند و گمط میکند در صورو ؛شانطیی
ایشط بط عل این نظریطّو را فطقد ار ش مییطفتند .به این ترتیب ،راسل عقیاد دارد کاه
قوانین علّی یط بطید نطپطیدار بطشند یط تنهط نشط دهندة تمطیالو 81بطشند .به عنوا مثاطل در
عل دینطمیک کالسیک ،قوانین علّی نمطیط گر شتطب هستند و نه نمطیاط گار رویادادهطی
واقعی ،همین رور در فیزیک نوین نیز این قوانین ،؛ماطری شاد اناد و بیاط کننادة یاک
رویداد جزهی نیستند بلکه نمطیط گر چیزهطی گونطگونی اسات کاه هار کادام در نسابت
مشخّصی ا موارد وقوع خواهد یطفت .راسل بط بیط این موارد ،نتیجه مایگیارد کاه بار
اسطس این دالیل ،دیگر علیّت ،؛ مفهومی که برای فیلسوفط دور هطی گذشته داشاته را
ندارد ولی بط اینحطل ،ه چنط علیّت ا به همط مفهوم خطآ که در نظر راسل اسات ا
جطیگط مه خود را دارد (.)Russell, 1959: 197
به این ترتیب ،کطر؛مدی مفهوم قوانین علّی ا نظر راسل مورد تردید قرار مایگیارد.
وی در رابوه بط پطیه استنتطرهطی علمی قرار گرفتن قوانین علّای ،اشاکطلی را نیاز موارح
میکند:
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فرض کنید مط یک تعمی (گزار کلی در) فه متعطرر داری که  Aعلت  Bاسات ا
به عنوا مثطل میو هطی درخت بلاوط علّات ایجاطد بلاوط هساتند .اگار فطصالة ماطنی
محدودی بین  Aو  Bوجود داشته بطشد ،ممکن است چیزی در راول ایان ماط بارای
ممطنعت ا  Bاتفطق بیطفتد ا به عنوا مثطل خوکهط ممکن است میوة بلوط را بخورند .مط
نمیتوانی همه پیچیدگیهطی نطمحدود جهط را حسطب کنی  ،و مط نمیتوانی  ،باهجاز ا
رریق معرفت علّی پیشینی ،بگویی چه رویدادهطی محتمل میاطنی ماطنع  Bخواهاد باود.
بنطبراین قطنو مط این میشود A" :علت ایجطد Bخواهد بود اگر هیچ چیزی برای ممطنعت
ا  Bاتفطق نیطفتد" .یط سطد تر A" :علت ایجطد Bخواهد بود مگار اینکاه سابب ایجاطد ؛
نشود ".این مورد ،نوع رعیفی ا قطنو است ،و به عنوا پطیاهای بارای معرفات علمای
خیلی مفید نیست (.)Idem, 2009: 402
بنطبراین راسل معتقد است که مشکل در نظر گرفتن قوانین علّای باه عناوا پطیاهای
برای استنتطر علمی ،؛ است که جهط جطی پیچید ای است ،در حطلی که ممکن اسات
قوانین علّی ،صحیح و صطدق منعقد شاوند ،اغلاب باه خاطرر رویادادهطی بط دارناد ای
حطصل نمیشوند و عملی نیست که این قوانین در قطلب عبطراو «مگر /اگر» بیشامطری
بیط شوند 89.بط این حطل راسل بر این عقید است که حتّای اگار ترکیاب باینهاطیتی در
جهط وجود داشته بطشد ،سلسلههطی علّی شبه پطیداری 84نیز وجاود دارناد و هماینهاط
استنتطرهطی مط را رمطنت میکنند .برای شفطفیّت این مسأله ،راسل توریح مایدهاد کاه
مثالً مقصودمط ا «شیء» واحدی که ک و بیش پطیادار 85اسات را تصاور کنیاد کاه در
واقع این «شیء» بطید ا یک سلسله مجموعههطی رویدادهطیی تشکیل شد بطشد که هار
مجموعه ،نشطنهگر چیزی است که میتوا ؛ را حطلت لحظاهای« 86شایء» نطمیاد .ایان
حطالو «شیء» در اوقطو مختلف ،در اکثر مواقع ،هرچند نه داهمطً ،به واسوه قاوانینی باه
ه پیوستهاند که این قوانین میتوانند بدو اشطر به اشایطی دیگار بیاط شاوند .راسال
تأکید میکند که اگر قضیّه اینگونه نبود ،شنطخت علمای اصاالً نمایتوانسات صاورو
بگیرد .پس ا نظر وی ،چیزی را نمیتوا دانسات مگار اینکاه بتاوا چیازی را بادو
دانستن همه چیز دانست و این امر ها در ماورد رویادادهطی خاطآ و ها در ماورد
قوانین پیوند دهندة ؛نهط صطدق است .خالصه اینکه وی بر اصاول موراوعی خطصای ا
علّیت تأکید دارد که به عنوا بنیطد قیطس یط استنتطر علمی در نظار مایگیارد ،و هادفش
نشط داد چگونگی امکط استنتطر علمی است (.)Idem, 2009: 399-418; 1959: 197
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استنتاجهای غیربرهانی
پیش ا شرح اصول موروعی راسل ،رروری اسات کاه قادری درباطرة هادر راسال
توریح داد شود .راسل بط این تفکّر که استنتطرهطی قیطسی یاط برهاطنی کاه در منواق و
ریطریطو محض استفطد میشوند ،گسترة محدودی دارد باه ایان نتیجاه مایرساد کاه
استنتطرهطیی که در فه متعطرر و عل مورد استفطد قرار میگیرند ،بط استنتطرهطی منوق
و ریطری متفطوو است .چنطنکه نتطیع در استنتطرهطی قیطسای و برهاطنی ،هماوار بطیاد
صطدق و یقینی بطشد ولی در استنتطرهطی فه متعطرر و عل  ،اگار مقدّماههاط صاطدق و
استدالل صحیح بطشد ،نتیجهای که به دست می؛ید تنهط محتمل خواهاد باود ناه یقینای.
راسل اینگوناه ا اساتنتطرهاطی فها متعاطرر و علا را اساتنتطرهاطی غیربرهاطنی یاط
غیرقیطسی 87مینطمد (.)Idem, 1959: 190
به این ترتیب ،وی عمدة کطر خود را بر روی بررسی احتمطالو و ؛ نوع اساتنتطجی
که این احتمطالو را به دست میدهند ،قرار میدهد .در این راستط به این نتیجه میرساد
که بط اینکه استنتطرهطی غیربرهطنی بیش ا حد منحصر به استقراء است ،غطلبطً اساتقراء باه
نتطیع کطذب میرسد مگر استقراءهطیی که به حدود فه متعطرر ،محادود شاد اناد و ا
ررفی رطبوهبندی و بیط دقیق محدودیتهطی نطشی ا فه متعطرر نیاز بسایطر دشاوار
است .در نهطیت راسل به این نتیجه میرسد که استنتطر علمی به اصلهطی برهط نطپاذیر
فرامنوقی نیط دارد و استقراء نمیتواند یکی ا این اصلهط بطشد هرچند نقش دارد ولای
نه در حدّ یک مقدمه .حقیقت استنتطر غیربرهطنی ؛ است که به نتطیع خود صارفطً جنباة
احتمطل میدهد و راسل به جمع ؛وری مصطدیق اساتنتطرهاطیی مایپاردا د کاه احتماطل
استوار بود شط داد میشود و گمط میکند که استنتطرهطی مورد نظر را فقط اصلهطی
فرامنوقی میتواند معتبر سط د .او در گرد؛وری این مصطدیق ،فه متعطرر را رد نمیکند
مگر جطیی که یک برهط علمی بسیطر قطرع بر ردّ ؛ وجود داشته بطشاد .راسال بارای
وروح این مسأله به مثطل سطیه اشطر میکند که مط در پیوناد علّای ساطیه خاود باط باد
خویش تردیدی نداری ولی بط اینکه هیچ ؛دم عطقلی در این مورد تردیدی ندارد ،استنتطر
مذکور منوقطً برهطنی نیست چراکه ا نظر منوقی غیرممکن نیست کاه یاک لکّاة سایط
وجود داشته بطشد که حرکطو همطنندی بط حرکطو بد مط داشته بطشد ولی ذاتی مساتقل
ا بد مط داشته بطشد .هدر راسل ا گرد؛وری ماواردی کاه اساتنتطرهاطی غیربرهاطنی
تردیدنطپذیری در ؛نهط وجود دارد ،تحلیل این موارد بارای باه دسات ؛ورد اصالهاطی
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فرامنوقی81صطدقی است که ا موارد مذکور نطشی میشوند ا و البته نه بطلعکس ا تاط باط
استفطد ا این اصول بتوا استنتطرهطی دیگری که مرتبط بط هریک ا این اصول هساتند
را پذیرفت (.)Ibid: 190-194
اصول موضوعی راسل
راسل این اصول را در پنع اصل موروعی 83توریح میدهد که عقید دارد برای اعتباطر
یطفتن روش علمی ،رروری هستند تط احتمطل متنطهی پیشینی را به تعمی هطی مشخصای
بدهند و ا تعمی هطی مشخص دیگری سلب کنند .پس ا نظر وی بارای اعتباطر یاطفتن
روش علمی ،ال م نیست که این اصاول موراوعی ،قوعای و یقینای بطشاند بلکاه تنهاط
رروری است که یک احتمطل متنطهی داشته بطشند .ا اینرو ،این اصول بط ؛ نوع اصول
پیشینی فیلسوفط ایدهطلیست ،تفطوو بنیطدینی دارند چراکه ایدهطلیستهط گمط مایکنناد
که اصول خویش ،درجة قوعیّت بطالتری نسبت به قوعیّت شنطخت تجربی دارند .راسال
اذعط می کند که اگرچاه تعاداد اصاول موراوعی وی پانع تاط اسات امّاط ایان اصاول
موروعی ،میتوانست بط بیط دقیقتری به تعداد ک تری فروکطهد و نیز اگرچه بطور دارد
که همه این اصول ال م هستند ولی گمط نمای کناد کاه کاطفی نیاز بطشاند .ایان اصاول
عبطرواند ا  .8 :اصل موروعی شبه ا پطیدار .1 12،سلسلههطی علّای تجزیاه پاذیر.9 18،
پیوستگی فضطیی ا مطنی .411،اصل موروعی سطختطری .5 19،قیطسIdem, 1959, ( 14.
.)p 201-202; 2009, p 429
اصل موضوعی شبه ـ پایداری
راسل اوّلین اصل را «اصل موروعی شبه ا پطیداری» مینطمد که بیط میکند نوع خطصّای
ا پطیداری در جهط وجود دارد ،به خطرر اینکه چیزهطی کلّای باه راور متناطوب تغییار
نمیکنند .راسل این اصل را به نوعی جطیگزین قطنو اوّل حرکت نیوتو  15میانگاطرد و
بر این بطور است که به واسوة این اصل موروعی است که برای فه متعاطرر ،اساتفطد
ا مفطهی «اشخطآ» و «اشیطء» مقدور میشود و عل و فلسفه نیز بارای مادتی راوالنی
میتوانستهاند ا مفهوم «جوهر» استفطد کنند .او این اصل را اینگونه بیط مایکناد کاه
رویداد  Aای را فرض کنید ،اغلب اتفطق میافتد کاه در هار ماط نزدیکای ،رویادادی
بسیطر مشطبه بط  Aدر مکطنی نزدیک وجود داشته بطشد .این رویداد بسایطر مشاطبه را فها
متعطرر بخشی ا سرگذشت شخص یط شیئی میانگطرد کاه رویاداد  Aبارای ؛ اتّفاطق
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افتطد است و یک «شیء» سلسلهای ا چنط رویدادهطیی است .وارح است که در یاک
سلسله ا رویدادهط که فه متعطرر ؛ را وابسته به یک «شیء» در نظار مایگیارد ،ال م
است که مشطبهت تنهط بین رویدادهط بطشد نه به رور وسیعی به صاورو مجازّا شاد در
فضط ا مط  .شبطهت بسیطری میط وجود یک جنین سه مطهه و یک انساط باطلن نیسات،
امّط ؛نهط بط گذرهطی تدریجی ا یکی به دیگری به یکدیگر متّصل میشاوند ،بناطبراین باه
عنوا مراحل توسعه یک «چیز» پذیرفته میشوند .این امر مکرراً اا باه عناوا مثاطل در
مورد یک قور ؛ب در دریاطاا اتفاطق مایافتاد کاه در یاک ماط نزدیاک مشخّصای،
رویدادهطی نزدیک بسیطری مشطبه بط  Aوجود دارند .مط میتاوانی باه واساوه گاذرهطی
تدریجی ا هر یک قور در دریط به دیگری عبور کنی  .اصول موراوعی راسال کثارو
چنط رویدادهطی مشطبه بط  Aدر یک مط معین را نه تصدیق میکند و نه انکطر میکناد
مضمو ؛  ،این ادعط است که احتمطال حداقل یک چنط رویادادی وجاود دارد ( Idem,
.)2009, pp 402-403, 429-430; 1959, p 202

سلسلههای علّی تجزیهپذیر
دومین اصل موروعی« ،سلسلههطی علّی تجزیهپذیر» ناطم دارد .راسال ایان اصال را در
میط پنع اصل خود ا اهمیّت بیشتری برخوردار میداند .به نظر وی این اصل به مط ایان
توانطیی را میدهد که ا شنطخت جزهی ،یک استنتطر جزهی محتمل داشته بطشی  .در ایان
مورد ،پیش فرض راسل ؛ است که هر چیزی در جهط  ،اثری بار روی هماه چیزهاطی
دیگر دارد یط میتواند داشته بطشد .ا ررفی مط ا هماه چیزهاطیی کاه در جهاط پدیادار
میشوند ،؛گطهی نداری و نمیتوانی به رور یقینی بگویی برای هار چیازی دقیقاطً چاه
روی میدهد ولی میتوانی به رور تقریبی و احتمطلی چنین چیزی بگاویی کاه اگار در
این حد ه نمیتوانستی  ،شنطخت و قوانین علمی هرگز نمیتوانستند ؛غط شاوند .ایان
اصل در کالم راسل چنین بیط میشود« :اغلب میتوا سلسالهای ا رویادادهط در نظار
گرفت ،به نحوی که ،ا یک یط دو عضو این سلسله ،بتوا چیزی درباطرة هماة اعضاطی
دیگر استنتطر کرد» .وارحترین نمونههطیی که راسل درباطرة ایان ماورد اشاطر مایکناد
عبطرواند ا مورهطی صوتی و مورهاطی ناوری کاه باه واساوه پطیاداری ؛نهاط ،قاوای
شنیداری و دیداری میتوانند ا حواد ،کمطبیش دور به مط ؛گطهی دهند .پس مها تارین
کااطربردی کااه اصاال دوم در نظاار راساال دارد ارتبااطط ؛ بااط «ادراک» اساات .ا ررفاای
وارحترین مثطلی که راسل دربطرة اصل دوم بیط میکند ،حرکت است ،به ویژ حرکات
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بدو محدودیّتی مطنند یک فوتو در فضطی بین ستطر ای .البته راسل میپندارد که حتّای
راجع به حرکت محدود نیز تط وقتی که پدیدارهاط مایتوانناد باه عناوا «شایء»ای کاه
موقعیتاش تغییر میکند تعبیر شوند ،یک قاطنو علّای ذاتای وجاود دارد ،اگرچاه ایان
قطنو نسبت به وقتی که حرکت بدو محدودیّت بطشد ،چیز ک تری برای گفتن دارد .به
عنوا مثطل ،شنطسطیی یک توپ بیلیطرد در رول بط ی بیلیطرد که حرکت ؛ ماداوم اسات
و تغییراو ظطهری ؛ جزهی است .تشخیص توپ بیلیطرد بهواسوة معطنی قاوانین تغییار
که ذاتی هستند ،صورو میگیرد به این معنط که ال مه ؛نهط ،این نیست کاه ماط بطیاد باه
تأثیراو چیزهطی دیگر بر روی ؛ توجّه کنی  .پس این اصل موروعی در مفهوم واقعی
«حرکت» دخیل است .این مفهوم مستلزم ؛ است که یک چیز بطید هویاتاش را حفاظ
کند در حطلی که موقعیّتاش تغییر میکند .بط این وصف ،راسل این اصال موراوعی را
در عبطرتی دیگر به این نحو بیط میکند که یاک رویاداد معاین اغلاب یاک سلساله ا
رویدادهط است (که ممکن است کسری ا دو یط میلیو هط سطل گذشته بطشد) که به راور
کلّی یک قطنو تقریبی دربطرة پطیداری یط تغییر دارد .فوتو  ،جهت و سرعت حرکات را
حفظ میکند ،توپ بیلیطرد شکل و رنگ را حفظ میکند ،یک جنین به حیوانی در اناواع
مقتضی تبدیل مای شاود و غیار  .در تماطم ایان ماوارد پیوساتگی فضاطیی و ماطنی در
مجموعهای ا رویدادهط وجود دارد که یک سلسله علّی را میسط د .راسل مادعی اسات
که این بیط اخیر ،مط را به اصل موراوعی ساوم مایرساطند ( ;Idem, 2009, p 430-432
)1959, p 202-203

پیوستگی فضایی ـ زمانی
راسل سومین اصل موروعی خود را «پیوستگی فضطیی ا مطنی» مینطمد و بر این باطور
است که به انکطر «فعل در یک فطصله» مربوط میشود .راسل ادعط میکند که وقتای یاک
ارتبطط علّی میط دو رویداد غیره جاوار وجاود دارد بطیاد نجیار هاطی واساوهای در
سلسله علّی وجود داشته بطشد بهروری که هر یک ه جوار بعدی بطشاد ،یاط باه راور
تنطوبی فر؛یندی وجود داشته بطشد که مستمر بطشد .به عناوا مثاطل اگار ؛نچاه را کاه B
میگوید A ،بشنود بطید فر؛یندهطی واسوهای بین  Aو  Bوجود داشته بطشد .یاط هنگاطمی
که یک فرد معینی را در موارد مختلف مشاطهد مایکنای  ،شاک ناداری کاه در راول
مط هطیی که او را نمایبینای  ،او وجاود مساتمر داشاته اسات .ایان اصال موراوعی،
سلسلههطی علّی را پیشفرض میگیرد و تنهط بر ؛نهط اراالق مایشاود .ا ایان رو ،ایان
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اصل به مط این امکط را میدهاد کاه باطور کنای اشایطء فیزیکای هنگاطمی کاه مشاطهد
نمیشوند ،وجود دارند و این به خطرر فر؛ینادهطی متاوالی در فضاطی میاطنی اسات کاه
ادراک کنندگطنی در همط مجطورو ،ادرکطتی دارند که نشط میدهد به رور علّی به ها
پیوستهاند ،هرچند که به رور مستقی یکی به واسوه دیگری ایجطد نمیشود .ایان اصال
همچنین کطربردهطیی در روا شنطسی دارد .به عنوا مثطل ،ممکن است که مط یک رویداد
معیّنی را در مواقع مختلفی به خطرر بیاطوری  ،و در ماط هاطی میاطنی هایچ چیاز قطبال
مشطهد ای وجود نداشته بطشد که به سلسله علّی یکسطنی همطنند ؛ خطرراو تعلق یطبد،
امّط مط فرض میکنی که چیزی (در مغز؟) وجود دارد که در این مط هطی میطنی موجاود
است و ؛ سلسله علّی متوالی را ایجطد میکند .تعداد بسیطری ا استنتطرهطی ماط نسابت
به رویدادهطی نطمشهود ،ه در عل و ه در فه متعطرر ،منوط به ایان فارض اسات.
راسل احتمطل می دهد که بتوا این اصل را به یک این همطنی تقلیل داد ،چراکه باه نظار
وی فضط ا مط فیزیکی کطمالً استنتطجی است و ترتیب رویدادهطی فضاط ا ماطنی نیاز
وابسته به علّیت است(.)Idem, 2009, p 432-433; 1959, p 203
اصل موضوعی ساختاری
چهطرمین اصل« ،اصل موروعی سطختطری» است که امکط این امر را فراه میسط د که
ا رویدادهطی مرکّب بط سطختطری مشطبه که حول یک مرکز ،مرتّب یط گرو بندی شد اند،
رویدادی بط سطختطری مشطبه را استنبطط کنی که توسط سلسلههطی علّی به هر رویادادی
متّصل میشود .به عبطرتی رویدادهطی مرکبی که اررار ؛ مرکز جمع شد اناد ،همگای
به سلسلههطی علّیای تعلق دارند که منشأ ؛نهط در رویادادی باط ساطختطری مشاطبه در ؛
مرکز است .این اصل بط نمونههطیی همچو استمطع یک سخنرانی یط مشطهد اجرای یک
تئطتر یط نمونهای بط دامنهای گسترد تر مطنند دید تود ای ا ستطر هاط در ؛سامط توساط
تعدادی ا افراد سروکطر دارد .این اصل بیط میکند که چوور رویدادی مرکب میتواناد
به نحو علّی به رویداد مرکب دیگری پیوسته بطشد درحطلی که ا نظر کیفی به هیچ وجه
مشطبه نبطشند .این رویدادهط فقط بطید در خصوصایّطو انتزاعای ساطختطر فضاط ا ماطنی
خودشط شبیه بطشند .وارح است کاه اماوار الکترومغنطریسای کاه در پخاش اساتفطد
میشوند ،علّت ادراکطو حسّی شنوندگط هستند ،ولی این اموار باه غیار ا جنباههاطی
سطختطری ،شبطهتی بط ادراکطو ندارند .اهمیّت شبطهت سطختطری در فیزیک نظاری وقتای
مشخّص میشود که میتواند فرمولهطیی را دربطرة رویدادهطی تجرباهنشاد بذاذیرد کاه
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نیط ی نیست بط رویدادهطی تجربه شد به غیر ا سطختطر در چیز دیگاری مشاطبه بطشاند
(.)Idem, 1959, p 203-204
گفتنی است که راسل در عبطرتی ،به رفع ابهطم ا عبطرو «گرو بندی شد حول یاک
مرکز»16میپردا د و ؛ را در موارد مشخصی بررسی میکند تاط معناطی دقیاق ؛ معلاوم
شود .یک مورد مشخّصی که ذکر میکند این است که یک شیء معیّنی را فرض میکناد
که به صورو ه مطنی توسّط عدّ ای ا مردم دید میشود و توسّاط تعادادی دورباین
عکسبرداری میشود .راسل میگوید ادراکطو بصاری و عکاسهاط مایتوانناد توسّاط
قوانین تجس منظّ شوند و بهواسوة ؛ قوانین یکسط  ،موقعیّات شایء دیاد شاد و
عکسبرداری شد میتواند مشخّص شود .به عقیدة راسل در ایان مثاطل ،معناطی اینکاه
ادراکطو و عکسهط حول یک مرکز گرو بندی شد اند ،دقیقطً قطبل تعریف است ( Idem,
.)2009, p 433-434

قیاس
پنجمین اصل موروعی« ،قیطس» است که این امکط را فراه میکند که مط وجاود یاک
معلول علّی را هنگطمی که ظطهر نیست ،استنبطط کنی  .به نظر راسل مه ترین کطربرد ایان
اصل ،توجیه بطور به اذهط دیگر است .او این اصل را چنین بیط میکند:
دو دسته ا رویدادهطی  Aو  Bرا فرض میکنی و فرض میکنی که وقتی هار دو A
و  Bمیتوانند مشطهد شوند ،دلیلی وجود دارد که بطور کنی که  Aعلّت ایجطد  Bاسات،
پس اگر در یک مورد معیّنی A ،مشطهد شود ،ولی هیچ راهی برای مشطهد اینکه ؛یاط B
اتّفطق افتطد است یط نه ،وجود نداشته بطشد ،احتمطل دارد که  Bاتفطق بیطفتاد و باه راور
مشطبهی اگر  Bمشطهد شود ،ولی وجود یط عدم  Aرا نتوا مشطهد کارد ( Idem, 1959,
.)p 204
راسل تأکید میکند که دربطرة این اصل بطید به تفطوو در حقطیق سلبی توجّاه نماود
که مثالً فرق است بین اینکه بط نگط کرد به پنجر بتوا مشطهد کرد که بطرا نیست ،و
اینکه بط بستن چش هط مشطهد نکرد که بطرا هست .اصل مذکور مرباوط باه ناوع دوم،
عدم مشطهد است نه اولی ،و بطید دلیلی برای این فرض وجود داشته بطشد که حقیقات
نطمشهود ،اگر رخ دهد ،غیرقطبل مشطهد خواهد بود .فرض کنید ،به عنوا مثطل که یاک
سگ پطرسکنط که به دنبطل یک خرگوش میدود ،برای یاک لحظاه توساط یاک بوتاه
مخفی میشود .بوته دلیلی برای ندید سگ توساط شامط مایشاود ،و باه شامط اجاط
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میدهد استنبطط کنید که صدای پطرس کردنی که هنو دارید میشنوید بط ؛نچه کاه شامط
یک لحظه قبل میدیدید ،مرتبط است .وقتی که سگ ا بوته ظطهر میشاود ،شامط فکار
میکنید که بطورتط تأیید شد است .عدم ادراک اذهط دیگر قطبل قیطستر بط ؛ ساگ در
بوته است تط اینکه تفکّر کلی بطشد .مط نمیبینی یک شیء را اگر جسا غیرشافطفی باین
؛ شیء و مط بطشد ،به عبطرتی اگر هیچ سلسله علّی ا ؛ شیء به چش هطی مط هادایت
نشود (.)Idem, 2009, p 434-435
مفهوم «سلسلة علّی»
بط این وصف ،محور اصول موروعی به اندیشة سلسلههطی علّی مربوط میشود .دیدگط
سطل  8341راسل این است که سلسلههطی علّی ،جطیگزین مفهوم اولیّة علیّت در دیادگط
علمی جهط میشود و البتّه فقط جطیگزین نمیشود ،بلکه تط حدّی نیز تصاریح مایکناد
که مفهوم اولیّة علّیت صحیح است .او مینویسد،
مفهوم "علّت" ،همط رور که در کطرهطی بیشتر فالسفه واقع شد است ،موردی است
که ظطهراً در هیچ عل پیشرفتهای استفطد نمیشود .امّط مفطهیمی که اساتفطد شاد اناد ،ا
مفهوم اوّلیه (؛نچه که بین فالسفه شطیع است) توسعه یطفتهاند و مفهوم اوّلیه ،هماط راور
که من سعی خواه کرد نشط ده  ،هنو به عنوا منبع تعمیمطو تقریبی و استنتطرهطی
مطقبل علمی و به عنوا مفهوم معتبری کاه باه شطیساتگی منحصار شاد  ،اهمیّات دارد
(.)Idem, 2009, p 399
ه چنین راسل عقید دارد که وقتی دو رویداد به یک سلسلة علّی تعلّق دارند ،؛نکاه
مقدّم است ممکن است علّت متأخّر خواند شود .به ایان نحاو ،احتماطل مایدهاد کاه
قوانین صوروِ ( Aعلت  Bاسات) دارای اعتباطر خطصای بطشاند (.)Idem, 2009, p 276
بنطبراین راسل در کتطب «دانش بشری» ،این دیدگط را مورح میکند که در میاط حادود
سلسلههطی علّی ،یط فر؛یندهطی علّی است که تحلیل کرد علیّات ممکان مایشاود .امّاط
«سلسلة علّی» چیست؟ راسل یک نجیر ا رویدادهط را یک «سلسله علّی» ماینطماد باط
این شرط که مط بط در نظر گرفتن تعدادی ا ؛نهط ،بتوانی چیازی را درباطرة دیگار ماوارد
استنتطر کنی  ،بدو اینکه پیرامو ؛نهط چیزی بدانی (.)Ibid
یک سلسله علّی ممکن است همیشه به عنوا تداوم یک چیاز ،یاک شاخص ،یاک
میز ،یک فوتو  ،یط غیر ؛ در نظر گرفته شود .سرتطسر یک سلسله علّای معایّن ،ممکان
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است ثبطو کیفیت ،ثبطو سطختطر ،یط تغییر تدریجی در هر یک ا این دو ،وجاود داشاته
بطشد امّط تغییر نطگهطنی در هیچ اندا قطبل توجهی وجود ندارد (.)Ibid: 404
بنطبراین خط سیر مطنی یک چیز ،هنگطمی یک سلسله مطنی است کاه تغییار خیلای
یطدی نکند و متمطیز ا چیزهطی دیگر بطقی بمطند .نجیر ای ا رویدادهط کاه یاک ناوع
مشطبهت را در سراسر ؛ نشط میدهد ،؛نچه که راسل «شبه ا پطیداری» مینطمد را نشط
میدهد ).)Dow, 1999: 249; 2009: 216
سلسله علّی و مسألة هویّت شیء
به عقیدة راسل مفهوم شیء فیزیکیِ ک یط بیش پطیدار در شکلِ فه متعاطرر ؛  ،شاطمل
"جوهر" میشود ،اگر "جوهر" پذیرفته نشاود17،بطیاد بارای تعریاف هویّاتِ یاک شایء
فیزیکی در مط هطی مختلف ،روش دیگری یطفت که وی گمط میکند این بط استفطد ا
مفهوم "سلسله علّی" بطید تحقّق پاذیرد ( .)Russell, 2009: 276معلاوم نیسات کاه چارا
راسل در چنط عبطرتی عقید به جوهر را به فه متعطرر نسبت مایدهاد درحاطلی کاه
عقید به جوهر در فلسفه رایع است نه در فه متعطرر که اشطر باه فها عماوم افاراد
دارد.
راسل در عبطرتی دیگر متذکّر میشود که قطنو شابه ا پطیاداری وی بارای تورایح
موفقیّت تصوّر فه متعطرر ا "اشیطء " و تصوّر فیزیکی ا "مطدّ " (در فیزیک کالسایک)
رراحی شد است .یک چیز یط یک تکّه ا مطدّ به عناوا یاک وجاود جسامطنی ثطبات
منفرد مالحظه نمیشود بلکه به عنوا نجیر ای ا رویدادهط اسات کاه ناوع خطصای ا
ارتبطط علّی را بط یکدیگر دارند .این نوع ،همط است که راسل ؛ را "شابه ا پطیاداری"
مینطمد .وی در شرح قطنو علّیتی که پیشنهطد نمود میگوید که یک رویاداد در ماطنی
مشخّص را فرض کنید ،پس در هر مطنی ،قادری ودتار یاط قادری دیرتار در مکاطنی
مجطور ،یک رویداد مشطبه نزدیکی وجود دارد .راسل اذعط میکند که مادّعیِ باه وقاوع
پیوستن همیشگی ؛ نیست ولی فقط مدّعی است که به دفعطو یطد به قدر کفطیات رخ
می دهد که در احتمطلی بطال بط یک تصدیق استنتطجی در یک مورد خطآ ؛ را به دسات
دهد .پس راسل عقید دارد که وقتی ا "جوهر" به عنوا هویّت شیء صاررنظار شاد
است ،برای فه متعطرر ،هویّت یک شیء یط یک شخص در مط هطی مختلف بطیاد باه
عنوا ترکیبی در ؛نچه که احتمطالً "سلسله علّی" مینطمد ،شرح داد شود (.)Ibid: 403
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این به مسألة هویّت در رول مط مربوط میشود و راسل در کتطب "داناش بشاری"
بر این بطور است که ارتبطط مهمّی بین فر؛یند علّی و هویّت وجود دارد به این معنط کاه
مفهوم یک سلسله علّی برای تبیین هویتِّ در رول مط ِ یک شیء یط یک شخص به کطر
میرود (.)Dowe, 2007; 2009: 216
بنطبراین ؛نچه را که میتوا نظریّة علّیِ هویّت راسل نطمید مدعی است که هویّات در
کل مط یک شیء یط یک شخص ،ا بخشهطی مطنی مختلف ؛ شخص تشکیل شاد
است که کالً جزهی ا یک سلسلة علّی است .این نظریّة علّیِ هویّت است که بر اساطس
فر؛یندهط یط سلسلههطی علّی بیط میشود .یک سلسله علّی به نوبة خود توساط شایو ای
ا استنتطر که به واسوة قطنو شبه پطیداری اعتبطر یطفته ،ادراک مایشاود (Armstrong,
.)1980: 67-78; Dowe, 1999: 250; 2007; 2009: 216
ایراداتی به نظریّة راسل
وسلی سطلمنن چندین ایراد علیه نظریّة سلسلة علّی راسل مورح نمود است .اولین ایاراد
؛ است که در عین اینکه علیّت خودش یک موروع وجودی است نه موروع معرفتی،
نظریّة راسل به جطی اصوالحطو هستیشنطسی ،بط اصوالحطو معرفتشنطسی بیط شاد
است (.)Dowe, 2007; 1999: 250; 2009: 216
روایت راسل بر اسطس اینکه چگونه استنتطرهط را ایجطد کنی  ،تنظی شد اسات .باه
عنوا مثطل ،راسل میگوید:
یک "سلسله علّی "،چنطنکه بخواه این اصوالح را تعریف کن  ،یک دنبطله ماطنی ا
رویدادهطی مرتبط است که ،بط توجّه به برخی ا ؛نهط ،چیزی میتواناد درباطرة چیزهاطی
دیگری که ممکن است در جطی دیگری اتفاطق بیفتناد ،اساتنتطر شاود ( Russell, 2009:
.)404
در واقع راسل به هستیشنطسی شیء اعتقطدی ندارد چارا کاه معتقاد اسات مفاطهی
«شیء» و «مطدّ » به هیچ وجه نیط به توریح ندارند .پس در نظر وی موجاوداو بنیاطدی
جهط «چیزهط» نیستند بلکه «رویدادهط» و « مط » هستند یط به عبطرتی مجموعاهای مانظّ
ا نقطط مختلف در مط هستند .به این دلیل است که راسل مفهاوم سلساله علّای را بار
اسطس رویدادهط و مط تعریف میکند ،و مفهوم علیّت را در سوح هستیشنطسی ماورد
تجزیه و تحلیل قرار نمیدهد و فقط بط اصوالحطو معرفتشنطسی ،بط اشطر باه اساتعداد
مط برای استنتطر کرد  ،؛ را تعریف میکند .چنط که اگار بتاوانی خصوصایّطتی ا یاک
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رویداد معیّن را ا خصوصیّطو یک رویداد متفطوو در یک مط متفطوو استنتطر کنای ،
در این صورو مط یک رابوة علّی خواهی داشت .البته پیشفرض این مسأله ایان اسات
که قواعد یط قوانین ربیعی مشخّصی وجاود دارد کاه باه ماط امکاط مایدهاد ایان ناوع
استنتطرهط را اتخطذ کنی  .بنطبراین ،این قوانین یط قواعد ربیعی در کنطر رویدادهط و ماط ،
مفهوم بنیطدی افزود ای را در هستیشنطسی راسل شاکل مایدهناد ( Froeyman, 2012:
.)524-525
انتقطد سطلمنن به این مورد ،دقیقطً همین است که بط اصوالحطو معرفتای تنظای شاد
است« ،به خطرر اینکه وجود اکثریت وسیعی ا سلسلههطی علّی در تطریخ جهاط  ،کاطمالً
مستقل ا دانندگط بشاری اسات» ( .)Salmon, 1984: 145ساطلمنن ،روایات خاودش ا
فر؛یندهطی علّی را صریحطً به رور وجودی ،متفاطوو باط یاک روایات معرفتای توساعه
میبخشد (.)Ibid: 3-23
دلیل دیگری برای چرایی غیر قطبل پذیرش بود رویکارد معرفتای راسال ا ساوی
سطلمن ذکر شد اسات .در حاطلی کاه صاطدق اسات کاه فر؛ینادهطی علّای ،؛ ناوع ا
استنتطرهاطیی کاه راسال در ذهان دارد را تضامین مایکناد ،صاطدق نیسات کاه هماه
استنتطرهطی عقلی توسط ('اصل موروعی' ،در تفکّر راسال) وجاود سلسالههاطی علّای
تضمین شد بطشند .انواع دیگری ا سطختطرهطی علّی در کنطر یک سلساله علّای وجاود
دارند ( .)Ibid: 140-142راسل خودش یک مثطل بیط میکند :دوتط ابر ا گط هطی رشتهای
یک عنصر معیّن ،هر دو در خووط ریفی یکسطنی منتشر میشاوند ولای باه راور علّای
مرتبط نیستند ( .)Russell, 2009: 401بط این حطل ممکان اسات باه درساتی ا یکای باه
دیگری استنتطر کنی  .یک مورد فراگیر ،این است که دو رویداد ،مستقیمطً باه راور علّای
مرتبط نیستند ولی یک علت مشترک دارند ).)Dowe, 2007; 1999: 249; 2009: 216
دومین ایراد ،؛ است که نظریّة راسل درباطرة یاک سلسالة علّای قاطدر نیسات باین
فر؛یندهطی علّی و شبهفر؛یندهط 11تماطیزی ایجاطد کناد ،در عاین حاطل مشاخّص کارد
فر؛یندهطی علّی ا شبه فر؛یندهط ،مسألة مهمّی است که ال م است توساط هار نظریّاهای
دربطب فر؛یندهطی علّی مورد توجّه قرار گیرد .همط رور که هطنس رایشنبطخ 13در تأمّال
بر داللتهطی نظریّة خطآ نسبیت انشتین ،بحث نمود که عل به تمطیز قطهل شد باین
فر؛یندهطی علّی و شبه فر؛یندهط نیاط دارد ( .)Reichenbach, 1957: 147-149رایشانبطخ
توجّه نمود است که این اصل محوری که هیچ چیزی سریعتر ا سارعت ناور حرکات
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نمیکند ،توسط فر؛یندهطی خطصّی نقض شد است .به عنوا مثطل ،یاک نقواه ناور در
حطل حرکت در رول یک دیوار قطبلیّت حرکت سریعتری نسبت باه سارعت ناور دارد.
(فقط به یک نور به اندا کطفی قوی و یک دیوار به اندا کطفی بزرگ و به اندا کطفی
92
دور نیط دارد ).مثطلهطی دیگر شطمل سطیههط و نقواه تقاطرع دو خاط کاش مایشاود.
چنین شبه فر؛یندهط 98حقیقتطً نسبیت خطآ را نقض نمیکنند .رایشنبطخ استدالل میکناد
یرا ؛نهط فر؛یندهطی علّی نیستند و این اصل که هایچ چیازی ساریعتار ا سارعت ناور
حرکت نمیکند ،تنهط نسبت به فر؛یندهطی علّی به کطر میرود .بناطبراین نسابیّت خاطآ،
تمطیز بین فرایندهطی علّی و شبه فر؛یندهط را ایجطب میکند .باه عباطرتی دیگار ،شابه اا
فر؛یندهطیی ه چو حرکت سطیه یط نقوه نور بر روی دیوار بط فر؛یندهطی علّی ه چو
سقوط سیب ،فروپطشید یک ات یط حرکت توپ بیلیطرد بر روی یک میز ا ایان جهات
متفطوو است که شبه فر؛یندهط برخالر فر؛یندهطی علّی هیچ تاأثیری در ساطختطر علّای
جهط ندارد .امّط نظریّة راسل به این تمطیز تصریح نمیکند یرا هر دو فر؛یندهطی علّی و
شبه فر؛یندهط ،پطیداری در سطختطر و کیفیّت را نشط میدهند و هر دو ،؛ نوع استنتطجی
که راسل در ذهن دارد را جطیز میکنند .به عنوا مثطل ،سرعت فط یک بسته مور ،یاک
شبه فر؛یند است امّط سرعت گروهی ،یک فر؛یند علّی است بط این حطل هر دو پیشبینی
معتباری را روا مایدارناد (Dowe, 2007; 1999: 249; 2009: 216; Salmon1984: 142-
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برخالر این دیدگط رایع که سلسلههط یط فر؛یندهطی علّی بطید بر اساطس علیّات تحلیال
شوند ،محتوای ادّعطی راسل در نظریّة «سلسلههطی علّی» این است که علیّت را بطیاد بار
اسطس سلسلههط یط فر؛یندهطی علّی تحلیل کرد یط توریح داد .علیّات و قاوانین علّای در
مفهومی که فالسفه به ؛ قطهل بود اند ،در نظر راسل اعتبطری ندارد مگر ا ؛ جهت کاه
میتواند منشأ ارتقطء به مفهوم «قوانین علّی» بر اسطس روابط کطرکردی در فه متعطرر و
عل جدید محسوب شوند .بط این حطل ،نزد راسال چناین قاوانین علّای نیاز باه سابب
پیچیدگیهطی نطمحدود جهط نمیتوانند پطیاة منطسابی بارای اساتنتطر علمای محساوب
شوند .ا این رو ،راسل گمط میکند برای توجیه امکط پذیر باود اساتنتطر و شانطخت
علمی ،توجّه به اصول موروعی خطصی که بدو دانستن چیزهاطی دیگاری مایتوانناد
بیط شوند ،کطفی است .این اصول که فرامنوقی هستند ،در نظر راسل بنیطدهاطی اساتنتطر
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علمی شنطخته میشوند .البته استنتطرهطیی که وی در نظر دارد ،استنتطرهاطی غیربرهاطنی
است که در فه متعطرر و عل مورد استفطد قرار میگیرند و لزومای نادارد کاه نتاطیع
؛ هط هموار صطدق و یقینی بطشند بلکه صرر اینکه محتمل بطشند برای اعتبطر بخشاید
به چنین استنتطرهطیی کفطیت میکند.
اصول موروعی راسل ،هریک نمطیط کنند وجهی ا نظریّة سلسالههاطی علّای وی
است .اصل موروعی شبه ا پطیداری ،نوع خطصی ا پطیاداری و ثباطو را در جهاط باه
اشیطء ،اشخطآ یط جواهر نسبت میدهد بهروری که یک شایء ،شاخص یاط جاوهر را
مجموعهای ا سلسلههطی رویدادهطیی میداند که برای ؛ رخ میدهد و ایان رویادداهط
دارای نوعی مشطبهت هساتند کاه اتّصاطل ؛نهاط را باه یکادیگر توجیاه مایکناد .اصال
سلسلههطی علّی تجزیهپذیر ،این امکط را فراه میکند که ا یک یط دو عضوِ سلسالهای
ا رویدادهط بتوا دربطرة تمطم اعضطی دیگر ؛ سلسله ،چیزی را استنتطر محتمال نماود.
البتّه در این اصل ،پیوستگی فضطیی و مطنی باین رویادادهطی ؛ سلساله ال م اسات و
همین شرط است که به محتوای اصل ساوم راسال اشاطر دارد .اصال ساوم ،پیوساتگی
فضطیی ا مطنی ،این خطصیّت را دارد که امکط استنتطر رویدادهطی میطنی نطمشاهود باین
دو رویداد نطهمجوارِ مشهودی که ارتبطط علّی دارند را فراه میکناد .اصال موراوعی
سطختطری ،امکط استنتطر یک رویداد را تنهط ا رریق شبطهت سطختطری مهیّاط ماینمطیاد.
همین رور اصل موروعی «قیطس» نیز این امکط را مهیّط میکند که ا یاک رویاداد کاه
قبالً علّت رویداد دیگری تشخیص داد ای  ،وجود احتمطلی ؛ رویداد دیگر را که معلول
؛ محسوب میشود را در مواقعی که مشهود نیست ،استنتطر کنی و همچناین بارعکس
؛ نیز امکط دارد.
هریک ا این اصول تکّههطی پط ل مفهوم «سلسلههطی علّی» را تشکیل میدهند تط ماط
را به این مفهوم هدایت کنند که سلسلههطی علّی راسل ،نجیر ای ا رویدادهط است کاه
بط توجّه به تعدادی ا ؛ رویدادهط میتوا چیزی را دربطرة رویدادهطی نطشانطختة دیگار
؛ نجیر به رور احتمطلی نه یقین ی ،اساتنتطر نماود .عاالو بار ؛  ،تاداوم یاک چیاز،
شخص یط جوهر به شکل ثبطو کیفی یط سطختطری ،یط به شکل تغییر تادریجی کیفای یاط
سطختطری در سراسر یک سلسله علّای حفاظ مایشاود امّاط تغییار نطگهاطنی در مفهاوم
سلسلههطی علّی ا نظر راسل پذیرفته نیست .به این ترتیب ،راسل بط بیط چنین مفهاومی
دربطرة «سلسلههطی علّی» قصاد تبیاین هویّات شایء فیزیکای باه عناوا نجیار ای ا
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رویدادهط بط نوع خطصی ا روابط علّی را دارد .بط این حطل ،انتقطداتی به نظریّة راسل شد
است که مه ترین ؛نهط انتقطداو وسلی سطلمن بط این مضمو است که راسل علیّت را باط
اصوالحطو معرفتشنطسی تبیین نمود  ،درحطلیکه علیّت خودش یک مساأله وجاودی
است نه معرفتشنطسی .مضمو ایراد دیگر این اسات کاه راسال باه تفاطوتی کاه شابه
فر؛یندهط بط فر؛یندهطی علّی دارند توجّه نکرد است چنط کاه ،شابهفر؛ینادهط بارخالر
فر؛یندهطی علّی به سطختطر علّی جهط کمکی نمیکند.
پینوشتها
8. Bertrand Russell
1. Causal Lines
9. causal process
4. Wesley.C Salmon
5. On the Notion of Cause
6. causal laws
 . 7تحلیل و بررسی این ادعطی راسل را می توانید در مقطالو کریساتوفر هیچکاطک و دونطلاد لیذکطیناد
موطلعه کنید)Hitchcock, 2007: 45-65; Lipkind, 1979: 701-702( .
1. Human Knowledge
3. common sense
82 . ivariabilitv
88 . necessity
81. tendencies
( .89برای ارالعطو بیشتر دربطر این نظر راسل می توانید به منطبع یر مراجعه کنید:
)Griffin,1979: 909-911; Kempthorne, 1978: 8; Dolby, 1978: 716-717
84. quasi-permanence
85. persistent
86. momentary state
87. Non-Demonstrative Inference
81. extra-logical principles
83. The postulates
12. the postulate of quasi-permanence
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18. separable causal lines
11. spatio-temporal continuity
19. the structural postulate
14. analogy
 معرور اسات عباطرو اسات اinertie( (  مطنْد یط اینرسی، قطنو اول نیوتو که به قطنو لَختی.15
اینکه اگر جسمی بط سرعت یکنواخت حرکت کند و نیرویی بیرونی مطنع ؛ نشود تط ابد بط شتطب صافر
.به حرکت خود ادامه میدهد
16. grouped about a centre
 ه چو بطرکلی و هیوم منکر جوهر شد اناد هرچناد باطرکلی، چنط که عمدتط فیلسوفط تجربهگرا.17
.جوهر روحطنی را پذیرفته است امط منکر جوهر مطدی است
11. pseudo process

13. Hans Reichenbach
. میتوانید توریح سطلمن در اینبطر را در کتطبش به نطم تبیین علمی و ساطختطر علّای جهاط ببینیاد.92
)Wesley1984: 141-144(
)Reichenbach1957: 147-149(  رایشنبطخ ؛ هط را "دنبطلههطی غیرواقعی" نطمید است.98
 برای ؛گطهی ا دیگر ایراداتی که به دیدگط راسل وارد شد است به عنوا مثطل می توانید به مقطلاه.91
)Lipkind, 1979: 701-720( :انتقطدی دونطلد لیذکطیند مراجعه کنید
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