
 

 

 33 -56، ص 85 زمستان، 10دین و سیاست، شماره  فصلنامه

 
 
 

 بنیاد طبیعت از منظر علم و دین

 

 
 1اسحاق طاهری

 
 
 

 چكیده
 مادی از چه فراهم آمدده اددد؟ ایدنهای اصل یا اصول بنیادین طبیعت کدام است؟ پدیده
سفه کادون پژوهش بوده اسدت  امدا آن دخستین پرسش ادسان، در سراسر تاریخ علم و فل

روزگار یودان باسدتان در ایدن بداره، اتمیسدم های هنوز پاسخ قطعی دیافته است  از دظریه
فیزیک کوادتوم، موجودات ددیای اتم دیگدر پیدرو های عمری طوالدی یافت  اما بنابر آموزه

یدا بده قددری مدورد قوادین عالم کبیر دیست و موازین جایگزین دیز تا کنون کشف دشده 
 هتوادد محل اعتماد واقع شود  افدزون بدر آن، اطدالز از وجدود مداددمی اختالف است که

 قدرآن کدریم با ویژگیهایی خاص، دشواری مسأله را دوچندان کرده است  (تاریک) دامرئی
 حیدات آن را مداده ای موسدوم بده آ  هدیز اشاراتی در این باره دارد و بنیاد طبیعت و مای

د و در مواردی هم به عنوان دور از آن یاد کرده است که در مقا بل ظلمت است  امدا میداد
و زمین( امری غیر مادی تلقی  هاآسمانملکوت ) بنیاد جهان طبیعت ،در سطحی عمیق تر

تجربی، قادر بده حدل دهدایی و های شده است که در این صورت، پژوهش در قالب روش
رسد مال صدرا با الهام از قرآن و با تکیه بدر وحددت، یم قطعی مسأله دخواهد بود  به دظر

                                                             
 استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محالتی - 1
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 یدهدخسدتین را اراتصویر گویایی از وحددت اصدل  اصالت و تشکیک وجود، توادسته است
  دماید
 

کوادتوم، ذرات بنیادی، دین  هی، دظریآسماداصل بنیادین طبیعت، دصوص  :کلید واژگان
 و علم 

 

 مقدمه
ادسان با آن روبرو گردید و آن را با زبان علمدی دخستین پرسشی که پس از عصر اسطوره 

گرفت  ادسان پس از اددس بدا طبیعدت و آشدنایی بدا می مطرح دمود بنیاد طبیعت را دشاده
سرشت دگرگون آن، با تکیه بر حسّ کنجکاو از خود پرسید که: این دگرگودیها بر چه پایه 

خود سبب پیدایش پرسشی  هخورد؟ این پرسش دیز به دوبمی ای استوار است و چگوده رقم
هستی گردید و بدین طریق، سدخن از احتمدال یدا قطعیّدت  هدیگر پیرامون حدود و گستر

به گدواهی تداریخ، همدواره  موضوعی، ههستی موجودات غیر مادّی به میان آمد  این زمین
بستر مطالعات علمی و فلسفی بوده و دصوص دینی دیز اشاراتی به آن روا داشته ادد  جای 

ی شگفتی است که عمر بلند این پرسش، آن را منسوخ دساخته اسدت و ایدن دخسدتین بس
  بنیادی طبیعت، به قوّت خود باقی و معتبر است هپرسش ادسان پیرامون اصل یا مادّ

تجربدی و فلسدفی پدیش های روش هدخستین مطالعات در تحقیق این پرسش بر پای
ه را دقیقاً از هم جددا کدرد  بدر ایدن اسدا  توان در این باره علم و فلسفدمی رفته است و

توان این گوده سامان بخشید: دظرات مختلف پیرامون بنیداد می پرسش اصلی این مقال را
 طبیعت از منظر علم و دین کدام است و موضع قابل دفاز در این باره چیست؟

 

 روش شناسی بحث
یا به راستی شناخت طبیعت شویم  آمی درآغاز پاره ای مالحظات معرفت شناختی را یادآور

ممکن است؟ آیا تعابیر دصوص دینی پیرامون طبیعت و اوضاز آن قابل فهم و محل اعتماد 
علمی در این باره تعارض پیش آید؟ در های است؟ آیا ممکن است بین تعابیر دینی و گزاره

 صورت تعارض چه باید کرد؟
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 م(ق  544-478) 1اکلیتدو هر زمدان حکایت گری ذهن از واقعیت خارجی، دست کم از
ست میداد محل تردید واقع گردید  او عالم طبیعت را دستخوش دگرگودی اساسی و پیوسته

ق م(  460-380) 2کدرد  سد س دموکریتدو مدی و ثبات ظاهری آن را فریب حوا  تلقدی

شد، ذهنی دادسدت و می ها، اصوات را که واقعی تلقی، مزههابخشی از کیفیات مادند ردگ
ائیان دیز امکان شناخت طبیعت را مردود شمرددد  اما از آن پدس تدا اواخدر قدرون سوفسط

شمرد  پس از ردسدادس می وسطی دظر غالب در فکر فلسفی ادطباق ذهن با عین را مسلم
 4، بدارکلی( م1626-1561) 3قطعیت ادطباق یاد شده توسط کسدادی چدون فرادسدیس بدیکن

مدردود یدا غیدر قابدل احدراز  ( م1724-1804) 6کاددت و م( 1711-1776) 5، هیوم( م1353-1685)
دادسته شد  امروزه محتوای ذهن به عالم پدیدار ددزد فاعدل شناسدایی، و دده بده واقعیدت 

ذهندی ادسدان هدای و یافتدههدا شود؛ از این منظر تجزیه و تحلیلمی خارجی، دسبت داده
یابدد و دده مدی ادسدان آن را متوجّه طرز تلقّی ادسان از عالم است، یعنی عالم آن گوده که

ان و عالمان طبیعت دیز مطالعدات خدود را بده عدالم دادفیزیکعالم فی دفسه  حتی برخی 
در هر گودده مطالعدات از  باید دهند و ده به عالم فی دفسه  بر این اسا ،می پدیدار دسبت

 بمادد  دوز دوشتار حاضر رویکرد روش شاختی تعیین شود، تا بحث از خطای روشی در امان
پذیرد، به ادطبداق ذهدن بدر می این دوشتار ضمن این که خطا ی موردی حوا  را
شمار صوا ، بسیار اددک و در بی واقعیت خارجی باور دارد  چرا که این خطا در برابر موارد

دیگر قوای ذهن، قابل شناسایی و جبدران اسدت  عجدز فلسدفی در  هبیشتر موارد به وسیل
 توان دلیل ادکار آن پنداشت مید تبیین این مسأله را

د  زیدرا میدادد همچنین این گفتار، تعابیر مندرج در دصوص دینی را کاشف واقعیدت
 همعتبر و بیّن حوا  سازگار اسدت؛ اشدارهای گمان با یافتهبی بسیاری از این گوده تعابیر،

ین و ریزش قرآن به خورشید و ستارگان، در پی هم آمدن شب و روز، روئیدن گیاهان از زم
 از آن جمله است  ،   و آسمانباران از 

دهد و هدر گداه در ظداهر دمی بر این اسا ، تعارض بین تعابیر معتبر دین و علم رخ

                                                             
1 - Heracleitus 

2 - Democritus 

3 - Francis Bacon 

4 - George Berkeley 

5 - David Hume 

6 - Immanuel Kant 
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تعارض دیده شود، این داشی از درک داقص ادسان است و دباید آن را به علم و دین  هاآن
  یعت را مورد مطالعه قرار دادتوان دظر دین و علم پیرامون طبمی دسبت داد  دتیجه این که

 اصل نخستین طبیعت در فلسفه و علم -1
اینک مسأله را از عصر فیلسوفان طبیعی روزگار یودان باستان که خود، بده احتمدال زیداد، 

 کنیم:می دخستین طرّاحان و پژوهندگان این مسأله بوده ادد، آغاز

 اصل یا مادّۀ نخستین در دورۀ یونان باستان - 1-1
تعابیری هستی شناختی پیرامون ادسان، جهان و مبادی  در سخنان منسو  به هومر گرچه

خورد، دخستین بار پرسش فلسفی پیرامون اصل بنیادی عالم مداده بده می هستی به چشم
می یافت م( ق 624-546) 1طور مشخّص و درقالب زبان علمی و غیر اسطوره ای، دزد تالس

تردید این رهیافت در جریدان بی أله برای او پیش آمد،شود  دراین باره که چگوده این مس
 مستمرّ طبیعت و تأمل در آن، حاصل شده اسدت  دیددههای تغییرات و دگرگودی همشاهد
گیاهی از دل خاک  هشودد، مثآل بوتمی به تدریج تغییر کرده و دگرگونها شد که پدیدهمی

دقطه ای متوقّف گشته و گیاه باطیّ کند، س س این جریانِ رشد در می سر بر آورده و رشد
دمدود کده دراثندای ایدن می آید  چنینمی سیر معکو ، دوباره به صورت خاک در کردن
محسدو  ها امر بنیادی و ثابتی باشد که بتوادد آغاز و ادجدام ایدن پدیدده باید هادگرگودی

صل دخسدتین آن اادد دخستین است؛ از این رو، گفته هگردد  این همان مفهوم اصل یا مادّ
حیداتِ خدود  هاست که موجودات مادّی از آن به وجود آمده و سرادجام پس ازگذراددن دور

 ( 9-10 983ارسطو، متافیزیک،) گردددمی به آن باز

اصل دخستین، سه دیدگاه متفاوت در این باره ارایده گردیدد:  هبه ددبال پیدایش دظری
دسته ای آن را غیر مادّی و برخی دیز آن را بنیادی طبیعت را مادّی و  هگروهی اصل یا مای

 صورت( تلقّی کرددد ) مرکّب از مادّه و امری غیر مادّی
 دیدگاه مادّی-1-1 -1

کسادی که اصل بنیادی طبیعت را امر مادی دادسته ادد، خود دو دسته ادد: یکی آددادی کده 
 ند میداد اصل دخستین را واحد دادسته و دیگری کسادی که آن را کثیر

همه ، د؛ از دظر ویمیداد تالس دخستین فیلسوف یودان باستان، اصل بنیادی طبیعت را آ 
شود  سدخن او را مختلدف تفسدیر می چیز از آ  به وجود آمده و سرادجام به آن دگرگون

 دادسدته اسدت« وجود»تالس را متضمّن رمز و منظور او از آ  را  هکرده ادد؛ مالصدرا گفت

                                                             
1 - Thales 
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ارسطو منظدور وی را همدین آ  مرکّدب از اکسدیژن و  (252ص  ،8عالیه، جالشیرازی،الحکمه المت)
توان دلیل او را دمی هیدروژن دادسته است  چون هیچ اثر مکتوبی از تالس در دست دیست،

در این باره به دست داد  ارسطو که این دظریه را به او دسبت داده است، از استدالل مربوط 
گوید تالس می کند  اومی با لحن گمان و احتمال اشاره به آن اطالعی ددارد و بدین مطلب

گویا با توجّه به این واقعیّت که غذای گیاهان و حیوادات مرطو  است و از این رو، گرمای 
حیات دیز از رطوبت داشی است و به عالوه، تخم گیاه و حیوان دیز دارای همدین خاصّدیت 

مدی   دشوار(25 -20  983همدان، ) دادستدخستین  هاست، آ  را که مبدأ رطوبت است، مادّ
توان این احتمال را پذیرفت؛ احتمال اقوی در این باره آن است که تالس بددون ایدن کده 

پیشدین های آنخود دلیل روشنی در این باره داشته باشد، این دظریه را از متون دینی دور
و  (2 ه، آید1 هسدور) شدودمدی تورات دیدده« پیدایش»اخذ کرده است  چنین دگرشی در سفر 

برخی از پژوهشگران تورات بر این باوردد که مضامین و محتوای این بخش از تورات حتّی 
 ( 551ویلیام سمیث، ) دیز وجود داشته است )ز(در مکتوبات قبل از حیات موسی

، شاگرد او، بر آن شد کده در آغداز هسدتی، ق م( 610-547) 1پس از تالس، آداکسیماددر
وجود داشته که آکنده از مادّه بوده اسدت؛ ولدی ایدن مدادّه کده بده طدور  فضایی دامتناهی

شناسیم دیست  زیرا این صور مادّه که پیوسدته می دامتناهی گسترش دارد، از موادّی که ما
آیند، بدا هدم برابرددد و هدیچ یدک بدر می شودد و از یکدیگر پدیدمی به یکدیگر دگرگون

شدناخته های دخستین را ماده ای فدوق صدورت همادّ دیگری ترجیح ددارد  بنا بر این، وی
بدی منظور از بیکران وصدف( 10  203ارسطو، فیزیک، ) دام دهاد 2شده دادست و آن را بیکران

بدرای ها کرادگی دیست، بلکه شیءای دامحدود مورد دظر است که پیدایش مستمرّ پدیدده
از  3گرمدا از طریدق جددایشهمیشه از آن ممکن باشد  او بر این باور اسدت کده سدرما و 
 ( 250، 1تسلر، ) آیندمی بیکران حاصل گشته و دیگر موجودات از این دو به وجود

مادند آ ، خاک، آتش و هوا دیست که بتوان معندای محصّدلی از آن  بنیادی هاین مادّ
کرادگی دیز به تنهایی ممکن دیست آن را در سطح الزم بشناسادد  بنا بر بی دریافت؛ وصف

، ابهام در مفهوم این مادّه سبب دو برداشت متفاوت گشته است؛ برخی آن را مدادّی و این
آدچه در این باره مسلّم است این کده آداکسدیماددر (  249همان، ) اددگروهی الهی تلقّی کرده

                                                             
1 - Anaximander  

2 - Apeiron 

3 - Separation 
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 ( 10  203ارسطو، فیزیک، ) آن را بیکران، جاوید و فنا داپذیر دادسته است
 984ارسطو، متا ) دیگر متفکّر یودادی، هوا را اصل دخستین دادست م(ق  585-528) 1آداکسیمنس

سبب این تقدّم شده است  از این  هوا هبسط فوق العاد گمان تحرّک بسیار زیاد وبی ؛( 5الف 
یابد  می احاطه هاآن هکند و بر هممی و شکافها دفوذها فضاها، روزده هگذشته، هوا در هم
 ه، یعندی دوری و دزدیکدی اجدزای مدادتکداثفو  تخلخدلرا مدادّه های او سبب دگرگودی

ست  از دظر او، هوا در حالت بسط یکنواخت و عدادی ددامرئی میداد دخستین دسبت به هم
 در رقیق ترین حالت آتش است، و در حالت تکاثف تدریجی دخست مدایع(؛ 267تسلر، ) است
های ن چگودگی پیدایش حالتتبیی( 272همان،) آیدمی شود و سرادجام به صورت جامد درمی
 جامد، مایع و گاز توسط آداکسیمنس، در تاریخ علم بسیار مهمّ تلقّدی شدده اسدت هسه گاد
آید که سدخن او دداظر بده همدین می این متفکّر برهای از تجزیه و تحلیل( 76، 1گم رتس، )

  کنیممی هوایی است که اطراف ما را فراگرفته و با آن تنفّس
ه دیگر در این باره، دظر هراکلیتو  اسدت  او آتدش را اصدل دخسدتین دظر قابل توجّ

و این مادّه را با امور عالم منطبق یافت؛ زیرا حتّی دمدود ( 6الدف  984ارسطو، متافیزیک، ) دادست
آتش به سبب تکاثف تبدیل به   (2،23تسلر، ) شوددمی سکون و کندی حرکت دیز در آن دیده

گردد می باز آسماناز این آ  به صورت دم آتشین، به سوی دردگ دیمی بی شود ومی آ 
 شود و خاک دیز دو باره مبدّل به آ می گیرد و دیمی دیگر خاکمی و صورت آتش به خود

آتدش  هبرخی از تعدابیر هراکلیتدو  در بدار( 36 هدیلز، تکّ) شودمی گردد و سرادجام آتشمی
ند که یکی میداد مفسّران آن را همین آتشی امّا اغلب ؛موهم معنای غیر مادّی و الهی است

 از عناصر چهارگاده است 
 دخسدتین را کثیدر امّدا متنداهی  هگیردد؛ دسدته ای مدادّمی کثرت گرایان در دو دسته قرار

هریک به اجمال های کند  اینک دیدگاهمی می دادد و دسته ای دیگر آن را دامتناهی تلقّی
 شود می بیان

وحدت اصدل دخسدتین روی برتافتندد و  هدامدار یودان باستان، از دظری دو تن از فیلسوفان
 م( ق 510-440) 2مبنی بر کثرت را در این باره اتخاذ کرددد؛ از این دو، یکی پارمنید  هدظری

 است  م( ق 492-432) 3و دیگری ام دوکلس

                                                             
1 - Anaximenes 

2 - Parmenides 
3 - Empedocles 
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، آدگداه دمیداد هستی را یک ارچه، ثابت و مطلقا تغییر داپذیر ،پارمنید  گرچه در اصل
آید، گرما و سرما، یا بده دیگدر سدخن، می برها که در صدد تبیین چگودگی پیدایش پدیده

کندد؛ از می آتش و خاک و یا به تعبیر سوم دور و ظلمت را دو اصل بنیادی طبیعت معرّفی
  (13 986ارسطو، فیزیک، ) پنداردمی این دو، گرما را هستی و سرما را دیستی

متکداثف، تاریدک و  ،دور و سبک در یک سدو و در سدوی دیگدر متخلخل، ،از این دو
سنگین واقع شده است  او پیدایش جهان را تنها از طریق اثر بخشی متّحد هر دو عامدل، 

 ( 202، 1گم رتس، ) کندمی دخستین واحد را آشکارا رد هد؛ و فرض وجود مادّمیداد قابل بیان

آتدش، هدوا،  هرده و عناصر چهارگادددخستین را مردود شم هام دوکلس دیز وحدت مادّ
دماید که می چنین(  20الدف  988؛ 31الف 985ارسطو، متافیزیک،) دمیداد خاک و آ  را موادّ بنیادی

هستی پارمنید ، یعنی جاودادگی و دفوذداپذیری مطلق را برای هر یدک از های او ویژگی
دهدد؛ دمدی ن و فسدادی رخبر این اسا  در اصل، کدو  (12دیلز، تکۀ) این عناصر قائل است

  گرددمی آید، پیوست و گسستی است که بین این عناصر حاصلمی آدچه پیش
که اکنون دیدز بدا ادد گنجند که با صراحت از دظریه ای سخن گفتهمی کسادیدیگر دسته 

گذشت حدود دو و دیم هزاره از پیدایش آن، تا حدّی معتبر است  توجّده بده ذرّات بنیدادی 
 تغییر داپذیر در هر موجود مادّی، ویژگی این دظریه است  دامتناهی و

 پذیردد و هیچ گداهمی پایان تقسیمبی گوید اشیاء هموارهمی (500-428) 1آداکساگورا 
آن دادست؛ زیرا باز هم از آن کوچکتر های توان بخشی از چیزی را کوچکترین بخشدمی

 هدمایدد کده آداکسداگورا  شدمارمدی گویدد چندینمدی (  ارسدطو1دیلز، تکۀ) وجود دارد
بدیهی است دزد وی (  20الف187ارسطو، فیز  ) دخستین را پذیرفته استهای دامحدودی از اصل

ذرّات بنیدادی باشدد  از دظدر وی،  هتوادد چیزی جز ترکیدب و تجزیددمی فساد دیز کون و
ان از رطوبت و گرما و آیند، امّا جاددارمی گیاهان در باران وجود دارد و از آن پدیدهای بذر

 ( الئرتیو ، کتا  دهم) مادّه ای خاکی به وجود آمده ادد

و شاگردش دموکریتو  این دیدگاه را صورتی کامل بخشدیددد؛ ق م(  480متدوفی) 2لوکی و 
امّا مأل در  (5 985ارسطو، متافیزیک، ) اتم( را دو اصل بنیادی اجسام دادستند) 4و مأل 3آدان خأل

ارسدطو، ) گدرددمی تعداد دامحدودی از ذرّات تغییر داپذیر و دامرئی را شامل هر جسمِ معیّن،

                                                             
1 - Anaxagoras 

2 - Leucippus 

3 - Void 
4 - Plenum 
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و تنهدا از جهدت  (33  275، آسدمانارسطو،) طبیعتی یکسان داردد هاآن(  29الف 325کون و فساد، 
این ذرّات همواره در خأل در (  15 985ارسطو، متافیزیک، ) شکل، وضع و ترتیب با هم متفاوتند

، کون و فساد را در پی دارد و کمدون هاآناجتماز و افتراق (؛ 10 300، آسمان، ارسطو) حرکتند
مدی از آدچه گذشت روشدن(  8 315 ارسطو، کون و فسداد،) گرددمی سبب استحاله هاآنوبروز 

گردد که ازاین دیدگاه، ذرّات بنیادی جدز شدکل، صدالبتِ مطلدق و حرکدتِ  همیشدگی، 
، پایه گذاران این دظریه را باید دخسین کسادی دادست که خاصیّت دیگری دداردد  بنابر این

دوم  هو صفات دستادد مادّی شدههای متوجّه تفاوت صفات اوّلیه با صفات ثادویه در پدیده
 را از واقعیّت شیئ مادّی، سلب کرده ادد 

 دیدگاه غیرمادّی -2-1-1
 و دگرگددودی اسددا  عددالم مددادّه را دسددتخوش صددیرورت م(   ق 347-429) 1افالطددون

می دادد؛ لذا از دظر وی، این ساحت هستی متضمن حقایق دیسدت؛ زیدرا حقدایق ثابدت و 
پایداردد ولی ددیای مادّه چنین دیست  از دظر او هیچ یک از عناصر مادّی دسدبت بده بقیده 

تعیدین  هداآنتوان اصل یا اصول بنیادی ثابت و پایداری را از میدان دمی ترجیحی ددارد و
این اسا ، او به عالمی ورای مادّه و مادّیات معتقد گردید و اصل موجدودات را از دمود؛ بر 

اشیاء مادّی به علّت پیوددد  هدام دهاد و گفت که هم 2را مثل هاآندوعی دیگر دادست  وی 
  (7  978ارسطو، متافیزیک،) شوددمی تعریف و تبیین هاآنبا 

 دیدگاه تلفیقی -3-1-1
شاگرد افالطون است  او چون دیدگاهِ مدادّیِ  (ق م 384-322) 3ارسطو پایه گذار این دیدگاه،
 داگشدوددی مواجدههای غیر مادّی افالطون، هردو را با دشواری هفیلسوفانِ طبیعت و دظریّ

و اصل مدادّه و صدورت را  دید، عنصر مادّی دیدگاه دخست را با مثال افالطودی تلفیقمی
ارسدطو، ) ی از مدادّه و صدورت ترکیدب یافتده اسدتارائه کرد  از این منظر، هدر تدک شدی 

ارسطو کماالت بالفعل شیئ مادّی را داشی از صورت دادسدته و زمینده(  27الف1042متافیزیک،
دهد  او بده ایدن پرسدش کده می اتّصاف آن شیء به کماالت دیگر را به مادّه دسبتهای 

 دّه متّحد گردد توضیحیچگوده ممکن است شیئ غیر مادّی، یعنی صورت، در طبیعت با ما
 4دهد  این دیدگاه علی رغم اشکاالت عدیده ای که بر آن وارد است تدا عصدر گالیلدهدمی

                                                             
1 - Plato 

2 - Ideas 

3 - Aristotle 
4 - Galilei Galileo 
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 شد می غالب در فیزیک تلقّی هدظریّ م(، 1564-1642)

 اصل یا مادّۀ نخستین در عصر جدید -2-1
روزگار شاهد گو یند، در این می عصر جدید هفدهم به بعد را همعموال در تاریخ علم از سد

در تفسیر طبیعدت  3دسبیّت، هو دظری 2کوادتوم ه، دطری1کالسیک همتفاوت: دظری سه دیدگاه
 گردد:می بوده ایم؛ اینک دگرش هر یک، پیرامون اصل بنیادین طبیعت بیان

 فیزیک کالسیک -1-2-1
یای علم ابزار و تکنیک رخ داد، دد هعصر جدید با گالیله آغاز شد و با اختراعاتی که در حوز

دموکریتو  راجع به کیفیّات اولیده و ثادویده  هدادش دگرگون شد  در این دوره دیز دظری و
چون ردگ، بو، صدا وطعم، حاصل دستگاه ادراک ادسان تلقّی هایی پذیرفته گردید، ویژگی

گردید و حرکت و جرم از آنِ واقعیّت خارجی  در تبیین طبیعت زبان ریاضی به کار گرفتده 
گالیلده  هشد، کادون اددیشمی که با این زبان دیک بیان زمان و مکان الت جرم،شد و مقو

واقع گردید  از دظر او طبیعت متشکّل از ذرّاتی بود که تنهدا دو خاصدیّت جدرم و سدرعت 
( 30گالیلده، سنجشدگر، ) تلقّدی شدد مکان و زمان بازآرایی ذرّات در ،داردد  بر این اسا  تغییر

 4دوم قرن هفدهم، توسط دیوتون هکه گالیله ارایه کرده بود، دردیمیکی طبیعت مکاد تصویر
مدی هداو پیروادش توسعه یافت  او دیز طبیعت را ترکیبدی از دیروهدا و جدرم (1727-1642)

گفت طبیعت به دحوی مستوفا و مشخّص متشکّل از ذرّات می پنداشت و دظر گالیله را که
ریاضدی  همعاملد هداآنکه اومی توادست با یی هامتحّرک است، پذیرفته بود  همان خاصّه

عوامل، قابل تحویدل  هشد و هممی کند، یعنی جرم و سرعت خواصّ ذاتی طبیعت دادسته
  (15 - 20دیوتن، اصول، ) گردیدمی ها ادگاشتهبین اتمهای به دیرو

ددبال شدد  او طبیعدت را ( 1827-1749) 5فیزیک کالسیک پس از دیوتن توسط الپال 
مدی ست  طبیعت دظامی ماشین وار و کامل تلقدیمیداد همکنشهای ه ای از دیرومجموع

علّی و معلدولی، قابدل پدیش  هشد که مقهور قوادین دقیق و مطلق است و با تکیه بر رابط
تدوان در مجمدوز مدی ( 4الپدال ، ) بینی و با تحویل به ذرّات بنیدادی، قابدل تبیدین اسدت

 وده برشمرد:فیزیک کالسیک را این گهای ویژگی

                                                             
1 - Classical Physics 

2 - Quantum Theory 

3 - Relativity Theory 

4 - Isaac Newton 

5 - La place 
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آن، بدا های سیسدتم ههم هاوضاز آیند هفیزیک کالسیک جبری بود؛ زیرا محاسب -1
 شد می توجه به وضع کنودی آن، قابل محاسبه دادسته

قوادین اگر دگدوییم  هآمد هممی فیزیک کالسیک اصالت تحویلی بود؛ چه به دظر -2
قابدل اشدتقاق  هامیددانذرّات و دوز از  ازمکادیک ذرّات، دست کم از قوادین حاکم بر جند

 است 
دظریده این فیزیک به لحاظ معرفت شناسی، دظرگاه اصالت واقعی خامی داشت و -3
  (311باربور،) ستمیداد علمی را دقیقا دمایادگر واقعیّت عینیهای 

 علمی در آن، قطعی و خلل داپذیر پنداشتههای مهمّ دیگر این که اصول و یافته هدکت
ه تشکیک در آن کامال بسته بود  امّا سرادجام ددیای اتدم توجده دادشدمندان را شد و رامی

بیشتر متوجه خود ساخت و شواهدی به دست داد که فیزیک کالسیک از بیان آن دداتوان 
هدای ددوینی بودددد کده عرصدههدای اکتیویتده، پدیدده ایکس و رادیو هبود  الکترون، اشعّ

، چندد 1910و1900های بین سال ان گشوددد  بعدهاپزوهشی جدیدی را فرا روی دادشمند
آزمایش حیرت ادگیز به وجود آمد، با این مضمون که ادرژی تکه تکه اسدت و تنهدا ارزش 

  فیزیکی کوادتوم گردید ه، این امور سبب پیدایش دظری(312همان، ) کمّ منفصل دارد

 نسبیت و کوانتوم -2-1 -2
دوزدهم سداختار درون  هن اتم موفّق بود ولی در سدفیزیک دیوتن در تبیین وقایع عالم برو

 هاتم کشف شد و مشکالتی برای فیزیک کالسیک رخ داد  افزون بر آن، با پیدایش دظرید
شد و بسدتر فیزیدک می مطلق که ظرف حرکت مطلق تلقّی زمان دسبیت ادیشتین، فضا و
قرن بیسدتم، فیزیدک  هداد، منتفی دادسته شد  در این مقطع، در طلیعمی دیوتنی را تشکیل

 پایه گذاری شد  1مدرن با فعّالیت کسادی چون پالدک، بور و ادیشتین
کنار گذاشته شدود  باید مطالعات پالدک دشان داد که فرض پیوستگی حوادث فیزیکی

دیسدت  زمدان طبیعت داشی از حرکت پیوسته و اتّصالی در فضدا وهای و اصوالً دگرگودی
ادفصالی هستند  فیزیک کالسیک عالم را متشدکّل از مدادّه و بلکه این تغییرات به دحوی 

شد  پالددک ثابدت می ست؛ مادّه مرکّب از ذرّات و تابش متشکّل از امواج تلقّیمیداد تابش
بدین طریدق ( 126جینز، فیزیک و فلسفه، ص ) کرد که تابش دیز مادند مادّه مرکّب از ذرّات است

ه شد  پالدک مقادیر منفصل بنیادی را کوادتدوم ددام دوگادگی ماده و تابش از میان برداشت
گاموف، ) دهاد  بور دیز با طرح و تأیید جهش ذرّات منفصل مادّه، بر این مطلب صحّه گذاشت

                                                             
1 - Planck, Bohr, Einstein  
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 ( 52 – 53پیدایش و مرگ خورشید، صص

اصل تالشی رادیو اکتیو دیز کشف مهم دیگری بود که در فیزیک مدرن رقدم خدورد  
شدودد و خدرد مدی مواد رادیواکتیو خودبخود خدردهای که اتم این اصل حاکی از آن است

ایدن گویدای آن ( 127جیندز، همدان، ص ) داشی از شرایط یا حوادث خاصّی دیست هاآنشدن 
است که قوادین بنیادین طبیعت، از قبیل قادون علّیت دیستند  سرادجام مطالعدات ادیشدتین 

شدن عناصدر رادیدو اکتیدو بدر حسدب  حوادث دیگری را رقم زد؛ او دشان داد که متالشی
خودسدر بده هدای ت وری بور مبنی بر جهش سنجش داپذیر الکترودهاست؛ زیرا این جهش

 ( همان) را پیش بینی کرد هاآن هتوان بر اسا  آن، آینددمی گوده ای است که به هیچ وجه

 1بر ایدن اسدا ، فیزیدک کدوادتم کده فرمدالیزم آن توسدط هدایزدبرگ و شدرودینگر
هایزدبرگ و دیگران ادجدام گرفدت، مبدادی  تعبیر آن توسط بور و هگذاری شد و ارائ یانبن

برای فیزیک میکروسدک ی بنیدان  یک کالسیک را در هم ریخت و اساسی دومکاد فلسفی
 :گذاشت  از این منظر

واقعیتی ورای تجار  ادسان دیست، یا چیزی ورای این تجدار ، قابدل دسترسدی  -1
 دیست 
اتمی قابدل مشداهده و های یای اتم، تصویر داپذیر است؛ ده تنها ساختارحوادث دد _2

، فضا و علیدت حتدی زمان یا بر حسب کیفیات محسو ، قابل بیان دیست، بلکه بر حسب
 قابل تصویر هم دیست 

خوریم کده کدل می دیستند  زیرا به مواردی بر 2ی فیزیکی تحویل پذیرهاسیستم _3
؛ افزون بر آن، بعضی از تحوالت جدید در فیزیدک، حداکی از آن بیش از اجزا را در بر دارد

است که جهان از سطوحی با مراتب مختلف، تشکیل شده است و هر سطح، قوادین بنیادی 
ارتباط یک  هو هستی شناختی خاصّ خود را دارد  گرچه ممکن است اشاراتی مبنی بر دحو

 حاصل از ترکیب ممکن دیست سطح با سطح دیگر موجود باشد، درک پیچیدگی و بداعت 
اصل علیت، حاصل  ،و ذاتی آن است  ار این رو عدم موجبیت بر ددیای اتم حاکم _ 4

فیزیکی ددیای اتم، تنها با زبان احتمدال های تجار  ما از اشیای بزرگ است و در سیستم
  (48 _ 83گلشنی،) باید سخن گفت

رود و ذرات بنیادی دمی یک ادتظاربرای ذرات بنیادی کالس با این بیان، دیگر واقعیتی

                                                             
1 - Schroedinger, Heisenberg 

2 - Reducible 
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 :گویدمی جدید بیشتر افالطودی و صورتهایی ریاضی است  هایزدبرگ در این باره
تردیدی دیست که ذرات بنیادی جدید، به اجسام مدنظم افالطدودی دزدیکترددد تابده 
 هاتمها ی دموکریتو ، ذرات بنیادی جدید تا حدی شبیه به اجسام مدنظم در فلسدف

 ،دگرگون دیستند و از این رو هاآنگردد  می ا مقتضیات زبان ریاضی بیانافالطون، ب
  (57هایزدبرگ، ) را به معنای متداول کلمه، وافعی دادست هاآنتوان دمی

ان بزرگ، اینشتین با هویت ایدئالیستی فیزیک کوادتوم مخالف بدود و بده دادفیزیکاز 
فیزیک را کاشف اوضداز و احدوال اشدیاء واقعیت عینی عالم طبیعت، باور داشت و قوادین 

 :گویدمی دادسته و ست  او عدم قطعیت را داشی از جهل بشرمیداد عینی
 توادد مرا به تصادفی محد  بدودن حرکداتدمی کوادتوم هعظیم دظری هموفقیت اولی

تواددد بده مدی ددیای اتم متقائد گردادد    اعتقاد راسخ من این است که سرادجام بشر
ست یابد که در آن، مصادیقی عینی که در پرتو وجود قوادین با هم پیودد دظریه ای د

  (122اینشتین در: بُرن،  هدام) یافته ادد، ده احتماالت بلکه امر واقع و قابل ادراک باشد

کرد، ولی دمی فیزیکی را ادکارهای یک کوادتومی در بیان پدیدهمکاد اینشتین موفقیت
هت دادیده پنداشتن واقعیت طبیعدت و پدذیرش احتمداالت و به ج ست ومیدادد آن را تمام

تدالش  هگرفت  امدا او سدرادجام بدا همدمی آمار، در تبین حوادث ددیای اتم، بر آن خرده
-کوادتوم ارائه کند و اعتراف کرد که دظر بور هدتوادست بیان مشبعی در تکمیل یا رد دظری

باور دروددی  ؛ او تنها از سر ایمان و(308 ،گاموف) درودی استهای هایزدبرگ، عاری از تضاد
طرحی از واقعیت، یعنی دظریه ای کده بتواددد  همن هنوز به امکان ارائ :گفتمی این چنین

  به هر تقدیر، (276، 1954) را، ایمان دارم هاآنخود اشیا را تبیین کند، ده فقط احتمال وقوز 
  (307 ،گاموف) ت را استوارتر سازداوتنها به این دتیجه رسید که اصل عدم قطعیهای کوشش
فدراوان، بدا مشدکالت عدیدده ای در فهدم و توصدیف های ان، علی رغم پیشرفتدادفیزیک

علم فیزیک در مطالعات و درک ذرات بنیدادی دهفتده  هآن مواجهند  آیندهای طبیعت و دیرو
آن عمدالً  است و در حالی که پیشرفت تجربی در این زمینه کامالً در جریان اسدت، ت دوری

راکد است  دزدیک به یک قرن پیش معلوم شد که اددرژی دیدز دارای ترکیدب اتمدی اسدت  
کده چگودده اددواز اددد ان پی بردهدادفیزیکشود  می ادرژی سخن گفتههای اینک از کوادتم

مادی، هنوز هدم جهدل کامدل حداکم های ادرژیها را به کوادتوم تبدیل کنند، اما در مورد ذره
و مقدادیری دسدبی ادد بنیادی، کدوادتمی شددههای ذرههای شن دیست که چرا جرماست  رو

های به جای آن که یک ارجه و پیوسته باشد، باید شامل ذره این که چرا ماده، هداردد  و در بار
 (383-384همان، ) خرد و تقسیم داپذیر باشد، دظری بهتر از دظر دموکریتو  یافت دشده است

شود، مربوط به طبیعت مشهود اسدت، امدا در دهدهمی وادتوم جستجوک هآدچه در حوز
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 :دیگر با هویتی کامال دا معلوم پدی بدرده اددد هاخیر، دادشمندان به وجود دو دوز مادهای 
را مداده ای بده  هاآنکهکش هگویند هممی ستاره شناسان 2آینه ای   هو ماد 1 تاریک هماد

شناسیم، کدامال متفداوت می ن ماده با ماده ای که ماکند؛ ایمی یکدیگر پیودد داده و حفظ
 ددارد و تنها از آثاری که بر اشیاء عالم محسو  بر جا ی است؛ آن هیچ گوده دوری از خود

 هدامرئی، دود تدا صدد در صدد جدرم مداد هپی برد؛ این ماد توان به وجودشمی گذارد،می
شود وده ددور می ه دور از آن ساطعدهد و از آدجایی که دمی طبیعت و ادرژی آن را تشکیل

؛ 15تاریدک، ص  همک دامارا، در جستجوی ماد) کند، هرگز قابل رؤیت دیستمی را جذ 
می آینه ای دور خاصی را تولید هماد (392 - 393هاولی، مبادی کیهادشناسی جدید، صص 

تنهدا بده دیدروی طبیعدت  هتوادیم آن را ببینیم؛ زیرا تعامل این ماده با ماددمی کند، ولی ما
اطدراف  هبه وفور ایجاد شدده و همد 3بیگ بنگ  هشود  این ماده در حادثمی جاذبه مربوط

  امروزه، این دو دوز (Robert) توادیم آن را ببینیمدمی مارا فرا گرفته است، جز این که ما
را همان آینه ای  هپنهان است؛ برخی، ماد هاآنبردد و واقعیت می ابهام به سر هماده در پرد

  و برخی دیز از ادرژی تاریک سخن گفته اددادد تاریک دادسته هماد

 اصل نخستین طبیعت ازنظر دین _2
و زمدین و چگدودگی  آسماندصوص دینی اعم از عهد عتیق، عهد جدید و قرآن از خلقت 

شود و به تفصدیل می آن سخن گفته ادد، در عهد عتیق، سفر پیدایش با همین مسأله آغاز
دخست طبیعت از منظر کتا  مقددّ   هکشد؛ مادّمی خلقت و چگودگی آن را پیش مراحل

آورد و روشدنایی را مدی مادّه ای روان موسوم به آ  است که روح خدا آن را به حرکت در
این قلم بر قرآن و روایات متمرکز است و ( 1-3سفر تثنیه، ) آفرید و آن را از تاریکی جا ساخت

کند  قرآن به دمی ن بیش از این به منابع دینی اهل کتا  استنادسخ هجهت پرهیز از اطال
پردازد تا بدین طریق ذهدن ادسدان را بده تفکدر می خلقت همختلف به مسألهای مناسبت

قابل توجده در ضدمن آیدات  هخلقت را بر او یادآور شود  سه مسألهای برادگیزد و شگفتی
بنیادین طبیعت و تحدوالت آن، حرکدت و  هتصریح به ماد :شودمی قرآن در این باره دیده
می طبیعت و بر خورداری طبیعت از دوعی شعور  اینک به بیان هر یک هدیروی بر پا داردد

  پردازیم

                                                             
1-Dark matter   
2 -Mirror matter  

3 - Big Bang دادند می ادفجار عظیمی که برخی فیزیک دادان، آن را آغاز پیدایش عالم ماده و سبب آن 
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 مادۀ اولیۀ طبیعت از نظر قرآن _2_1
و زمین شدیئ واحددی  هاآسمان هاز منظر قرآن، در آغاز آفرینش دظام کنودی طبیعت، مادّ

و زمین را از آن به وجود آورده اسدت   هاآسماناست و خداودد آن را از هم شکافته و بوده 
در اشاره به این مطلب در قرآن چنین آمده است: آیا کسادی که کفر پیشه کرددد ددیددد که 

از  را از هم باز کردیم و ما هدر چیدزی را هاآنو زمین به هم پیوسته بوددد و ما  هاآسمان
  (30ادبیاء، ) آوردددمی یم، آیا آدان ایمانآ  زدده ساخت

که ادد شریفه، اقوال مختلفی وجود دارد؛ برخی از این آیه استنباط کرده هدر تفسیر این آی
 را از هم جددا کدرده اسدت؛ هاآنو زمین در آغاز شیئ واحدی بوده است و خداودد  آسمان

و  هاآسمانقول دیگر این که خداودد  (242، ص19؛ طباطبایی، المیزان، ج9،ص3زمخشری، الکشّاف، ج )
را آفرید که بین « بادی»زمین را به گوده ای آفرید که برخی بر روی برخی دیگر بود و او 

هر ادد بعضی دیز گفته( 242، ص 7الطوسی، التبیدان، ج ) را از هم جدا کرد؛ هاآنواقع شد و  هاآن
 را از هدم جددا کدرد هاآنود و خداودد و زمین به صورت طبقه ای واحد ب هاآسمانیک از 

دمدی بدارادی آسدماندظری دیگر بر آن است که در آغاز از ( 82، ص7الطبرسی، مجمع البیان، ج)
برخدی ( 70، ص2قمدی، ) را بارور سداخت؛ هاآنرویید، خداودد دمی بارید و از زمین دیز گیاهی

و زمین به صورت امور کلّی  هامانآسکه در آغاز، ادد هفضال دیز در بیان معنای این آیه گفت
تشدخص داد و  هداآندر علم خدا و در لوح محفوظ موجود بود و خداودد به وجود خارجی 

اقوال را در بیان معنای آیده  هرا متمایز ساخت  برخی از مفسّران جز قول چهارم، بقیّ هاآن
به هر تقدیر اکثر مفسّران ( 154 – 155، صص1ابن هیثم، شرح دهج البالغه، ج) اددهقابل قبول دادست

 مورد بحث، ذکر کرده ادد  همعنای دخست را در ذیل آی
از آ  زددده  مدا هدر چیدزی را»فرمایدد: مدی دیگر، تفسیر این جمله اسدت کده هدکت
شدود؛ برخدی مدی ؛ در تفسیر این قسمت آیه، بین مفسّران سه دظر مختلف دیده«ساختیم
د هر حیوان و موجود زدده ای را از آ  آفریده اسدت؛ معنای آیه آن است که خداودادد گفته

زمخشری، ) دیگری آمده است: و خداودد هر جنبنده ای را از آ  آفرید ههمان گوده که در آی

از این منظر، جماد و دبات از آ  آفریده دشده ادد  در تفسدیری دیگدر، آ  ( 9، ص3الکشّاف، ج
؛ الطبرسی، مجمع 243، ص 7الطوسی، التبیان، ج) ستمنشأ حیات ادسان و حیوان و دبات تلقّی شده ا

مخلوقات  هحیات به قدری است که هم هو سر ادجام در تفسیری دیز گستر( 82، ص 7البیان، ج
( بر این 338، ص3فی ، تفسیر الصافی، ج) شود،می اعمّ از جماد، دبات و حیوان را شامل

شریفه وارد  هادیثی در تفسیر این آیآن، آ  است  احهای طبیعت و پدیده هاسا ، بنیاد هم
 )ز(کند که از امدام صدادقمی کند؛ محمد بن سنان دقلمی شده است که این معنا را تأیید
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سؤال شد: اوّلین مخلوق خدا چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود اوّلدین مخلدوق، آن چیدزی 
ایت شوم، آن فد گوید به او عرض کردم:می است که خداودد همه چیز را از آن آفرید  راوی

در روایتدی دیگدر از امدام ( 62، ص3مجلسی، بحار االدوار، ج) چیز چیست؟ حضرت پاسخ داد: آ 
چنین دقل شده است: خداودد بود، غیر از او چیز دیگری دبود؛ و او چیزی را آفرید که  )ز(باقر
 (96، ص 57همان، ج) است« آ »اشیا را از آن خلق کرد و آن عبارت از  ههم

و عدرش او بدر » :مورد بحث با توجّه به تعبیر قرآددی هآی )ز(قلی از امام صادقد هبر پای
مخلوقی دبود خداودد به « آ »هنگامی که غیر از  تفسیر شده است ، (7 ،هود) «روی آ  بود

باد دستور داد تا آن را به هم زد و بر روی آ  امواجی پدید آمد و کف روی آن را پوشادد و 
د و در موضع کعبه کوهی از کف تشکیل گردید  س س زمین از زیر گرد هم آمددها آن کف

دخستین بیتدی کده بدرای »فرماید: می کعبه، به اطراف گسترش یافت  چنان که در قرآن
آدگاه او بادی به حرکدت در  1،«ساخته شد، بیتی است که در مکّه و مبار ک است هاآنادس

کف به وجود آمد و از میان کف  به هم زد تا راها آورد و آن را بر دریا مسلّط ساخت و دریا
 ( 425، ص 3الحویزی، دور الثقلین، ج) را آفرید هاآسمانو امواج دودی ساطع گردید و از آن دود 

تأییدی بر این معناست و اهمیّت شی ی موسوم  ،«بر روی آ  بودن عرش الهی»تعبیر 
طباطبایی، تفسیر ) دهدمی زمین، دشانو  هاآسمانرا به عنوان زیر ساز و بنیاد خلقت « آ »به 

 (432، ص 2، فی ، تفسیر الصافی، ج224، ص15المیزان، ج

چگودگی آفرینش طبیعت، مدا را بده ایدن  پیرامون )ز(دقت در سخنان زیر از امام علی
 :سازدمی مطلب رهنمون

س س خداودد سبحان جوّها را از هم شکافت و جوادب و ارتفاعات فضدا را بداز دمدود، 
باز شدده های گاه آ  ادبوه و خروشان را که بر روی باد تند و دیرومند دهاده بود، در فضاآد

این باد شدید را  جاری ساخت  با این باد دیرومند آ  را از جریان طبیعی باز داشت و س س
بر آ  مسلّط ساخت و آ  را با آن همراه دمود  فضا در زیر باد دیرومندد گشدوده و آ  بدر 

ال حرکت و جهش بود  س س خداودد باد دیگری بیافرید که فرمادی جز بده روی آن در ح
حرکت در آوردن آ  دداشت این باد وزیدن گرفت و آ  را به شددت بده حرکدت در آورد  
خداودد جریان این باد را تند و منبعش را دور از مجرای طبیعی قرار داد  خداوددد سدبحان 

  آ  در مقابدل  رادگیختن امواج دریاهدا دسدتورداد همان باد را به بر هم زدن آ  ادبوه و ب

                                                             
 انّ اوَّلَ بَیتٍ وُضِعَ لِلناسِ لَلَذی بِبَکَّةِ مُبارَکاً. - 1
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داد، آ  را سخت بده حرکدت در آورده اولدش را بده دمی جریان باد مقاومتی از خود دشان
آخرش و متحرکش را به ساکنش برگردادد  در این هنگام ادبوهی از آ ، سر به باال کشید 

های آسمانو تهی باال برد و برآورد  خداودد سبحان آن کف را در فضای باز  (بخار) و کف
  (34 -55اول  هدهج البالغه خطب) هفت گاده را ساخت

یداد  هاآسدمان، به عنوان عوامل بنیادی خلقت (هوا) در عبارات فوق از فضا، آ  و باد
 شده است  

 در این بخش خطبه، همان ماده ای باشد که در کف یا بخاررسد منظور از می به دظر
و زمدین را در واقدع،  هاآسمانبنیادی  هیده شده است؛ براین اسا ، ماداخیر دخان دام هآی

شئ واحدی تشکیل داده است  در اثنای عبارات مذکور از دو دوز باد سخن به میان آمدده 
فضدای بداز و گشدوده  است  دوز اول آن است که آ  بر روی آن قرار گرفته و زیدر آن را

جز به حرکت در آوردن آ  دداشته و جریان و تشکیل داده است؛ ولی دوز دوم وظیفه ای 
منظور از باد دخست همان دیرویی اسدت  ،منبع آن از مجاری غیر طبیعی است  به احتمال
ویژه ای حفظ کدرده و سدبب حرکدت های که درون اشیاء مادی، اجزای بنیادی را در مدار

قاطع  مورد تأیید هاآناین اجزا و دیز فاصله و فضای بین  هاست  حرکت پیوست هاآندائمی 
زیر باد را، همدان فاصدله و فضدای میدان  هتوان منظور از فضای گشودمی علم است  دیز

موسوم بده آ ،  هاجزای بنیادی دادست  اما بادِ دوزِ دوم امری غیر عادی بوده است که ماد
 هکبداردتوادسته از خود در برابر آن هیچ گوده مقاومتی دشان دهد  بنا بر این، بر هدم زدن ی

 هبنیادی با شدت و دیرویی فوق تصور، سبب حرارت بسیار زیاد، به خصدوص، در مداد هماد
سخن علم دیدز در  از آن به وجود آمده ادد  هاآسمانمتصاعد و گاز مادندی گشته است که 

 :این باره با آدچه گفته شد سازگار است؛ در این باره گفته ادد
گردیم و کیفیت گسترش تددریجی می قب بربه ع زمان متوالی هچون اکنون در رشت

 رسدیم کده درمی گیریم، داچار به این دتیجهمی جهان را به صورت قهقرایی در دظر
و حتدی سدتارگان، مجدزا از  هاآنبسیار بسیار دور، پیش از آن که کهکشدهای زمان

ا یکدیگر به وجود آمده باشند، هم چگالی و هم درجه حرارت گاز ابتدایی که جهان ر
اددازه زیاد بوده باشد  تنها بر اثدر گسدترش بدوده اسدت کده بی کرده، بایستیمی پر

آن اددازه پایین آمده که تشکیل اجرام فلکی، جدا از یکدیگر  چگالی و درجه حرارت،
  (202 ،گاموف) امکان پذیر شده است

 :هماهنگ است )ز(امام علی هسخن زیر دیز با مضمون گفت
عظیمی از ادرژی وجدود داشدته کده خداوددد     ها، منبع ذخیرقبل از آفرینش جهان م

توادسته است آن را به هر علت و هر وسیله و دیروئدی پخدش کندد، ذخیدره ای کده 
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   اما باز هم عمیقتر خواهد بود  ایدن  خداودد توادسته است چاشنی ادفجار به آن بزدد 
بدر اثدر حرکدت  توادسته است مثل ادرژی داخدل یدک اتدم باشددکهدمی مبع ادرژی

به عمل آید؛ بلکه یک ادرژی خدالص بدوده،  (هسته) پروتودها در اطراف یک دوترون
  (110 – 111روایه ) ده هسته ای دارای قشر داخلی و خارجی

آ ،  مداده ای بده ددام معلوم شد که از دظر قرآن و پاره ای از روایات، از آدچه گذشت
مدی ن ماده همدین آبدی بدوده اسدت کده مدااما آیا ای اسا  عالم طبیعت را ساخته است 
دسدبت داده  (مداء) بنیادی ههایی که در قرآن به مادشناسیم؟ مال صدرا با توجه به ویژگی

  (252 ،8الحکمه المتعالیه،) دمیداد حیات و غیر از آ  معمولی هشده، آن را منشأ و سرچشم

 :ستعالمه طباطبایی دیز به استناد آیات قرآدی چنین دتیجه گرفته ا
و زمین با این وصف و شکلی که داردد از عدم صدرف دبدوده؛ بلکده  هاآسمانخلقت 
متشابه متراکم و گرد هدم آمدده ای بدوده کده خددا  همسبوق به یک ماد هاآنوجود 

ی، یعنی دو دوبت، به صدورت زمدین زماد هاجزای آن را از هم جدا کرده و در دو بره
 هو خدا آن را از هم باز کدرده و در دو برهد دیز به صورت دود بوده آسماندرآورده و 
  (242 ،19) در آورده است آسمانی، به صورت هفت زماد

دظر اجتنا  ورزید ه است تا مغایرت آن  مورد هاددیشمند یادشده، از اطالق آ  بر ماد
فقید محمدد تقدی جعفدری دیدز آن را آ ِ مرکدب از  هعالم  با آ  معمولی را متذکر گردد

 گوید:می د ومیدادد H2Oروژن اکسیژن و هید
می دیده (خطبه اول نهج البالغه)آ  در این خطبه  هبا دظر به خواص و روابطی که در بار

شود، مادند کف کردن و تحول آن کف به مواد و عناصر کیهادی، بدون تردید مقصود 
مدایعی اسدت کده  هبینیم، دیست؛ بلکده یدک مدادمی از آ ، آن مایع مخصوص که

  (110-2،111جعفری،) ی و زمینی داشته استآسمادتحول به مواد استعداد 
 :خدوریممی در بعضی آیات قرآن، به دو عامل بنیادی دیگر موسوم به ظلمت و دور بر

(  1ادعام، ) و زمین را آفرید و ظلمتها و دور را ایجاد کرد هاآسمانحمد خدایی را سزاست که 

 :گویدمی صاحب تفسیر المیزان در ذیل این آیه
این آیه اشاره به دظامی است که در عالم کبیر حکم فرماست، و تمامی اشیاء عالم با 

شود  زیرا عالم مشهود مدا همدین زمیندی می کثرت و تفرقش بر طبق آن اداره ههم
ی پهناور از هر طرف به آن احاطه دموده و با ددور و ظلمتدی کده  هاآسماناست که 

 شودمی زدد، در آن تصرفمی دور هاآنلش بر چرخ عالم محسو  در تحول و تکام
(13، 7)  

 :گویدمی به ظلمت و دور جعلاو س س در بیان سبب اسناد 
خلقت در اصل مأخو ذ  ه   به معنای خلقت است، منتها از آدجایی که کلم جعل هکلم
است و در معنی آن، ترکیب یافتن از اشیاء گوداگون، مأخوذ است و « خلق الثو »از 
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و ظلمت از ترکیب چیزی با چیز دیگری موجود دشده، از این جهت در خصدوص دور 
دور و ظلمت به جای خلقت، تعبیر به جعل فرموده، و شاید از همین جهت بدوده کده 

 و زمین، که در آن ترکیب راه دارد اختصداص داده اسدت هاآسمانخلقت را به ایجاد 
  (8همان، )

آینده ای کده دظدر  هتاریدک و مداد هبده مداد ظلمت و دور در معنای ذکر شده، مدا را
دهد  همان گوده که گفته شد، هنوز علدم می دادشمندان را به خود جلب کرده است، توجه

این دو دوز از ماده ارائه کند و فیزیک ذرّه ای، تنهدا  هدتوادسته است، توضیح روشنی در بار
  دهدمی معمولی را مورد بررسی قرار هماد

 طبیعت ی بر پا دارندهنیرو  حرکت و _2_2
از دظر قرآن طبیعت برخوردار از دیروهایی است که آن را بر پا داشته است  در قرآن در 

را بر افراشت بدون ستودهایی کده دیدده  هاآسمانخداوددی که  :این باره چنین آمده است
حرکت سدریع آیا ما زمین را در   (32 ،ادبیداء) را سقفی محفوظ قرار دادیم آسمان  (2رعد ) شود

 کندمی و زمین را از زایل شدن و گسیختن حفظ هاآسمانخداودد   (25 ،مرسالت) قرار ددادیم
  (41 ،فاطر)

کنند، دظم می این دیروها در تعادل کامل بوده و به گوده ای متوازن و هماهنگ عمل
بدا ها در عالم طبیعت به قدری دقیق و سنجیده است کده ادسدان و تعامل دیروها و حرکت

تکیه بر آن، زددگی خود را در ابعاد مختلف ارتقاء بخشیده است  در مجموز از آیات قدرآن 
هدای آید که دظم و ترتیب حاکم بر طبیعت، حاصل تعادلی است که بدین دیرومی به دست

تدوان مدی آن بر قرار شده است  این تعادل و ادتظام را از آیات زیر به خوبی هجاذبه و دافع
خداودد برای هر چیز ادددازه ای  (49 ،قمدر) معین آفریده ایم همه چیز را در اددازما ه :دریافت

و او همه چیز را آفریدد   (8 ،رعد) معینی دارد ههر چیزی دزد او ادداز  (3 ،طالق) قرار داده است
  (28 ،جن) و عدد همه چیز را شماره کرده است  (2 ،فرقان) را تعیین دمود هاآن هوادداز
آن داللت دارد، حداکی از دظدام منددی های که بر تسخیر طبیعت و پدیده آیاتی ههم

ها این دظم و هماهنگی شگفت ادگیز با ذات و سرشت پدیده :کامل آفرینش است؛ از جمله
 :عجین است و به این جهت آن را هدایت تکوینی پروردگار خوادده ادد  در قرآن آمده است

ه به هر شدی ی خلقدتش را بخشدید آدگداه آن را موسی( گفت پروردگارم کسی است ک) او
  (طه) 1هدایت کرد

                                                             
 قالَ رَبُّنا الَّذی أَعطی کُلَ شَئٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدی -1
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آدچه در این آیات ذکر شد، مواردی از جریان هستی طبیعی است کده هدر کددام بدر 
بخش  شماری سامان یافته که بشر تا کنون توادسته است تنهابی اسا  معادالت و قوادین
ش بادی که آن را به حرکت درآورد ، پیدایآسمانکند  پیدایش ابر در  اددکی از آن را کشف
گیاهدان و بددن جاددداران و  هساق ،الزم برای جذ  آ  در خاکهای و دزول باران، زمینه
هوا و عناصر موجدود در  ،، امکان بهره مندی گیاهان و جادداران از دورهاآنسرادجام رشد 

ضا کده بدر قواعدد فضایی در فهای خاک برای تداوم حیات، امکان پرواز پرددگان و سفینه
یدک سدیاالت مکاد آئرو دینامیک مبتنی است، امکان حرکت کشدتی بدر روی آ  کده بده

مربوط است، همه بر روی هم بخشی از استعدادها و دیروهایی اسدت کده در طبیعدت بده 
 هودیعه گذاشته شده و امکان حیات آن را فراهم آورده است  قرآن برای اشاره به این مسأل

الزم را برای  هبهره جسته است  این گوده امور است که بستر و زمین رتسخی همهم از واژ
ادسان و اکتشافات او فراهم کرده است  این به هم پیوسدتگی را علدم های حیات و فعالیت

 جدید دیز پذیرفته است:
ای از حوادث مرتبط با هم، یا تأثیر و تأثرات متقابل است  حوادث اتکدای جهان شبکه
 مکان و زمان جز) دیگریهای مکان و هازمان داردد  هر حادثه تکیه به گرمتقابل به یکدی

متداخلی است که در سراسر فضدا های میدان دارد    امروزه سخن از (وقوز خود هواسطبی
و  ،در هم تنیده از روابدط هگسترده است  ولی اصل یک اصل عام است: واقعیت یک شبک

کدل  هرعضو یا جزوی هم به فعالیت یگاده و یک ارچدتأثیرات متقابل است    ه میدانیک 
  (160-161بار بور، ) یابدمی رسادد، و هم از آن تعدیلمی مدد

 :خوادیممی دیز در این باره
دیروی آن اسدت کده قدوادین  هشگفت ادگیز ترین مسأله در این ددیای عجیب، مبادل

، از دزدیک تدرین هاناحاکم برآن از کوچک ترین ذره گرفته تا غول آساترین کهکش
جهدان هسدتی و  هجهان آفرینش یکی است    بنا بر این، مجموعد هتا دورترین دقط

دوری که در سرتاسر آن در جریان است، بر اثر پیروی از قادون ازلی و ابدی داشناخته 
روایده، ) ای از میلیاردها سال پیش ثابت مادده و تامیلیاردها سال بعد ثابت خواهد ماددد

119-118)  
 

 بر خورداری طبیعت از حیات برتر -3-2
همان گوده که در جای خود گذشت، دادش محدود ادسان دتوادسته است اسدرار طبیعدت و 

های دشوار فراوادی در این باره، پیش روی ما وجود دارد چیستی آن را آشکار کند و پرسش
 د شعور و حیات برتدرگذشت  با این وجود، دظر غالب، طبیعت را فاق هاآنکه ذکر برخی از 
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خوریم که حاکی از دوعی شعور و آگداهی در طبیعدت و می اما در قرآن به آیاتی بر د میداد
پرداخت، در حالی کده آن  آسماناو( آدگاه به آفرینش ) اجزای آن است، از آن جمله است:

از سر شوق یا از روی کراهت به امدر خددا  :به صورت دخان بود، پس به آن و زمین گفت
  (11 ،فصلت) کنیممی ردن دهید  آن دو گفتند: از سر فرمان برداری، امر تورا اطاعتگ

و ادد طرف خطا  الهی واقع شده آسمانآید که زمین و می شریفه چنین بر هاز این آی
در یک گزینش آگاهاده، فرمان برداریِ از رویِ اطاعت را بر فرمان بدرداریِ از رویِ اکدراه 

 :فرمایدمی حب تفسیر المیزان در ذیل این آیهترجیح داده ادد  صا
شود، علم را برای تمامی موجودات قائل اسدت، می به طوری که از کالم خدا استفاده

چیزی که هست سخن گفتن خدا با هر چیزی، به حسب حدال آن چیدز و مناسدب بدا آن 
دا بدا کندد کده خدمدی مورد بحث که یکی از مواردی را حکایدت هاست، و بنابر این، جمل

  (264 ،34المیزان، ) موجودات سخن گفته، حقیقتی تحلیلی است

چرا به زیان ما شهادت دادید  :و آدان به پوست بدن خود گفتند :ا ی می خوادیم هدر آی
  (21، فصلت) آوردمی خدایی ما را به سخن آورد که هر چیزی را به سخن گفتند هاآن؟ 

کار رود، به معنای اظهار ما فی الضدمیر از راه دطق آدگاه که در معنای حقیقی به  هواژ
سخن گفتن است؛ در چنین صورتی، سخن گفتن، داشی از دوعی علم و آگاهی اسدت کده 

خواهد آن را برای دیگری دمایان سازد  پس شهادت اعضا و جوارح، دطق و تکلدم می وی
عت و اجزای آن را واقعی و داشی از علمی است که از آن برخوردار شده ادد  این که ما طبی

دیست؛ زیرا مدا از  هاآنبینیم دلیل بر فقدان علم واراده در می در ظاهر فاقد علم و آگاهی
هیچ آگاهی معتبر و قطعی دداریم تا بر مبندای آن در ایدن بداره داوری  هاآنذات و باطن 

حمید ی قرآن، به خصوص آیات مربوط به تسبیح و تآسمادکنیم  اما اعتماد به وحی و دصّ 
موجودات و دیز آیات داظر به اوضاز و احوال روز قیامت، ما را به بهدره  ههم هخدا به وسیل
  (286-289 ،34طبایی، طبا) سازدمی از علم و شعور رهنمون هاآنمندی 
بسدتری را تصدوّر دمدود کده  مکدان و زمدان تدوان تحدتمی دیز معتقد است که 1جینز
چنین فرضی دست کم با تمام امور معلدوم فیزیدک  رویدادها در آن دهفته باشد؛ هسرچشم

 مذکور وارد شویم ظداهراً هبه زمین زمان فضا وهای سازگار است  ولی وقتی از عالم رویداد
 فهمیم که از اصالت مادّه به اصالت تصوّر و بدین طریق شاید از مادّه بده روح منتقدلدمی
 (215جینز، فیزیک و فلسفه، ص) شویممی

                                                             
1- Jeans 
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ن باره تقریباً وحدت دظر حاصل شده است که جریان علم بده طدرف یدک امروزه در ای
مدی بزرگ به دظدر هرود و جهان بیشتر شبیه به یک اددیشمی یکی پیشمکاد واقعیّت غیر

تدوان می این گوده سخنان هالبتّه در بار( 137جینز، اسرار جهان، ص ) رسد تا یک دستگاه بزرگ
تواددد دمدی کند، جز ظواهر رامی حسّی اظهار دظرهای یافته هافزود که فیزیک چون بر پای

مورد پژوهش قرار دهد و سر ادجام دسبت به این گوده سطوح پنهان هستی و جهان خُرد، 
ساکت خواهد مادد یا به فلسفه متمایل خواهد شد  از این رو، تعابیری مادند سدخنان جیندز 

اشی از پژوهش تجربی دادست  آدگاه را د هاآنتوان دمی فلسفی دارد و به هیچ روی هصبغ
گیرد و به اتّکدای دمی دهد، ذهن آراممی معرفت هستی را در تنگنا قرار هکه حوا ّ عرص

  پردازد و این ساحت از آن فلسفه استمی آدچه یافته است، به اددیشه
پردازیم که در حکمت متعالیده صدورت می ییها بر این اسا  در این موضع به تحلیل

ان در تعیدین اصدل داددفیزیکاست؛ همان گوده کده گذشدت فیلسدوفان یوددادی و گرفته 
دخستین طبیعت با مشکالتی مواجه بوددد و بین آدان در این بداره اتّفداق دظدری حاصدل 

شدد کده عندوان اصدل مدی داشت، مادع هاآنکه هر یک از هایی دگردید  گویا محدودیّت
یر هستی و خلقت چنین مشکلی را بدا مفداهیم بنیادی به خود گیرد  مال صدرا دیز در تفس

ماهوی داشت؛ چرا که ماهیّت و ذات، قالبی محددود و منجمدد اسدت و ظرفیّدت پدذیرش 
تحوّالت استکمالی را ددارد  بر این اسا  او از ظاهر ماهیات گذر دمود و به وجدود توجّده 

 هست و هدر مرتبدکرد  از این منظر وجود امری اصیل، واحد، بسیط، مشکّک و ذو مراتب ا
هدای مادامی کده در قالب( االولی ه، المرحل1الحکمة المتعالیة، ج ) آن قوادین خاصّ خود را دارد

تنگ مفاهیم ماهوی در جستجوی اصل دخستین سیر شود، دتیجه ای حاصل دخواهد شد  
  پس در حکمت متعالیه مرتبه ای از وجود اصل دخستین تلقّی خواهد شد

 

 نتیجه گیری
بنیادین طبیعت از آغاز حیات علمی ادسان تدا کندون همدواره مددار  هستین یا ماداصل دخ
مواضع گوداگون در این باره بده بدازار داددش روددق  محل سخن بوده است  گرچه بحث و

شمار شدده اسدت، بدازهم بی بخشیده و در تب و تا  برخورد اددیشه ها، منشأ اثار و فوائد
یی همان است که در آغاز بوده اسدت  و ایدن یدادآور ما با سخن قطعی و دها هگویی فاصل

  (87اسرا ) اددکی به شما داده دشده است هو از علم جز بهر :تعبیر رسای قرآن است که
معرفتدی های مطلب به عظمت آفرینش از یک سو و از سوی دیگر به محددودیت سر
چنان مشاعر و قوایی  گردد  شناخت بنیاد طبیعت مستلزم برخورداری ادسان ازمی ادسان باز
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را شفاف ببیندد و  هاآنو تاریک ترین ها است که بتوادد هم دورترین و عظیم ترین پدیده
را  اما شعاز برد معرفت ادسان از هردو جهت بسیار محدود است  هاآنهم خردترین اجزای 

رک و دیگری در پی دارد  ذرات ظاهراً بنیادی به دام کواهای و حل هر معمایی، خود معما
احسدا  و  هذره ای و تحوالت بسیار سریع، از حدوز -موجی هل تون به سبب هویت دوگاد

ذره،  هگریزدد  بر این اسا ، عینی و واقعی بودن ذرات بنیادی ملحوظ در دظریمی سنجش
ان دامدار از عالم واقدع بده دادفیزیکمورد تردید واقع شده و سبب ادصراف دظر تعدادی از 

مدی طبیعت را آن گوده که خود را به ما باید ه است  از دظر اینان، فیزیکعالم پدیدار گشت
ده آن گوده که هست و این به معنای ادسداد با  معرفدت واقعیدت  دمایادد شناسایی کند و
 به روی ادسان است 

مواضع گوداگودی که در علم و فلسفه، پیرامون اصل بنیادین اتخاذ گردیده است همراه 
شود، حاکی از آن است که می در برخی دصوص دینی معتبر در این باره دیدهبا اشاراتی که 

مورد دظر صاحبان اقوال مختلف، هیچ یک از های گیژاین اصل، ضمن بر خورداری از وی
های مصادیق تعیین شده دیست  زیرا آن مصادیق به دلیل ویژگی خاصی که داردد، ویژگی

د و این تزاحم مادع دگرگودی هر مصداق مفروض به توادند به خود بگیرددمی الزم دیگر را
شود  پس اصل دخستین واقعیتی دامحدود است و از این جهت آن، می ادحاء گوداگون دیگر

 مستمر و متنوز راهای با وجود اتصاف به دو عی ثبات و پایداری، ظرفیت تحمل دگرگودی
ده اسدت کده تمدام موجدودات دارد  به تعبیر قرآن و روایات، اصل دخستین به گوده ای بو

از آن حاصل گرددد  روشن است که هیچ یک از عناصر ادد طبیعی ارضی و سماوی توادسته
شناخته شده چنین ظرفیّتی را دداردد  بنابر این تلقّی صدرا در این باره مصیب بده  هچهارگاد
 را وجود تعبیر دمود « آ »توان منظور از می رسد ومی دظر

پندداریم، مداده و مدادی دیسدت ولدی می نیادی، به معنایی که ماگویی که آن اصل ب
کرادگدی بدی دماید که قول آداکسیمندر مبنی بدرمی است  بنابراین، چنین هاآندمایان گر 

اصل دخستین و مغایرت آن با مواد و عناصر شناخته شده دزد ادسان، مشابه دظر صدرالدّین 
، (ق 1050درگذشته به ) بزرگ، صدرای شیرازی شیرازی و قریب به صوا  باشد  دظر فیلسوف

محددود های مبنی بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، دیز برای پرهیز از تن دادن به قالب
و متزاحم ماهوی در این زمینه است  از این رو، وی سخنان اساطین حکمت را دارای الغاز 

الس از آ ، به عنوان اصل دخستین، را و منظور ت( 210-211 ،1الحکمه المتعالیه، ) و رموز دادسته
حیات تعبیر کرده است  از این منظر به لحاظ اصل وجود، بین مدادی و غیدر  هوجود یا مای

مراتدب  هگردد  برخورداری هممی مادی تفاوتی دیست و تفاوتها به مراتب و تعینات آن باز



 

 

 

ن
دی
و 
م 
عل
ر 
نظ
ز م
ت ا
یع
طب
د 
نیا
ب

 

55 

 هان وجود است و هر مرتبوجود از علم دیز قابل بیان است؛ زیرا از این منظر، وزان علم، وز
وجود به تناسب خود، کاشفیّت دارد  بدین طریق ذیشعور بودن موجودات عالم مادّه، حتّدی 

شود  بر این اسا ، این دوشتار روش و حکمدت صددرا را می معددیّات و جمادات دیز ثابت
  دمیداد اصل دخستین در مقیاسی اوسع ازعالم طبیعت هرویکردی دوین در پاسخ به مسأل
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