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یادداشت نویسنده بر ترجمۀ فارسی

واقعاً خوشحال ام که کتاب من، علیت و تبیین ، به فارسی ترجمه شده  است. 
فارسی زبان و فرهنگی تاریخی است که فلسفه برای قرن ها در آن بالیده و 

کتب علمی و فلسفی مهمی در آن به رشتۀ تحریر درآمده  است.
این کتاب حدود بیسـت سـال قبل نوشـته شـد و بنا بود دربارۀ علیت و 
تبییـن باشـد، امـا دراثنـای اندیشـیدن دربارۀ ایـن دو مفهوم دریافتـم که آنها 
نمی تواننـد به نحـو شایسـته ای تحلیـل شـوند، همچنیـن ارتبـاط درونـی آنهـا 
نمی توانـد فهـم شـود، مگـر اینکه قوانین طبیعـت را نیز مطرح کنیـم و مورد 
بحث قرار دهیم. لذا این کتاب به سه بخش تقسیم می شود: علیت، قوانین 
طبیعـت، و تبییـن. در ایـن کتاب شـرحی تجربه گرایانـه از قوانین و علیت و 

شرحی درکل وحدت  گرا-قیاسی گرا از تبیین به  دست داده ام.
مجـاورت   )RVC( علیـت  بـه  انتظام گرایانـه  نوهیومـِی  دیـدگاه  طبـق 
مکانی زمانـی، توالـی و انتظـام عناصـر برسـازندۀ علیت اند. یعنـی علیت از 
واقعیت هـای غیرعّلـی سـاخته شـده  اسـت. پیامـد RVC این اسـت که مؤلفۀ 
بیشتری، که از نوعی کامالً متمایز باشد مانند پیوند ضروری یا رابطۀ تولیدی، 
در علیت وجود ندارد؛ همچنین   به چیزی که تداعی های منظم را تبیین کند 
یـا مبنایـی بـرای آن بـه دسـت دهـد نیـاز نیسـت. بنابرایـن، RVC از دیـدگاه 
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متافیزیکی جمع وجوری به جهان حمایت می کند که براساس آن، انتظام هایی علی
فروکاهش ناپذیر در طبیعت وجود دارد )چنان که گویی هرچه هسـت انتظام 
اسـت(؛ انتظام هایـی کـه شـامل الگوهـای وابسـتگی میان اعضـای رده های 
طبیعی )خواص طبیعی( می شود و مبنای روابط علّی و عموماً مواجهاتی ای 

است که در طبیعت وجود دارد.
گـره زدن علیـت بـه انتظام هـا، RVC را بـا نـگاه انتظام گرایانه بـه قوانین 
)RVL( هم سـاز می کنـد کـه براسـاس آن، بنیـاد متافیزیکی یـک قانون یک 

انتظام است. با این حال، برای اینکه چیزی قانون باشد چیزهای بیشتری 
نسبت به انتظام وجود دارد، هرچند که این موارد کامالً این جهانی نیستند. 
قوانین طبیعت انتظام هایی هستند + Y، که وجه ممیز Y باید به اندازۀ کافی 
قوی باشد تا یک انتظام تصادفی را از یک انتظام قانون سان متمایز کند، 
امـا همچنیـن   بایـد به اندازۀ کافی ضعیف نیز باشـد تـا ضرورت را رد کند. 
بهتریـن شـرط چیـزی اسـت کـه مـن آن  را دیدگاه شـبکۀ قوانیـن می خوانم. 
براسـاس ایـن دیـدگاه، انتظام هایی کـه قوانین طبیعت را می سـازند آنهایی 
هسـتند که به وسـیلۀ اصول موضوع و قضایای یک نظام قیاسـی اید ئال از 
دانش ما از جهان و به ویژه نظام قیاسـی ای که بهترین توازن میان سـادگی 
و قـوت را برقـرار می کنـد، بیـان می شـوند. اگر نظام قیاسـی عالی یکتایی 
وجـود نداشـته  باشـد، قوانیـن به وسـیلۀ اصول موضـوع یـا قضایایـی کـه در 
تمام نظام های قیاسـی ای که برحسـب سـادگی و قوت به هم گره می خورند 
مشـترک هسـتند، بیان می شـوند. سـادگی الزم اسـت چون از ورود عناصر 
غیراصلی به نظام قوانین جلوگیری می کند. قوت نیز الزم است چون نظام 
گاهی بخش باشـد.  قیاسـی باید دربارۀ قوانین مقرر در جهان تاحد ممکن آ
هـر انتظامـی کـه بخشـی از ایـن نظـام عالـی نباشـد تصادفی اسـت: چنین 
انتظامـی نمی توانـد قانون اصیل طبیعت باشـد. جان کالم این رویکرد، که 
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جان اسـتوارت میل و در قرن بیسـتم فرانک رمزی و دیوید لوئیس از آن 
حمایـت کرده انـد، این اسـت که هیـچ انتظامی را نمی تـوان به تنهایی قانون 
طبیعـت پنداشـت. انتظام هایـی کـه قوانین طبیعت را می سـازند از رهگذر 
نوعـی شـیوۀ کل گرایانـه کـه آنهـا را اجـزای یـک سـاختار در نظـر می گیـرد، 

متعّین می شوند.
براساس این دیدگاه به قوانین، قوانین طبیعت وحدت بخش و تبیینگر 
همۀ چیزهای دیگر هستند. وحدت مندی تبیینی با نشان  دادن اینکه چگونه 
توصیـف قوانیـن تجربـی از یـک نظـام نظری که اصول موضـوع آن قوانین 
بنیادیـن طبیعـت را فراچنگ می آورند مشـتق می شـود، حاصـل می آید. با 
این حال، تبییْن اشـتقاقی قیاسـی در نظر گرفته می شـود، اشـتقاقی درون 
یک نظام نظرِی برخوردار از منتها درجۀ وحدت، نظامی نظری که کمترین 
تعداد ممکن اصول موضوع )قوانین بنیادین( را برای شرح بیشترین تعداد 
ممکن قوانین و واقعیت هاِی کمتر بنیادین به خدمت می گیرد. اگر نشـان 
داده شـود کـه تعـداد زیـادی انتظـامِ ظاهـرًا مسـتقل می توانند ذیـل قوانین 
جامع تر گنجانده شـوند، فهم ما از طبیعت ارتقا یافته  اسـت، چرا که شـمار 
قوانینـی کـه بایـد به عنـوان تبیینگرهـای تبیین ناشـده در نظـر گرفته شـوند، 
کاسـته شـده  اسـت. یقینـاً برخـی قوانیـن - قوانیـن بنیادین - بایـد همواره 
به عنـوان اولـی پذیرفته شـوند. اما، ایده این اسـت که هرچـه تعداد قوانینی 
کـه به عنـوان اولـی پذیرفتـه شـده اند کمتر و تعـداد انتظام هایی کـه ذیل آنها 
گنجانـده شـده اند بیشـتر باشـد، مـا نه تنهـا درمی یابیـم کـه چـه انتظام هایـی 
وجـود دارنـد، بلکـه می فهمیـم که چرا آنهـا وجود دارند و آنهـا چگونه به هم 

مربوط شده اند.
قطعـاً مـوارد فوق الذکـر یگانـه تصـور از علیـت، قوانین و تبیین نیسـت. 
 شرح هایی بدیل نیز در این کتاب مورد بحث و نقد قرار می گیرد. با این حال،
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نکتـۀ کلیـدی آن اسـت کـه این سـه مفهـوم بنیادیِن متافیزیک علْم شـبکه ای علی
درهم تنیده ایجاد می کنند. هر توفیقی در فهم هریک از این سه، بدون فهمِ دو 

دیگر به سختی می تواند رخ دهد.
می خواهم از صمیم قلب از آقای امیررضا صادقی بابت ابتکار عمل برای 

انجام این ترجمه تشکر کنم. 

استاتیس سیلوس
آتن، ۱۱ آوریل ۲۰۱۹
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