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 خداوند هستی بخش بنام

 

 مقدمه ای بر مجموعه پژوهشی "فلسفه تطبیقی" 

 

    اعتقادی مبانی و اصول پژوهش در ضرورت

 معضالت و مسائلبه  ییپاسخگوموجود در  اعتقادیبن بست نظری در جهان امروز، و ناتوانی مکاتب 

معرفت شناختی و فلسفی این  مبانی و اصول درو بازنگری انتقادی  پژوهش بشری، بغرنج و عدیده

اما آنچه این پژوهش و بازنگری انتقادی را در . است ساخته ضروری 'حقیقت'جهت شناخت  رامکاتب 

توانا می گرداند، روش مقایسه ای است. انصاف و واقع بینی حکم می کند که هیچ  'حقیقت'شناسایی 

رقیب و منافی خود  مکاتب بامکتبی جداگانه مورد سنجش و نقد و بررسی قرار نگیرد؛ هر مکتبی باید 

 به مربوط فلسفی پرسشهای بههر یک  که پاسخهایی وهان( سی )روش شناسایی جشنا معرفتمبانی  در

مکاتب عقیدتی رقیب  نظری اصول و مبانی فهم و شناخت. شود مقایسه ،دهند می انسان و تاریخهستی، 

آنها، همچنین پیش نیاز فهم و تحلیل و ارزیابی  ای مقایسه و انتقادی سنجش و ،سیستمی نگرش یک در

بینشها، مواضع و روشهای گوناگون سیاسی و اجتماعی باورمندان )واقعی و ادعایی( این مکاتب است؛ 

زیرا آنچه ماهیت و جهت کارکردی این بینشها، مواضع و روشها را تعیین می کند، اصول راهنمای 

ی مکتب است. معرفت شناسی و فلسفه )تبیین جهان، انسان و اندیشه یا دستگاه معرفت شناختی و فلسف

ارزشی )ایدئولوژی = مکتب اعتقادی = اندیشه  –تاریخ( ستون پایه و سنگ زیرین هر دستگاه نظری 

راهنما( می باشد که بنوبه خود تعیین کننده رویکرد سیاسی و اجتماعی پیروان آنست. میزان کارآمدی، 

ارزشی را نیز این سنگ زیرین تعیین می کند؛ هر  –جام درونی دستگاه نظری پایداری، واقع بینی و انس

چه اصول و مبانی اندیشه راهنما تطبیق بیشتری با جهان واقعی بیرون از ذهن داشته باشد، دستگاه نظری 
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ارزشی منسجمتر، پایدارتر و کارآمد تر خواهد بود. در نبود روش درست شناسایی و فلسفه منطبق بر  –

                                 عیت، انسان به تولید نظریه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کارآمد و راهگشا توانا نخواهد بود. واق

پژوهشی "فلسفه تطبیقی" در دست نگارش است  مجموعهدر راستای پاسخگویی به ضرورت یاد شده، 

 انسان و( عام معنای به) شناسی جامعه شناسی، هستی شناسی، معرفتدر زمینه های  دفتر چهار شاملکه 

 ذهن کارکرد هنگامیکه تا است؛ فلسفی و علمی مباحثکلیه  ضروری مقدمه شناسی معرفتاست.  شناسی

 در نه و باشیم داشته بینانه واقع ای فلسفه توانیم می نه نشناسیم درست را خود پیرامون محیط شناخت در

 نخستدفتر  در چنانکه نیز شناسی معرفت البته. کنیم عمل بینانه واقع ها فلسفه سنجش و فلسفی تحقیقات

و راسیونالیسم  حس گرایی() پوزیتیویسمچون  مقوالتی و نیست جدا تاریخو  انسان جهان، تبیین از ،آمد

منطق صوری و  اختیار، و جبر ،(گرایی واقع) رئالیسم و (گرایینگار ا) آلیسم ایده عقل گرایی(،)

بحث  موردبیش  یا کم نوشتارها این از یک هر در ،کاربردی معنای و تطبیق در تفاوتهایی بادیالکتیک، 

بررسی تطبیقی و سنجش انتقادی اصول و مبانی اندیشه های راهنمای موجود  می گیرند. قراربررسی  و

زمینه ای است برای نقد اساسی این اندیشه ها و رویکردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برآمده از 

 آنها؛ نیز تضمینی است بر تکامل پیوسته اندیشه راهنما. 

بنام "معرفت شناسی ه پژوهشی "فلسفه تطبیقی" خوانندگان کتاب حاضر، دفتر نخست از مجموعامیدوارم 

 مطالعه کرده باشند.  راو فلسفه علم" 
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 پیش گفتار

 

 

  ورز  اندیشه انسان و پهناورجهان 

 چراییپرسشها به  این از جهان پیرامون خود را آغاز کرد. پرسش آگاهی رسید، بههنگامیکه انسان  از

 : دنمی گرد برزندگی انسان  و طبیعتپیدایش جهان و پویش منظم  یچگونگو 

 و خورشید و زمین و ستارگان؛ ماه ساخته شده است؟یا چیزهایی  چیزاز چه و  آمده پدید چگونه جهان

پایان  آغاز وجهان  آیا اند؟ آمدهپدید  چگونهانسان  وو جانوران  گیاهان ؛ وها رودخانهو دریاها و  کوهها

 محیط طبیعی پیرامون خود دارد؟ باتی اچه پیوند و مناسب انسان ؟پدید آمد چراچیست و  حیات راز دارد؟

محصول ذهن  یا که می شناسیم واقعیت دارد یجهان آیا و هدفی دارد؟ معنااین جهان  در انسانزندگی  آیا

 ...و ؟تصادفی پدید آمده استو  بخود خودآنکه  یا ای است آفرینندهجهان را  آیا ماست؟

 د،نبیجان تا جاندار بر می گرد ازو گسترش هستی و پدیده های آن  پیدایشگونگی چکه به  پرسشهایی

و  ، هدفپرسشهایی که به چرایی و شوند؛ می (فیزیکی و زیستی علوم) علم در پژوهش های انگیزه

    می برند. راه (تاریخو  انسان، تبیین جهان) حکمت یا فلسفهدر  پژوهش به د،نمعنای آفرینش مربوط

     

     شناختی و تبیین آفرینش  هستیمدلهای  روش بررسی و سنجش

 ،بنابراین آنست. درکارکرد انسان  و جایگاه و ،هستیحقیقت  و ماهیت در تعقل نتیجه حکمت یا فلسفه

 برخالف ،فلسفی پژوهشهای و است؛ آزمون و مشاهده قلمرو از خارج علم برخالف فلسفه موضوع

انسان به  نیازوی گپاسخ لذاو  گشایند نمی شناسی پدیدهبه  مستقیم ، راهیعلمی کاوشهایها و  جستجو

 برآورده را وحدت به انسان عقل نیاز نیز علم اما د.نباش نمی هایی که با آنها سر و کار دارد، پدیدهشناخت 

 و تعیین) عملی و( انسان و جهان معنای و ماهیت بیان) نظری هدف دو دین همچون فلسفه. سازد نمی

 استوار بشری عقل بر اساسا فلسفه و است وحی پایه بر دین آنکه جز ؛دنبال می کند را( انسان رفتارتنظیم 
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برهان سر و کار دارد؛ اما اگر پایه تعقل و و  منطقنظری است و با کار  یکپژوهش فلسفی . 1است

 هستینباشد، حقیقت فلسفی از جهان واقعی بیرونی استوار تجربی  –منطق نظری بر داده های علمی 

و جهان واقعی  ،تعقلو  تجربه، یعلمکار در شناخت و پژوهش فلسفی نیز بمانند کشف نخواهد شد. هرگز 

مادی نتیجه تعقل است، پایه حکمت  واگر فلسفه  شوند. مین، از هم جدا ذهنی درون انساندنیای  وبیرونی 

هم نیازمند کاربست واقعیت بیرونی و شناخت  ؛است استوار ذهنبیرون از  تجربه واقعیتاین تعقل نیز بر 

 و" راهی ندارد؛ فرا تجربی حتی در فلسفه هم "خرد ناب ترتیب، بدین باشد. میتعقلی  –روش تجربی 

پدید آمده تجربی  هایو پیشرفت دانشواقع  امرمفاهیم بنیادی فلسفه و مدلهای تبیین جهان، در روند تجربه 

زده است،  هممفاهیم فلسفی و علم مهر و نشان خود را بر انتزاعی ترین  حسی. تجربه پاالیش یافته اندو 

دیدگاهها مقایسه سنجش و روش  ،بنابراینفلسفه را مدیون خود ساخته است.  پیشرفتهای و و دستاوردها

معرفت  واین سرچشمه جوشان حکمت قرآن است که  تعقلی –روش تجربی ، نیز در این کتابو تبیینات 

انگیختن بر قرآن روش. چنانکه در دفتر پیشین )معرفت شناسی و فلسفه علم( دیدیم، استمبتکر آن بوده 

 دانش افزایش با تا ؛استتعقل در دستگاه آفرینش  و ،تاریخ و طبیعت تجربی شناخت بهحقیقت جو  انسان

های معرفتی  آموزه درشود.  آسان برایش آن حقایق و آفرینش هدفدار نظم درک محسوس، جهاناز  او

 :ندویج میوحدت  وحیو  عقلو  علم قرآن،

 پدید را آخرت مرحله( همین منوال بر) سپس نمود؛ آغاز را آفرینش چگونه خدا که بنگرید و کنید گردش زمین در بگو"

  ؛(۲۰ عنکبوت،" )تواناست چیز هر بر خدا یقینا آورد؛ می

 که آنها است؛ موجود خردورزان برای( روشن) هایی نشانه روز و شب گردش و زمین و آسمانها آفرینش در همانا"

(: گویند می و) اندیشند می زمین و آسمانها آفرینش در و کنند می یاد را خدا( حالت هر در) خوابیده و نشسته و ایستاده

 عذاب از را ما منزهی، و پاک ،نیست(بی معنا  و)خلقت بی هدف  نیافریدی باطل به را( شکوه با دستگاه) این پروردگارا

 ؛(۱۹۰ – ۱۹۱ عمران، آل" )دار نگاه( دور) آتش

 (؛۵۴ حج،..." ) تو پروردگار جانب از است حق( قرآنتوحیدی  اتتبیین) آن که بدانند شد داده علم بدیشان که آنها تا"

( قرآن) و بوده حق شده فرستاده فرو پروردگارت از تو بسوی آنچه که کنندمی  یقین شد داده علم بدیشان که آنها و"

 .(۶ سباء،" )گرامی و ستوده خدای بسوی کند راهنمایی

 واز آغاز پیدایش مادی چگونگی گسترش کمی و کیفی هستی  به نخستپس مطابق با روش قرآن حکیم، 

تبیین گوناگون مدلهای و کرده  مرور رامفاهیم عام فلسفه  سپس پردازم. میمطابق با داده های علمی روز 

 گردد. گشوده هستیحقیقت فلسفی دریافت  بر یتا راه باشد ؛کنممقایسه می و  سنجیدهبا یکدیگر  راجهان 

                                                           
 ، واجتماعی وحی و تاریخی ضرورتهای جهان انسانی اند. درو درونی هدایت و رهبری  بیرونیمنبع  دوهم جدا نبوده و  از عقلو  وحی البته 1

    دیگر بررسی می شود. یدفتر دربشری  عقلجانبه آن با  دو اتمناسب
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 بخش" آشکارجدا سازی  ازسنده را ینو این عین و ذهن، و و فلسفه، علم ناپذیری تجربه و تعقل، جدایی اما

برای جنبه آموزشی دارد و  صرفا، بخشها نامگذاری .شتاد بازکتاب  ایندر  "بخش فلسفی" و "علمی

بنابراین،  .جدا سازی اساسا ناممکن است این گرنهو است؛ گرفته صورتتمرکز بر مباحث  و تسهیل کار

پرسشهای فلسفی و  آغاز تا ظهور انسان، جهان از کیفی –و گسترش کمی  پیدایش مطالعه جریاندر 

 یمدلهای تبیینی نیز برای آماده سازی ذهن خوانندگان مطرح می شوند تا در جای خود پاسخها و مدلها

و تکامل جهان نیز باز  مدلهای تبیینی آفرینش سنجش در .گردندواقع  بیشتربررسی و  نقد موردموجود 

 دستاوردهای علمی پایه و معیار خواهند بود.

 فلسفیآن  بدنه اما؛ است استوار)فیزیکی و زیستی(  یطبیع موعل بر( Ontology) "هستی شناسی" پایه

 (Creation myth) "آفرینش تبیین" برابر، در می کند. پیداو کار  سردینی  و عقلیبا مفاهیم  است و

پیوند و مبادله  در انسانی نیز تعقلتجربه و  و علم و فلسفه، با اما دارد؛زبان نمادین  ودینی  اساساکاراکتر 

که انسان پرسش از جهان و  ؛ آنگاهتمدنهای باستانی بر می گرددنخستین  به شناسی هستی تاریخ است.

شاید  آنها پرداخت.و کارکرد  جایگاه ،ماهیت تبیینو  تشریحآغاز کرد و به  نراگون آاپدیده های گون

؛ دنسبت به ادوار باستانی و سده های میانه باش اش تبیینیآن برجسته تر از جنبه  تشریحیامروز جنبه 

؛ و چنانکه نه در گذشته از جنبه تشریحی تهی بوده است و نه امروز از جنبه تبیینی بر کنار استاما 

جایگاه برجسته ای نیز ی پژوهشی دانشمندان معاصر خواهیم دید، مدلهای تبیینی در بزرگترین کارها

نیز  و، جهانپیشرفت  و گسترش ،پیدایشستی شناسی که به بررسی روند دانش هد. نداشته و همچنان دار

های  شاخهپیرو روش ویژه ای است که آنرا از می پردازد، آنها  سرانجام نیروها وو پدیده ها  ماهیت

در دست نیست و  تجربه مستقیمبرای واقعی امر  اغلبدر اینجا  .سازددیگر علوم طبیعت متمایز می 

 شناختیهای هستی  نظریه لذا و ؛استفاده می شود وارونه و حتیغیر مستقیم  تجربی هایروش ناگزیر از 

هلیوم  تجزیهپس از آنکه در آزمایشگاه شیمی از  ،مثالبرای  .ندبرخوردار نیست اثبات تجربی قابلیتاز 

نخستین بار هلیوم  عنصرد که شفرض بر این گذاشته  شناسیهستی  درچهار اتم هیدروژن بدست آمد، 

همان  در رافرضیه  اینآنکه بتوان  ؛ بیاست هاتمهای هیدروژن پدید آمد ترکیبو  برخورد در جهان از

         نمود. اثباتآزمایشگاه 

 برای پاسخیحتی به روش وارونه نیز  علم که است پرسشهایی به پاسخ نیازمندجهان  آفرینش تبییناما 

 : ندارد آنها

 آیا؟ آغازی دیگر را نوید می دهد آفرینشپایان  آیا؟ بود ندبینی پذیر توا پیش انجامو  آغاز در آفرینش آیا

آیا هستی دنبال می کند؟  "نهایت "بی درهدفی را  جهانهستی معنا و حقیقتی در خود نهفته دارد؟ آیا 

www.takbook.com



~ 15 ~ 
 

 راهی به بیرون از آن بیابد؟ سرانجاماست تکامل ماده  ممکناست؟ آیا جهان فیزیکی  ومحدود به ماده 

 و...

 

 ؛آفرینش هستی شناسی و تبیینکلی  سیر

      و خدای ذهنی واقعی خدای

مرزهای آن در درون  در نخستین تمدنهای باستانی، کوشش انسان در شناخت بنیاد هستی و تبیین معنای

 مذهبی صورت می گرفت؛ و می دانیم که نهاد دین و مذهب )چه شرک آمیز و چه توحیدی( جدای از بار

حقوقی و کارکرد اجتماعی، همچنین در بر دارنده هستی شناسی و تبیین آفرینش است. دستاوردهای این 

چون  ر زیر نامهایییافت و ناگزیتکامل  گسترش ودینی  بخش از کوشش عقلی انسان در درون نهاد های

 .باشد کردهجدا گردید؛ بی آنکه تأثیر پذیری از آنرا هرگز رها  "جهان بینی علمی" و "فلسفه" از آن

خواهیم دید، در روند تکاملی خود این کتاب  ، چنانکه درانسان از هستیعقلی  وعلمی  دستاوردهای

مورد تأیید قرار داد و در مرزهای  رسید؛ اصول اعتقادی آنرا جهان بینی توحیدی سرانجام به حقانیت

 ،بودند کرده بیانپیامبران ابراهیمی  آنچهبیانگر آنستکه  نامحدود آن جای گرفت! این بازگشت تکاملی

تاریخی که  توفیق این ؛ و(وحی) استبوده  جهان واقعی آفرینندهاز جانب  و واقعیت(منطبق بر ) حقیقت

در سرانجام  ،اندنبوده  وحیبی بهره از راهنمایی نیز  آنهاتعقلی انسان، که  –تجربی  "مستقل"شناختهای 

سی اشن در خدا مطمئناستوار و  راهی خود ،نمودند گشتبازبینی توحیدی  جهانه اصول ب شانتکاملی 

  استداللی است.

مشایی و ) یو فالسفه غرب متفکرانخدای  برخالف ،است واقعیخدای  که ابراهیمی، پیامبران خدای

" یتوضیح "پازلعنصری برای پر کردن جای خالی  ،جهان اسالم درو پیروان آنها  (غیره و اشراقی

پدیده های آن  و جهانانسان از  نادانی –در شکافهای دانایی  به بیانی دیگر، ؛ ونیست تهای طبیع رخداد

 وصفاو  ازو ژرف ترین خردهای بشری  بزرگترینآنچه که در  هر زا است بزرگتر . اوجای نمی گیرد

 در ؛ ذاتشزمان و مکان فراتر است از بی نیاز است؛ مخلوقاتشاز  جهان هدایتآفرینش و  در د؛نمی شو

و...  ؛ستهمتاو بی  نامشروط و فرا بعدی() نامحدود ،ذات و صفات در ؛نیست پذیروحدت است و تقسیم 

 با هر کشف و و ناتوان است کوچک بسی هیم دید،خواجای خود  در ، چنانکهنامبرده اندیشمندان خدای اما

مادی؛  میان دیگر علل در علت است یک جبر و قانون است؛ تابع می شود؛ سستیش اپ زیر هم علمی

و یا آفریده  (هیوال زمان،)های دیگر  مطلق نیازمندمادی  جهانآفرینش  در بر آفریده هایش تسلط ندارد؛

www.takbook.com



~ 16 ~ 
 

 از الجرم و ،تواند از هیچ بیافریند نمیرا  ؛ چیزیشود ( میمتعدد مجردنفوس  و عقولخود ) پیشینهای 

ردار وجبری است و او از اراده آزاد در آفرینش برخ هماو  ذاتفیض از  صدور؛ ذات خود مایه می گذارد

او  علم به کمال رسد؛ تا می پردازد جدالبا آفریده هایش به  و آفرینش پشیمان می شود از گاه نیست؛

خدای کالم آنکه  .. خالصه.و ندارد؛ ارادهنیز علم و  یشها آفریدهبر سرانجام  و محدود به کلیات است

خدای ) اساسا شایسته نام خدا نیست ؛ ونیازمند است و ،مجبور ،ناتوان کوچک، بس خدایی فالسفه و عرفا،

 .  (ذهنی است
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 اول: بخش

 

       آفرینشتبیین شناسی و  هستیروشهای کاربردی در بررسی  و نقد

 

 

 موجود است؛سنخیت  وهماهنگی  آنشده در  اتخاذپژوهش فلسفی با روشهای کاربردی  یکاهداف  میان

من به تو بگویم که در جستجوی چه چیزی  تا من بگو که چگونه جستجو می کنی؛ "به می گوید: ویتگنشتاینو لذا 

از معاصر  اروپایماده گرایان  نخستین نیز و( ارسطو پیروانسفه مشایی )فال. فلسفی(اشارات ) هستی"

 جهتدینی  متکلمانکار  پایه ؛سازندانسان دور  وخدا را از جهان  تا ندکردآغاز  اجسام مکانیکیحرکت 

گرایان  ماده بوده است؛ استوار مفروضمبادی عقلی  ونظم  ، برهانها پدیدهحدوث  بر ،اثبات وجود خدا

 انگلسو  مارکسو  هگلدیالکتیک جزمی  به ""انقالبیو  سیاسی ،نژادی – قومیانگیزه های  بهنوین 

از ( تخیلی" –علمی "پردازان  نظریهتا  گرفتهسنتی  یلیستهاآاز ایده )عرفا و پندار گرایان  توسل جستند؛

 ...  و ندا شتهنیازهای حیاتی خویش توجه داو  آرزوها به و گرفتندکمک  خیالقوه 

 روش کاربرد گسترده ای در تاریخ فلسفه داشته اند: سه میان روشهای موجود، از اما

  

  مستقیم حقیقت دریافت .۱

سنت چون یهودی  ومسیحی  متفکران)و نیز  مال صدراو  ابن سینامانند  "مسلمان" فالسفهاز  بسیاری

هستی مادی  شناختدر پی برهانی بر آمدند که بی نیاز از حقیقت هستی  دریافت( برای اسپینوزا و آنسلم

بدست آید!  "عقل ناب نظری"و پدیده های آن باشد؛ پایه ای در تجربه و جهان واقعی نداشته و مستقیما با 

 وجودیبرهان  .نامیدندویژه "صدیقین"  یافته است، " شهرتوجودی "برهان به کهآنها چنین برهانی را 

و نه به  ؛اینگونه است جهان چرا"و یا ) ؟آنکه نباشد ؛ بجایجهان هست چرا می شود:با این پرسش آغاز 

هدف  و معنانیز  و بر آن، حاکم و قانون نظم جهان محسوس، ساختار و بنیادی عناصر "(.گونه ای دیگر؟

          د.ناین برهان جایی ندار در جهان واقعی
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موجودی  : خداخالصه می شود اینگونهبرهان او . است "وجودیبرهان "گذاران  پایه نخستیناز  آنسلم

معناست  بدان خدا نبود .باید وجود داشته باشد او و ؛است که از آن بزرگتر را نتوان به اندیشه در آورد

خدا  ، پساست ا گشتهچون بدین کار توان ؛ ورا تصور کند ترین موجود"بزرگ"است  هانسان نتوانستکه 

معنای  آنسلم "نهایت "بی که هست بزرگتر از موجودی است که نیست! موجودی ؛ زیراوجود دارد

برتر استفاده کرده  واژهبزرگتر از  واژهاگر آنسلم بجای  فیزیکی دارد و دارای ابعاد و مقادیر کمی است.

 ، وجودبرهان ایندر  اما ؛منطقی داشت ارزش نه وجود او، و ،داثبات کمال خداون برایوی  برهان بود،

 و دکارت و نیتس الیپ چون الهیگرای  عقل فالسفهاروپای معاصر نیز  در .فرض است پیشاپیش خدا

 راخدا  وجوداحکام ذهنی  وپایه ذهن و تصاویر  برکه  ند؛ روشیبکار بست را آنسلم سنتروش  اسپینوزا

ممکن  ذهن انسانی می کند: حملبا خود  نیزشناختی  معرفت پیشفرض یکاین روش  . اماکرد می اثبات

 می شود، تصور آنچه هر دیگر، چیزی را تصور کند که وجود خارجی نداشته باشد؛ بعبارت نیست

 . 2دارد واقعیت

با  اندکیذهنیت  ؛ وداد "و امکان ضرورتبرهان "خود را به  جای وجودی" "برهاندر جهان اسالم 

 واسطه هرا ب (ضروری استآنکه وجودش در جهان ) الوجود" "واجبکوشید  ابن سینا عینیت در آمیخت.

 ضروری یا موجودی هر :مطلق هستی و حقیقت آنست ،ثبات کند. پایه و نقطه آغاز این برهاناممکنات 

( الوجود واجب یا خدا) ضروری موجود است؛ مخلوق ممکن موجود تنها میان این در و ممکن، یا و است

 نیازمند هم ممکن هستی و ؛است( ضروری نه و) ممکن ،جهاناین  هستی .است خویش ذات به قائم

 اخذبرهان ابتکاری خود را از قرآن بود که  مدعیابن سینا . باشد می( الوجود واجب) ضروری مرجح

پایه که در آن  استههای مردم گشوده وگر برایراهی را نیز  قرآن(. بگفته وی، "اشارات")کرده است 

 : باشد میمخلوقات(  شناخت) شناسیشناسی بر پدیده  خدا

 "...است حق او همانا که شود روشن برایشان تا کنیم می نمایان هاانسان برای و جهان سراسر در را خود آیات بزودی"

  ؛(۵۳ ،)فصلت

 بگونه دیگری است:  ،است( فالسفه) خواصبرای  کهاما برهان "صدیقین" 

  ؛(قبلی آیه )ادامه "آیا پروردگار تو که بر هر چیز گواه است خودش )به تنهایی( کافی نیست؟"

  .(۱۰ ابراهیم،..." ) هست؟ شکی زمین و آسمانها آورنده پدید خدا وجود در آیا"

                                                           
. باشد داشته ذهن از بیرون در واقعیتی باید آید می ذهن در آنچه هر لذا و دانسته است عینرا بازتاب  ذهن آنسلم دید معرفت شناختی، از 2

    تناقض می افتد. به خدا" "انگارهتبیین  در اما داند؛ می عین بازتاب را ذهن نیز ماتریالیستی شناسی معرفت
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 واقعیتی پدیده هانه  ، وذهنی مفاهیم)واجب الوجود( بر پایه  ضروریمطلق  هستی برهان ابن سینا، در

)ممکنات(، خدا را که واجب اگر در زنجیره علل و معلول مادی که  ؛ بدینگونهمی گردد شناخته ،یافته

هرگز لذا  ، والوجود و قائم به ذات است کنار بگذاریم، هیچ پدیده ای ضرورت یا وجوب پیدا نمی کند

با  تنهااین  ؛ وپدیده ای ضرورت پیدا می کند که هیچ امکان نیستی در آن نباشدآن  هستیهستی نمی یابد. 

د، امکان نیستی مانع از ضرورت یافتن آفرینش و اگر واجب الوجود نبو واجب الوجود حاصل می شود.

را از جهان  نیستیتنها حضور واجب الوجود است که می تواند امکان  ،بنابراینمی شد.  جهانهستی 

 ند. گردارا محقق  حذف کند و آفرینش آن

به ها  آفریده وجود بلکه بت نمی شود؛اثهایش  آفریدهبه  خدا وجود ظاهرا سینا ابن ""صدیقین برهان در

 خداتوان از  می دارد"، واقعیتاز ذهن  بیرون جهان"بدون پیشفرض بنیادی  آیا اما !دنمی گرد اثباتخدا 

 برهان این آیا کدام جهان این وجود ضروری ثابت می شود؟ برای سخن گفت؟ "واجب الوجود" نام زیر

بینیم که  می در برهان نامبرده دقیق شویم، اگر است؟ گرفته سرچشمه "تجربی فرا ناب تعقل" از براستی

 مادیپدیده های  (گذر زودهر چند ) شناختاستدالل بر  پایه آنچه ادعا شده است، برخالف ،آن در

 ناب" "تعقلاصوال  و دارد؛ سطحی( قرارهر چند )شناسی  جهان یکبعبارتی دیگر بر  و ،محسوس

 مادی، یشناخت پدیده ها . بدون(مسو بخش"، شناسی و فلسفه علم "معرفتنگاه کنید به ) است ناممکن

سطحی  وگذر  زود تجربییک نگاه  بهچند  ؛ هرذهن انسان ساخته نمی شوند درممکن و نسبی  مفاهیم

سست و ن عقلی را یهابر و مفاهیم تجربیپایه  نیزپدیده ها  بهسطحی  و زود گذرنگاه البته  شود؛ واکتفا 

 ای آفریننده وجود گواهسینا  بنان ابره در "ممکن" و نسبیهای  پدیده هستی واقع، در .سازد میلرزان 

 . چنین می نماید که جهان به خدا شناخته شده است ؛ ولیشود می ضروری و مطلق

 بیانگر هرگز (است ""صدیقینمورد استناد  که از سوره نور ۳۵ آیهو نیز )سینا  ابن استناد مورد آیات اما

 آورنده پدید" و "هر چیز "گواهخدا آن آیات نیز  در ؛ ونیست (واقعیتبیواسطه ) حقیقت مستقیم دریافت

"آیا پروردگار تو که بر هر چیز گواه است خودش که  پرسش این ،وانگهی. شده است " نامیدهآسمانها و زمین

 برای و جهان سراسر در را خود آیات بزودی" کهاست  آمدهسخن  اینبدنبال  ، درست)به تنهایی( کافی نیست؟"

با  انسان ،هاین آی پایه بر. (۵۳ ،)فصلت "است حق او همانا که شود روشن برایشان تا کنیم می نمایان هاانسان

و  "حق بر"را  اوطبیعت و جهان انسانی حکمت خدا را دریافته و  در تعقلی –تجربی  تحقیقو  شناخت

  می یابد. "هر چیز "گواه

 برای مثالی تنها شده است، تشبیه" و زمین آسمانهاروشنایی "که در آن خدا به  نیز از سوره نور ۳۵ آیه

 روشنایی مستقیم"دخالت  و "تماسبی نیاز از  خدادر آن  ؛ کهاست کائناتخدا و  پیچیدهفهم انسان از رابطه 

www.takbook.com



~ 20 ~ 
 

یرون از بواقعی  جهاندور زدن  به را انسانهرگز  نیزآیه  . ایناست هدایت انسان"راه " و جهانبخش 

   نکرده است: راهنمایی آنشناسایی  ضرورتتن رفگ نادیدهو ذهن 

آن  و چراغى هست، آن در كه است چراغدانی روشنایی مانند او ىایروشن اما() .است زمین و ها آسمان ىایروشن خدا"

 زیتونى خجسته درخت از که است نیدرخشا ستاره آن حباب مانند  و است،حبابی  درون در چشمه روشنایی() چراغ

 آستانه در روغنش خالص است(. کامالآن پایان ناپذیر و  تسوخباختر باشد ) از نه و خاور زا نه که گردد افروخته

)با این  دبخواه را كه هر خدا .آفریند( )می بر فراز روشنایی ؛ روشناییرسد مین آن به آتشىآنکه  با است برافروختن

 )اگر و آورد مى مردم (تسهیل فهم) براى را مثالها ()اصوال خدا  ؛ وكند مى هدایت خود وجود() ىایروشن سوى به مثال(

     ".داناست چیز همه ()حقیقت به خدا نه(

 سوداثبات وجود خدا  برای و امکان" وجوببرهان "متفکر مسیحی سده سیزدهم میالدی نیز از  آکویناس

این حقیقت از کجا دانسته شده  اما و آنچه در اوست متکی به موجودی قائم به ذات است. جهان جست:

 استوار گردد؛ محسوسجهان فیزیکی  تعقلی –خت تجربی او شن شناسیپدیده  بربرهان می باید  این است؟

   .واقعی بیرون از ذهن ندارد جهان شناختجز  گذرگاهی و دریافت حقیقت واحد حاکم بر هستی، فهم زیرا

 ابن سینابرهان  ،دو مکتب مشاء و اشراق استتلفیقی از واقع  در متعالیه" اش "حکمت ، کهمال صدرا

 که ( استعلیت؛ زیرا از جهتی مانند برهان متکلمین )حدوث عالم( و حکمای طبیعت )دانسترا کامل ن

"برهان صدیقین" مال صدرا  اماواسطه واقع شده است.  ،"است ماهیتکه از خواص " ،امکان آن در

همه  زیرا ؛کثرت پذیر نیست هستی اینکه) آن وحدتبر ماهیت( و  هستی)برتری  هستیاصالت بر  اساسا

 (،"حرکت و محرک") علیتبرهان  درو نه امتناع دور و تسلسل  ،(است گشته ""صادرچیز از ذات خدا 

برابر با  هستی؛ نمی دهد تنو نقص  ینیست به هستیحقیقت  ،مال" جوییحقیقت "مبادی  درمبتنی است. 

عقل انسانی را  هستینسبی است. حقیقت هستی برابر با ذات حق است و لذا اصالت  نیستیکمال است و 

هستی که در معرض تغییر و نقص و نابودی است حقیقت  واقعیتمستقیما به ذات حق هدایت می کند؛ اما 

" امکان" همچون که هستی، در تغییر ،صدرا مال نزدترتیب  بدیننیست؛ پس مظهر و تجلی و اثر است. 

نظر  صرف)باز  ؛ وگشت "تعقل وحقیقت جویی "از مبادی  نسبی است، مادیخاص پدیده های سینا  ابن

توان هستی  نمیو با هیچ پیشفرضی  هرگزروشن گشت که  (وی فلسفی استنتاجاتو سقم  صحتاز 

  .آن دور زدپرده  پشت حقیقترا برای دریافت جهان فیزیکی  یا محسوس

"صدیقین"  روشبه  " موسومدریافت مستقیم و بیواسطه حقیقت"روش عرفا در و  فالسفهاز  شماری

گویند  می آنها .ندراز پیش پای حقیقت جویی بردا راتجربی  یواسطه ها همهاند  کوشیدهیشتر رفته و پ

را پایه  ذهنلذا  و ؛را بشناسیم اوکه جز ذات حق اساسا چیزی در هستی نیست که بخواهیم بواسطه آن 

 خیراز  باید دیدتر بی ند،نمامی گویند وفادار ب آنچه هند بهااینها بخو اگر دهند. میجویی قرار  حقیقت
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 ""مسلمانکه  اسفه و عرففال ایناز  آندسته ،باری !کنند یرس خیال عالمدر  تنها و " بگذرندجویی "حقیقت

 جهان را نادیده بگیرند )ابن سینا، تعقلی – تجربیشناخت قرآن در  رهنمودهاینمی توانند  لذاو  هستند

و بدینگونه  ؛اندکرده  فرض "دو متفکران درجه" و ""عوامرهنمودها را خاص  این، ..(صدرا و. مال

 بر نیز مطهریو  طباطبایی کرده اند. تحقیرحقیقت جویی  امرکارکرد علم و تجربه را در  و ارزش

هستی تکیه بر واقعیتی که این پایه است  بربرهان آنها . گذارده اند صحهآنها  دعاوی و صدیقین" "روش

 (. ۹۵ – ۹۶جلد پنجم، ص  فلسفه و روش رئالیسم، اصولدارد که به خودی خود واقعیت است )

برهان ناب عقالنی ویژه "صدیقین"  دانسته شد، مستقیمبررسی روشهای حقیقت جویی و  نقد درکه چنان

این  درو کوشش فالسفه ذهن گرا ندارد  وجود اساساکه پایه ای در واقعیت و تجربه حسی نداشته باشد، 

هرگز از تجربه جدا شدنی تعقل  ،هستیفلسفی  نیز بسی عبث و بیهوده بوده است. در شناخت حقیقتباره 

و  باریکآنستکه پایه تجربی برهان خویش را بسیار  ،فالسفه انجام داده اند کاری که این تنها ؛ ونیست

که  دشده مدعی ان یاد "صدیقین" .اندسست کرده  نیزبرهان عقالنی خود را با اینکار  و ؛اند ساختهمحدود 

 نوشتارخالل این  در چنانکه اما ندارند؛ واقعیت شناختآشکار است که نیازی به  برایشان نانچ حقیقت

 استوار راهتنها  آن شونده نو هب نو پیوسته های پدیده و مادی هستی تعقلی – تجربی شناخت ید،دخواهیم 

 .است شدهآن تأکید  بر اسالم پیشوایان و قرآن مکتب در که است شناسی خدا

 

  محدود تجربی روش .۲

 آفرینشتبیین شناسی و  هستیپایه اجتماع انسانی  یا در بخشی از طبیعت واقعیتتجربه  ،روش این در

شده  شناختهدو گونه  ،کاربردی محدود دامنهبا  جزمیو دیالکتیک های یک بعدی  مکانیسیسم می شود.

  :کرده اند اشغال فلسفه دررا  یوسیع جایگاه معاصردر تاریخ  بویژهکه  هستنداز این روش 

   

  مکانیسیسمو  علیت (الف

 "محرک اول" و ""علیتبه  موسومبرهان  ویونان باستان  فیلسوف ارسطوتاریخی این روش به  ریشه

استوار است و از این نقطه  به طبیعت بیجان( )مربوطمکانیک  دانشبر نامبرده  برهان می گردد. بر

است و از آن جدا نمی شود؛ دور و تسلسل بیرون از خود  ینیازمند محرک جسمآغاز می کند که حرکت 

منتهی می شود به محرکی که خود متحرک نیست و آن خدا جهان  درهم محال است؛ لذا زنجیره حرکت 

 خدااین برهان  باشد. مینو علت  جنباننده نیازمند دیگر چون خود نمی جنبد، که نام داردعلت نخستین  یا
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 جهان در" نخستین محرک"عنوان ببلکه  ،هدایتو  آفرینشعلم و اراده  دارای موجودیعنوان ب نهرا 

 مناسبات و جهان در مطلق هستی ضروریو  متنوعاعمال  ارسطوبدینگونه  و اثبات می کرد؛ و معرفی

 اول" "علت بنامخدا را  ؛ وسادگی کشاند نهایترا به هستی پدیده های دگی یپیچ نیز و انسانبا  او پیچیده

 دیگرخدایی  چنین تردید، بی گنجاند.( و معلولی علت یکجهتهنظم ساده و ) جهانمکانیکی  فراگیردر نظم 

  و مکان باشد. زماننمی تواند موجودی غیر مادی و فراتر از 

 راضرورت وجودی و منطقی  فارابیچند  هرنشست؛  ارسطویی لرزانبر پایه  نیز فارابی "تقدم برهان"

 تقدم معلول بر علت برهان فارابی، در .داد برتری مکان – زمانبستر  در و علیت فیزیکیبر ضرورت 

ی مسلمان بی آنکه پایه تجربی تعقل و افارابی و حکم برهان امارد. دا (زمانی نه و) وجودی و ذاتی

 احدیتمیان  تناقض :برد میرنج  نیزتناقضی الینحل  ، ازدو گسترده تر ساز تر استوارحقیقت جویی را 

در جای خود  منطقیتناقض  این .(جهانماده اولیه ) "هیوالی عالم" تازلی و خدا() الوجود" "واجب

 بررسی می شود.

 " پدیدهالعلل "علت تنهارا  خدا یافت، رواج هممسلمان میان متفکران  در که مشاء مکانیکی الهیات ،باری

 وخدا از جنس ماده  این الهیات، در .بخشدو کارکردی فیزیکی به او می  شناساند میجهان  اینهای 

 ،باشد "مطلق هستی" یک و "آفریننده" براستی خدا اگر اما می گردد. آن محدودیتهایو  تعینگرفتار 

بود.  نتواند ،فیزیکی ماده بر کماجزئی از نظم علیتی ح لذا و ،هایش آفریدهبا  مقارن و ماده جنس از هرگز

متقارن مادی حاکم سنخ و  همبر پدیده های  تنها نظاماین  زیرا؛ است معلولی و علت نظام از فراتر خدا

پیامبران )خدای ادیان توحیدی  الزاما ارسطو اثبات می شود، مکانیکی علیتدر برهان  آنچه است.

انگیزش  یکهستی شناختی آن به  کارکردکه  خدایی .نیست هم هوشیارو  زنده ذاتی حتی و، ابراهیمی(

 امروزی که علت ؛ همانباشد فیزیکییا پدیده  علتصرفا یک  دتوان می می شود، محدود (نخستین تحریک)

   .هستند کشف آن بدنبالهم  خدا ناباوران دیگر و هاوکینگ

 از یترینظم عال چیه ولی می کنند؛ استفادههدفمندی هم  حتی هالهی از برهان نظم و گا مکانیسیستهای

از درون  و) چون بیرون از دستگاه است هم هدف ، وشناسندنمی دستگاه آفرینش  براینظم مکانیکی 

 ،وتنینخداشناسی ) !آگاه است و بسآن  ازخدا  هانت ،(شناسند نمی هدفبسوی  راهی بازهم  دستگاه

  ...(و. دکارت

بینانه  واقع از موضع تنها حقیقت هستی شناختدر  مکانیسیستی هایروشدهم که  توضیح بایداینجا  در

 نمونه، برای است. نشدهسنجش واقع  و نقد مورد ،جویی حقیقت روشهای بهبودبه انگیزه  یا و ،توحیدی

 موضع از اساساکه  اندآمده  عمل هب" علیت و محرک اول" برهان از یینقدها فلسفه معاصر اروپا در
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خود برخاسته  که نقدها این باشند. می (کانت)و الادری گری  شکاکیتیا  و (هیوم) الحادیو  پوزیتیویستی

ذهن " مکانیکی جداسازییا  ومکاتب یک بعدی معرفت شناختی  و از دیدگاههای غرض ورزانه پیشینی

تبیین جهان  درحقیقت جویی  کارآمدراهگشای روشهای  توانند مین باشند، می "تجربه و تعقل"و  "و عین

شناسایی و  کشفقابل در صورت وجود  نیز هستیحقیقت  و است ذهنی علیتی نظم کانت، مکتبدر . باشند

 بیرونیواقعیت دلیل انکار می شود که  بهمانخدا  وجود ، کهدر منطق پوزیتیویستی هیوم ؛ وبود نخواهد

 باشد )گفتگوهایی در باره دین طبیعی، قابل اثباتموجودی نیست که وجودش  هیچ پدیده های محسوس،

 نامحسوس خدای کرد، "اثبات"را نتوان به آقای هیوم  پدیده محسوسیک  وجود (. هنگامیکهنهم بخش

     ! دیگر جای خود دارد

نیوتونی  نوینچند مکانیک  هر؛ تقویت شدمیالدی  ۱۸ و ۱۷ قرون در نیوتنبا اکتشافات  کهن مکانیسیسم

پایه مکانیک نیوتن  اصول ،آغاز قرن بیستم تااین تاریخ  از ارسطویی گشت. کهنجایگزین مکانیک 

عمل ) "کنش و واکنش"، و "نیرو"، "ماند"سه قانون نیوتن عبارتند از  .بوددر هستی  حقیقتیهر  کشف

جسم وابسته به نیروی خارج از خود است؛ بنا بر  یکتغییر وضع  ،اولبنا بر قانون  .و عکس العمل(

، این تغییر وضع در تناسب و در جهتی است که نیرو بدان وارد می شود؛ و بنا بر قانون سوم، دومقانون 

کشف  قوانیناین  از بعد نیزرا  جاذبه عمومینیوتن قانون  .دارد واکنشی معادل با آنعمل  یاهر کنش 

شد که تا پیش از این بر نظام علیت جهان  تبیینمکانیسیستی  روشپایه نوین گانه نیوتن  سه قوانینکرد. 

متکی بود.  وی متحرک" و "محرک برهان و و غایی( صوری ،مادی علل چهارگانه فاعلی،) ارسطویی

آن بر  حاکمیت که مدیون ارزشهای علمی قوانین نیوتن بود "حقیقت جویی" روشاعتبار دوباره این 

ارزش علمی و صحت یک نظریه که اینجا باید بگویم که  در بود. شده ثابتبیجان  طبیعتایی از هبخش

بدست  هستیکشف حقیقت فلسفی  ورا بازتاب می دهد، مجوزی برای تبیین جهان  جهاننظم بخشی از 

دوره  همانعلمی  هایبه تبیین جهان بر پایه نظریه گرایش  ایهر دوره در  فلسفه پژوهشگران. نمی دهد

مشکل ساخته  دچارناپذیر هستی  تغییردریافت حقیقت  در، فلسفه را نسبی و گرایش؛ و این می یابند را

 ؛ ورا ندارد آفرینشباشد قابلیت تعمیم به کل جهان جهان  ازهیچ نظریه ای که ویژه یک بخش است. 

 فلسفه علمی )واقع بینانه( با شبیه سازی سازگار نیست. 

 بناهر حرکت  ،فلسفه آندر . توجیه نداشت اسکوالستیسم()وسطی  قرونقانون ماند در فلسفه ارغنونی 

 بیرون از نیرویی تا"که  حکم این لذا ومی داشت )علت غایی(؛  همباید هدفی بر نظام علیت ارسطویی 

آندوره را  اذهان، "ادامه می دهدحرکت خود  بهتا بی نهایت شئ ، ندهد تغییر را متحرک شئ وضعیت

با ! که برای آنها قابل فهم نبود ؛ هدفیکرد دنبال می "بی نهایت"شئ در آن  کهمتوجه هدفی می ساخت 

 نیروگرایی مکانیکی  مادهماده گرایی کهن نیز زیر نام  کهالهی  ممکانیسیستنها  نهاصول مکانیک نیوتنی 
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چه نسبی و چه  دیدگاه نیوتن، از حرکت .استمکانیسیستی روش  پایه بر خودنیوتن شناسی  خدا گرفت.

 سرچشمه"خدا یک جایگاه مشخص فیزیکی بعنوان  دیدگاه، اینمطلق، نتیجه بروز نیروی خدایی است. در 

  شت.ارواج د الهی"فالسفه "میان  در نیوتن که از عصر ارسطو تا ؛ دیدگاهیدارد "نیروی حرکتی

کرد و  خلقرا با هم  ()مکانیکیماده و حرکت  ،در آغاز آفرینش کهنامید  اول محرک را خدا نیز دکارت

 پیچیدهو  هشتاغایت ساده انگبرا  جهان که دکارت است. یافتهحفظ شده و تداوم  همچنان نخستینحرکت 

آن جهان  ؛ باو حرکت را به من بدهید "بعدشد که  مدعی بود، کردهترین پدیده های هستی را هم ماشینی تبیین 

 ها دئیست این میان، در بود. ساخته دیلتب طبیعتاز بیگانه  ومستقل  وجودی بهخدا را  وی !را می سازم"

مکانیسیسم )میان فلسفه ارغنونی قرون وسطی  "قه واسطحل"می توان  را (و دین پیغمبر بی باوران خدا)

و ناشی  "صحیح"را  موجود وضعکه  ؛ آنهادانست عصر بورژوازی کیگرایی مکانی مادهو  کهن( الهی

ی اارسطو و حکم) هنهمچون مکانیسیستهای الهی کخدای اینان  الهی می دانند. تغییرناپذیراز اراده 

مکانیسیستها  خدای! باالی دستگاه نظارت می کنداز  رفته و حرکت اول را داده( هیچ کاره است؛ مشاء

 کننده هر چیزدر جهان انسانی هم نقشی ندارد و این "خداوندان روی زمین" هستند که همه کاره و تعیین 

"دست خدا را بسته به قرآن  گفته هبو  دانسته هخدا را کاری پایان یافت آفرینشیهودیان نیز، که  .هستند

، "العلل علت" تنها خدا آنطبق  رکه ب دیدگاهی اند؛ کردهدیدگاه فلسفی را منعکس  همینزنجیر" می دیدند، 

 : است گر" "نظاره و "اولمحرک "

برای آنچه که آنان باد بر "یهودیان گفتند که دست خدا بسته به زنجیر است. دستهای ایشان به زنجیر بسته باد! لعنت 

 تو بسوی آنچهلی و ،هر گونه بخواهدمی بخشد او باز است؛ )بخشنده و حمایتگر( گفتند! )چنین نیست(؛ بلکه دستهای 

؛ پس میان ایشان تا )یهودیان( می افزایدبسیاری از آنان  کفر و سرکشی)قرآن( بر  شد فرستاده پروردگارت جانب از

 و )چون دستان او باز است روز قیامت دشمنی و کینه افکندیم؛ هر گاه آتش جنگی را بر افروزند، خدا آنرا فرو نشاند

دوست ندارد"  ، و )هر گاه( در زمین به تبهکاری بکوشند )ناکام بمانند( و خدا تبهکاران را(هر لحظه در کاری است

 ؛(۶۴)مائده، 

و  دانا او همانا؛ ناتوان نسازد (اش اراده تحققو  نوینآفرینش  )ازرا  خداونددر زمین  نههیچ چیز در آسمانها و  "... و

 .(۴۴ ،" )فاطرتواناست

 ،الکترونیکی پیشرفته های سامانه تا کوکی ساعت از، عایصن و اختراعات پیشرفتپا به پای اینکه  با

 تبیین و هستی حقیقت شناخت در مکانیسیسم دست ،مکانیکی جهان نیز از ساده به پیچیده میل کردتبیین 

نادیده گرفتن درجه سازی یا  ساده بهمکانیسیسم  ناتوانیهای "!ماند بستهدر زنجیر " کماکان ها پدیده

پافشاری  نتیجهساده سازی نیز  ؛ وجهان انسانی بر می گردد بویژه و زیستمندجهان  در بغرنجی پدیده ها

شناسان  زیست. بیجان حاکم است طبیعتاز  بخشیبر  تنهاکه  استاصولی  بیاریبر تبیین جهان 
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 جامعه دیدند؛( شرودینگر) شیمیایی – وفیزیک حداکثر و (دکارت) ماشینیرا پدیده ای  حیات ،مکانیسیست

 ؛کردندتبیین حیات  شده مکانیکیقوانین  اب راانسان تاریخ  و جامعه ،(آگوست کنت) مکانیسیستشناسان 

 ها، اندیشه ها، انگیزه ها، انگاره) انسان روانی – ذهنی مسائل حتی(، فروید) روانشناسان مکانیسیست و

 و تحوالت جهانمکانیسیستها از  کههمه تبییناتی  در ...کردند تبیین مکانیکی هم را ...(و عواطف یادها،

مبانی  و؛ داشت راخارجی نقش اساسی و تعیین کننده داد یرو یاعامل  یکهمیشه  ،نددعمل می آور هآن ب

    .ندشد مینادیده گرفته  همدرونی تحوالت 

 (کیه را به الهیات مشایی )مکانیضرب نخستینمیالدی  ۱۹قرن  در )گرما پویایی( ترمودینامیک علم

 ماده و حرکت ازلی نیستند؛آن بود که  بر (تروپیآنقانون دوم ترمودینامیک ) ازفلسفی  استنتاج آورد. وارد

بویژه  وعلیتی  نظم از بنیادی( فیزیک ذرات) میکروفیزیک آن، از پس سست شد. مکانیسیسملذا پایه  و

نزد  "کور "جبر وپایه برهان "محرک اول"  بدینگونهو  ؛کردزدایی  مکانیکی تعمیم یکجانبه علیت

 تبییندر  کماکانبرهان علیت می تواند  اینهمه، با .گردیداز پیش  ترسست مکانیسیستهای الهی و ماده گرا 

محدوده مکانیک و نظم مکانیکی عبور ازلیت ماده و  پیشفرضبر آنکه از  ؛ مشروطجهان بکار رود الهی

 نه ؛ اماهستی در آمده و سرآغازی دارد به ماده: گردد معطوف "حادثهستی "و  "نظم عام" به و کند

ضروری هستی  درفرا مادی  وازلی  موجودی اراده پس ؛د بودنپیدایش ماده توان هایعلت نیستیو نه  خود

  است. استوار (فیزیک نجومی نوین) علمپایه  بر عقلیبرهان  . اینمی نماید

    

 یک بعدیو  تنگ های دیالکتیک (ب

به  ار جهان درحرکت  انواع و به علت بیرونی حرکت توجه داشت کهمکانیسیسم  با آشکارتقابل  در

پدید آمد که علت حرکت را به  روشی کرد، حرکت مکانیکی تنزل داده و با اصول مکانیک تبیین می

ای حرکتهای اجتماعی  پاره از هبرگرفت اساسارا با اصول ثابتی که  کیهان سراسردرون پدیده می برد و 

برای تبیین جهان جزمی  هایدیالکتیک  از یمشابهت بنیاد بامکتب فلسفی  . دوبود تبیین می کرداروپا  در

در دفتر پیشین گفته شد که  .""انقالبیگرایی  مادهو  هگلی "وحدت وجود" یا : عرفانندا هاستفاده کرد

بمثابه عام ترین قوانین حاکم بر هستی مادی، تنها قالبهای تبیین را فراهم می کند؛  حتیدیالکتیک  اساسا

د یگرد آشکار جاآندر  بویژهنیست. این ناتوانی  توانادریافت حقیقت فلسفی هستی  و جهانبه کار تبیین  و

 راستینکارکرد  وحقیقی  یمعنا، شد گرفتار نامبردهفلسفه های یک بعدی جزمیت و  تنگنا درکه دیالکتیک 

فلسفه قرار در مرز میان علم و  سهنف فیدیالکتیک  افتاد. ستیز در عقلو  علمو با از دست داد  را خود

 خودآنکه  بی سست کند؛ رافلسفه های یک بعدی  ایپ زیرو در جایگاه واقعی خود می تواند  ،می گیرد
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ضدین بی آنکه یکدیگر  پرودندیالکتیک  دربینیم که  می اگر .باشدتوانا  جهانتکامل  وآفرینش  تبیینبه 

جایگاه  ازآنستکه این دیالکتیک  برایهمزیستی مشغولند، و  تعاملرا تباه سازند در موازنه ای ناپایدار به 

دیالکتیک  مقابل، نقطهدر  .ندالذا از جزمیت فلسفی دور م ؛ وجهان نگذارد تبیینبه  گام و نکرد عدولخود 

 .هستندجهان و تکامل  آفرینشکار تبیین  دراساسا  انگلسو  مارکس، هگلو بویژه  فلوطین، افالطونهای 

 و عین د؛ در حالیکهجمع می شو ،استانتزاعی  مطلقا ی، که مفهومنیستی با هستیدر دیالکتیک هگل، 

نظریه های  تعمیموجه  یچه به ،دیالکتیکگشته اند! این  یکی افالطون، دیالکتیک برخالف حتی ،نیز ذهن

 درجزمی.  طبیعتا وعرفانی  تبیینیتبیین است آنهم  یکقالبی برای تبیین نیست؛ بلکه خود علمی و 

 ..حرکت و تحول و جهش به دنیای نوین است. أمنش "درونی تضاد" دیالکتیک مارکسیستی نیز

چرا  ؟تضاد چیست أمنشنمی تواند بگوید که و پاسخ به پرسشهای فلسفی ناتوان است  از اساسادیالکتیک 

انحطاط  ،چرا با تغییر جهت ؟چرا پویش جدالی پدیده جهت تکاملی می گیرد ؟می شود آنتی تزآبستن  تز

گاه تعیین کننده یک تحول و جهتگیری آن  پدیدهبیرونی  محیط اتثیرأچرا ت ؟جایگزین تکامل می گردد

چرا تضاد درونی برای بالفعل  و ؟چرا عوامل بیرونی بر مناسبات درونی پدیده اثر می گذارند ؟می شود

. هگل و پاسخی نداردفلسفی  یدیالکتیکی برای این پرسشهاهیچ  ؟ثیر عوامل بیرونی استأشدن نیازمند ت

مارکس دیالکتیک را مطلق کردند تا بتوانند بنام دیالکتیک احکام فلسفی صادر کنند؛ اما با اینکار دیالکتیک 

درست است که هیچ شرایط  ساختند. ترناتوانی کشاندند و از حقیقت فلسفی هستی دور و جزمیتبه  را

تواند سامانه ای که مناسبات درونی اش آماده تحول نیست را دگرگون سازد؛ اما  مساعد بیرونی نمی

 همچنینثیر عوامل درونی و بیرونی یک تحول را پیشاپیش تعیین کرد. أهیچگاه نمی توان نقش و میزان ت

ییر و تغبرای  بیان. دیالکتیک می تواند عام ترین نمی توان میان بیرون و درون پدیده دیوار جدایی افکند

تغییر و تحوالت آنها  جهتاما نمی تواند  ؛باشد انسانروان و  اندیشه ،جامعه ،نطفه ،تخم پرنده ،تحول بذر

 جایگاه واقعی در دیالکتیکرا پیشاپیش تعیین کند و نقش درون و بیرون آنها را در این باره برآورد نماید. 

که  یمتقابلروابط  مجموعه ،آزاد شدن از اسارت فلسفه های یک بعدی عرفانی و ماتریالیستی ، باخود

و  تغییر و تحوالت، یابی جهت پویشها،ده نکن تعیینعامل  رازند درون و بیرون پدیده ها را بهم پیوند می 

جهان، تبیین  عهدهحتی در این جایگاه نیز از  ؛ ولیدرون پدیده ها می داند درهویتهای ناسازگار  حتی

 انسانمسئله  شناسی و تبیین آفرینش، هستی. در و انسان بر نمی آید 3معمای آفرینش، سرانجام تاریخ

ماهیت این تغییر و تحول، چرایی  بلکهو تغییر و تحول پدیده ها نیست؛  تکاپوتشریح  صرفاحقیقت جو 

دیالکتیک از  اما باشد. می نیز آفرینش غایتمعنا و  وجهت و تغییر جهت )به سمت کمال یا انحطاط(، 

 "انفجار بزرگ"براستی چگونه می توان با دیالکتیک، رخداد موسوم به  مرزهای مادی فراتر نتواند رفت.

                                                           
  بود؟ خواهد چه مارکس "کمونیستی طبقه بی جامعه" در دیالکتیک سرنوشت براستی  3

www.takbook.com



~ 27 ~ 
 

 کیهانی" "هسته یا "نخستین "ذرهاین انفجار گشت؟ اگر  مبنایرا توضیح داد؟ چه تضادی بنگ( بیگ )

 از؟ استآورده  هستیبه  نیستیاز  آنراعامل  کدامخود باشد، ( تغییر و تحول)عامل شدن و گردیدن 

نخست باید باشد تا بتواند بشود و  ؛آیددر  یهست بهبی دلیل  وخود  نمی تواند خود به چیزی کهنیستی 

 . بگردد

کننده  هدایتنیازمند اراده آن  تکاملی() جدالی باال رونده پویش وهدفمند ماده،  و پایدار ، نظمپیدایش ماده

که ضرورتا همواره خواهد بود؛ نه از میان رفتنی است و نه  مطلق ذاتی؛ آن است ازبیرون  ذاتی

هستی مطلق ضرورتا  ایناز آغاز تا پایان آفرینش از آن جدا نخواهد بود.  کارکردش به پایان می رسد؛ و

 ستیزوارد هایش  آفریدهو نه سنتز؛ هرگز با  ،نه تز است، نه آنتی تز ند؛ام میاز هر دیالکتیکی بر کنار 

مطلق  هستینزد یک فیلسوف است.  مطلقو  نسبی مقوالت دیالکتیکی نتواند شد. این نخستین شرط فهم

 : داشته باشد و...قرینه  ونمی تواند ماده و در پویش جدالی باشد؛ ضد  ضروری

 تقارنی از. نفی دیالکتیک عرفانی() ندارد ضدی خود که شود می دانسته نهاده امور میان خداوند() که تضادی از "...

وضوح  تاریکی، با را روشنایی. نفی مکانیسیسم الهی() ندارد قرینی خود که شود می دانسته کرده ایجاد ها پدیده میان که

 پدیده. افکند وحدت و الفت متضاد های پدیده میان آنگاه و بخشید ضدیت سرما با را گرما تری، با را خشکی ابهام، با را

 او بر چگونه و ندارد؛ جریان او بر جنبش و آرامش... کند می دور هم از را نزدیکها و نزدیک بهم را هم از جدا های

 هستی به چگونه و گردد؟ پدید آن درخود  آورده پدید او که را آنچه چسان و آنست؟ کننده جاری خود چیزیکه گردد جاری

 به متغیر... افول و زوال نه و پذیرد می تحول و تغییر نه خداییکه... است؟ بخشیده هستی آن به خود چیزیکه در آید در

 . (۲۲۸)امام علی، نهج البالغه، خطبه  ... "نیابد انتقال گوناگون احوال در و نگردد حالی

، تبدیل به ماده شده و (دیالکتیک هگل) )طبیعت( وارد شود اشدر آفریده ذات خویش  به آفریدگاراگر 

مشمول دیالکتیک و پویش جدالی می شود. خدایی که طبیعت را می آفریند و سپس با او در سامانه ای 

یگانه ای باشد که هستی  آفریدگارواحد به ستیز می پردازد تا در پویش جدالی به کمال رسد، نمی تواند آن 

نیز همچون  هگل دیالکتیک(. عرفانی ست )ثنویتهگل ا ذهن ساختهرا از نیستی پدید آورده است؛ خدای 

سوی  از .کند مادهتبدیل به  را خداد جز آنکه ابای نمی ی چاره ، سرانجامارسطونظام علیت مکانیکی 

 یت و تعین خود را از دست می دهد.طبیعت جذب خدا شود، مادستیز دیالکتیکی  دراگر  دیگر،

  :هستند زیر پرسشهایبه  دادناز پاسخ  ناتواندیالکتیک عرفانی  پیروان

می شود؟ هویت نوین چه  "جذب"و در دیگری  "حذف"در سنتز خدا و طبیعت، چه چیزی از هر یک 

داشته باشد که حذف شوند و جذب طبیعت گردند؟ چنین  اییخدا اساسا می تواند اجز ذاتنام می گیرد؟ آیا 

از ازل در ماده بوده و آنرا  آفرینشغیر مادی تواند بود؟ اگر گفته شود که نیروی و  واحدخدایی چگونه 

از  بیگانه و اول" "محرک راخدا الهی،  مکانیسیستهایمی جنباند، پس نقش عامل بیرونی چه می شود؟ 
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و  خداکردند و مرز  "جذب"و در طبیعت  "حذف"پیوسته از خدا  عرفا ؛دانستند آنپدیده های  و هستی

ماده گرایان نوین گمان بردند که با بردن عامل تغییر و تحول به درون ماده  ؛ ورا از میان بردندطبیعت 

 هیچکداماما  .خدا را نفی کرده اندوجودی  ضرورت ،یگانه کردن نیروی آفرینش با تضاد درونی و

 ندانستند که خدا:

، البالغه نهج علی، امام" )بیگانگی به نه ولی است ای پدیده هر از غیر و یگانگی؛ به نه ولی است ای پدیده هر در"

 ؛(اول خطبه

 دور و جدا آنها از نه و ،ماده گرایی دیالکتیکی(و  عرفان)نفی  آنهاست در شود گفته که کرده حلول ها پدیده در نه"

 (.۶۴ خطبه منبع، همان" ))نفی مکانیسیسم الهی و حکمت مشاء( نیست آنها از شود گفته که است

؟ در چیستعامل تحول و سمتگیری  چیزی وجود ندارد، پس هماگر تضاد مطلق است و بیرون از ماده 

 بیشتر ولی است؛یافته  تقلیل تضادبه درون پدیده  درتقابلی  –دیالکتیک مارکسیستی انواع مناسبات تعاملی 

 کنشبارهای مثبت و منفی، مشتق و تابع، )شد  می آورده "تضاد" از ادبیات مارکسیستی مثالهایی که در

 هرگزنه  و اند؛ بوده تتمیم و اکمال متقابل(یا زوج ) جفتبیانگر ( تجزیه و ترکیب اتمی و...  و واکنش،

 : "تضاد دیالکتیکی"بیانگر 

  ؛(۴۹ ذاریات،" )شوید( آفرینش حکمت) یادآور مگر تا آفریدیم)زوج(  جفت را چیز هر و"

و از خودشان )انسانها( و از آنها  گیاهان()"پاک است خدایی که پدیده ها را جفت آفرید؛ از آنها که از زمین می رویاند 

 (. ۳۶که )هنوز( بدانها علمی ندارند" )یس، 

هدفمند پدیده  یکتحول و پیشرفت  "آیاکه  ندمطرح نیز هااین پرسشآفرینش  تبیینو  شناسی هستیدر 

 نفسهکه دیالکتیک فی  یهای"؛ پرسشآنصورت هدف کدام است و چه کسی آنرا تعیین می کند؟ ؟ دراست

 آنهاط بیرونی ایشرمبانی درونی و  ازتبیین تحوالت  برای مارکسیستی دیالکتیک ندارد. های آنراپاسخی ب

پاسخ به چرایی جهت  .است عاجز تکامل مدل هدف و نیزو  ،ها ماهیت پدیده بیان ازاما  گوید؛ می سخن

 بازبر نمی آید. هیچ دیالکتیکی  کال و آنبجانب انحطاط نیز از  ممکنتغییر جهت  یاو  امورتکاملی 

جهتگیری و تغییر جهت، عامل بیرونی می تواند نقش تعیین  ایندر د که چرا یدیالکتیک نمی تواند بگو

 ؟ کننده نیز بازی کند

 اینکارزیرا برای  ؛بودآفرینش  عقالنیناتوان از تبیین اشاره شد  چنانکهدیالکتیک عرفانی هگل نیز 

و برای آن اجزاء مادی قابل حذف  ،هبه درون ماده برد ،را بدوا نسبی کرده مطلق هستییا  خدا شدناگزیر 

 تبیینکه  گردیدنامعقول هگل از دیالکتیک سبب  انتظارو جذب و خالصه تکامل دیالکتیکی قائل شود! 

 هب باید پویش جدالی ماده گرایانه و معقول، واقعتبیین  یک در شود. کشیدهبه ابتذال آفرینش شدیدا  از او
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 غیر مادی و برکنار از قوانین دیالکتیک الزاما که یمطلق شود؛ هدایت سمت مطلقی یگانه و بیرون از ماده

 آتئیسم وبر ماتریالیسم  ظاهر آن، ، برخالفبنیان دیالکتیک عرفانی هگل که بگویم بایداینجا  در .است

وی آشکار می شود. بیخدایی  ورا کنار بزنیم، ماده گرایی  "روح مطلق"اگر بازی هگل با  و ؛داردقرار 

 یدیالکتیک تبیینبا  هگلخویش، دیالکتیک هگل را وارونه نکرده بود! ادعای  یامارکس برخالف پندار 

  !کردمعنا  بیرا  چون مفاهیم نسبی و مطلق()همه مفاهیم بنیادی فکر و فلسفه آفرینش 

 آزادیراه  لذاو  ؛پیشرفتهای علمی بویژه در علوم فیزیکی، فلسفه های یک بعدی را از اعتبار انداخت

چهارچوبهای تبیین  ساختنو فراهم  ،مادهکشف عام ترین قوانین حاکم بر  درآن  پیشرفتدیالکتیک و 

دیالکتیک  و جبر سست شدمکتب  و عرفان. زیر پای ماتریالیسم و گشتهموار  ،تکامل جهان آفرینش و

 "ذهن"و " عین"و توهم یگانگی  بیگانگیدیوار  همزمان بطور .خود نشستو بایسته  واقعیدر جای 

دیگر  .شناخته گردید ایندورابطه دو سویه  و برداشته شد( جهان واقعی بیرونی و جهان درونی انسان)

جنبه تجربی شناخت از جنبه عقالنی آن جدا  ؛موضوع تجربه از تجربه گر و ابزارهایش جدا نمی شود

حتی ریاضیات مقدم بر تجربه نیست و تعقل  ؛ ووجود ندارد "نابشناخت تجربی یا تعقلی " و ؛یستن

دیالکتیک که  بایدچرا  ،پایه این دستاوردها برمنطقی به تجربه پویای امر واقع وابسته و پیوسته است... 

، عوامل بیرونی را از عوامل درونی تغییر و تحول استو اجتماع  طبیعت درتعمیم نظریه های علمی 

را  اکمال متقابلو  تتمیمجدا سازد؟ و چرا مناسبات درونی پدیده ها را به تضاد قطبی منحصر سازد و 

فیزیک به دیالکتیک آمد، از میکروتین بار نخس تمیم و اکمال متقابل" که برایت"نادیده بگیرد؟ نظریه 

و تز نیستند که در پی نفی  سنتز. تتمیم و تکمیل دیالکتیکی پایه لرزاند ازدیالکتیک های مطلق گرا را 

حاصل شوند؛ مناسباتی میان وجوه درونی یک سامانه اند که در آن وجوه مکمل هویت خود را  آنتی تز

پویش و  وافزایش کمی و کیفی آنها  دربرآیند نیروها  وتوحید  ، نقشو اکمال متقابل تتمیمنگاه می دارند. 

  . (۱۲و  ۱۱ بخشهای معرفت شناسی و فلسفه علم،) داد نشان را جهانبالندگی در این 

و  سستیلذا  ونسبی؛  وحدتمطلق می شود و  تضاد، جهان آفرینش از دیالکتیکیگرایی  مادهدر تبیین 

اگر تضاد سرشت هر  اما .گرددمی طبیعی و اجتماعی  یسامانه ها همهسرانجام نهایی مرگ ویرانی و 

"جامعه بی طبقه کمونیستی" )آرمانشهر شد و  پدیدار"کمون اولیه" تاریخ  درپدیده ای است، چرا و چگونه 

 ،انسان و جهانو تکامل  آفرینشدر تبیین توحیدی  نقطه مقابل، درتاریخی مارکس( شکل خواهد گرفت؟ 

مرز جدا کننده عوامل درونی و بیرونی در بدینگونه  ؛ وخدا از درون و بیرون پدیده ها عمل می کند

 .جهت تحول را تعیین و سرنوشت آنرا رقم می زند عمومی پیوستگی همتحول از میان بر می خیزد و 

  .گردد می انسانیاختیار و  عقل مکمل اراده الهیو  وحی نیزدر جهان انسانی 

www.takbook.com



~ 30 ~ 
 

آن  "پویایی ذاتی"به درون ماده و کننده  هدایتآفریدگار و وجودی  ضرورتماده گرایان نوین برای نفی 

پناه بردند. این پویایی به اجتماع ضدین در ستیز نسبت داده شد که آنرا اشتباها "جمع نقیضین" نامیدند؛ 

و ربطی به  ،استهن ذ ساماندهی وصحیح و از اصول راهنمای شناخت  "عدم تناقض"حال آنکه اصل 

تحول دانستند، و تضاد  "تعیین کننده غیرندارد. دیگر آنکه عوامل بیرونی را "شرط  "تضاد دیالکتیکی"

نیستند  هادرونی تحول همواره تعیین کننده تحول پدیده  مبانیآن؛ حال آنکه  "مبنای تعیین کننده"درونی را 

پدیده ها  درونیگاه برجسته تر و تعیین کننده تر می شود. اساسا، همبستگی و کارکرد شرایط بیرونی 

بگونه ای است که در مورد یک پدیده خاص نمی توان از درون و بیرون مطلق سخن گفت. آنچه پیش از 

درون آن چیزهای  دربوده است، پس از آن عنصر بیرونی می شود و درون آن  درسامانه یک  فروپاشی

 .دنآیی م پدیددیگری 

  

  :"واقعیت"بر بنیاد  "حقیقت" شناخت .۳

  :شد که دانسته ،آفرینشتبیین شناسی و  هستیدر  فالسفه کاربردیسه روش  دنق در

که باید  راآنچه  زیرا باشد؛بیواسطه  و قیمنمی تواند مست هرگزهستی  فلسفیحقیقت  دریافت روش( ۱

 دریافتهنمی توان پیشاپیش  (مادی هستی از بیرون ییها نیرو و ها جهانخدا یا  مثال)د کر اثباتو  دریافت

  ند.ا هنداشت مادی هستینیز چاره ای جز برداشت از کلیت  مدعیان ؛دنمو فرض شده اثباتو 

مادی تکیه کرده و قوانین آنرا  جهاناز  یبخش بر تنها نمی تواند هستی فلسفیدریافت حقیقت  روش (۲

بدست  مادی جهانبر  حاکم عامن یانواز تبیین نظم و ق اساسافلسفی  حقیقت زیرا؛ دهدتعمیم  هستیبه کل 

؛ می شود محدودنور  سرعت در سرعتهای کمتر از آنهم بیجاناجسام  بهمکانیک نیوتنی  قوانین .آیدمی 

 جنبشهای برخیو آرمان برآمده از  نظمجزمی عرفانی و ماده گرا نتیجه تعمیم و  تنگدیالکتیک های  و

 حتیمکانیک و  علم ،اصوال .استحوزه های خاص جغرافیایی و فرهنگی  درسیاسی و اجتماعی  ،قومی

 اندیشمندانای از  دستهکوشش ای که از  نتیجه تنها و ؛نیستند مناسب آفرینشبرای تبیین دیالکتیک دانش 

و جزمیت اندیشه انسانی بود )مکانیسیسم و  رکود آمد، بدست مکانیکی و دیالکتیکی آفرینش تبییندر 

حقیقت  فهمراهی به و  است ذهنیت گرفتار "صدیقین" مستقیم روش. دیالکتیک های فرایاز و فرویاز(

 دریافت مدعیدر ورای تجربه و تعقل،  پیشاپیش و زیرا؛ حل مسائل انسان و جامعه نمی برد هستی و

جهان  ازاساسا خود یک تبیین  نیزیک بعدی  های مکانیسیستی و دیالکتیک روشهای است! شدهحقیقت 

 انسانیو جهان  انجامیدقدرت  اصالتبه فلسفه که محدود  یها واقعیتاز  برگرفته ؛ تبیینیندرو می بشمار

 ..را به تباهی و ویرانی کشاند.
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 چگونهپدید آمد و  چگونه کهشناخت بیرون از ذهن را  واقعیباید جهان  نخست تعقلی، –روش تجربی  در

حقیقت پشت پرده آن دست یافت  بهت یاین واقع تمامیت شناختپایه  بر ؛ سپسیافتو کیفی  کمیگسترش 

است  متکی عقلی عام اصول و شناخت بنیادی های پیشفرض به البته روش، این و جهان را تبیین کرد.

    .(نهم بخش ،مشناسی و فلسفه عل معرفت)
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 :دومبخش 

 

  ؛کیهان سرگذشت

     جهان کیفی – کمی گسترش و پیدایش

 

 

  دانیممی آغاز جهان  ازامروز  آنچه

میلیون  ۸۰۰ و میلیارد ۱۳در ناگهانی  وانفجاری بزرگ را از  جهانآفرینش داستان کنونی،  دانشدر 

 نیرو ابر یکبا  همراه (یفیزیک جهان) کیهان نخستین هستهیا  ذرهدر پی آن  که آغاز می کنندپیش  سال

 وحیهای  دادهبر  هک ؛ دستاوردیگسترش یافت یاز مرزهای فهم و باور انسان فراتر یشتاب باپدید آمد و 

  :استمنطبق  نیز

 . (۴۷ ذاریات،) آن هستیم" دهنده گسترشما  همانانیرویی بنیاد نهادیم و  بهرا  کائنات() "آسمان

 "بزرگ "فروپاشیو  (The Big Bang) "بزرگ "انفجار های هنظریپایه  بر نیزفیزیکدانان  از برخی

(The Big Crunch) انفجار نبوده و پیش از آن نیز  نخستین ،اند که این انفجار کردهاستنباط  چنین

که جهان پس از  ؛ بدینگونهآغاز شده است جهان یک در پی آن آفرینش بارتی رخ داده که هر اانفجار

 و در نهایت فشردگی منفجر گردد بازگیرد تا  می شانقباضی در پی روند ،یافتنهایت گسترش  بهآنکه 

این باره نشان  درچند صراحتی  ، هرزیر آنیقر آیات آغاز گردد.جهانی نوین  وچرخه دیگری از آفرینش 

 :گردند تلقیهای آفرینش  چرخهای به  اشارهد نتوان می اماد، ننمی ده

 وعده ؛گردانیم می بر آنرا کردیم آغاز را آفرینش نخستین که بدانسان بپیچیم، هم در طومار چون را کائنات روزیکه"

 ؛(۱۰۴ انبیاء،" )داد خواهیم انجام همانا که ما بر است ای

 اند" هو شبه شک درباره آفرینش نوین  در بلکه ایشان چنین نیست() درمانده شدیم؟ وآفرینش نخستین خسته از  "مگر

  (؛۱۵ ق،)

  (؛ ۴۸ ابراهیم،) "...دنشو میتبدیل  هایی دیگر( آسمانآسمانها )به  ودیگر  یزمین به زمین این که روز آن در"
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 (۶۴ نمل،.." ).آنرا بر گرداند سپس آفرینش را آغاز کند؛ "آنکه

 .(۲۴۵ بقره،" )شوید می بازگردانده او بسوی و ،بگستراند همی و کند قبض همی که خداست ... و"

 چگونگیزمینه  درعلمی  پژوهشهای شد شتاب در گسترش کیهان کاهنده بوده است، دانستهاز آنکه  پس

فیزیک  دانشمندانمیان  درجدیت  با اکنون آن،گسترش  پایانپس از  مادهانقباض دوباره  وو شرایط تراکم 

هت تطبیق با نظریه که از سوی ماده گرایان ج نیز جهان تبیین "نوسانی های "مدل البته دنبال می شود.

این  کهاین باورند  بر اما ؛دنمی گوی مادیانقباض و انبساط پیوسته جهان  از انفجار بزرگ ساخته شد،

آنکه اطالعاتی  بی ،تغییر می کنند هدر هر چرخ نیزقوانین و ثابتهای فیزیکی  ود هستن چرخه ها بی نهایت

و جهانهای  "ریسمانها تخیلی – علمینظریه  پیروان بر این، افزون !سازندمنتقل  بعدیاز خود به چرخه 

؛ بزرگ آغاز شده است انفجاری موازی با جهان ما نیز با یکه هر یک از جهانها معتقدند نیز موازی"

 ! این انفجارها و جهانها را برای ما ناممکن ساخته است علمی شناختآنها  پنهانابعاد  ولی

 یدروژنه عنصرمتشکل از  سیالیو  رقیق شکل بی ابراز  انسشنا کیهان انفجار بزرگ، نظریهپیش از 

"ابر  اتفرضی. )جان ففر، از کهکشان تا انسان( آغاز می کردند ،پخش بود بیکرانی فضای درکه 

 و یونانی فالسفه اولیه ماده یا ""هیوال همچون آن، نظایر و رقیق" "مه یا "مایع "گازهیدروژنی اولیه"، 

؛ گشود نمیانسان جو و پرسشگر عقل حقیقت  برای جهانآفرینش  آغازاز  روشنی چشم انداز، مسلمان

"ازلیت و خشنود بوده و در سایه  آغاز" "نقطه این( از ماتریالیسم)پیروان مکتب اصالت ماده هر چند 

معنای و بابه نظم هدفدار  جهان ازنیز در تبیین خویش باوران خدا آرمیده بودند! ابدیت" خدشه ناپذیر ماده 

 نهاییو فروپاشی  پیدایش باب در گفتگواز  وتکامل بسنده کرده و  حیاتو خصلت ضد آنتروپیک آفرینش 

 توسطنسبیت از تدوین نظریه  پس اما. ("توحید، طبیعت، تکامل" ،مهدی بازرگان) می گذشتندماده 

های  سامانهکه  دادنشان  ونمود  محاسبهرا  کیهاندرونی  ساختار فریدمن ،آغاز قرن بیستم در انشتاین

 تدوین یالدیم۱۹۲۹ سال در هابل ادوین توسط "کیهانگسترش " نظریه سپس ندارند. ثابتیمکان  کیهانی

کرد که  حکم میمنطق ریاضی  زیرا ؛شدندبه نقطه آغاز آفرینش متوجه  پژوهشگرانآن  بدنبالگردید و 

 که برسیم واحدینقطه  بهدر نهایت  آنکهتا  بیابیم تر دهفشر آنرا برگردیمجهان  گذشتهبه  بیشترچه  هر

 ما جهان سازندهنیروهای  و ماده همه ،صفر"لحظه " " ونقطه واحد" در .استآفرینش از آنجا آغاز شده 

 زبان هب ؛ ودنباشبوده  "بدون ابعاد و حجم" اما "چگال و متراکم تبی نهای"بایست  میریاضی  زبان هب

دما و  با ،بودهمه ماده و انرژی جهان متراکم  که "نقطه" این در !باشند بوده "نیستی" درفالسفه  مأنوس

 متولد کیهان و رخ داد "انفجار بزرگ"راز آمیزی موسوم به  انفجار ،شعاع صفر وبی نهایت  یانحنا

 ،)= اصالت، ازلیت ماتریالیسم: آورد پدیددر فلسفه  رابزرگی  انقالب علمی، درخشان دستاورد این !شد
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گرداب  درخدایان که در پناه این فلسفه آرام گرفته بودند یو ب ؛اعتبار افتاد از و نامحدودی ماده( جاودانگی

        .رفتند فروعمیق  یبحران

 بعضا که جهان "ماده اولیه" به روزگار کهن تاکنون، از سفهفال و دانشمندان اشاره شد، چنانکه ،باری

نیز  و .م.(قسده هفتم ) شناس یونان باستان طبیعت ،تالس نزد .داشته اندتوجه  می دانستند، همآنرا ازلی 

در  "آب"این تفاوت که  با است؛ زندگیو مایه  جهان اصلی ماده "آب"، اسالم در مکتب قرآن و پیشوایان

و دیگر پدیده ها از آن  است که خداوند آفریده است بوده مشخصی چیزنخستین  بلکهازلی  نه ،این مکتب

 :جان گرفته اند

 ؛ (۳۰ انبیاء،" )بخشیدیم زندگی چیز هر به آب از و ..."

 (. ۷ هود،.." )خدا بر آب بود. فرمان( اراده وحوزه )عرش  "... و

 بود، می گوید:  خدا پرسیده نیز در پاسخ به یکی از دانشمندان شام که از نخستین آفرینش امام باقر

  .(۱۰۸ص  د،یصدوق، کتاب توح خی)ش که خدا آفرید و همه پدیده ها از اوست، آب استنخستین چیزی 

، قیق"ر ، "مهبی شکل و سیال" "مادهچون  عباراتی از ""آبواژه  بجایشناس  کیهان دانشمندان امروز

 د.نکن می استفاده جهان هیعنوان ماده اول هب هانظایر آن و کیهانی" "سوپ"ابر هیدروژنی"، ، "مایع "گاز

 ی( به معنمیقد یونانی)"هودور ژنام" در زبان  دروژنیه یادی" متشکل از عناصر بنیدروژنی"ابر ه

بر "آب"  قیقابل تطبروشنی  به زین کیهانی" "سوپ و "عیا"گاز م، "قیکننده آب" است. "مه رق دی"تول

از  نیبرآمد؛ و آسمانها و زم یبرخاست و کف یآمده است که از آب دود اسالم امبریاز پ یتیاست. در روا

خطبه  لبالغه،( و "کف" )نهج ا۱۱"دود" )فصلت،  زی( و ن۳۰ اء،یشدند... "آب" )انب دهیآن دود و کف آفر

 انیب یبرا نیعناو نیهستند، بهتر قی" قابل تطبقی"، و "مه رقیدروژنی"ابر ه"، مایع "گازاول(، که بر 

که  باشند یم یهانیک یسامانه ها دیگردهنده کهکشانها و  لیو بساطت در ماده تشک تیالیو س یشکل یب

"آب" و "دود" باید دانست که  اماتر را در خود دارند.  دهیچیاشکال و صور پ رشیو استعداد پذ تیظرف

و  مینوش یکه م یما )آب ینیآنها در تجربه زم یقیحق یبه معان جهان نشیآفرآغازین  مراحلو "کف" در 

 ن( مد نظر قرآدیآ یم دیپد ایکه از امواج در یو کف زد؛یخ یکه از آتش بر م یدود م؛یکن یشستشو م

 زدیخ یکه از آتش بر م ی( دود۱۱دارند که آن دود )فصلت،  دینمونه، همه مفسران تأک یو برا ستین

 .ستین

 مایع گاز، "رقیق" ، "مه"ابر هیدروژنی" ،دانش فیزیکهای پی در پی پیشرفتبا  پیشتر اشاره شد، چنانکه

از برابر دیدگان انسان کنار زده شد و چشم انداز روشن تری از آغاز از این دست  یعناوین و "جوشان
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ش در جهان مستحکم جایگاهچشم اندازی که مکتب اصالت ماده را از گشت؛ گشوده  (جهانپایان  نیزو )

، انفجار بزرگ و گسترش کیهان ونسبیت فیزیک، بویژه در نظریه های انقالبی زیر کشید! ه ب فلسفه وعلم 

 مکان و زمانحرکت و  و انرژی و مادهد که مطابق آن ندشناسی گذار کیهانپایه فرضیه نوینی را در 

 و؛ ندآمد پدید "هیچ" ازپی انفجاری بزرگ و ناگهانی  در "اولیه ماده" بنیادی ذرات و ،ندنبود هیچکدام

داند  می "نیستی"یا  هیچاز  اشیاءآورنده  پدیدیا  "بدیع"خدا را  کهاست  آفرینشتوحیدی  تبیین مؤیداین 

نام  "انشاء"یا  "ابداع" دن از نیستی،ورآ پدید ،آنیادبیات قر . در(۲۳ ،؛ ملک۱۰۱ انعام، ؛۱۱۷ ،بقره)

 "کیهانی "هسته ،شناسکه دانشمندان کیهان  آنچه کردن است. ""خلق دیگر، دن از چیزورمی گیرد و پدید آ

آفرینش چیزی  بهخدا  چون شده است: پدیدار کن"یف "کنبنا بر اصل  قرآن ، دراند نامیده نخستین" هذر" و

پیدایش  درای که  اراده این همان و؛ (۱۱۷ بقره،) "موجود می شود پس باش؛ "موجود :گوید می ،کنداراده 

 "، تنهافالسفه الهی"خدای  برخالف قرآن، یخدا ،بنابراین نمود. ظهورهستی مادی با انفجاری بزرگ 

در پاسخ به  امام باقر ست.اهم توان چیز" "هیچآفرینش از  به ؛نیست قبلی" "چیزتوانا به آفرینش از 

 : است؛ و چنین استدالل می کند نیافریده "چیز قبلی"از  ماده اولیه را وندکه خدا دارددانشمند شامی تأکید 

نبود و در اینصورت تا  متصور(آفرید، دیگر برای آن )ماده اولیه( پایانی )اگر آن چیز )ماده اولیه( را از چیز قبلی می 

 . )همانجا( نخست خدا بود و چیزی با او نبودخدا بود آن چیز هم همراهش بود؛ در حالیکه 

 آمده است: پدید چیز"هیچ "از  ،بر اراده الهی بنا ،آنیقر شبین درنخستین یا هسته کیهانی  ذره ،بنابراین

آخرین  درکه  کهن بیانی؛ نبود و به اراده خدا پدیدار شد هستیدر  جهانکه  معنا ؛ بدیناز نیستی آفرینش

  و تأکید قرار گرفت. تأیید موردنجومی  فیزیکه های علمی ینظر

 امروز !شود می نابود و پاشد می هم از پایان در ماده نوین، فیزیک علمی اتنظری با مطابق همچنین

به  واز آن چه بوده و انفجار در چه چیزی  پیشاینکه  ، وهمچنان پرسشهایی در باره آغاز و انجام جهان

. شناس قرار دارد کیهانپیش روی دانشمندان  ،پایان ماده چگونه خواهد بود و رخ داده استکدام علت 

 میکرو) نتومیآمکانیک کوو  (فیزیک ماکرو)عام انشتاینی  نسبیتتلفیق  امکانبا  روزی امیدوارند آنها

این باره  در. را دریابند ااین پرسشه پاسخ ،و کارکرد نیروی یگانه نخستین ماهیتنیز شناخت  ، و(فیزیک

نیز حیات اینکه پیش از پیدایش  کما ؛ندا هقوانین فیزیک حاکم نبود پیش از پیدایش مادهباید دانست که 

بیگ بنگ  دو دیگران در توضیح رخدا هاوکینگ کوشش ،بنابراین قوانین زیست شناسی در کار نبودند.

 ابنیادی نیز منطق بسیطحتی بر ذره  ؛ زیرابه جایی نخواهد برد ره "قوانین فیزیکی" با انفجار بزرگ()

 طبیعی،) مرکبپدیده  " یعنیسامانه"تنها هنگامی که با یک  . ماباشد حاکمفیزیکی  قوانیننمی تواند 

در جایی که  ؛ وبر آن سخن بگوییم حاکمبرخورد می کنیم می توانیم از نظم و قانون ( یا نفسانی اجتماعی

همین  از .ندارد معنا (ومینتآیا بی نظمی و آشفتگی کو)و قانونمندی  نظم نیست، موجود اتو مناسب روابط
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نافرجام خویش  هایکوشش  در اسمیتو  هوگان ،هاوکینگچون  خدا(یب)آتئیست  فیزیکدانان کهروست 

 (دانستهان یاشاید ناخواسته و  و) بارها، انفجار بزرگ و آفرینش جهان رخداد فیزیکیبرای توضیح 

 !اند شدهمتافیزیک  قلمرومرزهای فیزیک را درنوردیده و وارد 

بر  عقلو  علم نیز کیهان شناسی و نجومیفیزیک  های نوین نظریه از پیشکنم که  تأکیدباید  همچنین

 هزیر سؤال برد و خرد دانش صاحبان نزد آنراو تحول ماده ازلیت  تغییر .کردحکم می  جهان شدندث اح

 شدنآغاز  یدؤم نیز است، گرفته نام 4نتروپیآ افزایش که( پویایی گرما) دینامیکترموقانون دوم . بود

 شمار" "ساعت فیزیکی یها سامانهو فرسودگی و مرگ  رکود ،ماده ازلیت صورت در زیرا ؛بودجهان 

دیگر  تأکیدی تبدیل ماده و انرژی به یکدیگر، اتم و نیرویکشف  !رفتعقب می  بهازل روز  تاو  نداشت

 کیهان گسترشنظریه  انپیشگام از ، کهژرژ گاموف ،این دستاوردهای علمی . بدنبالبودآفرینش ماده  بر

 یدستاوردها جمع بندی با ،دوم( فصل ؛"آفرینش جهان"کتاب کنید به  نگاه) است "انفجار بزرگ" و

  نوشت:جهان  گسترشمنطقی بر نظریه  تعقلعلمی و بویژه با 

تکامل  اثرداشته و بر  آغازیو  است می دهند که جهان ما حادث نشانعلوم مختلف هستند  هکه متکی ب متعدد "واقعیات

 . (۳۲۵ ص دو سه و بی نهایت، )یک کنونی رسیده است" وضعتدریجی به 

 

 ؛ داستان آفرینش فشرده

  ظهور انسان  تانیرو  وماده  آفرینش "انفجار بزرگ" و از

غیر  انفجار یکپس از باورنکردنی  و کوتاه ای بس لحظه نوین، فیزیکداستان آفرینش بر پایه با  مطابق

، هارکاکو) بنیادی تذرانخستین و سپس  ذره، "انفجار بزرگ"به  موسومقابل تصور و راز آمیز 

؛ بودند در نهایت ریزی و داغی کهی تذرا .گشتندکه بنیاد کائنات  ندپدید آمد( ...و هانفوتو ،هاالکترون

 شناختهچهار نیروی  !مطلقا غیر قابل تصور پیکر فروزان! غولکز ستارگان ااز مر غتربار دا میلیاردها

 ازنوبت  به کهچهار نیرو  این. 5بود سوارآتشین  اتاین ذربر  نیز ابر نیروطبیعت متشکل در یک شده 

 ؛دررا بر روی زمین نگه می دا اجسامکه  گرانشیا  نیروی جاذبه :از ندعبارت، ندشد جدایگانه  ینیرو ابر

                                                           
کل یک سامانه  آنتروپی پایه اصل دوم ترمودینامیک، بر می کند. معینبر یک حالت را  طبیعت که رجحان کمیتی فیزیکی است آنتروپی  4

    یابد. میافزایش  ، پیوستهبرابر با مجموع آنتروپی اجزاء درونی آنست کهفیزیکی 
  
یاد  هم "کتاری "انرژیبنام  نیرویی از . امروزآن ابر نیروی یگانه بوده اند که همچنان برای انسان ناشناخته اند درنیروهای دیگری هم  شاید  5

   به گسترش هستی شتاب می دهد. گویاشده است که 

www.takbook.com



~ 37 ~ 
 

و  پروتون پیوند باکه  هسته ای قوی نیروی ؛پیوند می دهد بهمرا  اتمهاکه  الکترومغناطیس نیروی

 ایکس پرتوهایکه  رادیو اکتیویتهیا  هسته ای ضعیفنیروی  و ؛نوترون هسته اتمها را بوجود می آورد

هنوز عمر کائنات به یک ثانیه نرسیده بود که ابر  می کند. پخشفضا  دررا رادیویی  امواجآلفا و بتا و و 

که نظمی ثابت و  ؛ نیروهاییتجزیه گردیدیا بیشتر از آن  و فوقنیروهای چهار گانه به یگانه  ینیرو

 حاکم )سامانه های کیهانی( "بی نهایت بزرگ" تا )اتم( "نهایت ریز بی" ، ازبر جهان فیزیکی راپایدار 

فرو  اندکیدمای نخستین  ،و گسترش کائنات "ابر نیرو"با جدایی ناگهانی نیروی جاذبه از  گرداندند.

سه دقیقه پس از تنها و صورت بخشید. نشست و انرژی عظیمی که از آن ساطع شد کائنات را شکل 

 پیوندخلقت، دمای غیر قابل تصور نخستین تا یک میلیارد درجه فارنهایت پایین آمد و خنکای الزم برای 

 یعیبصورت ما جهانرسید و  یسطح معین به گازهاتراکم شد: تشکیل هسته اتمها فراهم و  کوارکها

 "سوپ"این  در است. شهره کیهانی" "سوپبه میان کیهان شناسان  درکه  ؛ چیزیمدآ درچرخان و غلتان 

ادغام شده و هسته اتم را پدید  همیافتند در  فرصتپروتونها و نوترونها  وشد  کاستهفوتونها  شماراز 

جهان به اندازه تراکم هوا  تراکم از یک میلیون سال که از گسترش و سرد شدن جهان گذشت؛ پس آورند.

 ..درجه کلوین پایین آمد. ۳۰۰۰تا  گرما و شد

هلیوم از  ،خنک شدن باز هم بیشتر باسپس ؛ پدیدار شد جهانبود که در  یعنصر نخستین دروژنیه

و نور از دل تاریکی جهید  ،بزرگ از انفجار پسهزار سال  ۳۸۰ ترکیب هیدروژن قدم به هستی نهاد.

 نیزاکسیژن  وو کربن  برلیومفروزان شد! عناصر سنگینتر از هلیوم چون تولد نخستین ستارگان  باجهان 

 فضایی در کهکشان میلیاردهاشکل گیری کرات  و ذرات فشردگی پی در در دل این ستارگان زاده شدند.

خورشید از پیوند ماده و نیروی جاذبه  ،کهکشان راه شیری در ،میلیارد سال بعد ۹ .شدند پخش بیکران

؛ بقایای توده گازی را موجب شدمتولد شد. فشردگی باال در هسته خورشید پروسه ای از جوشش هسته ای 

و الیه هایی از گاز مبدل گشت سیارات و اقمار آنها به شردگی فبا افزایش  نیزخورشید شکل در پیرامون 

انفجار بزرگ، آن میلیارد سال از  ۱۴امروز پس از گذشت نزدیک به دند... نیز سنگ بنای اتمسفر آنها ش

 ..دارد.رو به گسترش  نوزه کیهان و ؛میلیارد سال نوری امتداد دارد ۱۵۶کائنات 

بی نهایت  سمت هب ،آمد پدید ریزیکه پس از انفجار بزرگ در نهایت ای  ذره حرارتو چگالی و  جرم

باال بود و  هنوز جهانچگالی و  جرم هنگامیکه برای انسان ناممکن است! البتهدرک آن  و میل می کرد؛

 )دافعهگشایش  نیرویچون  اما بود؛آتشین  وبسته و در هم پیچیده  ، جهانشتانیروی گرانش غلبه د
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 ؛ تاگردید خنک و 6گسترش یافت ،داز هم باز ش جهان ،کردغلبه  (عمومی )جاذبهگرانش  بر (عمومی

   فراهم گشت: نیزمنظومه شمسی  درحیات و  آبآنجا که زمینه پیدایش 

از آب به هر چیز زندگی و از هم باز کردیم آنها را پس  ؛ددنبو و بهم فشرده بسته 7ندیدند که آسمانها و زمینکافران "آیا 

 .(۳۰؟" )انبیاء، بخشیدیم؛ آیا )باز( ایمان نمی آورند

آنکه آب سطح زمین را پوشاند، واکنشهای شیمیایی و پس از  زمینبر  انآفتاب سوز تابشپس از  ،باری

شگفتی بر پایه و  پیچیده؛ پدیده را رقم زد "حیات جرثومه"پیدایش  (آلی )موادو الی  گلراز آلودی در 

ملکولی سازمانی ثابت  ، جنبشی بنفش آفتاباروپرتو ما وآبها  تالطممتن  در ،باری! دار کربن ترکیبات

 به ، کهمنظمی از جهشها زنجیرهامینه پدیدار شدند و  اسیدهای گرفت: شکل جهانیافت و نظمی نوین در 

و  جاناین سرآغاز  و زنده انجامید؛ یاختهپیدایش نخستین  به رفت، می بیشترادغام و پیچیدگی سمت 

دومین راز و شگفتی بزرگ  ، اینماده ناگهانییافتن  هستی " وانفجار بزرگ"پس از  بود!جهان  در شعور

 یهدف چهبراستی  و !ساخت نمایانرا گشود و هدف انفجار را  نخستینراز در عین حال  که آفرینش است

  ؟نمایاندراز را بآن  بزرگیتوانست  میو شعور  زندگیتر از  شکوهمند

کنونی ظهور  انسان جهان زیستمند، درگرفت و در پایان تحوالت  یشتاب بیشتر تکامل پیدایی حیات، با

که  ودیموج ؛ تنهاتعقل برد وتا انجام زیر پرسش و پژوهش  آغازاز بزرگ را  کیهانیافت که سراسر 

              !بر دوش گرفت را یتکامل حرکتتداوم  مسئولیت و یافت دستسی اخداشن وجویی  تحس حقیق به

 

 

 

 

                                                           
 گرما پیش خواهد گرفت. وتراکم  سمت به ماده غلبه یابد(، و جاذبه ون باز جهان سنگین شود )چگالی باال رودچ و  6

  
 اشارهزمین و کره زمین  آسمان به معنی خاص، در رفته است. بکار خاصو  عامو معنی د "ارض" در "سماء" وهای  واژهعربی  زبان در 7

نرم و سست تشکیل  معدنیگازها و مواد بر دارنده  درکه  ؛ فضاییدارد اشاره کیهانیبر اجرام  محیطفضای  به ""سماء عام،در معنای  . امادندار
 مادیپنج الیه )محیط بر کره زمین است و از الیه های جوی هفت گانه  فضای نیززمین  نزدیکآسمان . و سیارات بوده است ستارگان دهنده
 که معنای عام به کرات و اجرام آسمانی سخت اطالق می شود در ت. "ارض" نیزتشکیل شده اس مغناطیس(و دو الیه الکترو  شیمیایی –و فیزیک

 تکوینتقدم آن در  " بدلیلارض"بر  "سماء" تقدم و آنهاست؛ بنیاد مشترکاین دو واژه در قرآن نشانگر  پیوند ست.هازمین ما نیز یک نمونه از آن
 از آفرینش آسمان پسکرات و منجمله زمین  آفرینشخواهیم دید که  جلوتر شناسی نیز منطبق است.کیهان  علمیجهان است که با داده های 

     هاست.آن
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 ؛علمی آفرینش شناخت فیزیکی مرزهای

      پندارکارکرد عقل و  وحی و راهگشایی

 شرایط و علل از نه علمهنوز اندک است.  مادیگسترش و سرانجام جهان ، دانسته های ما از پیدایش

نیز بدلیل  عقل .پرواز کند حسی هتجربورای تخیلی  مکاتب همچونمی تواند  نهو  8می داند چیزیانفجار 

 بخاطر است، آفرینشهدف نهایی  وآغاز سربال نپیگیرانه بدآنکه  باوابستگی به تجربه محدود است و 

آنکه حوزه شناخت  خالصه. یابد دست جهان انجام و آغازحقیقت  کنه بهتواند  نمیتجربه حسی  کمبود

  فراتر نمی رود. ماده یمکان – یزمانانسان از مرزهای  علمی

پدید آمده  "نتومیآهیچ کو"از  "انفجار بزرگ" رخدادپی  در ، مادهنجومی فیزیکهای  هیآخرین نظر در

 بزرگ رانفجا رخداد منشأچیز  چه :اینست دانشمندانروی  پیشپژوهشی  بزرگپرسش  اکنون ؛ واست

فرض  اگر اما نیست؛ نامعقول انفجار گشته است، مسببناشناخته  وعظیم  بسآنکه نیرویی  فرض ؟شد

دانست  باید منجر شد، "بزرگ انفجار"پدید آورد که به  "یکوآنتوم اتنوسان"پایانی  بی کنیم که نیروی

هیچیک از  نتواند بود. فیزیکی است، بوده 9پالنک" "دیوارتردید پشت  بیکه این نیروی بی پایان که 

 دیوار پالنک""پشت )راهی به بیرون از ماده ، نه تجربه حسی و نه تعقل منطقیمنابع شناسایی انسان، 

 بسیارکنونی هم  سطحفن آوری از  و دانشعصری که  درد و نمی برن متافیزیک است( ناشناختهجهان  که

   :بودنیازمند منبع شناخت دیگری جز حواس و عقل  هستی حقیقت ضروریفهم  ،پایین تر بود

 .(۴۷ ذاریات،" )دهنده آن هستیم شگستر ما همانا و نهادیم بنیاد نیرویی به را )کیهان( آسمان"

 پیشاپیش و آمد عقل راهنمایی و کمک به دانش انسان بسیار اندک بود، هروزگاری ک در وحی بدینگونه

 را میکرو و ماکرو فیزیک()ای و نجومی  هفیزیک هست در بیستم میالدی قرن علمی دستاوردهای همه

انسان  سیشنا هستی دانش بردن فرا برایراهی هم  ضمنا ؛ و10کرد بیان ساده زبانی هب و جمله یک در

، بنیاد نهادرا  فیزیکی مادهشد و آفرینش بزرگ  انفجارمنشأ زیرا نیرویی که ؛ گشود محدوده فیزیک از

رخداد "انفجار در  نخستین" ذره"همراه که  یکیزیف گانهی یرویابر نآن  ازبرتر  ومادی  فرا است ییروین

                                                           
 به یمنمی دا امروز آنچه  8

4310 نیست. روشناز آن هیچ چیز  پیش و می گردد؛ انفجار بر پس از ثانیه  

    
پیش از  زماندر  ؛ وی استزمان –فیزیکی دارای ابعاد مکانی  ماده موضوع علم، 9

4310
 از موجود نبود. اشو مقادیر کمی  ابعادبا  ثانیه ماده 

  .کنندمی  استفاده پالنک" "دیوار الحطاص ازمرز نفوذ ناپذیر  اینبیان  برای دانشمندان ندارد، دسترسیمادی  آنجا که علم به هستی فرا
      

 ؛ بویژهاست رفتهخدای یگانه سخن  بدستجهان  آفرینشاز عصر مطابق با فرهنگ و دانش مردمان  نیز پیامبران ابراهیمی پیشیندر کتابهای   10

ادیان  ناسخ که کاملترین آنها، داریم را حکیمقرآن  امروز زیرا استناد نمی شود؛ گذشتهاین نوشتار به کتب  در . اماتورات از پیدایش" "سفردر 
 (.  اند گشتهو تحریف  جعلاز  آکندهو مسیحیان  یهودیان "مقدس )"کتب است یکهن و در عین حال مطمئن ترین کتاب توحید
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بزرگ و پیدایش  انفجارمی گوید که  عقل اما نفوذ ندارد؛ "دیوار پالنک"به آنسوی  علم .پدید آمدبزرگ" 

  .داشته باشد آنسودر  ریشه باید نظم هدفمند آن، و ،نیرو وماده 

 هستی حقیقتضروری  فهم و نظری پژوهش در بستی بن هفلسف و علم نسبیت کهشد  گفته پیشین دفتر در

 و عام و ثابت معیار یک و جهان از کامل تصویر یک نیازمند نیز بست بن این شکستن و کرد؛ می ایجاد

؛ باشد منطبق جهانو هدفمند  عینی ثابت نظم بر کهآفرینش است  ازتبیینی  نیازمندانسان . بود جهانشمول

 و ،نباشد تضاد در( منطق و عقل) فلسفی شناخت ابزارهای و علم قطعی های داده با نکند، تغییرلذا  و

 . 11گردد راهنمایی( "فطرت دین") ناپذیر تغییر عام حقیقت این بجانب انسانی خرد و تجربه

 دیگرآن با  احتمالی هایتفاوت  ، ویسرفصل قبل در شده بیانه یدر نظر مندرجدر باره جزئیات  اما

 علمیهای  نظریهباید بگویم که  ،کیهان کیفی –کمی  گسترشبه پیدایش و  مربوطو آتی  کنونیتحقیقات 

ایندسته  پژوهشهای زیرا نمی توانند باشند؛ اساساو  نبوده برخوردارثبات  و قطعیتاز دقت و اینباره  در

 :نیستنداستوار  مستقیمو آزمون  مشاهده براز دانشمندان 

  .(۵۱ ،)کهف ندادیم" رقرا انخودش آفرینش )حتی( نه و آسمانها و زمین آفرینش شاهد ار ایشان "ما

تغییر و اصالح و  قابلیت از ،استوارند مستقیم ونآزم ومشاهده بر  کهعلوم تجربی های  نظریه هنگامیکه

هرگز  کهانسان و  حیاتو  جهانپیدایش به  مربوطچگونه نظریه های  باشند، می خوردار برحتی ابطال 

دانشمند  چگونه بود؟ توانندناپذیر  تغییرو قطعی و  دقیق ،بودنتوانند  مبتنی مستقیمبر مشاهده و آزمون 

ابر نیروی انفجار و ماهیت آن  چگونگی بر برود و عقبآزمایشگاه خود میلیاردها سال به  بامی تواند 

میلیونها سال به گذشته  یا کند؟ پژوهشدر جنبش ذرات  عناصر پیدایش یاو  ه آن،یتجز شرایط ویگانه 

رابطه با پیدایش ماده  در کره خاکی را بگشاید؟ درسفر کند و راز پیدایش جرثومه حیات و ظهور انسان 

؛ آغازین جهان را بررسی کند وضعیتپایه تجربه غیر مستقیم نیز نمی تواند  برحتی  علمباید دانست که 

 :هم نتومآکو وهای نسبیت  نظریه حتی و

 سال میلیارد پانزده در كه وضعیتى یعنى ؛سازد نمى ممكن دارند قرار قوى گرانش نیروى تحت كه را ذراتى مطالعه"

 نجومی(. فیزیک  دانشمند وزیهوبرت ربا  مصاحبه اکسپرس، )مجله "است داشته وجود این از پیش

                                                           
   آن به دفتری دیگر واگذار می شود. تفصیلیبررسی این ضرورت بود که شناختی  هستیپاسخ  نبوتو  وحی  11
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، متقارن" "خالء های فرضیه ،باری !گرانش سد محکم و گذرناپذیری بر پژوهش علمی بسته است نیروی

برای انسان  راآفرینش آغازین  مراحلشناخت  نتوانستندتنها  نه نیز منفرد" "نقاط و "دافعه گرانشی خأل"

  :زیرا؛ و سنگینتر بر ابهامات پیشین افزودند بیشتر اتیابهام بلکهگردانند؛ عقالنی  وممکن 

مطلب تا اندازه ای  این ندارد. ، وجودتومی از کجا آمده استآنن ذره کویخستندهد  نشانالگوی استانداردی که  "هیچ

، هوگان کریگ) "هر حال تمام اطالعات آن زمان از دست رفته است به از نظر فیزیکی مهم است. وتعجب آور است 

  .(۵۲ ، صبه چگونگی شکل گیری کیهان نگاهی بزرگ؛ انفجار

دافعه ماده  گرانشخارق العاده  "شکل و ""تورماز نخستین  ذرهپیدایش انفجار و  رخداد هایپیشفرض 

 و همان کتاب() فیزیکیناشناخته  هنوز و "خالص نور"یا  انرژی نیرو، یکیا پیدایش آن از  و "،خأل

 ؛ بلکهنگشود ""معمااین  حلانداز روشنی بسوی  چشمتنها  نهنیز  هاوکینگ() منفرد و استثنایی" "حالت

 :بیشتری را هم الزامی کرد ه"انبین "خوشپایه اما همچنان  بیپیشفرض های و  ابهامات ،تناقضات

از پایان این  . پسآغاز می شود دوره تورمی وشود  یاست که سپس زایل م متقارن خألبرآمده از یک حالت  "جهان

 .("بی علت جهان "آغاز مقاله اسمیت، )کوئنتین "مطابق مدل استاندارد بیگ بنگ تکامل می یابد جهان دوره،

گونه پدید چچرا و  "تورمی"فرضی  بازو دوره " متقارن "خالء فرضیکه حالت ینا ،اسمیت تحلیل در

ظرف زمان و  در "بیگ بنگ"با  مناسبات علیتیچه  اینکه و و جایگزین شده اند؛ ،از میان رفته ،آمده

مطلق یعنی نبود مطلق ماده و  با خألجهان جایی از  هیچدر  ما ضمنا ند.امی م مسکوت ،اند داشتهمکان 

اتمهای پراکنده و پرتو های کیهانی موجود  نیزدر فضای میان کهکشانها  حتی و ؛منیستی روبروانرژی 

و پیدایش ذرات  انفجاراز  پیشوضعیت  در نسبی()فیزیکی  خأل ازنمی توان  اصوال ،. بنابرایناست

 شده فیزیکیبرآمدن جهان و  بزرگ انفجارزمینه  که باشد" خأل مطلق" اسمیت مراد اگر و سخن گفت؛

بسته  بالکل فرضیهاین  بافلسفی  و علمی پژوهش پرونده و دانند؛ میممکن آنرا  عقلتجربه و نه  نه است،

 درو نه  است شدنیتجربه  نهمی شود که  فالسفه ""نیستی سنگ" همخأل مطلق"آنکه  توضیح !می شود

    تواند بود. بخشهستی عقل  مکتب

ابهام پراکنی  جز ،پیدایش ماده و بزرگ انفجار رخداد فیزیکی" "توضیحدر  بیخدایان()ها  آتئیست کوشش

   گویاست: بسیارزیر  . نمونهاست نداشتهحاصلی  تناقض گویی وبافی  پندار و

یک  بایدنخست  .دنیای اولیه به وقوع پیوسته اند درکه  استبه سه عامل  نیاز ماده از نور خالصتولید منظور  "به

چه بنظر می  اگر .کند خلق کوارک( ضدضد ماده آن ) بدونبتواند یک کوارک را  د کهیند فیزیکی وجود داشته باشآفر

از  کوارکها بخودی بر مشاهده تولید خود داللتکه  . چرادباید بسیار نادرست باش ولی این اتفاق رخ می دهد، که رسد

ماده و ضد ماده که دارای رفتارهای اینکه  دوم ونی به نور.یتحلیل و نابودی ماده بار ؛ یعنیانرژی و یا بالعکس دارد
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حالت نامتوازن می  بسویجهان  .. سرانجام.در مقادیر مساوی تولید شوند باید نصورت همیشهای در باشند، میمختلفی 

ذرات  ؛ وگرنهمراتب تصادفی شان خارج سازد سلسلهباید ذرات را از  انبساط .را تغییر دهد آثارشیوه عمل این  تا رود

می  اینها میزان فراوانی برابر باشند. در بجای عدم تساوی در واکنشها، باید دارای جرم معادل هستند، کهو ضد ذرات 

برای ما  بدرستی چگونه این عوامل یکدیگر را در طبیعت درک می کنند، اینکه .اتفاق بیفتندشرایط دقیقی  تحتتوانند 

 بدون نیز هیچگاه را درک کنند" "یکدیگرو فرایندهای فیزیکی  ذرات ،نورالبته اینکه  )و توجیه نشده

برای  عاقبت ،ونیرااست که درک پیدایش ب ممکن... (بودتوجیه پذیر نخواهد  هستیدر  مطلقشعور  یکوجود 

 سبکاز خلقت هسته اتم  تیهمانند اطالعا فیزیکینوینی از فعالیت  فصلآن  یبه انفجار بزرگ و در پ روما دریچه ای 

                   . (۱۲۲ ص هان،یک یریشکل گ یبه چگونگ یهوگان، انفجار بزرگ؛ نگاه)" و اولیه بگشاید

یک  همچنان، هاانرژی و منشأ آن منبع نیروی یگانه، ابرنیز  ، وپیدایش ماده و منشأ آنو کار  ساز ،باری

 سپس و ذرات ناگهانیپیدایش که به  انفجاریچگونگی کما اینکه است؛ باقی مانده راز هستی شناختی 

نیرو  ابر آنکارکرد و  ماهیتو نیز  ؛انجامید "ه نخستینذر" یا کیهانی" هسته" از" هیدروژنی رقیق ابر"

را غلبه کرد و آنها اتمهای هیدروژن بر دافعه بسیار نیرومند گفته می شود که گرمایی  منشأ انرژیو 

 :همچنان ناشناخته است ...و پدید آیدهلیوم تا بسوی یکدیگر کشاند 

 نزدیک یکدیگر به را آنها تا است الزم حرارت درجه میلیونها که کنند می دفع را یکدیگر بشدت چنان اتمها هسته"

 (. ۱۳۲ از کهکشان تا انسان، ص )جان ففر، "گرداند

یک پروتون برای انجام این  و است؛ صفرخورشید ما احتمال واکنش پیوست دو پروتون نزدیک به  در

چندی پس از پیدایی خود  خورشید بود، این احتمال باال اگر میلیارد سال صبر کند! ۱۴واکنش باید حداقل 

مطلق  نبود در سوی دیگر، از .گشتمنتفی می  همشمسی  حیات در منظومه پیدایی و منفجر می شد

 از آفرینش و شد نمی ممکن هرگز سنگینتر عناصر پیدایش و پیوند امکان نیز ذرات تصادم و نزدیکی

 ممکن ضرورتا آفرینش نظام در که بود ناممکن هایی نخستین از این خورد! می بر بست بن به آغاز همان

  .نداآنکه جهان را به نابودی کش گشت؛ بی

 آن منشأ و با شکوه آغاز خلقت، لحظهو  بزرگ انفجار شرایط"و  "عوامل بررسی گفته شد، بنا بر آنچه

 فیزیکعلم  صالحیت حوزهدر  ، اساساآن نظم بخشید به و را پدید آورد فیزیکی مادهانرژی بی پایانی که 

 فیزیکداناناز  برخیو فرضیاتی که  دلهام .نمی کند فهم ار ثانیه 4310فیزیک زمان پیش از  علم نیست.

فرضیاتی  و مدلهااند )در این زمینه ساخته  اسمیت و هوگان هاوکینگ، چونتصادف گرا  وآتئیست  عمدتا

 پنهان" "سطح، انفجار" ازپیش  ، "تورمخالص" "نور ،"استثنایی منفرد "نقاط متقارن"، "خالءچون 

می تواند مراحل  تنها علم می باشند. فیزیکدور از منطق علمی  حتی وفاقد پایه های تجربی  اساسا (،...و

  .ماده و نیروی فیزیکی هستی یافته اند کهاست  هنگامیاز  درست این و در بر گیرد؛ را انفجارپس از 
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با  ه واحدطنقدر  و (0t) صفر زماندر خلقت  فرمان ،دانش هستی شناسیهای  داده آخرینمطابق با 

انفجار " ،فیزیک پایه منطق علمی بر اما. گردید صادرغیر قابل تصور  و "بزرگ نهایت بى" انفجارى

 ، زمانماده پیدایش پیش از زیرا رخ نداده است؛ "مکان مشخص"یک  و "لحظه معین" یک " دربزرگ

مفهومی  هم صفر" "زمان و ای وجود نداشته است لحظه " نیززمان صفر"از  ؛ پیشو مکان موجود نبود

انفجار رخ بوده و  مستقر واحد" "نقطهدر آن  ، کهاینکه مکانی هم در فضا ؛ کمااست (انتزاعی) ریاضی

 "نقطهمورد  در د.وش نزدیک صفر" "زمانتواند به  میتنها  فیزیکدان .نیست تشخیص قابل ،داده است

" واحد نقطه" بجای ،"همسان در جهات مختلف نیست و همگن کامال "جهان آنکه بدلیل برخی نیز واحد"

و نمی توان  است عیانتزاآنکه این مفهوم نیز  ؛ بااندبرده  گمانتعدد انفجارات  و ای از نقاط" "رشته به

 "صفر حجم" با و ؛باشد "نهایت "بیدر آن  زمانی –فضا  انحنایکرد که  فهمو حتی  تجربهای را  نقطه

باز هرگز نمی توان جایی در کیهان  آن موجود باشد. در بی نهایت" "چگالیفیزیکی با  جهانجرم  همه

نقطه " و صفر" "زمان حال، بهر است. بودهآنجا  ( درنقاط" "رشتهیا ) واحد" "نقطهرا نشان زد که 

آنجا که در  از است. همراهکه با آفرینش ماده  دارند مکانو زمان  سرآغاز به مبهمی واحد" اشاره

که  ؛ مفاهیمیشود یاستفاده م"صفر"  و "نقطه" مفاهیم از ندارد، " وجودنیستی"ریاضیات مفهومی بنام 

فیزیک  در !ندیگو یسخن م "چیز "هیچمقدار و در واقع  و و ارتفاع( عرضطول و )بعد  فاقد چیزهایاز 

 بجای و ای دارد گسترده کاربرد ""نیستیدر فلسفه مفهوم  اما ؛است " رایجنتومیآکو "هیچ اصطالحنیز 

 اگر ،بنابراین است. هپدید آمد "نیستی"از  جهانمی شود که  "، گفتهنتومیآکو "هیچ و "نقطه واحد"

زمان "از  پسانفجار جهان ساز را  این باید شود، تیرگیابهام و  گرفتار "انفجار بزرگ"رخداد  نخواهیم

 ، "زمانبزرگ" "انفجار شناختتحقیق علمی راهی به  وانسانی  هتجرب ؛ زیرانماییم دنبال( 0t" )صفر

رخدادهای  ،بر این افزون برد. می، نهستند (a priori) ح فراتجربیاصطال هب که واحد" "نقطه و صفر"

انفجار بزرگ شاید  و نمی باشند؛ فیزیکبررسی در علم  و بحث قابلبا انفجار نیز  همزماناحتمالی 

 ! امروزشدقابل فهم و پیش بینی پذیر نتواند  هرگز رویدادی باشد که برای دانشمند فیزیکنخستین و تنها 

 "انفجارفیزیکی  یابیعلت  ازتوضیح آفرینش جهان  برایکه  ندناگزیر شده اگرا  واقع دانانفیزیک عموم

 فیزیک میان تاریخارا که  استواری یا مرزهای و ؛گذارند را مسکوت مسئله یا ؛ندنچشم پوشی ک بزرگ"

بیخدا هم  انحتی فیزیکدان ،دیدیم پیشتر امروز، چنانکه د.نمیان بردار از بود، شدهو متافیزیک کشیده 

 اصوالد که نکن "فرض" را ییرویدادها و پدیدارها فیزیکیپیدایی جهان  آغازتبیین  براید نناچار می شو

 . ندشو واقع میفیزیک  تجربیبیرون از مرزهای 

کار  به ،آفرینشعلمی  شناختمرزهای فیزیکی نظر گرفتن  در با می تواند فیزیک دانشمند ،تردید بی

 "تبیینپافشاری در  بااگر  اما دهد؛ ادامهماده و نیرو  پیدایشبزرگ و  انفجارزمینه  درپژوهشی خود 
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 میل خود ساخته شده "بهیا  و" "تصادفیای  بگونهنخستین ذره  یا کیهانی هسته کهبگوید  جهان "مادی

 رویپنداربافی  و تخیلیفرضیه سازیهای فرا تجربی  به و، بوده است "علت "بی بزرگ انفجار و "است

 باید ،نخواهیم از این حوزه خارج شویم اگرپس است. تحقیق و تعقل بیرون آمده  وحوزه علم  از آورد،

 تشریحو چشم پوشیده به پیدایش ماده و نیرو  مربوطهستی شناختی  یهاراز فیزیکی از گشودن فروتنانه

که  بپذیردفیزیک باید  دانشمند. کنیم دنبال پالنک" "دیواراینسوی  ازرا گسترش جهان  و پیدایش علمی

به روش نیروی یگانه فیزیکی  ابر وماده بنیادی  هذرانفجار و چگونگی پیدایش  آنامکان شناخت علمی 

 "ذره آنماهیت  فهمفیزیکدان حتی  برای میسر نخواهد بود. وممکن  برایش مشاهده و آزمون() علمی

 بزرگ" "بینهایتبا ابعاد  ماکیهان  همه اگر ممکن است. غیر نیز زیکی"ییگانه ف "ابرنیروی و نخستین"

چگونه می توان به  پس است، بوده کوچک" "بینهایتای  ذرهمیلیارد سال پیش  ۱۳, ۸ در اش امروزی

را در خود جای داده جاندار و بیجان  ازکیهان بزرگ  کنونیکه همه پدیده های  "نخستینذره "آن  ماهیت

مکان  بعد سه است؛ (مادی جهان) کیهانیک ساختار چهار بعدی از محدود به  فیزیک علم برد؟ پی بود،

پایه  که تحقیق تجربی، در انسان .اندپیوسته نیز  یکدیگر به که یک بعد زمان و (عرض، ارتفاع )طول،

 مگر ابعاد چهارگانه فیزیکی فراتر رود؛ ایننمی تواند از  است،تبیین آفرینش  وشناسی  هستیضروری 

 نظریه" به که پایه یکی از این فرضیه ها . بر(تخیلی –)علمی  علمی شبهفرضیه های و  پندارها بیاری

انسان پنهان  ازکه  دارد هم بعد دیگر شش ، هستییافته است شهرت "جهان های موازی ها و ریسمان

 فیزیکی – مادیآغاز و انجام جهان  آمد، شناختمی  در اگر این ابعاد پنهان به تجربه حسی انسان است؛ و

 ممکن می شد! کیهان()

 

 "ماده اولیه" پیدایشتا  "انفجار بزرگ" از

حتی  و آن از پیش وضعیتباره  در و حالت و رخداد فیزیکی است؛ نخستین بزرگ انفجاریا  بنگ بیگ

 نمی دانیم چیزی شد، گفتهسرفصل پیشین  در چنانکه ("بعد بینقطه "و  "صفر زمان"در )همزمان با آن 

تجربی و علمی  دالیل سر آغاز پیدایش جهان شد، " کهانفجار بزرگ"بر رخداد  اما نتوانیم دانست. و

 موجود است:

 ؛ ودونمی ر فراترمیلیارد سال  ۱۳ از نیزترین آنها  سالخوردهکهکشانها که  وستارگان  عمر طول (۱

 سازگار است. آنها یشآغاز پیدا نقطهاین با 
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انفجاری مانده از  بجا سترگی ونیر یکنور و دور شدن شتابان کهکشانها از یکدیگر نشان از  تجزیه (۲

 .دارد بزرگ

 در انفجاری بزرگ دارد. نخستینافشانی همگون نیز نشانه ای از سرچشمه های روشنایی  پرتو (۳

 قابل ردیابی است: هنوز ساز جهان انفجاراین  از بجا مانده آثار

حتی یک تلویزیون معمولی در خانه  و رادیو تلسکوپ قابل تشخیص است بوسیله بنگ" "بیگرستاخیز یا  آن "میراث

آنرا روشن  ؛ آنگاهتلویزیون را به یک آنتن هوایی وصل کرد دستگاهآن اینستکه باید  طریقه هم می تواند آنرا کشف کند.

 کهنور یا برفک  ذراتک درصد ی حدود را کم نمود. تصویر روشنایی کنترلگرفت و کلید  رایک کانال خالی  سپس نمود؛

 وجودبه عرصه  یاتم پا که دوران آناز آغاز  که باقیمانده همان انفجار است رادیویی تصویر بر صفحه مصور می شود،

 . (۲۹ ص جهان، شگفتیهای ابراهیم ویکتوری،) "استفضای کائنات شناور  درگذاشت 

است  هرسیدبه اینجا  اکنون قرن بیستم آغاز شده بود، ابتدایاز  کهپی در پی علمی در فیزیک  انقالبهای

 نهایت" بی زمانی – فضاانحنای " و صفر" "حجم باکه از انفجاری بزرگ و تصور نکردنی در نقطه ای 

 جهان در این مفاهیم اندیشه کنید: کمی !بودشده  پیچیدهدر آن  ماجهان فیزیکی  همه جرم سخن می رود که

 درشناختی  هستینوین  مفاهیم ن قابل تصور است؟ایتابر آیا !نهایت بیبا انحنا و چگالی  صفرحجم در 

 علم و ؛می باشندقبل تطبیق ن فیزیکیاند که بر ماده  آمیخته ریاضیمفاهیم مطلق جهان با  آغاززمینه 

مرز  بهخود ر اجهش و هایدر روند پیشرفت ،شتابا ماده محسوس سر و کار د همواره که نیزفیزیک 

اود، علمی که آغاز پیدایش جهان را می ک امروز .رسید (ریاضیات و کزییمتاف)انتزاعات  و تجریدات

 استوارند درمفاهیم انتزاعی  برکه  هممتافیزیک  وفیزیک ریاضی  بلکه نیست؛ ییتنها به فیزیک دیگر

، میالدی ۲۰در نیمه دوم سده  آفرینش ماده اثبات با علمگفت که  توان می این پژوهش شریک گشته اند.

و  علمتصنعی  مرزهای بدینگونه، ؛ وندگشوده بود وحیو  عقل از آن پیشراهی گام نهاد که  به سرانجام

         میان برداشته شدند.از  نیزدین 

تجربی و ریاضی  هایبه روش  و "شتاب دهنده های ذرات"با استفاده از  کهپس از انفجار  فیزیکی مراحل

نیروی هسته  "دوره تورمی"، "دوره گات"، "دوره پالنک"، "دوره :عبارتند ازترتیب  به بدست آمده اند،

علم  موضوعگفته شد  چنانکه نیزدوره پالنک از  پیش وضعیت. ..و کوارک آزاد" "دوره ای ضعیف"،

  :نتواند بود

پدید ما  کیهان ،"صفر "زمان در بزرگ"انفجار "پس از  ثانیه(4310) كوتاه نهایت بى ای لحظه در (۱

3210)و داغی  (متر سانتی 3310 شعاع )بهدر نهایت ریزی  نیجها؛ آمد
 که مرحله این .(نکلوی درجه 
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 و ؛است " معروفدوره پالنک" به ،(4310– 0t) استکیهان  هستهآغاز آن انفجار و پایان آن پیدایش 

 بدین است؛ شده معروف پالنک" "دیوارپا کرده اند که به  ردوره دیواری ب این آغازسر در فیزیکدانان

چه  هر دیوار پالنک، آنسوی .را ندارد محکم سد اینتوان گذر از پژوهش تجربی  وفیزیک  علمکه  معنا

 "بعد"نه آن  ،"زمانی فاصله"آن  نه هم دیوارو اینسوی  پالنکدوره  متندر  اما؛ هست راز و معماست

همچنان برای فیزیکدانان راز  ایندوره ؛ وبل تصور استابرای انسان ق" حرارت"و  "انرژی"و نه آن 

این  در نیزتعیین کننده فیزیکی  رخدادهای همه اما مرز میان فیزیک و متافیزیک است.واقع  درآمیز و 

 نیز وآن ذره نخستین  از (کوارک ضدو  کوارک) ذره نوع یک گرفته است. صورتآمیز  اسرار دوره

. می شود تبدیل ... و بنیادی بوسون ها و فومیون هارات ذره نخستین به ذ سپس پدید آمدند.یک ابر نیرو 

       آمدند. در هستی بهاولیه ماده و نیرو در ایندوره  بنیانهای ،بدینگونه

۲)3510 دوره گات"در پایان  و ،از انفجار پس ثانیه" (3510 –4310 ثانیه)، جهان آغاز شد و  گسترش

ریز  بسیار بسیاراندازه سر سوزنی  به جهانتوان گفت که ب با مسامحه . شایدگشتبرابر  دو جهان ما حجم

 ایندوره در شد. کاستهاندکی  "پالنک دوره" بهنیز نسبت  نخستین حرارت آتش ازایندوره  در !در آمد

      آن جدا شد. ازنیروی جاذبه  زیه گردید؛ وابر نیروی یگانه فیزیکی تج همچنین

۳)3210 و (یدوره تورم) است تنیس توپبه اندازه یک ای آتشین  گلولهما  کیهان ،از انفجار پس ثانیه 

2510به آن حرارت
 حرارتشدت  ازگرمایی به ماده  انرژیگام به گام  تبدیل با .رسد می نکلوی درجه 

 کهاست  (رکاکوارک و ضد کوو ضد ماده ) مادههنوز متشکل از ذرات بنیادی  جهان می شود. کاسته

نیروی فیزیکی  ابر ازقوی هسته ای نیز  نیرویاین مرحله  در می گردند. پدیدار پیوستهبا سرد شدن جهان 

  . جدا گشت پیشین

 جهانی؛ میلیون کیلومتر ۳۰۰قطر  به کره ای استفیزیکی  جهان، از انفجار پس ثانیه 1210 تنها (۴

نزدیک  بسیارگذشت لحظه ای  بااینهمه می بینیم که  با کلوین. درجه 1610حرارتی معادل  باهمچنان آتشین 

 هبزرگتر شد برابرمیلیارد  صدهاآن  حجم و هیافتمیلیارد درجه کلوین کاهش  یک جهان حرارت صفر،به 

را به دوره ن وفوت و الکترونیش اپید. آمدند پدید نیزفوتون  و این مرحله ذراتی چون الکترون در! است

 .ثانیه پس از انفجار بزرگ نسبت می دهند 1010 تا 3510در فاصله زمانی  "الکترومغناطیسی ضعیف"

. ذرات بنیادی ماده شکل گرفته اند همه دیگر دوره پایان این تا .آمد دیپد ذره و ضد ذره وندیاز پ فوتون

این  از و ؛گشتندای ضعیف نیز از یکدیگر جدا  هالکترومغناطیس و نیروی هست نیروی مرحله این در

  شناخته می شود. (طبیعت گانهنیروهای چهار)چهار اقنوم  در "فیزیکی یگانهنیروی  ابر"لحظه 
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۵)610 1310آن  حرارتمیلیارد کیلومتر رسیده و  ۱۰جهان به  ، قطراز انفجار پس ثانیه یا یک میلیاردم
 

 گسترش و( و ضد کوارکها کوارکها) بنیادیاست و پیوند ذرات  داغ بسیار جهان هنوز .است کلوین درجه

  .نیستحرارت ممکن  نای در (عناصر تکامل)کیفی جهان 

۶)410 آزاد "کوارکدر دوره موسوم به  و، از انفجار پس ثانیه( "410–1010 ثانیه) 1210جهان به  دمای 

اجتماع سه گانه  با ز نمود:اآغ را فیزیکی رونده(پویش باال ) تکامل یا کیفیو جهان گسترش  رسید درجه

 (پروتون منفی) ضد پروتون با اجتماع سه گانه ضد کوارکها، و ؛12آمدندو نوترون پدید  ، پروتونکوارکها

 ماده بنیاد که دادندو نوترون هسته اتم را تشکیل  پروتون .شدند آفریده نوترون منفی()نوترون  ضد و

  ند.دپدید آور را مادهپاد ضد آنها هم  و است؛

 سنتزهایاز این مرحله  ؛ ویافت کاهشدرجه کلوین  میلیاردیک  به نجها دمای ثانیه پس از انفجار، سه( ۷

 ثانیهاین سه  در.. اولیه را فراهم ساختند. یپیدایی اتمها زمینه ،ییاکنش و واکنشهای شیمیهسته ای و 

 شناخت ؛ امازمان بسیار کوتاه است این !ندا هوقوع پیوست به و غیر قابل تصور() سترگهایی بس  رویداد

جهان  عقالنیتبیین روی  هب نوینای  دریچهثانیه سه همین  درشتابان  وکننده  تعیین ،شگرفرویدادهای 

  .ساختروشنتر  راگشود و آغاز آفرینش 

 اولیه ماده یامایه گشت تا  تبدیلغلتان  و گازی مایعبه  متراکم ذرات پس از انفجار بزرگ، هدقیق سه (۸

نخست عنصر  فراهم آورد؛ راصر اعنتکوین و تکامل  زمینهپیوندهای هسته ای  و دیهستی درآ به خلقت

  ... وسپس هلیوم  و هستی در آمد به ()هیدروژن جهانبنیادی 

 "انفجار بدنبال و آفرینشاز آغاز  (فیزیکی جهان) کیهاندانسته شد که پیدایش و گسترش  ترتیب، بدین

که کیهان شناسان به  ؛ شتابیو باور انسانی داشته است فهمبیرون از مرزهای و  سترگ شتابی بزرگ"،

 و مادیآنجا که گسترش هستی  از اند. داده نسبت "کتاری "انرژیشناخته ای بنام نا همچنان نیروی

گسترش  ایناگر شتاب در  همراه است، آننک شدن خ ازی نمعی درجهبا  الزاماپیدایش پدیده های پیچیده تر 

ای و  منظومهدیگر  ؛ پسیدفرو می پاش بیرون یا درون سمت به جهان ،ذره ای کمتر یا بیشتر بود تنها

 .. شد. نمی آمادهو سکونت انسان  حیات پذیرش برایای  سیاره

                                                           
از دو کوارک پایین و یک ( بار = بدون )خنثییک کوارک پایین تشکیل می شود و نوترون  و کوارک باال دواز  ر مثبت(ادارای ب) پروتون  12

  رک باال.اکو
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نیز  13پایان جهان آیا در ذهن انسان نقش می بندد: "جهانشناسی  "سرانجام اینجا پرسشی مربوط به در

  خواهد بود؟ناگهانی  واینگونه شتابان 

از ) یا یزدن هم بر چشم همچون مگر نیست( جهان عمر پایان) ساعت کار و زمین، و آسمانها ناپیدای خداست آن از و"

 (.۷۷ نحل،" )تواناست چیز همه بر خدا همانا ؛نزدیکترآنهم( 

نکردنی تحوالت  باور شتاب ،باشد ساز و کار فیزیکی آغاز و پایان جهان یکسان وقوانین  اگر واقع، در

 :باشد منوالهمین  بر باید هنطق هر دو در نیز

 پدید را آخرت مرحله( گونه بهمین) سپس نمود؛ آغاز را آفرینش چگونه خدا که بنگرید و کنید گردش زمین در بگو"

 (.۲۰ عنکبوت،" )تواناست چیز هر بر خدا یقینا آورد؛ می

 این در ؛ واند نامیده (The Big Crunch) بزرگ" "فروپاشیجهان را  ییند پایانآنجومی فر فیزیکدانان

 تا باشد، بازجهان  اگر. از بیرون فروپاشی (۱ و پرداخته شده است: ساخته مخالف فرضیهدو  نیزباره 

بیرون  از سرانجامشود و  میگم  پایانبی  و سرد یآنجا که ماده در فضای تا بینهایت گسترش می یابد؛

از  پس باشد، بستهاگر جهان  اما .از درون فروپاشی (۲ رود. میفرو  "حفره سیاه"و در پاشیده  فرو

 دوبارهکه  آنجاتا ؛ روند انقباضی در پیش می گیرد شتابانای معین گسترش پایان می یابد و ماده  مرحله

 ،میان دانشمندان در پذیرد. میبدینگونه پایان  نیز جهانآفرینش  و گردد می فشرده ریاضی" "نقطهدر یک 

نسبیت  نظریههمچون بیگ بنگ بر  ؛ وبیشتری برخوردار است عقلیتصدیق  و تجربیتأیید  ازفرض  این

  .عام استوار است

هماهنگ  تغییر می دهد، بدستای برای تفکر و تعقل  زمینه آفرینش جهان آغازینسه ثانیه  در آنچه اما

حرارت کاسته  از ای که می گذرد، لحظهدر ناچیز ترین . و حرارت در ماده هستی است مکان و زمان

 فراهمپدیده های نوین برای خلق  شرایط و ؛(تبدیل انرژی به ماده)می یابد  گسترش همزمان جهانو شده 

؛ هدفمند بوده است ینظم پیروماده از آغاز خلقت خود می دهد که  نشانهماهنگ  تغییرات این. می شود

انگیز ترین  شگفتو  "ناممکن ترین"که  است ای آفرینندهشکوهمند از توانایی  نمایشی سه ثانیه، این و

هدفی از  برای ،هماهنگیو  تعادلنظم و در نهایت  و وار زنجیر ،کوتاهترین زمان ممکن در را رخدادها

  است. گردانده محقق پیش تعیین شده

 در پدید آمد؛ مطلقهیچ از  بزرگ(نفجار )اغیر قابل تصور  رخدادیما در  فیزیکی –مادی  جهان ،باری

 در بود. نهایت بیچگالی آن  و زمانی –فضا  یانحنا، صفرآن  ریاضینقطه ای که حجم و  صفر لحظه

                                                           
 گیری شکل چگونگی به نگاهی بزرگ؛ انفجار ،هوگان کریگ) ضد ذرات پاشیده می شود" و ذراتنهایت دوباره به مخلوط  درناپایدار است و  "ماده 13

 . (۱۲۲ ص کیهان،
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 ،چگالی ؛ اماصفرسمت  بهاندازه ای  فیزیکی در – مادی جهان شعاع پس از آن، نهایت کوتاه بی ای لحظه

تاکنون تنها در ریاضیات  که ،قمطل مفاهیم جز بیاری چرا براستی .بود تنهای به سمت بیآن  یانحنا دما و

آنگونه که  راجهان  انقالبیپیدایش بزرگ و  انفجارمی توان ن ،کاربرد داشته است متافیزیک وو فلسفه 

 نیست؟  نهایت بی نیروی با مطلقیک  هستی برنشانه هایی مطمئن  خود اینها آیا ؟تبیین کرد ،رفت شرحش

میان "بینهایت ریزها" و "بینهایت  بوهرمدل اتمی  نسبیت و کوآنتوم، درهای  دانش فیزیک پس از نظریه

همراه  هب گپی انفجار بزر که درآمد بر و در پی شناخت نیروی یگانه ای پیوند برقرار ساخت بزرگها"

 نظریه .استواری نظم کیهانی گشت وحرکت ماده  پایدار انتظام و عاملآمد  پدید مادهترین ذره  بنیادی

 هب جهانبه گذشته  نسبتانداز روشن تری  ، چشمبزرگ انفجارجهان و  گسترش ،نتومآکو های نسبیت،

 ،ماده ناگهانی آفرینش .گشتدر فلسفه  بزرگساز انقالبی  زمینه همزمان و ؛انسان حقیقت جو گشودروی 

 ظرف در هرگزجهان  اینآفریدگار  کهداد  نشانسفه فال به مکان به حرکت ماده، ووابستگی زمان  و

 .باشد زمان و مکان()باید در ورای ماده و ابعاد حرکتی آن  آفریدگار ؛ وبود تواندنماده  مکانی – زمانی

اوج  بهانفجار بزرگ جهان و  گسترشهای  نظریهشد و با  آغاز نتومآکوو  نسبیتعلمی که از  انقالبهای

( و نامحدودی ماده جاودانگی ،ازلیتبه  باور اصالت ماده؛ )= مکتب ماتریالیسم نظریکاخ  رسید، خود

 بود، ساییده فلک به سرمیالدی  ۱۹ سده در و شد گذاشته باستان یونان در آن بنای سنگ نخستین که را

آورد  پدید ایبهمراه نیروی یگانه  را ماده اتترین ذر بنیادیکه  انفجاری ،سوی دیگر از !14کرد ویران

نهفته  نیز یدرخشان فلسفیو  دینی پیام گرداند، میقانونمند  و نظمم رات آن اماده سوار است و حرک برکه 

همزمان آفریده  کهماده و نیرو  ؛ واست مستولیآغاز آفرینش ماده بر آن سرضرورت از  و نظم دارد:

 ،بدینگونه و ؛آنستهدایت کننده  و پروردگار همان جهان آفریننده ،بنابراین واحدی دارند. أمنششده اند 

نیافته  پرسشهای پاسخ اینهمه، با .گشت موافق توحیدی بینی جهانبا و  ورزیدمخالفت  شرک با نیز علم

شناسی را بخود مشغول  کیهان دانش پژوهشگران امروزکه  هاییپرسشبسیارند.  فلسفی هنوزو  علمی

 : از عبارتندداشته 

کجا پدید  ازو  ، چیستگردیدکوآنتومی"  هیچ"از  کیهانپیدایش  أکه منشانرژی بی پایانی  وانفجار  آن

 ؟آمد

    چیزی منفجر شد؟ ؟ چهبود چه فیزیکی یا متافیزیکی() فجارمستقیم ان علت

                                                           
 های پشتوانه اندکدستاوردهای علمی قرن بیستم  پی در بی دفاع بود، نیز تعقل منطقی آزاد درهمان آغاز  از کهسم لیفلسفی ماتریا مکتب 14

در علمی های  نظریه (۲؛ کرده است حفظاستقالل نسبی خود را از علم  هموارهفلسفه  (۱ :دانست که باید ؛ اماخود را نیز از دست داد علمی
بیش و پیش از  فلسفه (۳ و می گذارند؛ باقی و چرا" "چون جای و بر تجربه مستقیم نیستند مبتنی جهان کیفی – کمیو گسترش  پیدایشزمینه 

مکتب  این الحادی جوهر ،. بنابراینو فرهنگی است اجتماعی – اقتصادی به عوامل سیاسی، وابسته ،دآنکه نتیجه تعقل در دستاوردهای علمی باش
 به حیات خود ادامه می دهد!      کماکان هنگ،حوزه دانش و فر بر آن بهرسانه های وابسته  سلطه و ریاگین سرمایه دفلسفی زیر سایه سن
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  شدند؟ جداروی یگانه یاز آن ابرن چگونهو  چرابر طبیعت  حاکم نیروهای

  ؟و بنیادی تر از خود پدیدار ساخت ریزتررا از ذرات  "تقسیم ناپذیر"بنیادی  ذراتنیروهایی  یا نیرو چه

 داشته اند؟ نقشچه عناصر مادی و نیروهایی در پیدایش آن  و حیات چگونه پدید آمد؛ جرثومه

 و چگونه کی ؟خواهد داد رخ کماتر به دوبارهبازگشت  کجاست؟ آیا جهانکیفی  – کمی گسترش نهایت

  انجام خواهد گرفت؟  این بازگشت

 .. .و

 علم از توان علم بیرون است. اصوال جهانتکامل  وپاسخ به بسیاری از پرسشهای مربوط به پیدایش  اما

 اما ناسد؛شب راندها آیساز و کار فر و محسوس مرکب های پدیده پیچیده سازمانکمی و  ابعادمی تواند 

     ؟در تحول و جهت یابی از کجا آمده است آنو استعداد شگفت انگیز  مادهتواند بگوید که  نمی هرگز

 از: عبارتند آنو نظم هدفدار  کیهان آفرینشدر باره  فلسفی رسشهایپ

رقم  راساز  جهان انفجاراین ای  اراده آیا جانب خداوند بود؟ از "تفرمان خلق صدور"انفجار بزرگ  آیا

    زد؟

 از هدفی اساسابوده و  تصادفی "بزرگ انفجار" رخداد درنیرو ابر و نخستین ذرهاست آفرینش  ممکن آیا

 15؟است بودهن کار درآفرینش 

 بر آگاه انسان آفرینش انفجار، آن نهایی هدف آیا بود؟ حیات جرثومه ،فیزیکی ذرات تکاملاز  هدف آیا

انفجار بزرگ و پیدایش ماده و نیرو تصادفی  چونهم نیزپیدایش حیات و انسان  آنکه یا و بود؟ خاکی کره

   بود؟

 

 

                                                           
 نابخردانهآنرا  خدا هستندیاز آنها چون ب برخی ولی باور دارند؛ جهاننظم و قانونمندی و ضرورت در  به و فالسفه واقع گرا دانشمندان اصوال  15

 "تصادف"ی اتناقضی آشکار پ دردترمینیسم عقب نشینی کرده و  وواقع گرایی  ازرابطه با پیدایش ماده هم  در و به ذات ماده نسبت می دهند،
و  "تصادفی"شگفتی تمام  بارا  انفجار آفرینش ماده شدند، و بزرگ" "انفجارپس از آنکه ناگزیر از پذیرش نظریه  ! اینانرا به میان می کشند

 نباید پدید می آمد؛ اساسا ، جهانمرسینی الئورا آماری – ریاضی بر محاسبات بنا اما ؟!(...و هوگان ،)هویل، اسمیت " دانستندگسیخته ارمه"

     است! صفردر واقع  یعنی12310 "گبزر "انفجاراحتمال رخداد  زیرا
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         سامانه های کیهانی و  ستارگان تکوینو  شیمیاییعناصر  تکامل

بسوی هم " ناشناخته"یا نیروهایی  نیرو به خروش و جوش پر روندی در هیدروژنی ابر پراکنده ذرات

چون نیتروژن و  تر سنگین عناصرترکیب آنها هلیوم پدید آمد و و  تصادماز  .گشتند فشرده و شدهرانده 

 "شناخته نا"های  نیرو ازاکسیژن و کربن نیز در درون ستارگانی که متعاقبا آفریده شدند، متولد گشتند. 

تعداد این  حتی و ،آنستکه ماهیت و کارکرد نیروهای طبیعت در تشکیل ذرات . حقیقتبه میان آمد سخن

نیروی  از چندان روشن نیست. جهان، آفرینشآغاز  در فیزیکی" واحد ینیرو"ابرنیروها پس از تجزیه 

 جان ففر ؛ امانام برده می شودصر اپیدایش عن وذرات بسوی هم  رانش در مغناطیسالکتروشده  شناخته

 ص از کهکشان تا انسان،) می کند یاد "ذراتنیروی واکنش در برابر آشفتگی "بنام  مبهمی عمل معیناز 

 می گوید:اکسپرس  مجلهمصاحبه با  در ریوز و ؛(۹۷

. كار باشند در نیز ششمى یا و پنجم نیروهاى شاید باشیم؛ نشناخته هنوز را طبیعت تمام نیروهاى ما كه است "ممكن

  .اند" شده مشخص ما براى طبیعى نیروى نوع چهار اكنون شناختیم، نمی نیرو دو بیش از اخیر قرن درآغاز

 آن کارکرد وهر چند ماهیت  ؛ واست میان در سخن نیز تاریک" "انرژیاز  دانشمندانمیان  در امروز

که طبیعت  ینیروها حال، بهر اند. دانسته کیهانگسترش  درشتاب  عامل آنرا عجالتا ،تاریک است نیز

 مادی هستند؛ جهان پویشتداوم نظم حاکم بر  واستواری  عامل از ابر نیروی یگانه نخستین جدا شده اند،

کیهانی  هستی، بر گرفته شود ای باشند که اگر لحظه میبه اراده ای حکیمانه  وابسته قرآننگاه  در و

   می پاشد: فرو سراسر

 داشت نتواندپس او آنها را نگه  از کسی اگر فرو پاشد، ؛ ودارد ینگه م یفروپاش ازآسمانها و زمین را  خدا "همانا

    (. ۴۱ فاطر،) "است و آمرزنده بردباراو  همانا وابسته به اراده اویند(. طبیعتنیروهای )

 ،به اندازه ای بود که گفته شده است مقادیر اتمی که با هر دم فرو می بریم اولیهرقت ابر هیدروژنی  اما

 :در فضایی به وسعت ده بیلیون متر مربع پراکنده بود

"جز ذرات پراکنده و بی شکل ماده در ظلمت بی پایان چیزی ؛ جوهر جسمانی در یک خالء الیتناهی""نشان ناچیزی از 

 ۱۰ فحاتص کهکشان تا انسان، از ففر، جان) را آلوده است" ال خأل است و ماده چیزکی که خأل"فضا عم؛ نبود"

 . (۱۰۸و 

کار  هب جهانآفرینش پدیده های نوین در  در وشده  خلق ماده پیوسته "انرژی بی پایان نخستین"آن  از اما

از  محسوسی چیز ،تاکنون آفرینش آغاز ازبی وقفه ماده در فضا  وگرنه گسترش شتابان و گرفته شد؛

 سرماییدر از پیدایش  پس چندیو  شده "میان تهی" کامال ما جهان و باقی نمی گذاشت نیز ""چیزکهمان 
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در روند گسترش و سرد  و وجودی ماده و انرژی دو جانبه است؛ مناسبات اما میان می رفت. ازبی پایان 

 پیدایش برای انرژی می شود. نوینیتراکم گازها به تولد ستاره ای می انجامد که خود منبع  گاه شدن جهان

 آفرینش هستند. فرآیند درنرژی موجود کیهانی اتضمینی بر حفظ ذخایر  خود ستارگان فروزان این پیوسته

 ممکن و می کند؛ ایفاء بارزی نقشجهان  کیفی –کمی  شتابان گسترشماده و انرژی در دو سویه  مناسبات

کل ماده و  مقدارکه گرفت  نتیجهنجومی  فیزیک پژوهشهای نوین نتایجها و  نظریه مجموعاز است 

 یهبا وجود فرض اما در این مناسبات وجودی دو جانبه ثابت نمانده است. نیزانرژی موجود در جهان 

 هم ،استفیزیک نجومی  ینامروزپژوهشهای  داغ موضوع که ،انرژی" و مقدار ماده مداوم "افزایش

نسبت به  ،از آن تشکیل شده استبزرگ  کیهاناکنون نیز حجم ماده ای که جرم کهکشانهای بی شمار 

حجم فضایی که در آن انتشار یافته است بسی ناچیز است. کهکشانها در فضایی که گستره و مرزهای 

 :نیست روشناحتمالی آن هنوز 

( گم شده خأل)تقریبا  خأل"چون ذره های الماسی درخشان، چون نقطه هایی هستند معدود و بس دور از هم که در دریای 

میل مربع  ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰کهکشانها را بطور مساوی در فضا قسمت می کردند بهر اند ... اگر جرم تمام 

 . (۴۶ص  ،منبع )همان نزدیک به سی گرم ماده می رسید"

ای که اگر  ؛ بگونهدارد وجود خألاز  اقیانوسی نیز ماده(بنیادی  ه)ذر اتمدرون  درباید بدانیم که  باز

فیل بزرگ به اندازه ای کوچک می شود  یک فشرده کردن آن از بین ببریم، باتهی درون اتم را  فضای

 حد تابا همه موجودات روی آن  نیززمین  کره و دیدن نخواهد بود؛ قابلقوی  هایمیکروسکوپ با جزکه 

و  "هستی"است که مرزی میان  مادههمین جرم ناچیز  ،اینهمه ! بامی شود کوچکیک توپ تنیس 

   کشیده است!سفه ذهن فال در "نیستی"

بیشتر از )از هیدروژن و هلیوم عمده  بطورهنوز سال از انفجار بزرگ  هااز گذشت میلیارد  پس جهان

هیدروژن و  یجنبش تراکمی گازها روند درنیز  ها ستاره نخستین تکوین .شده است ساخته (هیدروژن

این ستارگان تولید شدند که  هستهدر  شانترتیب وزن اتمی  بهصر سنگین اعن و گرفت؛ صورت هلیوم

 ستاره عمر مراحل آخرین درنیز  رادیواکتیو عناصرچون  معدنی ترسنگین عناصر آنهاست. آخرینآهن 

 :گشتند پدیدار دوم نسل های

 دل در قدم به قدم و شود می آغاز عناصر، ترین سبک و ترین ساده هیدروژن، هسته از شیمیایی عناصر پیدایش"

 ص ،منبع همان) "آید می در تر سنگین عناصر های هسته تر پیچیده و تر پرداخته ترکیبات بگونه ستارگان سوزان

۱۴۱ – ۱۴۰.)  
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می شوند؛ دورتر  وکهکشانها با سرعتی سرسام آور از هم دور  ،جهان ندهشتاب گسترش نظریهبر طبق 

آن همچنان آنها را با  گویی ترکشهای بمبی هستند که میلیاردها سال پیش منفجر شد و نیروی انفجاری

 : شتاب از هم پراکنده و دور می سازد

بسیاری دیگر در حال  "بسیاری از کهکشانها مدتهاست که از میدان دید قوی ترین تلسکوپهای ما بیرون رفته اند، و

کهکشانهای نو ند. ولی ... با همان سرعتی که کهکشانهای کهن از میدان دید ما بیرون می روند، بهمن تعداد بیرون رفتن

  .(۴۸ص  ،منبع همان) پدیدان از ماده جدید تشکیل می گردند" جایگزین آنها می شوند. نو

این گسترش  و؛ دستخوش آشفتگی نمی گرددهستی در این گسترش شتابان  پایدارتعادل  ونظم بدینگونه، 

 طبیعت فیزیکیو نیروهای  نخستیننیروی انفجاری دقیق کم و کیف  تعییننتیجه ریزی شده  برنامه ومنظم 

 ودر داستان پیدایش  دیگر نکته. را سبب شده استنظم و هماهنگی و تعادل  دراست که همچنان حرکت 

پیوسته  جریانییکبار برای همیشه نبوده و  ماده سازنده آنها وکهکشانها  تشکیلنستکه آگسترش کیهان 

 . است گرفتهپایان ن هنوز آفرینش بعبارت دیگر، ؛ واست

فضایی بیکران پراکنده  در چرخان متکاثف گازهای بصورتهای ماده را  پارهانفجاری یاد شده  نیروی

یکی از  شد.کهکشان  یک "آسمان" نیزشکل  ییک از این توده های گاز هربر  محیط فضای و ساخت؛

، کهکشانی که راه شیریمارپیچی کهکشان به حدود هفت میلیارد سال پیش  نیز مادهبزرگترین پاره های 

توده بی شکل و نخست این ترکش بزرگ  .تبدیل شددر یکی از سیارات آن انسان قدم به زندگی نهاد، 

 :بسر می بردتاریکی مطلق در جنبش و چرخش  متراکمی از گاز بود که در

 (.۱۱ فصلت،..." )بود دود بصورت حالیکه در پرداخت؛ آسمان به آن از پس"

: در هسته مرکزی گازهای فشرده، حرارت چنان گازها سرانجام به بار نشستجنبش تراکمی و چرخشی 

پدیدار کهکشان ما  درروشنایی و  متولد شدندستارگان  ؛به سوختن کرد آغازباال رفت که گاز هیدروژن 

 معدنیاست؛ زیرا پیدایش عناصر سنگین تر  کیهانستارگان نقطه عطفی کیفی در تکامل  تکوین! گشت

و گشت آسمان چراغانی  ،با افزایش شمار ستارگانممکن ساخت.  حیاتپیدایش  برایمواد آلی را  نیزو 

ستارگان بزرگ نور آبی رنگ دارند و آنها که از توده های کوچکتر گاز ! گرفت فزونی زندگیبه  امید

دما به جرم و تشکیل شده اند به رنگ قرمزند؛ ستارگان غول پیکر آبی نیز در پی سوختن و کاهش 

)ستارگان غول رنگهای سفید، زرد، نارنجی و قرمز متمایل می شوند و سرانجام به "غولهای سرخ" 

که فشرده  اینها. یابند می تحول نوترونی" "ستارگان یا"کوتوله های سفید"  بهو سپس پیکر فروزان( 

نوری و تبدیل شدن به )بی  مرگ و خاموشی از پیش ستارگان تحولی فاز آخرینترین اجرام آسمانی اند، 

 . می باشند( سیاه" حفرهیا " "سیاهچاله"
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 فشار وهمجوشی هسته ای  نیرویمیان  ، تعادلهسته ستارگان نسل اول به پایان رسید سوختاز آنکه  پس

توان  ،مرکز درای  هستههمجوشی  یو نیرو ؛بر هم خورداین ستارگان  در هگرانشی جرم پیرامون هست

 خودستارگان در  هنگاماین  در ،فیزیک قانون طبق. خود را از دست داد پیرامونجرم سنگین  نگهداری

 معروف "نواختری ابر انفجار" به که انفجاری در و افزایش می یابد؛ هاآن یدرون ؛ دمایفرو می ریزند

و نه )ستاره نوترونی  ، بههایی که برای انفجار به اندازه کافی بزرگ باشند ستاره از هم می پاشند. است،

نوترون بسیار  یک زیرا نوترونی کوچکتر از کوتوله سفید است؛ ستاره ؛ اماتبدیل می شوند (کوتوله سفید

الکترونها و  می شود، تمامپیکر  غول ستارهیک  سوختکه  هنگامی از یک اتم است. کوچکتربسیار 

شده  متالشیو ستاره در پی انفجاری مهیب ، بسوی هم رانده می شوندبارهای منفی و مثبت  باپروتونها 

 "روزی لذا کوچک است؛تری خنوا ابر رما برای انفجا خورشید ولی و تبدیل به ستاره نوترونی می شود.

سیاهچاله  آسیموف، )ایزاک به ستاره نوترونی" نه کوتوله سفید تبدیل می شود؛ ، بهکه خورشید ما در هم می پاشد

مرحله از خاموشی و  آخرین به ستاره یعنی ؛یک ستاره کامل شود فروپاشیکه  هنگامی .(۳۰ ص ها،

آنکه  بی ؛همه چیز سقوط می کندسیاهچاله  . درآیدپدید می  "سیاهچاله"یا  "سیاه حفره" برسد، خودمرگ 

پس از "انفجار  ،پیکر ستارگان غولهای ابر نواختری  انفجار .بگریزدآن  کمنداز  بتواندچیزی حتی نور 

 کیهانانرژی در ترین  عظیمآورنده  پدیدنیرو انجامید، و  پیدایش انقالبی و ناگهانی مادهبه  بزرگ" که

چنانکه گازهای سحابی "خرچنگ"، که بازمانده یکی از این انفجارها در حدود هزار سال پیش  ؛هستند

  (.۷۹ص  کهکشان تا انسان، از)ففر،  یل در ساعت در حرکتند"ا"هنوز با سرعتی برابر دو و نیم میلیون ماست، 

 ۱۰به اول  نسل ترکیب اتمها و پیدایش عناصر به حرارت نیازمند است. هنگامیکه دمای درونی ستارگان

پدید  ۴میلیون درجه فارنهایت رسید، هلیوم که پس از هیدروژن ساده ترین عنصر است، با وزن اتمی 

. هنگامیکه 16داشت ستاره را درخشان نگه میکه  آمد؛ در این تبدیل همچنین انرژی عظیمی آزاد شد

میلیون درجه رسید، انرژی بر مقاومت دوگانه عناصر هلیوم چیره شد و در یک تصادم  ۲۰۰حرارت به 

اشعه گاما پرتو افکنی آغاز و  ، لرزشی پدیدار شد17سه جانبه، که باز از همان "عدم احتماالت" است

؛ سپس 18راه برد ۱۲پیچیده تری بنام کربن با وزن اتمی  تمیاترکیب حاصله نیز به پیدایش سامانه  .کرد

 ۲آفریده شدند. آنگاه که حرارت در غولهای سرخ به  ۲۰و نئون با وزن اتمی  ۱۶اکسیژن با وزن اتمی 

 ؛نوبت پیدایش عناصر سنگین چون فلزات با وزن اتمی باالتر فرا رسیدیافت  میلیارد درجه افزایش ۷تا 

                                                           
 (.۱۰۲ ص کهکشان تا انسان، از ففر،) شود می "سوز هلیوم سرخ غول" به تبدیل ستاره شد، تمام ستاره هسته در موجود هیدروژن همه وقتی  16

 
بسیاری  اینکه با و کنند؛ می استفاده روش وارونه از و هستند مدل جستجوی در آفرینش تبیین به مربوط فرضیات پیشتر اشاره شد، چنانکه  17

  .نیست شود حلدانش  پیشرف با مشکل این که روزی امید به نشستن و آن کردن فرض جز گریزیبنظر می رسند،  نامحتملرویدادها 
  

 رخ ستارگان در بایستی آن وارونه روند که است فرضیه این بنیاد است، تجزیه قابل هلیوم اتم سه بر که آزمایشگاه در "کربن ای گونه تولید"  18

 (.۹۹ – ۱۰۰ ص همانجا،) است موجود آنها جو در کربن زیادی مقادیر و است سوختن حال در هلیوم درخشان سرخ غولهای در. باشد داده
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عنصر  ۹۴تاکنون . روی و مس، کبالتنیکل، آهن،  ،اسکاندیومسلسیوم،  ،آلومینیوم زیوم،نگبه ترتیب: م

پیدایش  بااز آب تا پروتوپالسم است، شناسایی شده است.  که بنیاد همه پدیده های مادی طبیعت درشیمیایی 

می افکند. ستاره" تبدیل می شود؛ منفجر می گردد و مواد خود را به بیرون  ستاره به "ابرعناصر سنگین 

سپس با توده های گازی میان  و ،گشتندپراکنده پیرامون خود  فضای در (سحابی) بصورت ابرمواد  این

روند پژمردن و  نیزند. در کهکشان راه شیری داختران ترکیب شده و ستارگان نسل دوم را پدید آور

کوتوله میلیارد  ۵ که استشده  برآوردکهکشان این  در .استجریان  درشکفتن ستارگان پیوسته و منظم 

به معنی آفرینش یک منظومه است؛ زیرا هیچ ستاره ای بدون  آفرینش هر ستاره .باشد میسفید موجود 

ستاره  دوکشف شده  یها منظومهدر برخی از البته  و ؛سیاراتی که به گردش می چرخند متصور نیست

در کهکشان راه شیری حدود یکصد میلیارد منظومه  کهاند  کردهبرآورد  ه،این پای بر شده است. دیده نیز

و غبار  گرداجتماع و تراکم ذرات  ازنیز  سیارات تکوین ستارگان، بدنبالموجود است. به تعداد ستارگان 

 اکماجتماع و تر این ؛ و(۳۰۴ ص ،تدو سه و بی نهای یک )ژرژ گاموف، گرفتند شکلستارگان  میان

اد فضای جزر و جو اییکدیگر  بهرگان است شدن یا نزدیک ، وانفجار ستارگان یاتصادم اثر  در نیزگاه 

  .آمدندپدید  دمد شدی

و  پیش معدنیعناصر  بعبارتی دیگر، و ؛بودهمزمان  تقریبا ستارگان و عناصرو تکامل پیدایش  ،باری

اتم  علم شیمی، یهادستاوردبا  مطابق یکباره و ناگهانی پدید نیامدند.بگونه ای  و بیرون از ستارگان

در سایه پیشرفت فیزیک  نیز وتا سنگین است؛ از سبک  معدنیعناصر  همههیدروژن عنصر بنیادی 

 اما ..آمده است. پدیدپیوند ذرات بنیادی تر  از خود نیزهیدروژن  بنیادیاتم است که  شده دانستههسته ای 

 یکدیگر با اتمها برخورد نیازمند عناصر پیدایشفرض تکامل عناصر در درون ستارگان از آنجاست که 

 و نامحتمل نادر، بسیاراولیه  هیدروژنیبیرون از ستارگان و در ابر  ها برخورد این آنهاست، پیوند و

  :ندهست کوتاهصورت بروز  در حتی

 بطور و بچرخد، کنان فشفش دیگر اتمهای آور سرسام ازدحام میان در سال میلیون صدها است ممکن پروتون یک"

 از تنها... نیانجامد دو آن ترکیب و وحدت به برخورد این که بسیار چه کند، برخورد اگر حتی. نکند برخورد اتمی با جدی

 احتماالتی عظمت بلی،. انجامد می وزنی دو هسته یک تشکیل و وحدته بی یک تصادم، بیلیون بیلیون هزار از بیش میان

 (. ۹۶ – ۹۷ ص کهکشان تا انسان، از ففر،) "است پایه بدین تا دارد، وجود آفرینش علیه که

محتمل تر از این بود که یک پروتون میلیاردها  ستارگانواکنش پیوست پروتونها در  اگر سوی دیگر، از

بر روی کره زمین  "ممد حیات"بسیار زودتر از آنکه  نیز خورشیدسوختی  ذخیره سال انتظار آنرا بکشد،

 ! باشد از میان رفته بود
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درون ستارگان نوپای نسل دوم ادامه  درفضای "میان اختری" و یا  آسمانتکاپوی عناصر در جنبش و 

. فراهم ساخت را امکان پیدایش عناصر سنگینتر از آهنپیدایش نوترون و ترکیب آن با پروتون  .یافت

در غولهای سرخ نسل دوم پدید آمدند که پس از انفجار  عمدتاطال و فلزات سنگین روی زمین  ،نقرهآهن، 

 :در ساختمان زمین و دیگر اجرام آسمانی بکار گرفته شدند سپساز آنها جدا شده و 

 ؛ (۲۵که در آن نیرویی سخت و سودی برای مردم است..." )حدید،  آهن را فرو فرستادیمو  "...

 تر سنگینعناصر تکامل مسیر  در زمین. سیارهبه پیدایش آهن در فضای بیرون از  بوداشاره ای  این و

 وزن کهم یرس می (عنصر نینتریسنگ) اورانیوم سرانجام و، رادیوم بیسموت، سرب ،جیوه بهاز طال 

 ناپایدار ساختمانی آنها از تر سنگین عناصر .است ۲۳۸ و ۲۲۶، ۲۰۹ ،۲۰۷ ،۲۰۰ به ترتیب آنها اتمی

 و هستند اکتیو رادیوعناصر فوق سنگین  این .می کنند پیدا خود ذرات دادن دست از به میل و دارند

ابر  تنها باری، .بودند رفته میان از ابر نواختری انفجارهای با دوم نسل ستارگان که آمدند پدید هنگامی

 را سنگین فوق عناصر این پیدایش برای الزم انرژی ایجاد توان که هستند سرخ غولهای یا ستارگان

 "های نوترونی "ستارهشد به  تهچنانکه گف و شوند می متالشی مأموریت انجام از پسکه  ستارگانی دارند؛

  .گردند می تبدیل

( جرم و الکتریکی راب بدون) خنثی اتمی ذرات از انبوهی همچنین خود تطور مراحل نخستین در ستارگان

 بیرون به پیوسته نامحسوس انرژی این کنند. می حرکت نور سرعت با که آورند می پدید نوترینوس بنام

و مقید به  محدودآنکه  ؛ بیمی گذرد یمانع هیچ یاز همه اجرام ب و شود می روان کهکشانها و ستارگان

ذرات  این هر ثانیه یک میلیارد از در. واکنش برقرار کنندمادی  با هیچ پدیده و باشند نچیزی در این جها

 شناختیکارکرد هستی  براستی می کند. عبورزمین  کرهما و  جسمخورشید به ما رسیده و از  سویاز 

نیروهای حاکم بر طبیعت  با آیا ؟چیستمبهم است،  هممرکز ستارگان  درپیدایش آن  هنوزاین انرژی که 

 پویشهاکه به  هستند هانپن ییکاتالیزورها آیا دارد؟ تیامناسب و پیوندجهان  کیفی – کمی منظمگسترش و 

 ؟دارندعهده  برنقشی  جهانفیزیکی  عامو  ثابتنظم  در آیا؟ دهند می جهت و شتاب ایویژه  یواکنشهایا 

نامحسوس و  پنهاننیروهای  و پدیده هاهستی شناختی  کارکرد زمینهپرسش و پژوهش در  ،تردید بی

کشف این ذرات هم باید  چگونگی باره در گشود. خواهدحقایق و پیشرفت دانش انسان را  کشف راه جهان

 بطور و،یاکت ویمواد راد هیبه هنگام تجز یهسته ا کیزیف قاتیتحق جریاندر  دانشمندانکه دهم  توضیح

تولید  هنگام انرژی در ایناحتمال می دهند که  بسیاری و ؛ندافتیپرتو شگفت علم  نیبه وجود ا میمستق ریغ

    ..پدید می آید.ستارگان  درهلیوم  عنصر
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 از حفره سیاهیا  سیاهچاله هستی به نوترینوس ختم نمی شود. درآمیز  های شگفت انگیز و راز پدیده

 دانشمنداننون پژوهشهای ادر ک امروزکه  استنی اهیپدیده های ک آمیز ترین راز و ترین انگیزشگفت 

 یکسیاهچاله آخرین مرحله از خاموشی و مرگ  کهشود  می گفته گرفته است. قرارفیزیک نجومی 

چنانست  نمی گذرد، بر آن نیز زمان کهپدیده نامرئی  اینشدت نیروی جاذبه  وتراکم جرم  و است؛ هستار

می شوند سیاهچاله ها  اینچنان جذب کیهانی  اجسام .را بسوی خود جذب می کندحتی نور  وچیز  همهکه 

ماده  ییگورستان نها"آنها را از دانشمندان  بسیاری !بجا نمی گذارندکوچکترین اطالعاتی هم از خود که 

دروازه هایی بسوی جهانهای "آنها را  هم برخی .دانند می "اندازی از پایان جهان چشم" و "یکیزیف

مرکز هر کهکشانی یک سیاهچاله یا حفره سیاه موجود است  درمی رود که  گمان اند. پنداشته "ناشناخته

  !بلعیدن همه کهکشان را داردتوان که 

 تاریک ماده ،استشناخته نشده  خوبیو کارکرد هستی شناختی آن ب ماهیت هنوزدیگری که  کیهانی پدیده

 صراعن شیمیایی اتترکیب جریاندر  کهگویند  می فیزیکدانان نجومی نامیده می شود. جرم گمشدهیا 

 داز جرم ماده گم می شود که دیگر با ماده استاندار بخشیتر  سنگین عناصر با یکدیگر و تشکیل بنیادی

بر این باورند که  آنها .کندنمی  برقرار نرمال تعاملاز پروتون و نوترون و الکترون  متشکلفیزیکی 

 مانعکه  بدینگونه ؛ددار یگرانش کششدر  سهمی نمی دانند از چه چیز ترکیب شده است، ، کهده تاریکام

نجومی از  فیزیکدانان شوند. میی که در لبه های بیرونی کهکشانها هستند یهاسامانه و  اجرام از خروج

با کوارک  همراه کوارک( ضدنیز که بنیادی ترین ذره آن )ماده  پادشناختی  هستی یت و کارکرداهم

 ماده ماده، اپاد ماده ب روابط زیادی نمی دانند. چیز انفجار بزرگ پدید آمد، بدنبال )بنیادی ترین ذره ماده(

              طبیعت نیز روشن نیست.  نیروهای و تاریک،

  

 پیش نیازهای پیدایش حیات بر روی زمین   

پدیده های  پیداییچنین می نماید که  و شده است؛ نزدیک وحیهای  داده بهاز پیش  بیشکنونی انسان  علم

 یک نگشته است. پدیدارما تصادفی  کیهان درهیچ چیز  و هستند؛ "شدهاز پیش طراحی " جهان درنوین 

فرسودگی  سمتمی توانست جهان را در همان آغاز کار به  خواستهنا انحرافکوچکترین  حتیتصادف و 

از وحدت به  جنبشی بر سازمانیابی و تنوع بود؛ پیدایشعمومی ماده از آغاز  گرایش و مرگ هدایت کند.

 و بندی زمان اگرنشان خواهم داد که  جلوتر پیچیدگی.و  سازمانبجانب  شکلیکثرت و از سادگی و بی 

و  حرارتمیزان ) کارهای انجام شده در هر یک از مراحل حساس و تعیین کننده پس از انفجار بزرگ

سوزنی پس و پیش و یا  سرتنها  (یا شدت و حدت نیروهای چهارگانه طبیعت ، وشتاب در گسترش ماده
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 پس .رفت می پیدایش حیات و انسان، و نه تکامل و فرسودگی و مرگ،سمت  هب جهان کم و زیاد می شد،

     .نداشته است گاهیهرگز در دستگاه آفرینش جای یهدف بیتصادف و 

در یکی از بازوان  گازای از  توده، پیش سال میلیارد ۵ به نزدیک .از ستارگان نسل سوم استما خورشید 

 آن بقایای از حالیکه درتبدیل گشت؛  خورشیدبه شد و  متراکم اوریون بناممارپیچ کهکشان راه شیری 

 دیگر، ای فرضیه طبق بر .ندفتگر شکل( آنها اقمار و سیارات)منظومه شمسی اجرام  دیگرزمین و 

 جدااز آن  خورشید بهبزرگتر  ای ستاره نزدیکیبدنبال  وخورشید  تولداز  پس شمسی منظومه سیارات

 انسان، آفرینش راز موریسون، کرسی ؛۱۷ – ۱۸ و ۱۴ – ۱۵ ص زمین، سرگذشت گاموف، ژرژ) شدند

 ای ستاره انفجار نتیجهاز خورشید بلکه  نه ما زمین که است شده گفتهنظریه ای نوین  در نیز. (۱۷ ص

و  آهن چون یصراعن وجود مسئله پاسخگوی تواند می که ای نظریه ؛(وزیر هوبرت) است پیکر غول

ممکن خورشید نا در حتی و زمینپیدایش آنها در  که باشد زمین درو سلسیوم  گوگردپتاسیم و منیزیوم و 

یا تماس  و برخورد نتیجه در نیز ماه که گوید می نجوم دانشمندان از برخی تحقیقات همچنین. 19است بوده

. است آمده پدیداز پیدایش زمین  پس سال میلیون پنجاه حدود در تنابنام  تر کوچک ای سیاره با زمین

دارند  اصرار "جزر و مد"آسمانی و فرضیه  اجرامنزدیکی  بردانشمندان فیزیک نجومی بیشتر  امروز

آنها از یکدیگر است  نزدیککمتر از عبور  بسیاربرخورد مستقیم  احتمال زیرا ؛آنها تا برخورد مستقیم

)سامانه راه شیری  کهکشان درسامانه حرکتی نوین  ،باری. (۱۵ ص زمین، سرگذشت )ژرژ گاموف،

 :را محقق گرداندمعین با نظمی ثابت، دقیق و خدشه ناپذیر پدید آمد تا هدفی ( منظومه شمسی یا خورشیدی

در منازلی معین کرد تا بدینوسیله شماره سالها و "اوست خدایی که خورشید را فروزان و ماه را نورانی گرداند و آن را 

نیافریده و خداوند  (معینو هدفی )( را خدا جز به حق کیهانی . این )نظم)پایه گاه شماری شما باشد( حساب ایام را بدانید

 (؛۵آیات خود را برای اهل علم به تفصیل بیان می دارد" )یونس، 

( معین مقصودی برای) را ماه و خورشید و پوشاند می شب به را روز و روز هب را شب آفرید، بحق را زمین و آسمانها"

 ؛(۵ زمر،..." )است جریان در معین سرآمدی تا یک هر که کرد مسخر

 مسخر را ماه و خورشید و عرش، در گشت استوار پس برافراشت، ببینید آنرا که ستونی بی را آسمانها آنکه خداست"

 ؛(۲ رعد،" )...گردشند در معین سرآمدی تا کدام هر که ساخت خود اراده

 (؛۶۲جانشین یکدیگر گردانید..." )فرقان، "اوست آنکه شب و روز را 

                                                           
 تولید ؛ نیزنمی شود یافتنیز  خورشید یمرکز هستهاست که حتی در  الزممیلیون درجه  ۷۰۰در حدود  دمایی برای پیدایش عنصر آهن  19

  گوگرد و سلسیوم به یک و نیم میلیارد درجه نیازمند است. درجه، وارد یلیوم به یک میمنیز
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"و خورشید که پیوسته بسوی جایگاهش در حرکت است؛ این تقدیر خداوند دانا و تواناست. و برای ماه نهادیم قرارگاهی 

. نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب را که بر روز (بنظر آید قوسی) گردد خشکیده خرما تا آنکه مانند شاخه

 (.۳۸ – ۴۰" )یس، (کنند می سیر معینی مدار در) هر کدام در گردونه خود شناورندپیشی گیرد؛ 

کوچکترین است.  ینظم و هماهنگ دربر مدارهایی تعیین شده و هر سامانه کیهانی در گردش اجرام 

؛ بکشاندنابودی فروپاشی و به را ی کیهانی مربوطه و حتی دیگر سامانه هاکل سامانه انحراف می تواند 

مانند تصادم و هم  آنمی دهد که  رخپایدار  هایسامانه  درموقتی  "آشفتگی"یک بندرت  بسیارالبته  و

 هدفی تحقق )ونظم نوین  واجرام برای پیدایی  ،تر پیچیدهعناصر  تشکیلذرات و  "نامحتمل"برخورد 

حاکم  عینینظم  هدفمندیبیانگر  آسمانیاجرام شده  محاسبهوضعیت و گردش  ضروری می نماید.( معین

؛ مثال وضع زمین به خورشید، و ماه به زمین، بگونه ای است که پیدایش و تداوم حیات استبر طبیعت 

  :را بر روی زمین امکان پذیر سازد

( مقصود آنهاو کارکرد د بزرگی است اگر )به همانا این سوگن( ستارگان؛ زمانی – مکانی"سوگند به جایگاه )موقعیت 

 ؛ (۷۵ – ۷۶" )واقعه، علم داشته باشید

        :(۵( خورشید و ماه محاسبه شده است" )الرحمن، ساختمان و کارکرد و ")جایگاه

مد بقدری زیاد می شد  یل با زمین فاصله داشت، آنوقت ارتفاع جزر وا"اگر ماه ما بجای مسافت فعلی مثال پنجاه هزار م

که همه دشتهای پنج قاره زمین را روزی دو بار آب فرا می گرفت و فشار آب در هر نوبت بقدری شدید می بود که کوهها 

 (؛ ۲۶ص  آفرینش انسان، رازموریسن،  کرسی) بزودی از روی زمین شسته می شد"

 شرایطو  روز و شب کوتاه ،بود سریعتردور خود  هگردش زمین ب ، وبیشتر زمیناز  ماهو اگر فاصله 

این دور  و استاز زمین فاصله گرفته  نامحسوس وآرام  بسیاراز بدو پیدایش  ماه شد. میسخت  زندگی 

! است مناسبانسان هنگامی صورت می گیرد که این فاصله حیات و  پیدایی اما شدن تدریجی ادامه دارد؛

بلندی و کوتاهی  نیز و ،خورشید نیز به کاهش یا افزایش حرارتدور تر و یا نزدیک تر بودن زمین به 

 پیدایش حیات در کره زمین از میان می رفت. دوشرایط  ومنجر می شد که در هر حال امکان  ،فصول

 یخ زدهای  کرهکننده و  خفهترتیب کوره ای  ، بهیخمر و زهره ما در منظومه شمسی، نزدیکهمسایه 

ای  بگونه محاسبه شده است؛ نیز خویشگردش آن بر محور  وبزرگی زمین  بل زندگی!اق غیر ؛ وهستند

 ماه به کوچکی . اگر زمینحیات مناسب باشد برایشب و روز  طول حرارت، و جاذبه، نیرویکه میزان 

گرفتار پرتوهای زیانبار کیهانی  زمین و جاذبه آن برای نگه داشتن آب و هوا کفایت نمی کرد نیروی بود،

به پیدایش حیات  مجالی مطلقا در کنار کوتاهی مفرط شب و روز عامل ایندو شد؛ میتوانفرسا  گرماییو 

جو را بشدت کوتاه و یا حتی آنرا  ارتفاع جاذبه شدید نیروی زمین به بزرگی مشتری بود، اگر دادند. نمی
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پیدایی  یطشرا بازشب و روز  مفرطو بلندی  ،سرما فزونی جوی، مناسبسقف  ؛ نبودجذب خود می کرد

  . حیات را از میان می برد

خورشید بزرگی  وو فاصله یت بویژه وضع ویکدیگر، نسبت به فاصله اجرام سامانه خورشیدی تنها  نه

از نخستین پیش نیاز های پیدایی حیات بر روی  نیز  کجی محور زمین بلکه، 20همنسبت به و ماه و زمین 

  :زمین است

گرفته و همین تمایل محور زمین ایجاد فصول چهارگانه را می نماید. اگر محور زمین درجه قرار  ۲۳"زمین در زاویه 

متمایل نبود، قطب شمال و جنوب الی االبد در روشنایی نیمرنگ شفق باقی می ماند. بخار آب اقیانوسها دائم از شمال به 

و سنگین یخ بقدری زیاد می شد که بر جنوب در حرکت می بود و قاره هایی از یخ ایجاد می کرد... فشار کوههای عظیم 

سطح هر دو قطب سنگینی کرده و آنها را فرو می برد و آنوقت خط استوا بر اثر همین فشار ترکیده و منطقه جدیدی 

و  ۲۴ص  ،منبع همان) احداث می کرد. اقیانوسها خشک می شد و... نتایج سهمگین آن دنیا را منقلب می نمود"

۲۵    .) 

مرحله هیدروژن سوزی است و عنصری سنگین تر از هلیوم در آن پدید نیامده است؛  خورشید هنوز در

، که احتماال از انفجار ابر ستاره ای حاصل شده است، عناصر سنگین آن در ماده تشکیل دهنده خورشید

های اشعه ماهیت و شدت و نیز خورشید حجم  (.۱۰۵ص  کشان تا انسان،هک ازموجود بوده است )ففر، 

 نیز بگونه ای است که امکان پیدایش و پیشرفت زندگی بر زمین را فراهم سازد:  آن

در میان میلیونها ستاره که در فضای نامحدود پراکنده اند، تنها خورشید ماست که برای بوجود آوردن حیات مناسب "

 (. ۲۴ص  آفرینش انسان، راز)موریسن،  می باشد"

به انرژی شده  تبدیلون تن آن یمیل ۴ تنها که دروژن می سوزاند؛هی تنمیلیون  ۶۰۰در هر ثانیه  خورشید

 فوتونهای الزم و کافی برای پیدایش حیات در کره زمین! مقداری و در فضای منظومه پخش می شود؛

از هنگام تولید در زمان  این ؛ امازمین می رسند بهجدا شدن از سطح خورشید  از پس دقیقه ۸ تنها گاما

الکترونها در خورشید مانع  انبوه 21!است سالمیلیون  ۱۰بر  بالغ رسیدن به سطح آن تا مرکز خورشید

 پیوستهبرخورد  در فوتونها انرژی از بدینگونه و بسوی زمین می شود؛گاما  فوتونهایمستقیم  حرکتاز 

هیلوم  تشکیل آنچه به زمین می رسد حیاتبخش باشد! ؛ تاشود یکاسته م، اهدادن الکترونها و تغییر جهت با

                                                           
سیاره  ، بزرگترینمشتریگویند که اگر  . میاست بودهثیرگزار أحیات در روی زمین ت پیدایی بردیگر سیارات منظومه شمسی نیز  بزرگی 20

جایی برای آماده  سوزانآنصورت وجود دو خورشید  . دربه ستاره دیگری می شد ، تبدیلبرابر حجم کنونی خود را داشت ده منظومه شمسی،
   شدن زمین برای حیات نمی گذاشت.

 
 اما در باره آنها سخن می گوییم؛ و نشینیم مین اتماشای ستارگان درخش بهدر آسمان صاف شب  ما ما دشوار است. ایاین مطلب بر باور 21

 نور آنها اکنون به ما رسیده است! و شده و خاموش گشته اند؛ونها سال پیش منفجر یکه چه بسا برخی از آنها میل دانیم نمی
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اشاره  نانکهچ است که نوترینوس شگفتپرتو  احتماالگاما و  سازی پرتوهمراه با آزاد  نیزدر خورشید 

    .یستلذا محسوس ن ؛ وجرم دارد و نه واکنشی بر روی ماده انجام می دهد نه شد

نه تنها وضعیت شدند. پدیدار  گاز های تودهنیز همچون با پیدایش زمین، اجسام )مایعات و جمادات( 

پدیده ای ویژه با گویی متفاوت از دیگر اجرام آسمانی است؛ نیز ساختمان عنصری زمین زمین، بلکه 

 : استسرنوشتی ویژه 

 در ساختمان سراسر کائنات بکار رفته است"آن "زمین بطور عمده از موادی ساخته شده است که کمتر از نیم درصد 

 (. ۱۲۲ص  کهکشان تا انسان، از)ففر، 

 اندازه ای است که انسان بر روی زمین قرار گیرد در سبه شده است؛احم وگرانش زمین نیز ویژه  نیروی

از  گیاهان هایش ویران نگردد، نباشد، ساختهخون برایش سخت  گردشو  نرفت راه اما باد کند؛آآنرا  و

 نیروی تردید، بی زندگی در کره خاکی ممکن گردد. خالصه و ...،رشد و پرندگان از پرواز باز نمانند

 .داد می اساسی تغییر رازمین  در حیات پرورش و دایییپ روندکم  دست تر، پایین یا تر باال گرانشی

به  که ؛ یک ترکیب معدنی در هم آمیختهگداخته است از سنگ و فلز 22زمین نخست جرم آسمانی بزرگی

  ...پدیدار شوندآن  دریک انقالب شیمیایی نیاز دارد تا آبها، کوهها و دره ها 

 نیز و ،کهکشانهاادغام  وتحول  و تکوین روند و ؛است نشده متوقفآفرینش با پیدایش منظومه شمسی 

نها اکشکه شمار. دارد ادامه همچنان ،این کهکشانها درو دیگر اجرام آسمانی  ستارگانیش و تکامل اپید

را دست کم  آنهاامروز پژوهشهای نوین شمار  و میالدی صد میلیارد برآورد کرده بودند؛ ۹۰را در دهه 

از  کوچکیدر مکان جهان نوینی  ،معدنیاما در متن حرکت عناصر  کنند! میورد آده برابر بیشتر بر

بویژه آنکه ؛ نبال می کنیمکه ما داستان آفرینش را از آنجا د گذاشترو به پیدایی و شکوفایی کیهان بزرگ 

در کهکشانهای  معدنیتکامل عناصر  و هیدروژنینمی دانیم سرنوشت دیگر پاره های آن ابر بدرستی 

بر روی زمین به بن بست  و شمسی منظومه درتکامل در همه جا جز  آیا :دیگر به کجا انجامیدشمار  بی

؟ است که ما نمی دانیم داشتهنسبت به زمین  همپیشروی بیشتری  دیگرمناسب  سیارات درآنکه  یا رسید؟

کم  دست انساندیرینه  آرزوی ،آنها با ارتباط ، وزمینی فرا هایو تمدن هوشمند حیات شناسایی حال، بهر

خود را در روی زمین  تاکنونکه  موجودی است؛ بوده نگاه کنید به افسانه گیلگمش() سومریهازمان  از

شمسی ما  منظومه حقیقت به اثبات رسیده است که در این امروز است.کرده  حس ""تنهاو همه کائنات 

ناگزیر به فراسوی این منظومه نظر افکنده  جستجوگرانسان  ؛ وجز بر روی زمین حیات وجود ندارد

از  بیش ستارهنزدیکترین . طوالنی میان ستارگان آسان نیست بسیارمسافت  بدلیلاین پژوهش  اما است.

                                                           
 (۴۱ رعد،" )کاهیم؟ می آن اطراف از پرداخته زمین به ما که ندیدید آیا": دهد می دست از را خود جرم پیوستهو  آهسته زمین  22
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نزدیکترین کهکشانها به  که ،ماژالنکهکشان کوچک و بزرگ  دو دارد؛ و فاصله سال نوری با ما ۴۰

است که تنها با سال نوری  بزرگچنان  فواصل ما دورند. از هزار سال نوری ۱۸۰ کهکشان ما هستند،

 خورشیدبدانیم که  است کافی دشواری پژوهش، و بزرگی کهکشان ما درکبرای  ؛ وقابل بیان می باشند

این در حالیست  و مرکزی کهکشان بچرخد، گرد کانونبه  یکبارمیلیون سال می تواند  ۲۴۰ هردر  تنها

اطالعات  دریافت! گردش است دراین مرکز  بدور آن( دهم )هفتنور  سرعتکه با سرعتی نزدیک به 

 دیگرما چشمک می زنند  هامروز ب کهبسا ستارگانی  چه اینهم دشوارتر است. ازدیگر  یاز کهکشانها

سال  میلیونهاپس از  شاید منفجر گردد، دیگرکهکشان  یکستاره ای در  اگر زیرا در قید حیات نباشند؛

 اتمی گویند که ما نباید تنها موجود قویاو احتماالت  آمار این وجود، با.. برسد. زمینآن به  انفجاریپرتو 

       هوشمند در کیهان بزرگ باشیم.

 ،ویژگی توده فشرده گازی شکل م.گیر می پی جایی که به تجربه درآمده است، از را آفرینش داستان

ماده در روندی بازگشت ناپذیر پیوسته خود را در پدیده ها و  .جوش و خروش و تالطم پیوسته است

 سامانه های نو و پیچیده تر نمایان می سازد: 

ابر نخستین ریشه زد، آنستکه پیوسته "تازگی" و "واقعیت اساسی در باره آن فرآیند و جریان خالقی که در ظلمت 

"نوی" از آن می زاید؛ چیزهایی پدیدار می شوند که با آنچه در پیش می بود از بن متفاوت است... ماده هر دم خود را 

در قالبی پیچیده تر جلوه گر می سازد. آن ابر نخستین تطور یافته است و جهان دیگر بصورتی که داشت باز نخواهد 

)جان ففر، از کهکشان تا انسان،  "گرایش اساسی هر آنچه حادث می شود، بالندگی و شکوفایی بوده است؛ "ت"گش

 (. ۱۶و  ۱۳ – ۱۴ فحاتص

گردید؛ آغاز  بلورهاو شکل گیری  گازها شدن جامد بازمین در دوره یخبندان شیمیایی پیدایی جهان نوین 

 فیزیکینیز بر حرکت  شیمیایی –و فیزیکپویش که در آن  است ماده تحوالت ازکیفی نوینی  مرحلهاین 

 :گشت افزوده( اتمیش پوی)ماده بنیادی 

"چرخ  که"بلور، کاملترین نمونه توازن و تشکل ماده بیجان است؛ مرحله ای است عالی در تطور نخستین ماده" 

سازمانیافته از اتمها هستند لشکری بلورها . (۱۱۴و  ۲۹ ص ،منبع همان) آفرینش را به گردش می اندازد"

 .(۱۱۵ص  ،همان منبعکه از توان رشد و بازسازی هم برخوردارند )

در آغاز پیدایش سرد و تاریک بود؛ چندان ( توده چرخان گاز)منظومه شمسی  آسمانبنا بر دانش کنونی، 

ابری و  نه هوایی نبود؛آسمان  درگشتند. سرد که گازها مایع، و مایعات نیز جامد گشته و بلورها پدیدار 

با فشرده شدن الیه های بیرونی خورشید، حرارت درونی آن اما  ...زندگی نمی آمد بوی شت.انه جوی د

نخست  ؛بودزان افروخته و گداپس از پیدایی  نیز زمینافزایش یافت و خورشید آغاز به تابیدن کرد. 
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عناصر به  .مواد جامد تشکیل شده به آسانی جابجا شوند تا آمد در جوشان بصورت گاز و سپس مایع

 :نسبت سنگینی شان به سمت مرکز زمین هدایت شدند و الیه های هفت گانه زمین شکل گرفتند

در حالیکه مواد  ؛آهن بسوی مرکز کره متوجه شدند باالخصتر  این دوره از تاریخ زمین بود که عناصر سنگین "در

 ژرژ گاموف،) المرکزی تشکیل دادند" دگ خارا به سطح آمدند و بدینطریق پوسته های متحو سن بازالتر یسبک تر نظ

 . (۱۱۱ ص زمین، سرگذشت

جدایی آهن مذاب از دیگر ترکیبات معدنی و رفتن به اعماق زمین از نخستین واکنشهای شیمیایی بود. 

دو سه  یک گاموف، ژرژ – پیش سال میلیارد دو تقریبا) سرد و جامد شدتدریجا  نیزپوسته بیرونی زمین 

به اعماق زمین پایان رفتن فلزات از سنگها و گشتن و جدا شدن ذوب  ،از آنپس  (.۲۹۶ ، صو بی نهایت

در این روند، ابر متراکمی که حاصل ترکیب هیدروژن ماندند.  باقیدر سطح زمین فلزات مابقی گرفت و 

و اکسیژن بود گرد زمین را فرا گرفت و بارشی آغاز شد که میلیونها سال به درازا کشید؛ در پی این 

 از کهکشان تا انسان، فصل پنجم(: ،ففر)پدید آمدند  معدنی مواد انواع بابارش آبهای روی زمین 

منون، دن آن هم تواناییم" )مؤمعین نازل کردیم و در زمین ساکن گرداندیم؛ و البته در بر"و آب را از آسمان به اندازه 

۱۸). 

 نظریه قرآنی "نزول آب از آسمان به اندازه معین" بهتر فهمیده شد:با پیشرفت دانش بشری، 

در این دوره از تکوین زمین، هوای محیط آن بایستی فوق العاده غلیظ و سنگین بوده باشد. همه دریاها در آسمان "

آب که در هوای خارج زمین تشکیل بودند و کلیه عناصری که با یکدیگر ترکیب شده بودند، در جو هوا پراکنده بودند. 

 خارج کیلومتر هزار چند هوای از سوزانتر و گرمتر بمراتب نزمی محیط هوای چون اما شده بود، بسمت زمین روانه شد

بتدریج که و چیزی از آن به سطح کره زمین نمی رسید.  شد می تبخیر رسید می آن مجاورت به تا آب ناچار بود، زمین

و آن  )تا در آنجا استقرار یابد( هوای زمین سردتر می شد دریایی که در هوا معلق بود، بطرف زمین سرازیر می شد

وقت سیالبهای مهیبی که جاری می گردید، از قوه تصور و تخمین ما خارج بود. تا مدت چند میلیون سال انقالبات جوی 

 ؛ (۳۲و  ۳۱ص  آفرینش انسان، رازموریسن،  کرسی) "و توفانهای عظیم بر سطح کره زمین غوغا می کرد

 که زمین در آب غرق نشود: بود به اندازه ای آب مقدار اما 

"یقینا مقادیر هنگفتی از گاز هیدروژن تا قبل از سرد شدن زمین از تأثیر جاذبه زمین فرار کرده و از محیط آن در رفته 

 )همان است واال حجم آب در کره ما بقدری زیاد می شد که تمام سطح زمین را تا ارتفاع چندین کیلومتر فرا می گرفت"

برخورد سیاره  نتیجهاست  ممکنبخشی از آبهای زمین نیز  وهیدروژن  گاز تمقادیر هنگف گریزمنبع؛ 

 ؛(۲۰۱۶ ژانویه ساینس، مجله –باشد کوچک تنا به زمین و پیدایش ماه 
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 ، کهموجودات را می توانیم مخصوصا با دوره ای همزمان بدانیم که سیالبهای آب گرم از آسمان به روی زمین "ظهور

 گهوارهآبها همیشه بعنوان  این داده اند. تشکیلهای اقیانوسها را  هحوض و ریخته در حال سرد شدن تدریجی بود،

   . (۱۷۷ ص زمین، سرگذشت گاموف، )ژرژ "نخستین جاندار شناخته شده اند

 شرط نخستین آنها، متشکلهصر اکیفیت عن فواصل خورشید و ماه و زمین، وو  و اندازهتعیین جایگاه  اگر

جو و پستی و بلندیهای روی زمین، دومین پیش  پردازش استقرار مقدار معین آب در زمین و ؛بودزندگی 

 است. روی زمین  برنیاز پیدایش حیات 

آفرینش را از  داستانبیانات ارزنده ای در زمینه خدا شناسی، در خطبه اول نهج البالغه پس از  امام علی

زمین  آسمانشکل گیری  تا( غلتان و ع چرخانمای زگا یا "کیهانی = "سوپ ""آبپیدایش ماده اولیه )

گاز  آن از های کیهانی سامانهشکل گیری نخستین  فیزیکی ماکرو قوانینمی دانیم که  ؛ ومی کند بازگو

بیان این قوانین  باعلی  امام ثابت است. نیزشمسی  منظومه و زمین آسمانشکل گیری  در ،چرخان مایع

و  مایع چرخانگاز  ازفیزیکی  جهانصورت بندی  و پیداییو کار  سازنگونه از یناپذیر هم تغییر کلی

زمین، پردازش  کرهو استقرار آب در انتقال از چگونگی می گوید که  ( سخناولیهماده  یا آب""غلتان )

 دانسته؛ سخنانی که با ...آسمان زمین )طبقات هفت گانه جوی(، و نقش راههای تبادالتی زمین و آسمان 

  :    مطابقت داردفیزیک نجومی  درکنونی ما های 

"پس خدای سبحان جو ها )ی بهم فشرده( را از هم شکافت و اطراف آنرا گشود و فضا های خالی در آن ایجاد کرد؛ 

سوار در آن فضای باز شده روان کرد؛ آنرا بر پشت بادی کوبنده در هم متالطم و  امواجبا آنگاه آب انبوه و متراکمی 

سپس به آن باد فرمود آب ؛ (را داشتن آبی ناچجنباندن )تنها چنین بادی توان  بودنیرومند و پر خروش ، توفندهکرد که 

هبان ساخت؛ فضا باز و آب در فراز آن جاری اآنرا بر نیروی آب چیره کرد و بر حدود و جوانب آن نگباز گرداند؛ را 

آن باد را به بر هم زدن سپس الزمه حرکت آب قرار داد... آنرا ا مهار کرد و منشأ آنر، بود؛ سپس باد دیگری پدید آورد

می تند و آنگونه که در فضای خالی جنباند آب را همچون مشک شیر هم باد  ؛آب و برانگیختن امواج دریاها امر کرد

آب انبوهی از اند؛ تا آنکه اول آنرا به آخر آن و ساکن آنرا به متحرک آن برگرد)چنانکه(  ن گرفتوزیدنیز وزد بر آن 

طبقات هفت گانه آسمان )بدینگونه( باال برد و و خالی کف کرد؛ پس خدا آنرا در فضای باز بخش متراکم آن باال آمد و 

جو زمین( را چون موجی نگاه داشت و باالترین پائینی الیه  یازمین )هفت الیه جوی( را پرداخت؛ پایین ترین آسمان )

منظم گرداند. را آنها که رشته ای ؛ بدون ستونی که آنها را بر پا دارد؛ و بی 23محافظ و افراشته در آوردآنرا چون سقفی 

تعامل میان آسمان باز شدن فضا و بدون  زمینآسمان  در) آراستنور افکنها آسمان را به زیور ستارگان و روشنایی  پس

                                                           
 پدید را ابرها که آبی بخار ماست؛ استفاده مورد هوای و گیرد می بر در را زمین باالی کیلومتری ۱۵ تا( Troposphere)جو  پایینی الیه  23

بخار آب اقیانوسها و دریاها بسوی خشکی ها هدایت می  واقع، در .استالیه مواج  این در گردد، می بر زمین به باران بصورت و آورد می
نیز هر یک بگونه ای نقش  زمین )جو( الیه های میانی و فوقانی آسمان .ماندندقابل زیست می  غیرها خشک و  قاره این الیه، نبود در ؛شوند

" سقف محافظ"نبود این  در سنگهای آسمانی که و نیز در برابر پرتو های زیانبار کیهانیزمین  از محافظ را برای ما ایفاء می کنند؛ حفاظت
آنجا که  تا جو امکان پیدایش حیات در زمین نبود؛ بدون کردند. می ابعاد میلیونی و با سرعتی سرسام آور به کره زمین اصابت در روزانه

 هم زندگیدیگر  شرایطچه همه  اگر را خاتمه می دهند؛ جستجویابند  میفاقد جو  راسیاره ای  همینکه حیات در سیارات دیگر، جستجوگران
     باشد. فراهم
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که تابش آن بر زمین واکنشهای  میانه چراغی فروزان )خورشیددر آن و  ؛روشنایی ستارگان به زمین نمی رسید( و زمین،

 در جریان است؛ همه )این اجرام آسمانی(نورانی ی ماه( و و زمینه پیدایش حیات را فراهم ساختشیمیایی را برانگیخت 

  ؛..."در گردشند ناجنبلوحی و روان در مداری دوار و سقفی 

پوسته  ثبات درکوهها  ، نقشآب در زمین استقراری وضعیتباره  در نیز )اشباح( ۹۰در خطبه علی  امام

   است: فرمودهفاصله ضروری آن با زمین و  وپردازش ج نیز و زمین،

دریاها متالطم بلند و "زمین را در امواج سهمگین و پر صالبت، و در دریاهای لبریز از آب، فرو برد؛ در حالیکه امواج 

پیش گرفت؛ و فروتنی راه فتند... پس )از چندی( سرکشی آب بخاطر ثقل زمین در پیشگیری از نفوذ یکدیگر بهم می کو

پس امواج نا آرام آب مقهور )زمین( گشت و زیر سلطه و چون آب در پهنای زمین بگسترد، هیجان آن نیز فرو نشست. 

ی زمین شیارها.. خداوند راه چشمه های آب را از باالی زمین )کوههای بلند( گشود و در پهنه دشتها و انقیاد آن در آمد.

سخت و سترگ فراهم آمده بود، صخره های ثابت و استوار که از با کوههای را )پوسته( زمین جنبش پراکنده ساخت؛ و 

آن فرو رفتند، زمین با پستی و بلندی های شکل اعماق در و   نفوذ کردهسراسر زمین کوهها در پس چون تعدیل کرد. 

آرامش یافت؛ و میان جو و زمین را فراخ نمود و هوا را برای تنفس ساکنان زمین فراهم ساخت؛ و آنگاه اهل اش گرفته 

                               بیافرید..."  زمین را با همه آنچه بدان نیازمندند

 ( منجراحتمال زیاد نزدیکی سیاره ای به زمین به) ای حادثه پنجاه میلیون سال پس از تولد زمین، حدود

ژرژ ) "است هما پوسته نازک جامدی از سنگ خارا داشت "سیارهحالیکه  در ماه از زمین شد؛ کره جداییبه 

ماه  بصورتاین حادثه جدا شد و  درجامد زمین  قشربزرگ  بخش. (۶۶ ص زمین، سرگذشت گاموف،

 :(۸۹ ص منبع، انپدید آوردند )هم راقاره های کنونی  هم باقیمانده آمد؛ درشبهای زمین  رخشان

 روی ،شناورند کنونیهای یخی که در سطح آب اقیانوسهای هکو ندمتشکله قاره ها از آن پس درست مان "قطعات

آن  به د،نمذاب شناور گردید بازالتسطح  روی وقتیخارایی قاره ها  . قطعاتشناور گردیدند مذاباقیانوسی از بازالت 

شده  شناوری ارابازالت جابجا شده مساوی وزن کل قطعات خ وزن )طبق قانون ارشمیدس( که اندازه در آن فرو رفتند

قشر  حرارتکه  .. هنگامیقاره ها در بین پوسته جامد جدید محکم جای گرفتند. و خارجی بازالت منجمد شد .. الیهباشد.

 ی اقیانوسهای جدید()ه ها ضاز آسمان نازل گردیدند رفته رفته حو کهبارانهایی  ،مین از نقطه جوش آب پایین تر آمدز

حالیکه قاره ها فشرده شده و باال  ؛ درکندی فرو نشست به اقیانوسها .. تهپر کردند تا به میزان کنونی رسانیدند. را

به یکدیگر کامال جوش  که دو قسم سنگ کامال مختلف بدانیم از زا از هم،مرکب از قطعات مج بایدجامد را  .. قشرآمدند.

در تکامل سطح سیاره ما نقش  تعدیل که این .باشندشناور می  نرمیعنی بازالت  خودخورده اند و روی الیه های تحتانی 

وضع  مواد سطح زمین بطور یکنواخت منتشر می گردند، وقتی است. موسوم (Isostasyمهمی ایفاء کرده است به )

 (؛۸۹ – ۹۱ ص زمین، سرگذشت ژرژ گاموف،) "جامد زمین متناسب با آن تعدیل می شود پوسته

الیه نازکی از سنگهای جامد ما را از نواحی  فقط که اندازدبار دیگر ما را به این موضوع می  ایزوستازیکیتعادل  "پدیده

این نظر زمین نه  از به همان حالی وجود دارند که در موقع تولد زمین بوده اند. هنوزنواحی  . اینداخلی جدا می سازد

 . (۹۱ – ۹۲ ص ،منبع همان) جوانتر از ماه است" خیلی جوانی" "حرارتاز نظر سال بلکه از نظر 
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 و است؛ اکمال وطابق ت در نیزیکدیگر  با فرد ماه و زمین در سامانه خورشیدی ما همنحصر ب ویژگیهای

گویی از  که اندازه ای زیاد است بهین مز سختی ،کلوین . بگفتهدارند هم باتعادل و تناسبی شگفت انگیز 

ماه در  "کره نیز نظریه قابلیت ارتجاعی و جزر و مد آبها و سنگها طبق ؛ وساخته شده است خالصفوالد 

          . (۹۵ ص ،منبع همان) مانند جسم نرمی واکنش می کند" ، درستدائمی لیمقابل نیروهای ضعیف و

ده نبود ازمین هنوز برای زیست انسان آم زیرا نیز ادامه یافت؛ حیاتو تکامل زمین پس از پیدایش  تحول

برنامه ریزی "پی حادثه ای  . دربودکل طبیعت زمینی  درتکامل زیستی نیازمند یک تغییر کیفی  روندو 

شکل گیری  به شد، خواهدبررسی جای خود  درکه  ""ناگهانیحادثه  . اینیافت تحققهدف نیز  این "شده

گیری  شکل و زمین در میان آبها پوستهگسترش ضروری از  پس قاره ها و دریاها انجامید. "مطلوب"

ثیر انجماد أدوری و جدایی قاره ها تحت ت روند ود،بانسان  بسویحیات  هدفدارالزمه تکامل  که قاره ها،

 چنانکه حیات پیدایش ؛ اما(۱۳۰ ص ،منبع و متوقف گشت )همان کند زمین پوسته بازالتی الیهتدریجی 

 از یک خشکی و یک اقیانوس تشکیل شده بود، تنهاآنگاه که زمین  و پیش از جدایی قاره ها، به گفته شد

  می گردد: بر

که اکنون روی زمین زندگی می کنند هنگامی بوجود آمده اند که سطح زمین از قشر جامدی پوشیده بوده و  "موجوداتی

 ممکن ساخته باشد" را لیکافی سرد شده است تا پیدایش مواد پیچیده آ حدبه  روی زمین( بر فرود آبها با)این قشر 

   . (۱۷۷ ص ،منبع )همان

 روینیاز پیدایش حیات بر پیش سومین نیز  زمینی ضروری گازهاو ترکیبات اندازه ها  متعادلتعیین 

 کره خاکی است:

اکسیژن ماده المواد حیات کلیه جانداران زمین است و جز از هوای محیط زمین از هیچ منبع دیگری نمی توان آنرا "

اختالط با سایر مواد بدست آورد. باید دید چه شده است که این عنصر حیاتی با همه خواص شیمیایی آن از ترکیب و 

و فقط به همان مقداری که برای ادامه حیات موجودات جاندار الزم است بصورت خالص در هوای محیط  ن ماندهؤمص

صد پنجاه در صد می بود کلیه مواد سوختنی این  در ۲۱باقی مانده است؟ هر گاه مقدار اکسیژن موجود در هوا بجای 

اگر مقدار آن به ده در صد تخفیف می یافت... از بسیاری از عناصر که امروزه لی عالم بحالت احتراق در می آمد... ؛ و

 (. ۳۹و  ۳۸ص  آفرینش انسان، راز)موریسن،  اساس تمدن ما را تشکیل می دهد مثل آتش اثری دیده نمی شد"

 اکسیژن می شود، نیتروژن است: حیاتی  واما گازی که باعث تعدیل ضروری 

اکسیژن را تعدیل می کند و آنرا به نسبتی که برای زیست انسان و حیوان مساعد باشد تقلیل  "خاصیت نیتروژن آنستکه

می دهد. چنانکه در مورد اکسیژن گفته شد، مقدار نیتروژن موجود در هوا هم درست به اندازه ای است که متناسب با 

آنچه هست می بود، انسان بصورت فعلی ... اگر نیتروژن موجود کمی بیشتر یا اندکی کمتر از تنفس و زیست ما باشد
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 )همان بوجود نمی آمد... بدون وجود مقداری نیتروژن هیچ نباتی که خاصیت غذایی داشته باشد از زمین نمی روید"

 (.  ۴۶و  ۴۵ص  ،منبع

در این میان، ضروری ترین ترکیب و تعادل گازها برای پیدایش حیات به دو گاز اکسیژن و دی اکسید 

  که کارکرد آن جلوتر بررسی خواهد شد.  می شودکربن مربوط 

 

 زمین  در حیاتو تکامل  پیدایش

 شدند؛ پدیدار زمین جو در که نیزو نیتروژن  هیدروژن ،اکسیژن از کربن، متشکل آلی ملکولهای

همه چیز  اکنون. گشتند زمین رهسپار آبها بهمراه هستند، حیات شیمیایی – فیزیکو پایه که ملکولهایی

جنبش اتمها و واکنش  ،آسمان برق و خورشید ابشت گردیده است! آمادهبرای پیدایش حیات بر روی زمین 

ملکولهای ظهور  .برد راه آبها در آلی ساده ترکیبات نخستین پیدایش بهآنها را برانگیخت و  شیمیایی

سمت  بهتکاملی  هایآغازگر جهشمی شود، که پایه ترکیبات آلی در کره خاکی، زنجیره ای کربن دار 

در پوسته و هیدرو کربورها و مشتقات آنها ساده ترین مواد آلی هستند که بی خاستگاه زیستی بود. حیات 

واکنشهای شیمیایی . (۱۴۰ص اپارین؛ حیات: طبیعت، منشأ و تکامل آن، ) پدیدار شدنداتمسفر زمین 

)بخار آب، هیدروژن سولفوره و گازهای اتمسفر(، بیاری پرتو هیدرو کربورها با خود و دیگر مواد 

به پیدایش ترکیبات پیچیده تر که کنش و واکنشها را شتاب داد، و آذرخش آسمان ماورای بنفش خورشید 

 در ساختمان ملکولی آنها نهاده شده بود:  "ظرفیت"این آلی انجامید. 

پیوستن اتمهای دیگر تواند بود که ملکولهای پیچیده تری بوجود  "ساختمان ملکولهای اسیدهای امینه طوری است که با

 (. ۱۴۵ص  کهکشان تا انسان، از ؛)ففر آید"

؛ پس از پیدایش حیات بود که تشکیل کربناتها داشته استاتمسفر زمین پیش از حیات با پس از آن تفاوت 

ند که ایافته دست  24"تقارن عدم"به خاصیت  احتماالمواد آلی در مرحله معینی از تکامل شدت گرفت. 

، آلیترکیبات در ادامه تکامل و ویژگی پس از حیات است.  مینه دیده می شودآدر اسیدهای مرکب 

جدا استقالل و با که ها  کوآسرواتچند ملکولی یا  پیچیدهسامانه های و سرانجام  شدند؛ پدیدار 25پلیمرها

و تأثیر متقابل دو جانبه " )محلول همگن مواد آلی( توانستند با محیط خود تعامل از "آبگوشت آلیشدن 

                                                           
 ناهمجنس اتمهای را ظرفیتش چهار هر که کربنی)" تقارن عدم" ویژگی یشپیدا برخی نیستند؛ همداستان باره این در شناس زیست پژوهشگران 24

 .اند دانسته ممکن هم برخی و ناممکن حیات از پیش را( اند کرده اشغال
 
 .شوند می ساخته پروتوپالسم در امروز ترکیبات این باال؛ ملکولی وزن با نوکلوئیک اسیدهای و ها پروتئین شبه  25
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 .سرنوشت آنها را صرفا محیط بیرونی تعیین نمی کردلذا  و؛ ("روان"یا  "باز")سامانه  داشته باشند

در فهم منشأ  اپاریناگر به جذب گزینشی مواد از مأل پیرامون توانا بوده باشند )پیشفرض  ها کوآسروات

احتماال پایه مادی پیشرفتهای بعدی و جهش کیفی در جهت پیدایش حیات  ،(۲۹۳ص  ،منبع همانحیات، 

که ماده بنیادی سلولهای حیاتی است، ساختمانی مشابه  جرثومه حیات() پروتوپالسمزیرا شده اند؛ 

 تشابه ؛است حیات فاقد پروتوپالسم خالف بر کوآسروات. ولی پیچیده تر و کیفی تر از آن دارد کوآسروات

 سازمانیابیچیزی نیست که  نیروی حیاتی پیدایی ،بنابراین. آنهاست شیمیایی – فیزیکو بنیاد در تنهاایندو 

دو نکته ضروری  ، یادآوریداستان آفرینش حیات ادامهاز  پیشاینجا  در .و تبیین کند توجیهآنرا  بتواندماده 

 :است

 زیستمند جهان با که را، آلی شیمی قوانین و آلی مواد شیمیایی واکنشهای و توان کنش نمی امروز( ۱

 در را آلی نظم ما .داد تعمیم حیات پیدایش از پیش شرایط به است، شده شناخته جهان این در و دارد پیوند

 پیدایش حیات از پیش آلی شیمی قوانین کارکرد و نظم از مستقیمی تجربی شناخت و ایم شناخته حیات

 و گلوکز و امینه اسیدهای تولید از نه و شناسیم می گیاهان پیدایش از پیش را سنتز فتو عمل نه ما .نداریم

 :لذا ی سراغ داریم؛ وجانوری تجربه ا زندگی پیدایش از پیش غیره

 :است معترف نیز اپارین. است مبهم هنوز آلی مواد از حیاتی سلولهای پیدایش چگونگی (۲

 ابتدایی و اصلی های کوآسروات تکوین فاصله در که را سازمانبندی ای واسطه اشکال همه دیرباز، از طبیعی، انتخاب"

 طبیعی شرایط در آنها بررسی برای امکانی هیچ ما اینرو، از. کرد جارو زمین پهنه از گرفت صورت زنده موجودات ترین

 .  (۱۸۲ ص ،منبع )همان "نداریم

 انشیمیداناینرو  . ازواکنش نشان دهندخود  ازویژگی مواد آلی آنستکه می توانند در جهات بسیار گوناگون 

د که در واکنشهای شیمیایی جهتی معین را دنبال نترکیبات را وادار سازمی شوند  ناچاردر آزمایشگاه 

 های جهان زیستمندکار مدد یاها  آنزیمبر عهده  نیزساز و کار جهت دهی به این واکنشها در طبیعت . کنند

 : آنکه می دانیم که جز را نمی شناسیم؛ پروتوپالسمیا نیروهای محرکه  نیرو ما. اما ستبوده ا

"پروتوپالسم مسیرهای مشخصی از پروسه های بیوشیمی را نشان می دهد؛ مسیری کامل از "خط سیر هایی که 

های شیمیایی و توأم با آنها تغییر شکل انرژی "در مطابقت جدی با  و در امتدادشان استحالهمعقوالنه ساخته شده اند" 

 . (۱۶۳ – ۱۶۴ص  ،منبع همان) اصول و قواعد" پیوسته و با سرعتی عظیم جریان می یابد"

 است.  "جهتدار"و  "معقول"فعالیت کاتالیزوری آنزیمها از عوامل این نظم و هماهنگی 
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نازکی از پوشش دور خود ه که بند ا هفرض کرد ملکولهاها را سامانه ای پیچیده از کوآسروات  ،باری

این سامانه های ملکولی پیچیده یا ژنها به . ندا هبا آن عمل جذب و دفع مواد را انجام می دادو  ژن داشته

ژنهای  اماند؛ دتقسیم ش دارای پوشش و حفاظ() "دار غالف"و ( بی حفاظبرهنه و ) "غالفبی "دو گونه 

بر  حیاتسمت  بهبار تکامل هدفدار  .آمدندمی در برابر پرتو ماورای بنفش به آسانی از پای در برهنه 

 :دار نهاده شده بود؛ زیرا دوش ژنهای غالف

)ففر،  ه است؛ نمودار تکامل و تطور است"غالفها، نمودار رشته تازه ای از پیچیدگی در جریان "طرح پذیری" ماد"

 . (۱۷۸ص  کهکشان تا انسان، از

جاندار یا بیجان بودن نیز وجود ژنهای برهنه و در زمینه شناس  زیستهنوز گفتگو در میان دانشمندان 

ماده بیجان آهسته و پیوسته، و در متفقند که آنان  بیشتراما دار تکثیر پذیر بسیار است؛  غالفملکولهای 

جاندار پیامد تکامل  ماده ؛ وه استیدیماده جاندار گام پومنظم و "هدایت شده" بسوی جهشهای متوالی 

زیستمند دارد؛  پدیدهنقش برجسته ای در جهش ماده بیجان به ، یا حفاظ غالف ضروری ماده بیجان است.

تفاوت ژن های برهنه از ژن های ؛ بگونه ای که در دیدگاه تکاملی، مرز بی حیات و ذی حیات است

این راه . 26)یک پستاندار( استعالی با یک جاندار ساده دار، بسیار کیفی تر از تفاوت یک یاخته  غالف

 جهشهایی که غالفهای نو و کارآمد تر را بهمراه دارد. گشته است؛ تکاملی با جهشهای پیوسته هموار 

 بود"جهت و سرعت واکنشها به ؛ زیرا بسیار آهسته پیش می رفت پیرامونبا محیط ها کوآسروات تبادل 

منفی ها در واکنشها و مناسبات کوآسروات لذا بسیاری از های معدنی بستگی داشت. عمل  معین "و نبود

توانا به انجام واکنشهای شیمیایی سودمند  شاندرونی باقی ماندند که ساختمان تنها آنها  ورفتند؛ میان از 

موجود  معنا داریهماهنگی با محیط پیرامون ها کوآسروات شبکه ارتباطی  و درونیمیان ساختمان  .بود

است که  مندزیست جهانبر  حاکم هویژ نظماز ابتدایی ای  گونهاین  و؛ هماهنگی درون و بیرون() بود

 "،"خود بازسازی و "،"بالندگی ذات"، "صیانتنیروی  سه ،بدینگونه است. شدهنامیده  "تضمن مقصود"

ها کوآسروات "صیانت ذات"نیروی  نخست .ندسه گام بسوی حیات هدایت کرد در را ملکولی پیچیده سامانه

بود که درون پویا دومین گام در این راستا، پیدایی سامانه هایی  .گشتپیدایش حیات  بخش مژدهکه  بود

ند و در تبادل متقابل با محیط بیرونی بر جرم ه باشداشتهم عالوه بر صیانت ذات، قابلیت رشد و نمو 

 منظم و پیوسته بهم شبکه در واکنشها پایداری پی درو در سومین گام، سرانجام  وند. ایفزابیخویش 

پدید آمد که آنرا خاستگاه و مقدمه پیدایش ساده ترین اشکال حیات )تک  "خود بازسازی"نیروی  ،ارتباطی

                                                           
را موجوداتی در  آنهااز زیست شناسان  برخی است.و پژوهش  موضوع گفتگونیز ، نه زنده هستند یا موجوداتیاینکه آیا  ویروسها، و ماهیت  26

سروات ها آکو همچونآنها را  نیزبرخی  ؛ ومی دانند انگلی()ویروسها را حالت ویژه ای از حیات  برخی مرز حیات و بی حیات دانسته اند؛
  می یابند. تکثیرمناسب توان  محیط در تنهادانند که  می لیآسامانه ای از ملکولهای 
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ژن )پوشش تکثیر این یاخته ها ملکولهای بدون  با. داشتند تولید مثلو  تکثیرقابلیت یاخته ها( می دانند که 

 ؛جانداران هستندشمار  بیژنها کانون اطالعات  .رفتنداز میان  زمیندر  نیزبی حفاظ( های برهنه و 

بگونه ای که اگر اطالعات موجود در یک ژن انسانی را بر روی کاغذ آوریم، به هزاران جلد کتاب بالغ 

 :ففرمی شود. بگفته 

  .(۱۸۵ص  کهکشان تا انسان، از) به ودیعت نهاده است" DNA"طبیعت پیامهای خویش را در ملکولهای 

انتخاب کرده ... "طبیعت "؛تاس نهادهودیعه  .. به."طبیعتچون  عباراتیآوری کنم که  یاد اینجا باید در

 .نیستمنطقی  وعقالنی  اشکاالتاز  خالی در کتب علمی بسیار دیده می شود، که آن نظایر و ؛"است

 بهآنکه طبیعت  ؛ حالدارای قوه ابداع و ابتکار و خالقیت است ذاتاآنستکه طبیعت  مبینفوق  سخنان

 تعقل قوهتنها انسان کنونی است که از  طبیعت در و تعقل بی بهره است؛ واز هوش و شعور خودی خود 

 بیجان طبیعت ،بنابراین است. گشته برخوردار ،محدود صورت هب آن هم ،انتخاب خالقیت و و ابتکارو 

ذات خود  بهو  به حیات و سرانجام انسان رسیده است، تاو هدفمند را پشت سر گذارده  منظم تحوالتی که

 شدهای بیرون از خود هدایت و تنظیم  حکیمانهو اراده  عقلاز جانب  باید است،منطق و حکمت  فاقد نیز

 .باشدبدست آمده  دتوان میاز این راه  تنهاشود  می دیده طبیعتهدفمند  نظمدر  که یو حکمت منطق باشد.

توانند  نمی علوم این و نیست؛ طبیعیم وعل کار آفرینشتوحیدی  تبیینو  خدانهایی  اثبات سوی دیگر، از

مشخص  فلسفهمبین یک  خود شده نقلجمالت  اما .باشند فلسفی –دینی  تبییناتاثبات پی  دربه تنهایی 

 "خواستالهی به  اراده بجایکه پیدایش و پرورش پدیده ها را  گرایی )ناتورالیسم( طبیعت فلسفه است؛

انتخاب  "طبیعت و "تاس نهادهودیعه  "طبیعت بهچون  یمبهم عباراتکه از  آنها نسبت می دهد. "طبیعت

 یادبیات علم"که  را خودشده  اعالمنوشتارهای علمی خود استفاده می کنند البته سنت  در "کرده است

 تاریخیریشه های  ،باری! پا نهاده اند " زیربیطرفانه باشد فلسفی لحاظ موضع همنطقی و ب باید ساختار

میان جاندار و بیجان نبود و طبیعت  تمایزیدر آن  کهبه یونان باستان بر می گردد  نامبرده مبهم عبارات

زیر  ، کهاروپای معاصر علمی ادبیات بر باستانیجهان بینی  این می شد. شناخته و شعور جاندارای 

این راه در ادبیات  ازشده  یادت اثیر گذارد و عبارأت ،بود طبیعت گرایی وگرایی  ماده هایتسلط فلسفه 

             ..گسترده ای یافت. کاربردجهانی نیز 

هیدروژن، بلور و ملکولهای زنجیره ای کربن دار،  ،کوارکپروتوپالسم یا "جرثومه حیات" پس از 

و چرخ آفرینش را به جاده زندگی هستی در آمد  بهپدیده کیفی است که در پی جهشی بزرگ  پنجمین

پدیدار گشته بود بسی برتر کیهانی  این پدیده نوین، از هر آنچه تا آن زمان در طبیعت! کرد هدایت انسانی

است؛ چنانکه  راز آمیز همچنان مبهم ونیز آن انجامید  به پیدایی جهش تکاملی که و کیفی تر بود؛ و آخرین
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ین آمده است! از جایی دیگر به سیاره زمحتی اولین موجود زنده  و پروتوپالسم برخی گمان کرده اند که

به تخیالت گمراه (؛ ۶۹ص  آفرینش انسان، )موریسن، راز بگشایدحیات را  رازآنکه  بی فرضیهاین  و

حیات  کهگفت  وی ی کرد.گذار پایهرا  تخیلیمیالدی این فرضیه  ۱۹در سده  ریشتر. است برده هکننده را

به شکل هاگهای زنده بسیار کوچک از منظومه ای به منظومه ای دیگر انتقال  است وو جاویدان  ازلی

 زمین، سرگذشت گاموف، ژرژ) یابدیابد و در سیاره ای که شرایط مساعد باشد رشد و تکامل می  می

 :نگفت پاسخدو پرسش  به ! ریشتر(۱۷۷ – ۸ ص

پرتو های  ازمی مانند و  زندههوای میان منظومه ها  بیدر فضای  چگونه کیهانگرداین هاگهای ( ۱

  برند؟ می در هب سالم جانمرگبار ستارگان 

خود ستارگان و سیارات ازلی و همیشگی  حالیکه ند؛ درازلی و همیشگی بوده ا هاگهااین  چگونه (۲

 نبوده اند؟

اینکه موجودات پیشرفته ای از  و سر در آورد؛ ناباز تخیالت فضایی یافت و  تکامل ریشتر فرضیه

و تخیالت  پندارها اینکه  ! شگفتاشتند؟اک ماکره خاکی  دربه زمین آمدند و تخم حیات را  ناشناختهسیاراتی 

 عینینظم  درمنطقی انسان  تعقل نتیجهبه خدایی است که  باورتر از  پذیرفتنی بسیاریرگونه برای ابیم

 طبیعیبر منابع  که کوردلی است و لجاجت پیامداین اندازه تنزل البته  و ؛است شکوهمند و هدفدار هستی

 زیر بیانگر حال آنانست: قرآنیآیات . شناخت آنان پرده افکنده است

 از( انسانرا) پندار و گمان و را، پندار و گمان جز کنند نمی پیروی و چه می گویند()آن  به دانشی هیچ را آنان نیست و"

 ؛(۲۸ نجم،" )نگرداند نیاز بی حقیقت فهم

 بدانها( را حقایق) که ندارند() گوشهایی یا دریابند؟ بدانها( را حقایق) دلهایشان تا نکردند گردش زمین روی در آیا"

 ؛(۴۶ حج،" )است کور آنها دل دیده ولی( پوشان حق) دیدگان نیست کور که براستی بشنوند؟

 و نهاد او دل و گوش بر مهر و ساخت گمراه علم در را او خدا و گرفت، خود خدای را نفسش هوای که آنرا دیدی آیا"

 ؛(۲۳ جاثیه،" )شوند؟ نمی یادآور آیا کند؟ هدایت را او کسی چه خدا از پس کشید؟ ای پرده دیدگانش بر

 ایشان بر و ،(کنند نمی حقایق فهم که) ای پرده است ایشان دیدگان بر و ایشان، گوشهای و دلها بر خدا نهاد ... مهر"

  (.۷ و ۶ بقره،" )بزرگ رنجی است

وفاداری "به بهانه  خود ایه هنوشتدر  ""دانشمندان اصطالح بهاز آنجاست که ایندسته  بزرگتر شگفتی

 آماده اند انهمین اما ؛ریزندگ می همهای علمی  نظریه تبیین معقول از حتی ،"علمی تهایبه منطق و سن
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و حتی امکان درک است  عقلی برهان فاقد کمترین شاهد تجربی، که رابی پایه ای  فرضیات و تخیالت تا

       !    بگذارند به بحث ممکنبه گسترده ترین شکل 

 نام "حیات" همراه است که همچنان هب شگفتیآمیز و  رازباری، پیدایش پروتوپالسم با ظهور نیروی 

 هایپیدایی حیات و جهش  آنچهاست. نکرده  خوبی فهم پرسش برانگیز است؛ و انسان آنرا بهو  مبهم

لوئی فرانسوی  دانشمندعلمی  کشف ،آمیخت ""شگفتی و ""رازبه  بیشتررا  حیاتتکاملی منتهی به 

های  فرضیهکه  ؛ کشفی"آیدوجود نمی  بهیا از یک جسم بیجان  و بخود جسم زنده خود "هیچبود که  پاستور

 جهشهای وجود بر تأکیدی و به چالش کشید را "بخودی تدریجی خود "تکامل " وتصادفی حیات "پیدایش

 آمیز برخوردار است که از نیرویی اسرار پروتوپالسم(ذره نادیدنی ) آن .بود شده و هدفدار هدایت تکاملی

، با کمک آفتاب گاز کربنیک هوا را تجزیه می کند، هیدروژن مورد نیاز را هم از آب می گیرد، حیات()

 و آنگاه هیدروکربن می سازد: 

 )موریسن، راز "و باین طریق مواد غذایی خود را از یکی از غامض ترین ترکیبات شیمیایی عالم تحصیل می نماید"

 (؛ ۶۷و  ۶۶ ص آفرینش انسان،

ت( و مستعد ترین محیط طبیعی نیز برای اپیچیده ترین سامانه ملکولی بیجان )کوآسروتوان گفت که  و

(. تطبیق پذیری شگفت ۷۰ص  ،)همان منبع حیات کافی نخواهد بودپیدایش ناگهانی پروتوپالسم و نیروی 

همانگونه  است. بهآمیز راز همین نیروی ناشناخته انگیز پروتوپالسم با تغییرات محیطی نیز بواسطه وجود

یا  نیز نسبت به مدد کارهامربوطه  که این پدیده نوین از پدیده های پیشین کیفا متمایز است، آنزیمهای

از تأثیر نیرومند، توان کاتالیزوری و قابلیت آنزیمها  های پیشین کیفیت متعالی تری دارند؛ زیراعمل  معین

 هایی بوده است... کار برخوردار هستند. حیات نیازمند چنین مدد انعطاف باالیی

"انسان هنوز نتوانسته است بفهمد  و" است، خلقتکه همچنان برای دانشمندان "راز بزرگ زندگی  ،باری

 آفرینش انسان، راز)موریسن،  حیات عبارت از چیست؛ حیات نه وزن دارد و نه ابعاد و نه هیچ صورت هندسی" که

 : جوانه زداز دل جهان آلی سال پیش یک میلیارد نزدیک به در کره زمین ، (۶۰ص 

بدون مواد آلی حیات هرگز "زندگی تنها در جریان یک پروسه افزایش منظم پیچیدگی ترکیبات آلی می توانست پدید آید و 

  .(۱۳۰ – ۱۳۱ص  و تکامل آن، أمنش ،؛ حیات: طبیعتاپارین) امکان تکوین نداشت"

 بودند؛ هدریاها بسوی زمین سرازیر شد بهمراهلی آملکولهای  را هم نباید نادیده گرفت. آبحیاتی  کارکرد

   را طی کردند: خود یپروسه تکامل و ندآمد پدید آلیترکیبات  یزنروی زمین  دریاهای در
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"توده عظیم ترکیبات آلی بایستی در دریاها و اقیانوسهای ابتدایی جمع شده باشد که جایگاه پروسه اساسی تشکیل مواد 

بدبختانه، ... اما با ملکولهای بزرگ و استحاله آنها به سیستمهای چند ملکولی بود؛ سیستمهایی که حیات از آنها ناشی شد

های کنونی ما جایی نیست که بتوان پروسه افزایش تدریجی پیچیدگی مواد آلی را در شرایط طبیعی آب دریاها و اقیانوس

 (؛۱۴۰ص  ،منبع همان) "مشابه با شرایطی که زمانی به پیدا شدن حیات منجر گردید مشاهده و بررسی کرد

 . (۳۰ انبیاء،" )آورند؟ نمی ایمان آیا بخشیدیم؛ زندگی چیز هر به آب از ... و"

بخش اعظم وجود گیاهان و جانوران  بود.تداوم آن نیازمند آب  زیراجوانه زد؛  دریاهازندگی در کرانه 

  را آب تشکیل می دهد. 

عناصر  تکاملمربوط به پیدایش مواد آلی از علمی های  نظریهآنستکه  بیانگر همچنینرین اپا سخنان

 قطعیت و ثباتو  دقتاز لذا  و ؛ندارندمستقیم پایه تجربی و... مواد آلی  تکاملحیات از پیدایش  ،معدنی

های تکاملی  نظریه این وجود، . بابه نظریه های علمی مبتنی بر تجربه مستقیم برخوردارند نسبت کمتری

 حیاتماده گرایان برای تبیین آفرینش  باشند. میخطوط کلی آن  درآفرینش تبیین برای  منطقیهایی مدل

از مواد معدنی به آلی و از مواد آلی به حیات متوسل می شوند؛  "بخودی "خود و "تصادفی"به جهشهای 

هر رخداد احتمال و  ،ندا گرفته نشانه را معین هدفی آشکاراکه رو به باال و هزاران جهش پی در پی ولی 

 بخودی حرکت خود"یا  ونمی تواند به "تصادف" ، صفر استدر حد  چیزینیز  تنهایی بهیک از آنها 

 :برگردانده شود "ماده

از نظر قانون  ، همحیاتی ولی آاجسام ساده معدنی به سلولهای زنجیری یا حلقوی و فوق العاده پیچیده متشکل  "تبدیل

ترتیب و تشکل و تفصیل و تخصصی که الزمه ترکیبات زنده  ؛ زیرانتروپیآهم از جهت اصل  و محال است عمالاحتماالت 

 ی است که الزمه افزایش آنتروپی می باشد"سطحعکس همواری و یکنواختی و هم درست و عمل اعضاء و نسوج است،

  .(۴۳ ص بی انتها، ذره زرگان،امهدی ب)

سمت نظم  هپیشروی ب سازمانیابی وحیات،  ویژگی پیروی می کند. ضرورتپدیده ای است که از  زندگی

نظم فزاینده یا  همین ماده جاندار را از ماده بیجان متمایز می سازد، آنچه ؛ واست فزایندهو پیچیدگی 

" می داند که هماد ازو قانونمند  منظم "رفتارنیز حیات را تنها  شرودینگر .آنستتروپیک آن ضدخصلت 

اصلی  جزء که ها پروتئین. (۷۸ ص "حیات چیست؟"نمی یابد ) گرایش نظمی"از نظم به بی "هرگز 

 نیتروژن تشکیلو  اکسیژن، ،هیدروژن ،گوگرد پنج عنصر کربن، از هستند،سلولهای حیاتی  یایاخته ها 

بیش از  ترکیبمورد نیاز برای تحقق این  است. ماده 1610 مه با پنج عنصر این ترکیب احتمال شده اند.

شارل اوژن ریاضی  )محاسباتباشد  می سال 24310 نیز زمان مورد نیاز و است؛ کیهانماده سراسر 
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 آنها ازتنها یکی  که ظاهر شود فشکل مختل 4810 یک پروتئین ساده ممکن است به زنجیر تازه .(گوی

  :گوید میبر پایه محاسبات ریاضی فوق  آلن فرانک. (لیتز ریاضی محاسبه)است حیاتی 

پروتئین ماده شیمیایی بی  تازه ملکولی از پروتئین ساخته شود. کهتصادف سبب آن باشد  که... تنهاممکن است  "غیر

و هدف  نقشه جهان؛ آغاز" مقاله از) "آمیزد زنده می شود درچون گوهر اسرار آمیز زندگی به آن  ؛ وجانی است

        ("؟یا تصادف

نیز ماده گرا  اپارین حتی است. صفر دقیقابینیم که احتمال پیدایش تصادفی حیات از مواد بیجان  می

عمل آمده را "مضحک و ساده لوحانه" خوانده است؛ زیرا  هتالشهایی که برای ایجاد حیات از مواد آلی ب

یاخته ها تا انسان نه  راهی که طبیعت از مواد آلی تا باکتریهای ابتدایی پیموده است از راه تکاملی تک

؛ با آنکه هیچکس در صدد نیست با توده کردن تک یاخته ها انسانی بسازد کوتاهتر بود و نه ساده تر

 (. ۱۹۲ ص ،منبع همان)

 چیز نیز ها سنگواره آنکه با که گوید می اپارین. انسان است بزرگ معضل همچنان حیات أمنش علمی فهم

 شاخه از بسیاری و نیست دست در حیات آغازین مراحل از هم ای سنگواره حتی ،دهند نمی نشان زیادی

 پیچیده نسبتا تصویر اینها" و رفته میان از و خشکیده مدتهاست نیز متابولیک برگ و شاخ پر درخت های

 برگ و شاخ پر درخت" ولی ؛(۱۹۶ ص ،منبع همان) "کنند می ترسیم حیات تکامل مرحله نخستین از مبهمی و

 تبیین برای فرضی مدل یک خود حیات آغازین مراحل در مکانی و زمانی دینسازمانب با" متابولیک

 شده فرض مدل این در (؛۲۹۹ ص ،منبع همان) است ناچیز بسیار نیز آن باره در شناخت که است حیات

 از بازسازی خود و تکثیر و( جرم افزایش) نمو و رشد و حرکت چون حیاتی نیروهای همه که است

 است.  شده مشتق لیسمومتاب

 :با وجود همه پیشرفتهای علمی این باور است که برنیز  موریسن

"هنوز منشأ اصلی حیات مانند وسعت فضا برای او مجهول مانده است و فکر انسانی قادر به حل این معما نشده است... 

 راز) گذارد: حیات جاوید و سرمدی است"حیات وسیله و دستاویزی است که مقاصد "عقل کل" را بموقع اجرا می 

 (. ۶۳و  ۶۲ص  آفرینش انسان،

، (مستقیم غیربر تجربه  مبتنی و)روش وارونه  "هستی شناسی" دانشکاربردی در  ویژهپایه روش  بر

به پیدایش جهان زیستمند انجامید؛ جهانی با سامانه های پیشرفته ملکولی در جهشهای بزرگ پی در پی 

 :که نظمی نوین
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"بسیاری از شرایط حاکم بر روی زمین را از ریشه دگرگون ساخت. اکنون مشاهده مستقیم بسیاری از پدیده هایی که در 

ص  و تکامل آن، منشا ،اپارین؛ حیات: طبیعت) دند ناممکن است"گذشته معموال روی سطح زمین روی می دا

۱۳۱).  

یاخته های ساده  تک حتی دانست که باید اما ؛بودندیار ساده بس هنوزگیاهی و جانوری  ییاخته ها تک

  :ندتر پیچیدهتر و  عالیظریف ماشینی  دستگاههایحیاتی هم از 

؛ را انجام می دهند زندگیپیچ در پیچی دارند که کارهای مختلف  ودو سلول تشکیالت مفصل یک از این هر وجود این، "با

آرتیست،  )چارلز دقیق ترین ساعتها پیش آنها بی ارزش می نماید" کاراین کارها بقدری دقیق انجام می گیرند که  و

  .("سلولها "پیام مقاله

، کمبود غذا آنرا با خطر فتکه رشد و تکثیر می یا پدیده نوین ایندر همان بدو پیدایش باید دانست که 

 :؛ اماساختنابودی روبرو 

؛ درست در هنگامی که طبیعت محتضر و بیچاره بنظر رسددرست در هنگامی که امکانات طبیعت پایان یافته بنظر می "

 ص کهکشان تا انسان، از ففر، جان) "می رسد؛ درست در همین هنگام باید چشم به انتظار طلوع آغازی نو بود

۱۸۱ – ۱۸۰.)  

 ؛داشتجهان  در "نو طلوع آغازیانتظار "چه کسی باید  از است؟ معقوله گرا دففر ما جان انتظارآیا  اما

 را آفرینش تکاملی روند طبیعی فرا نیروییو  اراده مگر ؟است محتضر و بیچاره" "طبیعتکه  هنگامی

این حقیقت است که  بهی ضمناعتراف  او سخن ؛ امااعتقادی ندارد ففر چنین حال، بهرکند؟  می هدایت

حقیقت نیز در تعقل منطقی به حقیقت دیگری  این. است رفتهپیش  طبیعت جاریتکامل برخالف قوانین 

اراده حکیمانه ای  ؛ همانای بیرون از طبیعت است اراده هدایت نیازمند تکاملآن اینکه  و راه می برد؛

     شعور آفرید. ذیجاندار و  ، موجودشعور الکه از ماده بیجان و 

نتیجه تجزیه و  در داد. رویزمین  پوستهو  هوادر نیز  یمساعد تغییرات تحوالت ارگانیک، با همزمان

 ساییده سنگهای رسوبات، ازقشر  سه فرو ریختگی حاصله از تخریب هوا در ادوار نخست زمین شناسی،

گیاهان  اتثب وخاک که تجمع مواد معدنی و منبع تغذیه و رشد  ؛ اماو خاک در پوسته زمین پدیدار شدند

نیتروژن مورد نیاز گیاهان  نیزو بویژه آذرخش آسمان  آتشفشانی سنگهای دو قشر دیگر جدا شد. از است،

 .آمدفراهم  همدل خاک  درو پرورش حیات  شکوفاییزمینه  ،بدینگونه را تولید و در خاک انباشته کرد.

دیگری  و کمک کلروفیل بافتوسنتز  یکی با یکدیگر، تقابل تکمیلیساز و کار طبیعی در  دو همچنین

نخستین سلولهای  ،. باریگشودتعادلی پویا  دررا  جاندار طبیعتتکامل  راه ،نتنفس بیاری هموگلوبی
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، که همه ویژگیهای عام حیات را در خود دارند و جزء بنیادی گونه های بیشمار هاحیاتی یا تک یاخته 

تجزیه دی اکسید کربن خوراک کمک آب و آفتاب و ؛ آنها که با گشتند ظاهردو گونه  بهحیاتی اند، از آغاز 

ته تک یاخ(، و آنها که از یاخته های گیاهی تغذیه می کردند )تک یاخته های گیاهی)می ساختند خود را 

یاخته های گیاهی نه تنها مشکل تغذیه که نیاز به اکسیژن را هم برای یاخته های جانوری (. های جانوری

صورت  در؛ و بود آزاداکسیژن  فاقدزمین عمل فتوسنتز آنها  وکردند؛ زیرا پیش از گیاهان  برطرف

 :یاخته های جانوری را نداشته است ازتوان پشتیبانی هیچ وجه  بههم آنقدر ناچیز بوده که وجود 

"در آغاز پیدایش زمین اکسیژن بصورت آزاد در هوای محیط وجود نداشت و کلیه اکسیژن های زمین در قشر خارجی 

دریاها و در درون اسید کربنیک مخفی و شناور بود. بنابراین کلیه اکسیژنی که ما امروزه مصرف می کنیم آن و در آب 

 (.۷۴و  ۷۳ص  آفرینش انسان، )موریسن، راز از پرتو وجود نباتات در دسترس ما گذاشته شده است"

دوران پس  ازاوت متف بکلیاز پیدایش حیات  پیشزمین  جو ،گازها کمیمقدار  و ترکیب ،انواعاز نظر 

میان یاخته های گیاهی و جانوری  کهتبادلی شگفت انگیز جوی پیش از حیات با  اما شرایط .از حیات است

های  یاختهآنچه  اند. بودهسامانه واحدی وابسته به یاخته  گونههر دو گویی  کرد؛ ، تغییرگرفتشکل 

های جانوری  یاختهو آنچه  های جانوری بود؛ یاختهند )اکسیژن( مورد نیاز اداز خود بیرون می د یگیاه

جهان زیستمند یک سامانه  د.رمی ک برطرف راهای گیاهی  یاختهند )دی اکسید کربن( نیاز ادپس می د

. تناسب و تعادل دو گاز حیاتی اکسیژن و دی اکسید است با تقسیم کاری طبیعی کفا نوین تکاملی خود

ندیشمندان را به ااز  بسیاریمیان دو گونه گیاهی و جانوری،  متقابلاکمال کربن، و تقسیم کار طبیعی یا 

جانوران اکسیژن  .است کردههدایت  آفرینش" نظم هدفدار" حیات" وهوشمندانه  "طراحی نظریهجانب 

مقدار گاز دی اکسید استنشاق می کنند و دی اکسید کربن بیرون می دهند؛ زندگی گیاهان نیز بسته بهمان 

کربن است که با بازدم جانوران در هوا موجود است! در برابر، گیاهان نیز که دی اکسید کربن موجود 

به مقداری که حیات جانوران به آن وابسته  درستدر هوا را می گیرند، اکسیژن از خود بیرون می دهند؛ 

نابودی  وسوزی  آتشبا خطر  یات گیاهی(ح) "سبز دنیای"، اکسیژن فزونی یابد اگر !نه بیشتر و است

 بر خفگی مشکل به )حیات جانوری(" سرخ دنیای" بگیرد، پیشیکربن  اکسیداگر دی  و می شود؛ مواجه

 نور .27تشبدنبال خواهد دا هم رابرای آن دیگری  ، مخاطرهایندو از مخاطره برای هر یک و خورد؛ می

درونی تغذیه  نظام سوی دیگر، از تکمیلی شگفت انگیز است. تقابلو  تعاملخورشید نیز پشتیبان این 

 ،(تغذیه جانوران گوشتخوار از جانوران گیاهخوار و جانوران گیاهخوار از گیاهان، تغذیهجانداران )

دو گاز حیاتی و مصرف  تولیدنوبه خود تعادل  بهمین می کند که أدو گونه حیاتی را بگونه ای ت تعادل

                                                           
خود باور نکرده و با تخریب محیط زیست طبیعی  را تطبیع درونیپیوستگی  هممحیط زیست و  ضروری تعادل یکه انسان امروز افسوس  27

    !به ریشه خود می زند تیشه طبیعت، متوازندر چرخه  بیجا دخالت و
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مثل را هم در  تولید این دو شاخه حیات به تنفس و تغذیه محدود نمی شود؛ تعامل !دگردحفظ  نیز نامبرده

با توجه بدینگونه،  می شوند. آنهاتلقیح  عاملگلها  شیره دریافتازای  درکه حشرات  آنجا بر می گیرد؛

 دوو نیز بده بستان بسته و ضروری  ،و دی اکسید کربن اکسیژن حیاتی گاز دومتوازن  و نسبی مقداربه 

بر  حیات پیدایشخودبخودی  وتصادفی  تبیین ،تولید مثل و کار تنفس و تغذیه در جانوری و گیاهی شاخه

    گردد: میدشوار  بسیارروی کره زمین 

و کربن و هیدروژن )اکسیژن و نیتروژن "از میان میلیونها احتمال حتی یک احتمال هم نمی رود که همه این گازها 

در آن واحد در سیاره ای جمع شوند و مقدار و کیفیت آنها هم بطوری متعادل باشد که برای حیات کافی  (و مشتقات آنها

باشد. از طریق علمی توضیحی در باره این راز طبیعت نمی توان داد و اگر بخواهیم بگوییم همه این نظم و ترتیبات 

 ؛(۴۴ص  ،منبع )همانتدالل کرده ایم" تصادفی بوده آنوقت برخالف منطق ریاضی اس

آیا می توان باور کرد که فقط بر حسب اتفاق یک سلول منشأ حیات حیوانات و سلول دیگر ریشه و اصل نباتات گردیده "

نکته جالب توجه تعادل بسیار دقیق و عجیبی است که بین حیات حیوانی و نباتی برقرار شده است... تقسیم سلولها  است؟

و حیوان یک موضوع بسیار عمده و اساسی برای اصل حیات است و بدون آن ادامه حیات غیر مقدور می شد؛ بین نبات 

به این معنی که اگر حیات منحصر به حیوانات می بود، اکسیژن زمین تماما مصرف می شد؛ و اگر منحصر به نبات بود 

 ،منبع همان)هر دو طبقه از جانداران می بود"  همه اسید کربنیک زمین بکار می رفت و نتیجه این قضیه مرگ و تباهی

 (.۷۳ص 

تکثیر و ماندگاری به تر تقسیم یاخته های گیاهی و جانوری به نر و ماده است که انگیزشگفت  هااز این

  انجامید:  حیات

 )نفوس انسانی، و از خودشان گیاهان() از آنچه از زمین می رویاندجفت آفرید؛ ها را  پدیده"پاک است خدایی که همه 

  (.۳۶یس، )" (ها جفتیافتن  و طبیعت پهنهبرای جستجو در انسان  تحریک) ( و از آنچه هنوز نمی دانندحیوانی و

دارای  پیش از آنها پدید آمدند، که که آیا تک یاخته ها یا اجزاء بنیادی گونه های جانوریپرسش علمی  این

انعطاف پذیر بوده و از قابلیت تبدیل ها تک یاخته است؛ اما هنوز پاسخ روشنی نیافته شعور هستند یا نه، 

 برخوردارند:  نیز

"هر سلولی که در بدن موجودات جاندار بوجود می آید باید خود را آماده سازد که گاهی بصورت گوشت در آید و گاهی 

در آید و گاهی به قالب بصورت پوست، گاهی مینای دندان را تشکیل دهد و گاهی اشک چشم را، و گاهی بصورت بینی 

 "برای انجام وظایف آن مساعد استکه در آورد ن شکل و کیفیتی ا. در اینجا هر سلولی موظف است خود را بهمگوش

  .(۷۸و  ۷۷ص  ،منبع همان)
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 صد بدن انسان، در هر سلول در بدن یک موجود زنده، نماینده آن موجود و دارای همان هویت است. پس

    هویت انسانی را نمایندگی می کند!آنها  ازهر یک  کههزار میلیارد سلول وجود دارد 

گشتند؛ به شبکه مخابراتی هم مجهز محیط زیست ند و در پی توسعه دیاخته ها در آبها شناور شباری، 

رو به گیاهی و جانوری تک یاخته ها در هر دو گونه یاخته های عصبی گردانندگان این شبکه اند. 

های دستگاه، جانوری گونهدر با پیدایش پر یاخته ها ، فرآینداین  پایانگسترش و پیشرفت گذاشتند که در 

. با آنکه پدیدار شدند)مرکز اطالعاتی و عملیاتی( اعصاب  ومغز  دستگاهتناسلی و نیز  ،ی، گوارشتنفسی

چگونگی پیدایش و پیشرفت این دستگاهها در جانداران همچنان در پرده ابهام قرار دارد و نیازمند پژوهش 

با پیشرفت دستگاه است.  جهشهای تکاملی پی در پی در راستای هدفی تعیین شده گویای، استبیشتر 

در جانداران عالی پدید آمد و رو به پیشرفت  نامشروطو سپس مشروط مرکزی اعصاب، سیستم انعکاسات 

 در جانداران عالی غلبه با انعکاسات نامشروط است...البته  ؛ ونهاد

 ناپذیر است؛ توقفروند گسترش کمی و کیفی ماده  آنستکهایم  هآفرینش جهان آموخت آغاز ازتاکنون  آنچه

در این روند، همچنین نظم پیچیده تری بر . کندجانبی معین هدایت می  هآنرا ب الیزالگویی اراده ای 

تکامل حیات نیز پس از طی مراحل آغازین خود شتاب بیشتری گرفت  .گردد میهای نوپدید حاکم سامانه 

 گوناگون ماهیهای از دریاها و نددش پدیدار داران مهره ،از پیدایش حیات سال ونهایمیلگذشت  از پسو 

 گسترش. به عرصه آمدند پستانداراننهایت  در و پرندگان خزندگان، زیستان، دوبه ترتیب  سپس شد؛ پر

 . سال پیش بر می گردد میلیون ۵۰۰حدود  در کامبرینبه دوره زمین شناختی  جانداران چشمگیرتنوع  و

 لذا ؛ ومیلیون سال برآورد کرده اند ۵۰۰کم  دست از پیدایش نخستین جانوران دریایی تا ظهور انسان را

 چندانی کمکحیات  آمیزساز و کار پیچیده و راز  بویژه و آفرینشفهم دستگاه  بهایندوره  ازگذر سریع 

 آغازینمراحل  به کوتاه بازگشتی با انسان، ظهورزمینه های  پیشبررسی  از پیش ،بنابراین کند. نمی

تکامل جهان زیستمند  زیرا پدیده شگفت انگیز را بازنگری می کنم؛ اینو کارکرد  ماهیت حیاتپیدایش 

؛ تنوع حیرت انگیز گیاهان و جانوران را بدنبال داشت کهگرفت  بیشتریورود به خشکی شتاب آغاز  از

در متن تکاپو و  ،باری .است داشتهمبهم نگه  کماکانبنیادی حیات را  ویژگیهایشتابان  گسترشاین  و

به این جهان پایداری بخشید؛ این  DNA ملکولهای گسترش و پیشرفت جهان نو پدید زیستمند، پیدایی

را از جانداران  ،پیدایی نقطه عطفی کیفی در تکامل خصایص بنیادی حیات بود؛ نیروی خود بازسازی

. را در متن تغییر و تحول پیوسته تأمین نمودو ماندگاری ثبات و برخوردار ساخت نظم و هماهنگی عالی 

DNA  ملکولهای این نیرو را نمی توان تماما بههر چند شالوده نیروی خود بازسازی جانداران است؛ 
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DNA ییایو پو رییکارکرد قانون عام "ثبات در متن تغ ازبارز پروانه نمونه ای  زندگی. نسبت داد "

  :است

"زندگی پروانه بصورت کرم شروع می شود. کرم پروانه با حرص و اشتهایی وافر غذا می خورد و دوره بلوغ را می 

پیماید و در همان حال دور بدن خود را با لعاب ابریشم مانندی می پیچد و تشکیل پیله می دهد. قسمت اعظم این انساج 

ند، بطوریکه تا بحال هیچ شیمیدانی قادر به تجزیه این ترکیب لعابی با سلولها ترکیب شده و مخلوط جدیدی درست می ک

نشده و تفاوتی مابین اجزاء مختلف آن نیافته است. در مواقع مناسب سلولهای زنده پیله در صدد ترکیب و اختالط تازه 

گی می باشد. و بر می آید و بتدریج پیله تبدیل به موجود جدیدی می شود که دارای همه اسباب و عوامل الزم برای زند

پس از چندی دهان پیله باز می شود و موجود زیبا و خوش آب و رنگی بنام پروانه پا به عرصه وجود می گذارد. بالهای 

ظریف پروانه مرکب از لوله های متعددی است که خون در آنها تلمبه زده می شود و پس از آنکه همه آن لوله ها مبتلی 

نقطه های رنگینی که بر روی بال پروانه دیده استعانت آنها در هوا به پرواز می آید. از خون شد و باد کرد پروانه به 

می شود، از قرمز و قهوه ای و سبز و زرد، درست در همان محلی واقع شده که قبال در بال پروانه اولی وجود داشته 

بال والدین آنها سر سوزنی تفاوت ندارد و در زیر ذره بین بدقت مشاهده کنیم، خواهیم دید که با  رااست و اگر بال آنها 

این چه نیرویی است که در نهاد نطفه به ودیعت گذاشته شده که به سلولها . هر کدام نسخه بدل دقیق دیگری می باشد

علمای طبیعی... هیچ اطالع صحیحی در باره ...  فرمان می دهد و آنها هم مانند سربازی مطیع فرمان آنرا اجرا می کنند؟

ت نطفه ندارند و اطالع آنها از سلول شروع می شود در حالیکه سلول فقط بمنزله محفظه ای است که نطفه در آن ماهی

هنوز علم نتوانسته است این نکته را حل کند که چگونه چند میلیون ذرات ریز میکروسکوپی که در میان سلولها جا دارد. 

 ص آفرینش انسان، راز موریسن، کرسی) "نمایندجا گرفته اند بر حیات و موجودیت کره ارض حکومت می 

 (.       ۱۳۵و  ۱۲۷،  ۱۲۶

و شگفت انگیزی  به طور روزافزون وهمزمان آنچه از آغاز روند پیدایش، پیشرفت و گسترش حیات 

و شبکه گسترش مناسبات نیز استحکام رشته های پیوند موجودات زنده با محیط طبیعی و  ،رشد می کرد

هماهنگی و تعامل دو جانبه با محیط بیرونی در جانداران پیشرفت بود. های ارتباطی درونی و بیرونی آنها 

؛ بگونه ای که آنها می توانند در برابر تغییر شرایط محیطی تاب بیاورند و به پیشرفته کامال بارز است

  اند. " نامیدهگرم خون" راجانداران این دسته از  . زیست شناسانحیات خود ادامه دهند

 

 ظهور انسان  هایزمینه  پیش

 ؛ ولیو زیست شناختی روبرو بود محیطی موانعبا میان آنها  ازظهور انسان  و عالیپیدایی جانداران 

 بویژهاز این قرار است که خزندگان غول پیکر و  داستان .سازی شد زمینهاز حادثه ای معنا دار  پس

 ؛ درزمین با همه منابع زیستی اش در اسارت آنها بود و دایناسورها بر کره خاکی پادشاهی می کردند
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 مطابقزمین شناختی  مطمئن اسناد بود. شدهیک اقیانوس تشکیل  وتنها از یک قاره  ما سیارههنگامی که 

میلیون سال  ۵۰گویند که حدود  میبرآوردهای نوین  و (۱۹۸۰) آلوارسو والتر  لوییس اولیه تخمینبا 

 ( قرارشهاب آسمانی )یک کوچکدنباله دار و یا سیاره ای  هستار یک اصابت معرض در پیش زمین

و  گردکه دهها سال  معادل صد میلیون مگا تن() هچنان سنگین بود همبرخوردها  شدت و گرفته است؛

زیستمند  جهان اعظم بخش .است هین شدزم بر آفتاب مانع تابشگرفته و  فرازمین را  جو غلیظ یغبار

و نفوذ آب  زمین یخشک یجیباز شدن تدرو  جابجایینامبرده به  حادثه ؛ اماکام مرگ رفت هروزگار ب آن

وحش  حیاتوزن  سنگینن هاپادشا. انداخت نوینیحیات را در مسیر تکاملی  و زمین ، ودیانجام آندر 

میان  بود، از ندین تن گوشت و گیاهچبر  بالغ آنها روزانه خوراکتن وزن داشتند و  ۷۰از  بیشگاه  که

 ازنه  و نه نیروی تحرک داشتند که بتوانند خود را به سرزمینهای گرم جدید برسانند؛ دایناسورها رفتند.

جانوران در تغییر  از انبوهی دایناسورها ومرگ  با بودند. برخورداریافته  تغییر شرایط با تطبیقتوان 

انداران ج پیدایششد و زمینه  شکستهجهان زیستمند  دربست تکاملی  بن ،یط زیست محیطیشرا ناگهانی

در زمانی زندگی می کردند که جانداران عظیم الجثه  اینآنکه  با !گشتنهایت انسان هموار  درو  عالی

این  ؛ وهر پنج قاره یافت شده است در آنها استخوانهای امروز شت،ازمین تنها یک خشکی و یک دریا د

 آن( درجدا شدن بخشی از پوسته  و زمین برآسمانی  جرم آثار اصابت)تی اخبا اکتشافات زمین شن یهنظر

رابطه  بر نیز ابتدا این نظریه را نپذیرفتند درآنها که  حتی اینهمه، با جغرافیایی مکزیک تقویت شد. حوزه

   داشته اند. أکیدت دایناسورهامیان جدایی قاره ها و تغییرات جوی با مرگ ناگهانی 

خشکی زمین  جیشدن تدری بازو  جابجایی از آن، زمینبخش  نازکترینجدا شدن  و حادثه نامبرده بدنبال

بود  استواییحادثه  پیش ازکه  ای ناحیه شد:ض وهم ع قدیم یو استوا ینقطب جای شد. آغازنفوذ آبها  و

 وگرمسیری  ورانو جان درختانهای بجا مانده  پیکر وجود بالعکس. گردید؛ وبه قطبین امروزی  تبدیل

پهناور و منابع سوخت  شنزارهای و یکسو، از و تایگا سیبریذغال سنگ و گاز در  زیرزمینیمنابع 

 حرکت گواهی بر درستی این نظریه است. سوی دیگر، از نواحی نزدیک به استوای امروزی درفسیلی 

، این آغاز شکل گیری قاره ها بلکه ی قدیم محدود نماند؛جابجایی قطبین و استوا به البتهپوسته زمین 

 ،آسیاقاره  سه بر داده های زمین شناسی، بنا رودهای کنونی بود. و دریاها ،اقیانوسها ها، کوهها، جلگه

به قاره امریکا نیز بسیار  و هپیوسته بود یکدیگر به هنوزمیلیون سال پیش  ۲۰ حدود در و اروپا آفریقا

این از  نشانیبر روی زمین  مشابه گیاهی و جانوری()گونه های حیاتی از  بسیاری توزیع .بودندنزدیک 

 متفاوت، اقلیمی شرایطو  ویژگیها از آنکه خشکیها از هم باز شدند، پس ؛ امادهد می بدست قبلیپیوستگی 

 .. رقم زد.زیستی  یرا در گونه ها تفاوتهایی
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 ومتدا زیرا ضروری بود؛تحقق اهداف آفرینش  برای، آبها میان در زمین خشکیهایشدن و گسترش  باز

 وخشکیها  میانآب در  نفوذ جغرافیایی، تغییرات نیازمند ، همچنیناز حادثه نامبرده پسو تکامل حیات 

وابستگی  ، وگیاهان در مراکز خشکی رشد . عدمبود باقیمانده جاندارانبرای گیاه  و آب الزم مقدارمین أت

پیکر  غول خزندگان ؛ وجودمخاطره افکنده بود بهرا در مراکز خشکی  حیات کل حیات جانوری به آنها،

نمونه  شد، آغاز مرگبار ایکه با حادثه  اضروری راهگش تحولاین  بر علت شده بود. مزید همپرخور 

نشانه دیگری  البته و است از تطبیق و تعامل دو جانبه طبیعت بیجان و جاندار با یکدیگر، یشگفت دیگر

پاسخگوی  جانبی طبیعتکه گوید  می روشنی به امروزش دان. آفرینشهدفمند  و پویا نظماز هدایت شدگی 

 ند تاا هدرا پشت سر گذارمتناسب  وتحوالتی هماهنگ کائنات  زمین و است؛ وحیات تکاملی  نیازهای

باز پی  شکافهای بسیار در پوسته زمین در ،باری !آیدشرایط زیست انسان فراهم ظهور و  یزمینه ها

سطح  درو بلندیها )کوهها و دره ها( را  هاشدن تدریجی خشکیها از هم و چین خوردگی هایی که پستی 

محیط طبیعی پیرامون  زیستمند وکه بیانگر تطبیق متقابل جهان  تحوالتی هستند پدید آوردند؛ همگیزمین 

 باشند: می آن

  ؛(۳۱و  ۳۰آورد" )نازعات، چراگاه بر د و از آن آب و یپس بگستراناز آن "و زمین را 

"و )کوهها را چون( لنگرهایی در زمین بنشاند تا از لرزش زمین آسوده باشید، و نهرها و راهها پدید آورد تا در زمین 

 ؛(۱۶و  ۱۵( و با )نور( ستارگان هدایت می شوند" )نحل، شب درانه هایی )که مردم راهنمایتان باشند و )نیز( نش

  ؛ (۷و  ۶" )نبأ، نگرداندیم؟)نگهبان آن(  هایی میخچون  را کوههاچون مهد )آسایش و پرورش( و "آیا زمین را 

" )گیاه( موزون در آن رویاندیمچیز  هر ازو )کوههایی استوار کردیم( م یافکندلنگر هایی "و زمین را بگستردیم و در آن 

 ؛(۱۹)حجر، 

؛ و در آن راههایی برایتان بنهاد؛ و از آسمان آبی فرستاد و بدان و آماده ساخت("آنکه زمین را برای شما بگسترانید )

 (.    ۵۳گیاهان نیز نر و ماده دارند(" )طه، می دانیم که  )آب( جفتهایی از گیاهان گوناگون بر آورد )امروز

 زیو رازآم زیشگفت انگ یدر رده پستانداران، جهش یستیز یو تکاپو شیسال پو ونیلیدهها م انیپا در

 یپا به هست شیهزار سال پ ۴۵در حدود  یرخ داد و انسان کنون بشر()ن امیان عالی ترین جاندار در

او  نیشیصورت پ ایگسترده، کماکان منشأ و خاستگاه انسان  یو نظر یتجرب قاتیتحق رغمیعل امانهاد. 

 هیخاستگاه اول یند. زمانهستقابل اثبات  ریمتضاد و غ نیزمربوطه  یها و باورها هیفرض ونامعلوم است؛ 

شباهتها در  یپاره ا گر،ید یدانند. از سو یم انهیخاور م ایو  قایو امروز در شرق آفر ایانسان را در آس

دو موجود انداخته است؛  نیا یرا به فکر قرابت نژاد یشمندانیاند ربازیاز د مون،یساختمان بدن انسان و م

دانشمند مسلمان  هیابن مسکو ن،یاز دارو شیپ در اروپای معاصر نیست. دارویننوآوری  ،فرضیهاین  و
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"تطور  هی(. اما فرضرانیفلسفه در ا ریس ،یدانسته بود )اقبال الهور تیرا مرز انسان یمونیم یزندگ زین

 انهیدر م اثبات شده یانتقال یدارد، از نبود گونه ها یو مخالفان متعصب افقانبه انسان"، که مو مونیم

نما"  مونیم یانسان نما" و "انسانها یمونهایدر باره "م کهآنچه  همهو انسان در رنج است؛ و  مونیم

گمان و  حدس و هیبر پاشوند،  یم یکه نقاش یا رهیتکامل زنج یمدلها بویژهشود، و  یگفته و نوشته م

و  قیدق یاستناد شده معدود هرگز نشانه ها فسیلهای. آن نامطمئن است یلهایدلخواه از فس یها یسازباز

مزبور،  هیآنها بدست نتوانند داد. فرض انیم یزمان یو توال یرابطه تکامل ،یطیاز اشتراک مح یمطمئن

 یشرفتهایپ یدر پ زین آن( دلخوش بود که ونیکرومان) یکنون یبه انسانها نئاندرتال یبه تکامل انسانها

 یستیهزار سال همز ۱۵دو گونه انسان حدود  نیا رایاعتبار شد؛ ز یب یبکل کیو ژنت یشناس نهیریعلوم د

 زیآنها را ن یشاوندیخو یحت کیژنت قاتینتواند بود. تحق یانسان کنون یایداشته اند و لذا انسان نئاندرتال ن

تا انسان،  مونیاز م یا رهیتکامل زنج یمدلها وستهیپ ه،یفرض نیا شیدایاز زمان پ ،یبار .کرده است ینف

تصور شده بود،  رهیزنج نیدر ا یکه حلقه ا یلیفس ای دیجد ی( اسکلتیجعل ای یقیهر بار با کشف )حق

فالن  ای مونیتکامل فالن م تیبر حتم یلیدل کیولوژیو ب یشباهت ساختمان گر،ید ینمود. از سو رییتغ

است،  دهیعنوان گرد یمذهب یدگاههاید یکه در برخ مونیانحطاط انسان به م ایانسان نما به انسان، و 

 گوید: می سونیباره، مور نینتواند بود. در ا

 (. ۱۳۱ص  آفرینش انسان، راز) رسد" ینم ییدر باره حلقه مفقوده بجا قیتجسس و تحق نستکهی"آنچه مسلم است ا

"تکامل  هیفرض یبرا یمناسب نیگزیجا ت،یبزرگ و پرش مانند" به جهان انسان یمتوال یجهشها"

 ییبزرگ، زمان جدا یجهش تکامل نیبر آخر ابتداپژوهشها  دیبا یم هیپا نیو بر ا ؛" تواند بودیجیتدر

این زمینه  در پرسشها. متمرکز گردد تیتحول به جهان انسان یو چگونگ ت،یوانیح یایانسان از دن

   .اندشناس نگرفته  نشناس و انسا ستیاز جانب دانشمندان ز یروشن یهمچنان پاسخها ولی بسیارند؛

آنچه عموم انسان شناسان بر آن همداستانند آنستکه  ،أ انسانزمینه منش در ینظر یدر متن همه جدالها

را بر  کیولوژیگشته و مراحل تکامل ب داریپد عتیطب یو بغرنج تکامل یطوالن ندیفرا انیانسان در پا

از انسان  شیکه پ دیآ یبر م نیچن زیاسالم ن انیشوایقرآن و سخنان پ اتیاست. از آ مودهیپ نیزم یرو

 هیکه شب ییهاکرده اند؛ بشر یم یزندگ نیزم یاز بشر )انسان نما( بر رو یمتعدد یگونه ها ،یکنون

انسان به  مربوط یتکامل اتیمفصل فرض یداشته اند. بررس یوانیح یخو ی( بوده ولیانسان )بشر کنون

 گردد. یواگذار م بعدیمرتبط، به دفتر  ثیو احاد اتیآ نیزاو، و  یوانیو اجداد ح

 آگاهی نیرویبه  ؛( مجهز شدکالمدستگاه عالئم ثانوی )که به  استجهان زیستمند  در موجودتنها  انسان

را و فلسفه وجودی خود و پرسش از چرایی و چگونگی پیدایش جهان  ؛یافت امتیاز انتخابو  منطقو 
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در قرآن تنها پس از  خداونداست که  چنانشگفتیهای هستی شناختی او  و انسان برتر ارزش. آغاز کرد

 :(۱۴منون، ؤمنامد ) می "برترین آفریننده" را خودمی گوید و  "آفرین"آفرینش انسان است که به خود 

" همانا انسان را در نیکوترین ساختار آفریدیمسوگند به انجیر و زیتون؛ سوگند به کوه سینا؛ سوگند به این شهر ایمن؛ "

 . (۴)تین، 

و  عالی کیفیت با عصبیدستگاه  و مغز انسان اندام در و ؛استویژه و بهینه شده ساختار فیزیکی انسان 

 سیستم و ،دستگاه مغز و اعصاب ،بیوفیزیکهر روز شگفتیهایی از  .کند می نمایی خود اش پیچیده بس

آنگاه که  ؛ زیرابنظر می رسد این شگفتیها بی پایان باشندو انسان کشف می شود، و ایمنی  یگوارش

به بسیاری از  هنوز می نگاشت، " راناشناختهانسان موجود " کتاب الکسیس کارلدانشمند زیست شناس 

اعضای درونی و بیرونی بدن انسان به بهترین و مناسب ترین شکل ممکن  نیافته بود.علم  این شگفتیها

جایگزینی  مدلنمی توان  واقعا ؛ ودر کنار هم قرار گرفته و در هماهنگی شگفت انگیزی با هم کار می کنند

اما این ساختار پیچیده گرداند.  "کارآمدتر"و  "بهتر"را که این ساختار داد پیشنهاد برای دستگاه آفرینش 

    است: گشتهبهینه تکاملی بر روی زمین و در مسیر تاریخ معین مراحل روانی در  –فیزیکی 

جمع می گرداند؛ سوگند )از جنبندگان که( ! سوگند به شفق؛ سوگند به شب و آنچه (یدکه می پندار) "نه؛ اینگونه نیست

" رسید(بهر آینه شما از مرحله ای به مرحله ای دیگر تحول می کنید )تا به کمال به ماه آنگاه که بدر کامل می شود؛ 

 ؛(۱۶ – ۱۹)انشقاق، 

( و این سرآمد تعیین برسیدتکامل نهایت سپس سرآمدی مقرر داشت )تا به "او آنکسی است که شما را از گل بیافرید؛ 

  (.۲" )انعام، شده نزد اوست )تنها او از آن آگاه است(

تکامل  .رسید هستیبا  وحدت بیشتریبه  خودو اجتماعی  روانی – فیزیکیتکامل در هر مرحله از  انسان

جانشینی "ساز جهشی بزرگ شد و او را تا مقام  زمینهدر واپسین مراحل  انسان اعصاب ومغز  دستگاه

 فرهنگو  تمدنانسان است که می تواند  تنها این ،زمینی زیستمند طبیعت در باال کشید. "زمین درخداوند 

 حقیقتانسان است که می تواند  تنها بخشد؛ ترقیزندگی خویش را در همه ابعاد فنی و اجتماعی  و بسازد

  .کند رهبری آگاهانهگردد و خویشتن را  آزادجبرهای طبیعت  ، ازکند تعقلرا  وندخدا، هستی را در یابد

آنالیز  ،: دریافت اخبار محیطاست عهده دارحیاتی را  امورو اعصاب کار هدایت و تنظیم  مغزدستگاه 

 اعصاب در و مغز دستگاه پیشرفت بابر کار آنها.  نظارت و هدایتو  داده ها، صدور فرمان به اندامها

 زیستمند جهان در .بیشتر می شود نیزآن  ابعادو تر  دهگستربا جهان  هماهنگیو  وحدت دامنه ن،اروجان

به که  بود انعکاس های نامشروطدستگاه  ،نخست ترتیب تکامل یافت. بهسه گونه دستگاه هدایت و تنظیم 

به حفظ خود )صیانت ذات( و حفظ نسل که  ؛ واکنشهاییختجاندار با محیط می پردا ثابتتنظیم روابط 
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 این فرماندهی مرکز. غددی ترشحات و ضربان و نمک و قند تنظیمقبیل  از دشمی  )تولید مثل( مربوط

جاندار را با که  بود انعکاس های مشروطدستگاه  ،دومست. اقشر زیرین مغز انسان  در انعکاسها گونه

. این دستگاه ظریفتر و پیچیده تر که بر روی دستگاه پیشین ساخته شده 28سازگار می گرداند متغیرشرایط 

گسترده تر جاندار با محیط راه می برد. جاندارانی که مجهز به این دستگاه  وحدتاست به تطبیق و 

زمین لرزه، توفان و...( را پیشاپیش  ،خطرات )شکارچی، بارانتوانند  می هستندپیشرفته رهبری کننده 

بر دستگاه و تنظیم  هدایت عالی ترحس کنند و در برابر آن واکنشهای الزم را انجام دهند. این دستگاه 

ایینی مسلط می شود. در انسان دستگاه رهبری کننده عالیتری بر ایندو سوار است )در قشر فوقانی مغز( پ

از دنیای حیوانی  خروجکه به  یندیآفر؛ است شدهحیرت انگیز انسان با محیط منجر وحدت  وکه به تطبیق 

 زمینی، ندارجا طبیعتو تنظیم در  هدایت دستگاهترین  عالی این .انجامیدطبیعت از جبر  انسان آزادیو 

 احتماالشناسان پیرو نظریه تکاملی می گویند که  زیست دارد. نام ناطقه() کالمی یا عالئم ثانویه دستگاه

 گردیدهانسان در پی جهشی در میان آخرین شاخه حیاتی ماقبل انسان مجهز به این دستگاه عالی هدایت 

برای  ،لوف(پاؤآزمایشهای ) است الزم شدنتحریک  برایاگر برای سگ صدای زنگ یا بوی غذا  است.

 می گردد. بر تعمیمو  تجریدو  انتزاعمغز انسان در به توانایی  ویژگیاین  غذا کافیست؛ و کلمهانسان تنها 

پیدایش سیستم کالمی در مغز انسان، که نقش رهبری کننده دارد و تعیین کننده رفتار اوست، پایه 

 ؛گشت پیشرفتهای شگفت انگیز او در دانش و فرهنگ و صنعت و هنر شد و زمینه ساز رهبری جهان

 :جانشینی خداوند و امانتداری او

 کسی آیا گفتند فرشتگان() دهم؛ می قرار جانشینی زمین در من که گفت را فرشتگان پروردگارت هنگامیکه( آر بیاد")

 تقدیس و ستایش ترا ما باشد( تواگر هدف ستایش ) آنکه با بریزد خونها و کند فساد( زمین) آن در که گماشت خواهی را

 فرشتگان بر آنرا سپس .آموخت آدم به را نامها همه( خدا) و ؛دانید نمی شما که دانم می چیزهایی من گفت( خدا) کنیم؟ می

 (.          ۳۰ – ۳۱ بقره،" )گویید می راست اگر سازید آگاه ایشان نامهای از مرا گفت و کرد عرضه

با ساخت ابزارهای دقیق می تواند عالئم را از دور ترین نقاط گیتی دریافت کند و روابط انسان  اکنون

بسط دهد و جهان را مسخر خود و نیازهایش سازد. انسان در دو جبهه طبیعت  کیهانخود را تا سراسر 

از اسارت  ابزار سازیو  دانش فنیو اجتماع با تضادها و شرایط بنده ساز درگیر است؛ با پیشرفت 

از  شوراو  قسطو  عدالتو  حقاجتماعی شدن و توحید به  ایمانجبرهای طبیعت آزاد می شود، و با 

ره می پوید. رفتار انسان  کمال مطلقبیرون می آید و بسوی زورمداران  اسارت جبرهای اجتماعی و

 اخالق و منطق یا دستگاه ارزشی وتحت الشعاع سیستم کالمی انسان  درغرائز آگاهانه است نه غریزی؛ 

جهان انسانی هنوز هستند مکاتب و گرایشاتی که این ویژگی را درک نکرده اند و  ،اینها همه با. هستند او

                                                           
 صدای با همواره غذا دنورآ اگر. کند می ترشح دهانش بزاق و بیند می را غذا گرسنه سگ هنگامیکه سگ؛ روی بر پاؤلوف آزمایشهای  28

   بی موقع آورده شود. غذا یا و نباشدکار  در غذاییهنگامیکه  حتی کند؛ می ترشح زنگ صدای با سگ دهان بزاق باشد، همراه زنگ یک
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کسی است که نیروی فیزیکی و چنگ و دندان  با حاکمیترا با قانون جنگل تبیین می کنند که در آن 

! اما تطبیق قانون عام "انتخاب طبیعی" در جامعه انسانی ویژه (اجتماعی داروینیستهای) داردتیزتری 

آگاهانه و ارادی است: حاکمیت و برتری با ارزشهای برآمده از سیستم برتر رهبری  ،انتخاب این واست؛ 

 :دارد "فطرت"که ریشه در  "لمه پاکک"کننده انسانی است؛ 

( میوه) ؛ خوراکپا برجا و شاخ و برگش در آسمان است (زمیندر ) اش ریشهدرختی پاک است که  مانند پاک کلمه "...

روی زمین بر جهیده  ازناپاکی است که  درختکلمه پلید  مانند اما() ... وبه اذن پروردگار خویش می دهد پیوسته راخود 

آنها را که ایمان آورده اند  . خداباد است(فرمان  زیر) نیستو قرار  آرام ؛ آنرابی ریشه است و میوه ای نمی دهد() است

 .(۲۴ – ۲۷ ابراهیم،) "...گفتار استوار در زندگی دنیا و آخرت پایدار می دارد هب

 کارکرد گسترده ای در دانش زیست شناسی داشته است، که طبیعی"، "انتخاباصطالح نارسایی  شاید

ژرفتر و روشن تر از ، بسیار گسترده تر تسویهواژه قرآنی  است.جانبه  دو تطبیقبدفهمی قانون  عامل

تغییر و  پویشواژه های کاربردی "انتخاب طبیعی" و "تبدل انواع" در زیست شناسی، جهت و کیفیت 

 در پدیده های زیستمند را می نمایاند: 

"به مقتضای صفت رب االعلی... موجودات جهان طبیعت پیوسته از مرتبه و صورتی به مرتبه عالی تر در می آیند: 

خلق و تسویه، تقدیر و هدایت ... خلق، ترکیب شکل یافته و صورتی است که در زمینه ماده مستعد پدید می آید. تسویه، 

دی در حد خود و تنظیم حرکات و فواصل و نسبتهاست... یکسان و هماهنگ نمودن اعضاء و اجزاء و قوای هر موجو

تسویه متضمن تبدل و تحرک بسوی کمال و نظم برتر می باشد... تقدیر و هدایت، فعل و صفت رب را در مرحله کاملتر 

 ترکیبات و صورتها می نمایاند" 

 (. ۷ – ۸پرتوی از قرآن، جلد چهارم، ص  محمود طالقانی، سید)

انسان که آیا  آیدپرسش پیش می  این باز، هدایت و تنظیم درونیتجهیز انسان به پیشرفته ترین دستگاه  با

   است: گفتهیک حدیث مشهور  در خداوند ؟بوده است جهان تکاملو  آفرینشهدف نهایی 

 ودم"؛ختو را برای  و را برای تو آفریدم؛ مخلوقات همه !آدم فرزند "ای

 گویند: نیزس اخداشن دانشمندان و

... در پس همه "مقصود نهایی از این  همه عواملی که بکار افتاده همانا خلق و تکوین قوای عاقله و مغز متفکره است

این تشکیالت و نظم و ترتیب ها مقصد و منظوری نهفته است و قادر متعال که ما او را خدا می نامیم این منظور را با 

می گذارد و شاید قصد و غرض اصلی از این برنامه و حوادث مختلفی که در طی  برنامه دقیق و مرتبی به موقع اجرا

اجرای آن پیش آمده همانا خلقت انسان یا اشرف مخلوقات بوده است. به همین جهت انسان در همه ازمنه و اعصار تحت 

ب کرده است که مخلوقی خداوند اوضاع و احوال جهان را طوری مرتمتعال قرار گرفته است و در احمایت و راهنمایی ق

 . (۱۷۵ – ۱۷۹ راز آفرینش انسان، ،موریسن) "صاحب مغز و تفکر بتواند در آن زیست کند
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بدن  درآنها مادی  خاستگاهصر تشکیل دهنده و نه ااست؛ اما نه عن اختیارو  عقلدو ویژگی بنیادی انسان، 

پیشرفت دستگاه مغز و  با ،انسانی ساختار ویژه و بهنیه شدهمی دانیم آنستکه  روشن است. آنچهانسان 

که از همه نیروی آمیز گشت  اسرارنیرویی مستعد پذیرش پرتو یا  ،اشدر واپسین مرحله تکاملی اعصاب 

فرایند تکامل فردی و اجتماعی انسان بر های شناخته شده طبیعت ناشناخته تر مانده است؛ نیرویی که در 

"پرتو عقل آنرا موریسن  است؛ شدهیده "روح" نام فلسفهتاریخ  درجسم مادی او غلبه می یابد. این نیرو 

 قرآن به "دم خدایی" تعبیر کرده است:؛ و است کل" نامیده

  ؛(۹و  ۷..." )سجده، آفرینش انسان را از گل آغاز نمود... سپس آراستش و از روح خویش در آن دمید"... و 

و دماغ او طوری تعبیه شده است که پرتو "عقل کل" یا آنچه  "ساختمان بدن او بی نهایت پیچیده و دقیق است؛ و مغز

 (.۶۸ص  ،همانجا) ما آنرا بنام روح می خوانیم، در آن به سهولت شعله افکن شده است"

سرچشمه ای آزاد ساخته است،  حدیتا محدودیتهای آن  واز تخته بند ماده انسان را که ویژه  یاین نیرو

قابل تبیین نیست. همین دم  همبخودی  تحول خود ودارد و به تصادف  فراتر از هستی مادی()بس واال 

 بدلیلگردانده است؛ موجودی که و "اشرف مخلوقات"  "گل سر سبد هستی"خدایی است که انسان را 

 ( است: طبیعتستایش از جانب فرشتگان )مبادی نیروهای لق یگانه هستی، شایسته اشناخت خ قابلیت

( آراستم و از روح خود در او دمیدم، برای او به سجده در آیید" )ص، هنگامیکه او را )انسان رارشتگان( "پس )ای ف

 (؛ ۷۲

؛ آنگاه )که به کمال رسیدید و آدم نماینده و نماد شما دادیم)شکل(  صورتبه شما را آفریدیم و سپس  ()انسانها"شما 

  .(۱۱" )اعراف، کردند مگر ابلیس که از سجده کنندگان نبودگردید( فرشتگان را گفتیم که آدم را سجده کنید؛ پس سجده 

آزاد و اندیشمند بشری و تا انسان و شمایل تکاملی آفرینش انسان از گل تا شکل مراحل از فوق قرآنی آیات 

 گل و الی() مواد آلیپیشتر راه پر جهش و پر پیچ و خمی را که تکامل از  البته؛ و استسخن گفته کنونی 

 .. گردید.پیموده است بطور مختصر بیان  های بیولوژیکتا پدیده 

وارد فاز نوینی شد؛ فاز ، هستی مادی است عصاره وفشرده  امام علی بگفته کهتکامل با پیدایی انسان 

 بزرگ تکاملی جهشاین  ساز زمینهی هستی پدیده ها هویتیا آگاهی به " نامها علم". اجتماعی و فرهنگی

 بقره،) رساند "زمین روی بر وندخدا جانشینی" مقامبه  را اواست؛ جهشی که  انسان درحیرت انگیز  و

زندگی اجتماعی انسان در ابعاد سیاسی،  کیفی –کمی و پیشرفت جغرافیایی گسترش  اکنون. (۳۰ – ۳۱

 جهانبخشهای دیگر در جهان است. رونده  باالپویش  تنهاچشمگیر ترین تکاپو و  ،اقتصادی و فرهنگی

ادامه در مداری بسته ( کماکان به هستی و تکاپوی خود مندو جهان زیست شیمیایی –مادی )جهان فیزیکو 
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؛ جز آنکه به تسخیر انسان در آمده و شرایط محیطی زندگی و پیشرفت ندارندرو به جلو  پویشی دهند و می

 او هستند: اجتماعی

از فضل او بهره شما و شود روان  در آن کشتی( تدبیرش و نظم به) فرمانش هبتا برایتان رام کرد که دریا را  خداست"

در این نشانه از آن اوست؛ آنچه در آسمانها و زمین هر ؛ شاید سپاسگزار باشید! و به تسخیر شما در آورد مند گردید

 ؛ (۱۳و  ۱۲" )جاثیه، هایی است برای مردمی که اندیشه می کنند

خویش را بر شما که خداوند هر آنچه در آسمانها و زمین است را به تسخیر شما در آورد و نعمت های می بینید "آیا ن

 (.۲۰" )لقمان، ؟ ...نهانپآشکار و بسیار گرداند؛ 

 پیش نیازهای حیات انسان است؛ تأمینطبیعت و  دستگیریمعنی  به "انسان برایتسخیر آسمانها و زمین "

معنا  دومین این و ؛29مطلق تا نسبی از انسانی جهان در صنایع و فنون و دانش پیشرفت معنای بهنیز  و

 برای طبیعت تسخیرقرآن بر " تأکید .یابد می تحقق گام به گام که است تاریخی رویدادی و امر لبتها

  .بوده است خلقتتعیین شده  پیش ازانسان هدف  ظهورمی نماید که  همچنین "انسان

 آغاز اجتماع خویش سطحدر برخورد با طبیعت و در  ویپویش جدالی  انسان،ظهور از  پسباری، 

گشت. این حرکت، انسان را از دوره شکار و گردآوری خوراک به ساخت ابزار، کشاورزی و یکجا 

، اجتماعی – فکری نشینی هدایت نمود )آغاز تمدن در حدود ده هزار سال پیش(؛ در ادامه حرکت

 ؛ندنداشت وجود طبقاتتمدنها دولت و  نخستین راختراع شد... هنوز دبازرگانی رشد کرد و خط و کتابت 

 از وامور حیاتی جامعه مشارکت داشتند  در توانایی اندازه به همهدر کار نبود!  زورو  زر به اصطالح و

 بهبود موجباجتماعی در تمدنهای اولیه  – فکری حرکتی اجتماعی بهره مند می شدند. تداوم دستاوردها

و زندگی  تولیدتا آنجا که پیشرفت و گسترش کمی و کیفی  گردید؛ تولیداجتماعی  –فنی  های شیوه

حکومتی، حقوقی و فرهنگی را پدید آورد... در  –اجتماعی، نیاز به سازمانهای دفاعی، نهادهای سیاسی 

 قدرت نمایش، انسان را به خواهی فزون و طلبی بینهایتو  خورد همر بنیز  انسان روانی تعادلاین روند، 

 :وسوسه کرد مالکیت و ملوکیت جاودانه() انباشت ثروت و

منابع ) زوال بی سلطنتیو  دیجاو بهره ده()به درخت  تراخواهی  میآدم آیا  ای شیطان او را وسوسه کرد و گفت: "پس

 .(۱۲۰ طه،" )راهنمایی کنم؟ پایان ناپذیر ثروت و قدرت(

 آغاز با . بدینگونه،ندیافت تکویناستثمارگر  طبقاتیدر پی آن، دولتهای زورمدار توسعه طلب و نظامهای 

و قدرتهای انجامید  استثمارو  استبداد به جویی برتری و فزونخواهی تولید، پیشرفت و اجتماعی حرکت

                                                           
  .شد خواهند بررسی چهارم و سوم دفاتر در که است گرفته شکل گوناگونی دیدگاههای فکری – روانی و اجتماعی تحوالت تحلیل در  29
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 نیروی بهو...  چین دیوار، پلیس آکرو ،جمشید تخت ثمود، و عاد کاخهای مصر، اهرامستمگر پدید آمدند: 

نیز کم کم تکامل یافتند، و نظامهای طبقاتی  تولیداجتماعی  –های فنی  شیوهند. شد ساختهو اسیران  بردگان

زمینداری و سرمایه داری پس از بردگی، و یا همگام با آن، به عرصه تاریخ اجتماعی انسان در آمدند. 

 فروش و خریدنیز  آن باکشاورزی است که  زمین به تهوابسدر زمینداری، انسان تولید کننده )رعیت( 

در ازای پرداخت سهم مالکانه، سهمی نیز از دسترنج خود می برد. در نظام سرمایه داری،  و؛ شودمی 

 دربشمار می رود،  کاال، که یک را خود کار نیرویانسان تولید کننده )کارگر( برای گذران زندگی باید 

 بدلیل داری سرمایه تولیداجتماعی،  –. در ادامه حرکت فکری فروشدب دار سرمایه به دستمزد ازای

 برنامه تجاوز با و نوردید در را ملی مرزهای و نیاز فزاینده به مواد خام، داخلی بازارهای محدودیت

عصر استعمار ) آوردی رو جهانیان و جهان استثمارو  غارت به انسانهادارایی  و کشورها بهریزی شده 

 زیر خلقهای عدالتخواهانه و بخش آزادی جنبشهایهمزمان، عصر (. "جهانی سازی" و امپریالیسمو 

 انسانی جهان در که زیستمند جهان در تنها نه ،محیط اسارت از آزادی .شد آغاز جهانشده غارت سلطه و 

که دیگر جانب اهداف و آرمانهایی  هب انسان اجتماعی –حرکت فکری  .است تکاملی یندآفر این آهنگ نیز

 ...دارد ادامه همچناندیالکتیک توان تبیین آنها را ندارد، 

 

 ها "انسان"و  ها "جهان"باره  در

 سال میلیون ۸۰۰ و میلیارد ۱۳ در ناگهانی و بزرگ انفجاری از آفرینشآغاز این بخش گفته شد که  در

 .یافت گسترش شتابان و آمد پدید "یگانه ابرنیروی" یک با همراه جهان آن پی در کهاست  شده آغاز پیش

 اند:شده  مطرحنیز  زیر فلسفی –علمی  پرسشهای پایه این نظریه نوین، بر

انسانی  هدور هردر پایان  که است رخ داده یهای متعددخلقتتاکنون  آیا و آفرینش تا ابد باز است؛ مدارآیا 

 ؟"رو به جلو" یا وتکراری خواهد بود یا متفاوت  آیا مدار آفرینش باز است؛ اگر پا به عرصه نهاده است؟

خود یکی از  که شیری، راهمیلیارد سامانه ستاره ای کهکشان  ۲۰۰همین مدار کنونی و در میان  در آیا

 انسان یافت نمی شود؟ جز آگاهی جاندارموجود  شود، میزده  نتخمی که است کهکشانیمیلیارد  هاصد

این متشابه با  وبه موازات  انسان و جهان بینهایت های موازی"، جهانو  ریسمان ها"فرضیه  مطابق آیا

  دارند؟ وجودجهان و انسان 

"انفجار بزرگ"  یک به تنهاو فالسفه  کدانانیزیاز ف یبرخ در نخستین سرفصل این بخش گفته شد، چنانکه

(The Big Bang و )ی"فروپاش یک ( "بزرگThe Big Crunch )نقطه آغاز و انجام آفرینش  که
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 نینخست "بزرگ انفجار"که  امعن ؛ بدینکرده اند تصوررا باز  جهانآفرینش  چرخهندارند و  اعتقاد باشد،

پایه  بر فروپاشی نهایی ماده نیز پایان کار آفرینش نخواهد بود. و استنبوده نخستین آفرینش  وانفجار 

انقباضی  روند ،یافتنهایت گسترش  بهجهان پس از آنکه ، است مطرحفیزیک نجومی  درای که  فرضیه

آنکه صراحتی  بینیز  قرآنگفته شد که  باز دیگر منفجر گردد. بارگیرد تا در نهایت فشردگی  می شدر پی

   است: کردهاشاره  همباز آفرینش  مدار بهجهان  اینتأکید بر آغاز و پایان  ضمن زمینه نشان دهد، این در

 وعده ؛گردانیم می بر آنرا کردیم آغاز را آفرینش نخستین که بدانسان ،بپیچیم هم در طومار چون را کائنات روزیکه"

 ؛(۱۰۴ انبیاء،" )داد خواهیم انجام همانا که ما بر است ای

 ههو شب شک در آفرینش نوینباره  در بلکه ایشان چنین نیست() درمانده شدیم؟ وخسته  آفرینش نخستیناز  "مگر

  (؛۱۵ ق،) "هستند

 (؛  ۴۸ ابراهیم،) "...دنشو میتبدیل  هایی دیگر( آسمانآسمانها )به  و دیگر یزمینزمین به  این که روز آن "در

 (۶۴ نمل،.." ).آنرا بر گرداند سپس آفرینش را آغاز کند؛ "آنکه

 .(۲۴۵ بقره،)" شوید می بازگردانده او بسوی و ،بگستراند همی و کند قبض همی که خداست ... و"

یا تداوم گسترش  و ،فضا در آنپس از نهایت گسترش  مادهزمینه امکان تراکم دوباره  درعلمی  پژوهشهای

که  رافرضیاتی  ایدنب ؛ امامیان فیزیکدانان دنبال می شود در در حفره های سیاه، جهانشتابان و سقوط 

هستی شناسی و تبیین  پایه تجربی گسترده تر ساخته و پرداخته می شوند، تحقیقات برایدر این راستا 

خواهیم  چنانکه امروز؛ بلکه "تخیلی – "علمی یتنها سازندگان و عالقمندان داستانها نه .آفرینش قرار داد

سخن  زیستمند گوناگون موجوداتجهانها و  از هم "مسلمان"پرداز  خیال یعرفا فالسفه وبسیاری از  ،دید

 این و وحی برخوردار باشند. عقل پشتیبانی تجربه، از "جهانها و انسانها"این  هرگزآنکه  ؛ بیگفته اند

قرار  در برابر آن جهان "الهوت" رااند و  به جهان "ناسوت" تعبیر کردهجهان مادی را  ،افالسفه و عرف

عرفا از  بسیاری اند. نهاده را قول"ععالم " "جبروت" یاجهان  نیز در میان ایندو جهان و نیز اند؛ داده

ند؛ ا هبر پا کرد "ملکوت" بنام جهانی نیز جبروت و ناسوت جهان دوه میان در خیال بافی را ادامه داده و

جهانی که از نیرو و حرکت و زمان و مکان مجرد است؛ ولی از ابعاد نه! جسمانی است؛ ولی مادی 

از جهان  .(۱۴۵ – ۱۴۸ص  پنجم، جلد، روش رئالیسم و اصول فلسفه ،و مطهری طباطبایینیست! )

 بر بتازگینیز  ""مدرنمفسران مذهبی  از است! برخی آمدهسخن  نامبردهکتاب  در"مادون ناسوت" هم 

نامبرده  تخیلی –فرضی  یرا به جهانها "العالمین "رب ،های موازی" جهانو  "ریسمانها فرضیهپایه 

 .ندا همرتبط ساخت
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 باشد. می های موازی" جهانو  "ریسمانها فرضیه فیزیکی –تجربی  پایه فوتونها جنبششده است که  ادعا

از  زمان –در فضا  رامعین خود  وعینی  وجود ظاهرا همینکه چشمه نور را ترک می کنند،ذرات  این

 یزمان فوتونهاشد که  مطرحپرسش  این پس شوند. واقعهده تجربه گر امورد مش مگرآنکه دست می دهند؛

 شتابزده هوگ اورتکایی یفیزیکدان آمر چوندانشمندان  از برخی می روند؟ کجا که مشاهده نمی شوند،

 می روند!، دارند وجودما موازات جهان  به که نامحسوس یجهانهای بهدر این هنگام  آنهاپاسخ دادند که 

تجربه گر به فوتون اجازه گزینش یکی از دو  خودآگاهی از رفتار فوتونها،گروه  اینبرداشت مبهم  در

بینهایت  وجود اینهمه، با غیر اینصورت آنها رهسپار دنیایی دیگر می شوند! در دهد؛ میممکن را  گذرگاه

 اصالت نفی جز ،آزمایش این از و؛ نیستو ویژه فوتونها  پیچیدهرفتار  ازمعقولی  استنتاججهان موازی 

 وذرات  رفتاراینکه انسان توانایی تغییر در  ، و(ماده و اندیشه)و ذهن  عیندیوار جدا کننده  نبودماده و 

مشابه  و موازیبینهایت جهان  ،نامبرده تخیلی" – "علمی مدل در شت.اانتظار د نباید را دارد،تصحیح آن 

 بی !بهم پیوند می دهند آنها راکه  هستندنهایی اریسم نیز فوتونها ود نهمزیستی با یکدیگر وجود دار در

 اصلی فرضیه نامبرده، پایه نشست. نتواندلرزان تجربی  وفرضیه بزرگی بر این پایه کوچک  چنین شک،

انتخاب فالن  یااتفاق  فالنهمواره می خواستند بدانند که اگر  انسانها .تخیل و نیازهای روحی است قوه

 سرنوشت نمی یافت، تحققیا اگر فالن رویداد تعیین کننده تاریخی  و ،گرفتنمی  شکلدر زندگی آنها 

 انسان تاریخی – گزینشهای فردی و اجتماعی وآنجا که شمار رویدادها  از و بود. میکنونی آنها چگونه 

 ممکن هایرویداد ها و گزینه تک  تکاست تا  الزم جهان موازی" نهایت "بی زند، می نهایت به بی سر

 هستند؛ همانند موازی جهانهای در ها پدیده فرضیه، این طبق بر .کند پیگیریرا نتایج متفاوت آنها  ودیگر 

 های سامانه حتی و اش، جغرافیایی ویژگیهای و ها اندازه و زمین کره همین با شمسی منظومه عین و

 زمین روی تاریخی رویدادهای ،"موازی هایجهان" در است. موجود مشابه، انسانی جوامع و زیستمند

 دهند می انجام را کاری لحظه هر در که کنند می زندگی آنجا در ما عین دقیقا افرادی وتکرار می شوند 

 باشد متفاوت تواند مییشها او گر گزینشها البته و دهند؛ می انجام زمین روی بر آنها مشابه های نمونه که

 با موازی هایجهاناز  یکی در. گرداند می متفاوت را موازی جهانهای در مشابه افراد سرنوشت لذا و

 !؟...  و ؛باشد کالسیک موسیقیدان یک هیتلر ؛باشدسیاسی  رهبر یک انشتاین است ممکن ما، جهان

 مابر این باورند که جهان های موازی با جهان  همچنین و جهانهای موازی" "ریسمانهانظریه  پیروان

 اینیک از  هرو چیدمان  نظم بل شناسایی نمی باشند.اما ق برایلذا  و ؛هستند زمانی –مکانی  ابعاد فاقد

  !مانند می ""پنهانر همدیگ ازای که  ؛ بگونهاستفرد  همنحصر ب ومتفاوت  کیفاجهانها 

 کهمردم  ایناز  متفاوتیخالیق  وجودبه روایاتی بر می خوریم که از  نیز شیعیاحادیث  کتب رد البته

، و زمین" خورشیدورای ماه و  "در شرق و غرب عالم"، "در این دریا"، "پشت ورای این عالم"، "در
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این  ولی .که شناختی از ما ندارنداست  شده ، گفتهمی کنند .. زندگی.و دنیا" اینمحیط بر  "در کوهی

جوامع  به اشارهروشنی  به ؛ و" نیستموازی جهانهایو  "ریسمانها فرضیهانطباق بر  قابل احادیث

 نقل باقر امام قول از، یکی از این روایات در .دارد کیهانی( سطحآن )در  ورایناشناخته روی زمین و 

خدا را  و استآدم  پدرمان قبه (بینی میکه ) "قبه" این شده که او نگاهی به آسمان انداخته و گفته است:

روایت شده  نیز .کافی( هروض) زندگی می کنند مردمانیدر آنها  کهعالم دیگر است  یاقبه  ۳۹جز این 

 چنین نیست() درمانده شدیم؟ وخسته  آفرینش نخستیناز  "مگر آیه معنای اندر جابربه پرسش  پاسخدر  ویکه 

  است: گفته، (۱۵ ،)ق "هستند ههو شب شک در آفرینش نوینباره  در بلکه ایشان

 مردمانی که او را به یگانگی بپرستند. ونو بنیاد کند  از جهانی سازد، نابودفریدگانش آ باخداوند این جهان را  چون"

جهان را آفریده و  یکهمین  تنهاکه خدا کنی  می فکر تو . نکنداز این آسمان و زمین است غیر آنها نآسمان و زمی

که تو در آخر آن  آفریدههزار انسان  هزارعالم و  هزار هزارخودش سوگند که خدا  به ؟تبشری جز شما خلق نکرده اس

                 (.است منسوب نیز ص()پیامبر بهاین روایت  ؛ مشابهشیخ صدوق )توحید "یجهان ها و انسان ها هست

و آدم در ورای  عالموجود  و تبدل پیوسته آن و باز آفرینش مداراز  تبیینی، نامبردهتفاسیر  و روایات

جهانهای  تخیلیبا فرضیه پیداست روشنی  به چنانکه ؛ واستچرخه کنونی آفرینش  وخورشیدی  سامانه

  استوار است.وحی  وو عقل  علمبر کلیت  در واساسی داشته  تفاوتموازی 

 گفته های موازی""جهانخود بنام  کتابدر  کاکو میچیوآنچه را هم باید اضافه کنم که  نکتهاینجا این  در

 عباسعبدهللا بن قول  از ،کرده باشد بررسی راپیشینه های تجربی و نظری آن و آنکه بنیانها بی، است

 آنهادر میان  ؛ حتیما زندگی می کنند مثل فریدگانیآگانه  هفتهر یک از زمینهای  در :آمده است که نیز

 از اگر. دیگر( عوالم :۱۶ فصل ،هشتم ، بابفیض کاشانی محسن الیقین، )علمابن عباسی مثل من است 

توان گفت که  می ،بگذریم کاکو موازی" "جهانهای باعباس  ابن هفت گانه" "زمینهایتفاوت چشمگیر 

 ؛ریشه های تاریخی دارد "های موازی "جهانفرضیه می دهد که  نشان )صحیح یا غلط( مذکورروایت 

 عصر جدید، در سرچشمه گرفته است. انسان روانیتخیل و نیاز  قوهاز  اشاره کردم، پیشتر چنانکهو 

این فرضیه به  دادنعلمی  صورتدستاویزی برای  فقط ،صوری حاصله از فیزیک کوآنتوم تناقضات

از هر فرد  باید و نیازهای روحی انسان بود، تخیالترا توان پاسخگویی به  هستی اگر اما است. دیرینه

وجود باز این پرسش مطرح است که  صورت در البته  ؛ ونهایت نسخه وجود داشته باشد انسانی بی

فرضیه تخیلی بی شک  این پذیرش مرجع هستند؟ وها و انسانها نسخه اصلی  جهانکدامیک از این 

 اولیهپس از پذیرش  را نیاتانشکه  بود به همین پیامدها توجه شاید ؛ وشتاخواهد د ناخوشایندیپیامدهای 

 :تشوادا آنبه نقد 
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که بیم دارم که پیامدهای متافیزیکی  .. چرامی کنم که من بر خالف میل پیشین خود این فرضیه را کنار گذاشتم. "اعتراف

 . (ناهمسوجهانهای  فصل خدا و دانش، ،گیتون )ژان آمیزی شود" غلوآن منجر به نتایج 

نه  ؛ ومی رسدیگانه  یضرورت وجودی خدا به فوتونهارفتار ویژه  ازمسیحی نیز  فلیسوف ،تونیگ ژان

 :"انسان مشابه" و "جهان موازی" بینهایت وجود

شاخه های ممکنه آنست که  و ت بالقوهیاواقع ، همانوجود دارد آنچه ت متناوب وجود ندارند.یاواقع و موازی "عوالم

در عین حال  ، کهمشاهده کننده ... اینبیرون محو می گردد ازگر بزرگ امداخله تماش محضدر برابر واقعیت یگانه به 

    . همانجا() مطلقا برای تحقق جهان ما ضرورت دارد" وجودش یگانه و متعالی است،

 این دانشمندانشناختی  هستی نگاه ،نتومیآفیزیک کوفیزیک و بویژه  دانشامروز در سایه پیشرفتهای 

 (جهان فیزیکی ورای نامحسوس در یا متافیزیک )جهان غیببه  نگاهتغییر کیفی نموده است و  نیزرشته 

 فردافکند ) نظرمتافیزیک  بهتوان  میاز دریچه فیزیک هم  بلکه ؛نیستدر انحصار دین و فلسفه  دیگر

واقع گرا را متقاعد ساخته  دانشمندان فیزیک نوین، دستاوردهای از نگاه فیزیک"(. "متافیزیک ،آلن ولف

 آنچهو  ،جهان فیزیکی زمانی –چهار بعدی مکانی  ساختاررا هرگز نمی توان به بزرگ  هستیاست که 

این حقیقت دستاویزی برای راندن اسب  ؛ ولیساخت محدود ،دکن می با حواس پنجگانه اش درک انسان

 . بی انتها نیست وادیخیال در 

 فرضیه بهرا  کیزیدانشمندان فاز  برخیکه  یاز انگیزه های یکی شاید ،روانیاز نیازهای  جدای

باشد؛  "بیگ بنگ"توضیح علمی رخداد  ناامک ساخته است، عالقمند "موازی های جهان و "ریسمانها

 بر ماده فیزیکی حاکمند تنهافیزیکی  قوانین .دادتوان توضیح  نمیقوانین فیزیکی موجود  با که رخدادی

ماده فیزیکی با قوانین فیزیکی  پیدایش توضیح اما بکار می روند؛ آن یو تکاپو تغییربرای توضیح  و

جهانهای  وجودفرض  با اما هم قوانینی در ورای جهان فیزیکی محسوس نمی شناسد. انسان ممکن نیست.

یا  و روانی" "فوقتجارب  اب تنها که با حواس پنجگانه انسانینه  که متفاوتدیگری با ابعادی  واقعی

 بمثابه ههدابیرون از مش ذرات و ،(۴۷ – ۴۸ ص چهارم، بعد مترلینگ، موریسدرکند ) قابل ششم" "حس

 گرانشی ویژه نیروی )مثال آنها یاحتمال نقشتوان از  می ،اندآنها را بهم پیوند داده  نامرئیریسمانهایی 

فیزیکدانان نجومی  عموم امروز ،حال بهر و پیدایی جهان ما سخن گفت. "انفجار بزرگ"رخداد  در (آنها

 و دانند؛ نمیمحدود به محسوسات  راواقعیت  وفیزیکی  مادهمحدود به  راهستی فالسفه واقع گرا  نیزو 

 زندگیزمین ای بنام  نقطهدر  تنها پهناور کهکشانمیلیاردها  با ماشده  شناختهجهان  درحتی احتمال آنکه 

توجه به محدودیت منابع شناخت  باآنکه  خالصه ؛ ویار اندک برآورد می کنندهم بس را شود، یافتتمدن  و

جهان  بههستی بزرگ  ؛ وهستیمکیهان بزرگ  درممکن  زیستمندفکر کنیم که تنها جهان  نباید انسان،
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شواهد ، بدون شناخت تعقلی –تجربی  روشمنطق علم و  در سوی دیگر، از فیزیکی محدود می شود.

          . فراگیر ساخت بطور اولی فرضیه های بزرگ و تجربی نمی توان فرضیه

    

 جهان  پایان

 ازلی رگبز کیهاننشان دادند که  ما بهنوین نجومی و آخرین نظریه های علمی در باره جهان  فیزیک

 و و جاودانه هم نخواهد بود؛ ابدی نیز حکم می کند آنچه که ازلی نبوده، . عقلنبوده و آغازی داشته است

 اما پیش بینی پذیر نیست؛ روشنی بهجهان  پایانیآنکه سرنوشت  با شت.اجهان نقطه پایانی هم خواهد د

 :است شده مطرحفرضیه  دو این علم، در است. پروراندهزمینه  این رد را فرضیاتینجومی  فیزیک

  ؛ وکیهانی تا بی نهایت گسترش خواهد یافت مادهنامحدود است و  وکیهانی باز  فضای (۱

انبساطی  روندبه نیروی دافعه غلبه کرده و  گرانشمحدود است و پس از مدتی معین  وبسته  جهان (۲

  جای خود را به روند انقباضی خواهد داد.

نقدر گسترش می یابد تا در آ جهان دارد، پشتیباننجومی  دانانمیان فیزیک در کمتر که فرضیه نخست، در

 سیاه" فروحفره "در  سرانجامتجزیه شود و  اده؛ میکایک خاموش شوند ؛ ستارگانگم شود اییفضای ناپید

پایه های تجربی  که در فرضیه دوم، اما بود. خواهدکشنده کیهان  نهایتا ، سرمااین فرضیه مطابق ریزد.

 چندان می شود آغازجهان  نهایی گسترشانقباضی که پس از  روند فیزیک نجومی دارد، درمحکمتری 

آفرینش  داستانمتراکم گردد و  و فشرده "ریاضینقطه " یکدر  دوباره کیهانیماده  همهادامه می یابد تا 

 ،بنابراین .مرد خواهد شد، زادهدر همان نقطه ای که  بزرگ کیهان این فرضیه، . مطابقپایان پذیرد

 حتمیتهستی کیهانی به نیستی و  گرایش بر هر فرضیه ای که جانبداری کنند، از ،فیزیکماکرو دانشمندان

بعبارتی  و ی دیگر باشد؛آغازاست که این پایان مقدمه  . ممکنهمداستانند فروپاشی بزرگ() آن نابودی

اگر همین مدار شناخته شده  اما باشد. ("به جلو "روو یا  تکراری" – )"دوری باز آفرینشدیگر مدار 

  یافت. خواهیم نیستیدو  میانه در را یکیهان هستی م،یدر نظر بگیر همکنونی را 

 

 فلسفی  هایپرسش  طرح

 و آگاهانسان ظهور آن تا  زانگی شگفت تکامل ماده و انفجاریپیدایش آفرینش از  داستانو مرور  بررسی

 میانه دو نیستی واقع است، در کیهانیکه هستی  حقیقتاین  نیز و ،کره زمین در متمدن انسانی اجتماعات
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 دنبررسی خواه بحث وخود  جای که در سازدمی  مطرح اندیشمند در ذهن انسان راپرسش فلسفی  چند

  :گردند می عنوانبرای آمادگی ذهن خوانندگان  بخش این پایاندر  ؛ اماشد

یا آنکه از همان آغاز  ؛شعور رسیدو  جانبی شعور در روند تکاملی خود "تصادفا" به جان و  بیآیا ماده 

 به این مقصد با شکوه جهتگیری کرده بود؟

  از کجا آمده است؟ "تحول بزرگ"شگفت انگیز ماده در این  استعداد

  ؟ستاراده ای یکتا و بی همتاتابع  ،پایان از آغاز تا کیهانانگیز  شگفتنظم  و سرگذشت آیا

آل ) همه بسوی او بازگردانده می شوند" اویند و آنچه در آسمانها و زمین است خواه ناخواه تسلیم )امر و اراده( "...هر

 .(۸۳ عمران،

 بهآغاز تا کنون  ازریز و درشت  رویدادهای اینهمه معنایی در بر دارد؟ چهانگیز آفرینش  هیجان داستان

 ؟انجامد میکجا 

به بخش  تنهاپایان حیات خود هم  تاانسان  که) شده تولیداینهمه اطالعات  تکلیف از نابودی جهان، پس

 حجم بی پایان اطالعات در کجا انبار می شوند؟ این می شود؟ چه (ناچیزی از آن دست خواهد یافت بسیار

  کسی از آن نگهداری خواهد کرد؟ چه

 هستی یکبی نیاز از  وبه ذات  قائم است، مواجهنیستی  باهستی کیهانی که در پشت سر و پیش رو  آیا

نبود کیهان  در چیست؟ ماده مکانی –ورای ابعاد چهارگانه زمانی  وکیهان  فراسوی در تواند بود؟ مطلق

 چیزی در هستی بوده و خواهد بود؟ چه ما

     به ماده فیزیکی خواهد ماند؟ وابستهسرنوشت انسان  آیا؟ انسان چه می شود سرنوشت
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 وم:سبخش 

 

 بندی داده های علم از پیدایش و گسترش جهان  جمع

 

 

در دفتر پیشین )معرفت شناسی و فلسفه علم( گفته شد که شناخت اساسا یافتن نظم و قانونمندی پدیده ها 

در روابط درونی و بیرونی آنهاست. برای سهولت در شناسایی کل هستی مادی نیز می توان از تجزیه و 

 اکنون .استفاده کردبکار میرود  ،علوم طبیعی و انسانی جهان، درترکیب که در شناسایی بخشهای خاص 

 برایبخشید و  نظم علمی یداده ها به باید ،جهان کیفی – کمیگسترش  و آفرینش داستان مرورپس از 

 ، وشناسی نوین جهانو مبانی  اصول نخست ،آفرینش از عقالنیتبیین  یک هایزمینه ساختن  فراهم

  .نمود استخراجتا ظهور انسان در کره خاکی  پیداییآغاز  از را ماده پویشعمومی  قوانینسپس 

 

 نوین شناسی جهاننی امب و اصول

جهان  شناختو مبانی نوینی برای  اصولتوان  میعلوم فیزیکی  درانقالبی  نوینهای  نظریه برتعقل  با

      می کنم: اشارهشش اصل  بهاینجا  . درتدوین نمودمادی 

و تغییرات  حرکاتلذا  ؛ ومی گنجد مکانی –چهار بعدی زمانی  ساختار یک در سمادی محسو پدیده (۱

 . اندازه گیری است وکمی آن قابل شمارش و سنجش 

 .هستنظم پذیر هم  وپذیر  کثرت است، مقدارو کمیت و  بعدآنجا که دارای  از مادی محسوس، پدیده (۲

علوم ریاضی و ) نتزاعی ذهنجهان ا در محسوس وجود ندارد. فیزیکی جهانی در هو نامتنا نامحدود (۳

 که قابل کاهش و افزایش نباشند(" )نهایت بزرگ بی"و  "نهایت کوچک بی"چون  ، مفاهیم مطلقیفلسفه(

  ند.گردمنطبق نمی  مادیواقعیت  هیچبر  دقیقامفاهیم  این اما است؛ موجود

www.takbook.com



~ 96 ~ 
 

؛ دارد هماست، آغاز و انجام پذیر تغییرآنجا که دارای بعد و کمیت و مقدار  ، ازادیمهر پدیده  هستی (۴

 است و است، حادث مکانی – زمانی بعدی چهاریک ساختار  دارای فیزیکی، که – جهان مادی کل لذا و

  . ماند نخواهد ابد هم تا ازلی نیست، آنچه ند بود.اوتازلی ن

 ،هستند اندازه گیری و سنجش قابل کمیتهایی وو مکان نیز که وابسته به حرکت ماده فیزیکی  زمان (۵

  و ازلی نتوانند بود. مطلق

کل  ناگزیر ؛ وزمان و مکان نتواند بود مرزهایبیرون از  ،دارای ابعاد کمی است که مادی پدیده (۶

 نامحدود جهان است. مکانی – زمانیدارای ابعاد محدود  در کمیت گسترش می یابد، کههستی مادی 

   ابد.یگسترش نمی 

 

 ماده    حرکتیهای  ویژگی

روند پیدایش و  در جهش هزاران و تغییر میلیونها میان در آنستکهداستان آفرینش  در تأمل قابل نکته

 بوده "پیش تعیین شده از به هدف "معطوف مستقیما و" باال به رو" که است یکی تنها جهانگسترش 

بطور  باشد؛ وفلسفی   هایپرسشاز  بسیاریتواند پاسخگوی  می ماده یحرکت ویژگیهایبر  تعمق .ستا

      ؟و هدایت شده است ، معینهدفدار مادهتکاملی  حرکت براستیآیا که  دهداین پرسش پاسخ  بهخاص 

  

  پیچیدهاز ساده به  و از کهنه به نو پیوستهر اگذ .۱

 گیرد؛ میخود  هنو ب سازمانی مادهاز  بخشی ناگهانبینیم که  می، جهان کمیگسترش  و پویشیند آفر در

  :واقع . درتر از سازمان پیشین است پیچیدهکه  سازمانی

  .ففر() "ماده هر دم خود را در قالبی پیچیده تر جلوه گر می سازد"

 کند: پیچیدگی را تضمین می روندای است که  بگونه نیزر پویش ماده بکم او قانونمندی ح نظم

  .وز(یر) "اند آمده وجود به پیچیدگى و تنوع ایجاد براى گویى كه اند شده تنظیم نحوى به همه فیزیكى قوانین"
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 است. درچشمگیر در پویش ماده  بعد یکنو شدن و پیچیدگی پیوسته  هنو ب ،یابی سازمان پذیری، شکل

نظم و قانونمندی خاص خود را دارد؛ نظمی که در سامانه نوین بر نظم  نیزنوپدید  هر جهان این راستا،

   است. آنها مسلطبر  ؛ اماگردد های پیشین استوار می

 ؛ وشده است پدیدارنو  یجهانواقع  در یابد، میبخشی محدود از ماده نظم و سازمانی نو  هنگامیکه

جهان  ازبر می خیزد، کمیتی محدودتر  که از بطن جهان کهنجهان نوپدید  آفرینشی نوین رخ داده است.

پویش  زمینه، جهان نوپدید این. است برخوردارو نظمی پیچیده تر عالی تر یفیتی کاز  اما پیشین دارد؛

 جهشدر  مستقیمکه جهان کهن دیگر نقشی  معنی ؛ بدینتر می شود رونده بعدی و پیچیدگی افرون باال

 : نمی کند بازیسمت پیچیدگی  هبعدی ب

فقط نقش بوجود بیاید اشکال کهن طبعا به موجودیت خود ادامه می دهند؛ اما آنها "هنگامیکه شکل نوی از حرکت ماده 

 ناچیزی در پیشرف بعدی دارند، زیرا با سرعتی رشد می کنند که از سرعت رشد شکل جدیدتر بسیار آهسته تر است"

 ؛ (۳۴۷)اپارین، حیات: طبیعت، منشأ و تکامل آن، ص 

بخشید  عینیتعالی و پیچیده ای  نظم چنان بهلی آجهان  از شعورجهان جان و  انقالبی پیدایی این میان، در

 شده است: تلقی ""ناممکنآمار و احتماالت  علمفهم و باور انسان فراتر رفته و در  سطحکه از 

جریان تطور و کند. "آنجا که گمان می رود جریان تکوین به بن بست و انتها رسیده است، ناگاه چیز تازه ای رو می 

)ففر،  لهای زنده جدا می سازد، با جهشی می گذرد"تکامل از فراز دره هولناک "غیر ممکن" که ماده بیجان را از سلو

 . (داند؟!ی م یجهش را تصادف ،اعتنا به هدف بیففر با آنکه ؛ ۱۳۷از کهکشان تا انسان، ص 

هرج و  و آشوب جز ،نخستین شکل بیماده  در ذراتو جنبش  تکاپو از کهکیهان شناس چه بسا  دانشمند

طرح و نقشه  ، وجودتر هپیچید یسازمان و نو یبه نظم ماده جهش اما بی نتیجه نبیند؛مرجی بی پایان و 

 : نمایاند می اواین گرایش به  دررا 

"این ابر نخستین ... یکنواخت و بی شکل؛ دشتی برهنه از هر گونه طرح؛ شناور در فضایی تهی؛ آشوبی زودگذر در 

چنین می نماید که در ماده گرایشی لجوجانه به نقشه پیدایش کائنات. یک چنین بی شکلی ... نمی تواند بی نهایت بپاید. 

 (. ۵۱ص  ،منبع )همان "طرح یافتن است

 کهجهان کهن  درپیچیدگی  روند پیدایی جهان نوین، بابه پیچیدگی آنستکه  مادهدیگر در گرایش  مهم نکته

دوری و  حرکتوارد اینجا  ازجهان کهن  و متوقف می شود؛ ندارد، بعدی جهشدیگر نقش مستقیمی در 

پس از  و می دهد؛ رخ باریک تنهاو ساده  کهنهجهان  در نظم نو و پیچیدهیک  تکوین تکراری می شود.

           .عالی تر و پیچیده تر خواهد بود نظمجهان نوپدید است که نوید بخش این  دیگرآن 
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نظم و  ،جهان نوپدید حاکم می گردد برو  یافته تکوینپیچیدگی فزاینده ماده  روند در کهنو و عالی  نظم

اساسی فیزیک )اصل دوم اگر قانون  .بردمی  کسرریاضی به مخرج  زبان به راقانونمندی پیشین 

بود، قانون  مرگبار" "تعادل ترمودینامیک( انحطاط انرژی )افزایش آنتروپی( یا "گرایش به بی نظمی" و

است. حیات منشاء تنوع و پیچیدگی  اساسی زیست شناسی گرایش به نظم پذیری یا کاهش آنتروپی، و

ه اش پیوسته در خطر افزایش آنتروپی شیمیایی( داشته است و لذا عناصر تشکیل دهند –مادی )فیزیکو 

اما پیدایش، بقاء، گسترش و پیشرفت . به نابودی می کرد بوده اند؛ امری که پدیده نوین )حیات( را تهدید

 نظم پیشرفته پویا ظهوربیانگر مبارزه مستمر جهان زیستمند با افزایش آنتروپی است.  همگیجانداران 

و نوید بخش تداوم  آنتروپیکو شگفت انگیز حاکم بر سامانه های حیاتی مهر پایانی بر نومیدی های 

بعدی را  سمت تحولتر است  پیشرفتهکه سامانه ای  پدیدبر جهان نو حاکم. باری، نظم عالی آفرینش بود

 نشان می دهد.   مندنگونه خود را روشن، پرمعنا و هدفایجهان  وتعیین می کند؛  نیز

 جانشین" بالقوهبه انسان می رسد که در فرهنگ توحیدی قرآن سرانجام نظم و سازمان ماده  پیچیدگییند آفر

بوده  پویش پیچیده شونده تکاملی اینگویی هدف نهایی  و؛ " استبر روی زمین او دار نتاام و خداوند

 :است

 پیچیآن سر برداشتن از ؛ پسمداشتی عرضه پایداری اند( و توان دآسمانها و زمین و کوهها )که نما بر راامانت  "همانا

به )و  به خیانت در امانت( )مایلاو ستمگر حالیکه  در برداشت؛ آنرا ناتوان() انسان اما هراس افتادند. بهکردند و از آن 

     . (۷۲ احزاب،" )دادن بودان امانت( اینارزش 

رهبری این پس  ازرا تکامل  فرآیندتواند  مینستکه انسان آ خداجانشینی و امانتداری شناختی  هستیمعنای 

انسان به بر رفتار فردی و اجتماعی او حاکمیت ندارد.  ارادی فرا و مکانیکی، غریزینظم  زیرا ؛کند

غرائز که برخالف دیگر جانداران  امعن بدین؛ یگانه و بیمانند است جهاناست که در  مجهزو اختیار  عقل

 زیربه  طبیعت ،پویش شتابان او و روی زمین برظهور انسان  با. را رهبری نمی کنداو  بخودی خود

 جز در جهان انسانی به بن بست برخوردهمه جا  درپیشرفت و جهش رو به باال  لذا و فرمان او رفت؛

بقاء از آن نیرویی راه رشد و پیشرفت انسان، چه فردی و چه اجتماعی، تا بی نهایت هموار است.  .نمود

 تکاملاجتماعی این راه را هموار کند و راهبر  –است که چه بلحاظ ایدئولوژیک و چه سیاسی و اقتصادی 

 را جانشینی" "مقامسر ستم و نادانی  ازکه هر نیرویی  تاریخی تکامل، آیندفر درباشد.  انسانیجامعه 

 مند باشد، بهره عقلو  عدالتاز  کهنیرویی خود را به  جایو  شده، برکنار کند خیانت "امانت"به ر و اخو

 ...دهد می

  :سازد میمطرح  اندیشمندانسان  ذهن دررا زیر  فلسفی یهاپرسش ،پیچیدگیناپذیر  توقف روند
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 ؟ داستان به کجا ختم می شود این ؟کجاست نو به کهنه از آن پیوسته گذار درشدن ماده  هپیچید نهایت

تکاملی بعدی است،  جهشانسانی پایه  ، جهانطبق قاعده اگر تکامل کدام است؟ قطار بعدی ایستگاه

  خواهد بود؟ گونهچعالی تر و پیچیده تر بعدی  نظم ویژگیهای

 هسرنوشت نهایی تکامل ب ؛ وباشد آفرینشنهایی  فاز ،جهان انسانی() ممکن است فاز کنونی تکامل آیا

   باشد؟ وابسته (نیستی) یا سرنوشت ماده فیزیکی و ""تصادف

   

  یک جهان  در رونده باال پویش محدودیت .۲

پس از مدتی به بن بست  و کارمایه محدودی دارد؛ یا انرژیجهانی  هردر ی( تکامل)به باال  رو حرکت

اورانیوم تکامل در  وافزایش الکترونهای مدار بیرونی نامحدود نیست؛  ذرات، فیزیک تکاملدر  می رسد.

 نمایش می گذارند؛ بهرا  نیجاب معدنی جهان درتکاملی  مدارترین  عالی بلورها. پذیرد عناصر پایان می

به باال از مدار  رو پویش ،نیز یآل جهان در رود. نمیاز آن فراتر  شیمیایی – فیزیکوتکامل  ولی

پایان  هاسرواتآدر کو سرانجام و (پلیمرهاهای چند ملکولی می رسد ) سامانهجهشی به  باهیدروکربورها 

 وبه بن بست نمی رسد و جهشی اسرار آمیز به پیدایی پروتوپالسم اینجا هم  در آفرینش اما می پذیرد؛

نیز با ظهور انسان جهان زیستمند  در ارگانیکتکامل  افزونتر. تکاملیکارمایه  با می انجامدانی نو هج

 فرهنگی –و سیاسی  اقتصادی –ابعاد فنی  با جامعه انسانی)نوین باال رونده در فازی  پویشپایان یافته و 

پس از پایان  و است؛ محدود جهان هرپویش باال رونده در بینیم که  می ،بنابراین ..پیگیری می شود.( اش

بست تکاملی را  بنتواند  می نو جهانیزایش  و تغییر کیفی ناگهانی(جهش ) یک تنها، کارمایه تکاملی

 نیزپویش  اینآنکه  بی؛ پیگیری می شود نویندر جهان پویش باال رونده  این گشایش، بدنبال گشاید.ب

نهایت  بی تکامل نهایی گویی هدف .در دسترس باشد همدر جهان نوین  تکاملهدف نهایی نامحدود بوده و 

 . استمتعالی 

دنیایی نوین و  بهبخش جهش  نویدسرآمدی معین دارد؛ پایان آن و  کارمایه جهانیهر در  تکامل ،باری

پدید نوجهان چنین می نماید که  واست؛ کارمایه ای فزونتر  باحرکت تکاملی  تداومراهی برای  گشودن

 نیز هاجهاناز  یکماهیت پویش و تکاپوی ماده در هر هدف همه تغییرات در جهان پیشین بوده است. 

ارتقاء می یابد. انسان  انسانیو زیستی نیست؛ پویش فیزیکی به پویش شیمیایی و سپس همانند  ویکسان 

همچون پدیده های جاندار  نیز ؛دارد شیمیاییو  کماکان پویش فیزیکیهمچون پدیده های بیجان طبیعت 

اجتماعی است که زندگی سامانمند در اندیشه، روان و تنها ولی  ؛استزیستی تکاپوی  وپویش  درطبیعت 
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 می کنند؛ حکومتانسانی  یرؤیاها و تخیالت بر نه و معقوالت بر نه ماده بر حاکم قوانین. یابد میتکامل 

  .دارد نسبی استقالل ماده از اندیشهو  ذهن و

 

 جهانهای واقعی

از آنجا که فلسفه  و بوده است؛ فلسفی ماهوی جهانها و رابطه وجودی آنها همواره در کانون مباحث تفاوت

جهان  مرزاست  الزم است، موجودکماکان در اذهان داشته است که  زمینهاین نظراتی در  نیزکهن  تخیلی

در مورد محدودیت  آنچه تردید، بی شوند. روشندر اینجا مجردات  یا یجهانهای انتزاع باهای واقعی 

 "جهانو نه  محسوسجهان های واقعی  به در هر جهان گفته شد،کارمایه تکاملی  وپویش باال رونده 

پروردگار )" رب العالمین"قرآن خدا را  می شود. مربوطاز آن  "اعرفسفه و فال"تفاسیر  بویژه و غیب"

 جهانهای: آفرینشعظیم  دستگاهبر وجود جهانهای گوناگون در است  یتأکیداین  ومی نامد؛  جهان ها(

 جهان فیزیکی محسوس ما نیز جهانهای گوناگونی موجودند: در و غیر مادی. مادی و نامحسوس؛ محسوس

باالرونده  پویشدر ترتیب  بهیک  هر ؛ کهنباتات، جهان حیوانات، و جهان انسانیجهان جمادات، جهان 

با نظامات خاص خود پدید آمدند. هر یک از این جهانها را نیز جهانهایی است: جهان جمادات یا ماده 

را در بر می گیرد و به  ذرات() "بی نهایت ریز"تا  کهکشانها() "نهایت بزرگ بی" ازطبیعت بیجان 

 ،سیارات ها، منظومه ،کهکشانهاآسمانی و زمینی تقسیم می شوند که هر یک را نیز عوالمی است:  ساماج

جهان شگفت انگیز  سرانجامو  ...،فلزات ،سنگهاکوهها، رودها، دریاها،  ر،ادنباله د ستارگان ،ستارگان

جهان زیستمند یا طبیعت جاندار به دو جهان  اند. ذرات با نظاماتی بس پیچیده که هنوز بدرستی کشف نشده

کلی گیاهی و جانوری تقسیم می شوند و آنان را نیز جهانهایی است: گیاهان آبزی، گیاهان جنگلی، گیاهان 

 ،حشراتپرندگان، ماهی ها، زنبورها، مورچگان،  ،یاخته ها تک میوه، درختان وحشی، گلهایبیابانی، 

 توحیدیشناسی  هستیاما همه این جهانها در  اجتماعات گوناگون انسانی. سرانجام و ،...دنیای وحش

اطالق می شود. نزد فالسفه  (ما برای نامحسوس) غیبدر برابر جهان  محسوسقرآن به یک جهان مادی 

ناشناخته مانده  بساو نظامات شگفت انگیز، پیچیده و محسوس ذهن گرا، جهانهای گوناگون عرفای  و

ند، به جهان "ناسوت" تعبیر می شود که در برابر هستشناخت و پژوهش  اصلیآنها، که در قرآن زمینه 

میان ایندو  ""مسلمانفالسفه یونانی مآب  تخیالتآن جهان "الهوت" قرار می گیرد؛ و از آنجا که در 

 جهانیجهان ناسوت باشد،  "مستقیمعلت "جهان فاصله ای بس عظیم بوده و جهان الهوت نمی توانسته 

اینان، جهان الهوت ! مشکل ذهنی حل گردد نای تا شد فرضنیز در میانه ایندو جهان  30"جبروت"بنام 

                                                           
آفرینش  . تبییندادند تغییر افالطونی مثل به آنرا (اشراق حکمای) عرفا که کهن نجوم مبنای بر مشاء حکمای دهگانه عقول همان عقول؛ عالم  30

 و اشراق در بخش یازدهم بررسی خواهد شد. مشاءدر فلسفه 
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 و طباطباییو جز آن تقسیم کردند ) !"خود به تنهایی عالمی است عظیم ترین عالمها"که  "ذات خدا"را نیز به 

در  و یافتهبافی ادامه  . خیال31(۱۴۵ – ۱۴۸ص  پنجم، جلد، روش رئالیسم" و اصول فلسفه" ،مطهری

اعتقاد نویسندگان  بهجهانی که  ؛شدبر پا  "ملکوت" بنام جهانی نیز جبروت و ناسوت جهان دوه میان

از نیرو و حرکت و زمان و مکان مجرد است؛ ولی از ابعاد نه! جسمانی است؛ ولی مادی نیست! نامبرده 

 یجهانها ازآنکه نه از این جهان و نه  ؛ بی"مادون ناسوت" هم سخن گفته شده است)همانجا(؛ از جهان 

 از پایین به باال از آفرینش جهان طباطبایی، دیدگاه در! نشانه های روشنی داده شود انتزاعی ""مافوق

 علت و دارد؛ را خود معلول و علت یک هر. شود می تشکیل "ماده" جهان و "مثال" جهان ،"عقل" جهان

 و است؛ خود از باالتر جهان معلول جهان هر اما ؛است جهان همان در جهانها از یکی در ای پدیده هر

 تخیلی –علمی  فرضیه انتشار دنبالنیز بمفسران مذهبی  از برخی. (همانجا! )خدا؟ معلول هم جهانها همه

تردید، قرآن ایمان  بی .فرضی نامبرده مرتبط ساختند یرا به جهانها العالمین رب، های موازی" "جهان

از جهانهای دیگر سخن رفته  نیزاسالم  ث پیشوایاندر احادی است؛ ضروری دانسته را غیب" "جهانبه 

 ابعاد با محسوسجهان فیزیکی  بهرا  هستیفیزیکدانان نجومی و فالسفه واقع گرا  هم امروز و است؛

 شاهدبدون کمترین  وپردازی کرد  باره خیالنباید در این  اما نمی کنند. محدود مکانی –زمانی  چهارگانه

 وجودی مناسباتسلسله مراتب و  و پنهان های به تبیین نظامات جهان وحیانی وتعقلی  و تجربیپشتوانه یا 

 مشایی و اشراقی دارند، فالسفهآنها که گرایش به دستاوردهای  ، بویژهدینی مفسران .پرداخت میان آنها

 :باید بدانند که

 موجود است؛ مرزیمرزی گذر ناپذیر  ،محسوسقابل شناخت و جهان ناپیدای نا فیزیکی جهانمیان  (۱

 .شناخت انسان است یابزارها ییتوانا تیمحدود انگریبکه 

حقایق  ؛ زیرامبتنی بر شناخت تجربی آن با کمک حواس پنجگانه نیست "جهان غیب"به  اعتقاد (۲

 نیستند.متافیزیکی مستقیما برای انسان دست یافتنی 

 :در انحصار خداست "غیبجهان "به  علم ،(۲ و (۱ بر بنا (۳

  ؛(۷۷ نحل،" )زمین و آسمانها ناپیدای خداست آن از و"

 ؛(۲۶ آیه جن، سوره" )نگرداند آگاهرا بر نهان خویش  کسی پس است؛ نهان دانای"

                                                           
 
" شاید" العالمین رب که گویند مییکسو  از ،سرگردانند عرفا و فالسفه احکام و قرآن توحیدی دیدگاههای میانه در کهکتاب نامبرده  نویسندگان  31

 ! در می آورند سر عرفا و فالسفه بندی طبقه ازآن  تفسیر در ولی گردد؛ می بر مادی شناخت قابل جهانهای به
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" است نزدیک ساعت آن موقع شاید! تو دانی چه و ،نیست خدا نزد جز آن علم بگو. پرسند می ساعت باره در تو از"

 ؛(۶۳ احزاب،)

 هنگام چه که یابند نمی در و نیست برخوردار )به جهان( غیب علم از کسی خدا جز زمین و آسمانها همه در که بگو"

 ؛(۶۵ نمل،" )شد خواهند برانگیخته و زنده

 بیم مگر نیستم من و خداست نزد تنها آن علم بگو گویید؟ می راست اگر( رستاخیز) وعده این است هنگام چه گویند و"

 ؛(۲۵ – ۲۶ ملک،" )(حادثه بزرگ آن) آشکار دهنده

 . (۱۷ – ۱۸ انفطار،" )کرد؟ توانی درک چگونه را آنروز( عظمت) باز شد؟ توانی آگاه جزا روز به چگونه تو و"

 "علمجهانی که پس از این پدید خواهد آمد نیز  وبه فاز بعدی تکامل  علم ست،ااز آیات مذکور پید چنانکه

 ایمان ،وجود این با آن آگاه نیست.ساز و کار  و سازمانو  زماناز  کسیجز خدا  ؛ واست بشمار غیب"

 دانشمندان ویژگیهای ازو  بوده اصول پذیرفته شده راهنما()و اعتقادی  علمی ضروریات از غیب جهان به

 به شان آگاهی اند دریافته خرد و دانش نیروی به که آنها باشد؛ می قدم ثابت و بصیر پژوهشگران و

   نخواهد یافت: ( راهیغیب جهاننامحسوس ) جهانهای

 جهان مرزهای به شدن وارد از را آنها ،دانند نمی را تفسیرش که ،غیب به اقرار که آنهایند علم در قدمان ثابت که بدان"

 . (نهج البالغه ۹۰ خطبه از" )است دهیگردان نیاز بی غیب

نیز  و اندیشه و دانش شکوفایی و پویایی راز ،آن به دسترسی عدمدر عین حال  و غیب جهان به ایمان

 : استفروتنی دانشمندان  مایه

 تو آفرینش از آنچه حالیکه در آییم؛ می شگفت به تو توانایی از و دیده تو آفرینش دستگاه از که چیست این! خدایا بار"

 و ما میان غیب های پرده و نیست راه آن در را خردهایمان و ناتوان آنها دریافت از دیدگانمان و است پنهان ما از که

 .(البالغه نهج ۱۵۹ خطبه از" )است بزرگتر ،افکنده پوشش آنها

 ،معرفت شناسی و حکمت توحیدی قرآن و پیشوایان اسالماعتنا به  بیو عارفان مسلمان"  مانی"حکباری، 

"، خداوند "حقیقتشناخت  مدعی متکبرانه و واداشتند تاختن به شدر وادی بی انتهایپروا  یبرا  خیالاسب 

 !؟ شدند آنهامیان  وجودیت امناسب ونظامات آن و  "غیب "جهان

توان  می کارمایه تکاملی آنها، و )فازهای آفرینش( واقعیاز بررسی محدودیت زمانی جهانهای  پس حال

 سرنویس فلسفی پژوهش برایزیر را  هایپرسش کیهانی، مادهپویش باالرونده  در ویژگی اینپایه  بر

 :کرد
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 ، کارمایه(زیستی آلی و معدنی،)پیشین  های جهاندر  یتکامل کارمایهمحدودیت وجود  باممکن است  آیا

 چه حرکت تکاملی در جهان انسانی هم محدود است، اگر و تکاملی در جهان انسانی پایان ناپذیر باشد؟

حرکت تکاملی جایگزین تکامل اجتماعی  کدام هنگام و در چه شرایطی این حرکت به پایان خواهد رسید؟

    شود؟ میانسان 

 ضرورت واز پایان ناپذیری تکامل ای  هنشان ،حرکت رو به باال در "بن بست"از هر  پس مسیر تغییر آیا

   ؟استکمال مطلق  سمتحرکت به  تداوم

 یمندهدفشدگی و  هدایت از د،پدید می آی ""ناممکننوین که با جهشی  در جهان تکاملیپیگیری حرکت  آیا

  ؟ددارحکایت 

  

 افزایش کیفیت  وکاهش کمیت  .۳

 بعبارتی دیگر، ؛ ویابد میکیفی  تحولاست که  ای ماده کمیتپیوسته  کاهش ،ماده حرکتیویژگی  سومین

تا ظهور انسان  عناصراز آغاز پیدایش کار  قاعده است. آن همراهکمی  مقدارکیفیت ماده با کاهش  افزایش

ماده کمتری خلق  ازدر بر گرفته و جهان نوپدید  راکمیت محدودتری از ماده  کیفی جهشآن بوده که هر 

گفته شد که کمیت ماده نسبت به فضایی که در آن پخش شده است نزدیک به پیشین  بخشدر  شده است.

 "تنها یک ده بیلیون بیلیون بیلیونیم آنرا ماده اشغال کرده است"هیچ است. ما در جهانی زندگی می کنیم که 

ه هیچ نیز در ساخت اجرام ین کمیت نزدیک با تربخش بزرگ(. ۳۲۷ ص تا انسان، کهکشان از )ففر،

افزایش مقدار  فرضیهماکروفیزیک  درچند امروز  هر .بکار رفته است طبیعتو پدیده های بیجان آسمانی 

 کمیمقدار  پذیرفته است. کاستیپیوسته یافته  تکاملکمی ماده  مقدار اما مطرح است؛ کیهانیکمی ماده 

ترین آنهم به انسان بیجان است، و کم پهناورماده بکار رفته در جهان زیستمند بسیار بسیار کمتر از جهان 

 عناصری صر نیز،انظر عن از. (امام علی) است جهان این چکیدهانسان  در واقع، و؛ اختصاص یافته است

است که  عناصریصدم درصد  سه ..( تنهاو. اکسیژن ،کربن که در تشکیل حیات بکار رفته است )آهن،

 دستانسان با کمترین مقدار ماده به چنان کیفیتی  نیز فاز کنونی تکامل در را ساخته اند.ما  جهانماده 

 فیزیکیمحدودیت  هیچبه  تن وسراسر کیهان بزرگ را در نوردیده  که (روان و یافته است )اندیشه

بعدی  فاز درپیش بینی کرد که کمیت مادی با منطق ریاضی می توان  نمی دهد! هم (مکانی –زمانی )

  !باشداز اینهم ناچیز تر تکامل 
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آن همراه  کیفیتیند افزایش یابنده آفر باخلق جهان نو  درماده  کمیت یابندهکاهش  روند یک جمع بندی، در

باالتر  انسانای که کیفیت  ؛ بگونهافزایش می یابد آنبا کاهش کمیت نوپدید  ناجه درماده  کیفیت .است

کیفیت مواد  و سامانه های ملکولی، کیفیتباالتر از های حیاتی  یاخته کیفیت ،32زیستمندان دیگراز کیفیت 

  است. معدنیبرتر از کیفیت اجسام  آلی

 :انسان شکل می گیرندنیز پرسشهای فلسفی در ذهن سومین ویژگی حرکتی ماده  برمنطقی  تعقل در

ماهیت و  چه ،استکمیت مادی آن از جهان انسانی کمتر ولی کیفیت آن متعالی تر  که پسین جهان

  می جهد؟ بیرون انسانیجهان  نچگونه از درو و ویژگیهایی دارد؛

 یتکامل حرکتمی توان با منطق ریاضی از مرحله ای سخن گفت که  آیا این روند کجاست؟ نهایت

 می شود، ودهافز آنبر کیفیت  وکمیت ماده پیوسته کاسته  از که یروندرا در  خودمادی  بچهارچو

 ؟ شود آزاد سرنوشت آن واز سلطه ماده  و بشکند

         

  یابی جهت و شتاب .۴

کیفی آن  گسترش ،است هشتابدار بود "بزرگ "انفجاراز  پسفضا  درکه گسترش کمی ماده  همانگونه

 :شتابان است نیز )پویش باال رونده ماده(

"هنگامیکه شکل جدیدی از سازمان بندی و حرکت ماده در جریان تکامل پدید می آید، آهنگ سرعت تکامل به تندی 

. اما... بخش هر چه محدود تری از ماده تکامل یابنده گویی فشاری تازه و نیرومند بدان وارد می شود ؛افزونتر می شود

 . (۱۰۷ص  و تکامل آن، منشأ ،طبیعت :حیات )اپارین، شتاب می گیرد"

 ساختماندر  د کهنشوکربن ساخته  چون مرکبشد اتمهای متنوع و  سبباولیه  مادهشدن شتابان  سرد

اولیه  ماده سرد می شد،و  یافتمی  گسترشجهان به آهستگی  اگر و زیستمند بکار رود. آلیپدیده های 

پایداری آن به بن بست  و آهن عنصردر بسا  چه مادهرسید و تکامل  میکننده ای  نومیدبه حالت تعادلی 

 زین اتیح افتند،ی یوجود نم یشتاب نبود کهکشانها و منظومه ها به صورت کنون نیاگر ا می رسید.

 یجهان تصادف و هدفمند است؛جهان  کیفی –کمی  گسترشنبود. اما  یشد و از انسان هم خبر ینم داریپد

 یازهاین شیشتابان به سرعت سرد شد تا پ ی. جهان در گسترشبرسد انیبه پا نگونهیبود که ا امدهین دیپد

                                                           
  را نیز بشکند و از آن فراتر رود. مکانی ماده – ای است که می تواند محدودیتهای زمانی انسان بگونه روان کیفیت ،شداشاره  چنانکه  32

www.takbook.com



~ 105 ~ 
 

(، ضرورتا از شتاب در سرد شدن جهان اتیح بنیادیکربن )عنصر  ییدایبا پ افراهم گردد؛ ام اتیح

 روند بود!  نیدر ا یآهستگ ازمندین هدفمندتکامل  نباریا رایکاسته شد؛ ز

معدنی  عناصرتکامل  شتابی فزاینده را آزموده است. نیزماده کیفی و یا بعبارتی پویش باال رونده  گسترش

 افزوده زیستیو  آلیفاز  در یتکاملحرکت  شتاب بر ؛ اماانجام گرفت میلیارد ها سالبه کندی و طی  نسبتا

یاخته های گیاهی  تک)های ساده حیاتی  گونههمچنان در  میلیون سال صدها تاجهان زیستمند  تکامل شد.

شتاب گرفت و در  بازحیاتی  یپویش و تکاپو پیدایش چند سلولی ها، با ولی جا می زد؛در (و جانوری

شتاب گرفتن حرکت  .لبریز شدگوناگون جانداران گیاهان و خشکی از  سپسدریا و  میلیون سالچند  طی

سبب گونه گونی پدیده های زیستمند گردید. با آمدن حیات به خشکی حرکت تکاملی زیستی باز  تکاملی

 خود گرفت:  هشتاب بیشتری ب

تکامل یافته دنیای  "سرعت متزاید تکامل حیات در دوره مزبور، موجب تنوع شگفت انگیز گیاهان و جانوران عالی

 . (۱۸۶ – ۱۸۷ص  ،منبع )همان پیرامونمان شده است"

و روزافزون هنگامیکه انسان در روند تکاملی آفرینش پدیدار می شود، شتاب در پویش اجتماعی وی 

می شود؛ تا جاییکه نسل امروز در زندگی کوتاه خود تغییر و تحوالت بسیاری را در علوم و  سرسام آور

نخست  ماده دارشتاب حرکتکار  ساز وفهم  برای. 33های سیاسی و فرهنگی تجربه کرده استفنون و ساخت

راهبر  وشتاب دهنده  که( کار = مدد معین عمل=  کاتالیزورها )کاتالیزورهستی شناختی  کارکردباید 

 .را شناختند تهس تحوالت

  

 تکامل مدد کاران

 ضروریآنها  گرانهنقش میانجی بر انواع کاتالیزورها از آغاز پیدایش جهان و بررسی  مروریاینجا  در

  :می نماید

 نخستاز هیدروژن باید  هلیوم() متکاملترهیدروژن سنگ بنای این جهان است. برای تشکیل عنصر 

 فوقفاصله اتمها در ابر  مقاومت سرسختانه "هسته اتم" شکسته شود و با هسته ای دیگر جوش بخورد.

از نزدیکی آنها به یکدیگر جلوگیری  نیزبار مثبت پروتونها  ؛ ودور است بسیاررقیق هیدروژنی اولیه 

 با نزدیک شدن بیشتر در هم می شکند: حال  بهراما این مقاومت . می کند

                                                           
 و شده تعیین پیش از مسیری نیست؛ جلو به رو ابعاد همه در و الزاما اما شتابدار چند هر انسانی جهان در تحول و تغییردانست که  باید البته  33

  شود. می واگذارتر بعدی ادف بهدر جهان انسانی  پویشویژگی  در بحث .ندارد هم ناپذیر برگشت الزاما
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ناگهانی و کامل و قطعی در هم  "در اینجا نقطه و حد "شکستنی" نیز وجود دارد که در آن نقطه، مقاومت هسته بطور

می شکند. گاهگاهی دو پروتون با چنان سرعتی به یکدیگر نزدیک می شوند که به مسافت یک ده تریلیونیم اینچ از 

یکدیگر می رسند. اینجا سر حد تصادم است. قدم دیگر تخریب و تالشی است، و اتمها بصورت یک ترکیب پایدار به هم 

 (. ۹۷ ص کهکشان تا انسان، از ففر، جان) "دو وزنی بوجود می آورندو یک هسته  جوش می خورند

انقباض ستارگان برانگیخته می شود و به فشردگی آنها،  "آرامی و آشوب اتمهانا "واکنشی که از ففر  جان

 ازآشوبها  به واکنشنمی گوید که  امادمها می داند؛ را عامل این تصاراه می برد و باال رفتن حرارت 

و پیوندهای اتمی  شکسته راهسته  مقاومت کهزایی گرما فشردگی و کجا صورت می گیرد و چگونه به 

 ؟  می برد راه ند،را موجب شده ا

 ؛آنچه ملکولهای حلقوی را بسوی هم می کشاند، نیروی جاذبه نیست نیز آلی جهاندر 

"بلکه کشش بار الکتریکی ذرات یعنی عالقه شیمیایی آنهاست. دریاها به سوپ غلیظی از مواد آلی که آبها از آن سرشار 

است تبدیل گشته اند. توده های مواد آلی که میلیونها میلیون تن در دل آبها شناورند بسان انباری از ترکیبات آلی هستند 

در آن میان مقدار فراوانی ی گر سیستم های زاینده و تکثیر پذیر آینده باشند. که در میانشان ذراتی توان یافت که مناد

یست که با طوراسیدهای امینه، ترکیبی که دارای ده تا بیست اتم است، وجود دارد. ساختمان ملکولهای اسیدهای امینه 

 (. ۱۴۴ – ۱۴۵ص  ،همان منبع) "پیوستن اتم های دیگر تواند بود که ملکولهای پیچیده تری بوجود آید

واکنشهایی که از این راه بر انگیخته مواد آلی تنها نیازمند گرما و تالطم آبها نیست؛  سازندهاما ترکیب 

ص  منبع، باز می کنند )همانمی دهند از هم  پیوند بهمو سرعت که ملکولها را  آسانیهمان به می شوند 

 : ها صورت می گیرندفرایندهای ترکیبی نو آور در گوشه و کنار تالطم(. ۱۴۶

... ترکیب مواد در آنجاها که سکوت "ماده طرحهای جدید مهمی دور از مرکز پر آشوب و متالطم دریاها بوجود می آورد

 ؛ )همانجا( و خاموشی حکمفرماست صورت می گیرد. در آبگیرهای سنگی، در گالب ها و باتالق ها و گودال ها"

در جاهائیکه تصور نمی رود چیزی در آبگیرهای دور از تالطم جزر و مدها و موج های دریاها، "در برکه های راکد، 

 . (۲۹، ص منبع )همان "حادث گردد، انقالبی در می گیرد

"که منظم ترین ی که به بلورهای معدنی می چسبند از این بلورها یدر آرامش و خاموشی کناره ها، ملکولها

نقش و نگار می گیرند؛ بلورهای معدنی در ( ۱۴۷ص  ،منبع )همان هستند" طرح های کامل در ماده بیجان

 : هستندرشد طرح های آلی ه کنند تسریعواقع 

"اسیدهای امینه در کنار ورقه های بلور منشوری و شش ضلعی صف می کشند، و بگونه حلقات سلسله ملکولها پروتئین 

زمان می گذرد و از هر طرح، طرح نوی می زاید. از ملکولهای .. های ساده یا بخشی از پروتئین ها ترکیب می شوند.

زنجیری طویل رشته ها پدید می آید، و رشته ها بهم می پیچند... گلبولها، کرات کوچکی که مواد در حفاظ پرده کشدار 
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ملکولهای  ... تصادم میانمعین عمل ها بر سرعت حدوث چیزها می افزایند.. آنها واکنش تواند یافت، تشکیل می شوند.

سته ها و پروتئین ها بسیار کند است. تصادم میان ملکولها امتحرک و شناور... برای تشکیل موادی چون قندها و نش

بندرت رخ می دهد، و میزان احتمال چنین عملی به حدی کم است که در بلیون ها بلیون تصادم تنها یکی به ترکیبی 

بیشتر معین  .راه طبیعت را برای باال بردن میزان احتمال ارائه می دهندثر ترین ؤمعین عمل ها مشیمیایی می انجامد. 

عمل های موجود در سوپ های آلی زمین ابتدایی، ترکیبات ساده یا اتمهای منفرد با بار الکتریکی هستند )ترکیبات پیچیده 

یکدیگر قرار ه ال نزدیک بو کامتر و پرداخته تر بعدا پیدا می شوند(... ملکولهای چسبیده به معین عمل ها بطور مرتب 

.. یک معین عمل نه تنها فرایندها را می گیرند، از این روی با هم ترکیب می شوند و ملکول جدیدی بوجود می آورند.

  (.۱۴۷ – ۱۵۰ص  ،منبع )همان "شدت می بخشد، بلکه بی آنکه خود تغییر کند اینکار را انجام می دهد

نه کارها  مددمی توانند مسیرهای بی شمار و بسیار متفاوتی را بروند؛ اما شیمیایی  یها کنش و واکنش

 پروتئینی های کار مدد .آن را هم تعیین می کنند جهتمی بخشند، بلکه  شتابتحول  یکند آیفر بهتنها 

 هستند. زیستمند جهان دربخشی و جهت دهی  شتاب رسالت دار عهده ند،وش می نامیده آنزیم که قوی،

 سرگردانی از را وی مسیر یک گزینش با هستند،زنده  موجود پای پیش که گوناگونی راههای برابر در آنها

بیرون از را در تحول مواد آلی زیست شناسان اینکه  .سازند می هموار برایش را تکامل راه و آورده در

و جهتدار شتابان در حالیکه در درون موجود زنده دانسته اند، موجود زنده بسیار کند و مبهم و سر در گم 

 هدفمند تحوالت پای پیش از را مشکل هزاران آنزیمها اینمی شود، بدلیل کارکرد همین پروتئینهاست. 

 ها یاخته تک پیوست با مواد دفع و جذب دشواری به مربوط مشکالت این از یکی. اند داشته بر زیستی

 بیرونی پرده یا غشاء تبدیل با که مشکلی بود؛ آنها ساختمان پیچیدگی و جانداران حجم افزایش و هم به

 جلو به گام یک سلول هسته به شدن مجهز با ساده جانداران. گردید حل پالسما درون تورینه به ها یاخته

 ""مدد کارهاکارکرد هستی شناسانه پس  ...شود می فراهم اندامها رشد و پیدایش زمینه دارند؛ می بر

است؛ بگونه ای که از میان هزاران راه فیزیکی، شیمیایی و زیستی به تحوالت  بخشیدنو جهت  شتاب

 سرعت بهو راه ظهور انسان  بیانجامد "پیش تعیین شده ازهدف "سمت ممکن راهی برگزیده شود که به 

  !هموار گردد

با تک یاخته ها تکثیر است. جهان زیستمند  تحوالتبسیار مؤثر در عمل  معینکار یا  مددیک  جنسیت

ک هیچ گونه تفاوتی در میان آنها. جنسیت امکان اختالط و اشترا بدوندو نیمه شدن صورت می گرفت؛ 

تغییر  بابرای افزایش تفاوتها در گونه های زیستی  بودراهی  همچنین ومداوم مواد ارثی را فراهم آورد؛ 

پیشرفته تر را فراهم ساخت؛ جاندارانی که نوید جنسیت امکان پیدایش جانداران  ،بدینگونهیافتن ژنها. 

هم می رسید و خاموشی  مرگود جنسیت حتی اگر خورشید به مرحله ببخش ظهور انسان بودند. در ن

جنسیتی  غیر ساده اشکال پیدایی جنسیت، بادر گونه های ساده ذره بینی نبود. هنوز در زمین حیات جز 

 جهاندر جهشهای تکاملی جهتدار فرایندهای پر شتاب و همیشه باری،  .ندکم از میان رفت کم نیزحیات 
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 گوشتخوارینمونه  برای .آمده اند در هستیبه از آن  پیشدرست که گرفته است صورت  عواملیبیاری 

 در .گردیددر انسان از عوامل شتاب بخش و جهت دهنده به تحوالت گونه های زیستی و تکامل مغز 

به تکامل فرهنگی و روانی انسان شتاب  تکلم: بوده اند بسیارها کار مددانسان  تاریخی –تکامل اجتماعی 

 ؛شدندبنایی  زیرپیشرفتهای شتاب دهنده  چرخ بویژهو  کار ابزاراختراع  و آتش کشف؛ و جهت بخشید

معنای  در و ممکن گردیدند. شکسته نبوت و وحی یاری بهها در تکامل نیز  "ناممکن"ها و  "بست "بن

 همو شتاب  هم هاآن هکه ب اند انسانیدر جامعه پیشرفت  وتحول  انهنگپیشا رهبریو  ایدئولوژی ،عام

 . 34است انسانهای تکامل فردی عمل  معیناز  هم شعائرد. نجهت می بخش

   است: برانگیز پرسش نیز اشحرکت تکاملی در  مادهو جهتگیری  شتابداری ویژگی

 شتابان پویش این نهایی مقصد شده اند؟ هدایتو  هدفدار ،باال رونده پویشهایدهی و جهت یابی  شتاب آیا

 کجاست؟

 

 اسبتعادل و تنبه  گرایش .۵

چشمگیر  ویژگیهای از تناسبو  تعادلبا تعقل در سرگذشت ماده از پیدایش تا ظهور انسان در می یابیم که 

 گرفته است، شکل هاپدیده  روابطدر  نوینیر تعادل و تناسب اب هر حرکت هدفدار خود بوده است. درماده 

مقادیر ماده  درتناسب  وتعادل  نظم نوین بوده است. وپدیده تکاملی  یک ظهوردرآمدی بر  پیشواقع  در

. استو هماهنگی  نظمدر  یتپدیده تکاملی نوین و خالق تضمینی بر پایداری همچنینو نیرو  انرژیو 

از آغاز آفرینش  ؛ واست بوده تناسب و تعادل نیازمندتداوم پدیده های نوین تکاملی تثبیت و و  تکوین

  کرد: همی توان به نمونه های زیر اشارتاکنون  جهان

   سرد شدن جهان؛ وشتاب در گسترش در تغییرات  پویا تعادلمتناسب انفجاری و  نیروی (۱

 ؛یکدیگر از سنجیده و متعادلی فواصلدر مدارهایی معین و در  خورشید و زمین و ماهگردش  (۲

 از تولید انرژی در خورشید کار و سازپیوست هسته ای و  واکنشهای پایینبسیار  احتمال ضرورت (۳

  مرکز آن تا سطحش و از آنجا تا زمین؛

  و ضروری نیروی گرانش زمین؛ معین اندازه (۴

                                                           
  می گردد. واگذاربه دفاتر بعدی  تکامل اجتماعی –فاز انسانی  در دهپیرامون کارکرد هر یک از معین عمل های یاد ش بحث  34
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و معین و ترکیباتی مناسب با مقادیری نیتروژن  و کربن اکسید دی و اکسیژنضروری چون گازهای  (۵

  ؛متعادل

 ؛ زمینکره آب و خشکی در نسبت متعادل  (۶

 در مناطق میانه خط استوا و قطبین؛ تعادل آب و هوا (۷

 ؛ گوشتخوار و گیاهخوار جانوران متعادل نسبت نیز و جانوران و گیاهانانواع  متعادل نسبت (۸

 ادامه حیات؛ برای معدنی مواد و ویتامینهاک، اخور و آب معینمقادیر  بهمتعادل جانداران  نیاز (۹

 ؛ 35زمین می رسند سطحاندک ولی ضروری پرتوهای کیهانی زیانبار که به  مقدار (۱۰

 ...  و

را  زمین روی برظهور انسان  و حیات پیشرفت و بقاپیدایی،  زمینه ،همه این ترکیبات متعادل و موزون

   انسان هدف انفجار و خلقت جهان بود. و پیدایی حیات ؛ گوییفراهم ساختند

از  پسجهان  اگر خود را بازیافت.توازن  و تعادل انفجار بزرگ،از  پسآغاز پیدایی  هماناز  جهان

نیروی گرانش بر گشایش سبب می شد جهان در خود فرو  چیرگی می یافت، گسترشتر  آهسته آفرینش

 شیدایپ یالزم برا یفشردگنه تنها  وشد  میفضا پخش در  ماده می یافت، گسترش سریعتر اگر و پاشد؛

گسترش  دانشمندان می رفت. وفر کشنده ییسرما درجهان  بلکه ؛گردید ینم جادیستارگان و کهکشانها ا

گسترش را  این شتاب چند ناشناخته است هرکه  ؛ نیرویینسبت داده اند "کیتار یانرژ"جهان را به 

کیفی  گسترش برای جهان، کمیو توازن در گسترش  تعادل .کاتالیزوری پنهان است گویی؛ تنظیم می کند

 جهان، کمیشتاب در گسترش  نامناسبو کاهش  افزایش هر دو حالت در. ضروری بودنیز  تکامل()آن 

و ماده  ؛شکل نمی گرفتندآنها  میانو فضای خالی ضروری  معین فواصل با ها منظومهو  کهکشانها

نیروی پیوست هسته ای  اگر میان می رفت. از ،یابد تکاملاز آنکه بسوی حیات و انسان  پیش فیزیکی

و آب را  گرددهیدروژن آزاد تشکیل نمی شد تا با اکسیژن ترکیب  هسته بود، تریک درصد بیش تنهااتم 

اگر نیروی پیوست هسته ای اندکی  اما نمی آمد. پدیدبر روی زمین   یدر نبود آب هم زندگ و پدید آورد؛

خورشید و نه هیچ ستاره دیگری متولد می شد تا  نه پس های هیدروژن ذوب می شد؛ هسته کمتر بود،

الکترون و هسته شدیدتر شده  رابطه بود، بیشتر اندکی مغناطیسنیروی الکترو اگر نوید بخش حیات باشد.

؛ پیدایی عناصر سنگین ناممکن می گشت وو انتقال الکترون در واکنشهای شمیایی بسوی هسته های دیگر 

                                                           
و  تطبیق امکان اگر از این مقدار هم کمتر بود، و روی زمین فراهم نمی گشت؛ زندگی بربرای  شرایط ،بودمقدار این پرتوها زیاد  اگر  35

  میان می رفت. ازدگرگونی برای گونه های جانوری و پیشرفت حیات 
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 نیروی گرانش اندکی ضعیفتر بود، اگر می یافتند.ننمایی  و حیات هم مجال خود آلیطبعا ملکولهای  و

اگر  ؛ وو ستارگان نورافشانی کنند برسدذوب اتمی هیدروژنی نخستین متراکم نمی شد تا به آستانه  ابر

 وهمان شتابی که زاده  با رگاناست تامی شد  سبب اتمیآشفته  واکنشهای بود، بیشتر کمی نیروی گرانش

در کیهان لبخند  هرگز زندگی در هر دو حالت، باز .گردندخاموشی و مرگ  ، دستخوشفروزان می شوند

 یا کاهش در نیروهای تاکنون شناخته شده طبیعت )نیروهای چهارگانه( افزایشکی دان تنها ،! بارینمی زد

 درو تناسب در سامانه خورشیدی ما نیز  تعادل و شکوفایی حیات را از میان می برد. شپیدای های زمینه

نیز  تکامل آن در هر گام تا ظهور انسان و حیات پیدایش و ؛داشتتعیین کننده ای  نقش سازیزمینه این 

 راشرایط  همه زمین اگردانست که  باید شت.امراه ده بهزمین و جو آن  کرهدر طبیعت  راعادلی نوین ت

جاذبه کافی برای نگهداری جو خود را  نیروی کوچکتر از این بود، اما ،داشتبرای پرورش حیات  هم

از پیش نیازهای پیدایش حیات است، تشکیل نمی شد و یا پس از تشکیل در  ، کهزمین جویا  ؛ پسنداشت

زیانبخش چون  یتجمع گازها بهنیروی جاذبه زمین  فزونی فضای میان سیاره ای پخش می گردید.

 جدای محور زمین مایل نبود، اگر باز. انجامید میبه از دست رفتن آب  همآن  بودکم ، وناآمونیاک و مت

 شکل زمین کره حیاتیباز جو  و بین قطبین و استوا پدید نمی آمد؛ نیزدما  اختالف ،از حرارت توانفرسا

در  تعادل یبرا و محاسبه شده است؛ دقیقاید نیز شدور خود و خور هچرخش زمین ب سرعت نمی گرفت.

بر روی  حیات تا تنظیم شده استای  بگونه ،بادو شدت  دما تعدیل و، و شب و فصول سال روز طول

 موجود در هسته زمین است. نیکلزمین نیز در تناسب با مقدار آهن و  مغناطیسی میدان .آیدزمین پدید 

ها و آتشفشانهای روزانه جو  زلزلهمغناطیسی و نیز  توفانهای کند، کار عترییی زمین سراموتور گرم اگر

 میدانهای ضعف ،کنداگر آهسته تر کار  ؛ ودوزمین می ش براز تابش آفتاب  مانعزمین را سنگین کرده و 

 می دهد. قرارهای مرگبار خورشیدی  اشعهز توفانها و نیو آسمانی  یشهابهازمین را آماج  مغناطیسی

 تنظیمانسان  وحیات  آتیدر تعادل و تناسب با نیازهای  کامالجوی زمین نیز  ترکیباتو  فشار ،تراکم

زیان  هو نیتروژن به زیان یکی از دو شاخه حیات و نهایتا ب ژنهم خوردن ترکیب مناسب اکسی بر شدند.

ازن به اندازه ای است که دما را متعادل و متناسب با نیازهای  الیه ضخامت حتی د.کل حیات منجر می ش

       بیشتر به افزایش سرما و نازکی آن به افزایش گرما راه می برد. ضخامت کند. تنظیمحیاتی 

 انگیز شگفتدر تعادل و تناسبی  خود مل آنست،اتک و حیات پرورشگاهجامد زمین که بستر و  پوسته

 شبهایتابان  ماهجدا شد تا  زمینای حساب شده از  حادثهبخش سخت این پوسته در  تکامل یافته است.

    پوسته زمین نیز ویژگیهای ضروری و حیاتی خود را بدست آورد: و زیستمندان باشد،

)طبق قانون  که آن اندازه در آن فرو رفتند به د،نمذاب شناور گردید بازالتسطح  روی وقتیخارایی قاره ها  "قطعات

 و خارجی بازالت منجمد شد .. الیهشده باشد. شناوری ارابازالت جابجا شده مساوی وزن کل قطعات خ وزن ارشمیدس(
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دو قسم سنگ  از مرکب از قطعات مجزا از هم، بایدجامد را  .. قشرقاره ها در بین پوسته جامد جدید محکم جای گرفتند.

 .باشندشناور می  نرمیعنی بازالت  خودبه یکدیگر کامال جوش خورده اند و روی الیه های تحتانی  که کامال مختلف بدانیم

د سطح زمین موا وقتی است. موسوم (Isostasyدر تکامل سطح سیاره ما نقش مهمی ایفاء کرده است به ) تعدیل که این

 سرگذشت ژرژ گاموف،) "جامد زمین متناسب با آن تعدیل می شود وضع پوسته بطور یکنواخت منتشر می گردند،

 .(۸۹ – ۹۱ ص زمین،

این  و شوند؛ میمنطبق  هم برخورشید بگونه ای شگفت انگیز  ومنحصر بفرد ماه و زمین  ویژگیهای

   می شود. زمینکره  یساز پیدایی و تکامل حیات بر رو زمینه تعادل و تناسب

 . تکاملپدیده های نو تنها بر بستری از تعادل و تناسب امکان پذیر گشته است ظهورو  جهانتکامل  !آری

کوتاهی از  دوره گذرانپس از هم نوپدید تکاملی  موجود و ؛داردیز گرایش به تعادل و تناسب نخود 

آغاز  راسطحی جدید  درتعادل و تناسب به  گرایش محیط پیرامون،با  مناسباتش در آشفتگی ضروری

و  "اختالل" بروز حتی .استنشدنی  جدا تکاملی حرکتهای از پویا تعادلو  تناسب ،در واقع می کند.

 :تعادل فرخنده بازیابیجهت  دراست  ضرورتی نیزطبیعت کیهانی و زمینی  در ""فاجعه

خود در حال اجراست  جهان با تعادل همیشگی قوانین، سخت ترین توفانها و در مهیب ترین تصادم دو ستاره عظیم "در

م یآنچه را که ما بنام فاجعه و انفجار یک ستاره عظیم می خوان... چه باید کرد  خصوصو خوب می داند که در این لحظه ب

        .(۹ ص بزرگ و من، خدای موریس مترلینگ،) است" جدیدی از اجرای قوانین دنیا و برقرای تعادل مظهر

؛ در برابر، شمار فیلها نسبت به آنها بسیار ناچیز 36پرشمارترین جانداران روی زمین هستندمورچگان 

است. حال اگر شمار فیلها به اندازه مورچگان بود، یا مورچگان به بزرگی فیلها بودند، کل حیات با 

اکسیژن و غذایی روی زمین )تنفسی و امکانات همه می گشت. مخاطرات و تهدیدهای جدی روبرو 

این کره خاکی هم کفاف زندگی فیلهای بیشمار و یا مورچگان  هایخشکی( و بطور اولی مساحت ...و گیاهان

 : به دیگر گونه های پرشمار جانوری غول پیکر را نمی داد؛ چه برسد

ل در عالم بیاندیشیم و توجه نماییم که بدون این تعادل ادامه د"وقتی به قضیه بسیار غامض و پیچ در پیچ کنترل و تعا

بینیم بقای انسانی متضمن یک رشته قضایای مسلم ریاضی است که طرفداران فرضیه  زندگی غیر ممکن است، آنوقت می

 (. ۱۵۵ص  آفرینش انسان، راز)موریسن، مل و اندیشه عمیق در باره آن بکنند!" أتصادف و اتفاق باید ت

در جهان انسانی، پدیده های ناهمساز اجتماعی )سیاسی، اقتصادی و فرهنگی(، یا در تعادلی ضروری، 

 به "نفی و اثبات"و یا  "و انبساط "انقباضدیالکتیکی  های روند و هدفمند بسر می برند، و یا در ویاپ

آنگاه که  دارند؛ حتیوایی نهم طبیعت و اجتماع، پویشی در تعادل ودر تکاپویند.  فرخنده تعادل سمت این

                                                           
 تریلیون مورچه بر روی زمین زندگی می کنند. ۱۰۰۰زده می شود که  تخمین  36
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 تعادل پویا، برخالف تعادل .پیشین بر هم می خورد ایستایتعادل  و باال شتاب می گیرند بهپویشها رو  این

 وزندگی  بوی است، (بر پایه قانون دوم ترمودینامیک)بسته  فیزیکیهای هویژگی دستگا ، کهمرگبار

پدیده ای  ظهور ونوین دنیای  جهش بهآفرینش و زمینه سازی  پویاییای از  هنشان د؛ وده میماندگاری 

و نیز  نوین اجتماعی، نظمبستر پیدایش و تثبیت  پویاهمنوایی  تعادل و نیزانسانی  جهان در .37استنوین 

در معموال  نیز وجوه افراطی متضاد در اجتماع انسانی حتی. ستجنبشها یندها وآفر همهفرجام و مقصد 

در  آگاهانهاجتماع انسانی  ،متناسبی هستی می یابند که با خنثی سازی یکدیگر کمی قادیرم اندازه ها و

 تعادلی ضروری بسوی پیشرفت و کمال ره پوید. 

 آن و کم بر ماده گواهی می دهد؛اآشکارا بر هدفمندی نظم ح پویاماده در تعادل و تناسب  تکاملی حرکت

  بر می گردد: تعیین شدگی هدف ، بهآیدمی  انسانبه ذهن  حرکتیفهم این ویژگی  بافلسفی که  پرسش

 نوین های پدیده پیشرفت و ءبقا پیدایش، در ترکیبات دقیق تناسب و تعادلضروری  کارکردتوان  میآیا 

  نسبت داد؟ مادهبودن اهداف در حرکت تکاملی  معینپیش  ازبه  را تکاملی

                

  یبرگشت ناپذیر وجانبه  دو سازگاری .۶

 بهکه در مداری بسته  جهانتغییر و تحوالت تکراری بسیاری از کنار در  ،مدانسته ای تاکنون چنانکه

که به است  بودهجدالی ماده  پویش درنیز  رو به باالو  باز، برگشت ناپذیرخط یک  وقوع می پیوندند،

تنها  ، کهبی پایانای  جادهدر  حرکت تکاملی گویی می گیرد؛ شتاب استمعین در هر گام  کهجانب هدفی 

در قلمرو معدنی، آلی،  !می پوید ره است مطلق کمال یکهدفی نهایی که  بجانب به سمت جلو باز است،

انسان، جز در  اجتماعیده است؛ با این تفاوت که پیشرفتهای قابل مشاه داریزیستی و اجتماعی این هدف

  . 38زمینه فنون تولیدی و شیوه های مادی زندگی، خطی و پیوسته رو به باال نیست

ممکن گردانده است، تکامل بی پایان را برای انسان، ، و نیز آنچه آن خط تکاملی یکجهته و برگشت ناپذیر

 است: انسان و محیط  سویهدوتطبیق 

                                                           
و بر  نبوده ""خود بخودی " وتصادفی" لذا بر خالف پندار ماده گرایان، و ؛استو هدایت شده  پویاتعادل  ، نیازمندطبیعت و اجتماع جهش در  37

 می دهد. گواهی آفرینشنظم هدفدار 
   

 آزاد اراده و آگاهی عنصر دخالت نیازمندو پیشرفتها  دگرگونیها و شود، می کاسته ""ضرورتو سرسختی  سنگینی ، ازجهان انسانی در  38

 . دنشو می انسانی
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"دالیل بارزی که نشان می داد انسان در طول زمان با طبیعت انطباق یافته است امروزه با این نظریه تکمیل می شود که 

 (. ۱۱ص  نسان،اآفرینش  راز)موریسون،  نوبه، خود را با انسان انطباق داده است" هطبیعت هم ب

عرضه می کند. پدیده های نو پیرامون  مألتر با سازگار های کارآمد تر و  سامانهپیوسته آفرینش کارگاه 

؛ را هم دارند محیطتوانایی تغییر  ، بلکهدر سازگاری بیشتری هستند پیرامونییگانه تر و با محیط  تنها نه

با نیازهای خود سازگار  و و محیطی زمین را بطور کلی تغییر داد جوی پدیده حیات شرایط چنانکه

 هماهنگیثیر گذارده و با آن به أت متقابال زنی بر محیطپذیرند و با تغییر خود  نرمشی که یها پدیده ساخت.

 ،اجتماعی طبیعی و یساختارها پایداری و غلبه پیدا می کنند. تثبیتامکان  ،می رسند دوجانبهوحدت و 

، پس مواد آلی در روند تکامل .متغیر دارد محیطیآنها با شرایط جانبه  دوبه توان تطبیق پذیری  بستگی

 وها پدیدار شدند که با محیط خود کنش و واکنش برقرار کردند؛ سرواتآاز ترکیب ملکولهای سنگین، کو

وابسته به شرایط یکجانبه  ومطلقا  کوآسروات هاسرنوشت  ،بنابراینبا محیط یکطرفه نبود.  آنها مناسبات

. ابتدایی( "صیانت ذات")می کرد  بازیتعیین کننده  نقشیدرونی آنها نیز کارکرد  وبیرونی نبود؛ سازمان 

سروات ها با محیط آتبادالت کودلیل غشای نازکی بود که گرداگرد آنها را فرا گرفته بود.  هاین ویژگی ب

افزون بر صیانت  آنهاکم کم ند. فتبه پایداری بیشتری دست یا بیشتر شد و از این رهگذر تکاملیهر گام  در

پیدایش نخستین سلولهای حیاتی به  که ذات به رشد و نمو هم پرداختند؛ و در گام سوم تولید مثل انجام دادند

است؛  "ناهمانند سازی"و  "همانند سازی"موجودات زنده نمایش پایداری پروسه تعادلی  ثبات برد. راه

 زندهبجای هر ملکولی که تجزیه می شود، ملکولی همانند پدید می آید تا ساخت و کارکرد حیاتی موجود 

زیست . فشرده ترین و بارز ترین ویژگی حیات است" تضمن مقصود"تغییر مواد آن پابرجا باشد. با وجود 

چنان ی حیاتی اندامهاکارکرد روابط و  ،ساختمان ،تاحرکشناسان این واژه را از آنجا برگزیده اند که 

نه  .از آفرینش آنها در کار بوده است اند که انگار مقصودیشده  تنظیمجانبه با محیط  دودر هماهنگی 

 : ندمی باش بلکه با یکدیگر هم هماهنگدر سازگاری است، تنها ساختمان ارگانها با کارکردشان 

"آن ویژگی که حیات را از سایر اشکال حرکت ماده )مخصوصا از سیستمهای جاری غیر آلی( از لحاظ کیفی متمایز می 

مجموعا متابولیسم را می سازد، اینست که در جسم زنده دهها و صدها هزار واکنش شیمیایی خاص صورت می گیرد که 

نوسازی شته واحدی از اعمال مربوط به خوددارند و نه تنها در رسازند و اینها نه تنها با هم بشدت تطابق زمانی و مکانی 

صیانت ذات و خود بازسازی تمام جسم زنده سوی بلکه تمام این رشته به طریق منظمی پیوسته ب ؛دنهمکاری می کن

 . (۶۱ص و تکامل آن، منشأ  ،حیات: طبیعت)اپارین،  هدایت می شود"

به تطابق بیشتر و مناسبات دو جانبه  نخستپر یاخته ها  سویبناپذیر  برگشت تک یاخته ها در تکامل

و شتاب دهنده را نیز در این مسیر یاب  جهتکارهای  مددپیچیده تری با محیط دست می یابند. کارکرد 

آنزیم  بهو در جهان زیستمند  برند میاتالف وقت و امکان انحراف را از میان ید از یاد برد؛ آنها که نبا
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نیز میان یاخته ها  (شبکه مخابراتیدستگاه ارتباطی ) مها،او رشد اند پیدایشروند در  اند. یافته شهرت

این دستگاه ها دارای سیستم رهبری  .ستکه خود نمایانگر پیشرفت کمی و کیفی ارگانیسم ها کردپیشرفت 

گردش خون، تنظیم  ،گوارشو فرماندهی هستند )دستگاه مرکزی اعصاب(؛ چه جهت هماهنگی درونی )

، یافتن یا ساختن و چه هماهنگی با محیط بیرونی )دریافت غذا، گریز از خطراتخواب، ضربان و...( 

 .ندناپذیر برگشت ،گسترش تطبیق دو جانبه با محیط بدلیلهمه این تحوالت کیفی باال رونده . و...(پناهگاه 

مهره داران بدلیل برخورداری از دستگاه عصبی عالیتر از تطبیق پذیری باالتری هم برخوردار هستند. 

نیازمند دستگاه آبشش ممکن نیست و آنها  باخروج از دریا ماهیان نمی توانند بیرون از آب زندگی کنند؛ 

 ترین ساده از که دریایی های آبدزدک ،حیاتآغاز پیدایش  در .باشند می( هری شش یا)تنفسی ویژه 

. دادند می انجام را حیاتی ساده اعمال و چسبیدند می ها سنگ تخته به دریا کف در بودند؛ آبزی جانداران

 سنگها تخته از و گرفته بهره خود ناپذیر انعطاف و مانند میله دم از آنها نوزادان از ای دسته سرانجام،

 تلفآنها  از بسیاری شد؛ تر طوالنی مسیرها کم کم کنند؛ حرکت روشنایی سمت آب باالی به تا شدند کنده

 دریاها ماهیان که افتادند بازگشت بی راهی به و جستند( سازگاری) آموختند شناگری سرانجام ولی شدند

 در عصبی های رشته مرکز و پشت تیره استخوان به نیز مانند میله و غضروفی دم آن. بود آن انتهای

 نیازمند زندگی تداوم مردابها، شدن خشک و غذا کمبود ،آبزیان افزایش با .یافت تکامل عالی جانداران

 تنفس جهت هوایی ای کیسه دارای که نددش پدیداربود؛ پس در کرانه ها، جاندارانی  جدید شرایط با تطبیق

این جانداران مقدمه پیدایش نخستین گونه های حیات در خشکی شدند. . بودند )دوزیستان( آب از بیرون در

 :گذاشتند؛ زیرا بیشتری سازگاری و پیشرفت به رو تنفسی دستگاههای ،خشکی بهحیات  ورود با

"آینده متعلق به چیزهای نرمتر و انعطاف پذیرتر است؛ متعلق به چیزهایی است که ... در برابر تغییرات و دگرگونیهای 

  (.۱۷۰ص  کهکشان تا انسان، از)ففر،  با تغییر دادن خویش مقاومت می ورزند" محیط

در هر دو شاخه گیاهی و جانوری با  زندگی در خشکی و آب،پیکر  غول خونسردافزایش جانداران  با

طبیعت بیجان و تطبیق آن با  در تغییرات نیازمند شدیدا حیات تکامل و تداوم دشواریهایی روبرو شد.

و  عمیق نفوذو  (قاره ها )پیدایی یکدیگر ازخشکیها  تدریجی نشد باز نیازهای رو به رشد حیاتی بود.

سازگاری آن با نیازهای  وزیستمند  طبیعتاز تغییرات ضروری برای پیشرفت  ،آنها میان در آبماندگار 

 ۵۰از حادثه برخورد ستاره دنباله دار با زمین در  پسمناسب داده شد و  پاسخ ،باری .بودجانداران عالی 

 !تطبیق یافت عالیجانوران طبیعت بیجان با نیازهای حیاتی  ،آنکننده  تعیین پیامدهای و میلیون سال پیش،

 نیز امریکا قاره به و بوده چسبیده یکدیگر به نیز پیش سال میلیون ۲۰ تا ، کهاروپا و آفریقا آسیا، قاره سه

 امروزی توزیع شدند و اقیانوسها و دریاها در میان آنها فاصله انداخت. بازهم  ، ازبودند نزدیک بسیار

؛ گردد می بر خشکیها نخستین اتحاد به نیزقاره ها  در( جانوری و گیاهی) حیاتی های گونهو حتی  سنگها
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 و متفاوت، اقلیمی شرایط و ویژگیها که بود خشکیهاشدن  باز از پس. خواسته آنها خود جابجایینه  و

 کرد. ایجادقاره ها  اینزیست  دنیای در را تفاوتهایی در قاره ها پدید آمد،که  متفاوتی پستی و بلندیهای

 البته و یکدیگر، با جاندار و بیجان طبیعت جانبه دو تعامل و تطبیق از یشگفت نمونهبراستی  رخداد این

  .استراه بی بازگشت آن  در آفرینش پویای نظم شدگی هدایت از ای نشانه

خونگرم ، تکثیر و پیشرفت موجودات ءثبات حرارت درونی بدن در برابر تغییرات دمایی محیط عامل بقا

موجودات خونسرد بنده محیط هستند که دمای درونی بدنشان با دمای محیط منطبق می گردد؛ . می شود

از آن جاندارانی است  حیات تداوم وخونگرم ها با حفظ ثبات خویش از بندگی محیط آزاد می شوند. بقاء 

ان غول پیکری جاندارکه در برابر تغییرات محیط پایداری ورزند؛ با محیط در آویزند و آنرا تغییر دهند. 

زیرا  ؛از میان رفتند کیهانییک حادثه  در( دایناسورها)پادشاهی کردند میلیون سال در کره خاکی  ۷۰که 

 زمینهمرگ آنان  با. 39بنده محیط بودند ورا نداشتند؛ شده  ایجادتوان پایداری در برابر تغییرات محیطی 

 بویژه در رده پستانداران فراهم گشت. وخشکی  روی جانورانو تکامل حیات در شاخه های دیگر  زندگی

  .آنها هدف نهایی خلقت نبودند ؛ امانمی گذاشت باقیبرای ظهور انسان  جایی وجود دایناسورها،

جانداران خونسرد از تطابق رهایی بخش نیازمند تجهیزات پیشرفته تری است؛ دستگاه مرکزی اعصاب. 

حتی بدون مغزند. نرم تنان بسیار گاه دارای مغز بسیار کوچک و ؛ دستگاه عصبی ساده ای برخوردارند

با کندی در برابر محرکات محیطی واکنش نشان می دهند. در برخی از جانداران دستگاه عصبی پیشرفت 

بدینگونه تضاد و دوگانگی جاندار با محیط بیشتر حل می کند و بافتهای عصبی در مغز تمرکز می یابند. 

؛ شویم می مواجهبا محیط بیرونی اش  زیستمند پدیدهبا وحدت روزافزون  ،تکاملیستی ز فازدر می شود؛ 

جنبشهای پراکنده  نیز روند تکامل دیالکتیکی جامعه در. می کند سدکه راه بازگشت به گذشته را  وحدتی

 رارهبری  وظیفههماهنگ کننده و  نقشاجتماعی سازمان می یابند و دستگاهی عالی پدید می آید که 

به جلو  پیشرفتراه  تنها با محیط، پدیده م وحدتیاز حصول سازگاری دو جانبه و تحک پس .داردعهده بر

 .استباز و هموار 

 :پرسشهای فلسفی در ذهن شکل می گیرند ادر اینج باز

   تکاملی بی بازگشت چه هدفی را نشانه گرفته است؟ حرکت وحدت با هستی کجاست؟ نهایت

 

                                                           
نباله دار یا شهاب سنگ آسمانی بزرگ با کره د ستارهاز برخورد یک  پس ،ات علمیآخرین نظری طبق در بخش پیشین توضیح دادم، چنانکه  39

     و جو زمین پدید آمد که منجر به مرگ آنان شد. پوستهدر  تغییراتی زمین،
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   "آزادی" قلمروبه  "ضرورت" قلمرواز  پیوسته گذار .۷

که در بر دارنده  نظمی همراه است؛ ایویژه  عینی با نظمماده  تکاملیهر یک از جهانها در روند  پیدایش

 شدهدیده  مادهبه باالی  رو پویشدر  پیوسته آنچه است. آزادی() امکان و جبر() ضرورتدرجاتی از 

 همانگونه است.پدید نو جهان هردر نظم حاکم بر  امکاندرجات ضرورت و افزایش درجات  کاهش ،است

 طبیعت از ترتیب به نیز "راه "گزینش امکان می یابد، فزونیحرکت تکاملی  درپیچیدگی  و کیفیتکه 

 بیجانبررسی تکوین و تکامل طبیعت  در می شود. ، بیشترانسانیبیجان به طبیعت جاندار و به جهان 

اینکه  ؛ بانیست موجودو پیدایش عناصر پیچیده تر  اتمی اتروی ترکیب پیشراههای بسیاری  هدیدیم ک

برای  لیترکیبات ضروری مواد آ در . امااست صفربه  نزدیک یو سنتز هسته ا اتمها تصادماحتمال 

 ،اینرو . ازظاهر شود فشکل مختل 4810 بهتواند  مییک پروتئین ساده  زنجیر ، تنهازمینه سازی حیات

 به فیزیکی علومدر  گیری اندازه قابل کمی موضوعات ت بیرونی،اضروری علم با واقعی تطبیق در

 علیتی نظم اگر. اند شده تبدیل شناسی جامعه و تاریخ روانشناسی، ،زیستی علومتر  کیفی موضوعات

حاکم بر جهان عالی تر  وتر  پیچیده نظم درجات باالیی از ضرورت است، بیانگر حاکم بر جهان بیجان

و  تعاملدر  یگیاه حیات تأمین می کند. اعضایشبرای  "گزینش راه" در را بیشتریآزادی  زیستمند

 ؛شتوجود ندافیزیکی  جهان درآن  از درجاتی از آزادی دست می یابد که پیش به تطبیق با محیط بیرونی

 می شوند. خشک اگر نیازمندیهای حیاتی به آنها نرسد و نیستند برخوردارآزادی جابجایی  ازگیاهان  اما

گاه بر  حتی ؛ وخوراک را خود به چنگ می آورند و به این درجه از آزادی هم دست می یابند جانوران

روند آزادی  اینتکاملی جانوران نیز  زنجیره در از جنگ با دیگران می شوند. ناچار گاهسر آبخور و چرا

 بنده محیط هستند. و ؛اندخونسرد از توان تطبیق با تغییرات محیطی بی بهره  جانوران بخش دیده می شود.

پرندگان برای  اگر آن آزاد می شوند. ساز بنده جبر ازمحیط  تغییراتخونگرم با تطبیق خود بر  جانوران

پرورش  شاندرون دررا  خود پستانداران همانند تخم بخوابند، رویبر  معینیمدت  برای تولید مثل باید

 اختیارو  عقلبه سالح  انسان جنبش و تکاپو هستند. درآزادانه  نیزرداری ادوران ب سراسر درمی دهند و 

از جبر آزادی  براینوینی  راههایبر پدیده ها و سامانه ها  حاکمتواند با شناخت نظم  می مجهز است؛

شرایط  .گیرد بدست خویش آرمانهایو  نیازها تحقق جهت در را تحوالت رهبری و بیابدطبیعت و اجتماع 

 میراث ،اجتماعی طبقه خانوادگی، تربیت وراثت، جغرافیایی، محیط)بر انسان  محیطو اجتماعی  طبیعی

 و قطعیت ترتیب، بدین .سازند شاسیرتوانند  نمی ولی گذارند می تأثیر او بر...( و فرهنگی – تاریخی

و آزادی  امکان دایره برابر، در. شود میکمتر  و کمتر انسانی جهان سمت به بیجان جهان از حتمیت

سرفرازانه  خروج شناخته می شود. اختیارآنجا که انسان به ویژگی  ؛ تاتر می شود گستردهو انتخاب  عمل
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همان  کارکرد نتیجه ت گرفت،أمحیطی که از آن نش بر تدریجی تسلطو  ،از جبر طبیعت و تاریخ انسان

 !و امانتدار خداوند در زمین ؛ جانشینرهبری تکامل گردانده است شایستهاو را  که است خدایی" "دم

 نقش می بندند: انسان در ذهن فلسفی ایهپرسش نیز بخش حرکت تکاملی آزادیفهم ویژگی  در

 چه اینصورت، در شده و هدفمند است؟ هدایت ،آزادی قلمرو به ضرورت قلمرو از ماده پیوسته گذار آیا

  و چه هدفی در کار است؟ ؛نیرویی آنرا هدایت می کند

    نهایی آزادی و امکان کجاست؟ حد وانسان  یحرکت آزادی بخش تکامل سرانجام
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 :چهارمبخش 

 

    جدلی الطرفین  ؛ قضایایفلسفه کلیات

 

 

 در شود، می نگری(جزئی ) تشریح تاریخی – اجتماعی و زیستی فیزیکی، علوم درکه  محسوسهستی 

؛ مطلقکارکرد  مطلق؛ هستی و هستی مطلقاز در فلسفه  .گردد می کلی نگری() تبیین حکمت و فلسفه

 و شدگی تعیین ؛مکاناو  ضرورت ؛ماده هدفمندپویش  و پیدایشنهفته در  پیام ؛آفرینشو مفهوم  معنا

 تغییر و تحوالت هدف غایی و حاکم بر هستی نظم، خدا یگانگی جهان؛ کثرتو  وحدت واقع؛ امر هدایت

مکاتب و پژوهش فلسفی اند. پاسخهایی که  تعقلمسائل اساسی فلسفه و نامبرده  . مقوالتبحث می شود

تعقل منطقی نیز تأیید شوند. و  علمباید در داده اند مسئله آفرینش  بهادیان توحیدی فلسفی گوناگون و حتی 

 .تعقل منطقی معیار صحت و سقم تبیینات ؛ واست مقدمه ضروری تبیین آفرینش نیزهستی شناسی 

 هدایت آیا دارد؟خود  در مفهومی و معنا جهان تحوالت و پیدایش آیا آنستکه فلسفه اساسی پرسش ،باری

پاسخ به پرسشهای  در اساسافلسفی  تبامک ؟است بخودی خود و تصادفی کور، آنکه یا است؟ هدفدار و شده

 پی در بار هر انسان فلسفی بینش بر بنیاد علم استوار است، فلسفهاز آنجا که  اما شده اند. پدیدار ذکر شده

، انشتاین ،بوهر، نیوتن ،گالیله، کپرنیک، کپلر های نظریه) مکانیکو  فیزیک در "علمی انقالبهای"

 جامعه ،(و... پاستور، مندل ،وایسمن، اپارین، داروین، المارک های نظریه)شناسی  زیست ،..(.و پالنک

، فروید ،لفؤپا) روانشناسی و( و... مارکس، سن سیمون، ریکاردو ،کنت آگوست های نظریه) شناسی 

 خورشید دور هبو است  گرد زمین دانست بشر که هنگامی. است گشته یدگرگون دستخوش( ..و. باوکر

 هیدروژن ؛گردشند در آن دور هب منفی بار با ذراتی که دارد مثبت بار با مرکزی ای هسته اتم ؛گردد می

 بیرونی مدار الکترونهای تعداد تفاوت در تنها گوناگون عناصر تفاوت و است مادی جهان بنای سنگ

؛ اند وابستهبهم  و نسبی مکان و زمان هم تبدیل می شوند و از هم جدا نیستند؛ هو انرژی ب ماده است؛

 جامعه ؛دارند واحدی منشأ و اصل گوناگون جانداران چهارگانه طبیعت اصل واحدی دارند؛ نیروهای

 دیدگاه ،...و ؛قانون پیروی می کند و نظم از خود پیوسته تحول و تغییر در طبیعت همچون نیزانسانی 

   .یافت تغییرکم  کم نیز اش فلسفی
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در لذا  ؛ وبوده استنیازمند اندیشه راهنما حقیقت هستی و معنای زندگی خود در جستجوی  آگاهانسان 

نتیجه  در. است هپرداختو انسان  جهانبه تبیین  ،بر پایه دانش زمانه خود و، 40وحیارتباط یا بی ارتباط با 

 کلیات" که اند بالیده جهان تبیین جهت بنیادی مفاهیمی ،وحی و عقلو  علم تالقی در و، این کوشش نظری

 بیرون انسان حسی تجربه دایره از و بوده معقوالت حوزه در اساسا مفاهیم . ایناند داده تشکیل را" فلسفه

 پس تا شودمی  آغازو کلی  عام نظری مفاهیم بررسی با حاضر نوشتارچهارم  بخش ،بنابراین باشند. می

زمینه تبیین آفرینش و تکامل جهان  در فلسفی دیدگاههایو سنجش  نقد، خوانندگانآماده سازی ذهن از 

فلسفه که هر  کلیمفاهیم  حول و شناختی جهان علمیهای  نظریهپایه  برتب فلسفی امک ؛ زیراگردند آغاز

 عبارتند قضایای جدلی الطرفین این . اهمگرفته اند شکل یکدیگر است، نقیض قضیهیک دربردارنده دو 

  از:

   

 "مطلق – نسبی" .۱

 به نسبی از ،بشرشناختهای  و دانش پیشرفت سیر خطکه  دیدیم شناسی و فلسفه علم" "معرفتکتاب  در

 ()معقوالت ذهنیو مفاهیم  ات(محسوس)مادی  یپیوسته پدیده ها انسان این راستا، در. است بوده مطلق

 و زمان حتی چنانکه داده است؛ قرارجایگاه نسبی  درو کرده  ساقطمطلقیت  از که مطلق می پنداشته، را

تصور  این و شدند، می تصور مطلق 41کانت و نیوتنآغاز حیات فکری انسان تا عصر  از که هم مکان

 دیگر، سوی از اما .گردیدندنسبی بودن شناخته  به فالسفه بود، نزد ""مسلم و ""بدیهیقضایا و احکام  از

 تغییر پذیر و چه تغییر ناپذیر. چه بود؛ خواهندبوده و  مطلق مفاهیم بر مبتنی همواره بشری معارف

 تغییر ناپذیر و مطلق براستی ها اندازه این اند؛ نظری فیزیکریاضی و  علوم بنای سنگ عمومی ثابتهای

. ندارند بستگی متفاوت کیفیات و حاالت و گیری اندازه مکان و زمان به یا گیر اندازه فرد بهو باشند  می

 د،ندان می گیری اندازه کار تسهیل برای ذهن" مفید "اختراعات را ثابتها این پوزیتیویستها آنکه علیرغم

 و مطلق یک هستی ؛ وجهان درتغییر ناپذیر  و ثابت عینی نظمیک  حاکمیت بر هستند آشکاری گواه آنها

 کشف قوانین و کند، می پیرویثابت  و عام قوانین از جهان که دیدیم نیزداستان آفرینش  . درواحد حقیقت

 انسان وجود از مستقل است قوانینی تابع بیرونی واقعی جهان که آموزاند می ما هب طبیعی علوم شده

 . زمین روی در پژوهنده

                                                           
 می شود.  واگذاراز این مجموعه پژوهشی  بررسی کارکرد وحی در تاریخ اجتماعی انسان به دفتر چهارم  40

  
 اندازه و مقایسه دستگاه انتخاب به وابسته دو هرو مکان  زمان که داد نشان انشتاینآنکه  تا نیوتن و کانت هم زمان و مکان مطلق بودند؛ نزد  41

 . بود پذیرفته را مطلق مکان فرضیه نیوتن نبود، ممکن دیگر جسم با مقایسه بدون جسم یک حرکت مشاهده که آنجا از. هستند گیری
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 نسبیآنکه  بی ند؛دش تبدیلدر تاریخ فلسفه  تقابلیمفاهیم از بنیادی ترین  یکی به مطلقو  نسبی ،باری

 وسفه فال نزد. کرده باشد ایجاداین مفاهیم  ذاتتغییری در  ،روند تکامل دانش درشدن مطلق انگاشته ها 

 بیانگر عینی مفاهیم نامبرده، مصادیقتغییر  متنمفاهیم نسبی و مطلق در  پایداری گرا، واقعدانشمندان 

  زیرا: ؛آنستبه  وابستهقت یهستی و حق درمطلق  وجود

 علمی پیشرفت از مطلق جستجوی که نیست معنی بدان این شود، می نسبی صورت بدین مطلق مفهوم یک هنگامیکه"

 اگر. است شده حاصل تر اساسی پیشرفت و گرفته آنرا جای تر اساسی امری که است معنی بدین بلکه. شود می حذف

 می بر نسبی مفهوم که است مطلق همین از چه بپذیریم، هم را مطلقی باید ناگزیر کنیم، قبول را نسبیت مفهوم اصال

 شالوده سنگ که جهت آن از. نیست پذیر امکان آنها دادن توضیح و کردن تعریف که هستند ای اولیه اصول... خیزد

 میان از را مطلق اگر. باشد متکی مطلق مفهوم یک شالوده بر باید ناگزیر نسبیتی مفهوم... سازند می را ما معرفت

 (. ۲۷۱ – ۲۷۳ صعلم به کجا می رود؟  پالنک، ماکس) "ریزد می فرو نسبیت نظریه تمام برداریم،

 مطلقیت که ،تر عینی و تر عالی مطلقی رود، می میان از علمی پیشرفتهای با ذهنی مطلق یک گاه هر

 مجموعه به مطلق مکان، و زمان مطلق مفاهیم رفتن میان از با ؛ چنانکهگیرد می آنرا جای است بیشتر آن

 (عرض، ارتفاع طول،) مکانبعد  سه و زمانبعد  یک یگانگی و پیوند از کهگرفت  تعلق بعدی چهار ای

ایستگاه  و انسان انتخاب به دیگر گیری اندازه و سنجش مالکدر آن  کهای  مجموعه گردد؛ می حاصل

 نبودنسبی شدن پیوسته مطلق انگاشته ها  ازسفه ماده گرا فال اما .است مطلق و ندارد بستگیمشاهده 

 هتفسیری دلخواه ب نیزاز اصل نسبیت علمی  و د؛نمی گیرنتیجه  را حقیقتبودن  نسبی و مطلق هستی

 : کید داشته اند کهأآنکه پایه گذاران نظریه نسبیت خود ت حال عمل می آورند؛

 تری دقیق تعریف مطلق برای برخالف، بلکه، نکشیده دست مطلق از وجه بهیچ نسبیت مانده نافهمیده بسیار نظریه"

 ،منبع همان) "دارد تکیه خارجی جهان در مطلق امر یک وجود بر فیزیک علم اندازه چه تا که است داده نشان و آورده

 (. ۲۷۵ ص

 :زیرا ماند؛ نخواهد مطلق همواره است مطلق امروز علم در آنچه

 آن به ولی ماست برابر در پیوسته که است مثالی هدفی نماینده مطلق. یابد دست مطلق به تواند نمی هرگز پژوهنده"

  .(۲۷۷ ص ،منبع همان) "رسید توانیم نمی

امکان پذیر  یفلسف پژوهشو  تعقلدر  ،است نیافتنی دست یعلم پژوهش در واحد حقیقتو  مطلق اگر

 فلسفه در و کار دارد. سرمطلق هستی  وهستی مطلق  بافلسفه کلیت جهان را تبیین می کند و  ؛ زیرااست

 درعینیت ضرورت پیدا می کند و نه  در نه نسبیپدیده  نباشد، هستیهستی  در مطلقتا هستی شناسی و 
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است که پدیده های مادی نسبی ذهن انسان  دربه اعتبار وجود مطلق  زیرا؛ می یابد معناییذهن انسان 

   خوانده می شوند.

 

  "قدم –حدوث " .۲

 ؛استهوا(  ن چهارگانه" )آب، خاک، آتش وشناختی، نظریه "عناصر بنیادی جهانکهن ترین نظریه اگر 

تالش این مسئله فلسفی نیز در پیوند با  .باشد عالمقدم  یامسئله حدوث  شایدکهن ترین مسئله فلسفی هم 

هر یک از فالسفه یونان باستان یکی شکل گرفت.  جهانعناصر بنیادی تشکیل دهنده انسان در شناخت 

و  ؛آتش را هراکلیتآب را؛  تالس :می دانست "جهاناولیه  "ماده ورا بنیادی تر  نامبردهاز عناصر 

شناسی، دیدگاههای  کیهانداده های کنونی هوا را سازنده همه چیز دانستند. در تطبیق با  انکسیماندرس

 ؛ اماشناختی حکمای طبیعی یونان هر یک بر بعدی از هستی مادی و پیدایش آن اشاره کرده اند جهان

نزدیکتر است.  ،گوید می تدر آغاز خلق یهیدروژن ابر و گاز مایع از ، کهنظریه تالس به دانش کنونی

آغاز و  جهان، برمانیدسندروس به تعدد جهانها و فنا و ظهور دوباره آنها معتقد بود. در فلسفه اانکسیم

اصل  نهمچنی برمانیدس معدوم می گردد. وجودپایانی ندارد؛ نه صدور از عدم ممکن است و نه هرگز 

 منسجم گرایی مادهدر واقع نماد  وی بود. معتقدماده  نحرکت و تغییر را نفی می کرد و به ثبات و سکو

 دور به عقالنی مبانی از داند، می تغییرو  تکاپو در را جهان که ""نوین گرایی ماده زیرا منطقی است؛

   .سازگار می افتد آن ازلیتبا  ،نه تغییر پذیری و ،ثبات ماده تنهااست. 

تکامل یافت. اینان ذرات ماده را  ذیمقراطیسو  لئوکیپوس چوننزد اتمیستهای ماده گرا  برمانیدس مکتب

را وادار به جنبش کرد  ذرات خألگفتند که تبیین آفرینش  در و دانستند (ابدی –ازلی )بی آغاز و بی پایان 

 اینانستند. هپدیده های مادی نیز احساس و شعور و عاطفه و اندیشه  ؛و از برخورد آنها اجسام پدید آمدند

در  ، چهگرایی عصر جدید ماده .دانست ماتریالیسم()ماده  اصالتمکتب  تاریخیان را می توان پایه گذار

در منطق ذیمقراطیس،  این اندیشمندان باستانی است. مرهون ،آندر فاز دیالکتیکی  هو چ کیفاز مکانی

ذرات بنا بر  نیست روشنیگانه علتی که عقل از درک آن ناتوان است علت پدیده های مادی است که 

؛ ولی پس از آن تنها ضرورت حکمفرما می دهند تنبرخورد و پیوند  بهیا تصادف است که  وضرورت 

به روح یا عقل ازلی نیز معتقد بود که پس از آنکه به درون  انکساغورسمی شود. در میان اتمیستها، 

 . ماده آمد به آن نظم و قانونمندی بخشید

 دانش کهگرا  ماده اتمیستهای اما نیست؛ همراهدگرگونی  و جنبشبا  منطقا ازلیماده ، فلسفه برمانیدس در

نتوانستند میان ازلیت ماده و آفرینش  تبیین در ند؛یدجنبش ذرات تکامل بخش یهشناسی را با نظر جهان
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 روحیعقل و  ، ناگزیرکوشش برای حل این تناقض در منطقی ایجاد کنند. سازگاریذرات  جاودانهجنبش 

را  او گردید.انکساغورس  نزدماده  یعامل تنظیم و هدایت جنبشها و دگرگونیها (بیرون از ماده)ازلی 

( اولیه مادهو  خدا :هستی در باور به دو عنصر ازلی و قدیم) شرک فلسفیپایه گذاران نیز می توان از 

پی  هم ابن سیناو  فارابی چون انسفه مسلمیونان باستان پروردند و فال مشاییسفه که فال مکتبی ؛دانست

  گرفتند.

ند فتآن استدالل کردند. متکلمان گ حدوثو متکلمان مسلمان بر  ؛جهانماده اولیه  قدمفالسفه مسلمان بر 

 ضرورت اماکه ازلی بودن به معنای ضرور بودن و بی نیاز از علت بودن است؛ یعنی واجب الوجود. 

 دیگراست که حادث باشد. متکلمان  ممکنهنگامی تنها  همهر چیز  و نمی شود؛ اثباتماده  هستیبر 

سده چهارم  مسیحی متفکر آگوستین. اند دانسته ماده اولیه را حادث و در این باره همداستانند نیزادیان 

را از هیچ  اولیهکه خداوند ماده  ندبر این اعتقاد بود نیز الدی،سده سیزدهم می در آکویناس ، ومیالدی

که  کردند می استدالل "الهی فالسفه"در برابر،  .آفرینش جهان پرداخت بهسپس بواسطه آن  و ؛آفرید

به معنای نیستی مطلق پیش از آن است، و این نامعقول است؛ زیرا میان معلول  اولیهحادث بودن ماده 

بودن ماده  آفرینش فعل خداست و این به معنای قدیم و ازلی .فتد( و علت )خدا( جدایی می ااولیه)ماده 

و  "ذاتی"با فلسفه )یونانی(، ازلیت را به  توحیدی(است. فالسفه مسلمان جهت سازش و تطبیق دین )

را ذاتی عنوان کردند: ماده در زمان قدیم ولی  خداتقسیم کردند؛ ازلیت ماده را زمانی و ازلیت " زمانی"

ماده  ،دیدگاهاین  در !استتفسیر  قابلنیز بدین معنا بر آفرینش جهان  مبنیو سخن ادیان  ؛ذاتا حادث است

نیستی "جهان از  آنکه خالصه ! ودارد ولی نسبت به ذات حق وجود ندارد؛ نسبت به ذات خود وجود

 لفظیزیرکانه از این جدال  مال صدرادر کار نبوده است؟!  "نیستی زمانی"به هستی در آمده است؛  "ذاتی

گریخت و گفت که جهان یک "واحد کار" است؛ خواه حادث باشد خواه قدیم؟! )جلد پنجم اصول  بیهوده

به این  ،باشد هتوانست داشت میکه نیم نگاهی هم به نظریه نسبیت آن با مطهری و(؛ ۱۴۱فلسفه، ص 

نظریه سازشی رسید که: حدوث و قدم زمانی در باره موجودی صادق است که در ظرف زمان باشد؛ اما 

، پاورقی، ص منبع )همان ؟!جهان در کلیت خود از ظرف زمان خارج است؛ و لذا حدوث و قدم ندارد

 استماده  یادیذرات بن یفیو ک یسال گسترش کم اردهایلیم جهینتما  امروزی کیهان اما .42(۱۴۱ – ۱۴۲

. امروز فهم مناسبات آورد دیبا حرکت خود زمان و مکان را هم پدو  آمد دیبزرگ پد یانفجارپی  درکه 

  آسان گشته است. نینو کیزیماده و حرکت و زمان و مکان در پرتو ف

                                                           
 را آفرینش مکان و زمانبدینگونه  و دانست؛ مکان و زمان فاقد یتکل در را جهان و کرد تعریف شئ یک" حرکت مقدار" را زمان مطهری  42

 . ستدان صحیح جهان جزئی های پدیده باره درتنها 
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این اختالف  .بود نخواهدحل  قابل ،نددنظری تا هنگامی که عقل به تجربه و فلسفه به علم نپیو جدالهای

توحیدی و  ادیاندیرینه نیز تا برآمد نظریه های نسبیت و "انفجار بزرگ" حل نگردید؛ و البته بسود 

)معلول(،  جهان اولیهمیان خدا )علت( و ماده  "جدایی زمانی" ،در ذهن فالسفهحل شد!  موحدمتکلمان 

؛ زیرا ادعای فالسفه نامعقول جلوه کرد"نامعقول" جلوه می کرد؛ ولی هنگامیکه نسبیت زمان اثبات شد، 

را  آنها "مطلقدرک "توان  نیز خوداست و  ماده حرکتدانست که زمان و مکان وابسته به  قطعاانسان 

بنابراین،  ماده خواهد بود. ناگزیر خدا هم در مکان و زمان بگنجد، اگر این پایه، برندارد.  مادهماورای در 

 ،؟"بود کجادر  و خدا چه می کرد ،جهانپیدایش  پیش ازو کالمی که "فلسفی  مشهوراشکال  و این پرسش

د؛ زیرا کلمات "پیش از" بشر اشغال کنجایی در ذهن از این  پسنباید  و است درونیتناقض  گرفتار خود

اشاره به زمان و مکان دارند که با پیدایش ماده پدیدار شده و از ابعاد حرکتی ماده اند. البته اگر  ""کجاو 

اصول راهنمای عقل پیروی می کردند، از دامگه فلسفه یونانی می رستند. و  قرآناندیشمندان مسلمان از 

، پوست وارد تخم گردد بیرونبی آنکه چیزی از  ،را کاملپرنده  یکبه  طاووس تخمتبدیل  صادق امام

 ابن ابی العوجاءدر مباحثه با  . وی(۷۰۳ ص توحید شیخ صدوق،)است  دانسته جهان حادث بودن دلیل

نه از میان  ازلی()قدیم  زیرا ؛است حادث ، پسمی فرماید که اگر جسم انسان قابلیت نابودی و تغییر دارد

 .(۷۱۸ ص ،منبع همان) می رود و نه تغییر حالت می دهد

 

   ماده ازلیتو  دیالکتیک

سپس کل  واجسام  ، حادث بودنبر پایه دیالکتیک (قرن سوم هجری)شیخ صدوق به  ملقببابویه  ابن

 . ازیا در سکون و حرکت و ،هستندو انفصال  اتصالیا در  اجسام وی، . بگفتهجهان را اثبات کرده است

و در آن واحد در  هم باقدیم بودند باید  اگر ؛ زیراباشند حادث می خواصت و این حاال همه سوی دیگر،

با هم و در آن واحد در  هرگز نیز سکون و حرکت، و آنکه اتصال و انفصال، حال اجسام جمع می شدند؛

بر اجسام نیز تقدم  ، ونشدنی اند جدا اجسام ازفوق  چهارگانهخواص  کهآنجا  از و جسمی جمع نشده اند.

و  حاالتدر  یاز آنجا که زمان و مکان تغییر باز .ندباش می نوبه خود حادث هب هماجسام  پس ندارند،

اجسام این حاالت و خواص  ،مکان هربه عبارتی در هر زمان و  ؛ ودهند نمیخواص چهارگانه اجسام 

و پایدار  ثابتنظم ) در گذشته و آینده و دور و نزدیک یکسان است طبیعتاحکام و قوانین  و را داشته اند

 جهان ،بنابراین می شود؛ اثباتهم بر اجسام  بطالن ،حدوثبر  افزون است.حادث جهان  پس (،عتطبی

روش  و زمان دانشبرگرفته از  که ،صدوق شیخ (. برهان۷۲۱ص  از کتاب توحید،) آغاز و پایان دارد

تب مشاء ااستداللهای فالسفه الهی مک بر است، جهان شناخت در اسالمقرآن و پیشوایان  تعقلی – تجربی
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 کیهان و فیزیکی پیشرفتهای از پیشآنکه این استدالل  با چشمگیری دارد؛ و آشکار برتریو اشراق 

   .استآمده  بعمل امروز شناختی

ری استواو  روشناییعلمی روز  یدستاوردها متن درشیخ صدوق  برهان نظریو  تجربی مبانی تردید، بی

 حاکم عامدو قانون  به آنها سخن گفته است، از که شیخ ایچهارگانه  خواص ؛ زیرایافت خواهدبیشتری 

 : بنام قوانین دیالکتیک مطرح است امروز که ماده بر می گرددبر 

ای که  ؛ بگونهاز آن جدا شدنی نیست ( کهپویش جدالی یا دیالکتیک)پیروی می کند  عامیاز قوانین  ماده

 .(بخش یازدهم شناسی و فلسفه علم، )معرفت نیست تصوربل ادیالکتیک بدون ماده ق و ماده بدون دیالکتیک

و  نظمیک در  هر موجودات جاندار و اجتماعات انسانی، تافیزیکی  اجسام از مادی جهان های پدیده

آنجا که مفهوم  از کنند. می تجربه را جدالی خود، پویش خاص مکانی –قانونمندی ویژه و مدار زمانی 

 قوانین باشد، میپویش جدالی نیز از ماده جدایی ناپذیر  و ،است واقع امر جدالی پویش به وابستهنیز  زمان

 ،"آرامش – جنبش" حاالت همچنین داشت. نتوانندقدمت  وماده پیشی  دعام حاکم بر ماده هرگز بر خو

 و "بسط – قبض" ،("انفصال – اتصال") "گسست – پیوست" ،("سکون – حرکت") "ثبات – تغییر"

 در اما محدودند، و نسبی چند هر دهند، می رخ مادی های پدیده جدالی پویش متن در که "اثبات – نفی"

 ؛ بگونهشوند می هم جایگزین و یکدیگرند باو تغایر  تقابلبردارنده  در شان مکانی – زمانی چوب چهار

 نمی شوند. چیرههم بر یک سامانه مادی  با نامبرده سازگارو نا مغایرو حاالت  وجوه ای که در آن واحد،

 قدیمتواند  نمینیز  ماده شوند، می حادثماده  برتناوب  به ،نداگر حاالتی که از ماده جدایی ناپذیر پس

آن  بربا هم و در آن واحد  ،نامبرده متقابلیر و اهنگامی قدیم تواند بود که حاالت مغ ماده .باشد ازلی()

 فی ازلیت ماده است.اتنهایی ن بهنیازمندی ماده را می رساند،  ، کهاصل حرکت و تغییر . حتیحاکم باشند

و  ازلیت بر اندتو می تنهاکه  حقیقتی ؛است جهانو پایان  آغازگواه  خود ترین قوانین حاکم بر ماده، عام

  .داللت کندآن بخش  هستیقدمت 

 

 و جهان  زمان

هستی مادی یک سامانه پویاست که با پویش خود زمان و مکان را پدید آورده است،  ،پایه فیزیک نوین بر

اختالف در کیفیت حرکات  هستند. جهانو زمان و مکان نیز تنها و تنها مقیاسهایی قابل فهم در درون این 

)جهان غیب( به حرکت  نامحسوسهستی غیر مادی  اما. 43نیز اختالف در زمان را پدید آورده است جهان

                                                           
 هم انسان. است گیری سنجش و اندازه  برای عمومی زمان پویش این به مربوط زمان دارد، فیزیکی پویش مادی هستی سراسر که آنجا از  43

  محاسبات خود بهره می گیرد. در زمان این از اساسا
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و آفرینش آن نیز با آفرینش ماده کیفا متفاوت است. ابزارها و منابع  ؛نیستدادنی  تطبیقو زمان و مکان 

 شناخت انسان )حواس پنجگانه و عقل( نیز برای هستی مادی است و نه جهان غیب )نامحسوس(. 

 بوده جهانقدم  یاحدوث فلسفی  مسئلهدر کانون  زمان مفهوم ،جدال تاریخی فالسفه پیداست از چنانکه

با واحد زمان سنجیده می شود؛ ولی فالسفه و اندیشمندان هیچگاه درک درستی  نیزحرکت آنکه  بااست. 

 وابسته به حرکت ماده وکه ثابت شد زمان نسبی  انشتاینحتی پس از نسبیت  ؛از مفهوم زمان نداشته اند

( کماکان ییکایآمر "کدانیزیف") نیاسمول یل یزمان برا کهم یمی خوان تمامهم با شگفتی  امروز !است

از آنها بوده و پس از  شیتر از ماده و فضاست؛ پ یمیباور است که زمان قد نیبر ا یالهه است! و کی

مستقل از ماده و فضا  یتیاگر زمان واقع !(The trouble with Physics, 2006آنها هم خواهد بود )

)ثابت گرانش، ثابت پالنک،  یکیزیف یثابتها ایماده و  یکیزیف نینقوا راتییتغشاهد کم  دست دیباشد، با

نداشته باشد، نظم حاکم  ی. اما اگر زمان وجود مستقلمیجرم الکترون، سرعت نور و...( در گذر زمان باش

نشده است؛  دهینظم د نیا رییدال بر تغ یخواهد بود. تاکنون شواهد ریناپذ رییثابت و تغ یکیزیبر ماده ف

با  فالسفه ،باری زمان را ثابت کند! تیاست تا اله یشواهد تجرب یافتنهمچنان در انتظار  نیاسمول ماا

حتی  ورا تبیین کرده اند؛  کیهانی طبیعتپیدایش مفاهیم گنگی چون "زمان بی آغاز" و "زمان بی فرجام" 

در دیدگاه فالسفه  "زمان" اند. نگذارده نصیب بی "زمان"از تأثیر  نیز را"واجب الوجود" و  الطبیعه مابعد

حکومت  همآفریدگار  برکه  جهان،و  انسانبر تنها  نهمفهومی مطلق بوده است که آغاز و انجام ندارد و 

به شماره حرکات در وابسته است و ما  مادی جهانزمان تنها به  در فیزیک نجومی نوین، اما! کند می

دارد  ارتفاع( عرض وطول و )مکانی بعد  سهبعد زمانی و  یک مادهزمان داریم. حرکت نیز جهان  این

ان زمان و مک نیز فیزیکی جهاندر ورای ؛ اندازه گیری می شودزمان و مکان  خاص هایو با واحد 

 . وجود ندارند

شکل گرفت. یکی دیدگاهی که هستی تاریخ  در فلسفیدو دیدگاه  عالمپیرامون حدوث یا قدم  ترتیب، بدین

پیوسته در تکاپو و تغییر و تحول  ماده چوند که رچنین استدالل می ک و؛ سترا حادث شده می دانمادی 

هستی اش از خودش سرچشمه گرفته باشد.  دیگر عبارتی هبو  بودهذات  هقائم بو  ازلیاست، نمی تواند 

آفریدگاری بیرون از خود ندارد و خود آفریدگار  ؛ پسدیرا قدیم )ازلی( می د جهانکه دیدگاهی است  یدوم

 یو ابد یبودند ماده را ازل ریناگز انیخدایباینجا باید توضیح دهم که  در !خویش استهستی بخش  و

ماده  تیازل رشیگفتند که پذ یآنان م .بودناممکن  آنها یبرا "مادهاول و آخر " یعقالن نییتب رایبدانند؛ ز

 هینظر جایگاه تثبیتپس از  یو ...(. ول راسل برتراندتواناست ) نندهیآسانتر از باور به آفر شانیبرا

 یبرا یتوانست سنگرگاه ینم گریماده د یجاودانگو  ازلیتاصالت و  علم، جهان در"انفجار بزرگ" 

کننده  تیو هدا دگاریو گسترش جهان عقال بر وجود آفر نشیآفر ایباشد؛ و لذا با آنکه حدوث  انیخدایب
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آوردند؛  یعلت جهان"؟! رو یماده"؟! و "آغاز ب ینیچون "خود آفر یفیسخ اتیکند، به نظر یداللت م

 یاست؟! و البته که برانیستی به هستی در آمده  ازبخود  خود یاتصادفا  کیهان هیمعنا که ماده اول نیبد

 ؟!استجهان  نشیآفرتوحیدی  تبیینتر از  پذیرفتنیهم نامعقول  و فیسختبیینی  مدلهای نیا یحت انیخدایب

حدوث جهان و ازلیت را به ذاتی و زمانی تقسیم کردند تا  یاقدم  قضیه نیزفالسفه یونانی زده مسلمان 

دانش  دستاوردهایدر پرتو امروز  ولیآشتی دهند؛  باستان یونان یفلسف شرکفلسفه توحیدی قرآن را با 

غلط است! شگفتا که پس و مفاهیمی چون قدم و حدوث زمانی می دانیم که اساسا این تقسیم بندی فیزیک 

نامفهوم استفاده کردند و واژه های از تئوری نسبیت نیز کماکان برخی از اینان از این تقسیم بندی 

حکمت مطهری برای پذیرش  مرتضی. (پنجم ، جلدروش رئالیسم و اصول فلسفه و مطهری، طباطبایی)

 د: رزمینه سازی ک اینگونهو اصل "ازلیت زمانی ماده"  شرک فلسفی یونان(مشاء )

  "نیست ذاتی وجوب ابدیت و ازلیت الزمه ولی است؛ ابدیت و ازلیت ذاتی وجوب الزمه چند هر"

 (.۴۳۴ ص منبع، همان)

 

            لسفهفتاریخ علم و  در معنا و ماهیت زمان

خواب و خوراک و آشیانه سازی  باشند، آنسنجش و اندازه گیری زمان و  فهمآنکه قادر به  بی، جانوران

که اما انسان طبیعت تنظیم می کنند.  عینیو جفت گیری و مهاجرت احتمالی خود را به دقت با تحوالت 

زمان و  فهمبه توانا  انتزاعیو تعقل  حسیپایه تجربه  براز داشتن چنین شعور مرموزی بی بهره است، 

جهان بیرونی  دریتی عینی عواق آیاآن گشته است. ولی زمان براستی چیست؟ و آثار سنجش زمان  نیز

  شد؟بامی  انسانیا فراورده ذهن  و ؟است

 ؛ ونبوده است "زمان"مقوله  و سخت فهم تر ازتر  هیچ مقوله ای بغرنج شاید فلسفه،و  فکر تاریخ در

 برمانیدس برای اند. داشتهدر فهم حقیقت و ماهیت زمان بی ثمری  اما بسیار "تعقلی"کوشش  "فالسفه"

جداسازی  با زنون .ودبمفهومی ذهنی  نیز زمان بوده است، "توهم" تغییر و حرکت که ،زنونو شاگردش 

را  پیوستهزمان  و مکان پیوسته را در برابر واحدهای گسسته زمان، یکدیگر، مکان از ومطلق زمان 

 ، و(رسید نخواهد ک پشتالهیچگاه به  که دوندهدر برابر واحدهای گسسته مکان بکار بست )مثال آشیل 

 "جهانزمان را به  افالطون ای دیرپا را در تاریخ فلسفه پایه گذاری نمود! سفسطهاین پیشفرض ها  با

 ارسطو .ساختاز زمانمندی دور  را جهان مثالی(" )ایده ها "جهان و نمود؛ وابسته جهان مادی() سایه ها"

پیوسته  نیزرا به حرکت وابسته کرد و هر دو را  زمانکه  بدینگونه؛ زمان و حرکت را دریافت رابطه
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دیدگاه فسلفی  البته و ؛است ذهنی صرفا نیززمان برای ارسطو  ،سوی دیگر از دانست. ابدی –ازلی  اما

همواره موجود بوده نظر او  ازانسان و حیوان  زیرا حمل نمی کند؛خود  باارسطو از زمان تناقضی را 

هم  عمالزمان  و ساخت؛ تبدیلامری عینی  بهناخواسته  آنرابه حرکت  پیوسته ابدی – ازلی زمان اما اند!

  شد. ذهنیهم  وعینی 

 بلکه نسبتی با ماده فیزیکی و حرکت آن ندارد؛ هیچتنها  نه زمان باستان"، "ایراندینی  آئینهایدر 

بود و روزگار  "آفریدگارگفت که  نتوان هرگز ؛ وغیر قابل فهم است اساساو  متافیزیکی موجود واالترین

 از آنجا که ذهن انسان گرایش به وحدت دارد، اما دوگانه است؛ هستی أمبدمزدیسنی  ثنویت در". نبود

بنشاند تا ضمنا به این پرسش هم که  "توحید"ثنویت را بر بستر  کوشیدآمد که  پدید دیندر این ای  شاخه

گفته شد که اهورا و  44زروانی نیآئ در ،باری دهد. پاسخ ،"؟چیستو اهریمن از کجا و از  اهورا "هستی

که به تنهایی توان  استهستی  مطلق تزروان حقیق و ؛هستند )زمان بی آغاز( زرواناهریمن زاده 

 اهورا سوی دیگر، از .آفرید را خیر و شر )اهورا و اهریمن( فعالمبادی  پس آفرینش جهان را نداشت.

و دو مبدأ  زروان ،ترتیب بدین .دبیافرینن راو شری  یو اهریمن نیز جز بیاری زمان نمی توانند خیر

وحدت بخشیدن  درنافرجام  است کوششی زروانی آئین !باشند می یکدیگر زمندانیامر آفرینش  در هستی

آب و آتش  زروان ،باری یابد. دست زانی بی مطلقیک هستی  به تنتوانسکه  دینی دربه دوگانگی هستی 

ه به تنهایی توان استثناء در کار زروان ک )تنها و از آمیزش آنها نیز اهورامزدا را آفریدآورد  پدیدرا 

 آن نیز در هیچیک از گرایشهای مذهب مزدیسنی روشن نیست. أمنشاهریمن و  پیدایی .آفرینش نداشت(

ثیرات اسفباری بر أکه بر اندیشه و رفتار مسلمین نیز ت بود ""جبراین آئین  فلسفی –کالمی  پیامد بدترین

از هر کوششی جهت  مسلمینو  45گردیدبه جبر کور تعبیر  نیزالهی  قدر جاییکه قضا و  ؛ تاجای نهاد

 .. د.ادنباز ایست "موجود وضع" تغییر

 آگوستین سنت شرک است. مذهب دیدگاهنقطه مقابل  دربینانه و  واقعزمان  بارهتوحیدی در  دیدگاه اما

 ،"فرینش جهان چه می کرد و چرا جهان را زودتر نیافرید؟آخداوند پیش از "پاسخ به این پرسش که  در

قدیم و مستقل  خداوند هنگامی پدیدار شد که جهان آفریده شد. زمان وجود نداشت. زودتری :گفت بدرستی

 خدابر  زمان در حقیقت، ؛ وموجود است "حال ابدی"او پیش و پس وجود ندارد و  برای. از زمان است

جهانی است که خدا  مختص "زمان" ،بنابراین(. اول جلد تاریخ فلسفه غرب،، راسل )برتراند دگذر نمی

                                                           
گویا در قرن هفتم هجری  کهاست  روایتی از آن( )آنهم اسالم" "علمای بنامدانیم بر گرفته از رساله ای  آئین میآنچه از تاریخ و فلسفه این  همه 44

که از اصول عقاید جهان  است اسالم" "علمایاز  یکی به سرکرده روحانیت مزدیسنی() موبدان" "موبدرساله حاوی پاسخ  . ایننگاشته شده است
و لذا اصالت  قدمت .آنها نیست ادعایی قدمتو  هویتپذیرش  معنینامبرده به  ""باستانیو بررسی آئینهای  تحلیل ،بنابراین بینانه آنها پرسیده بود.

  .۲۵۷ – ۲۶۶و  ۲۰۳ – ۲۱۸ "، صفحاتسیاسی ایران باستان "تاریخکنید به کتاب  نگاه – آنها بهیچ وجه روشن نیست عقاید
   
  دهر هللا است! همانا سرزنش نکنید؛ رادهر  : آنقدرشد که جعلول پیامبر قهم از  حدیثی 45
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آنجا که آنچه  از عقیده آگوستین، بهاست.  متناقض" پیش از پیدایش جهان "زمان فکر لذا و آفریده است

حال  زمان تنها موجود نیست، نیز (آیندهآنچه هنوز نیامده ) و وجود ندارد؛ دیگر سپری گشته )گذشته(

هستی اش در میان  ؛ وبعد است که میان بود و نبودش مرزی نیست فاقدنقطه ای  "حال" اما واقعی است.

 آنکه با؟ چیز واقعی است چه آگوستین از خود پرسید: پس !تاراج رفته است به دو نیستی )گذشته و آینده(

ناتوانی دانش تجربی  اما کرد؛ نفیرا  زمانمتافیزیکی  تبیین فیزیک نوین )نظریه نسبیت(با  مطابقاو 

 شد سبببعدی  سه فضایجدایی ناپذیری زمان از  فهم و در اثبات ریاضی نسبیت زمان آگوستین عصر

کنونی  تغییراتبعد استمراری حرکت جهان بسنجد و  یا یزمان مراحلبا  صرفارا  جهان داشتن واقیعت تا

پیشگاه  درا من هال "بار :گفتخود از زمان  رنجبار تفکراتدر پایان  لذا و آتی جهان را نافی واقعیت پندارد.

   !(منبع همان) تو اعتراف می کنم که هنوز نمی دانم زمان چیست"

دستاوردهای علمی در این زمینه بهره  از نتوانستهم  مترلینگ موریس حتی معاصر غرب، در فرهنگ

 پلی است میان گذشته و آینده؛ "حالاینکه  تصور از . ویدرک کند عمیقاوابستگی زمان و مکان را جسته و 

 دیگر نمی دانیم دستهای ما به کجا آویزان است. ما زده می گوید: وحشت "که نه زمان دارد و نه مکان پلی

     . (۵۷ص  چهارم، )بعد به خالء چسبیده است! فقطما  دستهای

از  نخست عالم قدم و ثلذا مقوله زمان و حدو و بر فلسفه پیشی جست؛ کالم علم ،اسالمیفرهنگ  در

زمان را امری ذهنی و غیر واقعی بر  و جهان را حادث مسلمان متکلمان جانب متکلمان بررسی شد.

، به پیروی از ارسطو آنها عینی زمان دفاع نمودند. وجودمسلمان از  فالسفه تقابل با آنها، در شمردند.

و تغییر در  ، حرکت(همتعالی و فالسفه مسلمان )مشایی و اشراقی برای را مقدار حرکت گرفتند. زمان

 های مادی ذاتا زمانمند نیستند؛ پدیده ،بنابراین ای بر آنهاست. عارضه بلکه ذات پدیده های مادی نیست؛

چنان  ، زمانفالسفه نزد .است مطلقبعبارتی دیگر  و فیزیکی –مادی  جهان ازبیرون  واقعیتیزمان  و

قدمت زمان  واز ازلیت  ،اند گذشته هم حتی ازلیت خدا و است که اگر از ازلیت ماده بودهمطلق مقدسی 

 زمانث وکس قائل به حد "هر کرده اند که: نقل )ارسطو( خود اول" "معلمپیوسته از  ! آنهااند نیامدهکوتاه 

 با اثبات نسبیت زمان "آیه ارسطویی" تردید، . بی"آنکه خودش بداند قدم زمان را پذیرفته است بدون گردد،

 منطق فاقد انسجام درونی بود. وی صوریو  جزمیپیش از آن نیز همچون دیگر احکام  اما گردید؛ باطل

باید پیش از آن زمانی وجود داشته باشد که زمان  باشد زمان حادث "اگر :استتناقض  غرقارسطو  برهاندرونی 

 اگر ؟است از آن زمانی وجود داشته" "پیشباز  چگونه "باشد حادث زمان اگر" ولی .در ظرف آن پدید آید"

 ارسطو،منطق متناقض  در! زمان در هستی بوده است ، یعنیداشته وجود و پس" "پیش نبود زمان، در

 !؟نشدندآشکار  تناقضاین  متوجه هم مسلمان" فالسفه" ؛ واست شده واقع زمان" "ظرف " درنبود زمان"

در  امروز ." استمصادره به مطلوب" یکصوری و  هممنطق حتی با پذیرش مطلق بودن زمان  این
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 زمان" "ظرفدر  هم ماده" "نبودمی دانیم که حتی  بیگ بنگ و تنسبی چون علمیهای نوین  دادهسایه 

              نبوده است. واقع

زمان یگانه و در برگیرنده همه  : آیاقرار گرفت مسلمانزمان نیز در کانون توجه فالسفه  یگانگی

تعداد حرکات عالم زمان  به صورت دوم، در رد؟ازمان خود را د یآنکه هر موجود یا موجودات است؟

 سرعت دارای ویکنواخت  زیرا حرکت معیار است؛ "فلک االقصی"گفتند که حرکت ای  دسته وجود دارد.

زمان معیار است که برای سنجش و تطبیق دیگر زمانها  نیز حرکت اینمنتزع از  زمان ثابت می باشد.

 بحث این زمان واقعی شمردند. را "فلک االقصی"از حرکت  منتزع تنها زمان نیز برخی بکار می رود.

 در .دادخود ادامه  حیاتبه  همچنان "زمان مطلق" مفهوم اما؛ کهن خاتمه یافت نجومابطال  با نظری

دو فلسفه مشایی و اشراقی  از واقع تلفیقی دریافته ولی  شهرت متعالیه" "حکمت به ، کهصدرا مالدیدگاه 

 ،(منتزع از حرکت جوهری فلک االقصی) "معیار زمان" اما ؛نیستاز واقعیت  جداو زمان  حرکت ،است

  نمود. حفظجایگاه خود را  همچنان

 نیتس الیب .یدبگشا را دهر" "رازنتوانست بیستم  قرنپیش از انقالبات علمی  تانوین غرب نیز  فلسفه

 "زمان به ؛ اماو استمرار حرکات دانست توالیآنرا ترتیبی از  وشت انگرشی نسبی گرایانه به زمان د

زمان از کدام حرکت منتزع  اینآنکه بگوید  بی شت؛ادستخوش تغییر نمی شود اعتقاد د که نیز مطلق"

 زمان کانت، برای مطلق است. کانتو  تنونینزد  زمان است؟ " کداممطلق "حرکتاحیانا  ؛ وشده است

 برگسوندیدگاه  در نمی داد. تطبیقاز ذهن  بیرونت ایلذا ادراکات حسی را بر واقع ؛ وذهنی بود صرفا

شهودی  "زمان حقیقیاست و " مجازی" "زمان های ساعت می فهمد، عقربه بواسطهکه انسان  زمانی

          . زمان( عرفانیتبیین ) می شود! درک

 "چگونه بنظرم خواهد آمد؟ جهان بر یک پرتو نور سوار شوم، اگر" سالگی از خود پرسید: ۱۶سن  در یناانشت

انجامید و دیدگاه انسان را در باره جهان فیزیکی و زمان  نسبیت خاصپرسشی بود که به نظریه  این

فالسفه  ، کهرا زمانگشود و  رامی شد  نامیده دهر" "رازکه  معمایی وی بنیادی ساخت. تغییر دستخوش

 انسان می توانست بر یک پرتو نور سوار شود، اگر ،. باریفهم گرداند قابل بودند، کردهبه غایت بغرنج 

واقعیتی  نه (مکان )و نیز زمان نوین، فیزیک در! رسیدبینهایت می  به همجرم او  وبرایش متوقف  زمان

وابسته  زمان ،نسبیت نظریه در باشد. میتوهم  وذهنی  صرفانه  و انسان است؛و  جهان فیزیکی از مستقل

 "ذهن"و  "عین"میان ناپذیری  گذر استوار مرزهم  نتومیآدر نظریه کو ؛ وت ماده فیزیکی استابه حرک

 انتشاریو  استمراریدر دو بعد  ، آنرادر ماده باز شناخت را حرکت هنگامیکه فیزیک، دانش .ندارد وجود

و  زماناستمراری حرکت به  بعد .پرداختماده  یبعد حرکت دو این یریکرد و به سنجش و اندازه گ فهم

و  مادهبر  از ماده و حرکت آن نیست؛ مستقلزمان  پس یا فضا تعبیر گردید. مکانبعد انتشاری آن به 
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 زندگیاینهمه هنوز انسانها بی آنکه بدانند زمان  با .ثیر نمی گذاردأبر آنها ت ؛ ونمی گیرد پیشیحرکت 

  :پندارندمی  شانو تکاپوی خودمستقل از  وجودیخود را 

در  . ولیبه کجا می رود و آید میدارد و نمی دانیم از کجا  جریان عتجسم می کنیم که الینقط رودیرا  ()زمان آن "ما

 . (۵۶ ص چهارم، بعد موریس مترلینگ،) حرکت می کنیم" ... ماحقیقت زمان حرکت نکرده است

یندهای فیزیکی و شیمیایی، در طبیعت بیجان، زمان نقش برجسته ای ایفا می کند؛ بی آنکه کمترین آدر فر

داشته باشد. از بدو پیدایش عنصر بنیادی نظم حاکم بر آنها  وبنیادی اثری در کیفیت وجودی ذرات 

 دراما زمان کیفیت وجودی این عنصر تغییری نکرده است. ماهیت و هیدروژن در میلیاردها سال پیش، 

سنجش و اندازه گیری آن شده است، نسبی است. برای و  کشفاین تنها موجودی که توانا به  ،انسانذهن 

 گذرشتابان است. چرا بزرگساالن کودکان، زمان به آهستگی سپری می شود؛ در حالیکه گذر زمان برای 

و در  ،رشد و تغییر سلولها بر می گردد که در کودکان سریعاین به  زمان متفاوت حس می شود؟

بر  .می رود پیش کند ترحرکت می کند،  سریعترپدیده ای که زمان برای ؛ گویی است آهستهبزرگساالن 

 پدیدهحرکت  سرعت چه هر .دارد، نمی گذرد جهان درحرکت را  سریعترین که نورزمان بر این منوال، 

برایش  زمان؛ و اگر از آن پیشی گیرد، رود می پیش کندتر برایش زمانشود،  نزدیکتر نور سرعت به ای

دور خورشید را که چند  زمین به انسان، حرکت کره! شود می زمانمند آن به نسبت نوروارونه شده و 

تاریخی اش گرفته  – و اجتماعی میلیارد سال عمر دارد، معیار زمان سنج های خود در زندگی طبیعی

انسان  است؛ و از سرعت حرکت نور برای اندازه گیری های کیهانی استفاده می کند. بی تردید، اگر عمر

حوادث زندگی اش مبنای زمان سنجی ها حتی در ابعاد کیهانی می شد؛ اما  زمین بود، کره عمراز  بیش

بر پایه حرکات کره زمین زمان بندی می کند، و بیرون از زمین نیز  انسان کوتاه کنونی، بسیار عمر با

)روز، ماه، حتی واحد های زمان ؛ ستاحرکت به  وابستهزمان پس اندازه گیری هایش بی اعتبار است! 

تفاوت در حرکت آنها به دور خود و خورشید  بدلیلمه شمسی وسال و ...( در زمین و دیگر کرات منظ

در کهکشانی ستگاه نظارت یا ازیکسان نیست. تقارن و توالی زمانی حوادث در کره زمین نیز می تواند 

  .است ایستگاه مشاهدهو  ناظربه شخص  وابستهزمان نسبی و  زیرا؛ 46باشد وارونهدیگر متفاوت و حتی 

 :اینگونه جمع بندی کرده است رابه یکدیگر  آنهاپیوستگی  ونسبی بودن زمان و مکان  گاموف ژرژ

 یاوضع  کهنظر ناظران دیگر  در دهند، روی یک مکان اما در دو زمان مختلف دردر نظر ناظری  که واقعه "دو .۱

 ؛ مکانهای مختلف وقوع می یابند" در دیگری داشته باشند، مکانیاوضاع 

                                                           
؛ معکوس و وارونه دارد روندی با کهکشان ما همسن است، و گرفته است نام ای" "آینهاینکه زمان در کهکشان جدیدا کشف شده ای که  کما  46

 "(. نیو ساینتیست" با مجله علمی کرول شانو  گوت النآ بنامهایگفتگوی دو فیزیکدان آمریکایی )جای گذشته را گرفته و بالعکس  آینده
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 مکانی وضع که دیگری ناظر نظر در دهند، روی مختلف مکان دو در و لحظه یک در ناظری نظر در که واقعه دو" .۲

 ؛ "یابند می وقوع مختلف زمانهای در باشد، داشته دیگری

نماید که مدتی بینشان فاصله  چنانظر دیگری ااست در نظر ن ممکن هم روی داده اند، باواقعه که در نظر ناظری  "دو .۳

  .بوده است"

 (۹۰ – ۹۱ ، صبی نهایت ودو سه  )یک

 در هم جدایی ناپذیرند؛ از نیز و ماده، تبه حرک نسبی، وابستهو مکان هر دو  زمان بر نظریه نسبیت، بنا

 یگاه"جا" فارسی واژه هایی مستقل از هم و مطلق بودند. کمیتو مکان  زمان حالیکه در مکانیک نیوتنی،

. زمان() گاه"" و مکان("جای" ) ازای مرکب  واژه است؛و مکان  زمانپیوند  بیان برای واژه مناسبی

 همنی اهیچ زم و ؛گردیده شناختهزمان  دراست مگر آنکه  نبوده از جهان فیزیکی مکانی هیچ ،در واقع

 بگفته .این معنای ساختار چهار بعدی جهان فیزیکی است ؛ وبوده است جاریجز آنکه در مکانی  نبوده

 : مینکوفسکی

 مستقلی ایجاد می کند" وجودکه  ایندوست .. اتحادهایی بیش نیستند. سایه ،تنهایی زمان به  و به تنهایی، "فضا

  .(۵۵ ص رم،هاچ بعد ،)مترلینگ

یک ساختار چهار بعدی  کیهان()فیزیکی  جهانزمان و مکان در قوانین حرکت بهم پیوستند و  بدینگونه

نسبیت عام دانسته شد که  در سرانجام .یافت (عرض، ارتفاع )طول، و سه بعد مکان زمان بعد یکشامل 

ایجاد  عاملآن نیز  یزمان –فضا بعدی  چهار ساختار انحنایاست و  و محدود()منحنی  یماد جهان

 نظریه .گردیدبزرگ  رکیهان و انفجا گسترشهای  این مقدمه پردازش نظریه ؛ ونیروهای گرانشی است

ادیان  کهنآموزه های  بر می کند، همراه بزرگ" "انفجارآغاز جهان را با  که امروز، ختیشنا کیهانهای 

    .هستند تطبیق قابل ،گفتندمی سخن آن  محدودیت و جهانو انجام  آغازابراهیمی که از 

 هیزمان کشف شد و قض یکیزیکامال ف قتیحق ن،ینو یشناس هانیو ک کیزیدر پرتو ف کالم آنکه خالصه

و وابسته  یزمان نسب؛ ما حادث است یکیزی! جهان فافتیخاتمه  زین "حدوث و  قدم عالم" نیالطرف یجدل

  .ندارد وجود (از ظرف ماده بیرون) "زمان فلسفیحقیقت " بنام چیزی و؛ است یکیزیبه حرکات ماده ف

    

  "کثرت – وحدت" .۳

 است:آمده  پدیدفلسفی  مکتبسه جدلی الطرفین  قضیهاین  حول
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 .(لوحدت گرایی ایده آلیستی و مبتذ) فلسفه عرفا و صوفیه است که خدایی" "همه یا "وحدت وجود" (۱

حکمای کثرت گرایی مکانیسیستی به ارسطو و  .فلسفه حس گرایان است کهپدیده ها  "تغایرکثرت و " (۲

 .استمشاء هم نسبت داده شده 

دیالکتیکی و  یواقع گرایاین  ؛ وآفریدگار از آفریده" جدایی ؛ وآنها کثرتپدیده ها در  بنیادیوحدت " (۳

  .است توحیدی

 

 وحدت وجود

را روش دریافت حقیقت می دانند؛ پس بیمی هم ندارند که  تعقل منطقیو نه  "مکاشفه درون"عرفا 

استفاده در دفاع از خویش عقلی  براهیناز شوند  میناگزیر  گاهچند  ؛ هردیدگاههایشان نامعقول جلوه کند

و لذا هر پدیده ای در این جهان پاره ای از  ؛یکی هستند محسوس مادی جهانخدا و  این دیدگاه، در !کنند

کثرتی  این، بنابر .پدیده هاستوحدت ؛ و این راز خدایی( )= همه وجود الهی و جلوه ای از ذات اوست

 پذیرفتهپیش  ازو  ذهنیاحکام  در .تنها وحدت حقیقت دارد واست؛  وهمیکه در طبیعت دیده می شود،  هم

واحد جز واحد  "از، (صدرا مال و عربی ابنچون  "مسلمان" یاو  مسیحی ،یهودی ،وهند) اشراقیونشده 

 تردید، بی است! برقراروحدت ذاتی  مادی( هایپدیده )و معلول  خدا()و لذا میان علت  ؛"صادر نمی شود

نسبی و زوال پذیر  ،هستی محدود بانمی تواند  امنطق خداوندی فرا بعدی() و نامحدود ، پایندهمطلق وجود

 پیشگامان مطلق باشند. واحد ذاتتوانند پاره ای از  مینسبی  کثیرپدیده های  هرگزنه  و آمیزد؛ در ماده

و منطق  عقلو لذا پیشاپیش به تحقیر  ؛واقفند آنستیزی  خرد وسستی  بهخود فی او خر تخیلیفلسفه  این

  !پردازند می

ناسازگار  نیزهستی شناسی نوین  ویا کمیت های گسسته(  کوآنتومپدیده های طبیعت با علم ) یکسانماهیت 

دیدیم، روند تکاملی ماده تنها روند جهان  کیفی –ن پیدایش و گسترش کمی ابررسی داست درچنانکه افتاد. 

متشکل از عناصری با  ، کهمتفاوت اکیف یپدیده ها دررفته  بکارمواد پیوست نبود؛ روند گسست هم بود. 

و میان کمیت ها، کیفیت ها و ماهیت ها در  است؛وحدت بنیادی طبیعت  نمایانگر یادی است،نپیوند ب

پدیده های  مثالمتفاوت ) اکیف یاما پدیده ها. )روند پیوست(پیوند برقرار است  نیزگذشته، حال و آینده 

جدا از هم باز هستند با ماهیت هایی  جدا از هم و متفاوت یواقعیت هایعین حال  در فیزیکی و ارگانیک(

در  .مرزهای پیوند و جدایی موجود استمادی  یپدیده ها میانزبان ساده،  هب. )روند گسست( متفاوتو 

می یابد، پیوست موجود است؛ اما در  تحولدو پدیده ای که یکی به دیگری تشکیل دهنده عناصر بنیادی 
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از هم جدا عین پیوند بنیادی  درامری که آن دو را  جدایی است؛ وآنها گسست کارکرد  و سازماننظم و 

که  همقابلیت )قوه(  در نیست؛ آنهادر کمیت و کیفیت ماده  تنهاکثرت پدیده ها متفاوت می سازد.  کیفاو 

 . شود می دیده 47استناپذیر  جداییماده  از

      

 پدیده ها تغایرکثرت و 

 آنها که به یک جهان تعلق دارند، ، حتیهیچ سنخیت و وجه مشترکی در میان پدیده ها این دیدگاه، در

با کشف اتم به کتب تاریخ  باستانیاین دیدگاه مستقل و جدا از هم دارد.  کامالو هر یک حقیقتی  ؛نیست

که  گرایشی دهد؛ می نشان را وحدت به گرایش علم فلسفی بینی جهان پیشرفت سمتفلسفه سپرده شد. 

 به نیازی دیگر ؛ واست گرفته پایانچند گانگی ها  و ها جدایی دوران واقعی و برگشت ناپذیر می نماید.

واحد  منشأ به انسان نیست؛ ها پدیده میان تفاوت توجیه در انسان ذهن اقناع برای" النوع رب" ساخت

نیروی یگانه ای است که ابر علمی شناختدر پی  حتی ؛ واست یافته علم ها پدیده مشترک بنیاد وعناصر 

چهار نیروی اصلی طبیعت کم  دستخاستگاه  و پدید آمد، "انفجار بزرگ"نخستین در  ذرهبا  همراه

بنیاد و علوم زیستی نیز از  در است. بوده( هسته ای ضعیف و قوی نیروی مغناطیس، الکترو جاذبه،)

 حتیدرون و  در ها پدیده پیشرفت و پیدایش در میان است. سخنواحد گونه های بیشمار جانوری  أمنش

دیوار جدایی  حتی فیزیک نوین، در .دهد می نشان را ای پیوسته بهم زنجیرهدر میانه جهانهای واقعی 

   برداشته شده است. هم ذهن عین و میان

 

 ؛ کثرت آنها در مادی یپدیده ها بنیادی وحدت

 آفریدگار از آفریده ضروری جدایی

کل هستی نمایانگر بنیاد و حقیقت واحدی است؛ اما هستی مادی را مراتب تکاملی از ساده به پیچیده  

که در پویش جدالی ماده در عین آنکه نظم عام و یگانه ای را پیروی می کند؛ نظمی  مادیاست. هستی 

، در بخشهای گوناگون خود تحت حاکمیت نظم خاص است. پدیده ها در جهانهای 48بازتاب می یابد

جهان انسانی( دسته بندی می شوند؛ اما با آنکه میان  و زیستمند)طبیعت بیجان، طبیعت  کیهانیگوناگون 

                                                           
قوه مفهومی  وعینی  واقعیتیچند ماده  ؛ هرواحدی را تشکیل می دهند ترکیب (استعداد ،قابلیت و قوه )ظرفیت، ماده ،فلسفه و شناسیهستی  در  47

 ذهنی است.
 
 . کنید مراجعه شناسی و فلسفه علم( )معرفت پیشین دفتر از ۱۲و  ۱۱ بخش به  48
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کیفیت و ماهیت یکسان  ازدیده می شود،  مشترک نظامات و عناصرگانه  سهپدیده های دسته بندی شده 

بخش دوم دیدیم  در .دبا هم تفاوت دارنو بیش  کمجهانها نیز پدیده ها  اینحتی در درون  نیستند. برخوردار

برغم  ،شیمیایی –فیزیکو  یندهاآیفر نیزو  ،و شیمیایی معدنیمواد خواص  ودر طبیعت بیجان، ماهیت که 

در طبیعت جاندار و جوامع انسانی نیز تفاوت های کیفی بسیاری میان  وشباهتهای بنیادی یکسان نیست؛ 

یندهای زیستی و اجتماعی وجود دارد. ساز و کارهای حیاتی حتی در میان پرندگان )مثال آپدیده ها و فر

( متفاوت است؛ اما ساده ترین اشکال حیات نیز در ساز و کارهای بنیادی حیات قوعقاب و زاغ و  میان

ذات با انسانها مشترکند؛ همه پدیده های مادی هستی نیز برغم تفاوتهای ماهوی کم و بیش  چون صیانت

مکانیک گردن می نهند. اگر هیچ سنخیت و  فیزیکزیاد دارای عناصر بنیادی مشترک هستند و به قوانین 

باشد،  و وجه مشترکی میان پدیده ها نباشد، و هر یک حقیقت و ماهیتی جدا و مستقل از دیگری داشته

چند جانبه، و تأثیر و وابستگی  وجودیمناسباتی میان آنها شکل نخواهد گرفت؛ حال آنکه مناسبات  هیچ

پیشرفت علوم فیزیکی در کشف اتم و یندها بخوبی در این جهان قابل مشاهده است. آمتقابل پدیده ها و فر

)تبدیل ماده به انرژی(، روند خواص آن، بویژه انرژی نهفته در آن که با شکست اتم بارز می شود 

را در آن موجودهای  پدیدهکثرت زیربنایی هستی مادی در  پیوستگیو نیز  ،دیالکتیکی پیوست و گسست

 به فالسفه نمایاند. 

 آفریدگاروحدت  بیانگر نیز ماده و نیرو، و طبیعتنیروهای  منشأ واحد وبنیادی پدیده های مادی  وحدت

آفریننده آن  در عقلحکم  (، بهکثرت دردر وحدت یا وحدت  کثرتماده است ) ویژگیآنچه  ؛ اماآنهاست

هرگز از  آفریدگار نبود. ممکن (مطلق ازنسبی )آفریدگار  ازآفریده  بازشناسی ؛ وگرنهشدد هنخوا یافت

 تعین و ،محدودیت کثرت،کیفی،  –کمی  تغییرو  پویش) هاجنس آفریده هایش نتواند بود و خصایص آن

غیر از جهان  خداوند د بود.ننتوا برجابدون وجود یک مطلق پا هم جهان ؛ ونتواند پذیرفت را( نسبیت

 :عقلی نیز در ستیز است مسلم با احکام که سخن عرفا نه تنها با داده های وحی، ؛ واست

 چسان و آنست؟ کننده جاری خود چیزیکه گردد جاری او بر چگونه و ندارد؛ جریان خداوند() او بر جنبش و آرامش... "

... است؟ بخشیده هستی آن به خود چیزیکه در آید در هستی به چگونه و گردد؟ پدید آن درخود  آورده پدید او که را آنچه

 امام" )...نیابد انتقال گوناگون احوال در و نگردد حالی به متغیر... افول و زوال نه و پذیرد می تحول و تغییر نه خداییکه

 ؛نهج البالغه( ۲۲۸ خطبه علی،

امام ) "...ناممکن است اشهر آنچه در آن ممکن باشد در آفریننده  و ندارد؛ وجودهر چه در آفریده باشد در آفریننده  "و

     .(۶۱ ص ،صدوق "توحید" شیخ رضا،
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                               "امکان –ضرورت " .۴

 است، فلسفی نون مباحثاک دردر مفاهیم و مصادیق  اتیتغییر باهمچنان  کهفلسفه  مسائلاز مهمترین 

به معنای تعیین شدگی  "ضرورت"است.  آزادی() امکانو  جبر() ضرورتجدلی الطرفین  قضیه

تغییر،  و ثبات یا نیستی، و و هستی با مادیپدیده  آنستکه معنی به امکان است؛ وحتمیت  و )دترمینیسم(

و تغییر و تحول پدیده ها  هستیآیا تاریخ آن بوده است که  درپیش روی فالسفه  پرسش برابر دارد. نسبت

نظم و قانون  ازپیدایی و تغییر و تحول در  مادها آنکه است یتعیین شدگی  وبنا بر ضرورت  ،جهان در

پرسش تبیین آفرینش نیازمند پاسخی منطقی به این  ؟شود می و پرداخته ساخته "میل خود "به و آزاد است

  است.

 جهانمعنای خاص از تجربه انسانی در بخشهای گوناگون  همفاهیم نسبی ضرورت و امکان اگر چه ب

( دخیل هستند، در معنای عام خود اجتماعبرآمده و در تدوین نظریه های علوم تجربی )علوم طبیعت و 

 وبکار می روند. مفهوم ضرورت جهان  آفرینشفلسفی اند؛ کلیت هستی را در بر می گیرند و در تبیین 

 ؛، که پذیرش آن پیش نیاز شناخت جهان است، بر می گرددنظم عینی فلسفی – عقلیبه اصل  شدگی تعیین

، پویا نظم، ریاضی نظم، (ساده تا بغرنج ی ازعلت و معلول مناسباتنظم علیتی ) گوناگون اشکالدر و 

 بخش می یابد )معرفت شناسی و فلسفه علم، بازتاب ییاستثنا یاو نظم خاص گرایشی  –هنجاری  نظم

و  تغییر؛ عقلی که نمی تواند است حکم عقل، جهانحاکم بر و پاینده  ثابتباور قبلی به نظم عینی . نهم(

ساخت و پرداخت فرضیه و  بهپایه  اینبر  وهرج و مرج دنبال کند و  آشفتگی دررا جهان  اینتحوالت 

ضرورت  اصلجهان، آفرینش و تکامل  تبیینزمینه  درنیز جز جدید  عصرماده گرایان  آورد. روینظریه 

 حاکمیت پذیرشبدون  ضرورت عقالنیتبیین چند  ؛ هرپذیرفتند ناگزیر بهکار علمی  ساختنممکن  جهترا 

 ای و" ونیعی"، "طبونیکه "دهر قدیم مادیون .نیست ممکنبیرون از ماده کننده در  هدایتای  اراده

 و نظم ازیا طبیعت را آزاد  مادههای کار علمی توجهی نداشته و نیاز پیش به، شده اند دهی"زنادقه" نام

 ؛توحید شیخ صدوق کتاباست ) نموده عیانرا  باور اینات آنها با پیشوایان شیعه مباحث قانون می پنداشتند.

دستاوردهای علمی  کلباید  ،عقلی که ضرورت را نفی کند دید معرفت شناسی، از .(..و. اصول کافی

بلکه اساسا  ،بدست آمده است عینیانسان را نیز باطل نماید؛ زیرا همه آنها نه تنها با باور قبلی به نظم 

؛ می کند عملدر متن ضرورتها  تنها ""امکاندر میان پدیده هاست.  روابط ضروریبرآمده از شناخت 

 مطابقو قانون  ، نظمبود حکمفرما طبیعت بر مستقل بصورت "امکان"اگر ، نگرش کل گرایانه در و

عین  در .می کند پیرویثابت و پاینده  ینظم ازآنکه طبیعت  حال می کرد؛ تغییر طبیعتپذیر  تغییر لیم

 حاکمیت ،(و تعیین شدگی ضرورت) آنفلسفی  معنای و طبیعت قانونمندمنظم و  پویشکه  همانگونه حال،
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 )نظم حاکم بر جهان واقعی بیرون عینی نظم یگانگی، می دهدنشان  را طبیعتاز  بیرونای  ارادهو  عقل

    .داردحکایت و اراده  عقل اینی گبر یگان نیز ذهن( از

تناقض گویی  به جهانمی پذیرند، در تبیین پیدایش  جهانجزئی  اموررا در  ، که ضرورتماده گرایان

متغیر نیازمند  مادهیا باید  ناگزیرنمی بینند و  آن تکامل وماده اولیه در پیدایش  ضرورتی افتند. آنهامی 

  .پیدایش آنرا به تصادف و اتفاق نسبت دهندیا  ، وبنامند (ضروری هستی) واجب الوجودرا 

  است:گرفته  شکلدیدگاههای فلسفی گوناگونی  تاکنون، "امکان – ضرورت"پاسخ به مسئله  در

جهان  اینپدیده های یافتن  هستیبر هستی و آغاز و انجام آن نظم عینی حاکم نیست و ضرورتی بر  (۱

بسیاری از تصادف گرایان  و قدیماست. ماده گرایان  کور اتفاقو  تصادفدر کار نبوده است؛ اصل بر 

 اند. این دسته از می کنند، استنادذرات  جهانبر  حاکمظاهری  "عدم تعین" و "نظمی بی"به  ، کهامروز

تنها بر پیدایش پدیده ها حکمفرماست؛ در بقاء  ضرورتبرخوردار است؛ ولی  تعینو  نظمهستی از  (۲

نابودی آنها ضرورتی در کار نیست. برخی نیز گویند اگر چه معلول در بقاء نیازمند علت نیست؛  یاو 

 از این گروهند. "الهیفالسفه "ضروری است. بسیاری از  اشبقای آن تا آمدن علت نابود کننده 

هر  واز نظم و یا بی نظمی پیروی کند؛  بخواهدجهانی بیرون از ذهن و حواس انسان وجود ندارد که  (۳

سراسر ساخته ذهن انسان است. ایده آلیستها و  ،گفته می شود شدگیتعیین  واز نظم و ضرورت  کهآنچه 

 پوزیتیویستها از این دسته اند.

است؛ کثرتی در آن دیده نمی شود که آنرا تابع نظم و قانون بدانیم. پیروان  وحدتهستی سراسر نمایش  (۴

 وحدت وجود )عرفا و صوفیه( چنین گویند. 

( ضروری هستیدانستند و خدا ) مکانیکیتابع نظم و ضرورت نظرانه  تنگرا  جهانحکمای مشاء  (۵

 کردند.معرفی مکانیکی  یسرسلسله علت هارا نیز 

 ؛ وهدفمند نیستکلیت  در ؛و بی معناست کورحکومت می کند؛ ولی  ماده جهانیضرورت بر نظام  (۶

 گاننمایند دیالکتیک"( "ماتریالیسمپیروان )ماده گرایان نوین  نمی باشد. حاکمنیز  "جهانپیدایش "بر 

 شاخص این دیدگاه فلسفی اند.

نیز در پیدایش،  مادی، بلکه پدیده های گونه گون ماده نه تنها هستی، واقع گرای توحیدی فلسفه در (۷

با معنا و هدفدار است و یگانگی را ضرورت  و نظم . اینندضرورت وبقاء، تغییر و مرگ تابع نظم عینی 

هدفدار اسلوبهای گوناگونی دارد که نظم  عینینظم  ند.انمای میدر کثرت پدیده ها و نظامات خاص آنها 
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هیچ پدیده ای مطلق و بیرون از نظم و ضرورت و پویش جهان شناخته شده علیتی یکی از آنهاست. در 

 درپیچیده را  وعمیق  نظمی نماید، مینظمی و آشفتگی  یو یا ب تصادفآنچه در ظاهر  ؛ وجدالی نیست

مستقل  و نهدر متن ضرورتها  هم ""امکان می گردد. آشکارهم هدف فبا  تنها که خود پنهان داشته است

وستگی یپ هم گسترهو پیوسته  بهم تغییرات، به کارکرد پیچیده ضرورتها و خودنمایی می کند؛از آنها 

در تعقل ) منطقیو  وجودیضرورت  ازجهان نیز  آفریننده. ها و حوادث این جهان بر می گردد پدیده

سخن شکاکان لذا  و ؛ودش تلقی ""ممکننمی تواند و هدایت کننده  آفریننده جودو .استبرخوردار  انتزاعی(

بن بست  بهنگام (بخودی خودعاطفی )واکنش  صرفا موضعگیری یک نباشد" ؛ شایدباشد "شاید خداکه 

 .نداردو ساختار منطقی  ،استروانی  ونظری 

تعیین  یثیرأت (امکان –ضرورت ) فلسفیاین قضیه  حول هایبندی  جبهه بر علمی انسان دستاوردهای

 ( درنیوتنو  گالیله ،کپلر، کپرنیک) مکانیک و نجوم دانشمندان دستاوردهایپرتو  در است.کننده داشته 

یک تفسیر  با اما شد؛ تأیید" ضرورت"و  رد "امکان" ،کم بر طبیعت بیجانحا مندینظم و قانون شناخت

سرسخت  جبرساده و یکجهته مکانیکی و  علیتو  یافتتعمیم  مکانیکیو ضرورت  . نظمکانیکیم یکجانبه

 نظاماتاز  حتیامکان ! انسانی هم سر کشید روان جامعه و حتیاز طبیعت بیجان به طبیعت جاندار و 

پدیده ها و رخدادهای  همه "جبر علمی"بنام  ضرورتآنکه  خالصه ؛ وبر بست رختجهان انسانی هم 

 جامعه دربه ترتیب  را جبر گرایی فرویدیسمو  مارکسیسم .بردخود  حکومتیچتر  زیررا  مادیهستی 

 همالهی  اراده بر حتی مکانیکی علیتجبر و ، اسپینوزاو  هگلنزد . کردند اعمالشناسی و روانشناسی 

 در هایزنبرگو معادالت  یونگ علمی آزمایشهایآنکه  تا یافت؛ ادامهیی اگر جبر ،باری !حاکم است

را حتی  علمیو ضرورت  نظمنظری  پایهافراطی  تاتبیین اما سلطه جبر پایان داد؛ به میکرو فیزیک،

 جهاننظم عینی و ضرورت از  ؛باز کرد راهقلب فیزیک  به امکان کرد. سست نیزدر طبیعت بیجان 

 مبنیپندار  وتصادف  پیروان ادعای اما گرفت.ره ادوب یجان پندارگراییو  گرایی تصادف و ؛بیرون رفت

رفتار فردی  اگر ؛ زیرانمی نماید سازگار ذرات پیچیدهرفتار  با ،"49امکان و احتمال" مستقل حاکمیتبر 

تابع نظم و  جهتدارذرات  کلیهنجار  و رفتار می نماید،تابع احتماالت  ونظر پیش بینی ناپذیر  هذرات ب

پس از زمانی مشخص  رادیومتعدادی از اتمهای  چه مثالمی توان پیش بینی کرد که  ؛ واست و هماهنگی

ذرات هرگز  پیچیدهرفتار  ازعقالنی  تبیین یک از آنها.امنتوانیم گفت کد دقیقاچند  هر میان می روند؛ از

سوء برداشت تصادف گرایان از رفتار ذرات  لذا و نمی پذیرد؛ راآشفتگی  وی نظمی ب وتصادف  حاکمیت

 با پسندیدند. (کوآنتوم واضع نظریه) ماکس پالنکو  انشتایننه  ، وبوهرو  هایزنبرگ و ونگیرا نه 

گرایی و  تصادف کوآنتوم نظریهکه قاعده پذیرفته شد  اینتعمق بیشتر  وفیزیک میکرو بعدی هایپیشرفت

                                                           
یا ثبات  ، وپدیده با نیستی و هستی نسبت برابرکه از  "امکان"وقوع امر سخن می رود تا  درصدیا  "احتمال"فلسفه نوین بیشتر از  وعلوم  در 49

     گوید. می ر،یو تغی
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 هاعتبار ساخت بینظم و ضرورت  از مکانیکی –سنتی  برداشتهایبا  همزمان را ""امکانمستقل  حاکمیت

ضرورت  ود نظم و هماهنگی ننمی توان هرگزذرات  انفرادی جنبشدر  "امکان"و  "بی نظمی" زیرا؛ است

جنبش ذرات بنیادی  درامکان  و نظمی بیآنچه  زیربنای د.نآور پدیددر رفتار و هنجار کلی ذرات را 

 یهدفبسوی پیوستگی  همدر گستره کیهانی که  و ژرف عالی نظمینیست جز  چیزی می نماید، جهان

 رامکانیکی نظم و ضرورت  مدل تنها، و امکان تصادف پیرونآنستکه  واقعیت .کندهدایت می  رامعین 

 شدت درجات نیز و گوناگون کارکردی در جهان اشکالضرورت  وکه نظم  ندانستند و ؛تندداشذهن  در

 حاکم گرایشی –هنجاری  خاصیک نظم  )جهان ذرات(از جهان  بخش در این و دارد فاوتمتو حدت 

 یکجهته()ساده  نظم بدنبالذرات  جنبش در آنها .است "ضرورت" نشستهمتن  در همچنان ""امکان و است

، قابل تطبیق نبود مکانیکینظم و ضرورت بر  ذراتچون رفتار فردی  و ؛دجبر مکانیکی بودن و علیتی

 رسیدند!جهان  در نظمیتصادف و بی  حاکمیتحتی  و ""امکان اصل به

                    

 "قدر"و  "قضا"

ست مقادیر معین ا و روابط ضروری میان پدیده ها ،فعل خدا و به معنای حاکمیت نظم عینی قدرو  قضا

 واقعدرک شود؛ تفاوت کیفی حکمت  یخوب به)نفی تصادف و اتفاق در جهان(. اگر این مقوله معرفتی 

 "قضا"روشن خواهد شد. جبرگرایی مادی  نیز اسالم با فلسفه یونانی، مسیحی، یهودی وبینانه و توحیدی 

 تعیینبه معنای  "قدر"است، و  امر یک بهو قطعیت بخشیدن  به معنی پایان دادن (سنت قانون،)حکم  یا

بر  جهان امورجزییات  و کلیاتبه علم و اراده خداوندی بر و قدر  قضا .آن امرتحقق  هحدودم و ها اندازه

اعمال اختیاری انسان را بیرون  معتزله اماقضا و قدر الهی را عام و شامل دانستند؛  اشاعره. می گردد

اشاعره معتزله را به "شرک" و معتزله نیز اشاعره را  به "جبر" و نفی  .شمردند براز دایره قضا و قدر 

در مکتب تشیع با هم جمع  توحیدو  عدل(. اما ۲۱۵ ص اول، جلد کافی، اصولالهی متهم نمودند )عدل 

. دیگران از جانب پیشوایان این مکتب بود نامبردهاصل اعتقادی  دوگردید؛ و این بدلیل درک عمیق 

هم  باآندو را در تضاد  و..( نتوانستند پیوند بنیادی این دو اصل اعتقادی را فهم کنند؛ .و معتزله ،اشاعره)

آیات  است. ماده متحرک حاکم که بر است؛ نظمی طبیعتثابت و تغییر ناپذیر  دیدند! قضا در واقع نظم

 دارند: " اشارهو قدر "قضابه  زیرقرآنی 

 ؛ (۲۱ حجر،)" فرستیمنمی  معین اندازه به جزآن  از ولیماست؛ نزد  تنهاچیز  هر هایگنجینه  و"
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از )برگی  ؛ ودریاست و خشکیآنچه در  بهدارد  علم و ندارد؛ علمآنها  بهاو  جزکسی  که اوست؛ نزدغیب  کلیدهایو "

آشکار  کتابیدر  آنکهمگر  خشکیو  ترینه  وزمین  تاریکیهایدر  ایدانه  نیست و ؛بداندآنرا  آنکهمگر  نیفتد درخت(

  (؛۵۹ ،)انعام است"

کدام  . هردارد علم او کوچاستقرار و  جایگاه( بر خدا) ، ونیست جنبنده ای در زمین مگر آنکه روزی او بر خداست و"

 ؛ (۶ ،)هود در کتابی آشکار است"

ها و  است )ضرورتها، زمینه ()آشکارکتابی  در آنمصیبتی بر زمین و خودتان نرسد مگر آنکه پیش از پیدایی  "و

 (؛۲۲ حدید،" )آسان است خدابر  آن یا پیشگیری از( )تحقق همانا علم خدا بوده است(. درشرایط آن از پیش 

 (؛۳۹، رعد" )مادر کتاب نزد اوست ؛ ومی کند اثبات (یا) و محواراده کند  راهر آنچه  وند"خدا

 (؛۶۲ احزاب،) "یافت نخواهی دگرگونیدر سنت خدا  هرگز و (است بوده ینگونههم نیز) گذشتگانخدا برای  "سنت

شکوه  پرآن قرآنی  "بلکه؛ (۹، حجر) "داریم گاه مین (تحریف و جعل از) آنراهمانا  و همانا قرآن را فرستادیم؛ "و

       .(۲۲و  ۲۱ بروج،) در لوحی محفوظ" است

استوار و خدشه  به نظم محو و اثبات" "لوح و "لوح محفوظ"، "ام الکتاب"، "کتاب مبین"واژه هایی چون 

 (۱۱۷ ،؛ بقره۳۴اعراف،  ؛۲ ،)انعامنظم تغییر ناپذیر و  اراده جزخدا را  ؛ امااشاره دارندناپذیر آفرینش 

از  پیشکه  انعطاف پذیری این و ؛(۲ ،؛ فرقان۵۵ ذاریات، ؛۳۹ رعد،)باشد  میتغییر پذیر نیز  اراده

در  "امکان همان ،مطلق اراده اوست آزادیالزمه  و ،(بداء) است موجوددر علم خدا  نیزآشکار شدن 

 تحقق است. هیافت انعکاس علوی( تشیعاسالم ) راستین پیشوایاندر مکتب  تنهاکه  است متن ضرورت"

؛ وابسته اند که قابلیت تغییر دارند هم به شرایطی بلکه، تغییر ناپذیر یبر ضرورتها بناامور مادی نه تنها 

یگانه و از پیش  قطعییک سرنوشت  ،بنابراین می گیرد. قرار بر سر مسیرهای آنها نیز ""امکانلذا  و

ل در سرنوشت آنها بدو امکان تغییر و ت ؛گرفته نشده استتعیین شده ای برای امور و پدیده ها در نظر 

د: "اگر آنگونه می شد، نپیش پای امور می گذار هم"اگر" هایی را  و ""اماموجود است. شرایط متغیر، 

 می بود".  میسرو  ممکنیا پیشگیری از آنچه رخ داد،  دلخواه؛ وآن تحول 

امکان  وی تغییر پذیرضرورت، و  تحتمیمتن  در و کند؛ می عملتر  پیچیدهجهان انسانی  در قدر و قضا

یک عامل تعیین کننده در متن  بمانندآزاد انسانی  بالنسبهدرک اراده  عدم .(۹۸یونس، ) است آشکار نیز

دشوار  رادر جهان انسانی  و قدر" "قضا تطبیقو  معنا، اجتماعی –و تاریخی  طبیعیضرورتهای و  علل

 تاریک راهی" آنرا یعل امام قول از "قضا و قدر معنایبودن فهم  "مشکل اندر کاشانیفیض  است. گردانده

 الیقین، )علماست  دانسته "خدا رازهای از رازی" و "گردنه ای صعب العبور" و ،"ژرف دریایی" ،"و ناهموار

 اینباره نیست. درپیداست به معنای تعطیل تفکر و تحقیق  چنانکهاین بیان  ؛ اما(یازدهمفصل  ،هفتم باب

پناه برد.  یگرید هیبود؛ پس به سا ختنینشسته بود که در شرف فرو ر یکج وارید هیدر سا یعل ندیگو
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 یبه قدر اله یاله یاز قضاپاسخ داد که  ی! عل؟یکن یفرار م یاله یاز قضا ایابوالحسن آ یگفت: ا یکس

 چنانکه ؛استو الزم  ممکن و قدر" "قضاو کارکرد هستی شناختی  معناکلی  فهمانسان  برای. زمیگر یم

 هم دانست مکملهمچون روح و جسم  را ""عمل و ""قدرای به روی این فهم گشود و  دریچهسجاد  امام

 تحققرهگذر عمل انسانی  از) نشود واقع انسانیعمل  برقدر الهی  اگر با اجتماع هم نیرو می گیرند. که

با موافقت قدر الهی  انسانی عملاگر  و گردد؛ مین شناختهآفریدگار از آفریده  ومحسوس مانده ، نانیابد(

بحث . (منبع همان)انجام نمی رسد  به ،آزاد باشد( کامالاز نظم و ضرورت و قانونمندی ) نگردد همراه

و چهارم واگذار  سومتر ابه دف انسانیدر جهان  الهیو قدر  قضاکارکرد  و کیفیتدر زمینه تر  گسترده

     .گرددمی 

 و علم حوزه" به ترتیب به که دانسته غیب درهای بزرگترین از در دو نیز را کرسی و عرش صادق امام

 باب الیقین، علم کاشانی، فیض محسن مال) است کرده تعبیر "موجودات آوردن بر سر ظرف" و "خدا اراده

 کار و ساز و حدود، جایگاه، نیز و آفرینش، فرجام و آغاز که است باطن عرش(. چهارم فصل هفتم،

 ظاهر است، عرش قرین که کرسی و سازد؛ می مشروط و معین ضروری، را ها پدیده پویش و پیدایش

 یگانگی وصف صادق امام بگفته و واحد اراده تجلی حال عین در عرش. باشد می آن سازنده آشکار و

 . خداست

                            

 کاربست علیت در تبیین جهان

)نیرو یا عنصر عمل کننده و تأثیر گذار در  "فاعلی علت": است گونه چهاربر  علت ارسطو، دیدگاه در

 ،)هدف از پیدایش، بقاء، تغییر و مرگ یک معلول( "غایی علت" ،پیدایش، بقاء، تغییر و مرگ معلول(

به پدیده شکل و صورت که  عاملی) "صوری علت" و)ماده بکار رفته یا هیوالی پدیده(  "مادی علت"

 علت فاعلی آن ،مثال اگر ساختمان یک مدرسه را در نظر بگیریم؛ مهندس طراح و سازنده. می بخشد(

علت  ،؛ مصالح ساختمانی چون تیر آهن و سنگ و آجر و سیمانمی باشد علت غایی آن ،؛ آموزشاست

. دنمی باش علت صوری آننیز  ساختمانیکارگران  دیگرو  نقاشبنا و  و معمارسرانجام ؛ و است مادی آن

طبیعی ارسطو،  حکمتبدین ترتیب، معلول )مدرسه( نسبتهای یکسانی با علل چهارگانه خود ندارد. در 

برقرار  ،حتی بر رابطه خدا و جهان ، وپدیده های طبیعیدر طبیعت و میان همین مناسبات علت و معلولی 

 یمکانیک نیوتن اصولپیش از  (مکانیکی حرکتبر پایه  جهانتبیین )سیسم است. ارسطو آغازگر مکانی

بنیادی یکسانی  عناصرکه  ،مادیاز پویش کیفا متفاوت پدیده های  "الهیسفه فال" از برخیبوده است. 

کنند )طباطبایی،  میدارند، علت فاعلی حرکت را در درون ماده محال دانسته و در بیرون آن جستجو 
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کوشیده اند  نیز برخی از فالسفه امروزیمقاله دهم(.  و ۵۲۸ – ۵۲۹اصول فلسفه و روش رئالیسم، ص 

نور )فوتون( و اتم را، که برایش  را به جهان ذرات کشانده و پویش پیوسته ذرات منفرد علیت فاعلی

ماورای در  محرکی بهیا  و موازی" "جهانهایریسمانی نامرئی به  علتی در درون ماده یافت نشده است، با

آنرا از  اگر ،"علت غایی"زمینه  در اماماده نسبت دهند و آنرا علت فاعلی حرکت ذرات معرفی نمایند. 

   :خواهیم شد رهنمون زیرفلسفی  پرسشهای به سازیم، استوار شناسیآزاد کنیم و بر هستی نگری  جزئی

تا ظهور انسان و جوامع انسانی، و در نظم و هماهنگی پیدایش  آغازاز  جهان تحوالتآیا در پویشها و 

 ؟ می شود دیده غایتی و هدف جهان، اینشگفت انگیز پدیده های 

 دروندر به خود  خودهدف  آیا و نظم حاکم بر آن هدفمند بوده است، مادهو پیشرفت  پیدایش، گسترش اگر

 است؟بوده آگاهی  خود وشعور  قوهدارای  اولیهماده  آیا بوده است؟ موجود ماده

 چه بوده است؟  و انسان هدف وی از آفرینش جهان  ،اگر جهان آفریننده ای داشته است

منشعب  "امکان –ضرورت "از مسئله  را، که دیگریفلسفی  ، مسئلهی فوقهابه پرسش پاسخدر  کوشش

    :آورد پدید ،گشت

 

  مندی"هدف – کوری" .۵

 کردهاز عصر باستان تاکنون به دو دسته کلی تقسیم  رافالسفه  ،تغایمنظر هدف و  از آفرینش تبیین

برای جهان قائل نبوده و  هدفیو آنها که  دانند؛ میغایت و  هدفدارای را از آغاز  آفرینشآنها که  :است

)مکتب  ذیمقراطیسچون باستان  یونانگرایان  مادهتبیین می کنند.  کورکورانهرا و تحول در جهان  تغییر

در  طبیعت، پدیده های بیجان ذیمقراطیس جهان را بی غایت می دانستند. در دیدگاه انباذقلساتمیسم( و 

پی برخورد تصادفی ذرات بوجود آمده اند. حرکت ذرات نیز ذاتی و نامنظم بوده است؛ اما طبیعت جاندار 

ترکیب بی هدف عناصر بنیادی  از عالممعتقد بود که همه پدیده های  انباذقلسهدفمند و دارای غایت است. 

گانه )آب، هوا، آتش و خاک( بوجود آمده است. جانداران با تولید مثل رو به فزونی می گذارند؛ ولی چهار

 قانونچون طبیعت گنجایش نگهداری اینهمه را ندارد آنهایی باقی می مانند که کاملتر باشند )شکل اولیه 

فرسایش و  هدفی ازآنجا که  ، ازنگاه ماده گرایان قدیم در. (لیتکام ناسیزیست ش " درانتخاب اصلح"

هدف گیری های گاهگاهی نیز تصادفی و آن  ؛جهان هدفدار نیست پس باشد، نمیها قابل اثبات  پدیدهمرگ 
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وجود پاره ای از "بی نظمی ها" را ناسازگار با هدف گیری طبیعت هم گرایان  ماده ازبرخی  .50بوده است

و لذا  گروهی دیگر می گویند غایت و هدف داری به پدیده های ذی شعور مربوط می شودمی دانند. 

در طبیعت بیجان نیز پویشها ، دیدیمداستان آفرینش  در چنانکهاما  .ستمعنا بیهدفمندی طبیعت بی شعور 

از آغاز  جهان کیفی –کمی  گسترشدیده نمی شود. بیجان  مادهبا آنکه شعوری در  ؛اندسمت و سو داشته 

تک یاخته ها تا جوامع انسانی، همواره جهتی و  پروتوپالسمو از  ،پلیمرهاکنون، از پیدایش هیدروژن تا تا

قابل اثبات است؛ و هیچ حرکتی  نیز هدف ،می گیرد جهتکه  جهاناست. برای هر حرکتی در معین داشته 

، تا جاری شدن رود از کوه از افتادن یک شهاب سنگ آسمانی، در طبیعت بیجانمکانیکی  حرکتحتی 

 ه،مادهر فازی از تکامل  ، درحرکتی در این جهان هر ،بنابرایندیده نشده است که فاقد جهتی معین باشد. 

. غایت مشروط به شعور و آگاهی فاعل از آن نیست ،پندار ماده گرایان باستانی برخالف ؛ واست هدفمند

جهت می گیرند، آگاهانه نباشد؛ با آنکه انسان  بسوی هدفیچه بسا حرکات انسانی نیز، که خواه ناخواه 

کمال نهفته تکاملی ماده به معنای بارز شدن یند آفرغایت و هدفمندی در اساسا موجودی ذی شعور است. 

 . می باشدپیشین  سازمانبر نظم و در پدیده و غلبه آن 

و جهت را را تنظیم  پدیده ها کارکرد، هدفآیا است که  مطرح نیز پرسشاین فلسفه  وهستی شناسی  در

 "محتمل" یا "ممکن" راههزاران ی طبیعی دیدیم که پدیده ها جهانتکاملی  فرآینددر بررسی  ؟معین می کند

از سوی دیگر،  برساند. "معینمقصد "که آنها را به انجام می دهند را  کاریتنها دارند؛ ولی رو  پیش

 رامون خودبا محیط پیشبکه ارتباطی آن  احتساب با، حتی تعاملی اجزاء درونی پدیده –مناسبات تقابلی 

تنها از طبیعت  نه اهداف اگر این،بنابر. تحول تکاملی جهتدار آن نتواند بودو تبیین کننده توجیه گر  نیز،

توجه به ، پنهان استنیز و مأل پیرامون  (یانسانآگاهیهای  ازحتی  و)غالبا از شعور جانداران  کهبیجان 

 اهداف ،بخشیدهستی ماده  بهآنکه  آیا ؟از کجا آمده استدر تنظیم مناسبات درونی و بیرونی پدیده ها هدف 

 وهدفمند  کیفی –کمی  گسترش بررسی سوی دیگر، از ؟آنرا نیز تعیین کرد پویشکوتاه مدت و بلند مدت 

 محاسبات انجام به تواناحکیم  آفرینندهکه تنها یک  دهد می نشان و تناسب تعادلو  نظمماده در هدایت شده 

 ،آننظم هدفمند ماده و  آفرینش اثبات بوده است.آفرینش هدف  تحقق برای الزمپیچیده و تنظیم همه امور 

     ..بررسی خواهد شد.بخشهای بعدی  دربحران فکری و روحی عمیقی فرو برد که گرایان را در  ماده

ای  رابطهی آنکه ب یک مجموعه پدیدار می شود؛ درهان اگرویکردی اطالق می شود که ن به "تصادف"

و فاعل  فعلانسان هر جا که نسبت  زیرااست؛  یذهنمقوله اساسا  این داشته باشد. مجموعهآن  اجزایبا 

 رسیده است،نظر  هب "ناگهانی"که  عاملی ،وانگهیکند.  یاستفاده م آنمبهم باشد، از  ایمجهول و  شیبرا

مجموعه ای بزرگتر به  در اگر چه بیرون از مجموعه مورد نظر است، و نظمی مشخص است؛ پرورده

                                                           
 !تیری زند هدف بر خطا به نادان کودکی که باشد گاه  50
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 تصادف کهو پنداشتند  شدند دچار اشتباهقضیه جدلی الطرفین  ایندر فهم گرایان نوین  ماده .آن پیوسته است

را نفی کرده  تصادف، جهان یلذا برای اثبات علت مادی رویدادها ؛است مادیبدون عامل  عملیو اتفاق 

 جهانو تکامل هدفدار  آفرینشعلل و اسباب مادی برای تبیین اما  .کردنداز نظم و ضرورت جانبداری  و

از نظر آنها دستگاه  !گشتند بی فاعل" "فعل یا "بی عامل "عملپیرو اینجا  در ناگزیر آنها ؛ وکردکفایت ن

کل  در که ندارد و همه چیز به درون ماده بر می گرددشده  تعیین پیش ازهدف  ،تکامل آفرینش و

در مکتب  اصوال. 51کندمی  تعیینجبری  بصورتگام در هر  رااهداف  اما کورکورانه حرکت می کند؛

همان  از آنتکامل و  مادهپیدایش  ازای انسان آفریده شده و هدف نمی توان گفت که جهان برماده گرایی، 

است و هیچ هدفی  کورکورانه جهان گسترش این مکتب، در پیدایش انسان در کره خاکی بوده است. آغاز

ساختن و بر زمین "کار  در پیوستهاز سر بازی و سرگرمی  دهر" "بازیگر ؛ گوییرا دنبال نمی کند

   گفته است: سخندر نفی این پندار ماتریالیستی کرات  بهقرآن  اما !است "زدن

 بگیریم؛ بر سرگرمیبه  (راآفرینش کار ) ممی خواستی اگر بازی نیافریدیم. بهو زمین و آنچه میان آنهاست را  ها"آسمان

باطل  برحق را  همواره روش ما بدینگونه است که(و  سنت )اما .یمبود( انجام دهنده )کارهای بیهوده اگر ،می گرفتیم

بر شما از آنچه  وای ()پس است. و هدف تحقق یافته()آن بر افتاده  بینی( می) انناگه که؛ آنرا بر اندازد تا یمافکنمی 

 ؛ (۱۶ – ۱۸ ،انبیاء) – (پنداشته ایدبی هدف  ورا بازی  آفرینشکار  )و می کنید تبیین از کار خدا و جهان()

 ؛ ولییمنیافرید (سزاوار و حکیمانهحق )هدفی  به جز. نیافریدیم بازی به را آنهاست میان آنچه و زمین و ها"آسمان

 ؛(۳۸ – ۳۹ دخان،) "شان نمی دانندیبیشتر ا

آنها  اما() ؛ وفریدیمنیا از پیش تعیین شده( )هدفیمدی معین آسر وبه حق  جز را آنهاست میان آنچه و زمین و هاآسمان"

 ؛(۳ ،" )احقافدندگردان روی ند،شد هدهر آنچه بیم دا از ،ورزیدندکه کفر 

 ؛(۱۱۵" )مؤمنون، گردید؟ نمی نزد ما باز و که شما را بیهوده آفریدیم؛ پنداشتید آیا پس"

؟(" شود پرسش نمیاز او  و در این جهان ندارد؛ مسئولیتیهیچ ؟ )شده استحال خود رها  بهکه  پنداردآدمی  "آیا

 ؛(۳۶ ،)قیامت

 هالکچیزی ما را  ایاممی آییم و جز گذشت  بدنیامیریم و  می ؛نیست دنیای انزندگ همینجز  )هدف آفرینش( آن "گفتند

 .(۲۴ ،جاثیه) نیستند" بافانجز پندار  باره ندارند؛ ایندر  دانشیآنکه هیچ  ؛ حالنمی کند

تکامل از آنجا که  هم به هدفی ختم می شود؛ و جهتینیست و هر  جهتگفته شد که هیچ حرکتی بی  پیشتر

یا  وضعیتاست. حرکت، انتقال از  هدفسراسر دارای  نیز بعنوان قسم ویژه حرکت هدفمند است، جهان

 هدف( تحققدر ماده )نظم نوین  یا وضع است. فعلیت نوین صورتبندییا  وضعیتبه کهن  صورتبندی

                                                           
 چند باز جبری ؛ هراست گشته اجتماعی تحوالت سرانجام و غایت "کمونیستی طبقه بی جامعه" تاریخ، مارکسیستی تبیین درمبهم آنستکه  نکته  51

  کورکورانه. و
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کننده  تعیین خود خودی به می انجامد، هدفآنکه به  با حرکت امااست.  مشخصحرکت  پایان هر نیز

نتیجه آنکه  رو نیست. پیشآگاه به هدف  مادهدیدیم  چنانکه زیرا؛ است نیازمند هم هدایت به ؛ ونیستهدف 

   .باشد متحرک مادهو  بیرون از حرکت بایدآن  تعیین وهدف حرکت 

                

   "فعل –قوه " .۶

 مادهبنیادی حاکم بر  قانونو در دیالکتیک بعنوان  ایم، شناختهطبیعی  یها پدیده تکاپویآنچه از تغییر و 

تبیین تغییر فلسفه برای مطرح است، در فلسفه نیز جایگاهی ثابت برای تبیین داشته است؛ با این تفاوت که 

می داند. ( کار)قابلیت و و فعل  52قوهمیان می آورد و جهان را نمایشگاه  هسخن ب فعلو  قوهو تکاپو از 

بی ارتباط  نیز و فعل  مفاهیم بنیادی قوه. زبان فلسفی خروج از قوه به فعل است هتغییر و تکاپو بدر واقع، 

چندین ، تکامل فرآینددیدیم که در جهان  تکاملپیدایش و  داستانبا مفاهیم ضرورت و امکان نیست. در 

ولی یکی از این  ؛باشد میدر تغییر و تحول ماده  امکاناست که بیانگر وجود  مادهپیش روی  بالقوهراه 

که فلسفی در زمینه قوه و فعل می گوید  رایج دیدگاهمی گردد.  بالفعلیا باصطالح  ،می شودمحقق راهها 

عناصر هر صورتی را ندارد.  پذیرش؛ هر ماده ای هم ظرفیت برای هر پدیده ای ماده خاصی الزم است

و ، خاص برای گیاهخاص بذر نیز و پس از پیدایش حیات  ،مواد آلی برای حیات اجسام، وبرای اجرام 

بنا بر هم پستاندار خاصی پدیدار می شود.  از هر نطفه ای و؛ است الزم ه خاصپرندبرای خاص تخم 

تعین و صورت بندی و و با  ،افزایشفعلیت تعین و نبود ی و بی صورتبا تحول در ماده  قوهدیدگاه، این 

دارای بیشترین استعداد  ("هیوال"بقول فالسفه ) نخستینشکل  بیکاهش می یابد. بدین روال، ماده فعلیت 

بالقوه می تواند به هر  و؛ خلقت است؛ تحول به همه چیز ممکن! هیچ شکل و صورتی را مانع نمی گردد

تبدیل شد، استعداد تحول به هر معینی قوه فعلیت یافت و ماده به پدیده این اما چون  .پدیده ای تبدیل شود

 نه صورتو  مادهسازگار نیست.  نویناه با هستی شناسی اما این دیدگ ..پدیده ای در او کاستی می پذیرد.

ذهنی مفهوم قوه یک  بر این، افزون. ندستهبیرونی یک پدیده  اجزایهرگز در عینیت جدا از همند و نه 

گاه  رافالسفه که قوه  رویکردبنابراین، این . بیرون از ذهن انسان( استو و نه یک امر واقعی )عینی 

نسبت قوه به است. نادرست  ، اساسادیگر دانسته اند چیزی اضافه بر ماده و گاهعارضه ای  کیفیت، گاه

ماده  زیرااما قوه چون فعلیت یافت، پایان می یابد؛ . ماده نسبت مبهم و نامتعین است به متعین و آشکار

 پدیدهمحال است گذشته سپری شده یک  ،بعبارتی دیگر. صورت پیشین خود را دوباره عینا نمی پذیرد

در  عینهبه  وتماما  نیزگذشته  ولی نمی گردد؛ جداآینده از گذشته  واقع، (. درعلی امامباز گردد ) دوباره

                                                           
  کرد. معنی نیز پتانسیلیا  و ظرفیت، استعداد، قابلیت،را می توان به  قوه  52
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 است. شدهاجتماعی انسان تجربه  تحوالتهم در تاریخ  ودر طبیعت  هم ویژگی، این .آینده باقی نمی ماند

جدیدی ساختمان  یا صورت و؛ )نه مطلقا(میان می رود  ازنیز  امکانیافت  فعلیتچون  قوه ،همچنین

 وجودامکان فعلیتهای دیگر نیز امکانی در ماده بوده است.  تحققهر فعلیتی پیش از ضروری می شود. 

 فلسفه واقع گرا، درپس  .روندمی  "نیستیدیار "به  ، بقیههستی یافتآنها  ازولی وقتی یکی  ؛استداشته 

 قوهاین تفاوت که  ؛ باتنها ضرورت را حمل نمی کند باشد ومی  نیزحامل قوه و امکان  پذیر تحولماده 

 . است مستقل از انسان()یک امر عینی  ضرورتو  انسانی()مفاهیم ذهنی  اساسا امکانو 

 انساندر ذهن نیز فلسفی  پرسش اینفعل،  و قوه مفاهیمبر پایه  جهان آفرینشکوشش عقلی جهت تبیین  در

  شکل می گیرد:

 تواند بود؟ "بخش هستی" ای قوهبردارنده  در "نیستی" آیا

                                          است؟ داشتهدر خود  "هستی بخش"قوه  "اولیهماده " آیا

        

  "شعور – ماده" .۷

 مسئله بوده است؛ این اندیشه() شعورو  مادهاز مسائل اساسی فلسفه در تاریخ بشر، رابطه علیتی میان 

شاید رابطه  گیرد؟ می جای مغز ماده در اندیشه آیاکه این و ؛اصالت و تقدم با کدامیک از ایندوستکه 

به  یکند و پاسخ باز نیزعقالنی جهان آفرینش  تبیین ومیان اندیشه و مغز انسان راهی بسوی حقیقت 

 بیابد:ی فلسفی زیر هاپرسش

 ؟بوداندیشه را از کجا آورده  اینفیزیکی  مادهاینصورت  در ماده فیزیکی است؟از  برآمده مااندیشه  آیا

 ؟ندخرد مجهز ساخت و انسان را به هوش چگونه ،بودندبهره  بیاز هوش و خرد  که عناصریو  ذرات

تقسیم  این گردید. نفیاز ماده  اندیشه ، استقالللیسمادر ماتری و مادی اندیشه انکار شد؛ أمنش ایده آلیسم، در

با اعالم تتمیم و اکمال متقابل حالت ذره ای و موجی  هایزنبرگآنکه  تا بندی و جدال سنتی ادامه یافت؛

 ؛بودصرفا بر سر همزیستی و تعامل ن سخن چالش کشید. به نیزو اندیشه را  مادهه بیکجان اتمناسب ،نور

 ..از خالل یکدیگر پدید می آمدند و هیچکدام آفریننده دیگری نبودند. آنها

 محیط با بعدی رابطه و برخورد بواسطه ها انگارهگفته شد که  شناسی و فلسفه علم" "معرفت کتابدر 

 گرید سیمایی باو گاه  ؛، که کار حافظه است(یادآوری یا تذکر) دنشومی  متجلی واقعی صورتگاه به 

 نیست؛ جدید ادراک و است گذشته ادراک آوری، یاد این گویند می برخی(. پندار یا تخیل) دننمایمی  رخ
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 ماده معین خواص از و( است نفسانی) است گرفته قرار عصبی دستگاه ماورای در ادراکی دستگاه پس

 فحاتص فلسفه و روش رئالیسم، اصول مطهری، و طباطبایی) دانند نمی مادی را حافظه لذا و نیست؛

 های فرآورده از نیز ریاضی علوم و فلسفه در ذهنی ناپذیر تغییر و مطلق مفاهیم(. پاورقی ؛۸۱ – ۸۸

)کثرت(،  انقسام یعنی ماده عمومی خواص از زیرا ؛باشد مادی تواند نمی دلیل بهمین که است ای اندیشه

 جریاندر  همچنین .نیست برخوردار پیوسته تحول و تغییر و ،، زمان و مکاننسبیتجزئیت، تشخص، 

اما  ؛پدیدهای نوین برای ادامه حیات وابسته به پدیده هایی که از بطن آنها زاده شده اند، نیستند مادهتکامل 

ی ااز حکم دیگر برخی .(جاهمان) شود وابسته بدان می ماند میزاده  اندیشه دیگر یکاندیشه ای که از 

 واقعیت که است جایی در (نفس و حاالت نفسانی خودعلم انسان به ) حضوری علمکه اساسا  گفتندمسلمان 

 خصائص) زمانی و مکانی ابعاد پای که است ممکن هنگامی این و ،نباشد پنهان عالم واقعیت از معلوم

  .مال صدرا() دانستندماده  از مجردرا  هبدینگونه اندیش ؛ ونباشد کار در( ماده

 مطلقا و ؛آمد راشمبوش مغز ااندیشه تر سیسم،مکانیبر  مبتنیماده گرایی  در مقابل، نقطهدر  درست

و آگاهی انسان بازتاب ماده در ذهن انسان  شناختهم  دیالکتیکیماده گرایی  در وابسته به ماده گردید.

 ، درکذرات فیزیکآغاز قرن بیستم و بدنبال پیشرفت  از اما استقالل اندیشه باز از دست رفت. و بود؛

زیکی یفو مقاوم  محسوس "، مادهماده" کلمهاز از این  پیشانسان  یافت. تغییرو دیرینه انسان از ماده  سنتی

داری  ، انقالب دامنهکوآنتوم نظریه می ساخت. جدا استواری آنرا از اندیشه دیوار که را استنباط می کرد

و اکمال متقابل میان حالت ذره ای و  تتمیم) هایزنبرگ معادالت در معرفت شناسی و فلسفه پدید آورد.

 وذره بنیادی مادی  یکصورت  بهالکترونها گاه  ؛ زیرادوگانگی ماده و اندیشه پایان داد به ،(نور موجی

مادی  جبر حاکمیتماده و  اصالت ترتیب، بدین .کنند می گری جلوهصورت یک موج غیر مادی  بهگاه 

( ماده و اندیشه) نذه عین و میانجدایی  استوار هایدیوار  و؛ گردید فیجهان ن بر (مادی)علیت یکجانبه 

  .ریخت تعقل فرو و حسی تجربه و

 گذرهنگام جدایی از منبع تا  ازو رفتار فوتونهای نور  جنبشرابطه با  در م.( ۱۸۰۱) یونگ آزمایشهای

شناسی  معرفتو  مکانیسیسم ،پوزیتیویسمشکست بر  یآغازسر ،و برخورد به پرده صفحهاز شکاف 

در هنگامی که مکاتب یاد شده در اوج تسلط  همآنشد؛  "("ذهنبه  نسبت ""عین )اصالت ماتریالیستی

 نور ذرات یوجود واقعیت این آزمایشها روشن گردید که برخالف اجسام فیزیکی، در بودند. فرهنگی

رفتار آنها هنگامی  زیرا؛ به مشاهده و تجربه انسانی است وابسته، پس از آنکه چشمه نور را ترک میکنند

 برای ما وجوددیگر ذرات  و فوتونها واقع، در می کند. تغییر که تحت مشاهده و تجربه قرار می گیرند،

 از پیوسته اند. بهمو  داشته تعلقسامانه واحدی  به هو اندیش ماده گویی مستقل و تعیین شده ندارند؛ عینی

 زمان معنایی –از فضا  معینیداد وجود عینی ذره در نقطه  نشان می کهآزمایشهای یونگ  سوی دیگر،
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 دلیلمشاهده را  بهنگامرفتار فوتونها  تغییرخیال پردازان تا  ولیستها آایده  برایشد  ، دستاویزیندارد

نتیک آعلمی کو دستاوردهایتفسیر یکجانبه از  با ! اینان(...و والکر ،شاردنآنها بدانند ) اختیارهی و اآگ

 وبی قانونی  وبی نظمی  اثبات و واقعیت جهان بیرون از ذهن، نفی ذهن، و اندیشه اصالتپی اثبات  در

  آمدند. بر بی هدفی در جهان

اندیشه پیچیدگیهای دانست که  دبای، تعلق آنها به سامانه واحد ، وجدایی ناپذیری ماده و اندیشه زمینهدر 

نظم  وپیچیدگی  باید اندیشهبر  دیالکتیک( اصول)تطبیق قوانین عمومی ماده  درویژه خود را دارد و 

یک ساختار  در تنها جهان فیزیکی ماده اگر ساده سازی پرهیز کرد. ازشت و اعالی آن را در نظر د

چندان به  انسانی اندیشه اما می شود، شناخته بعد مکان و یک بعد زمان( زمانی )سه –چهار گانه مکانی 

 راای  اندیشه هیچ مکانآنکه  با سوی دیگر، از .فراتر می رود بسیاز ماده  و نیست وابستهساختار  این

 توجه قابلای  اندیشههم نمی توانست  کنونییافته  تکاملانسان بدون مغز  ؛ اماجست توان نمی مغز در

جغرافیایی  گسترشبدون  ؛ اماگردد تکرارگون ابسا اندیشه ای در مکانها و زمانهای گون چه باشد.داشته 

 أاندیشه نو منش یک کهبسا  . چهپیشرفت نمی کرد یانسان اندیشه نیزو تداوم تاریخی زندگی اجتماعی 

 نسبیتاندیشه از  های نو پدید می آورد. اندیشه همدر اجتماع  زیربناییتغییر  ؛ اماتغییر در اجتماع شود

 اندیشه "هاندیش"مراد از  . اگرپیوندی گسست ناپذیر با آن دارد زیرا آزاد نیست؛ کامالمحدودیتهای ماده و 

بیرونی  واقعیتیستها آلآنکه همچون ایده  ؛ مگرکرد تصور مادهاز  بیرون آنراتوان  نمی باشد، یانسان

 ،طبیعی اندیشه خاستگاه نه ،یواقع گرای مکتبدر  اما و آنرا مخلوق ذهن انسان بدانیم. هشد منکرماده را 

ماده بدون ذهن و ذهن "سخن ارسطو که  .گرفت نادیده توان می آنرا تاریخی –اجتماعی  نیرومندنه بعد  و

  است. هندانمای ،انسانی جهان در البته ،رادو سویه ماده و شعور  مناسبات قتحقیدارد"، بدون ماده وجود ن

کسانیکه  نزد و ؛نشست اخالق" "فلسفهنون ادر ک "معناو  "مادهنام  زیرهمچنین و اندیشه  ماده رابطه

 (اخالق غریزی ماده گرا) تفریط یاو  (دنیا ترک و رهبانیت) افراطبه جهان بینی تنگ یک بعدی داشتند 

آگوستین و )و جامعه می پرداختند  انسان مادی نیازهای تحقیر بهاروپاییان که در حاکمیت کلیسا . کشید

متعالی و  گرایشهایتحقیر  بهحاکمیت بورژوازی و سکوالریسم  در ،(تمسیحی مذهبیعموم متفکران 

             آوردند و از آنسوی بام سقوط کردند! روینیازهای معنوی 

 گفت ذهن و اندیشه انسان جسم او را هدایت و کنترل می کند؛ می الهی یونان باستان، ، فیلسوففیلو

متفکران مذهبی  بیشتر و کنترل جهان را بر عهده دارد. هدایت که ذهن و اندیشه جهانی )خدا( همانگونه

گرایش به نادیده  البته ؛ ودر طول تاریخ منعکس کرده اند متفاوتبیر کم و بیش اتع باچنین دیدگاهی را 

 ،با این دیدگاه تقابل در می شود. دیدهآنها از  بسیاریدر دیدگاه  نیزکم اهمیت کردن کارکرد ماده  یاگرفتن 

 با . ایناناستو مطلقا وابسته به آن  اعصاب بوده و مغز دستگاه خواص ازاندیشه  که ندگفتگرایان  ماده
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های مادی بیرون  پدیده ما همینکه اما نسبی اندیشه را نادیده می گیرند. استقالل پر بها دادن به نقش ماده،

 درکواحد  زمانی – انیظرف مکدر یک  و هم با شانمتفاوت زمانی – مکانی ابعاد همه بااز ذهن خود را 

نسبتا آزاد  آن مکانی –زمانی  محدودیتهایداشته و از  مادهنسبی از  استقالل اندیشه آنستکه بدلیل میکنیم،

را نیز  خدا() مطلق هستی انسان ؛نیستپدیده های نسبی آن  وبه هستی مادی  دودانسان مح اندیشه است.

. مادی و فراتر از زمان و مکان است غیرکه  مطلقی در باره آن می اندیشد؛ و فهم می کند محدودچند  هر

و نیازها و  استعدادها .دنماده قابل تطبیق باش برمفاهیم  اینآنکه  بی ذهن می پرورد؛ درمطلق هم  مفاهیم

 ،امام علی بگفته .باشند به ماده محدود وابستهلذا نمی تواند  ؛ ومرزی نمی شناسد آرمانهای معنوی انسان

توان  می ،اینبنابر خود را باز می کند. جای ریخته شود، آدمیآنچه در نفس  ؛ امامی شود هر ظرفی پر

 چرا وابسته به ماده است،یکجانبه  بصورتو  مطلقا انسان اندیشهو  ذهنکه اگر  پرسیدماده گرایان از 

شناخت انسان انعکاس واقعیت  اگر و مفاهیم مطلق می سازد؟ چرا و گیرد؛ میجای مطلق در آن  هستی

محدود نبودن هستی به ماده  وبه معنای واقعی بودن آن  خدا() "هستی مطلق" شناختآیا  در ذهن اوست،

  نیست؟

 و ساخت برقرار یکجهته علیتی رابطه اندیشه و ماده میان توان نمی ،فلسفه واقع گرای توحیدی در

. کند می نفی را دیگری به نسبت یکی اصالت هم جهته دو مناسبات گرفت؛ نادیده را آنها متقابل مناسبات

 شده تأیید نوین انسانی و زیستی فیزیکی، علوم در هم و شناسی معرفت در هم ،ماده و شعور دیالکتیک

نظریه  دنبال به (تعقلو  تجربهو ) ذهنو  عینبیگانگی و توهم یگانگی  دیوار معرفت شناسی، در :است

 انرژیو  ماده لیتبد ،نوین فیزیک در گشت؛ برقرار جانبهآنها مناسبات دو  میانو  ریخت فروتوم آنکو

 نگذارد؛ باقی ،از آنها اصالت یکیو یا تقدم و استقالل، برای  جاییبر هم  آنها متقابل تأثیر و یکدیگر هب

 لو یا استقال یکجانبهابستگی و ومی شود  گفته روانو  تن ثیر متقابلأت ، ازعلوم زیستی و پزشکی در

شده  کاستهیکجانبه نگر  مکاتبنفوذ  از نیز علوم اجتماعی در گرایانه نمی نماید؛ واقعیکدیگر  از دو این

 می شود؛ کیدأت (فرهنگ و سیاست و بر مناسبات متقابل سه بعد اصلی واقعیت اجتماعی )اقتصاد، است

کارآمدی  (معنویصرفا  یاو  مادی )صرفا یکجانبه روشهایو  بینشها اخالق، و شناسی رفتاردر  حتی

 تاریخی –تجارب اجتماعی  وکه تعمیمی از نظریه های علمی  فلسفه ،بنابراین ..خود را از دست داده اند.

 یکیپی وابسته کردن  دررد و یرا نادیده بگ شعورو  مادهجدایی و پیوند  مرزهایتواند  نمی دیگر است،

  .به دیگری بر آید
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   "نیستی –هستی " .۸

 امکانو  نیستیبا  هستیت ابر مناسب ؛ واست عالم قدم و حدوثقضیه با  مرتبطجدلی الطرفین  قضیه این

 ماده نیازمند هایشساخته  ، وبسازد چیزی تواند نمی هیچ از بشر که آنجا از دارد. تمرکزشدن آنها  جمع

شبیه کردن )شبیه سازی  بااز مادی و الهی  اعمفالسفه  ،است ...(و شیشه الستیک، سنگ، فلز، ،)چوب

 هر ماده و است؛ محال نیستی از آفرینش کهند پذیرفتتبیین آفرینش  دررا فرض  پیشاین ، خدا به انسان(

؛ آفرینشی دانستند هر شرط را ماده قبلی وجود در واقع، . فالسفهاست بوده موجود پیش از نوینی پدیده

بر  آفرینش ،قرآن در اما !گشت"فلسفه"  عقلی محال پیدایش از نیستی() هیچ از شدن ساختهای که  بگونه

 پدید دوم و است؛ گرفته نام" انشاء" یا" ابداع" که ،نیستی() چیز" "هیچ از آوردن پدید دو گونه است:

 و" اولیه ماده" شناس، کیهان دانشمندان و فالسفه که آنچه. است کردن "خلق" که دیگر، چیزی از آوردن

 شده پدیدار" فیکن کن" اصل بر بنا قرآن در ،اند نامیده بنا بر نظریه انفجار بزرگ() نخستین" "ذرهیا 

 خدای بنابراین،. "شود می موجود پس باش؛ موجود": گوید می کند، اراده چیزی آفرینش به خدا چون: است

 "هیچ از آفرینش به نیست؛" قبلی چیز" از آفرینش به توانا تنها ،"الهی فالسفه" خدای برخالف قرآن،

 پاسخ در باقر امام نیازمند ماده نیست. چیزیبرای آفرینش  خداوند ،ساده انزب هب ؛ وتواناست هم چیز"

 پدید نیستی() چیز" "هیچاز  بلکه ""چیزاز  نه را اولیه ماده خدا کهکند  می تأکید شامی دانشمند یک به

 آن برای دیگر آفرید، می قبلی چیز از را( اولیه ماده) چیز آن اگر :است چنیناو  برهان و است؛ آورده

 نخست حالیکه در بود؛ همراهش هم چیز آن بود خدا تا اینصورت در و نبود( متصور) پایانی( اولیه ماده)

  .هستی خاصیت ذاتی ماده نیست پس (.۸۱۰ ص خ صدوق،یش "توحید") نبود او با چیزی و بود خدا

 

 هستی و نیستی  ماهیت

 دو از یک هر های محدودیت با متناسبهستی و نیستی ماده در هر دو حوزه علم و فلسفه تحقیق شده و 

 فالسفه" که ای ساده عقلی حکماما نظریاتی در این حوزه ها شکل گرفته است. بشری  معرفت حوزه

به  نیستی ورابطه ای نیست؛  هیچمیان نیستی با هستی ، آنستکه نکردند فهمزمینه این قضیه  در" بزرگ

را  واقعی جایگاهی مادی پدیده هرهستی  .53هم ندارد و خاص و عام()نسبی و مطلق  ؛زبان ساده نیست

 میانرابطه  لذا و ؛ذهنی مطلقامفهومی است  "نیستی"ولی  اشغال کرده است؛بیرون از ذهن جهان  در

بمانند یک نظر  ازایندو  رابطه. تنها در ذهن انسان موجود گشته است ونیست واقعی  و ذاتی نیزایندو 

                                                           
تقسیم کرده  هم "نسبی و مطلق"و  عام"خاص و "مقابل هستی قرار داده و آنرا به  را در نیستی پذیرد، نمیدین را ض اجتماعکه  مالصدرا  53

 ( ۳۳۳ – ۳۳۶ ص اول، سفر اسفار،) ؟!است
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وجودی با  تاریکی و سرما نیستند و رابطه ایست. یا گرما با سرما و ،رابطه میان روشنایی و تاریکی

درجه روشنایی و گرما  نفوذبر پایه  وآنکه می توان آنها را برخالف نیستی  ؛ باروشنایی و گرما ندارند

حتی تصور بخواهیم دقیق باشیم باید بدانیم که  اگر و ؛دنمی کن نیستی نفوذهستی به درون  اما. کردبندی 

فلسفه  در "نیستی" مفهومباید دانست که  همچنین .در نیستی تصور هم نیست زیرا ممکن نیست؛ همنیستی 

 در و سر و کار نداریم مطلق خألفیزیک ما هرگز با  در علم فیزیک است. در "خأل"از مفهوم  متمایز

و مادون آنها پیوسته  ذرات تهی درون اتم، فضای حتی ، وفضای تهی میان کهکشانها و کرات آسمانی

کرات و کهکشانها  میانفضای تهی  ناپایدار در ذرات این(. پدیدار شده و از میان می روند )هادرون ها

در  هنگامیکه ،بنابراین و مجرد نیستند. انتزاعی؛ برخوردارند فیزیکی – مادیذات  ، ازدرون اتمها یاو 

قابل  دقیقا آنهم حتیکه  مطلق خألنه هرگز  و است؛ نسبی خأل مراد ن است،یادر م گفتگو خألزیک از یف

 هستیدر پاسخ به خداشناسی که معتقد بود اثبات  صادق امام .نیستسفه فال نزدتطبیق با مفهوم نیستی 

 جمع) وجود ندارد نیستیو  هستیهیچ جایگاهی در میان که  نمود کیدأت محدود ساختن او، یعنیخدا 

 (. ۵۸۹ ص شیخ صدوق، توحید ؛نسبی و مطلق ندارد "نیستی" و است ناممکن نیستی و هستی

 

 ماده  هستی

 علومدر شده  پذیرفته اصلی "آید نمی وجود هب معدوم و شود نمی معدوم موجود" که الوازیه علمی نظریه

 واکنش هرو پس از  پیشمقدار ماده  مثال دارد؛ کاربرد محدودآزمایشهای علمی فیزیکی است و در 

 و پیدایشتبیین )کروفیزیک ام درپژوهشهای فلسفی و  دراصل بقای ماده  اما یکسان است. شیمیایی

ازلیت  یاذاتی ماده  ، هستی"اصل بقای ماده"نمی توان از  ؛ وکاربرد ندارد (یا فرجام آن و جهانگسترش 

نیز  آنرا هستی وکلیت ماده  بلکهنظری ندارد؛  محسوسبیرون از ماده به تنها  نهعلم . نتیجه گرفتآنرا 

نه از نیستی پدید می آیند و نه از ما  پیرامون"اجسام مادی که  "بقاء ماده" علمیتبیین نتواند کرد. پس قانون 

کلیت  وآغاز و انجام جهان  به، 54صورت دیگر تغییر و تحول می کنند"هستی ساقط می شوند؛ تنها از صورتی به 

ثابت  و معینمقداری  همواره کیهانی"ماده . اگر گزاره فوق را بدینگونه بیان کنیم که نیست دادنیتعمیم ماده 

و تحول  جاودانه در تغییرو کیفیت  صورت درمی شود؛ اما  نیستبه هستی در آمده و نه هرگز  هرگزنه  است؛ بوده

 .شکست خورد "بیگ بنگ"نظریه  با که دیگر یک نظریه علمی نیست؛ تعمیم فلسفی آنستاین ، است"

و  باشد میهستی خاصیت ذاتی ماده  است، تعمیم فلسفی اصل بقای ماده نتیجه که ،ماتریالیسمر د ،باری

پویش لذا  وبعبارتی دیگر ماده ازلی و ابدی است. ماهیت آن نیز که تابع وجود آنست، دیالکتیکی است؛ 

                                                           
تغییر ناپذیر بوده و  نیزموجود در جهان  انرژی مقدار کمی پایه اصل دوم، بر .یافت تکاملژی هم ران ءبقا اصل موازات اصل بقاء ماده، به  54

 کرد. ادغام ماده و انرژی" بقاء "قانونرا در  اصلدو  این انشتاین آلبرت دیگر تحول می کند. کیفیتیبه  کیفیتیتنها از 
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ناپذیری ماده را  ازلیت و فنا ،شناسی کیهانپیشرفت دانش  اماجدالی ماده همیشگی و پایان ناپذیر است. 

شکست خورد:  نیوتنم فلسفی مکانیک همچون تعمی الوازیهتعمیم فلسفی نظریه  و؛ ساختاعتبار  بی

هستی این جهان در  زبان فالسفه، به ؛ وشتاناگزیر نقطه پایان هم خواهد د و ،نقطه آغاز دارد آفرینش

" نیستی"از  ان یشپیدا اثبات و با نفی ازلیت و جاودانگی ماده، علم ،بدینگونه .تاس واقع میانه دو نیستی

پذیرش نظریه آفرینش در ادیان ابراهیمی  راه ،(بگفته فیزیکدانان) "ینتومآکو "هیچ یا وفالسفه( بگفته )

 می آمد؛ دراز نیستی به هستی  باید جهان را آفریدگاری بود، "اگربرهان نیرومند بیخدایان که  و را فراهم ساخت

 کلتغییر ناپذیری مقدار  حتیشناسی  کیهانهای نوین  فرضیه اعتبار شد. بی ،ازلی است" مادهآنکه  حال

    .ندو چالش کشیده ا پرسشبه  همرا  جهاندر  موجودانرژی  وماده 

 

        "نامحدود –محدود " .۹

 ولی؛ بعد انتشاری() ماده است حرکتبعدی از  "مکان". است فلسفی مسئلهاین  کانون در مکان مفهوم

 انشتاین نسبیت از پس حتی ؛نکردند درک درست "زمان" مفهومهمچون را نیز  "مکان" مفهومفالسفه 

خمیده  یا جهان منحنی ،نسبیت عام نظریه در !است ماده حرکت به وابسته و نسبیمکان  شد ثابت که

 و مکان نامحدود"" چون گنگی مفاهیم با اینان .باشدبسته  و محدودلذا بنا بر منطق ریاضی باید  و است؛

در یونان باستان دو ی نیز مکان قائل شده اند. الطبیع مابعدحتی برای خدا و موجودات مکان بیکران" "

و اصحاب ذره )اتمیستها( اجسام  ذیمقراطیس شد. پدیدارفوق الطرفین  جدلی قضیه حولگرایش اساسی 

دانستند که اگر هر جسمی را پی در پی تقسیم کنیم  اتمرا تشکیل شده از ذرات نامحسوس تقسیم ناپذیر بنام 

فالسفه جمهور هویت یگانه خود را از دست نمی دهند. در برابر،  ،تقسیماجسام با  امابدان می رسیم؛ 

تقسیم به دو واحد تبدیل می شود و تا بی نهایت می توان تقسیم را ادامه  هرکه می گفتند یک جسم با بودند 

 نامحدود معنای به ذهنی حکم این. هر جسمی را هر اندازه هم ریز باشد باز می توان تقسیم کرد وداد؛ 

 اینکه بر تأکید با لنین به یادآوری است که پس از کشف دنیای درون اتم، الزم .بود مادی جهان بودن

نامحدود ) تیماتریالیس کهن اعتقاد این خواست می است داده جای خود در را نامحدود دنیایی هم الکترون

. است و همواره محفوظ ()عینیذاتی  ،قابلیت انقسام اجسام این دیدگاه، در. کند تثبیت را بودن ماده(

پایه استدالل  البته استقالل ایندو از هم، و بی نهایت، تا واحدهای زمان و مکان پذیری تقسیم پیشفرض

پشت  الکنمی توانست به  هرگز )دونده یونانی( آشیل این اساس، بر گردید.تغییر  وحرکت  نفیدر  زنون

الک پشت مسافتی را هر چند کوتاه طی کرده  مدتدر آن  باز دوید، می هر اندازه هم سریع ؛ زیرابرسد

بی تناقض در  وزنون درست  سخن نامحدود بود، ( براستیجهان )و زمان و مکان وابسته به آن اگر !بود
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 حرکت جهان و محدودیت آن اثبات شد! و ؛آمد در ناموفقزنون در تجربه و تعقل  نظریه اما .می آمد

 ؛ زیرانتواند بود نامحدود فیزیکبر منطق ریاضی  بنا بل شناخت باشد،افیزیکی اگر واقعی و ق جهان

 نهایت بی"علوم ریاضی چون  درمطلق  مفاهیم الجرم محدود خواهد بود. ودارای ابعاد  فیزیکی واقعیت

 بیرون از ذهن منطبق نمی شوند. مادیبا واقعیت  وساخته ذهن انسانند  ، برمنفی" نهایت "بی و "مثبت

خاص جهان چهار بعدی  کهابعاد و مقادیر کمی و سنجش پذیر  از که تنها هستی مطلق است، مه خدا

 رادرونی آن  نظم ثباتناپذیری اتم و  تقسیم نیز علم بعدیپیشرفتهای  ،باری برکنار است. است، فیزیکی

مادی به  و نامحدود بودن جهانگردید  باطلاز مادی و الهی  اعمدیدگاه جمهور فالسفه  پس؛ نشان داد

دیگر  "جهان کره ای است که مرکزش همه جا و محیطش هیچ جا نیست"که  پاسکالدیدگاه ه شد. چالش کشید

 قابل دفاع نیست. 

 دسته اتمو  ملکولگونه متفاوت  دو به رانهایت ریزها"  باری، پیشرفت علوم فیزیکی بدانجا رسید که "بی

 نامیده ملکولاگر اجسام تا آنجا تقسیم شوند که خواص آنها در جزء نهایی حفظ گردد، آن ذره  بندی کردند.

خاصیت بنیادی از بین برود و در جزء نهایی اما اگر تقسیم تا آنجا ادامه یابد که خواص جسم  می شود؛

 و پروتون ذراتبه  و ؛درون اتم را هم شکافته اند امروز .نامند اتم راآن ذره  ،بیابدهمه اجسام مادی را 

نوترون و  پروتون حتی یافته اند. علم در گردشند، اتممدارات  در که هانوترون در هسته اتم و نیز الکترون

 زج) کوارکریزتر از چون  و یافته اند؛ ، دستمتر استمیلی 1510آن  قطرکه  هارا هم شکافته و به کوراک

تنها در دنیای انتزاعی ریاضیات  بلکهجهان فیزیکی در  دیگر نه یست(نقابل تجربه  که ذره نخستین""آن 

این  .و انتزاع است واقعیتکه کوارک مرز میان  معنا ؛ بدیناندداده  لقب بعدی" "دیوار آنرا ،داردوجود 

بر بنیاد مشترک جهان متنوع مادی )وحدت نهفته در کثرت ماده( و محدودیت آن  بازدستاورد علمی، 

همزمان  را "نامحدود نمکا"و ( هستی "خدایان" در )کثرتیر پای جهان بینی شرک ز ومهر تأیید نهاد؛ 

 ماده بودن نامحدوداصل  برای دیگر  ضربهفیزیک میکرو در علمی کشف این آنکه با اما !نمودسست 

 فرضیه برفیزیک ماکرو در جهان گسترش نظریه را نهایی ضربه ،نواخت بودن جهان مادی( "باز"یا )

 گسترش نمی یابد؛ نامحدود حکم عقل، به زیرا بی اعتبار ساخت؛ عقلمکتب  درکرد و آنرا  وارد فالسفه

 .بود نتواند نامحدود یابد، گسترشآنچه  و

 

مسئله نوینی به  فلسفه مبتنی بر علم، ودر عصر نوین  اما .قضیه کهن جدلی الطرفین در فلسفه ۹بود  این

جهان  پیشرفت !تکاملو  آنتروپی: فلسفی قرار گرفت مباحث داغنون ادر ک که جهان فلسفه وارد شد

گانه  ۹ قضایای آمد، بعملاین نوشتار  سوم بخش در که ،)تکامل( مادهباال رونده  پویش تبیینشناسی و 

www.takbook.com



~ 153 ~ 
 

، حدوث ،تنسبیراه را برای پذیرش  و داد؛ سوقواقع بینانه  نهایییاد شده را نیز به یک راه حل 

         :ساختماده هموار  محدودیتو  هدفداری ،قانونمندی

 

    "تکامل – نتروپیآ" .۱۰

مشخصه بارز "تکامل بعنوان ، (داروینو  المارک)در زیست شناسی  "نظریه های تکاملی"پس از 

؛ و جایگاه ثابت و واالیی در فلسفه یافت وارد شدتفکر نوین فلسفی به پهنه طبیعت و اجتماع  در "اتتغییر

نوین  فلسفهشناسی و  هستی در الشعاع آن قرار گرفت. تحت نیز الطرفین جدلی گانه نه قضایایآنجا که  تا

و رهایی بخش ماده، گرا  تعادل ،پیچیده شونده، شتابدار، یکجهته، برگشت ناپذیر، هدفدار حرکت علمی،

پایه  اسپنسرو  انگلس ،مارکس، هگلاز فالسفه چون  بسیاری .نون تعقل و پژوهش واقع شده استادر ک

تکامل راه افراط در پیش گرفت و عمومیت  تئوریکم  کم اما .ندخویش را بر نظریه تکاملی گذارد هفلسف

چنان رفعت گرفت که حرکت و تغییر، قانون عام حاکم  تبیین جهانجایگاه تکامل در بدنبال آن  و یافت؛

 ازجهت تکاملی تعیین شد!  جهان دربر هستی مادی، برابر با تکامل شد و برای هر حرکت و تغییری 

برای مثال، اتفاق نظر نبوده است. دانشمندان  وسفه فال میان هیچگاه نیزدر تعریف تکامل  سوی دیگر،

و هدف یابی  پذیرینظم  یا انتظامو  ،در شکل و وظیفه تنوع، تراکماسپنسر تکامل را دارای سه قانون 

چنانکه در  تبیین کرد. تضاد قطبی و ماتریالیستی دیالکتیکمارکس تکامل را بر پایه اصول  ؛ امادانست

در تکاپو و تغییر  یوستهپمادی  جهاندیدیم،  (دومبخش ) جهان کیفی –ی مک گسترشو  آفرینش داستان

دیده  معین مارپیچی خطیک در تنها تکاملی(  پویش) کیهانیدر هستی  رونده باال پویشاما  بوده است.

 سوی دیگر، . ازتکاملی بوده است جهاندر تکاپوها و تغییرها  کلیجهت  تنها ،نیز این خط در ؛ ومی شود

 فیزیکیعمومی تغییر و تکاپو در سامانه های جهت  ،(تروپیآن) فیزیک دردینامیک ترمو دومطبق قانون 

 نظمعلمی کوشیده اند  نوینفلسفه  فیزیک و پژوهشگران !و نه تکامل ،فرسودگی یا در جا زدن است

مهدی ) و راز گشایی کنند تبیین می رود، پیش ترمودینامیک عام قانونبرخالف  ، کهتکاملی جهان را

یک جهان  درت احرکپس از آنکه در متن  ؛ وشگفتی در اینجا پایان نمی گیرد اما بی انتها(. ذره زرگان،اب

 و می شوداز سر گرفته دوباره دور و تکرار  شد، خلقنوینی  جهانرخ داد و به باال  روجهشی ، واقعی

نظم ) جهاندر  حرکتی ویژگی اینماده گرا از  مکانیسیستهای می گردد! حاکمنو  ازترمودینامیک  نوقان

 اما می گیرند؛ نتیجهبودن جهشهای تکاملی را  تصادفی ،(55ترمو دینامیک "بی نظمی"تکاملی در متن 

                                                           
 است. عینیو نه  ذهنیمفهوم  یک اند، نامیده نظمی" "بیدر دفتر پیشین و نیز در این دفتر اشاره کرده ام که آنچه دانشمندان فیزیک  بارها 55

اشی برای باید دانست که این فروپ و ؛دارد از فروپاشی نظم پیشین حکایت تنها شده است، نامیده کیهانیهای  سامانهذرات و  در نظمی" "بی آنچه
 و یلسامانه ناتوان مانده و به دال یکشناخت نظم  از که استفاده می کند "بی نظمی"هنگامی از واژه  انسان است. ضروریپیدایی نظم نوین 

  نیافته باشد. علم نظمی" "بیظاهر  هب یکاهداف 
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 رد کمال مطلقبدون یک تکامل  واژهلذا  ؛ ودارد رو به کمالاست که  پویشیتکامل اللفظی  تحت معنی

نتواند بود بلکه کورکورانه  وتنها جهشهای تکاملی تصادفی  نه بر این، بنا! معنا می شود یهستی اساسا ب

موجود  یتکامل مدلهایآنها که با بهره برداری از  ؛ وشود میو ته  سردر فلسفه ماتریالیستی بی  تکامل

که با  ندانستند و انسان را تبلیغ کنند، حیاتتصادفی  پیدایش ، کوشیدندو جامعه شناسی شناسیدر زیست 

 هم سست می شود( باال رونده )= پویشزیر پای تکامل  ، اساساجهان از مطلق( )= کمالبر داشتن خدا 

             . یافت دست "تکامل" واژهاز  منطقی مفهومینمی توان به  و

، باید هدفدار 56از اقسام ویژه حرکت بشمار استکه تکامل نیز ؛ پس گفته شد که حرکت هدفمند است پیشتر

با تدوین تئوریهای عام تکاملی، مسئله غایت و هدفداری تکامل به عالیترین بخش پژوهش های باشد. 

  می گردد: برتکامل ماهیت  وهدف  به فلسفی در این باره، پرسشهایفلسفه نوین تبدیل گشته است. 

جهشی ناگهان بزرگ  کیهاندر ونها حرکت و تغییر رو به پایین، فرساینده و یا دوری یچرا در متن میل

  ؟آیدمی  درهستی به  کیفا نوین جهانیرو به باال رخ می دهد و 

 حرکت تکاملی کجاست؟ تنهایتکامل و  ماهیت تکاملی چه هدفی را دنبال می کند؟ حرکت

ملکولهای ، بلور، هیدروژن ،ماده بنیادی اتذرپیدایش به  ترتیببه  کهاگر همه جهشهای ناگهانی رو به باال 

حیات  گوناگوناشکال نجام اسر و گیاهی و جانوری، یتک یاخته هاپروتوپالسم، ، کربن دارزنجیره ای 

هستی مادی بدست یک زنجیره تکاملی در  ،ریمادر کنار هم بگذرا  انجامید انسان تاساده ترین آنها  از

 ید،آ میاین پژوهشها بدست  مجموعه ازآن موضوع پژوهش فلسفی است. آنچه  می آید که هدفیاب بودن

؛ استرفته  فراترچهارچوب مادی هستی  ازو خالق و انتخابگر، تکامل  اندیشمندبا ظهور انسان آنستکه 

( است، تکامل نی)محدود و فا پایان پذیرجهان مادی نوین  نجومی فیزیکبر پایه داده های آنجا که  ازو 

همچون نهایی تکامل را پس هدف  بود. خواهد پایان ناپذیرمحدودیت های ماده  با برون رفت گام به گام از

 "کمال مطلق"از آنجا که تکامل حرکت بسمت  باز ؛ وباید در بیرون ماده جستجو کردجهان  اینآفریننده 

 . بود نخواهد یهدف دست یافتن ، ایناست

 

 

                                                           
و توانست داد  که در علوم فیزیکی سررشته داشت، تفاوت میان تکامل و حرکات فرساینده را بر پایه ترمودینامیک توضیح بازرگان مهدی 56

دیده  که شناخت اندکی از علوم فیزیکی داشت، و حتی به داده های علمی نیز به مطهری مرتضی تبیین توحیدی واقع بینانه ای ارائه دهد؛ اما
ه فلسفه و منطق کهن سپرده بود، حرکت را مساوی تکامل گرفت! )اصول فلسفه و روش رئالیسم؛ کتاب چهارم، ص تردید می نگریست و دل ب

۶۹    .) 
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 :پنجم بخش

 

  انسان از آفرینش  تبیین تاریخی سیر

 

 

 کورتبیینات طیف در . 57استبوده  توحید به کشراز  تحولکلی  سیرآفرینش،  هدفدارتبیینات طیف در 

 هندی، شرک میانبهم تبدیل شده اند. در مداری بسته از جهان باستان تاکنون  جبرو  تصادفآفرینش، 

 های بند و قید از نجات حل راه نفس کشتن و تناسخ. است موجود یتفاوتهای و مشترکات یونانی و ایرانی

 پست حیات تا گرفته خدایان حیات از حیات، اشکال همه هندی، شرک در. است هندی شرک در زندگی

 آلود شرک مبتذل توحید یا یافته وحدت شرک این. دارند جوهری وحدت ،(اجسام حتی و) حیوانات ترین

در  .گشت" عرفان و تصوف" به موسوم مکتب در آفرینش بیینت اساس ،همه خدایی یا وحدت وجود()

زایید؛ یکی اورمزد مبدأ خوبی و دیگری اهریمن مبدأ بدی. توأمان زروانی، "زمان مطلق" دو فرزند آئین 

 بدونیکی حال  عین درکه  خدای خوب و بد، دو قدرت برابر هستند و همواره در جنگ و ستیزدو  این

هستی، هویت و مفهوم هر کدام وابسته به دیگری است. دیالکتیک مطلق  زیراتواند بود؛ دیگری بر پا ن

 دان. یدر وحدت بخشیدن به یک ستیز جاواست کوششی گرای زروانی 

 همینو در  ؛شدگر  جلوهو الهوت و ناسوت  ،روح و جسم و معنا، مادهبصورت تضاد  غرب درثنویت 

یونانیها منطق گرفت.  خودزیر نفوذ و تأثیر را  میانهو فلسفه شرق شد  وارداسالمی  جهانبه  همصورت 

 انسجام)صوری( را برای نظم دادن به اندیشه کشف کردند و به هستی شناسی و تبیینات خویش از آفرینش 

شناسی  جهانپیش از میالد( با  ۵تا  ۷)از قرن  "حکمای طبیعی"دیگر  و تالسدر دوره ان یونانی بخشیدند.

وجه مشخصه این تبیینات به تبیین آفرینش پرداختند.  افالطونق.م. با  ۵از سده  ،آغاز کردند؛ پس از آن

زمان ". اگر در آیین زروانی بر سرنوشت انسانها و حتی خدایان است کورضرورت  یاحاکمیت جبر 

است. فلسفه یونانی که با  "جبر"بر خدایان برتری دارد، در تفکر دینی یونانیان این برتری با  "مطلق

دوباره به تفکر  فلوطینو  فیلودینی را می پیمود، با  مرسومی و استقالل نسبی از بینش یافالطون راه جدا

                                                           
شرک  است. هستیفهم حقیقت  در مستقل انسان )نسبتا( تعقل از فلسفه، مراد اینجا تاریخ فلسفه و نه تاریخ ادیان و خداشناسی مد نظر است. در 57

    در هستی بر می گردد. مطلق و ازلیشمار موجودات  به و توحید در فلسفه،
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باستان  در یونانو دینی دینی در آمیخت. با گرایش به عرفان و تصوف )نو افالطونیان( نیز تفکر فلسفی 

در جهان مسیحیت کوشیدند نیز  نسطوریانبعدها به بن بست خورد. فرهنگی  تکاملبه انحطاط گرایید و 

چنین  نیز سریانیانتطبیق دهند.  هستیبا حقیقت فلسفی  بود، تثلیث، که در تضاد با بینش دینی خود را

در میان به تاریخ فلسفه عرضه کنند. رویکردی به فلسفه نشان دادند؛ بی آنکه فیلسوف صاحب مکتبی 

 کهاز فلسفه یونانی آنچه را  اماروی آوردند؛  یونانیفلسفه به نخستین گروهی بودند که  معتزلهمسلمانان، 

 ارسطومنطق  آنها زدند. پسدیدند  ناسازگار راو آنچه  ،یافتند پذیرفتند میسازگار خود  اعتقادیبا اصول 

، عدل خدا و اختیار توحید، سلبیزمینه الهیات در  معتزلهنپذیرفتند. با منطق قرآن  ناسازگاریدلیل  هرا ب

ولی  ؛تأکید داشتند اوازلیت  و یکتابدست خداوند  جهانآنها بر آفرینش  تفکر و تحقیق می کردند.انسانی 

، شرک فلسفی در(. جهان)توحید آمیخته به شرک در تبیین  پنداشتندرا نیز ازلی می  "هیوال" یاماده اولیه 

حتمیت و ) جبرمعتزله  .شود می صورتگر و نظم دهنده آن تنها بلکه گردد؛ نمی جهانخداوند آفریننده 

را به طبیعت محدود کردند؛ خدا و انسان را برکنار از آن دانستند. در باره انسان باز گفتند که ( ضرورت

 اسماعیلیانکه جسم را رهبری می کند در اعمال خود آزاد است. بر جسم او جبر حاکم است ولی نفس او 

باور  این آنهاکه معتزله از فالسفه یونانی گرفته بودند، ترویج کردند.  را،فلسفی آمیز  شرکدیدگاه  نیز

اگر کسی : تلقی کردند "بافته خیال"و  "کفر آمیز"را است  آوردههستی  بهاز نیستی  را جهان خداوندکه 

 این .(۵۸التسلیم، ضه ؤ)ر "روزگاری خدا بوده و در آن روزگار خالق نبوده است کافر شده است"بگوید که 

 یک اما. نماید سازگار اسالمی عقاید اصول با را یونانی فلسفه کوشد می کالمی محکم ظاهرا استدالل

 هم زمان جهان خلقت از پیش بخش چهارم دیدیم، در چنانکه. است نهفته استدالل این در بنیادی تناقض

 یک شناخت. دریابد را" است نبوده خالق اما بوده خداوند که روزگاری" تواند نمی انسان و ؛است نبوده

 محدود خدا" "کار ،. وانگهینیست ممکن انسان برای آن به وابسته مکان و زمان و ماده ورای در هستی

ادوار ضروری آفرینش را  اسماعیلیان شود. تصور "بیکارپیش از آن "مادی نیست که  جهانبه آفرینش 

 نیزهزار سال است که در پایان آن  هر دوره هفتو انسان شمردند. ات و حیوانات دن و نباتابه ترتیب مع

شاخه ای  که اخوان الصفا. است نوینبه یک دوره ورود  نوید بخش همقیامت  و؛ رخ می دهدقیامت 

، که او ثفیثاغوربنیان الهیات خویش را بر فلسفه عددی  شده اند، شمرده از شیعیان باطنی "زمینی "زیر

 می نامیدند، نهادند:  "خزانه حکمت" و "معلم اکبر"را 

"ذات باری نخستین چیزی که از نور وحدانیت خود اختراع و ابداع کرده جوهری است بسیط که آنرا عقل فعال گویند؛ 

کلی فلکی را از نور عقل بیافرید؛ آنچنانکه عدد سه از افزودن چنانکه عدد دو به تکرار یک حاصل شود. آنگاه نفس 

شود. سپس سایر مخلوقات را از هیولی بیافرید و آنرا بتوسط عقل و نفس مرتب ساخت؛ چنانکه سایر یک بر دو حاصل 

 اعداد را از چهار بوسیله افزودن اعداد ماقبل آن بر آن بیافرید"؛ 
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"نسبت باری به موجودات مانند نسبت واحد است به عدد، و نسبت عقل به آنها مانند نسبت دو است به عدد، و نسبت 

  به موجودات مانند نسبت سه است به عدد، و نسبت هیولی چون نسبت چهار است". نفس

 "تاریخ فلسفه در جهان اسالمی"(.  فاخوری، )حنا

شرک فلسفه یونانی در تبیین آفرینش را نفی کردند؛ منکر قدم عالم شده بر حدوث آن با اینهمه اخوان 

نافی قدم  جهانپویش کلی و جزئی که  بوداین پایه  بر نیزآنها  . برهانورزیدندتأکید ( نیستی از پیدایش)

 جهانامور  هدایت، که دست خدا را در یهودیان دینی تفکر و با فلسفه الهی ارسطو همچنین. آنها آنست

 : به پیروی از قرآن گفتند و موافق نگشتند ،دیدندبسته می 

  .همان منبع() متالشی شود و به دیار عدم رود"ه "اگر خداوند یک لحظه توجه خود را فرو گیرد جهان به یکبار

؛ کنند مرزبندیبنیان فلسفی "تصوف و عرفان" با  خواستنداسالم  یبه پیروی از فلسفه توحید باز اخوان

  گفتند:متناقض  ودر بیانی دوپهلو  اما

  .همان منبع() "عالم جزء ذات باری نیست؛ بلکه فضل و فیضی است که از او افاضه شده"

و در حادث بودن هستی چنین استدالل کرد که ماده و حرکت و زمان  نپذیرفت را "عالم قدم" نیز کندی

و چون ماده متحرک متناهی است، حرکت و زمان نیز که همراه ماده اند متناهی اند؛  هم جدا نیستند؛ از

 حادث است. نیز عالم است آغاز  دارای و متناهی زمان چونپس 

 ( در"هیوال")خدا و  ازلیدو موجود  ازیونان الهی  فلسفهاز  پیروی به سفه مسلمانفال عموم اینهمه، اب

گوناگون  هایزمینه  درآنها  نظری موضعگیری (کلیات فلسفهپیشین ) بخشدر  و ند؛ا هگفت سخنهستی 

پنج موجود ازلی در ، بدان توجه شده استکتب فلسفی  درکمتر  ، کهرازیفلسفه  در .شدسی ربر فلسفی

 جهان اولیه ماده) هیوال -۲ ،(است" محض عقل" که خالق یا خدا) باری ذات -۱ :عبارتند از که اندهستی 

 ،(است سرگردان محض جهل و محض عقل بینحیات که  زاینده) کل نفس -۳ ،(است" محض جهل" که

نتوانست خرد  اهلرازی در میان مسلمانان  فلسفه ."خالء" یا مطلق مکان -۵ و ،"دهر" یا مطلق زمان -۴

زمان و  جهانمطلق است که با آفرینش  هستی یگانه خدا ،جهانتوحیدی  تبیین در زیرا ؛کند باز جایی

هستی  دررا به ذات  قائمچند مطلق  توأمان وجود ستآزاد هم نمی توان عقل ؛ وهم آفریده است امکان ر

 نمی توانست خالق آنها باشد؛ خدا بوده اند، خدا از ازل در کنار و همراه "هیوال"و  "نفس" اگر فهم کند.

، عرفانو  عشقبا توسل به  کوشیدرازی  از خداوند می ستاند. راقیت طلنیز م خالقیت در محدودیت

تناقضات دستگاه نظری  بر و گریزدب "عقل" منطقیپرسشهای  از نویام بدبینانه تصوف و تناسخ هندی

 نهد: پوششخود 
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این  ازآمیخت و  درآن  با "هیوالل اوص"آرزوی  ر، ددباش آگاهخود  کار سرانجام آنکه از بی "کلی نفس"

و به رنج سپرد  یفراموش بهرا  خوداینکار خویشتن  با نفس اما گون پدیدار شدند؛ هگون موجوداتآمیزش 

رهایی از  وبه جدایی از هیوال  وسازد  آگاهدر وجود انسان نفس را  تارا فرستاد  "عقل"خدا  پس افتاد.

شت تا او شد خواهند د آمدچندان در جهان  نیزجزئی  نفسهای این میان، در .برانگیزد آور رنجعشق  این

ماده  ،بازگشت به اصل خود باو می شود  آزادزندان ماده  ازنفس کلی با هدایت عقل  نهایتاو  ؛شوندپاک 

. نخستین باز می گردد شکل یب وضعیتبه را از دست می دهد و  خود گوناگون تهایصورنیز هیوال  یا

  بدینگونه پایان می یابد! نیزآفرینش 

ماده و  ازلیت ،جبر ،: مکانیسیسمفلسفی یونان باستان را پی گرفت سنتهای ،"رنسانس"عصر  در اروپا

کهن فلسفی را  سنتهای.. و. هگل ،اسپینوزا ،دکارت فلسفی جای گرفت. تفکرنون ادر ک باز همه خدایی

و تکاپوی طبیعت  جنبش الهی و چه مادی، چه ،غربیفلسفه مکانیسیستی  در جانی دوباره بخشیدند.

برای  ظاهرا گردد. می بیاندر قالب فرمولهای ریاضی  و استجبر مکانیکی  جان( تابعجاندار و بی)

ها نرا با بیان اینکه ت یفلسف شرک دکارت! می رسد بنظرکافی  ریاضیات ،طبیعت پویشهای و فهم شناخت

دیوار جدایی  آنهامیان  اما خدا دانست؛ آفریده جسم را وروح  وی کرد. نفی مطلق است، هستیخداوند 

که  است "محرک اولیه" خداوند شد: متوسل مکانیسیسم بهو انسان  حیات ،جهان در تبیین دکارت افکند.

روح  و ،بخشید تمایز حرکتو  بعدبه  را ماده که وی داشته است. واپیوسته  یبه جنبش و تکاپو را جهان

بر جسم  یانسانمتمایز  کامالروح  این چگونه که نگفت ،دکر فرضمستقل از ماده  کامال نیزانسان را 

 کارکرد قوانیندکارت  حال، بهر. می گذارد تأثیر اصول مکانیک است تابعاو که دارای ابعاد و  مادی

 ینیز روح انسان و بر خوردار است، "اراده آزاد مطلق"خدا را که از و  هکردرا محدود به ماده  کمکانی

مکانیسیسم  در اما ؛بود هساختقوانین مکانیک آزاد  سیطره از است، "اراده آزاد نسبی"را که دارای 

 خود" "طبیعتخدا تنها به ضرورت  !گشتند مکانیکیجبر  تابعخدا و روح انسان هم  اسپینوزا نامحدود

 نیز وندخدا بر جبر ،بدینگونه را آفریده است. موجودات "تخطی ناپذیر ودانی وجا یقوانین" بامطابق  و

بسوی  گذرگاهیعین حال  در خالق برای "طبیعت"شدن  قائل! ستاند را از او اراده آزادو  فرمان راند

خدایی قائم به ذات  بادکارت  همچونجهان را  تبیین اسپینوزاگشت. و همه خدایی یا وحدت وجود  عرفان

یاری  "اثبات وجود خدا" برایفلسفه مشاء  در اولیه" "محرکو از برهان  کردو واجب الوجود آغاز 

 (عرفاناشراق ) فلسفهسر از  و را یکی گرداند خدا و جهان() "متحرک"و  "محرک"، ادامه در ؛ اماجست

  .کالسیک غربی جهان هدفمند نیست فلسفه در در آورد!

 یفرهنگو  اقتصادی سیاسی، نیازهایپیوند با  در نیز ماتریالیسم()ماده گرایی  مکتب معاصر اروپای در

نظریه های  اما گرفت. خودزیر بال و پر  هممکانیسیسم را  و یافتگسترده  رواجی غربری اد سرمایه
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 ؛ حرکتو بی پایان جهان بی آغاز ؛ماده اصالت)با تبیین کهن ماتریالیستی  فیزیکی و نوین کیهان شناختی

لوژیک ایدئوری در بحران ااکنون غرب سرمایه د ؛ وناسازگار افتاد (دهما کورانهخودی و کور هب دخو

  ..شده است. غرق

علم بر فلسفه  تأثیر فهم گردد. بخوبی علمی یبویژه انقالبها وعلم  تحوالت بدونتواند  نمیفلسفه  تحوالت

 نسبیوابستگی  )تاریخ علم و تاریخ فلسفه( فرهنگیآیند فر دواین  تاریخ تطبیق ؛ وانکار کردنی نیست

 اروپاارغنونی  فلسفهو  ، راسیونالیسمصوری فرا تجربی منطق می دهد. نشانرا  تجربیم وفلسفه به عل

 آشفتگی و بحران شد. دستخوشنخستین انقالب علمی معاصر  بدنبال اسکوالستیسم()در قرون وسطی 

 طبیعتقوانین حرکت در  اینان رهبران این انقالب بزرگ علمی بودند. گالیله و نیوتن ،کپلر ،کپرنیک

این  بدنبال آنکه بدانند ماهیت حرکت چیست. بی ؛کردند در زمین و آسمان کشف و وضع رابیجان 

م و یسمپریسآو  پوزیتیویسمدر پی آن  و شناسی و فلسفه دستخوش تغییرات بنیادی شد؛ معرفت کشفیات،

 تقابلاین  و گرفت؛ "دین" قرارتقابل با  در "علم" همچنین یافت.جهان اندیشه حاکمیت  برمکانیسیسم 

: نهاده شد بنیادبر پایه جداییها  اساساای که مدرنیسم و لیبرالیسم  بگونه شد؛جامعه  درسرآغاز جداییها 

 جدایی و اقتصاد و حقوق؛ سیاستاخالق از  جدایی سیاست از اقتصاد؛ ؛ جداییدین از سیاست جدایی

دومین انقالب بزرگ  در اما !جدایی اخالق از دین حتی و نواده و دین؛خاآموزش و پرورش از اخالق و 

های  پایهآن  طی گردید؛ و بنیادی تر و گسترده تر یتغییرات دستخوششناسی و فلسفه  ، معرفتعلمی

 فرو فلسفی )ماتریالیسم و ایده آلیسم( و یک بعدی معرفت شناختی )پوزیتیویسم و راسیونالیسم( مکاتب

دومین انقالب علمی بودند که  .. رهبرانو. گاموف ،هابل ،پالنک ،انشتاین ،بوهر ،هایزنبرگ ریخت.

به جدایی دوم علمی  . انقالبکردند تدوینگسترش جهان و بیگ بنگ را ، کوآنتومنسبیت، نظریه های 

معرفت  در هتجربه گر و تجربه شد و و ذهن، ، عینتجربه و تعقل جدایی نیز و؛ فلسفه در ماده و اندیشه

و دامنه داری  بزرگ فکریبحرانهای  و تنشهابود که  چناندر پی علمی  پی کشفیات .پایان داد شناسی،

سرسخت  مرزهای ،باری جذب انسان بیرون بود! و هضماز توان  کشفیات این ؛ گوییپدیدار ساخت را

مغایر  ظاهرا وجوه ومیان برداشته شد  ازیکی پس از دیگری  ""مدرنساختگی  ییهایو گذر ناپذیر جدا

یک ایدئولوژواکنشهای و  پیامها ،تصنعیمرزهای شدن  برداشته گرفت.به سامانه واحدی تعلق  یکدیگر

های آشتی  زمینه انقالب دوم، بوددین  راهاز  علمشدن راه  جدا اولانقالب  پیامد اگر بر انگیخت. همرا 

رسانه و  ایدئولوگهااین چیزی نبود که برای طبقه حاکمه جهانی و  ؛ وعلم و دین را دوباره فراهم ساخت

 سرانجامها  هایدئولوگها و رسان اینشک مقاومت  بی !باشد پذیرشو  ی فرهنگی وابسته به آن قابل هضمها

 واسی ملکولی ننیز پیشرفت زیست شو  ای و نجومی، هدر فیزیک هست نوینبلوغ نظریه های و  بسط با
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 خواهدجهان دست و تکامل  پیدایش از یواحدتبیین  به انسان و؛ در هم خواهد شکستروانشناسی نوین 

     برخوردار باشد. وحیو  عقلو  علم بانیاز پشتی همزمان که یافت

 :تبیینات را خوانده بوداین  نیزپیش از نظریه های نوین کیهان شناسی در سده اخیر، در قرآن  انسان اما

از آب به هر چیز زندگی و از هم باز کردیم آنها را پس  ؛ددنبوو بهم پیوسته  ندیدند که آسمانها و زمین بستهکافران "آیا 

 ؛(۳۰؟" )انبیاء، بخشیدیم؛ آیا ایمان نمی آورند

 (.۴۷ " )ذاریات،آنرا می گسترانیم پیوستهبنیاد نهادیم و  نیرویی بهرا کائنات "

سده اخیر  تاقرآن  عصرفالسفه پس از  ، بلکهتنها فالسفه باستانی نهدر حالی بود که آیات فوق  نزولو 

نیروی  با ابربطور اولی  ، وبا آفرینش ماده و محدودیت آن "عقل" و "علم"به داشتن  تفاخرهمه آنبا نیز 

  ند.ا هبودگانه و در ستیز یب بکلی کائناتیگانه و نظریه گسترش 

   

 تبیینات    بندی کلی  دسته

تبییناتی  از کلیدسته بندی  به بجاست ،هفلسف تاریخی تحوالت و جدلی الطرفین قضایای با آشناییاز  پس

دو سوی از  یکی درعموما  فالسفه .ختپردا ،استعمل آمده  هب جهان آفرینشاز تاریخ  طولکه در 

 شدهیافت میان آنها  در نیزالتقاطی  ونی ینابیبمواضع  گاه اما اند؛ گرفته هجبهجدلی الطرفین  قضایای

، به اینسومواردی  در هند؛ گاهنمی د بروزتبیین جهان  درپایداری و  روشنموضع از فالسفه  برخی است.

در تحلیل نهایی یا باید جهان را متعین، قانونمند،  ولی .می روند جبهه یبه آنسومواردی دیگر  در گاهو 

اما تبیین هدفدار . دانست بی خداو یا کور، تصادفی، بی هدف و  ؛تبیین کرد خدا باهدفدار و در یک کالم 

جهان را هم ان بت پرستو مشرکان  شد، اشارهچنانکه  والزاما به معنای تبیین توحیدی نیست؛  آفرینش

 مکتب درنظم و هدفداری عینی و یگانه است.  ،در تبیین توحیدی .دانندنظم و هدف می  نوعیدارای 

 های پدیدهپیدایش  کیماده گرایی مکانی داشته است. وجوداز عصر باستان تاکنون  تفاوتهایینیز  بیخدایان

از نظم و قانونمندی  (دیالکتیکی) "انقالبی"ماده گرایی . ستمی دان معنا بیو را تصادفی نوین تکاملی 

نمی توان  اوجود خدا منطق بدون زیرا ؛گردیدن اتواهدفمندی نظم ن فهم از اما ؛کردپشتیبانی جهان  در

)معتقد به هدفداری و بی هدفی  "بیخدا"و  "با خدا"این، در هر دو طیف  بر بنا برای جهان قائل شد. هدفی

 باورانو میان خدا  ؛در نظم و قانونمندی اختالف است بیخدایانموجود است؛ میان  اختالفجهان( نیز 

 هستی.جهت و هدف یگانه یا چند گانه  ،مبادیدر 

 :اند بوده موجوددیدگاه  پنج، تبیین جهان در
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یک بلکه تنها  مستقلعینی  واقعیتیک  نهماده  ؛ وحواس انسان وجود ندارد وبیرون از ذهن  ( جهانی۱

 به رسد، می افالطونجهان ایده ها"ی " وهای آن به یونان باستان  ریشهمکتب فلسفی که  این خیال است.

  یافته است. شهرتآلیسم  ایده

خاصیت ذاتی  هستی واقع، . دراست آغاز( )بیقدیم  وازلی  ولی بیرون از ذهن واقعیت دارد؛ جهان (۲

چنین دیدگاهی عهد باستان تا اروپای معاصر  ازگرایان  ماده .ندارد دهننآفرینیازی به  لذاو ماده است 

 وازلی  ماده است، اولیهو علت  محرکخداوند  نیز، کهحکمت ارسطویی  یامشاء  فلسفه در .اند هداشت

        ازلی است زیرا تجلی خداوند است. مادههم  فالسفه اشراق نزد است.قدیم 

است! پدید آمده  "لدلی "بی و "خودمیل  به" ولی ازلی هم نیست؛ و از ذهن واقعیت دارد بیرون جهان (۳

( بزرگ انفجارو  یهست گسترش ،کوآنتوم ،)نسبیتنظریه های نوین فیزیک نجومی  آنکهاز  پس ،بیخدایان

 "دیدگاه"این  به را از اعتبار انداخت، (مادهو نامحدود بودن  ازلیت اصالت،)گرایی  ماده فلسفی مکتب

  اند. شدهمتوسل معنا و نامعقول  بی

به چند  گاه مشرکین شرک(.) الزامی به یگانگی خدا نیست ؛ امانیازمند آفریدگار است حادث و جهان (۴

واگذاشته  ع" هارب النو" بهکار جهان ندارد و آنرا به  کاریگاه به یک آفریدگار که  و آفریدگار معتقدند؛

    است.

 یکآن  آفریدگار ، ونسبی یجهان بیرون از ذهن واقعیتلذا  ؛ ونیازمند آفریدگار است حادث و جهان (۵

دانند که هستی را بجانب هدفی  می یپروردگار تنهاآفریدگار را یگانه و  موحدین مطلق است.هستی 

  کند. میدایت ه معین

و ابن ابی العوجاء از سده های میانه ) و ،(اتمیستهاو  دموکریت) قدیم( تا یونان وانگ چودور )خاور از 

را در زمان  جهانمتفکرانی بوده اند که  همواره ،(راسل و فویر باخ( تا اروپای معاصر )ابوالعالء معری

بخودی و  خودابدی و در مکان الیتناهی دانسته اند و پیدایش، گسترش و پیشرفت آنرا تصادفی،  –ازلی 

اروپا انسجام نظری یافت  در ریامکتب فلسفی در عصر سرمایه د (. اینگرایی مادهکور تبیین کرده اند )

 "انقالبی" یا دیالکتیکیماده گرایی  و بورژوازی یا کیدو شاخه اصلی به نامهای ماده گرایی مکانی در که

 گیرند. میبررسی و سنجش قرار  موردماتریالیستی  تبییندو  این ،بعدی بخش دو در شده است. شناخته

تبیین توحیدی  سرانجام و و تلفیقی( یاشراق، )مشایی "الهی فلسفه" ،جهان تیایده آلیس تبیینبه  نوبت سپس

  ..د.یرس خواهد آفرینش
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 ششم: بخش

 

 ؛ کیمکانیماده گرایی 

   پرتو اصول مکانیک  در ماده گرایی کهن بازتولید

 

 

های نوین  پدیده پیدایشو  می داند؛ ازلی را ماده ؛نظم هدفمند در جهان استو  آفرینش نافیاین مکتب 

است  مقصودو بی  جهان جز ماده نیست؛ بی خدا :ندک می تبیین زمان و تصادف پایه دو بر نیز راتکاملی 

  .و همچون ماشین بر مبنای قوانین مکانیک کار می کند

جهان نوین پایه  ، آنرانیوتن مکانیک قوانینعلمی  اعتبارو  ارزشکه شد  گفتهنخست این کتاب  بخش در

برهان  و ارسطو پیش از این بر نظام علیت چهارگانه تا بینی جهاناین  و؛ گرداندبینی مکانیسیستی 

جهان  درحرکتی  : هرخدا اینگونه اثبات می شد ،ارسطودر مکانیسیسم الهی متکی بود.  او اول" "محرک

محرک "م به یمی رس تا علت()نیازمند محرک  وهر محرکی خود متحرک است  اما؛ محرکی می خواهد

 د.یماده می گنج علیتیدر واقع در درون نظم  خدا او خداست! ؛ ونمی تواند خود متحرک باشد که "اول

، گرایی کهن هم ماده ؛ امانیرو گرفتند دوبارهبا اصول مکانیک نیوتنی مکانیسیستهای الهی هم چند  هر

غریزی  اخالقگرایانه و  ارزشهای سودا و مناسباتو تبیین کننده  گرتوجیه  بهدر عصر بورژوازی  که

 دررا  حرکتی، که جز حرکت مکانیکی آنها جست. استواریپایه  اینبود، بر  گشته تبدیلری اد سرمایه

 نیزروان انسان  و جامعه به حتی و حیات به را ماشینی قوانینختند، شنا نمی رسمیت به واقعی جهان

 تنهاجهان  در و ؛و اجتماعی نامفهوم بود ، روانشناختیبیولوژیک پویشهای ویژگیآنها  برای .دادند تعمیم

ها ساختمان  ژن مکانیسیست، انیاماده گرشناسی  جامعه در می شناختند. راقوانین آن  وحرکت مکانیکی 

گران  سلطهحاکمیت  و نظم بهره کشانه اجتماعلذا  و ؛کنندجامعه و مسیر حرکت تاریخی آنرا تعیین می 

سطح  در، دارد کارگران برتریدرون جوامع غربی ژن بورژواها بر ژن  دراگر  ؛ زیراجاودانه است

  58ست!برتری با ژن غربیها اینبین المللی هم 

                                                           
جهان بوده  در غربی داری سرمایهطلبانه  توسعه و ظالمانه مناسبات گر توجیه و پشتیبان فلسفهترین  و نیرومند بهترین کیمکانی گرایی ماده  58

 !است
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  کیگرایی مکانی مادهتاریخی پیدایش  بستر

 یکدر واقع  ، ووسطی مسیحی قرون اسکوالستیسمبخودی(  مکانیسیسم ماده گرا واکنش تاریخی )و خود

به  )زمینداری( فئودالیسماز  اروپا اجتماعی –تناسب با تحول نظام اقتصادی  درژیک ایدئولو حولت

 تبییندر کلیسا  ارباباناز پیش تعیین شده  از اهداف می خواستندگرایان  ماده .بود ریاسرمایه د

طبیعت  را در هارخداد همهخود  حیاتیبا نیازهای  مطابقبگریزند. اسکوالستیکها جهان  کیاسکوالستی

 ماده گرایان که . امامی کردند تبیینگریز ناپذیر  تعیین شده و و پیشاپیش آگاهانه، هدفمند انسانیو جامعه 

از پیش تعیین  برای گریز از سرنوشت ،بودندجوامع اروپایی  در دلخواهو تحول  تغییراندر کار  دست

مکانیک  قوانینو  مادیبیرونی  عوامل پیچیده ترین امور حیاتی، اجتماعی و حتی روانشناختی را با شده،

تلمبه،  در زیست شناسی نیز قلب بهآنجا که  ؛ تاعلوم شد همهمکانیک پایه  ترتیب، بدین .کردند تبیین

تا اواخر قرن نوزدهم این دیدگاه در غرب حاکمیت  !اعصاب به سیم، و مفاصل بدن به لوال تشبیه شدند

نظریه های نوین علمی در فیزیک، تبیین لکتیک و بویژه ادی ، اصولپیشرفت علوم اجتماعی باداشت. 

کوالستیسم )فلسفه اس .مشخص گردیدجهان  درقوانین مکانیک  واقعیشکست خورد و جایگاه  کیمکانی

استثمار فئودالی از اراده مطلقی سخن می گفت که و  روحانی –پادشاهی  استبدادارغنونی( برای توجیه 

لذا  و؛ به یکباره از پیش تعیین کرده استرا  انسانیمعه اج درمنجمله توزیع قدرت و ثروت همه چیز 

تنها با  لذاو  ؛پذیرد نمیتغییر  هرگزالهی هم  تقدیر. نیست "موجود مقدس "وضع بهجای هیچ اعتراضی 

)ثروتمندان و پادشاهان  تزویرو  زورو  زرخداوندان  از اطاعتناپذیر و تغییر سرسختبه این تقدیر  تسلیم

 ریشه بود که ظلممکانیکی توجیه گر  –الهی یک جبر  و روحانیون( می توان به رستگاری رسید! این

قرون وسطی از مسیحیان ایمانی  در اروپای اسکوالستیسم شت.اد هاسکندری یهودی –نی نایو مکتبدر 

طلب می کرد که با علم و عقل و عمل )اراده تغییر( بیگانه بود. در اینجا تفاوتی در کیفیت و ماهیت پدیده 

از پیش تعیین  و آگاهانهجاندار  وطبیعت بیجان انسانی و  جهانهای جاندار و بیجان نبود؛ هر حرکتی در 

)شبیه سازی؛ قیاس به نفس(. ولی فلسفه  نهفته بودناپذیر در هر امری قصد و غرضی تغییر و ؛بودشده 

ارغنونی پدیده های جامد طبیعت را ارتقاء نمی داد؛ بلکه انسان را به شئ تنزل داده و او را اسیر 

 ،بودستی ه ازتبیین هدفدار  یکاز پیش تعیین شده ساخته بود )تقدیر کور(. فلسفه ارغنونی  سرنوشتی

و  ،دانایی آنها "خدای پسر" ،هستی پدیده ها "خدای پدر" این فلسفه، در ؛ زیراآن شرک آمیز نوعولی 

در این فضای راکد فکری و فرهنگی بود  .(مسیحی تثلیث)شوند  میزندگی آنها را سبب  "روح القدس"

  .بالیدن گرفتگرا  که مکانیسیسم ماده

به سامانه های گرا  ارزشهای نظام فئودالی سازگار بود، مکانیسیسم مادهو  مبانیاگر اسکوالستیسم با 

اما مکانیسیسم  لوژیک مبارزه با نظم کهن اجتماعی بود.ایدئوپرچم  ؛ وخورده بود پیوندنوپای بورژوازی 
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اشتراک نظر بنیادی  موضع،این  نیز تفاوت کیفی پدیده های جاندار و بیجان را نادیده گرفت؛ وگرا  ماده

 در و است شبیه سازیپایه کار هر دو مکتب بر  می داد. نشان آنهابرغم تفاوت عظیم ظاهری  رادو  هر

 اسکوالستیسم مکتبآنکه  ؛ جزدارند ماهوی تشابهاتکارکرد اجتماعی  و ، جبرگراییسیمعرفت شنا

 (پوزیتیویسم)گرایی  حس بهده گرایی ااما فلسفه م بود جهانهدفداری  و راسیونالیسم()گرایی  عقل پیرو

  .می داد نشان گرایش جهانو تکامل  آفرینشتبیین تصادفی  و

، جهت شناخت همه جانبه این مکتب فلسفی و از جهان، کیاز بررسی و نقد تبیین ماده گرایی مکانی پیش

        می نماید: ضروریو روانشناسی  شناسی زیست آن در معرفت شناسی،و کارکرد  نتایج مطالعه

 

 و معرفت شناسی کیمکانیگرایی  ماده

اندیشه آنجا که  تا شود؛ میساده نگر بسی  فلسفیمکتب  این طبعا گیتی، سراسرتعمیم قوانین مکانیک به  با

 مکانیسمی همان با واقع، درد. کنمی  معرفیمغناطیسی راوش ماده مغز و یک جریان الکتروو آگاهی را ت

 اهمه کوششه بااینان  البته، مغز هم اندیشه تراوش می کند! کندترشح می  کبد صفرا و کلیه پیشابکه 

رابطه  یک این دیدگاه، در ،. باریهم نخواهند شد هرگز ؛ ونشدند "فرمول شیمیایی اندیشه"به کشف  توانا

ذهن مطلقا منفعل است. همچنین ای که  بگونه می شود؛ برقرارمطلقا یکجانبه ای میان عین و ذهن علیتی 

ساخته و پرداخته  هم عقلی()اصول نظری  و استحواس  با تنها ؛ اصالتشناخت مطلق می شودبعد حسی 

پوزیتیویست ..( .و برتراند راسل ،باخفویر)گرایی مکانیکی  ماده انپیرو باشند. می انساننیازهای مادی 

درونی نهفته سازگاری )ماده گرایی و حس گرایی( میان این دو مکتب فلسفی و معرفت شناختی  هستند.

رسد، می هدفداری  سرانجامو قانونمندی و  ضرورتجهان به نظم و در تبیین منطقی  تعقل؛ زیرا است

از پذیرش این نتیجه گیری و تبیین می گریزند. پس بهتر است به هیچ حقیقتی در ورای هم و ماده گرایان 

و پیش جهان  احتمالی"نظم " هستی،حقیقت  شناخت درانسانی  عقل تواناییحواس باور نداشت و منکر 

 موضع می گیرد و جانبدار تصادف جهاندر برابر هدفداری گرایی مکانیکی  ماده !شد آن رویدادهایبینی 

، عقل و اصول عقلی چون نظم عینی تحقیرحس گرایی هم با  و ؛است جهانتکامل  وآفرینش  مسئله در

خالصه  محسوسماده گرا هستی را اساسا در ماده  هموار می سازد. هستی انهگرای ماده تبیینرا برای  راه

در معرفت شناسی پیرو مکتبی می شود که  لذامی کند و جهان نامحسوس )جهان غیب( را منکر است؛ 

را منوط به حس کردن نماید. اگر از یک ماده گرا چیز  هربه حس و تجربه حسی اصالت دهد و واقعیت 

نهایت  دردیالکتیک مآب( بپرسید که چرا می گویی خدایی وجود ندارد،  حتی)چه مکانیسیست و چه 

 شناسیمعرفت )در دفتر اول ن او را حس نمی کند )پوزیتیویست(! که چوخواهد داد پاسخی بدین مضمون 
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منکر می شوند؛ پس نیز دیدیم که پوزیتیویستها سرانجام جهان واقعی بیرون از ذهن را  و فلسفه علم(

 .گرایی است از پندارپنهان  و شرمگینانهونه ای گ ماتریالیسم

با ساده سازی به تبیین زیست شناختی  ،بانی پوزیتیویسم و میالدی ۱۹ فرانسوی قرن فلیسوف آگوست کنت

 امروزیگذار جامعه شناسی  پایه ؛ وسیر حکمت در اروپا، جلد سوم( فروغی،جامعه انسانی همت گمارد )

 اساسی نقش خارجی عامل یک همیشهی مکانیکی یشناسی ماده گرا جامعه در ری غربی شد.اد سرمایه

 بعهده...( و سیاسی ،فردی رفتارهای انقالب،) اجتماعی و انسانی تحوالت و رویدادهادر  را کننده تعیین و

 هموارهری اسرمایه د غربند. ریگ می نادیده را اجتماع و انسان در تحوالت درونی مبانی آنها و دارد؛

 جنبشهای ؛ ودکن می "حل" (مکانیکی روشهای) تحمیلو  خشونت و زور به توسل با را جهانی مسائل

حالیکه  ؛ دردهد می نسبت خود( )دشمنان بیرونی نیروهای به نیز را خود سلطهدر جهان زیر  مردمی

 ثروت و قدرت و رسانه در اختیار آنهاست!

، 59پوزیتیویست "نوین" یا "منطقی" نامیده شده استکه  (بیستمقرن  انگلیسی یماده گرا) برتراند راسل

و  یغربطلب  توسعهبا تجدید نظرهایی در پوزیتیویسم مکتبی ساخت که زیر بنای فکری سرمایه داری 

کتب آموزشی ها و  رسانه دروابسته به غرب دیدگاههای او را  حکومتهایآنجا که  ؛ تاشدوابستگان آن 

بنیاد نهاده شد، بر پوزیتیویسم نوین و علم گرایی  ۱۹۳۰"مکتب وین" که در  کردند. میترویج  جوانان

راسل در خدمت سرمایه داری پوزیتیویستی  وگرایانه  مادهافکار آنکه  با امامبتنی بود.  او امثالو  راسل

 قابل "حد از تجاوزات وحشیانه امپریالیستهاکه  آنگاه؛ گرفت قرارتوسعه طلب و نژاد پرست غربی 

ندانست که او  آیا !دادگاهی برای محاکمه امریکا در تجاوزش به ویتنام تشکیل داد گذشت، وی تحمل"

  60؟افکار او و امثال او به این تجاوزها میدان داده اند

به ماده گرایی  اما تبلیغ می شد؛ و ترویجآنکه از سوی همه ماتریالیستها  فلسفی راسل با دیدگاههای

  :استسی بر پوزیتیویسم استوار امعرفت شن دید ازفلسفی او  هایدیدگاه. بود نزدیک تر کیمکانی

"ممکن است جهان بیرون از ذهن یک پندار باشد، اما در صورتیکه وجود داشته باشد، شامل وقایع کوتاه، گسیخته و 

  ؛(۸۳ ، ص)جهان بینی علمیپراکنده است و نظم و وحدت و مداومت آن از اختراعات انسان است" 

                                                           
 جوهر راسل با کوشید خورد،و کوآنتوم  نسبیتهای  نظریه بویژه نوین فیزیک از که ضرباتی و علم وار جهش پیشرفتهای از پس پوزیتیویسم  59

 .کند حفظ ""منطقی و ""نویننام  زیر را خود
 
ن انش به تحریف تاریخ علم راه برده است، را، که راسل نژادی –جویانه قومی  برتری ، گرایشاتشناسی و فلسفه علم" "معرفت کتاب در  60

    مراجعه نمایید. ۸۵ و ۸۰ ،۷۹پا نوشته های  کتاب نامبرده، بویژه بخش ششم به داده ام.
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"آیا می توانیم استنتاج کنیم که جهان بدست آفریننده ای خلق شده است؟ در صورت توسل به قوانین ناشی از روش 

 (. ۹۸ ، ص)همان منبع استنتاج موجه علمی پاسخ مطمئنا منفی است"

 مقدمتاگرای پوزیتیویست که  ماده دادم، نشان همانگونه که در دفتر پیشین )معرفت شناسی و فلسفه علم(

نفی  به سرانجام منکر واقعیت نامحسوس است، ومی کند  باوربیرون از ذهن  سوسواقعیت مح به تنها

روش علمی برای باید تأکید کنم که  همچنین واقعیت جهان بیرونی و نظم عینی حاکم بر آن می رسد!

عت و تاریخ است. این روش به گسترش و پیشرفت شناختهای انسان از طبیتجربه  قابلمطالعه پدیده های 

 امافراهم می سازد.  جهانآفرینش و تکامل  تبیینو روان انسانی کمک می کند تا آنجا که زمینه را برای 

پوزیتیویستها و علم گرایان(؛ فلسفه  انتظاراثبات خدا در نهایت کار علم و روش علمی نیست )برخالف 

به حوزه صالحیت علم و  نسبتدر نادانی  راسل ،باری .د بودنو تعقل منطقی عهده دار این امر خواه

جهان خودی بخود  وو تبیین تصادفی  کیماده گرایی مکانی ایبر، منطق پوزیتیویستی خود با و فلسفه،

  :آورد میبرهان 

"دلیلی وجود ندارد که جهان خود بخود ایجاد نشده باشد، جز اینکه این امر به نظر عجیب می نماید. اما در طبیعت هیچ 

قانونی وجود ندارد دال بر اینکه چیزهایی که بنظر ما عجیب باشد نباید روی بدهد )؟!(... خلقت از عدم چیزی است که 

از اینرو تصور این که جهان بدست خالقی آفریده شده، به هیچ وجه منطقی تر از این فرض نیست ؛ به تجربه ممتنع است

 (؛منبع )همان که جهان بدون علت باشد"

چیز باید علتی داشته باشد، پس خدای را نیز علتی باید. اگر چیزی بدون علت وجود تواند داشت، این چیز می "اگر هر 

 "چرا مسیحی نیستم"(کتاب  )از ؟!تواند هم خدا باشد و هم جهان"

، با فرض ؟"علت جهان چیست"راسل آنستکه اگر دیدگاه ماده گرایانه در برابر این پرسش است که  برهان

بسیاری از ماده . "علت خدا چیست؟!"زیرا می توان پرسید که  ؛"سبک باری" حاصل نمی شودخدا 

استدالل ماده گرایان  برای گویی برده اند؛ پناه پستاستدالل  این بهاز آن تاریخ  هاسپرز چونگرایان 

 نه و است؛ خالقنیازمند تکاپو  و یریتغدر  پیوسته جهانکه نمی دانند  آنها آیا شود. نمییافت  تریبرنده 

 و متغیرماده را  زیرا می پرسد؛ماده  هستیاز  اندیشمند ؟می شود توصیف بی نیاز و مطلقکه  خدایی

از  پرسش اما برایش نامعقول می نماید. مادی جهانبخودی  پیدایش خود لذا و ند؛یناگزیر نیازمند می ب

رشد یافته  عقل ، زیبندهاست نیاز بی وضرور  خود مطلق هستی تنهاادیان توحیدی  درخدایی که  هستی

نمی شود. وی در نهایت ساده اندیشی چنین  نمایاناین استدالل  در تنهاپوزیتیویسم بارز راسل  نیست. سلیم

مشمول قانونهای فیزیک هست پس پدیده ای فیزیکی است و دیگر  خدا()استدالل می کند که اگر خالق 

 :خالق نیست )این درست(؛ اما
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"اگر نیست، پس نمی توان از پدیده های فیزیکی پی به وجود او برد زیرا هیچکدام از قوانین علیتی فیزیک به وجود او 

  .داللت نمی کند"

ندانست  وی. شود می دیده وفور به" نیستم مسیحی چرا" کتاب در نامعقول و پست استداللهای اینگونه از

 خالق اگر .و معلولها نسبت یکسان دارد تهاهمه عل با بلکه ؛ی در میان دیگر علل مادی نیستتعل خداکه 

 کرده خود وضع کهحاکم بر جهان فیزیکی نیز  یاز نظم علیت باید نمی تواند مشمول قوانین فیزیک باشد،

 .کنند وجود او داللت" به فیزیک یعلیت "قوانین تا نمی تواند در این نظم بگنجد اساسا و ؛است فراتر باشد

مطلق  زیرا است؛ استداللیپایه خدا شناسی محسوس  مادیبر جهان  کماحنظم عینی  وپدیده شناسی  ،باری

 ...گردد میخته اشن نسبیدر 

خلقت از عدم چیزی است که به تجربه ممتنع " است: حسیتجربه  صرفا آفرینش تبیین در راسلپژوهش  منبع

 خود تنظیم وعقل سلیم نمی تواند خود آفرین  نزد متغیر مادهچه  اگر راسل، پوزیتیویستیمنطق  در !است"

 عجالتا تواندی م ،)؟!( در نیامده است انسانبه تجربه حسی  نیزچون آفرینش آن بدست خداوند  اما ،باشد

 آورد؛ می باور کند می تجربه شخصا آنچه به تنها پوزیتیویست البته! شود؟ فرضآفرین و خود تنظیم  خود

 موجه استنتاج روش)" خودش روش به باید "جهان بدست آفریننده ای خلق شده است" کند باور آنکه برای و

 جناب خود تا! آورد؟ ایمان تا کند تجربه رااز عدم"  "خلقت و گیرد قرار آفریننده مقام در مدتی( !"علمی

 مقام حتی است؛ بخشیده هستیبه جهان  خداوند که کنند نمی باور ،نفرمایند خلق عدم از را چیزی ایشان

 دقیقانیز  "دیالکتیک ماتریالیسم"بزرگ فلسفه  آموزگار تسریپول ژرژ! کنند تجربه شخصا باید هم را الهی

بل اق (!تصور کرده است "روح"که آنرا )ماده بدست خداوند  خلق گوید: میمنطق پوزیتیویستی  همین با

 اگر امروز راسل و پولیتسر زنده بودند، ؛ وتی فلسفه(ااصول مقدم! )تجربه نشده است؟ زیرا فهم نیست؛

 را هم چون به تجربه حسی آنان در نیامده است،ی کیهانی هابسیاری از پدیده  و "انفجار بزرگ" نظریه

 نداشتند، راپولیتسر  و راسل معلومات چه اگر همپیامبران  عصر کافرانآنکه  جالب می کردند. انکار

 (. اماپوزیتیویسم ، نقد۴و  ۳ ، بخشهایپیشین )دفتر !کردند می فکر آنها همچون انگیز شگفت ای بگونه

" تجربهکه چگونه " ندمی داد توضیحدیگر ماده گرایان باید  وراسل پوزیتیویستی، منطق  این از گذشته

خلق " اگر کند؟ تأیید را بخودی جهان خود و تصادفی پیدایش است توانسته علمی" موجه استنتاج روش" و

 یبخود خود یاتصادفی خلق "انسانی  تاکنون مگر نیامده است، درتجربه انسانی  به "خداوند به اراده ماده

در  ،انسان علمییا کدام حوزه از شناختهای  و ،انسان حسیاز منابع  کدامیک را تجربه کرده است؟ "ماده

 عقلبه  متصف سلار پوزیتیویسمچگونه براستی  و و یا تواند یافت؟ یافته "هستی بخش"نیروی  "نیستی"

را پذیرفته  عقل بدیهیحکم  اینمعاصر هم  پوزیتیویسم پیشوای جان الکحالیکه  در و منطق خواهد بود؛

 ؟تواند آفریننده باشد" نمی "نیستیبود که 
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 و مسئله حیات کیگرایی مکانی ماده

شیمیایی است. تفاوتی کیفی میان  – پدیده ای فیزیکوحیات  گرایان، ماده مکانیسیستی هایدر ساده سازی

 دکارت . پیشترفیزیک و شیمی هستند قوانین تابعپدیده های طبیعی جاندار و بیجان موجود نیست و همگی 

 موجود زنده چیزی نیست جز یک:بود که  ( گفتهمکانیسیست الهی)

آن مانند حرکت چرخهای ساعت "ماشین بسیار پیچیده ای که ساختمانش با وجود اینکه تماما قابل درک است، جنبش 

 و تکامل آن، منشأ ،حیات: طبیعت)اپارین،  آبی کامال به ساختمانش و به فشار و تصادم ذرات ماده بستگی دارد"

 .(۶۸ص 

پیشرفت  با گرفته شد. بکار "خدا "نفی برای کیمکانی یماده گرای درعینا حیات  ازدکارت  ماشینی تبیین

دستگاه مغز آن  درکه  کردندحیات را به ماشینهای رایانه ای تشبیه گرا  مادهمکانیسیستهای  الکترونیک،

 قابل مقایسه است: رایانه ها  درو پیام رسان آنها  پیامهاآنالیز  ودستگاه دریافت و اعصاب جانداران با 

"در گذر از عصر ماشین بخار به عصر ارتباط و نظارت، الگوی موجود زنده به ماشین الکترونی حساب تبدیل می شود. 

انرژتیک، سیبرنتیک می آید وض عمطالعه تغذیه جایش را به بررسی فیزیولوژی دستگاه مرکزی اعصاب می دهد و به 

ادن و استفاده کردن از اطالعات توسط یک دستگاه تنظیم که بررسی علمی دریافت و ارسال، ذخیره کردن، تغییر شکل د

 (. ۷۴ص  منبع، همان) کننده است؛ صرف نظر از اینکه دستگاه مزبور از فلز یا از گوشت ساخته شده باشد"

آنرا تنزل دهند؛ حال  کیفیتماده گرایان مکانیسیست بدینگونه می کوشند ویژگی حیات را نادیده گرفته و 

نازل  وتر از ساده ترین باکتری دورکارکرد  واهیت ن سامانه الکترونیکی هم از نظر مپیچیده تریآنکه 

جانداران  ماده تشکیل دهنده.ماهیت و کارکرد توجه می کنند و نه ظاهری . آنها به ساختمان استتر 

ترکیبات آلی گوناگونی هستند که در هیچ دستگاه الکترونیکی یافت نمی شود؛ موادی که آنزیمها و دارای 

)مثال سوخت و طبیعی  صنعتی سامانه دو در هاشباهتچنان کارآیی را دارند. موجود زنده درون تنها در 

. است صوری تنهاو...( الکترونیک با حافظه مغز انسانی  ؛ حافظهماشین با تغذیه جاندار؛ احتراق با تنفس

و امکان  ،وندخدا بدستانگیزه ماده گرایان مکانیسیست از تشبیه حیات به ماشین رد نظریه آفرینش حیات 

ولی اگر با نادیده گرفتن همه تفاوتهای  همچنان تبلیغ می شود!که  یادعایبود؛ انسان  بدستساخت آن 

 :گرفته می شودآنها  خواستهباز نتیجه ای بر خالف  کنیم، تکیهاین فرض بر ماشین و ارگانیسم  میانکیفی 

اگر طرح ساخت و تنظیم یک ماشین  بخود پدید آمده باشد؟ آیا ممکن است ماشینی سازنده نداشته و خود

درک این نتیجه . نیز باید از پیش طراحی شده باشدحیات نخست در ذهن سازنده اش شکل می گیرد، 

 حیات وا داشت:  کیرا به نقد تبیین مکانی "انقالبی"ماده گرای پارین امنطقی است که 
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اگر بخواهیم مسئله موجودات زنده را از روی مشابهت آنها با همین "طریقه پدید آمدن ماشین کامال روشن است. اما 

 .(۸۹ص  منبع، همان) "نتیجه ایده آلیستی خواهیم رسید ماشینها حل کنیم، منطقا بطور اجتناب ناپذیری به یک

 سرانجامد، دیشیمیایی در حیات نمی  – جز ماده فیزیکوبینش مکانیسیستی  یکبا نخست  که نیز شرودینگر

پیشین خود به مسئله حیات  یفیزیک رویکرد؛ کرد اعتراف حیات تبیینو شیمی در  فیزیک علومناتوانی  به

را کیفیتی متفاوت از ماده فیزیکی  حیات و ؛(۱۳ ، ص"چیست؟ حیات" کتاب)نامید  لوحانه" "سادهرا 

 دانست:

شبیه هیچ چیزی در ماده  کهباطی از خود نشان می دهد ضنظم و ان چنانرویدادها در چرخه حیات یک زیستمند  "پیدایش

 .(۸۵ ص ،منبع همان) "بیجان نمی باشد

 یرفتار ویژگیهایترین  بارز ولی سر بر می آورد؛ "نظم از بی نظمی"طبیعت بیجان  ، دروی بگفته

حیات را پایان  در شرودینگر .(۸۸ص  ،منبع )همان است از نظم" "نظم فرآیندبر  مبتنیماده جاندار 

: حیات اپارین،) نمودتوصیف  حاصل شده است" مکانیک کوآنتوم الهی"عالی ترین شاهکاری که تاکنون بر طبق 

 . (۹۰ص  آن، تکامل و أمنش طبیعت،

پنجاه سال پس از شرودینگر  و بر نداشته اند، دستبه ماشین  حیاتسازی  شبیهاز  هنوزگرایان  تصادف

 "انتظار مقاله و هاکن، کلسو) ؟!اند دانستهفصل مشترک موجود زیستمند و ماشین  را "ژنتیکبرنامه "

  "(.مغز و رفتار : همیاریوانینی نوین در زیستمندق

تضاد  ، بهشرودینگرو  بولتزمان از چشم فیزیکدانان نیز پنهان نماند. حیاتآنتی ترمودینامیک  ویژگی

در  ، کهپویای باالرونده در جهان زیستمند تعادلهای بسته طبیعت بیجان با  سامانهمیان تعادل مرگبار در 

که دستگاههای حیاتی سامانه هایی  گفت شرودینگر بردند. پی می یابند، تکاملپیچیده شده و  اه پدیدهآن 

بخودی حیات  و خود تصادفی تبیین پیروانحتی  امروز سخن گفت. آنها منفی" "آنتروپیاز  ؛ وباز هستند

 حیاتفا متفاوت یک ویژگی به پندارند، می "!بخودی پدیده ای خود" نیز را سازمانیافته زیستمندان رفتارکه 

 اعتراف دارند:

کیفیت باال را از بیرون وارد  بامایه کاراین طریق که خود  ؛ بهندامی م زندهیافته  سامانزیستمند در وضعی بسیار  "یک

: از بی نظمی "نظم مقاله ،کیاشنایدر و جی) "نماید تأمینمی کند تا اینکه ساختار سازمانی دستگاه را  ضایعو 

 . سی"(اپیچیدگی در زیست شن ترمودینامیک

و گونه های زیستی )به گفته آنها "اجسام جاندار"( بر روی زمین پیدایش حیات ، کیگرایی مکانیدر ماده 

 سلولترکیب مناسبی یافتند و نخستین  "تصادفی میمون و مبارک"در مواد آلی ناگهان  .بوده است تصادفی
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در حالیکه  ؛بوده انداز مواد بیجان حیات خالق "تصادف" و "زمان" در تعامل با یکدیگر  !؟پدید آمدحیاتی 

سنجش حرکت  برایجهان فیزیکی  ساختاربعدی از  تنها هم ""زمانای ذهنی است و  " مقولهتصادف"

حالیکه  ؛ دراند پنداشته "بازیچه"قرآن حکیم  بگفتهکار آفرینش را  گرایان بسی ساده اندیشانه، ماده است.

 نامحتمل است. اساسابخش دوم آمد  در چنانکه نیز پروتئین چونلی آیک ملکول  حتی تصادفییش اپید

 یستآلایده ، هگل؛ "سازم می را جهان بدهید من هب را حرکت و بعد" گفته بود:این  پیش از دکارت اگر ،باری

گرایان مکانیسیست  ماده بمانند درست آور بزرگ دیالکتیک در اروپای معاصر بود، پیامآنکه  با ،61بی خدا

  شد: مدعی

 (.۱۰)کرسی موریسن، راز آفرینش انسان، ص  شیمیایی و زمان می توان آدم خلق کرد""با آب و مواد 

که ادعای "خلق انسان" را از نادانی محض نسبت به ماهیت و کارکرد راز آمیز و پیچیده حیات  موریسن

 :داند، پاسخ هگل را چنین داد و بویژه انسان می

جرثومه حیات نیز الزم است. ایشان پس از آنکه ذرات نامرئی را "هگل فراموش کرده است که برای اینکار نطفه و 

جمع کردند و برای خلقت انسان آنها را با نظم و ترتیب پهلوی هم چیدند، تازه باید به قالب جان بدهند. به فرض آنکه به 

انوری بوجود آید که همه این امور خارق العاده توفیق یافت، از بین میلیونها احتمال فقط به یک احتمال ممکن است ج

تازه خود هگل نخواهد  ،چشم روزگار غریب تر از آن چیزی ندیده باشد؛ و خوشمزه تر آنکه پس از کامیابی در این امر

گفت این موجود عجیب بر حسب اتفاق و تصادف بوجود آمده و بلکه می گوید "هوش و نبوغ من آنرا خلق کرده است"! 

یهای خلقت اسباب و وسایل اسرار آمیزی بکار می برد که که فهم آن از قوه تعقل راستی که خداوند برای ایجاد شگفت

 .(۱۳۹ – ۱۴۱)راز آفرینش انسان، ص  خارج است"

که زیست شناسان هنوز به چگونگی پیدایش پروتوپالسم یا بس  همین ادعای جاهالنه هگل سنجش در

جرثومه حیات بر روی کره زمین دانش نیافته و آنرا یک "راز بزرگ" می دانند؛ و حتی برخی به این 

از جایی دیگر  لیآو  معدنیاز عناصر  دیگرباور نزدیک می شوند که پروتوپالسم نیز همچون بسیاری 

 ! (در بخش دوم ریشترفرضیه  بررسیکنید به نگاه ) به کره زمین آمده است

خویشتن خدایی ساخته و بندگان خدا  از با نفی خدا ندمی کوش ، کهاما پاسخ قرآن به اینگونه مدعیان جاهل

 بسی ارزنده تر است:      سازند، خود را بندگان

                                                           
مسللللما آن "روح ازلی ناخودآگاه" )خدای سلللاختگی هگل( که با آفریده خویش )طبیعت( به سلللتیز دیالکتیکی پرداخت تا به تکامل برسلللد، در   61

   هیچ دین و آئین، و نزد هیچ عقل سلیمی، خدا نام نمی گیرد.

www.takbook.com



~ 171 ~ 
 

می خوانید هرگز  (تواناییو  علمبه بزرگی و )خدا جز را که آنهایی بدان گوش فرا دهید: پس ؛ مثلی زده شد "ای مردم!

و هر گاه مگس آن جمع شوند )از پشتیبانی یکدیگر برخوردار باشند(. برای همگی نمی توانند مگسی بیافرینند؛ هر چند 

 (. ۷۳ناتوانند" )حج، هر دو از آفرینش( )عابد و معبود آنرا باز پس گیرند! نتوانند چیزی از آنها برباید، 

ت انگیز حیات را با جهشهای تصادفی پی در پی در ترکیباتی از آب و فپدیده شگمکانیکی  یماده گرای

"زمان"،  و "تصادف" یاری به"آب" و "مواد آلی" ونها سال توضیح می دهد. یایی طی میلیشیم آلیمواد 

( سیارین شندر زمینه دی . بی تردید، داده های علمی )بویژهآفریدگاران حیات در مکتب اصالت ماده هستند

را نمی توان احکامی قطعی و حقایقی مسلم شمرد؛ ولی پیدایش میلیونها گونه حیاتی در آب و خشکی از 

نیز  و ها" "ناممکنهمه  وجودو با  جانبی طبیعتبا و تطابق دو جانبه  تعادل دریک سلول زنده ذره بینی 

 تکاملی موجود متفکری در پایان روندو بویژه ظهور  گونه ها، اینپیچیدگیها و تفاوتهای زیست شناختی 

با عنصر "تصادف" و  هرگزرا در جستجوی حقیقت آن به پرسش گرفته است،  جهانآفرینش که کل 

 را تقویت نمی کند؛ بیخدایینه تنها  شناسیتکاملی در زیست  نظریه ،"اتفاق" قابل تبیین نیست. بنابراین

  .است نمودهراه خدا شناسی را هم هموار  بلکه

 این اندازه از ابتذال را در مکتب ماده گرایی برنتافتند: مآب  دیاکتیکماده گرایان نوین  اما

"هر گاه به تمام عظمت این تکامل تدریجی کامال پی ببریم در می یابیم که تالشهای نومیدانه ای که حتی همین اواخر به 

ای فاسد و خیسانده های مواد آلی از نو ایجاد هتن خود بخود حیات را به طریق مصنوعی در آبگوشیعمل آمد تا تکو

 ؛ کنند، چقدر مضحک و ساده لوحانه است"

بر روی زمین رخ داده باشد؛ بلکه باید  را نباید بمثابه تصادفی تصور نمود که همزمان با پیدایش حیات DNA "منشأ 

تکاملی "درخت حیات" که موجودات با سازمان آنرا در مرحله ای کامال عالی از تکامل ماده زنده، یعنی در قاعده شاخه 

 فحاتص  و تکامل آن، منشأ ،حیات: طبیعت)اپارین،  عالی از آن برخاسته و به زمان ما رسیده اند، جستجو کرد"

 . (۲۷۴ – ۲۷۵و  ۱۹۲

 اعصابمغز و  دستگاه کرد پیچیدهرکا شیمیایی – فیزیکو تحلیلو  تشریحناتوان از  کیگرایی مکانی ماده

هر یاخته ویژگی و  ، دریاخته های گوناگون حیاتی یکسان است در که ییچگونه اتمهابراستی  و است؛

و  کور جنبش" با انسان یک روحی و چگونه کنشها و واکنشهای پیچیده فکری و کارکرد متفاوتی دارند؟

     ؟قابل توضیح است "اتمها بخودی ودخ

سه گانه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن با بینش ماشینی  کل واقعیت اجتماعی و ابعاد جهان انسانی نیز در

 "(هشد "هدایتپیام رسانی ) رسانهو  سود ،زورمکانیکی اداره می گردد.  هایتبیین می شود و با روش

ماشین کیفی با  تفاوتیانسانی  اتانسان و اجتماع کارکرد ؛ زیراو جهان است جامعهاداره  اساسی اصول

www.takbook.com



~ 172 ~ 
 

منفعل است، انسان هم  عیندر برابر  ذهنعواملی بیرون از خود اداره می شود. همانگونه که و با  ندارد

در پیدایش کیفیاتی که گویی انسانها نه  باشد؛ می در تاریخ و جامعه منفعل است و فرآورده کیفیات محیط

توسعه سرمایه داری  حیاتیفلسفه  کیماده گرایی مکانیو نه توان تغییر آنها را دارند. آنها نقش داشته اند، 

رسالت و  انسانتصادفی تبیین شود تا کره خاکی  برباید ظهور انسان  است.جهانی سلطه گر  وطلب 

و کام گرفتن از لذایذ جویی  منزلت، طلبی منفعتای جز  انگیزه ؛ واحساس نکند خودمسئولیتی بر دوش 

 .باشد نداشته اکثر سرمایه( حدباشت نو ا سودآوریاکثر شهروندان جهت  حدمصرف )دنیوی 

   

 انسان روانو  کیمکانی یماده گرای

 آرمانو  عقیده مثال نست؛آهای  فرآیند و ماده روانی، و ذهنی های پدیده زیربنایدر این مکتب فلسفی، 

اروپا زیر  ۱۹روانشناسی و روانپزشکی سده  !است انسان در شیمیایی یندآفر یک تنها انسانی عاطفه و

داشت. ضربه به مغز(  چونمکانیکی ) علتیبیماری روانی  هربود:  کیاده گرایی مکانیمطلقه مسلطه 

ولی چون در بسیاری از بیماران روانی صدمات مغزی دیده نشد، ماده گرایان مکانیسیست در پیوندی 

موجب  همکتب روانشناختی دیگری پروردند )فرویدیسم( که ب ،تنگاتنگ با نیازهای جامعه سرمایه داری

از این پرسش آغاز کرد که تصاویر و  ،تباین مک تباریهودی  ، پیامبرفرویدآن همه انسانها بیمارند! 

پاسخ می دهد که در جایی بنام "نهاد  خودمی شوند؟ و  62"انبار"در کجا  شدهفراموش  یانگاره ها

ن انش هرگزآنرا  مادیالبته جایگاه  گرا مادهفروید  و ،ناخودآگاه"؛ تاریک خانه ای که بایگانی مغز است

د. خاطرات ند و صاحبش را به رفتارهای معینی وا می دارنآور میخاطرات تل انبار شده فشار  این! نداد

(. غرائز که تعیین کننده اید( و خاطرات کودکی نژادش )اگوبر دو دسته اند: خاطرات کودکی فرد ) نیز

رفتار انسانی هستند به صیانت ذات و صیانت نوع )تولید مثل( مربوط می شوند که در این میان دومی 

برتری دارد. بدینگونه غریزه جنسی و خاطرات جنسی مربوط به دوران کودکی فردی و نژادی انسان 

م ثانوی و توان تطبیق پذیری روانی انسان ! هنوز کارکرد دستگاه عالئشوند میتعیین کننده رفتار انسان 

برای روانشناسان غربی روشن نبود. فروید برای پدیده های روانی همچون اجسام فیزیکی ظرف مادی 

روانی )انگاره ها،  –انبار می شوند؟ پدیده های ذهنی  تلخاطرات کجا می روند و  :در نظر گرفته بود

در انبار شوند.  تلندارند که در آنجا  مشخصیمادی  .( مکانیشه ها، یادها، عواطف و..انگیزه ها، اند

از تبیین پدیده های  ناتوانکه سنگ بنای دستگاه نظری فروید است،  کیمکانیگرایی  مادهفلسفه حقیقت، 

                                                           
  .بیابد مادی جایگاه یک رفته یاد از خاطرات حتی و چیز همه برای باید گرا ماده  62
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. نسل دوم فرویدیستها دیدگاههای استاد را تعدیل و اصالح کردند؛ ولی است روانی – ذهنی پیچیده فوق

    .پنداشتند غریزههمچنان انسان را ناخودآگاه و در اسارت جبر 

و تبدیل )پان سکسوآلیسم( دارد: همه جنسیت گرایی  اساسیدو رکن  فروید جنسی( )انرژی لیبیدونظریه 

فروید ارضاء کودک  .تعیین کننده رفتار انسانی است مبنای"همه جنسیت گرایی" البته  ؛ وغریزه جنسی

هر لذتی لذت جنسی است  این نظریه، در !شیرخواره پس از نوشیدن شیر را شبیه ارضاء جنسی می داند

( خوشمزه ی غیر جنسی )مثال خوردن غذاهایو هر کار رضایت بخشی عمل جنسی است؛ و گاه لذتها

لیبیدو )تبدیل غریزه جنسی( می گوید که انرژی متراکم  دومرکن  .دنجنسی می شو نزدیکیجایگزین 

مایل به جنایت و خونریزی و خیانت جنسی به هوش و استعداد و نبوغ علمی یا هنری، انقالبی گری، و یا ت

در بزرگی بصورت خست بارز  خود، نگه داشتن مدفوع بامنجر می گردد: لذت مقعدی جنسی کودک 

به  نیزو کنجکاوی های جنسی او  ،ک با مدفوع خود به استعداد هنری )نقاشی(می شود؛ بازی کردن کود

بر پایه نظریه لیبیدو، تمامی شخصیت و رفتار انسان اجتماعی پژوهش علمی مبدل می گردد... بدینگونه، 

های جنسی  ریشه ! احترام، محبت، دوستی، دشمنی، عالقه، وفاداری، فداکاری و...توضیح جنسی دارد

، هورنینامعقول و غیر قابل دفاع می نمود. لذا  شدیدااین بخش از مکتب روانشناختی فروید  !دارند

گفت که هر چیز لذت  و کرد نقد را لیبیدو نظریه، فروید مکانیکی –جنسی  یختروانشنا مکتباصالح گر 

 بخشی ماهیت جنسی ندارد و هر لذتی لذت جنسی نیست: 

ارضای جنسی را از مشاهده افعال آزار دهنده بدست می آورند، نتیجه نمی شود که آزار "از این واقعیت که برخی تیپها 

دهندگی جزء جدایی ناپذیر محرک جنسی بطور کلی است"؛ "جانشینی یک تالش لذت جویانه بجای دیگری، به هیچ رو 

 )بررسی انتقادی روانکاوی(.  دلیل بر آن نیست که دومی مانند اولی است"

که اگر میمونی ناتوانی در بدست آوردن موز را با تاب خوردن جبران کند، دلیل بر این  گفتهورنی 

 دالیل توجیه کننده نظریه لیبیدو را رد کرد:  ویهمانی ایندو نیست. 

. هورنی برای نجات مکتب "آنچه به عنوان دلیل پیشنهاد می شود عبارت از قیاسها و تعمیم های نامسلم است"

از  راولی این مکتب  ؛نامعقول آن چون لیبیدو را طرد کند بشدتبود مقوالت لذا ناگزیر  ه بود وآمد فروید

   .مکانیکی می داند ع نظمو تاب ایستا ای که روان انسان را مادی، فلسفه؛ نمودویران  باید آن یفلسفپایه 
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 ی مکانیکی یگرا مادهفلسفه  پیشگامانو رفتار  اندیشهگذرا بر  نگاهی

امروز غرب در  مسلطاصلی جریانهای فکری  انفلسفه ماده گرایی مکانیکی بستر ساز تاریخی پیشگامان

به ریشه  توجهبدون آنها  اجتماعیو  فلسفیفهم ماهیت  و نهاای که شناخت علمی این جریا بگونه ؛هستند

  :از این پیشگامان می پردازم چندی رفتار و کوتاه دیدگاهها بررسیبه  پس ممکن نیست. شانهای تاریخی 

تفاوتی  بهدیدگاههایش بازتاب عصر ساعت است. وی  بود. میالدی ۱۸: پزشک فرانسوی سده المتری

حیوانات  نمی کند؛ متمایزانسان و حیوان را از هم  کالم، :میان جماد و گیاه و حیوان و انسان قائل نیست

و روان انسان ماده است  همه چیز حتی اندیشه دید او، هم اگر می خواستند می توانستند حرف بزنند! از

  ! فیزیک بدهد، این مهم فهم خواهد شد علمو آنگاه که فلسفه جای خود را به 

موسوم  فراماسونری انجمن یک (میالدی ۱۸آلمان )سده  بدر جنوحقوقدان بود که  یک : ویوایشاپت

به نفرت پراکنی  وی ادیان الهی بود! همهابطال  وریزی کرد که برنامه آن لغو  پایه " رانو اندیش"به 

در  کیگرایی مکانی روش مادهبینش و  جمرو نیگ بهمراه وایشاپت بیمارگونه ای از مذاهب دست زد.

        .بود اجتماعی – سیاسی فلسفی و – زمینه های علمی

 حرکتست که مبتنی بر دو اصل علمی" نامیده اماتریالیسم خود را " کیماده گرایی مکانی وی: هابس

 گرفتهپدیده های فیزیکی و زیست شناختی  از چیزهمه : باشد می( و ابعاد مقادیر) هندسه( و مکانتغییر )

با این دو اصل )یعنی  (و روانشناختی ، دینیسیاسی، فرهنگی) اجتماعی –تر روانی  پیچیدهتا پدیده های 

"ماتریالیسم  !هم جسمانی است و در حرکت خدا حتی ؛هستندتوضیح  قابلقوانین مکانیک و هندسه( 

قائل انسان  اجتماعی خواهیو آرمان هدف شناسیو ارزشگذاری  تبیین جایگاهی برای هیچ هابس علمی"

 بههمچون المتری  نیز وی می کند. بسنده "حیوانی بنام انسان"مکانیسم روانشناختی شناخت  به و نیست؛

هابس که بر طبق فرهنگ سرمایه داری  .نبود قائلانسان با حیوان  یاتفاوتی میان جمادات با جانداران و 

کوبنده یک قدرت جامعه بدست به نظم و امنیت مکانیکی معتقد  ،دیدمی  فایده گراو  خود خواهانسان را 

که بر اقتداری فراگیر  با ""مدنی و ""سکوالرقدرتی  ؛بود انسانها ذاتی "درندگی"جهت گریز از سیاسی 

وضع عبادات باید  حتینشر عقیده مذهبی و  سی وی،افلسفه سی . درهم سلطه داشته باشد شهرونداندین 

جهان بینی  یق مذهبی در دست نیست!ازیرا مقیاسی برای درک حق ؛توسط قدرت حاکم صورت پذیرد

؛ و حس گراست جان الکهابس همچون  ،فلسفی هابس اساسا ماتریالیستی است؛ ولی در روش شناسی

 : کاپلسون . بگفتهبر نبود خدا پافشاری نمی کنند معموالحس گرایان 

 ."هابس نمی گوید که خدا نیست؛ بلکه می گوید که خدا موضوع فلسفه نیست"
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دیدگاه  . دریدانجام تقدس قدرتزورمداری و  وهابس به دولت ساالری  اجتماعیو  سیاسی مکانیسیسم

باشد کسی  حاکمدولت را اختراع کرده است؛ پس اگر بیعدالتی هم جامعه برای گریز از هرج و مرج  او،

عصر  یگرا مادهدر مکانیسیسم  اساسادینی و...( فرهنگی، انسانی )سیاسی، آزادی حق شورش ندارد! 

 : باشد مینشانه پریشانی ذهن و روان  و آزادیخواهی ؛ستبی معناسرمایه داری 

  آزادی وجدان نیز مانند میل به آزادی سیاسی عالمتی از الهام دماغی و محصول اغتشاش تفکر است"!"میل به 

جنبش " وفرانسه  بورژواییبر انقالب  که اروپاست "روشنگری"سرشناس عصر  فیلسوف :رو هدید

یدگاههای معرفت دپایه  برکوشید شیوه تفکر انسانها را  بسیار وی ثیر بسزایی گذارد.أت " اروپاریکروشنف

 عقلتحقیر  به در این راه افراط نکرد و ؛ امار دهدیتغی شناختی و فلسفی خود )حس گرایی و ماده گرایی(

 اما آورد؛ روی دینی رایجید اعقو  ادیان با ایدئولوژیکبه ستیز  آشکارا رو دیده. نپرداختو خداباوری 

در  . ویبود اگنوستیسیسم()الادری گری و  شکاکیت مکتبظاهرا پیرو  و گم در سرخدا  وجوددر باره 

 بیانی نیایش گونه گفته بود: 

"بیان خود را از طبیعت آغاز کردم که می گویند صنع تو است و به تو انجام می دهم که نامت در روی زمین خداست. 

و کردار چنان می کنم که  خدایا، نمی دانم هستی یا نیستی؛ اما اندیشه ام را بر این می گذارم که تو ضمیر مرا می بینی

 (. ۲)محمد علی فروغی، سیر حکمت در اروپا، جلد  در حضور تو باشم"

 ۱۸از "اصحاب دایره المعارف" فرانسوی سده هولباخ  و هلوسیوسچون  کسانیکنار  در رو دیده

ویژگی  شود. می شناخته یک"نمکا "ماتریالیسم بنام معاصرفلسفی در ادبیات آنها  مکتبکه  میالدی بودند

آنها مکانیسیسم )برقراری رابطه مکانیکی و غیر ارگانیک میان پدیده ها( و تقدم آگاهی  ماتریالیستی فلسفه

ماده گرایی آنها را "ناپیگیر" دوم  به دلیل ویژگی انگلسو  مارکساجتماعی بر هستی اجتماعی است. 

 اینان چوناز  بسیاری زیرا(؛ ۲۳۰)احسان طبری، شناخت و سنجش مارکسیسم، ص کرده اند  ارزیابی

 در رابطه با وجود خدا موضع شفافی نداشتند.   ،آمد ، چنانکهدیده رو

 به مخالفت برخاست فرانسه ۱۸سده  یمکانیکگرایی  مادههگل و  اشراقی فلسفههمزمان با وی : فویرباخ

 هماناست )واقعیت : هستی اندیشیده هستی واقعی نیست؛ ولی بروز این هستی در ماده جوهر گفت و

(. وی بر خالف ماده گرایان مکانیسیست فرانسوی میان مغز و اندیشه تفاوت قائل شد و ۱۳۰ص  منبع،

 اماکه تنها با طبیعت خودش قابل تبیین است. دانست  طبیعت پدیدهو پیچیده ترین  عالیترین انسان را

انتقاد کرد: این ضدیت با مذهب هم به او ماده گرا  انگلسبه قدری ضد مذهب و ضد خدا بود که باخ فویر

وی علت پیدایش باورهای مذهبی را نه عقلی که . است خودش به یک مذهب جدید در فویرباخ تبدیل شده

مذهب ساخته دست عاطفی می دانست؛ وجود نیازهای برآورده نشده و ناتوانی در برآوردن آنها. پس 
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بنام خدا  "وجود مجازی"را در یک خود  نیکانسان است که در آن انسان عالیترین ارزشها و صفات 

بدینگونه، انسان با "خلق و در آن محو می شود؛  منعکس کرده است؛ و سپس در برابر آن کرنش می کند

 می شود: در زندگی فردی وارد و  ه می شودخود بیگانجوهر اجتماعی از خدا" 

"خدای مسیح رونوشتی از ذات حقیقی خود انسان است؛ ولی رونوشتی که در حین ساخته شدن اصل را از میان برده، 

 . است" نمودهخود انسان را خوار کرده و همه خصایص ذاتی و نیک آنرا از او سلب 

و  عقلقیر تح !را از میان برد)مسیحیت( انسان باید مذهب  "بیگانگی خود از"پس برای پایان دادن به 

باخ جانب فویر هنیز حق را ب ()اسکوالستیسمو مکتب مدرسی ی مسیحی در انسان توسط کلیسا اراده تغییر

 می داد که بگوید:

. "انسان نو باید... عقل را بجای انجیل بر مسند فضیلت بنشاند و رستگاری را محصول کوشش عملی سیاسی بداند"

پس ( خدابجای  انسانکردن  محور)انسان گرایی سرمایه داری و کال باخ فویرستیز  اما انسانگرایی خدا

تبدیل شد نه تنها تعقل و اراده تغییر را به انسان باز نگرداند، بلکه به بشر از آنکه به فرهنگ غالب 

پندارد مدار و محور خلقت را انسانی که خود  .فساد و جنگ و غارت انجامیدو  اطاعتگسترش تحمیق و 

ی به قدرت و ثروتانگیزه اش دستیابی ؛ زیرا جز خشونت و ستم و فساد نمی کند ،سازدخدا خویشتن  ازو 

 چنین انسانی دین را نیز به فساد و تباهی می کشاند... . (۱۲۰ ،طه)د نزوال نپذیرکه هرگز می شود 

شوری در  ،رباخیاندیشه های خداستیزانه فو ۱۹و ضد مذهبی اروپای قرن در محیط سودا گرانه  باری،

تدوین  برای مارکستا آنجا که بنا بر اعتراف انگلس، " برانگیخت یسممدرنفرهنگ "میان پیوستگان به 

 آمیخت:  دررا اخذ کرد و با دیالکتیک باخ فویرماتریالیسم مکتب خاص خود 

که باخیست شدیم. در همین رابطه است و یکباره فویر"نوشته هایش بطور کلی آنچنان حرارتی داشت که ما همگی 

  .باخ اخذ می کند و با دیالکتیک تلفیق می کند و "ماتریالیسم دیالکتیک" شکل می گیرد"مارکس، ماتریالیسم را از فویر

نتیجه آمیزش ماتریالیسم ( "ماتریالیسم دیالکتیک"گرایی دیالکتیکی یا  ماده)در واقع فلسفه مارکسیسم 

  ..بود. هگل عرفانیباخ با دیالکتیک فویر

 استعماریسرمایه داری شکم بارگی  ومصرف پرستی نفوذ  زیر عمیقا باخفویرکی یگرایی مکان ماده

 آشکار است: و مسائل اجتماعی و تاریخی انسان از  ویتبیین در  نفوذاین . غربی است

"اگر چربی نباشد، گوشت و استخوان و روح انسان وجود ندارد؛ ولی چربی فقط از غذا بدست می آید. غذا جوهر 

جوهرهاست. همه چیز وابسته به آن چه هست که می خوریم و می آشامیم. اختالف در جوهر، چیزی جز اختالف در غذا 

"؛ پس "نخستین شرط آنکه بتوانید معنایی را در نیست. تغذیه سرآغاز هستی است؛ از اینرو غذا سرآغاز حکمت است
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"اگر هندوستان به اسارت انگلیسی ها در آمده دلیل آن  ؛ذهن یا در دل خود جای دهید آنستکه تنور شکم را بتابید"

اینستکه هندیها جز گیاه چیزی نمی خورند... خوراک مردم انگلیس گوشت گاو سرخ کرده است. به آینده طبقه کارگر 

نمی توان امید داشت، زیرا خورش مایه ایشان سیب زمینی است که چربی و پروتئین الزم را برای سالمت مغز و اروپا 

 (. بیگانه خود از جهانی عنایت، حمید) ماهیچه های انسان ندارد و خورنده را بی رگ هم بار می آورد"

 جستجو مکانیکی در بیرون وی –مادی  یترفتار انسان علو  انگیزه که برای هر ،کینیماده گرایی مکا

فویرباخ و . (فروید( و یا با زیر شکمش )فویرباخ) کندسرانجام یا با شکمش تبیین می  راانسان  می کند،

                 بوده اند.  (خدا منکر) آتئیست، آشکارا ۱۸ماده گرایان فرانسوی سده رو و  دیدهفروید برخالف 

از تشریح علمی و کشف نظم عینی جزئی ترین امور این جهان نیز سر  مسیحیاگر دستگاه اسکوالستیسم 

سراسر جهان را تابع ماده گرا الهی آنها می پرداخت، مکانیسیسم  – جبریباز می زد و بجای آن به تبیین 

در اسکوالستیسم،  جبر مادی(.) که کورکورانه است ؛ نظمیمی دید که عامل بیرونی دارد ماشینینظم 

عینی خاص و عام  نظم اسلوبهایخدا( مانع از شناخت از پیش تعیین شده )خواست  "امور الهی "طرح

، که ماده گرا در مکانیسیسم . امادر همه امور دیده می شد مستقیما "خدا "دستو  ؛جهان می شدبر  حاکم

بیرونی  واقعی جهان صحیحشناخت  ازبود، تبیین تصادفی مانع  مسیحیبخودی اسکوالستیسم  واکنش خود

  .را به ارمغان آوردند ینتایج یکسانوجود تضاد ظاهری  باگردید. ایندو نظامات خاص و عام آن  و

 

  و تبیین جهان کیگرایی مکانی ماده

پاسخ فلسفه مکانیسیسم  "یبی هدف و یکور" و "و اتفاقتصادف " شد، اشاره در آغاز این بحث چنانکه

بر  حاکمنظم هدفمندی  وعینیت  نفیماده و  ازلیتو تحوالت آن است. جهان  مسئلهبه خدا یب وماده گرا 

از یک  استاز زاویه دید این مکتب عبارت  هستی .است فلسفیمضمون و محتوای اصلی این مکتب  آن

ظهور پدیده های  ظرف و مکانیکی( محرکات) تصادفاتاسیر ابد  تابی هدف که  وماده ازلی سرگردان 

 امروزنداشت،  آزاد عقلجایگاهی در  هرگز که متغیرازلیت ماده  . امااستانسان  و حیات چون خواسته نا

 ماده اثبات شده است. آفرینش در واقع، ؛ وبزرگ"( "انفجارحوزه علم نیز نفی گردیده است )نظریه  در

برای تصادفی  هماند که راهی  شده نامبرده ناگزیرمکتب  پیرواننظم عینی و هدفمند جهان و  منکران پس

اثبات این  برای .. راههاییو. هوگان ،اسمیت ،هاوکینگ! پیدایش ماده بیابند وقلمداد کردن انفجار بزرگ 

 شد. خواهنداند که جلوتر بررسی  آزموده "تصادف"

 شتابیماده با  کیفی – کمی گسترشفیزیکی، ماده پیدایش انفجار بزرگ و چون  رخدادهایی این مکتب، در

تا ظهور آن  تکامل وبسوی حیات  جهش، کره زمین در شدن پیش نیازهای زندگی فراهم و منظم، معین
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تصادفی  بازروی دهد در جهان و پس از این نیز هر چه  ؛سته اتصادفی بودهمه  و همه ...و انسان

 اموری در و حتمیت تعینهیچ  و؛ کتابی در کار نیستو  حسابهیچ برنامه و آنکه  . خالصهبود خواهد

را رقم  هاتحوالت آن ،مادی هایسامانه  یا ها بیرون از پدیده تصادفی عوامل و نخواهد بود.نبوده جهان 

. بخودی اند و هیچ مضمون، معنا و مقصدی ندارند کور و خودعوامل آنها  همچون؛ تحوالتی که ندنمی ز

 :است بودهو تکامل حیات نیز بر همین منوال  پیدایش

 را ملکولها سازد؛ می نابود و آفریند می طرحها کورکورانه است؛ کار در انرژی تنها آبها عمق ظلمت و تیرگی در"

 ؛ "گسلد می هم از و کشاند می هم بسوی

 است و تصادف وقوع یافتنی است"؛  تصادف"جهش 

 است"؛  جهشهای تصادفی"طبیعت به طور عمده متکی بر 

  پوستهایی تولید می کنند که در زیر تابش خورشید دیرتر می خشکند"؛  به تصادف"ژنهای برخی از ماهیان 

 . (۲۲۵و  ۲۱۰ ،۲۰۵، ۱۴۵ صفحاتاز کهکشان تا انسان، )جان ففر، 

 بعدیکه تا تغییر  سودمند تغییراتیحالیکه  در ؛داندمی  "تصادف"را یا تغییرات کیفی ژنتیک  هاجهش ففر

  .است همراه و نه تصادف() با ضرورت منطقانظم هم  و ؛هستندنظم  ، نمایانگرندنما میپایدار 

امروز  یگراتصادف  ینیز تبیین مکانیسیستها زرگ"ب "انفجار رخداد درباره پیدایش ماده فیزیکی  در

بارها  ،بیخدایی و پیرو مکتب ماده گرایی و شناسی رآمریکایی اخت استاد ،هوگان کریگ: همینگونه است

به میل خود ساخته  "ذراتنامعقولی چون  عباراتاست با  کوشیده بزرگ"، "انفجاردر کتاب خود بنام 

یندهای آرخداد فر" نیز پذیرش پیش فرضهای بی بنیادی چون ، وبخودی" خود "تولید و "، "تصادفشده"

، ندها از یکدیگر"آیو فر ذرات ،نیروها متقابل "درک ،ناشناخته نیروهای فیزیکی" "وجود " وفیزیکی

 دافعهالعاده گرانش  خارق "شکل و ،بزرگ انفجارعامل  بعنوان "شده در خأل ترکیبذره میکروسکوپی "

تبیین  از ،است ماده آفریننده" خالص نور" بهمراه وبنوبه  که ،""تورمپیدایش  عامل بعنوان "ماده خأل

به همان بزرگی در فلسفه پدید آورد و بنیاد ماده گرایی و  انفجاری که بزرگ"، "انفجار نظریهمعقول 

مقوالت و مفاهیم نامعقول و پذیرش  متناقضکاربست  اما پیشگیری کند. اذهان در ،بیخدایی را لرزاند

 وی رد،ایی دابه ماتریالیسم و بیخد نویسنده هریشه در پایبندی لجوجان ، کهتخیلی و پیشفرضهای بی بنیاد

 بکلی تعقلی –تجربی  پژوهشروش  و ،پیش بینی و فرضیه سازی دراز منطق علمی مواردی  دررا 

 :کنمیک نمونه اشاره می  به .است ساختهدور 
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از  دفعی حاصل گرانشنتیجه  درانفجار بزرگ  گسترشپس زنی  نخستین تغییر و تحوالت کجا بود؟ نخستین "سرچشمه

 میدانهای که اینست بر دیگر احتمال.. .یک گونه جدید از نیروست کهالبته شاید( )ایجاد گردید  تازهیک میدان فرضی 

ورای خود  دردوره اولیه تورم و انبساط  شاید. شوند می ثعبامهمی را در جهان  تأثیرات امروزه، ، حتیناشناخته دیگر

 باشد، روی سطح آب متالطم در یک شنل سفید همانندساختار جهان  اگر... را باقی گذارده باشد یک جهان نرم و هموار

فعالیت درجه  همین م را سبب شده اند.طاین تال کهجریان غیر قابل مشاهده باد هستند  هماننداین میدانهای نوظهور  پس

 ختواند پاس می (!میدانهای فرضی که باز فرض شده است فعالیت درجه بندی شده دارند؟ )همانبندی میدانها 

  ؟! مسئول سازماندهی ماده در ساختارهای گوناگون باشد" وگو 

 . (۱۲۵ – ۱۲۷ ص به چگونگی شکل گیری کیهان بزرگ، ؛ نگاهیبزرگ )انفجار

سنگین  چنان بر ماده گرایان وارد کرد، "انفجار بزرگ"بزرگی که نظریه های گسترش جهان و  شوک

؛ واداشتسازیهای بی پایه  فرضیهو پردازی  خیالبه  ،ییگو هذیاننخواهیم بگوییم به  اگر ،بود که آنها را

 نیز هوگان گرایان است. مادهیک مرحله گذر ضروری برای آزادی دانش و خرد از سلطه  البته این و

در  "فرضو  تو احتماال تبه دامن تخیال دست ،علمی تغییر و تحوالت و سازماندهی ماده تحلیلبرای 

گوییها  پریشاناین  ؛ ونداشته است سابقهنزد دانشمندان فیزیک  تاکنون که است شدهپایان  بی فرض"

 که ،کیهان و انفجار بزرگ گسترش ،عام نشان می دهد که نظریه های فیزیک نوین چون نسبیت بخوبی

 شدنی هضم نهویل و أتقابل  نه اساسابیخدایان  برای توحیدی پیامبران ابراهیمی است، تبیینکننده  تصدیق

حال  عین در وسرگردان  "ضرورت"و  "تصادف"میانه  در را هوگان ،بیخدایی وگرایی  ماده است.

را  زمین( کره)کیهان ای از  گوشهدر  "با عاطفه" آگاهآنجا که وجود انسان  تا واقعیت گریز کرده است؛

 تنهااز  ناشیاو نه می تواند  نظر هبکه  وجودی می کند؛ تلقی !واقعی" "غیرشگفت انگیز و حتی  نیز

 ای از تصادفها زنجیره جهان؛ بلکهنه نشانگر هدفی از پیش تعیین شده در آفرینش  و شدبا تصادفیک 

  !دست اندر کارند؟

 ..این نمی تواند یک تصادف تلقی شود. وعجیب و غیر واقعی می نماید  خیلیدر شرایطی بسر می بریم که در کیهان  "ما

 اگر دنیای ما منحصر بفرد باشد، .. حتیجهان ممکن می باشد. ... تنهاجهان  این اینستکه انسانی فرضیهتفسیر  نهایت

 ؛ نیستیم..." "هپیش مقدر شد "ازما  کهمی دهد  نشانپیشین ما در مورد محاسبه بیکرانها  تفسیر

 اتهوش و اطالع برایعرصه های فیزیکی و شیمیایی  وبسر می بریم که بزرگترین فرصتها  جاییهم اکنون در  "ما

 منشانه ای از این است که ما چه هستی فقط در کل عرصه گیتی؛ مانه تصادف است و نه قانون بنیادین  . اینوجود دارند

 فحاتص ،منبع همان) "به اینجا رسیده ایم!( اهتصادفاز  ای زنجیرهیعنی ) بوسیله بهم پیوستن فرصتها چگونهو 

              (. ۱۳۸ و ۱۳۶
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 "حفره های سیاه" و (Singular points) منفرد" "نقاط؛ "استثنایی و غریب "حالت چون فرضیاتی

 مانند؛ و تبیین این رخداد در اسمیت پنهان" "سطح و "پنهان "غرابتبنگ؛  رخداد بیگاز  پیش هاوکینگ

 کوششهایی؛ باشند می" آغاز بی علت و تصادفی جهان"از  حمایتدر  تجربیپایه  بدون فرضیاتی تنها آنها،

 فلسفی پوشاندن حقیقت جهتبزرگ  انفجاربر رخداد تیرگی و ابهام  ضخیمپرده های افکندن  برای هستند

توان  ، هرگز نمی(ینظم علیتو  تعقلی –تجربی  روشفیزیک ) علم کاربردیمنطق  چهارچوب در .هستی

 همچون را پنهان" "سطح و "ناشناخته میدان" و" ابت"غرنه آن  ؛ وشاهد تجربی ساخت بدونای  یهفرض

 فرض و حالتهای پیشین از رخدادها برساخته نشده و ذات به قائم ،کهن گرایان ماده "ابدی – ازلی "ماده

 وآن نقطه  آیاکه  پرسش اینبه  پاسخ در خدایس باسرشن فلیسوف ،اسمیت کوئنتین این وجود، با نمود.

نقطه یا نقاط از  : آنگوید می ،استوانین فیزیکی ق و یبیرون از نظم علیت "غریب"کننده  تعیینحالت 

 آن ؛"حتی رخداد هم نیست"آن  ؛ واست "کوچکتر نهایت یب"هم  "کوچکترین رخداد میکروسکوپی"

 "مرز بلکه پیوستگی هم با این ابعاد چهارگانه ندارد؛ ؛ هیچ"چهار بعدی نیست زمان –در فضا " نقطه

، غریب با این مشخصات و مختصاتیا حالتی  نقطه چنین. ("جهان علتبی  "آغاز )مقاله ست"آنلبه های 

و منطق علمی  فیزیکی – جهان مادیاساسا در  ،همانجا() نزدیک می شود هم "پنهانسطح "به یک  که

در عین  ، وفراطبیعی )متافیزیکی( علتتوصیفی از یک  ؛ و تنهاجایگاهی ندارد طبیعتعلوم  وفیزیک 

 هاوکینگ اینرواز  بود. تواند ،بودن رخداد انفجار بزرگ و آفرینش جهان علتبی  ادعایحال پس گرفتن 

آفرینش بزرگ و  انفجارتوجیه تصادفی بودن  برایرا مبهمی  تفاسیر چنینمیالدی  ۷۰که خود از دهه  هم

 هب علم و فلسفه ندید، جهانای از آن در  نتیجهو  پیشرفتهیچ  هماینمدت  در و آورده بود، عمل هب جهان

 اعالمو زیر پا نهاد  بکلی هم را عقلهی یعلمی فیزیک و احکام بد منطق جنجالیمصاحبه ای  در تازگی

بخش دوم این  در پیشترمن  و! داشته باشد "علت فیزیکی"ممکن است بزرگ  انفجارکرد که رخداد 

 ؛ واستتناقض منطقی  گرفتارورای ماده فیزیکی  درفیزیکی  قانون یک فرض وجود کهام  گفتهنوشتار 

 ..باشد. کثرتجایی وجود دارد که  در قانون اینکه

می دهد  نشان خوبی به، لینیگ اویلیام کرتبیین فیلسوف خداشناس  نفینافرجام اسمیت در  کوشش ،باری

پایه های از انقالبات پی در پی علمی که  پس ،خدا از پیدایش کیهانیکوششی در تبیین تصادفی و ب هرکه 

 هموارراه خداشناسی و تبیین توحیدی را  و را ویران کرد سنگر هزاران ساله بیخدایان()ماتریالیسم  فلسفه

 هر؛ می کند هدایتطبیعت  فیزیکی مرزهایاز  بیرونبه  ناخواستهرا  کوشندهنتیجه است و  بی ،نمود

 هرا ب نگیهاوک "نقاط منفرد"و  "بیحالت غر" گیکرا ،باری !بگیرد قرار لبه های آن" "مرزچند در 

دانست  یکیزیجهان ف یدر ورا یبا علت یکیزیرخداد ف نیبنگ را نخست گیو ب دی" نامیواقع ری"غ یدرست

 "دورهاین منطبق بر شناخت عمیق  ؛ وکرده است لیگس مطلق چیهاز  یناگهان یکه ذرات را بگونه ا
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جز آرزوی تدوین نظریه ای نوین در  نیزاسمیت  برای. است پالنک" "دیوارمعنای  فهمبویژه  و پالنک"

توجیه  (خدا )بدونماده و گسترش شتابان آنرا  آفرینش رخداد بیگ بنگ، "، کهتومیآنگرانش کو"زمینه 

 ! (مقاله همان) باقی نمانده است کند،

که سخت بدنبال  وی خویش از جهان نمی یابد.متناقض  و مبهم تبیینبرای  گریزگاهی نیز نگیاما هاوک

" است، وجود دگاریماده "بدون وجود آفر شیدایرخداد انفجار بزرگ و پ یبرا یقانع کننده ا حیتوض

جهان تنها  نی"ا :گوید میشود و  یمنکر م کالرا  زمینی( موازی و حتی فرا ،)متافیزیکی گرید یجهانها

جهان  نیو ا ،باشد هم نینچنیکه اگر ا ستی؛ و متوجه ن"میکن یدر آن زندگ میتوانست یاست که ما م یجهان ممکن

 نگیو هاوک گذاشته است، صحهآفرینش  هدفداریبر  بازانسان آماده گشته است،  یزندگ یبرا تنها بزرگ

و  یتصادف نییاز ترس دشوارتر شدن تب نگیاست! هاوکپا نهاده  زیرخود را  یستیآتئ اصولسخن  نیبا ا

 د؛یامحسوس نم یکیزیرا محدود به جهان فهستی  کلاست  دهیکوش ،پیچیده کردن هستی با نشیآفر یخدایب

 انیماده گرا ن،یاز ا شیآمد! پ انی" به مدگاری"آفر یاثبات شد و پا نشیآفر یاما از آن راه هم باز هدفدار

ندانستند که هم  آنهاکردند؛ و  یم هیتشب نیرا به ماش اتیح دگار،یو آفر یانکار هدفمند یبرا ستیسیمکان

  سازنده است! ازمندیشود و ن یم دیتول معین یهدف یبرا نیز نیماش

اگر تصادف را بپذیریم، از تعین و ضرورت و قانونمندی . است ضرورت و نظممقابل  نقطه در تصادف

رویگردان شده ایم. در برابر، حتمیت و  جهانو ناگزیر هر گونه پیش بینی پذیری در امور  مقدر بودن()

پذیرش  باگرایی مکانیکی  مادهضرورت با تعیین شدگی و نظم و قانونمندی و پیش بینی همراه است. 

 پیشرفتدر برابر  نوین یسد به ،مسیحی پس از پیروزی بر اسکوالستیسم چندی تصادف و نظم ماشینی،

سرمایه داری توسعه طلب و در خدمت منافع  اساسااین فلسفه  شد. تبدیلعلم و عمل رهایی بخش انسانی 

نمی توانند  البتهپیروان این فلسفه  است.و وابستگان آن این نظام  حیاتیو فلسفه  سلطه گر جهانی است

به پیش  و بسیاری از آنها با علم سر و کار دارند زیرامنکر نظم و قانونمندی در جزئیات امور شوند؛ 

کنند. می تبیین بر پایه تصادف و  کورکورانهرا  جهانتکامل  وپیدایش اما  نیازهای کار علمی واقفند؛

ولی هنگامیکه همه امور  ؛سخن می گویند هاآن مندیدر مطالعه امور و حوادث جزئی از نظم و قانوناینان 

 ارد معنا ناگهانی تحوالت یافتن جهان، هستی !را در کنار هم می گذارند به تصادف تعبیر می کنند جهان

 ؛ واست؛ ممکن بود بشود و یا نشود اتتصادف نتیجههدف و  بی همگیتکاملی  ینو پیدایش پدیده های نو

ت آتی و مسیر پیش بینی تحوال ترتیب، بدینسخن بگوییم. تعیین شدگی  وو هدف  ضرورتحق نداریم از 

دیدیم  باشد. نمیبی معناست؛ زیرا هیچ مسیر و هدفی در کار نیست و هیچ چیز تعیین شده   هم تحوالت

آنها که می خواهند  ؛ امانه رو به پایین و آنتروپیک ،که تکامل یک حرکت شتابان جهتدار و رو به باال بود

هم سخن نمی گویند؛ زیرا با تصادف سازگار نیست؛  "تکامل"به مبانی این فلسفه وفادار باشند حتی از 
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به ظهور ز اهمان آغ از بنیادی ذرات جنبشآیا "پاسخ به این پرسش که  در آنهامی گویند.  "تبدل"بلکه از 

بخودی عناصر  دجنبش کور و خوشد! د نه! همه چیز تصادفی نمی گوی "،انسان آگاه سمت و سو داشت؟

آفرینش را در همه جزئیاتش به پرسش بگیرد  نظامکل انجامید که  آگاهموجودی تصادفا به ظهور  ناآگاه

 ، بهم آفرینش تعقل می کردندادر نظ آزادانه کمی تنهااگر شکاکان و ماده گرایان  امار آن تعقل کند! و د

 می گوید: ضلمفبه امام صادق این باره  . درهدفداری آن پی می بردند

استواری کار  ودر نظم حکیمانه آفرینش  اندیشهاز  و ؛جاهلند خلقت در نهفته()نظام و معنای  به ! شکاکانمفضل ای"

به ) هم یکی است، پراکنده کوه و دشت و در خشکی و دریا کهدر آفریده های گوناگون  و ؛آمدند کوتاهآفریدگار پاک 

و  تکذیببه  بصیرت را ضعف آنان .شدند منکر را( آفرینش هدفداریو  خدا)علم  کمبودسبب  به و نگریستندن (ژرفی

، استسر تصادف  ازآنها  پیدایشکردند که  ادعا ؛ وها شدند پدیده ()قانونمندمنکر آفرینش  که آنجا ؛ تاانگیخت رب عناد

برتر است از آنچه وصف  خدانیست!  هاآن درای  سازندهمدبر و  هیچ حکمت و دیده نمی شود، هاو تقدیری در آن صنعت

       (عمر ناز کتاب توحید مفضل ب) .."د.نمی کن

نیازهای  واز نقش طبقه اجتماعی  معرفت شناسی و فلسفه علم()مجموعه پژوهشی  ایندر دفتر نخست 

سخن گفته شد. در اینجا  مجازیثیر عواطف بر دیدگاههای أو ت انسانیدر شکل گیری عواطف حیاتی آن 

 حیاتینیازها و مقتضیات جهان با و تکامل  آفرینش از کیمکانی گرایی ماده تبییننیز می توان میان 

 اساسابر کره زمین را  انسان ظهور ،این فلسفهرا مشاهده کرد.  وجودیرابطه ای  جهانی داری سرمایه

به حداکثر جز  مسئولیتی و می کند؛ زیرا نمی خواهد برای انسان رسالت تبیینتعیین نشده  و تصادفی

  :مین می شودأاز اینراه ت تنها هاین طبق . منافعتی، قائل شودمقی هر آنهم بهمصرف و کام جویی، رساندن 

   

 تصادفی جهان  تبیین عیاجتما انگیزه

و  حیاتظهور  تاشیمیایی  عناصرتکامل پیوسته  وبنیادی  ذرات پیدایشبزرگ و  انفجار رخداداگر از 

زندگی حوادث پیش بینی نشده حکمفرما بوده است، از این پس هم خواهد بود و  هدفی بی وانسان تصادف 

انسان نمی تواند هیچ آینده ای برای خود بسازد  این شرایط، در .کردد نخواه خودبازیچه دست  راانسان 

و هیچ آینده  آمدهپدید و ناخواسته  تصادفا او ؛ زیراو جاودانه در اضطراب و سرگردانی بسر خواهد برد

بندد. طبعا پرسشهایی بو امید ، برنامه ریزی کند کشدبآن انتظار تحقق ندارد که برای  همپیش بینی شده ای 

( هیچ ...و کجا می روم؟ به چه بود؟ برایآمدنم  ؟د )از کجا آمده امنکه به فلسفه خلقت انسان بر می گرد

خدا را هم انسان در نهایت  .اندیا پروری انسان برخاسته ؤو از ر دننداراز ذهن  بیروندر واقعیت پایه ای 

زندگیی که در واقع  ؛یاهای خود جان و به زندگی اش معنا بخشدؤنومیدی و درماندگی آفریده است تا به ر
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بی انگیزگی و پوچی بر شهروندان  ،بیخداییبا ترویج ماده گرایان که نمی خواهند اما  !هیچ معنایی ندارد

آفرینش  یندآفربدینگونه که ساز شود، به تناقضگویی می افتند؛ حاکم دردسرو برای طبقه گردد  هغربی چیر

پس از آن را تابع  رخدادهایبخودی تبیین می کنند، ولی  پیدایش انسان را تصادفی، کور و خود مقطعتا 

 غربی یسماناوم .ریزدآنها برنامه و نقشه می تحقق می گزیند و در راه  بر "انسان"که می دانند مقاصدی 

 شکه خود موجودی ؛نداردغرائز او  وانسان  بنام شعور"یبا  "حیوان از سازی بتای جز  انگیزهنیز 

 : ندتصادفی پدید آمده ا جهانی که در آن زندگی می کند، نیز و

... در ما داردمیان آنچه پیش از آمدن انسان رخ داده و آنچه پس از آمدن وی روی نموده است تفاوت عظیمی وجود "

مقاصد و آمالی هست که همچنان که ما جهان را تغییر می دهیم، تغییر می پذیرند... ما برای ده سال بعد نقشه می کشیم 

 . 63(۳۳۴ ص کهکشان تا انسان، از ففر،جان )و می توانیم برای صد سال یا هزار سال دیگر طرح بریزیم" 

بجای توان  می. پوچی و نومیدی بیرون نمی آیدافسردگی و  از تبیین ماده گرایانه هستی تنهابنابراین، 

به سرویسهای اطالعاتی و امنیتی و نهادهای قدرت  ،پیوستنبودیسم  وزانوی غم بغل کردن و به نهیلیسم 

 "صد ساله و هزار ساله"های  هو برای سلطه درازمدت و پایدار غرب بر جهان طرحها و نقش پیوست

که نظامی برای حل یک تضاد مرگبار در ست بزرگ ا ترفندی ،انسان و تبیین جهان در دوگانگی! یدکش

بدون طرح و نقشه پدید آمده و تصادفا خود انسانی که  .نمی کند دنبال را لذتو  سودو  سلطهآرمانی جز 

؟! و و برای آینده برنامه ریزی می کند دارای غایت و مقصد "تغییر پذیر" می شودنیز است، تصادفا 

. اما آنگاه که طرحها ندنتعیین می ک ثروت و قدرت دارندگانالبته ضرورت تغییر در مقاصد و آمال را هم 

و نقشه های "تغییر پذیر" هم پاسخگو نبودند، با گسترش اجتناب ناپذیر افسردگی و پوچی فزاینده چه باید 

ای امپریالیستی و آغاز ناگزیر کرد؟ کابوس دهشتناک فالسفه ماده گرای غربی شکست طرحها و نقشه ه

 : بر باد دهد را شان "زچی "همه که میان کشورهای غربی( است سومجنگ  :بخوان"جنگ جهانی سوم" )

 ،منبع )همان "اگر ما خویشتن را با سالحهای اتمی نابود نسازیم، جنگ جهانی دیگری ما را از میان بر خواهد داشت"

  .(۳۳۵ص 

 تقویت برای ،یکسو از .و پا می زند دست مرگبار پارادوکساین  درهمچنان  غربی داریسرمایه  نظام

انباشت سود و سرمایه و مایه تداوم و گسترش سلطه  الزمه که جهان، مردم مصرف پرستیو  خودخواهی

 تصادفی دیگر، یاز سو . امااست (دین)معنوی  ارزشهای پایهسست کردن  مندشدیدا نیاز است، جهان بر

 در و افسردگی فزاینده ای پوچی احساس ، بهانگیزه های معنوی کشتن ومعنا دانستن آفرینش  بیو 

و  روشنفکران را دشوار می سازد.جهان  برشهروندان غربی منجر می شود که تداوم سلطه استثماری 

                                                           
انسان می تواند جهت رهایی از سرگردانی هدفی تعیین کند و بدنبال  اما جهان بی هدف است؛ نیز اصالت وجود()مکتب اگزیستانسیالیسم  در  63

  بود. خواهد (نه واقعی )و ذهنی و خیالی الزامااینصورت  درکه  هدفی آن راه افتد؛
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 تنگنای برای برون رفت از این ثرؤمهکاری اغربی هنوز نتوانسته اند رگرای  مادهنظریه پردازان 

است و تنها با مرگ این نظام از داری  سرمایهالبته این پارادوکس در ذات نظام  و بیابند؛لوژیک ایدئو

 بود، پذیرش لیبرالری اد سرمایه نخبگانولوژیک ئتوان اید درراهکاری که  نخستین .میان خواهد رفت

روانشناختی  معضلمی خواستند با این ترفند  آنها. (دئیسم مکتب) و ادیان آنها بود پیامبرانبدون  "خدا"

جویی و  سود برای هم یمزاحمت و مانع هیچکه  کنندای حل  بگونه را پوچی و افسردگی()جوامع غربی 

از خلقت نداشته و  هدفی کهبه خدای ذهن ساخته ای  اعتقاد اما !نیاید پدیدری اد سرمایهغریزه گرایی 

!( مخلوقات خویش یعنی)به سرنوشت انسانها  که ؛ خدایی64است انسان را برای بازی و سرگرمی آفریده

خدایی که  چگونه باشد؟ راهگشامی توانست  چگونه به آنها نداده است، مسئولیت و بی اعتنا بوده و پیام

 برای را اختیار و عقل خدا بر دوش او نگذارده است؟ مسئولیتی هیچ به انسان عقل و اختیار داده است،

آنکه  یا ؟سرمایهو  سودانباشت  لذت وو  مصرفرساندن  حداکثر بهبرای  است؟ بخشیده انسان به چه

  65؟است رفته در دستش از و بوده تصادفی آنهم

می کوشد آزادی  ،پی بردگی انسانهاست رد کهری توسعه طلب و سلطه گر جهانی اد سرمایه تردید، بی

دوش مردمان زیر سلطه  بر فرمانبریو  مصرفجز  مسئولیتیو کند  سلبو رفتار انسان  اندیشهرا از 

عرفان و  از نشد؛ کارساز بود، موجودوضع پشتیبان  که "ینبی پیغمبر و د خدای" ،باری ...خود نگذارد

این پاردوکس  درهمچنان  غربیری اسرمایه دآنکه  خالصه گرم نشد؛ آشیهم  و غیرههندوئیسم و بودیسم 

       .. دست و پا می زند. مرگبار

 

 "تکامل تصادفی جهان و پیدایش" نظریه سنجش

 آیا پذیرش ناسازگار باشند؛ پس باید ببینیم که اثبات رسیده بهدیدگاههای فلسفی نباید با داده های علمی 

سازگار است یا  عقل بدیهی احکامو  علمهای مسلم  دادهبا و تکامل جهان  آفرینشتبیین  "تصادف" در

 بیرون از یبی منظور عامل ودخالت برنامه ریزی نشده معنی  به "تصادف"باید بدانیم که  نخست. خیر

ها  مجموعهجداگانه  هتنها با مطالع و مفهومی ذهنی است در واقع، و ؛است ساز و کار یک مجموعه در

)از گذشته تا  مکانزمان و  درپدیده ها را پیوستگی  هم کهنگرشی  در قابل فهم می گردد. (سامانه ها)

                                                           
 .(۱۱۵ مؤمنون،" )و بسوی ما بازگشت نمی کنید؟ آفریدیمبیهوده  را چنین پنداشتید که شما آیا پس" 64

 
مثابه نتیجه  به انسان ()پاسخگوییمسئولیت  و معاد بهنیز  ، وضرورتهای تاریخی وحی و نبوت بررسی بهاین مجموعه پژوهشی  بعدی دفاتر 65

    خواهد یافت. اختصاصالزامی عقل و اختیار 

www.takbook.com



~ 185 ~ 
 

در هم می ریزد  (آنهاسامانه ها )درون و بیرون  میان مرز نظر می گیرد، در (از دور تا نزدیکآینده و 

   .نمی کند پیداجایگاهی  تصادف اصوالو 

 که "سامانه ها و پدیده ها عمومیهم پیوستگی " اصل بویژه و دو جانبه"، ، "تطبیق"نظم و قانونمندی"

اصول تنها با انکار  و ،باشند مینافی تصادف ، آمده اند بدست مادیجهان  تعقلی –شناخت تجربی  از

 هماین انکار  البته جهان به میان کشید؛ وتکامل این  وتوان پای تصادف را در تبیین آفرینش  می نامبرده

 تصادفاممکن نیست همه آنچه برای ظهور، تثبیت، تداوم و پیشرفت حیات ضروری است،  آسان نیست.

 ،و زیستی فیزیکی علومپیشرفت  سایه درد؛ و امروز نکره زمین فراهم شده باششمسی و  منظومهدر 

جهان دیگر اصلی از پیش پذیرفته شده است. پیوسته  بهمو قانونمندی بر تغییر و تحوالت  حاکمیت نظم

 انسانو  دارد هدفو  جهت می گیرد؛ صورت منظمزنجیره ای از حوادث  درها  پدیده گردیدنو  شدن

کلی  خطوطدست به پیش بینی  ،بشریدر پهنه اجتماع حتی  ، وو جاندار بیجاندر حوزه طبیعت  دمی توان

و پروردگار  آفریدگاربر وجود  گواهی ،هدفداریپیوستگی و  همو  قانونمندینظم و البته  و. دنزبتحول 

   می شوند. متوسلتبیین جهان  " درتصادف" به بیخدایانبهمین دلیل است که  ؛ وهاستجهان یگانه

ماده  زیرااصل تصادف و اتفاق مخالفت کردند؛ با  نخست)دیالکتیک مآب(  "انقالبی"ماده گرایان نوین 

و در منظومه شمسی مدار دقیق سیارات  :با دستاوردهای دانش بشری سازگار نبود مکانیکیگرایی کهن 

و اقمارشان از نظم ریاضی پیروی می کند؛ این اجتماع نمی تواند ن، بزرگی و فواصل آنها انیز اوز

  :استنظم ریاضی درون اتم  بهامشآنکه این نظم ریاضی  ؛ بویژه(۲۸۴)ماده و انسان، ص  تصادفی باشد

 وخورشید نیروهای جاذبه بین  برریاضی است که  قواعد ع همانالکترونها تاب وجاذبه الکتریکی بین هسته  "نیروی

  "فواصلند مربعبر نسبت عکس  نیروها یعنی ؛سیاراتش حکومت می کند

 . ( ۱۳۷ ، صیک دو سه و بی نهایت گاموف، )ژرژ

)ملکول وراثتی که ویژگی ها را نسل به نسل منتقل می سازد( نیز نه منشأ حیات است  D.N.Aملکول 

و نه تصادفی پدید آمده است؛ بلکه در مداری عالی از روند تکامل حیات بنا بر ضرورت پدیدار شده است 

  واقع: در و؛ (۲۷۴ – ۲۷۵ حیات: طبیعت، منشأ و تکامل آن، ص )اپارین،

پر ذخیره  خانه در عین حال بسیار همه جانبه ای از فعالیتهای کاتالیزوری همه آنزیمها در زراد"باید هماهنگی دقیق و 

توپالسم متمرکز وآنزیمها بیشتر روی فصلهای مشترک سطوح و روی صورت بندیهای پرتوپالسم موجود باشد... وپر

و هر کدامشان کار بیولوژیکی خود  شده اندتو گویی که آنزیمها در خطوط تولیدی معقوالنه ای سوار می شوند. در اینجا 

 (؛ ۱۶۶ – ۱۶۷ص  ،منبع )همان را انجام می دهند"
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پدید  "تصادف"ثر میان ساختمان ملکولی یک آنزیم و عمل بیولوژیک آن طبعا نمی توانست در اثر ؤ"ارتباط دقیق و م

؛ انتخابی که همه ترکیبات آید. این امر به جریان منظم و سمت یافته تکامل که بوسیله انتخاب تعیین می شد احتیاج داشت

بی نتیجه را از میان می برد و فقط آن عده از سیستمهای کوآسروات را برای تکامل بعدی نگه می داشت که دستگاه 

 (. ۱۸۰ص  ،منبع )همان "را به معقوالنه ترین صورتی انجام می داد کاتالیزوری در آنها وظیفه بیولوژیکی خود

ملکولهای  ظهورو نه  ،پیدایش کهکشانها و پدیده های سماویبزرگ و  انفجاردانش کنونی انسان نه باری، 

و  هدفمند عینی نظممی داند و بر آلی و موجودات زیستمند و اجتماعات انسانی، هیچکدام را تصادفی ن

 . زندتأیید می مهر  هدایت و ضرورت

با وقوع یافتنی است( بینی ناپذیر اما  پیش)امری که تصادف  نفی می کند. راتصادف  نیزریاضی منطق 

را تصادفی تبیین تکامل آن  و کیهانهمراه است. برای ارزیابی و سنجش فلسفه ای که آفرینش  66احتمال

محاسبه تصادفی بوده اند، آن به  معطوفو مسیرهای یافته  تحققتحوالت اینکه همه می کند، باید احتمال 

 آماری – ریاضی بر محاسبات بنا .شودآغاز  فیزیکی جهانپیدایش  و بزرگ" "انفجارباید از  شود. نخست

 "گبزر "انفجاراحتمال رخداد  زیرا نباید پدید می آمد؛ اساسا ، جهانمرسینی الئورا
12310

در واقع  یعنی 

و  مادهتحوالت  براستیآیا دید که  بایدهم بزرگ و پیدایش ناگهانی جهان  انفجاراز  پس .67است صفر

 :حالیکه ؛ دردنباش هدف بی و کورکورانه توانند میبه آنها  منتهی یمسیرها

پدیدار می ن نسبت چیزهای غیر محتمل بیشتر و بیشتر ا"هر چه بر میزان احتماالت ضد تکوینی افزوده می شود، بهم

کهکشان تا  از)ففر،  شوند و پابرجا می مانند. ماده متطور همچنان به ایجاد طرح های غیر محتمل ادامه می دهد"

 .(۱۰۹ص  انسان،

 د،باشن ساختهیاخته ای را فراهم  تصادفادو هزار آنزیم  حدودآمینه با همکاری  اسیدهایآنکه  احتمال

100010 امکان پیدایش خود جان ففر . موجود زنده( راز خدا و دانش، تون،یگ ژان) صفر! باز است؛ یعنی

افسانه ای می داند؛ زیرا از هزاران تحول کمی ی را فرضیک ارگانیسم ساده عالی از ان تصادفی جاندار

 از هزار جهش ممکن در مسیر پیدایش یک گونه تنها یکی سودمند بوده است: مشخصا و کیفی ممکن، و 

 منبع، همان) "ما به هزار نوع مختلف احتیاج داریم زیرا که از آن میان تنها یکی دارای جهش و تغییر مناسبی است"

 (. ۲۰۷ص 

                                                           
وضع  نبود، مقدور حرکات آنکردن  فرمولهکه  ، آنگاهفیزیک و شیمی در محاسبه حرکات ذرات ضرورتاحتماالت در پاسخ به  حساب  66

 گردید.
   
 برابر با صفر است.و کوچکتر از آن  5010در ریاضیات 67
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در میان هزار گونه هزار جهش دست کم مرحله دوم، برای پیدایش تیره پیشرفته تر با دو ژن، باز نیازمند 

لیون جهش نیاز یبه یک مدست کم اسب پدید آید برای آنکه تیره ای با دو جهش منپس  .است )همانجا(

 :حالاست. 

"برای محاسبه تیره های مختلفی که برای بوجود آوردن یک ارگانیسم با تعداد معینی از جهشهای مناسب و سودمند 

 (؛ ۲۰۸ص  منبع، همان) الزم است باید عدد هزار را در خودش هزار بار ضرب کنید"

 )هدایتاحتمال پیدایش تصادفی است؛ پس هر جهش از این هزار جهش نیز نیازمند هزار گونه زیستی  و

 : (10001000) استصفر  نیززیستی از تک یاخته ها یک گونه  نشده(

لیون تغییر پیاپی و جهش مناسب، جهشی که منجر به پیدایش دسته هایی از ژن ها می گردد ی"برای بدست آوردن یک م

تیره مختلف الزم است... اگر این عدد را رقم به رقم چاپ کنیم باید 10000001000را بوجود می آورند که جانوران عالی 

... اگر از تمام تیره های جهنده ای که برای بوجود آوردن ریمالیون صفر بگذیعدد یک را بنویسیم و بدنبال آن سه م

انواع جدید و عالی جانوران الزم است تنها یکی در کشتی نوح می بود، در اینصورت سراسر دنیای قابل رؤیت که کره 

نهمه ای است به قطر سه بیلیون سال نوری گنجایش چنان کشتی را نداشت... از این گذشته زمان برای بوجود آمدن ای

آوردن کفایت نمی کرد. فرض کنید که در هر ثانیه ای یک بیلیون تیره بوجود می آمد. حتی با چنین سرعتی برای بوجود 

اگر بنا باشد که تمام رشته ها آنقدر تکثیر ... یلیون سال یا هزار بیلیون بیلیون سال هم کافی نیستبنوع هزار 10000001000

 جهشهای بر متکی عمده بطور ... طبیعتد داشتنزمان و مکان گنجایش نخواه ،سودمندی پدید آید یابند تا جهش های

اما جهشهای تصادفی به تنهایی برای تبیین جریان تکامل بسنده نیستند. اگر تنها به تصادف محض  ؛()؟! است تصادفی

تکاملی رخ نخواهد داد. تکامل عمل متقابل اتکاء ورزیم و منتظر بمانیم تا به تصادف جهشهای الزم پدید آید هیچگاه 

 همان) "پیوسته و مداومی است میان تصادف و چیزی دیگر. زیست شناسان این چیز دیگر را انتخاب طبیعی می گویند

احتمال پیدایش  10000001000؛ وارونه همین رقم نجومی غیر قابل تصور یعنی ۲۰۸ – ۲۱۰ص  منبع،

 ،ماده گرایان برداشت درکه  نشان خواهم دادبخش بعدی  در !این جانوران است نشده" "هدایت وتصادفی 

 (. است تصادفنام دیگری برای  هم طبیعی" "انتخاب

 تصادفی پیداییاز آن نیز گنجایش  پیش ،رداخلقت بی هدایت حیات را ند گنجایشو مکان  زمان اگر

 گنجایشپیشتر از آن نیز  و است، نداشته اش دهنده تشکیل عناصر از را پروتئین چون آلی ملکولهای

 وشگفتی  باها  "ناممکن" این همهآنجا که  از اما نداشته است. را بنیادیذرات  از معدنیعناصر آفرینش 

شعور، کدام  این پرسید: باید پدیدار شدند؛و  ممکن دینامیک(انین جاری طبیعت )قانون دوم ترموقو علیرغم

آفرینش  بجانبرا  آلی و معدنیذرات و عناصر آشفته و نامنظم  ظاهرا تاحرکنیرو و اراده است که 

رشته  یکنمی توان پیدایش حیات را ناشی از  اگر هدایت می کند؟تکامل و م سامانمندپدیده های نوین 

آغاز آفرینش  از خودآگاهیبجانب  ماده گرایشنمود که  اذعانباید  ، پسهدف دانست یاتفاقی و ب حوادث
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برای خلق حیات و  اساساجهان مطابق با تبیین توحیدی ادیان ابراهیمی  ؛ واستو تنظیم شده  هدایت آن

 .. .است هانسان پدیدار شد

را  "طبیعت"معترف است، ناگزیر  ور(عجان و ش)چون به ناتوانی تصادف در تبیین حیات  ففر ،باری

  :( تبیین می کند۱۹۱ص  کهکشان تا انسان، ازذی شعور، انتخابگر و وقت شناس )

 )همانجا(.  ؟!"تصادف و اتفاق مهار شده اساس تکامل و تحول آلی است"

می تواند و بی برنامه است و  کور ،ناگهانیتصادف چه معنایی دارد؟  "مهار شده"تصادف و اتفاق براستی 

 توانمی ندیگر ، جهت بگیردتحقق هدفی معین  برایکه مهار شود و  را "تصادفی"و لذا  ؛رخ ندهد

 اتفاق و تصادف" ومی آید؛ جور در زمان بندی و انتخاب و مهار با نظم و برنامه ریزی  !یدنامتصادف 

ففر جهش یا تغییرات کیفی ناگهانی  .نیست معطوفو تعیین شدگی  ، هدایتضرورتبر  جز "شده مهار

و توجه ندارد که جهشهایی که از  ؛(۲۰۵ص  منبع، همان)و تصادف را رخ دادنی را تصادف می داند 

و هدایت  یکه ضرور یآغاز آفرینش تا ظهور انسان جهتدار بوده و هدفی را نشانه گرفته اند، نه تصادف

، 68است "یک در چهار میلیارد"از وضعیت همانند سازی امکان جهش یک ژن با آنکه چگونه  شده اند.

تبیین هر پدیده و  درمی کوشند یان خدابی وگرایان  ماده؟ شودمی تلقی  تصادفکماکان  هدفمندجهش 

 کنندههدایت  ارادهآفریننده و  هستیتا  ؛پای بی نظمی و تصادف را باز بگذارند آنمعطوف به  تتحوال

حتمیت و هدایت  تنها ،در هر گام از آفرینش "صفر حد در" احتماالت؛ ولی ندکن تلقی "ثابت نشده"را  او

هم می کوشند رقم احتمال را بزرگتر  برخی .می رسانند "صد در صد" بهرا آفرینش مندی و هدفشدگی 

مخرج آنقدر بزرگ است )تا بی نهایت( که هر اندازه هم که بخواهیم آنرا کوچکتر نشان دهیم  اما نمایند؛

برای ارزیابی احتمال  حیات صفر می شود. "هدایت نشده" وتصادفی پیدایش و پیشرفت باز احتمال 

فعلیت  هنگامو  واقعیت در 10000010احتمال  آن جاندار از نمونه ساده تر یک حیات پیدایشتصادفی بودن 

گفته شد  چنانکه) هستند صفرنتیجه یکی و برابر با  در احتمالهر دو  ونیست؛  10000000010بیشتر از یافتن 

 تصادفا انسان آنکهاحتمال و  امکانوانگهی  .با صفر است( رابرکوچکتر از آن ب و 5010در ریاضیات 

پیدایش ! کم می آورد هم "ناممکن مطلقا"پاسخ حتی واژه  درچقدر است؟ آید  پدید ماده ذرات تکاملاز 

 انصدها تا هزار از پروتئین ملکول هر ود.ب نتواند تصادفی هرگزسلول نیز  سازنده یک پروتئین حتی

 و نیتروژن تشکیل اکسیژن، ،هیدروژن ،گوگرد کربن، بنیادیپنج عنصر  ازنیز بنوبه  آنهااسید آمینه و 

 میلیاردها ،بر محاسبات ریاضی بنا که ناچیز است بقدری هم با پنج عنصر این ترکیب احتمال شده اند.

رسد به  ؛ چهنمی کند کفایت ترکیببرای تحقق این  نیزهزاران هزار میلیارد سال  در یکیهانماده  برابر

                                                           
 .باشد متفاوت خود نیاکان با که آید پدید جهنده ژنی تا باشد موجود باید ژن میلیارد چهار یعنی همانجا؛  68
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یک پروتئین ساده  زنجیر ها، ناممکنهمه این از  گذشته .هستی مادی تاکنونی عمرماده موجود و  مقدار

تنها یکی  که ظاهر شود فشکل مختلهزار میلیارد  هزاران بهتواند  می ریاضی اتمحاسببر  بنا باز نیز

 "هنشد "هدایت وپیدایش تصادفی  فرضیه ،بنابراین !داشت خواهد راحیاتی  در یاخته شرکت قابلیت آنها از

در مرحله ای است که  تازهاین  ؛ وانداختبه دور  کاملباید با اطمینان  رامینه آپروتئین از اسیدهای 

منظم  پیوندحیات  پیدایشبرای  و حیات بسیار فاصله دارد بنیادیسلول  پیداییتا  هنوزپروتئین  تشکیل

پروتئین عناصر  جزساختمان یک سلول  درباز باید اندیشید که  ؛ واست الزم ملکولاین  ازلیون یم یک

 الکترولیتها ،ها لیپید ،، ویتامینها(RNAو  DNA) یکئنوکل اسیدهای کربن، هیدراتهایچون  نیزدیگری 

صفر  حددر کدام  هرنیز  آنهاحیات  الزمهو  مناسبو پیوست  تشکیلاحتمال  که رفته اند بکارو غیره نیز 

نیز  معینشرایط  بهرا هم باید دانست که ترکیب همه این ملکولها جهت تکامل شیمیایی  این ؛ واست

 اطالعات منبع زنده سلول یک .هم نباید از نظر دور نگه داشت راسلول  ویژگیدر پایان  و !وابسته است

 است؛ هورمون و آنزیم ساخت پیشرفته آوری فن و ارتباطات پیچیده دستگاه دارای است؛ شمار بی حیاتی

 برخوردار خروجی و ورودی مواد با رابطه در مراقبت و کنترل سیستم و نقل، و حمل و مدیریتی نظام از

 هدفمند نظم که انگیزش، شگفتگونه گون و  های کارکرد و پیچیده سازمان با پیشرفته پدیده این آیا. است

 "!یتصادفتکامل " با باشد، می هوشمندانه بس طرحیو  هدایت نتیجه و است نمایانبسی آشکار و  آن

 یتصادفی مواد آل "تکامل ازمغرضانه تر  وتر  انهخرد ستیز دیدگاهی هیچکه  یاستبر شدنی است؟ تبیین

که بسته بودند  امیدگمان و پندار  این هب زمانی گاهاین دید پیروان .است نبوده "؟!به یاخته های حیاتی

رایج این بود که مگس از گوشت  عقیده ."مستقیما از گل و الی پدید می آینداز حشرات  بسیاری وکرمها "

 لویی پاستوردانشمند زیست شناس  اما .قارچ از رطوبت دیوار تولید می شود و از کثافت، موش فاسد،

بدینگونه  و ؛آیدنمی  پدیدبیجان  ماده که هیچ جانداری ازنشان داد  روشنی هبطی آزمایشات علمی خود 

چند  ؛ هرنواختحیات بخودی پیدایش  ودخ وتبیین تصادفی  و ضربه ای سنگین بر پیکر ماتریالیسم

 دو نویسنده ماشینیتبیین . و انتشار است ندر کار تدوی اجتماعیزه های یبنا بر انگ همچنانتبیینات  گونهاین

 همه چرادر شگفتند که  حتی ایندو نمونه های نوین آنست. از (هاکنو  سوکلآمریکایی )ی اگر تصادف

 که ،را زیستمندرفتار  و بخودی پیدایش حیات خود و یفیزیکدانان و زیست شناسان ارزش تبیین تصادف

قوانینی نوین  انتظار" مقاله! )دیده می گیرندان کرده اند، پنهان سامانی" خودو  "همیاریدر پوشش  آنرا

نادیده گرفتن  ایناعتراف کرده اند که  ضمنیبطور  . نویسندگان("مغز و رفتار همیاری در زیستمند:

های زیستمند  پدیدهدر  نهفته "مداری "غایت اثبات و ملکولی نوین" شناسی زیست "پیروزیهایریشه در 

قرار داده است  تنگناتصادف گرایان را چنان در ای که  ارزنده دستاورد؛ داردرفتار سازمانیافته آنها  و

های حیاتی نمی یابند  سامانهبخودی  خود نظمتبیین  برای نتومی،آکو و که هیچ قانونی در فیزیک سنتی

نهایتا  ،؟() حیات را در علم فیزیک می جویند مسئلههمچنان راه حل  کهنامبرده  . نویسندگان)همانجا(
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 "تبیین حیات"هیچ ترازی از آن  بموجب که یای نمی بینند جز پناه بردن به شکاکیت پوزیتیویست چاره

 معقولدر ناتوانی از تبیین  از این گروه دیگر برخی. همانجا() دیگری برتری هستی شناختی ندارد! بر

دایش حیات را بر فیزیکی پی تبییناند  ، کوشیدهمدار آن غایتپیچیده و کارکرد  یارساختار بس با حیات

 حیات مسئلهبر ابهام  تنهاتناقض شده و  گرفتار ولی سازند؛ استوار از اصول ترمودینامیک "نو"تفسیری 

   افزوده اند:

ب های ترمودینامیکی کافی و شرایط یالزام می کند که هر گاه ش ترمودینامیکمی شود که  پدیداربدین دلیل  "حیات

 ؟! از بی نظمی سر برآورد" نظم محیطی مناسب وجود داشته باشند،

 . پیچیدگی در زیست شناسی"( ترمودینامیک از بی نظمی: "نظم مقاله کی،یو ج )اشنایدر

به  بایست می "نظم الزامی"نمی گویند که چرا این  نویسندگان ابهام و کلی گویی،و  تناقضاز  گذشته

 حیاتی" پیچیده "نظم به نظمی ترمودینامیک" "بیاحتمال وجود دارد که  چقدر؟ گر شود جلوهشکل حیات 

پیدایش اولیه حیات  پس ،آیداثبات شد موجود زنده تنها از موجود زنده بیرون می  هنگامیکه گردد؟ راهبر

از  بیرون ای اراده و ویژه نظم توجیه نیست؛ ابلق ترمودینامیک() بیجان قوانین جاری طبیعت وبا نظم 

 :می طلبدطبیعت 

 . اینستاز مرده ابیرون میاورد زنده ر و می آورد مرده را از زنده، بیرون ؛است خدا شکافنده دانه و هسته همانا"

 ؛(۹۵ ،" )انعامرانده می شوید؟ دروغ بهکجا  ! پسپروردگار شما

میراند  می( شما راباز ) . پسو شما را زنده کرد مواد بیجان بودید() دآنکه مرده بودی با می شوید؛ خدا کافر به "چگونه

    . (۲۸ بقره،) گردانده می شوید" بسوی او باز و می کند تانزنده  دوباره()از آن  پسو 

قابلیت تبدیل به یاخته  و اند؛ بودههی او آگ اراده دارای هوش و ذاتابنیادی ماده  ذراتادعا هم که گویا  این

   است. دفاعقابل  منطقیتعقل در تجربه حسی و نه در  نه اند، های حیاتی را داشته

 دست ببرند، باال را نامعقولتبیین  این "درستی احتمال" درصد آنکه برای حیات، تصادفی تبیین پیروان

 حلامر نخستیناز  یکی کوشیدند اوری و میلردانشمند ماده گرا بنامهای  دو .زدند تصنعی آزمایشهای به

 اساسا که را زمین اولیه جو آنها. کنند بازسازی آزمایشگاه در را( آمینه اسیدهای تشکیل) حیات پیدایش

 کردند فرض آب بخار و هیدروژن متان، آمونیاک، از ترکیبی بود، کربن اکسید دی و نیتروژن از متشکل

 اسیدها و کردند؛ واکنش به وادار را آنها آزمایشگاه در دلخواه شرایط ایجاد نیز و آنها کردن فراهم با و

 اسید یک ترکیب به آمونیاک بدون چند هر! نروند میان از تا کردند ایزوله بالفاصله تشکیل از پس را

 اسیدهای دست نیست، در زمین اولیه جو دربر وجود آمونیاک  هم دلیلی و شدند، نمی موفق هم آمینه

 پیش وجود با اما. نبودند مناسب حیات پیدایی اولی بطور و سازی پروتئین برای وجه بهیچ شده تشکیل
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 گرایان ماده تبلیغاتی بوقهای ،کرد اعتراف آن به بعدها خود که میلر، کار بودن تصنعی و نادرست فرض

" حیات پیدایش بودن تصادفی" اثبات برای خدایان بی دل در امید و برخاست آسمان به آزمایش این بدنبال

  ...دارد ادامه همچنان نیزوری او  میلر از پس آنها، متعاقب تبلیغات و آزمایشها اینگونه! زد جوانه

و دستاوردهای  پژوهشها هدفمنداما  وارونهتفسیر  نیز و ،الحادیگرایانه و  ماده سیستماتیکتبلیغات 

و تشکیالت  69"یهودسازمان جهانی ") گران جهانی هسلط فرهنگی –ای  رسانهدستگاه سوی  از ،علمی

این زمینه قابل  در کییجو  اشنایدره گرایان آمریکایی دما سخن می شوند. ( هدایت70فراماسونریمنسجم 

  :مل استأت

ند اای که برس اشارهکوچکترین  تاتالش خود را کرده اند  نهایت ماده گرایان( :)بخوانهمه زمانها زیست شناسان  "در

که ما هم بر آن گرشی است ناین  و زیستی از یک نیروی حیاتی غیر مادی سرچشمه می گیرد را بی اعتبار کنند؛ نظم

 . (مقاله همان) !"؟هستیم

 داریعصر سرمایه  دربر جهان علم بیخدایی  واز سلطه سنگین ماده گرایی نامبرده  نویسندگان سخن

نام خدا جز برای این حوزه  در هیچگاهآنها بر دانش و فرهنگ چنان بوده است که  سلطه .حکایت دارد

   نگردد. جاریقلم و زبان  بره، یا ایجاد شک و شبه ، وو تمسخر تحقیر یا انکار

! است نهفته اکوششه و آزمایشها همین در درست گرایان ماده مرگبار پارادوکس و ناگشودنی تناقض اما

 خاکی کره روی بر حیات پیدایش کنند ثابت تا کنند می هدایت را هدفمند آزمایشهایی اراده و آگاهی با آنها

                                                           
صدد  در آزمندانه دنیوی خود، پستبا منافع  آن تطبیق و پس از دگرگون کردن دین توحیدی موسی یهود دینی پیشوایاندروغین و  پیامبران 69

به پایان این روند اشاره  تنها و و سلطه گری در این مقال نمی گنجد؛ دگردیسیتاریخی این  بررسی استثمار مردمان بر آمدند. و جهانسلطه بر 
 است. انجامیدهجهان  فرهنگی –ای  رسانهو  مالی –اقتصادی  بر مراکز قدرت سیاسی، صهیونیستیهودیان  امروزیگسترده  نفوذمی کنم که به 

 کمبود اینجبران  و معقول" "منطقی ! راهودیان بشدت می لنگد"یه "کمیتستکه این آنهااصلی  ! مشکلنیست آسانو تداوم این سلطه  حفظ اما
میان مردمان غیر  در اخالقیو عقیدتی  –فکری  اتتعمیق انحراف و گسترشاین مهم با  و ؛است ""دیگرانو سستی کشاندن  انحطاط به ،نیرو

 گرایی و بیدینی، مادهاز  (فرهنگیو  اقتصادی سیاسی،) قدرت پنهانو  آشکار مراکزو پشتیبانی  حمایتراز  اینست .آیدبدست می  جهان یهودی
افراطی  ،نژادپرستی همجنسگرایی، الابالیگری، مخدر، موادگساری و  میو  دخانیات ،!و حقوق زنان"؟ "آزادیبهانه  به بی بند و باری جنسی

 دچارو اخالقی  عقیدتی هایضعف وانحرافات  بهکه  مردمانیبخوبی می دانند  آنها .غیره وای  فرقه – قومیو خشونت های  تعصباتگری و 
 جورج سوروسهای  برنامهها و  هاندیش امروز دهند. میدست  ازپایداری در برابر سلطه گران را  وبخش  آزادیو توان نبرد  انگیزه شوند، می

از  "حمایتمیلیاردها دالر برای پیشبرد ایده های  تاکنون . وییک نمونه بر کسی پوشیده نیست بعنواننفوذ یهودی مقیم امریکا  بار اابرسرمایه د
انقالبهای  ، وجهانی کار و سرمایه" "بازار ک"،بو فروش آزاد مواد مخدر س ، "مصرفجنین" طجنسی و سق ، "آزادیهمجنس گرایان" حقوق

 .. ه است.کرد هزینه مذهبی –برافروختن جنگهای قومی  باور میانه اآفریقا و خ شمال اروپای شرقی، در ""رنگی
 اروپا معاصر تیسویو پوزیتی تیفلسفی و معرفت شناختی ماتریالیس مکاتب گذاران و پیشگامان پایهکه  حقیقت ایناندیشه سازان  سطح در اما

، یهودی داشتند ..( ریشهفروم و. اریک ،لنین ،لوکاس ،هس ،انگلس ،مارکس ،فروید ،دورکهیم کنت، آگوست میل، استوارت ،هولباخ ،)هیوم
 است. جداگانه  یپژوهش موضوع و پرسش برانگیز براستی

 
 انقالب بورژوازی تدارک هدایت می کنند. نجها درفرهنگ سازی ماتریالیستی را  ومذهب ستیزی  جریانفراماسونری قرنهاست  سازمانهای 70

 چون مونتسکیو، کسانی :نوشتای ترکیه ماسونهافر جانبفراماسون از  مجلهاین باره  در گرفت. صورت فراماسونها جانب فرانسه از ۱۷۸۹
 از خدا شناخت یحیی، هارون) بودند اسونفرام همگی نویسانی که دور او حلقه می زدند، دانشنامهرو و  هگرای بزرگ دید ، مادهروسو ،ولتر

جنبش هم نفوذ گسترده ای  اینتشکیالتی  ساختاریهودیت بسیاری از سران جنبش مارکسیستی موفق شدند در  بدلیل . فراماسونها(برهان طریق
 مذهبزیر پوشش ماده گرایی و  گاه را سازماندهی کردند؛ ایاسالم ستیزی گسترده  اسالمی،و کشورهای  در ایران فراماسونها و پا کنند. دست

 ،امزدیسن ، آئینگرایی نباستاگاه زیر پوشش  ؛جعلیزیر پوشش بهاییت و فرقه های  گاه ؛تصوف و زیر پوشش آزاد اندیشی و عرفان گاه زدایی؛
از شیعه گری  یو در ترکیب قومی –فتنه انگیزی مذهبی  با گاه ؛"مقدسات"و زیر پوشش  دینیگری  افراطی با ؛ گاهپان ایرانیسم و عرب زدایی

  گرایشهای نامبرده! ازتری  گسترده هایگاه در ترکیب ... و ؛پارسیوینیسم شو وصوفیانه 
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 آزمایشهای واقع، در! است؟ بوده هدفمندی و شدگی هدایت اراده، آگاهی، عنصر از نشان بی و تصادفی

 هنگامیکه نیست ممکن: کند می اثبات آنرا نقیض حیات پیدایش در تصادف" "اثبات برای شده کنترل

 از بیرون موجودی ریزی برنامه و اراده و فکر به ،حتی زیانبخش و خاصیت بی آمینه اسید چند ترکیب

 و ظرافتها شرطها، پیش همه با حیات گسترش و پیدایش باشد، نیازمند( میلر) آزمایشگاه طبیعی محیط

 اراده همان نباشد؛ وابسته( حکیم خداوند) طبیعت از بیرون ذاتی اراده و عقل به شمار بی های "ناممکن"

ش در تسخیررا به  ، طبیعتداد اختیار و عقل (گرایانتصادف  و اوری منجمله میلر،) انسان به که ای

  !داد قرار زمین روی بر خود جانشین و امانتدار بالقوه را او و، آورد

 نیوتنکه  کپلرنه تنها . به تصادف در جهان بیجان باور نداشتندمکانیک  و نجوم معاصر دانشمندان اما

 معتقد نیست: ی جهان تصادف تبییننیز که خود بنیانگذار اصول مکانیک است، به 

)فالماریون، خدا  مطالعه نظم افالک پی به آن حقیقت بزرگی که آنرا طبق نظم مخصوص اداره می کند، می بریم""از 

نیز که انسان را ناتوان از شناخت حقیقت می دید، جهان را صحنه نظم و  کانت(. ۱۵۸در طبیعت، ص 

واضع  داروین حتی(. ۴۹۵)مبانی فلسفه، ص و مایه شناخت آفریننده آن هماهنگی و هدف یابی می بیند 

نظم و سازمان نمی تواند در نامه به دانشمندان آلمان تأکید می کند که تصادف  همتکامل تدریجی  فرضیه

 (. ۲۶حکیمانه پدید آورد؛ و این بزرگترین برهان در اثبات وجود خداست )اصل انواع، ص 

استناد می کنند که بر پایه آن از دو  هایزنبرگحامیان تصادف به اصل نامعینی گری یا عدم قطعیت 

می توان با دقت اندازه گرفت؛ آن واحد تنها یکی را در آن  خصوصیت الکترون )سرعت و موقعیت(

 استدالل. اتمها هم دقیقا قابل پیش بینی نیستتک  تک؛ عمر 71دیگری را با تخمین می توان محاسبه کرد

 اما؛ خود دارد پشترا  تجربیترین شواهد  قوی علیتی نظم دارد: تکیهاصل نامبرده  برنیز  اسمیت

لذا  کرارا بی علت پدید می آیند؛ ذرات و تومی نشان می دهد که نظم علیتی محدود استآنمکانیک کو

 بیگاشتن دعلت  بربرهان محکمی می توان گفت که  حداقل و بنگ هم می تواند بی علت باشد؛ بیگ

بنیادی اتم در یک آن  ذرات ،جهان "کوآنتومی "تبیین در (.علت جهان" ی"آغاز بمقاله ) !تبنگ نیس

ذرات در فضای  که است نادرست پندار اینبر پایه تبیین  این آیند و سپس از میان می روند. می وجودب

 :دهستن در محیط موجودمعلول انرژی قع او درحالیکه  ؛ درمی آیند درهستی  به نیستیاز اتم 

اصل یک مکش  در ،یکی پیدا و دیگری ناپیدا می شوند() مکانیک کوآنتوم که اجسام کوچک در آن موج می زنند "مکش

محیط  از که در مدل کوآنتوم بطور دائم بوجود می آیند، اجسامی از مفهوم نیستی بسیار دور می باشند. ؛ یعنیواقعی است

                                                           
 .نیست تساوی در الزامی باشد؛ بزرگتر تواند می ذره همان جرم بر تقسیم پالنک ثابت از مکانش در ذره هر سرعت ضرب حاصل  71
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 تکه های آن اجسام از نیستی به هستی نمی آیند" وصخصال علی نیستی نیست؛ این اطراف خود انرژی می دزدند.

 . "(آتئیسمپرستی و  یکتا بزرگ، ، "انفجارویلیام کرایگ)

و لذا  نیست" مادهبنیادی  ذرات بخودی خودپیدایش "معنای  بهمی دهد  رخ تومآنآنچه در سطح کو پس

یک راه  تنهادرخشان علمی  دستاوردهای ظاهرا توان حل مسئله آفرینش ماده در انفجار بزرگ را ندارد.

    ! ؟پندارندهستی بخش  را نیستی نابخردانهآن اینکه  و ؛است هباقی گذارد لجوجبرای بیخدایان 

 مشخصهتوان  می ، بازآفرینش پدیده های نوین بهماده  بنیادیذرات  اتو شتاب حرک سمتگیریبا وجود  آیا

 بیخدایان ؟دانست نظمی و آشفتگی" "بی رابه باال  رو جهتدار یجهشها زنجیره وذرات بنیادی  یتکاپو

 تبیینکوشند برای  می نسبیت عام است، نظریه برآفرینش جهان مبتنی  و با آنکه نظریه انفجار بزرگ

جهان  ذرات، پیدایشرفتار انفرادی  " درشفتگیآنظمی و  "بی هتا به بهان بیابند کوآنتومیجهان مدلهای 

  :تبیین کنند "خودبه میل " یا ورا تصادفی 

ز جهان از نظر تبیینی برتر از مدلهای بیگ بنگ استاندارد مبتنی بر نسبیت عام اآغ ازمکانیک کوآنتومی  "مدلهای

آغاز جهان را مطابق قوانین  بلکه نمی کنند که در آن قوانین فیزیک فرو می ریزد، فرضحالت اولیه ای را  ؛ زیراهستند

 . بی علت جهان( آغاز اسمیت،) فیزیک تبیین می کنند"

، است بودهرخداد انفجار بزرگ  بدنبالذرات بنیادی ماده فیزیکی  پیدایشحقیقت که  ایننظر از  صرف

ست ابهتر  گفت: باید بود، نتواند قوانین فیزیک" "مطابقهرگز  نیز "صفر "زمان دراین رخداد  تبیین و

کامال  ای آنکه بگونه ؛ تابریزد" "فرواز پیدایش جهان فیزیکی  پیشقوانین فیزیک  کامال منطقیبگونه ای 

 تصور "نظمی عینی "بی حاکمیت دریش آنها اذرات بنیادی و پید، فیزیکی" "قوانینزیر نام  غیر منطقی

 آفرینش ،حرکتی ذرات قوانینبه  جهل و نادانیپایه  برمجاز است  عقل پیشگاه در انسان اساساآیا  گردد. و

بعد مکان  سهساختار چهار بعدی ) باکم بر جهان فیزیکی اح علیتیدانست که نظم  باید ؟کند بیینرا ت جهان

جهان ذرات بی تردید نظم ویژه خود  ؛ اماق داده نمی شودیجهان ذرات بخوبی تطب بر و یک بعد زمان(

 استنتاج قابلو یکجهته علیتی  ساده نظمدر مقایسه با  تنها ذرات نظمی" "بی و تعین" "عدم و را دارد،

که  نظمی می دهند؛ نشاننظم عینی را بر رفتار کلی ذرات  تگوناگون حاکمی آزمایشهای ،وانگهی .است

که نظریه انفجار بزرگ  هنگامی .آنها خواهد بود انفرادیپیچیده تر حاکم بر رفتار  نظمزیربنای  منطقا

مدل "طرح  با برات و اسمیت ،هاوکینگچون  یافراد خالف میل و آرزوی بیخدایان تقویت شد،رب

اصول  و کننده را منکر شوند هدایتوجودی آفریننده و  ضرورت کماکان کوشیدند "تبیین جهان کوآنتومی

در  موجوداز انرژی  آنها پیدایی و " ذراتنظمی "بیبودن  ذهنی اما الحادی ماتریالیسم را نجات دهند!

 بی دفاع همچنانرا  مو آتئیس هم گسیخت ازپوسیده آنها را  ریسمان، یستی(نفضای درونی اتم )و نه از 

 ساخت.
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" علتی "بی ،"بی نظمی" ،"احتمال"، "اتفاق" ،"تصادف"چون  مقوالتیباید تأکید کنم که  بازاینجا  در

به نظم یک خود نادانی  انسانها .دنندار حاکمیت؛ در جهان واقعی هرگز اند ذهنی یمفاهیماساسا .. .و

اگر همه قوانین فیزیکی مربوط  .اندنامگذاری کرده  "یبی علت" و "بی نظمی"یا  و "تصادف"را حادثه 

چون  اماچه عددی خواهد آمد؛ به پرتاب و چرخش یک طاس را بدانیم می توانیم دقیقا پیش بینی کنیم که 

اگر پیش بینی های . وقوع آن سخن می گوییم "احتمال"را نداریم از طبیعی توان تحلیل حوادث پیچیده 

عوامل  تصادف و بی نظمی در کار هوا نیست؛ بلکه درست در نمی آیند، بدلیل حاکمیت هواشناسی گاه

این عوامل در عینیت منعکس نشده اند.  ما در ذهن هواشناس دست اندرکار هوای فردا بسیارند و همه

 :انشتایندر جهان ذرات هم همینطور است؛ بگفته . باشندمعین می برای ذهن ما نا تنهامعین هستند؛ 

نامعین است و مقصودم از کلمه "نامعینی گری یک مفهوم کامال غیر منطقی است... اگر من بگویم که مدت عمر فالن اتم 

 نامعینی دارد، ارتباط کوآنتوم فیزیک عالم به که گری نامعینی آن... ستامعنی نامعین بدون علت باشد، این گفتار من بی 

 . (۲۸۰)علم به کجا می رود، ص  "است ذهنی گری

کمک آمار  هحل مسائل پیچیده فیزیکی ب از گرا و منطقی فیزیک، واقعیک دانشمند  بعنوان خود انشتاین

 ویبپوشاند.  تیاندام واقعبر  را نظم ذهنی یکاین راه  ازخواست  نمی و کرد؛ میو احتماالت پرهیز 

 بسیارجهان  اینمعتقد بود که آفریدگار  ؛ وو ضرورت و قانونمندی علمی پایبند بود عینینظم عمیقا به 

در آفرینش جهان تاس نریخته  "خداوندسخن او معروف است که  . اینکار کرده است "حساب شده"و  دقیق

"، نتروپیآقانون افزایش " و نظمی ملکولی" "بی سپ درنیز همچون انشتاین و پالنک  شرودینگر ."است

 ،بنابراین. (۸۷ ص چیست، حیات) است شکوهمند" مینظ "تماشاگر عام ترین قانون فیزیکی است، که

در  "بزرگ "انفجارعلت بودن  بی و ،کیدر ماده گرایی مکانی حیاتتصادفی  تکاملو  پیدایشبه  اعتقاد

خود نیز  اسمیت .است گرایانهپندار شدیدا ،(جهان آفرینش "نتومیآتبیین کو") انبیخدای نوین مکانیسیسم

آفرینش ارزش منطقی و  توحیدی تبییند که اعتراف می کن ضمنیبطور  بی علت جهان" "آغازمقاله  در

چهار بعدی جهان فیزیکی ما  زمان –در درون فضا  "ها آغاز همه" ؛ زیراپایه تجربی گسترده تری دارد

پیرو تصادف  و رخداد بیگ بنگ بیرون از نظم و ضرورت، اچر پس تابع نظم و ضرورت بوده اند؛

تنها امید به تداوم ناتوانی انسان در  تومی تبیین جهان"آنکو "مدل وبیخدایی این در حالیست که  و باشد؟

 انفجار بزرگ پدیدار شدند؛ ازپس  نخستینبنیادی  ذراتدیگر آنکه  نکته. دارد ذراتشناخت نظم حاکم بر 

انفجار  ، رخداداصل عدم تعین هایزنبرگ باشند ونتومی آذرات تابع اصول مکانیک کواین  هماگر  و

تواند  نظمیتصادف و بی  تابععام و خاص فیزیکی و نه  ع قوانینتاب نه یرناگز و نیست؛ اینگونهبزرگ 

گسترش جهان  و "عام نسبیت"کیهان شناختی انفجار بزرگ مبتنی بر  نظریهباید تأکید کنم که  باز .بود

  را پیشفرض می گیرد. عینینظم  و تعینو  ضرورتپژوهشی خود  حوزهاست که در 
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در برابر تصادف، قانونمندی را نهادند؛ اما آنقدر از تبیین مارکسیستها )پیروان ماده گرایی دیالکتیکی( 

از  ماده تکاملکه  بدانندبرسند و  جهاندور نشدند که به نظم هدفدار و با معنای تکامل  وتصادفی آفرینش 

قانونمندی و  ضرورتپذیرش نظم و شد(.  میبه پیدایش انسان سمت و سو گرفته بود )هدایت  آغازهمان 

مارکسیستها در نقد لذا  وبهمراه می آورد؛  نیزاز پیش تعیین شدگی و هدایت و هدفداری را  ،)جبر علمی(

پذیرش نظم  باکه کردند  بسندهبه این تنها  آنهابودند. ناپیگیر و کامال دست به عصا  کیماده گرایی مکانی

ا انگیزه مبارزاتی پوچی و بیهودگی را از پیروان خود دور کنند و به آنه ،مقطعیهدفمندی  و و قانونمندی

  !باید حفظ می شد جهانتبیین تصادفی  وبنیان ماده گرایی  اما؛ بدهند

قانونمندی در امور جزئی جهان )بدلیل ضرورت کار پذیرش اصل  کیتناقض بنیادی ماده گرایی مکانی

 .کلیت آن با پذیرش اصل تصادف است علمی و برنامه ریزی اجتماعی( و نفی آن در تبیین آفرینش در

است، چگونه آفرینش و خط سیر کلی تحوالت ضرورت  واگر امور جزئی این جهان تابع نظم و قانون اما 

از جمع ساده اجزاء  حتیو کل ؛ از امور جزئی تشکیل شده استامور کلی  اساسا؟ تصادفی خواهد بود

نظم و  منطقی، تعقلو در یک  واقع در پیروی می کند.زیربنایی  وعام  ینظم ازو  استبرتر  نیزخود 

معناست  ، بدینکار جهان حاکم باشد برتصادف و اتفاق  براستی اگر. هدفداری در کل یعنی قانون در جزء

و  خواست ازبهره  بیآنکه طبیعت  حال خود عمل می کند؛بی هدف  و متغیرکه طبیعت به میل و اراده 

بر  حاکمهدفمند  وه پایند، نظم ثابت بی نظمی و آشفتگی نیز در کار آن دیده نمی شود. ، واستآزاد  اراده

    ورای طبیعت است. در یگانهیت عقل و اراده ای حاکمگواه  نیز طبیعت

اصل یک  بعنوان ، کهبت به نظم عینی حاکم بر جهانبا این برخورد دوگانه نسگرایی مکانیکی  ماده فلسفه

کشفیات  ،اهمه اینه باشد!  پیشرفت علمبرای  یمانع است، پیش نیاز شناخت جهان راهنمافلسفی  –عقلی 

را  کهن کیگرایی مکانی مادهچهار چوب  سرانجامتاریخی  –نوین در علوم فیزیکی، زیستی و اجتماعی 

پس ماده گرایان . بی اعتبار ساختبالکل تکامل جهان  ودر تبیین آفرینش  را "تصادف"شکست و اصل 

نظم ناگزیر از پذیرش  بود( سابق کمونیستیکه پایه فلسفی بلوک  "ماتریالیسم دیالکتیک"پیروان ) نوین

 شدند:  حیاتدر پیدایش کم  دست هدفمند

چنین سیستم متابلیکی نیازمند شبکه بسیار بغرنج و پر اتصال واکنشهایی است که در آن عده پرشماری از حوادث "بقای 

شیمیایی از لحاظ زمانی، هماهنگی دقیق و ثابتی دارند. تکامل تدریجی ارگانیسمهای ابتدایی در واقع بسوی بسط و تکامل 

 (. ۲۲۵ص  ،"و تکامل آن حیات: طبیعت، منشأ")اپارین، یک چنین شبکه پر اتصالی سیر کرده است" 

و  ارزشها ت،اجهانی که فلسفه ماتریالیستی را به خدمت گرفته و مناسب گر سلطه و طلب توسعه نظام اما

ماتریالیسم  فلسفهتگی سورشکپی  در ،ندمی کتبیین  وآن توجیه  بارا  بورژوایی مصرفیهای زندگی  شیوه
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صلیبی  ، جنگغربی امپریالیستهای نظامی اتتهاجمشک  بی است. گشتهروبرو  عقیدتیعظیم  یک خأل با

در سطح  آنها فرهنگیو  ، اقتصادیسیاسیگسترده و ژرف  هایبحران سازی  وجهان اسالم  با نوین

  :پرسش بزرگ تاریخی اینست اکنون ؛ وجبران کند را عقیدتیجهانی هم نمی تواند این کمبود 

موفقیت در  و نظامی –سیاسی  یپیروز فرضبه  حتی ،غربیگر  سلطهطلب و  توسعهسرمایه داری 

 ، فرصت، آزمندیجویی لذت مصرف گرایی، ،خودخواهیچگونه تحمیل نظم دلخواه خود به جهان، 

 خواهدتوجیه و تبیین  فلسفی ماتریالیسمغیبت  درخود را یا سکوالرسیم  گرایییک کالم دنیا  درو  شناسی

             ؟نمود
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 هفتم: بخش

 

 "انقالبی"؛ ماده گرایی یدیالکتیکماده گرایی 

 

 

 "ماتریالیسم دیالکتیک"مبانی 

 کرده بودند: خالصه فالسفه شوروی پیشین اصول ماده گرایی دیالکتیکی را چنین 

"سراسر جهان پیرامون ما عبارتست از ماده در حال حرکت در اشکال گوناگون آن، که از نظر زمان ابدی است و از 

از ماده... نظر مکان بی نهایت است؛ و در خود پویی تداوم و قانونمند می باشد. در جهان هیچ نیست که حالت معینی 

باشد. انسان خود عبارتست از پیچیده ترین سیستم مادی شناخته نباشد و در تحلیل نهایی بوسیله علل مادی تعیین نشده 

 و سنجش مارکسیسم، ، شناختطبری احسانمسائل ماتریالیسم دیالکتیک؛  –)فلسفه در شوروی  شده"

 (. ۴۰۳ص 

  بنابراین در این فلسفه:  

است. نامحدود  و ابدی – ( هستی جز ماده ای بهم پیوسته نیست. ماده تنها سازنده این جهان است؛ ازلی۱

قبل ماده( در کار نبوده  هدفی از پیش )ما وماده مقدم بر آگاهی است )آگاهی نتیجه تکامل ماده است(؛ 

دیدیم که ماده از راه حواس در ذهن دفتر پیشین  درمکتب  این معرفت شناختی مبانیاست. در بررسی 

مقوله فلسفی دانسته اند که از این  منعکس می شود و کار ذهن عکس برداری از ماده است. ماده را یک

نوین منعکس نگردد واقعیت ندارد چون ماده نیست. این مکتب مادی ذهن  درراه شناخته می شود؛ و آنچه 

 با پوزیتیویسم سازگار است. مکانیکیهمچون ماده گرایی کهن نیز 

اپوی ماده اصلی تکدر پویش جدالی همیشگی است؛ تضاد درونی ماده عامل صور خود ( ماده در همه ۲

 و تغییر و تحوالت آنست و ماده جاودانه گرفتار جنگ ضدین و گذر از تریاد "تز، آنتی تز و سنتز" است. 
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                                                              جهان از دیالکتیکیگرایی  مادهتبیین 

همچون ماده گرایی نیز  م را تشکیل می دهد(جهان بینی مارکسیسکه  انقالبیماده گرایی نوین این فلسفه )

این تفاوت در آنجاست که کال بی هدف و بی مقصد تبیین می کند.  آنراجهان و تکامل  ،کیمکانیکهن 

به اصالت دادن ) جزمی دیالکتیک اصولبر  ،بیرونیمحرک و  کمکانی اصولبه  اتکاءفلسفه بجای 

 ۱۹قرن  انمتفکر فردریک انگلس و مارکس کارل. استمتکی  ماده( درون پویایی یادرونی تضاد 

و فویرباخ ماتریالیسم از  ایآمیزه  اساساکه  مکتبیاین مکتب فلسفی دانسته اند؛  انرارا پایه گذمیالدی 

موفقیت آمیز  ظاهرادیالکتیک هگل در پرتو ماتریالیسم فویرباخ  بازخوانیاست.  هگلدیالکتیک عرفانی 

 .دانستند علمی" "فلسفه یک را دیالکتیک" "ماتریالیسم امتلفیقی خود بن فلسفهمارکسیستها از اینرو  و بود؛

آنرا از  باید ،داشت آفریدگاریبود که اگر جهان  محوراین  برماتریالیسم دیالکتیک  آموزگاران استدالل

 وو ماده را ازلی  شودنمی  )آفرینش ماده( قضیهاین  تسلیمآنکه علم  حال هستی می آورد؛ بهنیستی 

 دیمیال ۲۰آغاز سده  از یعلم اکتشافات ،باری(. همقدماتی فلسف پولیتسر، اصولژرژ ) نامحدود می داند

دستاوردهای  تسلیم "علمی بودن"برخالف ادعای  آنها و رفت؛ پیشبا مبانی فلسفی مارکسیسم  تضاد در

 آمدند درمخالفت در  اززیست شناسی  درفیزیک و ژنتیک  دربا نظریه های نسبیت حتی  و نشدند؛ علم

، ای فیزیک نجومی و هستهدانش  پیشرفت اما نیز نپذیرفتند. راهستی و انفجار بزرگ  گسترش نظریه و

 باطلو نامحدودی ماده  ازلیت بدین ترتیب، و ؛انجامیدآن  ندهشتابآفرینش ماده و گسترش نظریه  تقویت به

 باعلم گفت که توان  میمارکس زبان  به اکنون نمود. موافقتتبیین ادیان ابراهیمی از جهان با  علمو  شد

 هر ؛است هفلسفه انداخت "زباله دان تاریخ"به  رافلسفه ماتریالیسم  نامحدودی ماده، ابدیت و نفی ازلیت،

سیاسی و  ،نفسانیبر انگیزه های  بنانکرده و  اذعانفلسفی  "حقیقت تلخ" این بهگرایان هنوز  مادهچند 

استواری  عقالنیپایه  البته ،"ماتریالیسم دیالکتیک" آموزگاران استدالل اند! هتسلیم علم نشداجتماعی 

آنجا  از ،برهانپایه این  . بر"آورد میرا آفریدگاری بود باید آنرا از نیستی به هستی  نجها اگر" :داشت

 "نیستی" اززبان فالسفه  هب " یانتومیآکو "هیچاز ازلی نبوده و  مادهکه است  هروشن ساخت علم امروزکه 

شود  می "آفرین "خودشعور الو  بیجانماده  نه زیرا؛ دارد خدایی قطعاجهان  پس هستی در آمده است، به

 گسترش وپیدایی جهان " ازعلم  است: بیانتنها در  دینو  علم تفاوت اکنون .تواند بود نیستی آفرینندهو نه 

 . (۴۷ )ذاریات، "جهان را آفرید و آنرا بگسترد خدا" آنستکهدین  سخن و می گوید؛ سخن آن"

سرشار  نیزکه تاریخ نگاری مارکسیستی علمی بودن فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک سبب شد  ادعای ،باری

قطب دو  !انگ ماتریالیستی خوردتاریخ  درعلمی و جنبش هر گرایش  ؛ زیراگردداز جعل و تحریف 

گرایش به  بدلیلماتریالیسم ؛ در حالیکه استماتریالیسم و ایده آلیسم ، ادبیات مارکسیستی درطیف فلسفه 

 !چند بصورت پنهان و شرمگینانه ؛ هرآلیستی جای می گیردخود در طیف فلسفه های ایده حس گرایی 
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حکمای مشایی چون ارسطو، ابن سینا، ابن رشد، رازی، و...، که ماده این تقسیم بندی غلط سبب شد که 

دارای گرایش مادی جملگی  انسان گرا و شکاکو یا اندیشمندان طبیعت گرا، اولیه را قدیم می دانستند، 

 .. شناسانده شوند.ماده گرا  گاهو حتی 

 :نشان داده شد که معرفت شناسی و فلسفه علم()در دفتر پیشین 

 جزلذا  ؛ ومی کند مصادره قطبیرا به تضاد  تعاملی –مناسبات تقابلی  انواع مارکسیستیدیالکتیک ( ۱

  اینکه ودر بر ندارد؛ نتیجه ای تضاد و تقدیس ستیزه و خشونت  کردنجاودانه  ومطلق 

 ایناز  ومی رساند؛  جهانتنها ما را به آستانه تبیین آفرینش  مادهکم بر اقوانین عام ح بمثابه( دیالکتیک ۲

 ناگزیردیالکتیک  فلسفه ماتریالیسم که هستی را در ماده خالصه می کند، درلذا  ؛ ومرز فراتر نمی رود

 اند.م کارکرد راستین و سازنده خود باز میو از  شدهجزمیت  گرفتار

خود را یک  نگارش در آمد، به "مانیفست"سال پیش از  ۴ ، که"خانوده مقدس"مارکس جوان در کتاب 

 نیست. نمایانماده گرایی در این سه ویژگی . نمودو دیالکتیسین معرفی  واقع گرا()انسان گرا، رئالیست 

اصرار فراوان داشت با پسوند "نوین"  سازد، نمایانمی خواست ماده گرایی خود را که  همهر گاه  وی

اما مارکس پیر خود را نه رئالیست که ماتریالیست شناساند.  ؛خود را از ماده گرایان پیشین متمایز سازد

زمان  آن اروپایسامانه نظری نوینی متشکل از اندیشه های راهنمای یکی متولد شد،  پیرآنچه با مارکس 

که توانست جنبشی بود  "عمل انقالبی"، و دیگری پیوست آن با بود سوسیالیسم( دیالکتیک و ،)ماتریالیسم

تناقضهای بنیادی در دستگاه نظری مارکسیسم به شکل ، در انتها اما. گسترش یابنده در جهان پدید آورد

 . مارکسنداکشتالشی  وانحرافات و ضعفهایی در عمل بارز گردید و جنبش مارکسیستی را به بن بست 

 :خود معترف بود که

و بینش بورژوازی  روح ،روابط یافته که مشاغل، سازمانوازی ژجامعه بور بنیادفلسفی تعبیری است از  "ماتریالیسم

  ؛را بصورت فلسفه ماتریالیستی توجیه می کند"

تواند تبیین کننده  می و بینش بورژوازی را تبیین می کند، روح ای که روابط، فلسفهچگونه نگفت که  اما

 اجتماعیجدالی طبقات  پویشجامعه سوسیالیستی به  تحققبرای  ظاهرا وی ؟جامعه سوسیالیستی هم باشد

  :ساخت جداسفه برج عاج نشین را از فال ویسخن مارکس  این د.امید بسته بو جامعهانقالبی  تغییر و

 . آنرا تغییر داد" بایدتفسیر جهان کافی نیست؛ بلکه 

 به پرسشهای زیر پاسخ منطقی دهند:توانستند ن هرگزو مارکسیستها  مارکس اما
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 بیرون می آید؟  جهاناین "باید" از کجای تبیین ماتریالیستی 

 اگر جهان کور و بی هدف است چرا و چگونه می توان در جهت معینی "آنرا تغییر داد"؟ 

در یک جهان بی هدف ممکن است  اساساآیا  ؟ وتواند بود هدفمنددر چنین جهانی  چگونه کوشش انسان

 باشند؟  واقعیانسانی شده  تعییناهداف 

 کور و بی هدف است، امیدوار بود؟ تا چه اندازه می توان به نتایج کوششهای هدفمند انقالبی در جهانی که

 انگلس اما ؛اوستسیاست هسته مرکزی فلسفه نزد نشان می دهد که  بیگرا بخو عملمارکس  سخن

 حال، بهرآنرا "قوانین تفکر" نامید.  ورا منحصر به دو منطق صوری و دیالکتیک نمود  "نوینفلسفه "

   . فلسفه را به این مکتب بر گرداند نیاز سیاسیدر مارکسیسم حکم به بطالن فلسفه داد،  علم گراییاگر 

ایستاد و از نظم  مکانیکی، در برابر تبیین تصادفی ماده گرایی بدلیل پیوند با دیالکتیک این مکتب فلسفی

تضادهای  به و شمردبخودی  خود رانظم و تعیین شدگی و قانونمندی و تعیین شدگی جانبداری کرد؛ اما 

گرایی  ماده .ماند ناتوانهدفداری تکامل و بی تناقض  عقالنیتبیین  ازو لذا  ؛داد نسبت درونی ماده

 به اما؛ 72بدهد مسئولیتحس پیروانش  بهتا  گفتسخن  جامعه در "ضرورتهای تکاملی" ازدیالکتیکی 

منفی  پاسخ ،؟"تا انسان را در بر می گیرد هیدروژن از تکاملی جریانکل  هدفمندنظم و  ضرورت "آیااین پرسش که 

 ،"تکاملی هایضرورت"شناختی  هستی تبییناز مکتب  این ،! بدینگونهشد "تصادف"دست به دامن داد و 

! آیدمیان  هپای آفریننده و هدایت کننده بمبادا سر باز زد تا  بود، کرده مطرحبه انگیزه های سیاسی  که

 تکاملو ها  پدیده هستیگفتند که  و ندادایست تصادفو  نظممیانه در ما  "انقالبی"گرایان  مادهآنکه  خالصه

 بسیاربا شگفتی  باز است.بی هدف  و کور، خود بخودی امااست؛  مادهبر پایه تضادهای درونی  آنها

 جداسازییا  به نظم نادانیاز  رآمدهب مفهوم ذهنی) تصادف با (عینینظم از  آمدهبر امر) ضرورتگفتند که 

 !مناسبات دیالکتیکی اند؟ در (ها سامانه

 دینامیک حرکتماده  برایو می دادند  اصالتجهان  درتنها به حرکت مکانیکی مکانیسیستهای ماده گرا 

سامانه  یابیرون از پدیده  یآنرا به عامل "،منبع حرکت کجاست؟"در پاسخ به پرسش آنها  نبودند. قائل

به تصادف و اتفاق  تبیین مقامرا هم در کننده جهان ساز  تعیین تحوالتو همه  ؛وابسته می کردندمادی 

 مشخص گرایشیک  دارایو درون جوش ماده را حرکت اما دیالکتیسینهای ماده گرا نسبت می دادند. 

. نیست (از پیش تعیین شدهقابل پیش بینی )آگاهانه و هدفدار و  ،که هر چند نظم پذیر است دانستندتکاملی 

                                                           
گفتند که  لذا رود؛ فراتا مرحله فدا کردن جان در راه هدف و آرمان  انسان"مسئولیت "آن بود که  نیازمند حزبی انقالبیبرنامه های  پیشبرد  72

   ...ضرورتا به آگاهی رسید و ، انسانجریان تکامل در
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 .است و بی سرانجام ، کورکورانهتصادفیاین مکتب فلسفی  در مادهو قانونمند  دینامیک تکامل واقع، در

ژگی بنیادی ماده گرایان و ویجوهر مشترک همه  جهانبی هدف و بی معنای  ،یتصادفآفرینش  ،بنابراین

 درکهن یک سامانه  نظمکه گویند می  ""انقالبیماده گرایان . استبیخدایی  وماده گرایی  هایفلسفه 

 کلفلسفی  هایاما پرسش دهد؛ می یننظمی نوخود را به  جایشده و  نفی دیالکتیکی ماده تکامل فرآیند

 تحولیک  جزئیات تشریحد و نه ندر بر می گیرفرآیندهای تکاملی آنرا  و جهانهستی و از آغاز تا انجام 

  د:کننمی  طلبروشن  هاییاین پرسشها پاسخ ؛ وجداگانه بصورت را

 معینآیا سرانجام تکامل دیالکتیکی ماده بیجان، ماده جاندار و انسان بود؟ آیا این سرانجام هدایت شده و 

  است؟بوده قصد و غرضی در کار  "نفی در نفی"آیا از این همه بود؟  (قابل پیش بینی)

ولی هدایت و قصدی هم در کار  ؛تصادفی نبودهدیالکتیکی ماده  تکامل بود:و متناقض  مبهم آنها پاسخ و

 است! آغاز و انجامبدون هستی مادی داشته است؛ ولی کل  آغاز و انجامهر فاز تکاملی نبوده است! 

محدود است، بنا به منطق  مادهاگر هر فاز تکاملی  .انداز تناقضات بنیادی این فلسفه  برآمده پاسخها

آغاز و انجام دارد. بنا بر منطق مادی  جهانهم محدود خواهد بود؛ یعنی ماده  تکاملیریاضی کل جریان 

؛ اما فیلسوف پدیده پست تر به شکل پنهان وجود دارد درون، گرایش به کمال در ماتریالیستیدیالکتیک 

به چه انگیزه و قصدی می خواهد بداند که به این پاسخ قانع نمی شود و حقیقت جو  عقلچرا؟ می پرسد 

تحول دیالکتیکی )درون پاسخ که  این د؟نتمایالت عالی در پدیده های پست پنهان می شودر این جهان 

آیا "درون . نیست مسئله وجودپاسخ منطقی به مبین پویش پدیده های مادی است؛ دینامیک(  جوش یا اتو

 ،جوش" "درونتحول  آیاجوش" بودن تحول ماده آنرا بی نیاز از آفریننده و هدایت کننده می گرداند؟ 

آفرینش و  درجایگزین ضرورت  گاهتصادف را  ؛ وکورکورانه می سازدبخودی و  خودماده را  جنبش

  دچار تضاد درونی می شود؟ مادی پدیده چرا براستیسازد؟  میتکامل جهان 

 یکسو، از از یونان باستان تا اروپای معاصر()نزد فالسفه الهی غرب  جهانخدا و آفرینش  کیمکانی تبیین

ماده گرایان  شدسبب  از سوی دیگر،جهان  مادیتبیین  درگرایی مکانیکی  ماده ""ناپیگیری وتوانی نا و

خواهند  خدا( وجود )بدونآفرینش  مسئلهبه حل  توانا "دینامیسم مادهاتو "گمان کنند با توسل به  "نوین"

چنین استعداد شگفت  اولیهدر ذات ماده چگونه  و چرا گرفتند که رپرسش قرا ایندر برابر  آنها اما شد!

نیز از درون که است نه تنها قائم به ذات  شعورالو  جانیبمتغیر چگونه ماده است؟  بوده نهفتهانگیزی 

غایت و مدل  ومالک قرار دهیم، را آنها  دیدگاهاگر  !؟است گشتهرهبر  خودو تنظیم  خودخود آفرین، 

( اختیارو  عقل)با همه ویژگی های اساسی اش یعنی باید بپذیریم که انسان  ،ببریم مادهدرون  بهتکامل را 

در  راجرثومه آگاهی می توان  آیااما  !ه استوجود داشت (نخستین هذر) یهانیک هستهدر  "پنهان"به شکل 

در تأکید بر بی معنایی و بی هدفی و کورکورانه بودن  بوخنسکی ؟یافت آنذرات بنیادی  وفیزیکی  ماده
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هدف( را نیز به عینه به نمایش  بیدستگاه فلسفی )پذیرش نظم و قانونمندی  اینتکامل، تناقض ذاتی 

 گذارده است: 

، هماهنگ با عنایی دارد و نه هدفی؛ کورکورانهجهان دقیقا بگوییم نه م "همه این جهان گسترش بی هدف است...

 (. ۷۸)فلسفه معاصر اروپایی، ص  قانونهای جاویدان و حساب شدنی خود گسترش می یابد"

دارد نتوان تبیین  سهنف فیدیالکتیک  زیرا ؛استدیالکتیک با ماتریالیسم از جمع  ناشیتناقض بنیادی  این

 .استجهان بر  حاکمنظم و قانونمندی عام  تبیین وفلسفه تنگ و نامناسبی برای دیالکتیک  همماتریالیسم و 

؛ بی معنا هستندو  متناقض عباراتی ر شده"امه "تصادف همچون کورانه"تکامل کور"و  "هدف بی نظم"

ماجرای  پرانگیز و  شگفتداستان  مطالعه منطبق نمی شوند. جهانواقعیت نظم و تکامل بر  هرگز و

یند آفر ودستگاه آفرینش  نظمکه  دادنشان ما  بهسوم این نوشتار  ودوم  هایبخش درجهان  تکاملو  پیدایش

 مسئول موجودیماده از همان آغاز با این هدف خلق شد که  و هستند؛هدایت شده  وهدفمند  جهانتکاملی 

 درو  بیابد، "خدا یجانشین و یامانتدار" قابلیت، زمین ظهور کند در اختیارو  عقلو دارای  پاسخگو()

   د:ذارگبنمایش  به "کارهای نیک"از یکدیگر در  نگرفت پیشی باخود را  گیشایستتاریخی  یآزمونها

 آب بر اراده و فرمانش( حوزه) او عرش فرید و )در این هنگام(بیا 73دوره ششاوست آنکه آسمانها و زمین را در  "و

اگر )به آنها که  ؛ وکه کدامیک نیکوکارتر هستید را بیازماید شما تا این بود( آفرینش ازبود )و هدف  ماده اولیه خلقت()

و پاسخگوی اعمال خود خواهید )از مرگ برانگیخته می شوید  پسشما  که بگویی جهان را بی معنا و بی هدف می دانند(

 (؛۷ هود،) مگر جادویی آشکار" نیست که کفر ورزیدند گویند این )سخن( آنهاینه آ ، هربود(

نعمت "این جهان بر پا نیست مگر برای آنچه خدا بخاطر آن آنرا آفریده است؛ و آن چیز )هدف آفرینش( عبارتست از 

)اهداف( پاره ای نیز ؛ و )سرانجام( پاداش دادن در روز رستاخیز. و انسان() دادن، دچار کردن، و به آزمایش افکندن

  امام علی(   نامه)از وصیت  74پوشیده است..."دیگر که خود خواسته و راز آن بر ما 

هنوز مانع درک اروپا  درسده های میانه اسکوالستیسم نا آگاهانه  وبخودی  واکنش خودماده گرایی بمثابه 

اپارین( مانع از پذیرش این  عبارت"دست آفریننده توانا" )اثبات ترس از . است هستیفلسفی حقیقت 

 . استحرکت تکاملی  وهدفداری نتیجه منطقی و عقالنی نظم و قانونمندی حقیقت می شود که 

                                                           
هرگز " ایام "سته حال، بهر .دگرد می دوره و مرحله هم بر به ""یوم ؛ امااست "شش روز" متداولمعنی  بهم" اای "ستهکلمه  این عربی اصل  73

شش گانه  ادوار باشد. مبنای زمان بندی و زمان سنجی ی کهدر آغاز آفرینش نه خورشیدی بود و نه زمین که روز خورشیدی نتواند بود شش
 هاینکه آن شش مرحله یا دوره نیز ب ؛ کماناممکن است تقریبادیگر کرات  وهای زمان در کره زمین  واحد هسنجش آن ب و ابعاد نجومی دارد

  شناسی ما نمی باشد. کیهانبل تطبیق با دانش اروشنی ق
     
 متوجه به محدودیتهای شناخت انسان نمی تواند ه با و روشن نیست؛ نانسا برای آفرینشاهداف  همه ،آیداز سخن امام علی بر می  چنانکه  74

خویشتن  خلقتاین جهان بزرگ یا علت  آفرینش علت د توانست هرگزهلذا وی نخوا ؛و غیر مقدور است دشوارکنه پروردگار  درک بشر برای "چون؛ باشد

   .("طبیعی وجود خدا "دالیل ، مقالهسولد)آیبر نیکی در یابد" بهرا که جزء ناچیزی از عالم است 
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تضاد دو دسته از ماده گرایان در روشهای شناخت جهان است نه اصول ماده گرایی؛ ماده گرایان پیشین 

 مکانیسیست بودند و ماده گرایان نوین به دیالکتیک متوسل شدند: 

های ماتریالیستی کهن تر انتقاد می کنند، اما این انتقاد مربوط به ماتریالیسم "ماتریالیستهای دیالکتیک البته از نظریه 

  (.منبع )همان "در حد خود نیست؛ بلکه مربوط به فقدان عنصر دیالکتیکی است

ایندو ، جهانبه آفرینش و تحوالت  آنها نهاییپاسخ  و و ارزیابی دیدگاههای فلسفی سنجش مقامبنابراین در 

ماده گرایان نوین . شناختی است که از هم جدا می شوند جهانماهیتا تفاوتی ندارند؛ در روشهای  مکتب

زیست شناسی و جامعه شناسی  درکه بن بست پیش کسوتان خود را در پی پیشرفتهای علمی  ""انقالبی

کشاندند و نظم و قانونمندی  هاحرکت را از بیرون طبیعت و اجتماع به درون آن مبادیده کردند، اهمش

نتوانستند بفهمند که نظم  آنهااما . را جایگزین تصادف و اتفاق ساختندتکامل  مقطعیهدفمندی  وپدیده ها 

و این نیز ؛ است گرفتهبر  در از آغاز تا انجامو حرکت تکاملی آنرا  جهانکل  ،ضرورت و و قانونمندی

 ونمی تواند قائم به ذات  "ماده متغیر"بدنبال خواهد آورد. را تعیین شدگی  وو هدایت شدگی هدفداری 

 وبی هدف  هیچگاه همعینی  نظم ؛ ونمی تواند ناظم و راهبر خویشتن باشد "ماده بی شعور"باشد؛ ازلی 

 در 76"تصادف کور" و 75"ضرورت کور" میانماده گرایان دیالکتیک مآب . ند بودانتوو  نبوده معنابی 

 !تکاملی استوار ایستادند حرکت بودنکورکورانه  بربه جوهر ماتریالیسم  وفاداری با ولی ؛بودند نوسان

ذرات  ، فیزیکدیالکتیک اصول مکانیک، )قوانین دمتوسل شو کهشناختی  جهان ماده گرا به هر روش

سازگاری  هیچهدفداری  وبیخدایی  میان زیراگریزی نخواهد یافت؛ جهان از تبیین کورکورانه ، ..(و.

 کور تصادفیا  و ضرورتآن  کیفی – کمی گسترش و جهانبر  پذیرش ماتریالیسم و بیخدایی، با .نیست

"بی نظمی" علم  پیشرفتاما  !محروم می گردد هدفو  معنااز داشتن در هر صورت  ومی شود؛ حاکم 

 یمعنابا و مندهدف عینیرا از اعتبار انداخت و راه پذیرش نظم  بی هدف و مکانیکی کورتصادف  یاو جبر 

 بودند؛ ساختهآزاد  عامو قانون  ثابترا از نظم  ماده ،مکانیسیست وگرایان کهن  مادهگشت. هموار  جهان

 ماده دارد. "دلخواه" هایانتخاباختیار برخوردار بوده و  وهمچون انسان از شعور فیزیکی  ماده گویی

 مزینشعور و اختیار  صفترا به  فیزیکی ماده فشار دستاوردهای علمی، زیر ،""انقالبی گرایان نوین

ضروری  و منطقیآنکه این مقدمه به نتیجه  برای اما دانستند؛عام  قوانینو  پایدارنظم  پیرو البته و نساختند

 مادهبه  را صفات خدایی نگردد، منجر آنجانب اراده ای حکیمانه در ورای  ازطبیعت  امورتعیین شدگی 

    کردند! تبیینکننده  هدایتدهنده و  نظمنده، آنرا آفرین ونسبت دادند 

                                                           
 . (۵۵ ص طبیعت، و جامعه) "است حاکم کور ضرورت انسانها، فعالیت گرفتن نظر در بدون طبیعت در"  75

  
 . (۲۳۶ ص انسان، تا کهکشان از) "نیست ترتیبی و قانون تابع طبیعت"  76
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 از جهان است؟  جامعتبیینی  مادیآیا دیالکتیک 

دیالکتیک بمثابه عام ترین قوانین حاکم بر هستی مادی، تنها قالبهای تبیین  بخش نخست آمد، در چنانکه

در مرز میان  اصوال کهدیالکتیک توانا نیست. هان جتکامل  و آفرینشبه کار تبیین  ورا فراهم می کند؛ 

نه کمکی مارکسیستی  دیالکتیک اما ؛هفلسف همو  شدمارکسیستها هم علم  ، نزدعلم و فلسفه قرار می گیرد

 برایآنکه  با یدیالکتیکگرایی  ماده .بودفلسفی  پرسشهایبه  پاسخیبه پیشرفت شناختهای علمی کرد و نه 

 باز داده بود، تقلیلقطبی ناپذیر  آشتیمتقابل را به تضاد  درونی اتمناسب انواعساده کردن تبیین تکامل 

  :د کهقانع کننده به فیلسوف بده پاسخی توانستن

  پدیده ها گرفتار تضاد درونی می شوند؟ چرا

  ؟دنمی گیرتکاملی جهت  هاچرا پویش جدالی پدیده 

  را فراهم می سازند؟ تحول شرایطچرا عوامل بیرونی 

  ؟ثیر عوامل بیرونی استنیازمند تأشدن  فعالچرا تضاد درونی برای 

 .. .و

تنها هیچ  نهاحکام فلسفی صادر کنند؛ اما توانند  میبنام دیالکتیک  کهکردند  میگمان  یستهامارکس

پاسخگوی پرسشهای فلسفی  وتبیین آفرینش توانا به  ،مادی جهانولو منطبق ترین آنها با  ،دیالکتیکی

 وو مطلق  ازلیماده متغیر نسبی و ممکن را  که اصالت ماده، مکتبپیوند با  در دیالکتیک بلکه ؛نیست

ماده گرایی  احکام. می گردد دور یبسکارکرد واقعی خود نیز  از خود آفرین فرض می کند،و  نامحدود

 با ماده کثیر ومتضاد  کیبجدالی و تر پویش ستیز است. درعام دیالکتیک  وشناخته شده  اصولبا  اساسا

تضاد  که ،دیما دیالکتیک تابع نیزبنیادی  تضاد" "بی وط یذرات بس ؛تناقض است دراولیه"  "مادهازلیت 

جایی  اساسا همو اندیشه  مادهجانبه دیالکتیکی  دوت امناسب ؛ وبودنتوانند  حرکت می داند، أدرونی را منش

در  بنیادیساده و بی شعور  ذراتهنگامیکه  ،بنابراین برای اصالت بخشیدن به ماده باقی نمی گذارد.

آگاه و خالق و انتخابگر در  انساناز  سر خویش،تکاملی  حرکتبعبارتی  و، باال رونده هایپویش پایان

تضاد های درونی  معلولرا  انسان ظهورشد و  کننده هدایتای  اراده وجود منکرتوان  مین می آورند،

 تحول و جهش هر این روند شگفت انگیز تکاملی، در آنکه بویژه؛ دانستماده بخودی  خود جهشهای و

و پدیده ها  عمومیهم پیوستگی  اصلتوجه به  با. می شود بیرونی عواملمناسب  کارکردمشروط به 

پیوسته  تغییر و، پدیده یک تتغییر و تحوال درو معین عوامل درونی و بیرونی  هماهنگ، منظم کارکرد

 هماهنگ کننده و پدیده دیوار جدایی افکند "درون"و  "بیرون"میان می توان ن حتی این عوامل، جایگاه
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 در راهدفیابی  وجهتگیری  وتغییر و تحول  نتوانست "دیالکتیک "ماتریالیسم ،باری. شدمنکر  رایگانه 

 تاریخ اچربگوید که  نتوانستنیز  انسان تاریخی –اجتماعی  حرکتقلمرو  درحتی  و پدیده ها تبیین کند؛

 "ملت" مفهوم و "دولت" نهادفرو مردن  و" کمونیستی طبقه بی جامعه" به خوددر پایان تکامل دیالکتیکی 

 چهسرنوشت دیالکتیک در "جامعه بی طبقه کمونیستی" اینکه  و رسد؛ میاز خود بیگانگی ها  همهو 

 آفرینش است؛ ومعمای اولی ناتوان از گشودن راز هستی و  بطورکتیکی لگرایی دیا ماده ؟خواهد شد

آغاز  " ور بزرگجاانف"را در  "بیرونی مساعدشرایط " و "سنتز – تز آنتی – تز" تریادنمی تواند  امروز

 .دهد نشانو انجام جهان 

 نهای که  اراده؛ استهستی مستقل  یکآزاد  مطلقا ارادهماده نیازمند هدفدار  پیوستهتکامل  وپیدایش 

 ذات از آغاز تا پایان آفرینش از آن جدا نخواهد بود. و؛ پایان می رسدو نه کارکردش به  سستی می پذیرد

مطلق و یگانه هستی ضرورتا از هر دیالکتیکی بر کنار است؛ نه تز است، نه آنتی تز و نه سنتز؛ هرگز 

نسبی و مطلق  مفاهیماین نخستین شرط فهم  شود. نمیدیالکتیکی  جدالو هیچ پدیده ای وارد  طبیعتبا 

 : و... ؛مطلق نمی تواند ماده و در پویش جدالی باشد؛ ضد داشته باشد هستینزد یک فیلسوف است. 

 دانسته کرده ایجاد ها پدیده میان که تقارنی از. ندارد ضدی خود که شود می دانسته نهاده امور میان که تضادی از "...

 ضدیت سرما با را گرما تری، با را خشکی ابهام، با راوضوح  تاریکی، با را روشنایی. ندارد قرینی خود که شود می

 دور هم از را نزدیکها و نزدیک بهم را هم از جدا های پدیده. افکند وحدت و الفت متضاد های پدیده میان آنگاه و بخشید

 چسان و آنست؟ کننده جاری خود چیزیکه گردد جاری او بر چگونه و ندارد؛ جریان او بر جنبش و آرامش... کند می

... است؟ بخشیده هستی آن به خود چیزیکه در آید در هستی به چگونه و گردد؟ پدید آن درخود  آورده پدید او که را آنچه

 پس... نیابد انتقال گوناگون احوال در و نگردد حالی به متغیر... افول و زوال نه و پذیرد می تحول و تغییر نه خداییکه

 جهان پیدایش از پیش که همانگونه نیست؛ همراه وی با چیزی و است پاینده سبحان خداوند تنها جهان کار پایان از

 ساعات و سالها و اوقات و مدتها جهان نابودی هنگام( زیرا) بود خواهد مکان و زمان بدون نیز آنفنای  از پس بوده،

 پاینده چیزی اوست بسوی امور همه بازگشت که قهار یگانه خدای جز پس(. مکان و زمان نسبیتبیان )وجود ندارند 

  ؛(۲۲۸)امام علی، نهج البالغه، خطبه  "نیست

 نهج اول خطبه از" )بیگانگی به نه ولی است ای پدیده هر از غیر و یگانگی؛ به نه ولی است ای پدیده هر با خدا()"

 ؛البالغه(

 از نه و ،(ماده گرایی دیالکتیکی و "وحدت وجود" )نفی آنهاست در شود گفته که کرده حلول ها پدیده در نه خدا()"

  (.البالغه نهج ۶۴ خطبه از" )حکمت مشاء( یا)نفی مکانیسیسم الهی  نیست آنها از شود گفته که است دور و جدا آنها

 "تضاد"به یک سامانه  درونی تحول در مؤثرتقابلی  –انواع مناسبات تعاملی در دیالکتیک مارکسیستی 

 مقاطعیدر  جز همتضاد  از مارکسیستها درک اما. مصادره می شود" قطبی و آشتی ناپذیر "تضاد آنهم

دادن  تطبیقدر  بویژهآن  ینادرست. نداشترا  متنوعواقعیت پویا و  بااز تاریخ برخی جوامع قابلیت تطبیق 
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 زمینهدر  انگلسآنچه در قرن بیستم  پیشرفت علم بدنبال ؛ وبود آشکارهمان اول  ازطبیعت  نظامبه 

مثالهای کالسیک در ادبیات مارکسیستی چون  نمود. نمیدفاع  قابل ،بود بافته بهم طبیعت" "دیالکتیک

بیانگر وجه  هیچ بهبارهای مثبت و منفی، مشتق و تابع، عمل و عکس العمل، تجزیه و ترکیب اتمی و... 

 : یا زوج هستند جفتبیانگر  بلکهنیستند؛ طبیعت  درتضاد دیالکتیکی 

  ؛(۴۹ ذاریات،" )شوید( آفرینش حکمت) یادآور مگر تا آفریدیم)زوج(  جفت را چیز هر و"

"پاک است خدایی که پدیده ها را جفت آفرید؛ از آنها که از زمین می رویاند و از خودشان )انسانها( و از آنها که )هنوز( 

 (. ۳۶بدانها علمی ندارند" )یس، 

 بیانگر طبیعی یها پدیده درونمغایر در  وجوه بودن جفت ،هامارکسیست ی"دیالکتیک"پندار  برخالف

 در را پیشرفت و تحول ،آنهانه تضاد و ستیز  و ،(اکمال متقابل و همزیستی و تعامل) عمل وحدت آنستکه

 ،ظالمان بااجتماعی  یستیزها و در متن چالشها حتی جامعه انسانی نیز، در می گرداند. محقق طبیعت

  تحول و پیشرفت می شود. عاملکه  است "نیروهای مکمل" عملوحدت باز این 

اگر ماده  کدامند؟ هاپدیده  درشرایط تحول  و عواملاست که  بودهاین پرسش مطرح دیالکتیک  تاریخدر 

ماده  دروندر شرایط  وخالصه شود، ناگزیر همه عوامل  مادهدر  هستیو  ،ازلی و ابدی تلقی گردد

 ندهایآیفر یافت نمی شود! "کمال مطلق"ماده  درچون  شود؛ می مدلمعنا و  فاقد" تکامل"پس  .خواهد بود

 و انحطاط به تکامل از هم ؛ گاهگرایند می انحطاط هب گاه می روند؛ تکاملجانب بگاه اجتماعی  و طبیعی

 ماتریالیستی از دیالکتیک ها تغییر جهتو  ها گیریجهت اینپاسخ به چرایی . تغییر جهت می دهند لعکساب

پدیده های طبیعی و بویژه  حرکت مسیردر " امکان"سفه فال بقول وتحول  گوناگونبر نمی آید. جهات 

می تواند در  اجتماعی، سازمانیافتهیا یک جنبش  تخم پرنده، و بذر و می گیرند. قراراجتماعی  –انسانی 

تغییر جهت داده در می تواند  سیر کند؛ نیز تکاملی، پیروزمندانقالب  یکیا  جهت دانه یا جوجه شدن، و

قرار گیرد. در این جهتگیری و تغییر جهت، عامل بیرونی  ،و انحراف شکستیا  فساد، و مسیر انحطاط و

می تواند نقش تعیین کننده نیز بازی کند؛ کما اینکه انجماد عمیق و یا مومیایی کردن می تواند مانع از 

نه باید مرزی میان از تجزیه و تالشی درونی باز دارد.  کارکرد تضاد های درونی یک کالبد شده و آنرا

درون و بیرون پدیده ها و سامانه های طبیعی، اجتماعی و نفسانی نهاد، و نه نقش عوامل درونی را در 

از مطلق کردن تضاد ، قرار دادن دیالکتیک در جایگاه واقعی خود با باید؛ بطور اولی 77تحول مطلق نمود

                                                           
 یک درون در را...  کیفی تحول نقطه به رسیدن و کمی تغییرات ضروری رشد (آلتوسر) مارکسیستی دیالکتیک اصالحگران از برخی  77

 . بکاهند آفرینش تبیین از آن کردن دور با مارکسیستی دیالکتیک اشکاالت از تا اند داده جای" جهانی بزرگ ساخت"
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قویا پرهیز کرد. اگر نیروهای درونی یک سامانه اجتماعی به نبردی ن و تکامل آن جها آفرینشدر تبیین 

 فرساینده و ویرانگر روی آورند، جهت تکاملی تغییر می کند و کل سامانه به انحطاط می گراید. 

مطلق را  هستیناچار شد  اینکاربرای  اما بود؛ هخواست کمکتبیین آفرینش  برای دیالکتیکنیز از  هگل

تکامل خالصه اجزاء مادی قابل حذف و جذب و برای آن  ناگزیرو  ،بردبدرون ماده ه بدوا نسبی کرده و ب

 سمت مطلقی یگانه و بیرون از ماده )غیر مادی هتا هنگامیکه پویش جدالی ماده را بقائل شود! دیالکتیکی 

عرفانی باره دیالکتیک  در. داشت( ندانیم از تبیینات مبتذل گریزی نخواهیم و برکنار از قوانین دیالکتیک

ح رو"اگر بازی هگل با  و ؛داردبر ماتریالیسم قرار  نیزاین دیالکتیک  بنیانکه کنم  اضافه بایدهگل 

دیالکتیک هگل را وارونه  ادعامارکس برخالف را کنار بزنیم، ماده گرایی وی آشکار می شود.  "مطلق

 راهبردن خدا به درون ماده  با هگل .دانستپیشوای ماتریالیسم دیالکتیک  راهگل  توانمی  و؛ نکرده بود

 ... ساخت هموار (مارکس)خود  شاگردرا برای 

جزمیت ، دافتاپیشرفتهای علمی بویژه در علوم فیزیکی از اعتبار سایه  در فلسفه ماتریالیسمکه  هنگامی اما

 ماده یکجانبه رابطه ،تومآنکو نظریهپیشرفت  با همگان آشکار شد. بر مارکسیستیدیالکتیک و نارسایی 

ماتریالیستی کارکرد راستین خود را  هبا رهایی از فلسف دیالکتیک و رفت؛ کنارعین و ذهن و اندیشه یا 

 معرفت شناسی پس بیان کند. )عین و ذهن( راو اندیشه  ماده دو سویه تامناسبو منجمله توانست  ،بازیافت

تعقل از  ، ونمی شود شناخته "عین آینه"و بعبارتی  منفعلدیگر  ذهن زیرا هم باطل گردید؛ ماتریالیستی

 فلسفهیی از اره دیالکتیک با است. تعاملو  همکاری درتجربه حسی  بانخستین مراحل شناسایی 

 به "لمتقاب "تأثیرنیز ارتقاء اصل  ونظریه تتمیم و اکمال متقابل از میکروفیزیک،  جذب و ماتریالیسم

 ازتغییر و تحول ها را در تبیین  پدیدهرون یدرون و ب ساختگی مرز ،گی عمومی پدیده هاتاصل هم پیوس

 آورد. بیرونقطبی بویژه تضاد  وتضاد از انحصار  نیزمناسبات درونی پدیده ها را  و میان برداشت؛

نیستند که در پی نفی تز و آنتی تز حاصل شوند؛ دیالکتیک مارکسیستی  در "سنتز" ،متقابل اکمالتتمیم و 

خود را نگاه  پیشیندرونی یک سامانه اند که در آن وجوه مکمل هویت  مغایرمناسباتی میان وجوه  بلکه

 قطبی ،"کفر و ایمان" یا "حق و باطل" همچوندیالکتیک ماتریالیستی  در "اضداد" برابر، درمی دارند. 

                 دیگری بود. نفی یکی در گرو اثبات و ؛بودندآشتی ناپذیر و 

مایه  وحدت ؛ وبه افزایش کمی و کیفی آنها راه می برد توحید و برآیند نیروها دیالکتیکی،آزاد  عقل در

فراهم  راحرکت تکاملی  زمینه تنهایک سامانه هم  درونی تضاد شود. میسرزندگی و پویش و بالندگی 

ویرانی  ،مارکسیستی در دیالکتیک اما بود. نتواند آن یابیو جهت  حرکتعامل تعیین کننده  و می سازد؛

 .و وحدت نسبی تضاد مطلق است ؛ زیراگرددمی طبیعی و اجتماعی  یو مرگ سرانجام نهایی سامانه ها

است، چرا و چگونه "کمون آغاز تا انجام  ازاگر تضاد سرشت هر پدیده ای هرگز نگفتند که  مارکسیستها
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"جامعه بی طبقه کمونیستی"  چگونهو  چرا گرفت؟ لشک( تاریخ آغازتبیین  در اولیه" )پیشفرض مارکس

 د گرفت؟ خواهشکل )آرمانشهر تاریخی مارکس( 

فراهم کردن  به گردد، آزادسم و ایده آلیسم یماتریالهای یک بعدی چون  فلسفه اسارتچون از  دیالکتیک

 را آفرینشپیشرفت تبیین توحیدی  راه ،منطقی و تعقل آزاد علمدر پیوند با  و می کند؛ بسندهتبیین  قالبهای

 :توحیدی در تبیین زیرا ؛هموار می سازد

عوامل درونی و میان  ایمرز جدا کننده  لذا و؛ می کند کارخدا از درون و بیرون پدیده ها  اراده (۱

؛ ندکتعیین می آنرا  نوشتسر و بیجان مادهجهت تحول  خدا اراده میان نیست. درتحول و  تغییربیرونی 

 اراده الهی با آگاهی و اراده انسانی در هم می آمیزد. و  علمدر جهان انسانی  اما

ایندو وجود  یکجانبه میان وجودی() علیتی رابطهلذا  و ؛است اندیشه )عین و ذهن( ماده وآفریننده  خدا (۲

 یاتعامل  وهمکاری  نتیجه انسانی و اجتماع دانش تکامل لذا و ،نیست دیگریکننده  تعیین هیچیک ندارد.

  عوامل مادی و معنوی است.  نیزو  تعقلو  تجربهاکمال متقابل 

هدف  که ییو یگانگی خدا توحید. استیگانگی  ووحدت  درو هدایت کننده  آفرینندهو صفات  ذات (۳

       حرکت تکاملی است. در اصالت دادن به وحدت معنای به ،است تکامل دست نیافتنی ونهایی 

 جدالیپویایی  خودبه درون ماده و جهان  درهدایت کننده او  ارادهو  خدابرای نفی  ""انقالبیماده گرایان 

"جمع هم  را ضدین" دارد. "وحدتاجتماع ضدین در  ریشه مادهپویایی که  معنا ؛ بدینآن پناه بردند

ربطی به تضاد ها بر می گردد و  داده ذهنی سازماندهی بهاصل عدم تناقض  یکهحال درنقیضین" نامیدند؛ 

و تضاد درونی  ،تحول هرعوامل بیرونی را "شرط" همچنین  آنها ندارد.پدیده های عینی  دردیالکتیکی 

گاه یک تحول  در "شرط"این ثیر أت و؛ حال آنکه نقش دانستند ی تعیین کننده آن"مبنا"همواره  نیزرا 

است بگونه ای جهان  اینپیوستگی عمومی پدیده های  همبرجسته تر و تعیین کننده تر می شود. اساسا، 

روند  ؛ زیرامشخص کرد مطلقا را آنهادرون و بیرون  ودست زد  هاپدیده توان به جداسازی  نمیکه 

 درونی و "عناصر جابجایی حتیترکیب و  در تغییر باتواند  ، میو پیدایی نظم نوین کهن نظمفروپاشی 

    باشد. همراه تحول"بیرونی 

 یندهایفرآ وجنبش و تکاپوی ذرات در  راعلل و شرایط مادی توان  میپایه دیالکتیک ماتریالیستی  بر آیا

 از ای دستهپایه دستاوردهای فیزیک نوین دانسته ایم که وقتی  بر ؟کرد مشخص "نخستین "ابر اتمی

 احتمال دوآن  بابرخورد  ، درحرکتند در (ای بلورین ورقه بسمت) معین جهت در و سرعت با الکترونها
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 یا علت هیچ اما .78نیست ممکن دو به تقسیم و ؛بلورین ورقه از الکترون عبور یا انعکاس است: متصور

که  پرسش این و نیست؛ موجود بلورین ورقه با برخورد از پس الکترونانعکاس یا عبور  برایشرطی 

فیزیک )فیزیک میکرو در هنوز عبور می کند، یا شود می منعکس الکترون شرط کدامعلت و  چه به

مبنای تضاد  برتقسیم ناپذیر  بسیط هایالکترون حرکتاینهمه مسلم است که  با نیافته است. ( پاسخیذرات

متشکل  اولیه فیزیکی ماده تکامل و پیدایش ،مادهدرونی  تضادپایه  برمی توان نلذا  ؛ وبود نتوانددرونی 

 پیونداولیه دیدیم که از  مادهبررسی پیدایش  در تبیین کرد. "بزرگ "انفجاراز  پسرا  بنیادی از ذرات

 ونهارالکت بااین ذرات  اتحاد از آمدند؛ پدید نوترون و تر چون پروتون محسوسبنیادی  ذرات ،اکوارکه

از  و لی،آ یملکولهانجام اسنگین معدنی و سر عناصراتم ها  وحدتاز  باز و نیز اتم ها پدیدار شدند؛

مل بیرونی اودانسته شد که ع همچنین ...؛ وهستی در آمدند به حیاتییاخته های  همآنها  انسجامو  تالقی

ضروری  عامل نه تضاد درونی، ، و(...مغناطیسی  توفانهای طبیعت، نیروهای ها،، پرتوکاهش حرارت)

   .ندکننده این پیوندها بود تعیینو 

سامانه های بغرنج طبیعی و که است  آورده "خود آفرینی و خود جنبی ماده"در نقد  احسان طبری ،باری

، گرفتار حرکت دورانی و تکراری می شوند؛ و این (رو به باال)تکاملی  حرکتاجتماعی پس از مدتی 

)شناخت و سنجش  و تقدم عامل بیرونی حرکت حکایت دارد حرکتمحدود هر  انرژی()بر کارمایه 

 (.۲۳۴مارکسیسم؛ ص 

ر وآنکه ماده بیجان الشع باشد، مگراز جهان  ینمی تواند تبیین هرگزالیستی یماتر دیالکتیکآنکه  خالصه

     البته این تبیینی بغایت نامعقول است. نماید؛ و تنظیم و هدف یاب خودو  طراح را

                     

  "ماتریالیسم دیالکتیک"تناقض بنیادی در فلسفه 

بی معنا  ،نظم زیرا است؛ متناقضهدفمندی  انکار با جهاننظم و قانونمندی در  پذیرش ،گفته شد چنانکه

. جهت یگانه نیز مقصد یگانه و تعیین شده می طلبد سوی دیگر، . ازبخود نتواند بود و بی هدف و خود

 می نویسد: اس پیرو این فلسفه نش ، زیستپارینا

                                                           
 ماکس) "است محال جزء دو به آن تقسیم و ماند، می باقی تمام و یگانه چیزی بصورت همواره الکترون" از ذرات بنیادی هستی است: الکترون  78

 (.۴۳ ص جدید، فیزیک در جهان تصویر پالنک،
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"تکامل پروسه برگشت ناپذیری است. از اینرو غالبا به "تیر زمان" تشبیه می شود که فقط در یک جهت سیر می کند"؛ 

 :)حیات سرعت تکامل همیشه افزایش می یابد" همیشه کاهش می یابد. بر عکس ...با این تفاوت که "سرعت تیر 

 . (۱۹۷ص ، و تکامل آن ، منشأطبیعت

حاکمیت نظم و قانون جهان را  .بودتواند ن بی مقصدشتابان  وجهتدار پویش منظم  آزاد، عقلپیشگاه  در

و انگیزه  علل اما ..می کند؛ و پیش بینی به معنی هدفداری و از پیش تعیین شدگی است. پذیرپیش بینی 

 ناگزیرگرایان مکانیسیست  مادهدیالکتیکی را نیز همچون  یپیروان ماده گرای ،اجتماعی – سیاسیهای 

 شوند قائل" میان آنچه پیش از آمدن انسان رخ داده و آنچه پس از آمدن وی روی نموده است تفاوت عظیمی" ساخت

انقالبی گری و آرمانخواهی به گرایان نوین  ماده ،. باری(۳۳۴ ص کهکشان تا انسان، از جان ففر،)

 )گسترشدیدگاههای فلسفی  . پسمبارزه و فداکاری بود نیازمند شدیداامری که ند؛ آورد رویاجتماعی 

 سیستی مملو ازکادبیات مار و در عمل به فراموشی سپرده شد تکامل( ینفی هدفدار وکورکورانه جهان 

 درمارکس  پیامبرانهتنها پیش بینی های  . اینهمراه بود هم خاصی خوشبینیبینی هایی شد که با  پیش

و تعیین شدگی اتکاء  هدفمندینبود که به بیگانگیهای انسان  خودو دولت و از  طبقات پژمردنحتمیت 

 ":جامعه بی طبقه کمونیستی"چین نیز گفت که  انقالب رهبر ونگت مائوتسهاشت؛ د

 . "همچون بهمن با آوایی همچون رعد و تابشی همچون تندر فرود خواهد آمد"؛ "پرتو سپیده دم در مقابل دیدگان ماست"

 "طالیی "سینیتا پیروزی را در  نشستند "طالیی بامداد" یک تاریخینتظار الذا انقالبیون مارکسیست به  و

 جوامعپیروان ماده گرایی مکانیکی برای پیشگیری از پوچی و افسردگی روانی در  اگر !بگیرند تحویل

فلسفه  اینکردند که  می گمان ""انقالبیگرایان  ماده دست کشیدند، آشکاراز خدا ستیزی  عموما یغرب

یگانه  یدر پیروانشان ایجاد می کند که آنها را از خدا معنویکافی انگیزه های  اندازهبه  تاریخیدرخشان 

جانب  از "جامعه بی طبقه کمونیستی" تاریخیپیروزی  حتمیتراسخ بر  اعتقادآیا  ! امابی نیاز سازد؟

کم بر او قانون ح نظم اگر ؟نیستاز هدفداری ای  گونه اثبات ،لنینیسم –مارکسیسم  آموزگارانو  رهبران

جهان در  ، ودانست که پیش از پیدایش انسان باید دهد، می تکاملهدفمندی  از نشان انساناجتماعی  پویش

کم بر جهان اچند نظم ح هر در نظم و قانونمندی پیش رفته است؛ تکاملی حرکتنیز جاندار  وبیجان 

  تر است: پیچیدهعالی تر و انسانی 

"واکنشهای شیمیایی بی شمار که در موجودات زنده رخ می دهند، نه تنها با یک شبکه متابولیک بی همتا سخت 

همه این نظم به نحو همداستانند؛ نه تنها بطور هماهنگ به نظم بی همتای "خود نو سازی" دائم پیوسته اند، بلکه نیز 

 .)اپارین، پیدایش و سیر تکاملی حیات( ؟!"فته استتغییر ناپذیری به سوی یک هدف بی همتا جهت یا
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 هدفداری کردناگزیر  را دیالکتیک" "ماتریالیسمفلسفه  انپیرو دانش زیست شناسی، بدینگونه، پیشرفت

  :کننددر تطبیق با هدف نفی  را تصادفحتی  ؛ ونمایندتصویب  مقطعیبه شکل  را

آنها تطبیق یافته است. ولی البته این تطبیق  ختیبا کارکرد زیست شنا"ساختمان درون ملکولی آنها )آنزیمها( بطور کامل 

 . (منبع )همان پذیری نمی تواند بطور تصادفی در محلول ساده ترکیبات آلی پدید آید"

  (:؟!)بی معنا و بی هدف استدر کلیت  همچنانفرآیند تکاملی آن  وجهان با اینهمه 

. از سوی دیگر، می دانند "عقل کل"را بمثابه اجرا شدن نقشه از پیش مقدر  "تضمن مقصوداین ""ایده آلیستها 

اصطالح را )به علت فقدان اصطالحی بهتر( به منزله کوتاهترین راه مشخص کردن سمت سازمانبندی ماتریالیستها این 

 "تمام سیستم زنده به سوی صیانت ذات و خود باز سازی در شرایط محیطی معین بکار می برند

 (. ۶۴طبیعت، منشأ و تکامل آن، ص  :پارین، حیات)ا

 "بهتر اصطالحی" نبود خاطر هب را" مقصود تضمن" علمی اصطالح گرایان ماده که گویدمی  اپارین

 اصطالح چرا براستیاما . برند می بکار حیاتی های سامانه سازمانبندی همداستانی دادن نشان برای

 اینکه برای روشن است: پاسخ نشد؟ پیدا دیالکتیک مماتریالیس فلسفه پیروان برایعلوم  فرهنگ در بهتری

 مفهوماگر  حال .نیستموجود  برساند را! ؟"هدف بیکورکورانه و  نظم" که ای واژهقاموسی  هیچ در

دیگر  شود، دادهتعمیم  مادهتکاملی  فرآیندبه کل  نظم هدفمند()"تضمن مقصود" در فاز زیستی تکامل 

فیزیکی  مادهبنیادی  ذرات .کردتبیین بی هدف  وبخودی و کور  را خود جهانو گسترش  پیدایشتوان  نمی

 تکامل خلقت انسان()از پیش تعیین شده  هدفیبسوی  ،گام به گام و ،نظمی شگفت انگیز دراز آفرینش  پس

 سپستعیین کند و به مرحله  مرحلهتوانسته هدف را  نمی خود مادهاست که  محرز سوی دیگر از .اندیافته 

 باید کار نباشد، در آفریننده توانا" "دسترین اپاای بیرون از ماده و بقول  اراده اگر پس .بشتابد بسوی آن

 براستی آیا ولی .دانستشناسی و جهتگیری  هدفاستعداد انتخاب و  قدرتدارای  الزاما را شعور ماده بی

تا از داد  نسبت ماده( را به ...رهبری ،حکمت ،خالقیت ،اختیار ،علم)و انسانی  می توان صفات خدایی

 و ؟بود هود گرفتخ هبشعور چگونه این صفات را الو  بیجان ماده 79"دست آفریننده توانا" خالص شد؟

و اختیار  عقلو  حیاتبرخوردار از موهبت  را (لیآ و )معدنی شیمیاییعناصر  وواقعا ذرات  اپاریناگر 

جان  ؛ زیراگوید سخناز پیدایی جان و شعور در روند تکامل ماده  ستتوان نمی دیگر کرده باشد، فرض

 پس هم که در فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک ازلی است؛ ماده !استبوده  موجودو شعور همواره در ماده 

  !جان و شعور هم ازلی می شود

                                                           
پس از پیشرفت علوم طبیعی و بویژه فیزیک )نسبیت(، که بنیان ماتریالیسم دیالکتیک را لرزاند، ناگزیر ماده را دوباره تعریف کرد و  لنین  79

آنرا یک مقوله فلسفی و نه فیزیکی شمرد که "عبارتست از واقعیت عینی که مستقل از ما وجود دارد و در شعور ما بازتاب می یابد" )کلیات 
 (. در این تعریف جدید از ماده، حتی خداوند به ذات خود نیز می گنجد!؟  ۱۳۰؛ ص ۱۴ لنین؛ جلد
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 طبیعتتکاملی  حرکت در "نفی در نفی" دیالکتیکی قانون کارکرد بهدوم و سوم این نوشتار  بخشهای در

 نیازمندشده و جهتدار  هدفمند، هدایت تکاملی تتحوال ایندانست که  باید اما یافتیم؛ آگاهیجاندار و  بیجان

 و طبیعی فازهای تکامل تمامی در خارجیشرایط  و املوع حاکمیت اراده ای بیرون از ماده است.

 تمامیت در ""ماده ؛ پسداشته استدست کم تقارن  و ، تقدمدر هنگام تکوین پدیده و نظم نوین ، واجتماعی

ماده گرایان  .برد ماده" "دروننمی توان کارکرد خدایی را به است و  رهبریاز آفرینش و  ناتوانخود 

که به دیالکتیک )هگل( در تبیین آفرینش روی تناقض افتادند  بهاز آنجا  ،)مارکس، انگلس و...( "انقالبی"

 اما ...استچنین توانی  فاقداساسا خود نیز  بیانواقع گرایانه ترین  در حتیآوردند؛ حال آنکه دیالکتیک 

   : ریخت فروضربات پی در پی علوم نوین  در هم ماتریالیسم فلسفهپایه های  ستون

 باطلبویژه نظریه گسترش جهان  ودر سایه پیشرفتهای علمی  مادهبی نهایت بودن ماتریالیستی  اصل

لنین پس از کشف الکترون در کتاب "ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم" )ماده گرایی و سنجش  گردید.

که الکترون نیز جزء نهایی ماده نیست و بهمان یک پیش بینی ماتریالیستی مدعی شد  درگرایی تجربی( 

 هایبا پیشرفت !(۴۰۴ص  و سنجش مارکسیسم، ، شناختتم بی پایان است )طبریاندازه بی پایان است که ا

پذیری  تقسیماما  ؛هستندکوارک ها از  متشکلنیز و نوترون  پروتونشد که  دانسته، بعدی فیزیک ذرات

تقسیم  قبل اجزایی ریزتر بهتنها بهم تبدیل می شوند و  نیزکوارکها . تأیید نشد اتمپایان ناپذیری  والکترون 

. عناصر شده است نامیده( مرز واقعیت عینی و انتزاع ذهنی)" بعدی دیوار"از این نظر  کوارک نیستند.

گسترش "با اثبات  اما! نیستنامحدود  وجهان مادی بی پایان آنکه خالصه  و شیمیایی نیز محدود هستند؛

هر  ؛ زیرانامبرده از میان رفت ماتریالیستیو تفسیر از اصل  بازخوانی امکان هر گونه توجیه، "جهان

   گسترش نمی یابد. "نامحدود"می می داند که یعقل سل

 عامسایه پیشرفت نسبیت  در بود، الوازیهکه نتیجه تعمیم فلسفی نظریه ، و ابدیت ماده ازلیت همچنین

نخستین لنین و  خشم د.یگرد ، نفیبزرگ انفجارجهان و سپس  دارنظریه های گسترش شتاب به یناانشت

بیمورد  ند،افرو نش اندکی آنرایستی توانست لتنها یک تفسیر ماتریا ، کهمارکسیستها از نسبیت انشتاین

و  استوارای  بگونه نظریه این ؛ زیرانسبیت نیز راهگشا نگشت تئوریحتی تفسیر ماتریالیستی  اما نبود.

 "مدل نوسانی" امروز برگشت ناپذیر راه تبیین توحیدی جهان بر پایه اصول ادیان ابراهیمی را گشوده بود.

بر نظریه های گسترش  ماتریالیسم تطبیقکوشش در  آخرین نتیجه ، کهباز و بسته شدن پیوسته جهان()

 .هرگز ناجی ماتریالیسم نتواند بود ؛ وای در تجربه و تعقل ندارد پایه هیچ ،است جهان و انفجار بزرگ

واحد  همبتنی بر تمرکز ماده در نطق الزاماانفجار بزرگ و آفرینش ناگهانی ماده  نظریهرفته بود که  گمان

 پایه مدل نوسانی، بر ت همسان باشد.ابر آنستکه ماده همگن و در همه جه مفروضاین یکی هم  و ؛است

در  و جاودانه()پیوسته  لذا و یافت؛ نخواهد تمرکزدر یک نقطه  ماده ،است آنجا که تقارن کامل نبوده از
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 گسترشاثبات شده  نظریهتروپی و آن قانون بر تطبیق ضرورت ! امانوسان میان انقباض و انبساط است

زمانی در هر  برشکه شعاع جهان و  ساخت فرضنوسانی را ناچار از پذیرش این  جهان، مدل شتابدار

شعاع  هنگامیکه آفرینش هدایت میکند؛ آغازباز ذهن انسان را به  فرضیه این .یابدچرخه افزایش می 

، موجود در جهان یپرتو و آنتروپ تیمحدودتنها  نه ،بنابراین. میل می کرده است صفرجهان به سمت 

 یچرخه هامحدودیت  برگواهی  ماده را نفی کرده و ازلیت ناگزیر اما ناخواسته نیزیه فرضهمین  بلکه

گرایان متعصب را  ماده اثبات ازلیت ماده، در "مدل نوسانی" ناتوانی .است جهان یانبساط – یانقباض

شد  مدعی (۱۹۷۳) لریو جان این راستا، در هدایت نمود!آشکارا تخیلی  و تربجانب فرضیات بی پایه 

آنکه کوچکترین  ؛ بیمی رود از میان چرخهکه در پایان هر انقباضی همه قوانین و ثابتهای فیزیکی 

 نیز بر پایه احتماالت است! باره جهانبازسازی دو فرایند اطالعاتی از خود به چرخه بعدی منتقل کند!

 . ("From Relativity to Mutability" مقاله)

 و خلع سالح شده است؛ بکلی علمینوین  دستاوردهایدر برابر  و نامحدودی ماده( )ازلیتگرایی  ماده

کنار نهاده و بر پایه تجربه و  عجالتا راگرایی  دهما اصولاثبات  نیز "نوسانی مدل"پیرو  فیزیکدانان لذا

  گویند. می سخن انقباضی –انبساطی  یها چرخهودن بمحدود  ، ازاستقراء منطق

 بیخدایانگشود،  آغاز و پایان جهانکه علم بسوی  یاندازهای چشمفلسفه ماتریالیسم در سایه  ورشکستگی

آن  هایاصول پایه  و ماتریالیسم زیرا برد؛ فروفکری و روحی  هایبحران از عمیقیگرداب  دررا 

خدا  "نفی" ازلیت و نامحدودی ماده، "اثبات"در  آنها .بودتاریخ  دربیخدایان  فلسفیسنگر ترین  مستحکم

پرتو فیزیک سم در یفرو ریزی ستون پایه های مکتب ماتریال اما کردند. می جستجوهدفداری جهان را  و

پیدایش جهان و ساخت مدلهای تصادفی بودن  اثباتتالش در  به فرجامنا کوشش اینرا از  بیخدایان نوین،

 پنهان"، ، "سطحاستثنایی"و حالت غریب  و "نقاطچون  آفرینش محور تصادفبخودی و  خود تبیینی

مدل "همان اندازه بی پایه اند که  که کرد هدایت بنگ" بیگ کوآنتومی "مدل و  تدافعی خالء" "گرانش

 اما این نوشتار نیز نقد شده است؛ دراین مدلها آنکه  با بی پایان". دوریهای  "چرخه " ونوسانی های

 و اقتصادی –اجتماعی  ،سیاسی های انگیزهاساسا  فلسفهتاریخ  درگرایی و بیخدایی  مادهکه  دانستباید 

ه دانگیزه های نامبر کارکرد نبوده است. انسانیدانش و خرد  پیشرفتنتیجه  هرگز و نفسانی داشته است؛

در فرهنگ که  شاهدیمامروز هم  و است؛ شدهعقل  وعلم های  دادهگرایان به  مادهشدن  تسلیم ع ازمان

ماتریالیستی  تبییناز انسان و جامعه  همچنان فلسفی ماتریالیسماخ کوجود فروپاشی  با غرببورژوایی 

   .جدای از جهان نیست انسانیو جامعه  انسانآنکه  با می شود؛ ارائه

جهان  کلیتبیین  در جانبداری می کنند،جهان  درنظم و ضرورت  وجوداز  دیالکتیک مآب کهگرایان  ماده

در ادبیات  شدگی را منکر می شوند. هدایتو  هدفداری و پناه می برند "تصادف"تکاملی آن به  فرآیند و
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جریان تکامل ماده از ساده به پیچیده، و از کهنه به نو، بگونه ای شرح داده می شود فلسفی مارکسیستها 

بر اساس قانون دیالکتیکی نفی در نفی،  پیشتر آمد، چنانکهآنها  !کل این جریان پنهان بماند هدفداریکه 

 مادهمی کند؛ پس نیازی نیست که در  تعیین "گام به گام"و  "نقطه به نطقه"را ماده خود  جهتکه  معتقدند

با این ترفند  آنهاتعیین شده دانست. و و آنرا از پیش مقدر در راه دید انسان را  مقدم ذرات نخستین()اولیه 

 قدرتندانستند که  اما خدا به میان نیاید؛ پایمنکر شوند تا  خلقتهدفداری را در کل  اصلکوشیدند که 

ماده فیزیکی  کردن ، متصفگام" هب "گام " وبه نقطه "نقطه دادن، ولوبه ماده  شناسیو هدف  جهت تعیین

 حاکمیتخود )فرض  بنیادی تناقضبرای حل  دیالکتیکیماده گرایی  آموزگاران .استآگاهی  صفتبه 

بدینگونه  ؛ وشعور و بی شعور را در طبیعت برداشتند یمرز میان ذ ناخواسته، (جهان بر "بی هدف "نظم

دستگاه فلسفی  دروندر  هدف و هدایت مسئله حلآنها برای  نقض کردند. همنظریه های تکاملی خود را 

در زمینه دستگاه انعکاسات عصبی شدند.  پاؤلوفو کشفیات  دارویندامن "انتخاب طبیعی"  هخود دست ب

خالء پدید آمده بود که ایده آلیستها یک پیش از آنکه داروین قانون تبدل انواع را کشف کند،  اپارینبگفته 

کننده ای در بیرون  هدایتدیگر نیازی نیست بدنبال  "انتخاب طبیعی"با اصل با خدا آنرا پر می کردند. 

 :بگردیمطبیعت 

"تا زمانیکه هنوز داروین در باره راه پیدا شدن "تضمن مقصود" در موجودات عالی توضیحی عقالیی و مادی به کمک 

  طبیعی بدست نداده بود، اساسا اسرار آمیز و فوق طبیعی تلقی میشد"انتخاب 

 (. ۶۵ – ۶۶)حیات: طبیعت، منشأ و تکامل آن، ص 

حتی پیدایش  و فلسفه اساسی مسئله به منطقی و معقول پاسخی" کند می انتخاب طبیعت" که ترفند این اما

به  موسوم فلسفه. باشد نمیامر حقیقت جویی  در انسان ذهنی خالء کردن پر به قادر لذا و نیست؛حیات 

 مردمان بینی جهان از ،که مکمل ماتریالیسم در اروپای معاصر بوده است ناتورالیسم()طبیعت گرایی 

 براستی. دانستند می انتخاب قوه و شعور و جان دارای را طبیعت که است برخاسته باستانی و بدوی

 سراسر در حالیکه در زند؛ می آنها میان از" اصلح انتخاب" و جانداران شناسایی به دست چگونه طبیعت

 نیست؟ مند بهره خالقیت و ابتکار و ابداع و عقل قوه از ای پدیده هیچ انسان جز شده شناخته طبیعت

 آنکه بی است، رسیده انسان سرانجام و حیات به هدفمند تکاملی فرایند یک در که بیجان طبیعت بنابراین،

 هدایت خود از بیرون موجودی حکیمانه اراده و عقل جانب از باید باشد، اختیار و عقل از برخوردار خود

. بود نتواند طبیعت آن از شود می دیده طبیعت هدفمند نظم در که حکمتی و منطق. باشد شده تنظیم و

ت و پایندگی او قانونمندی طبیعت از ویژگی ثب نظم ،بودمیل و اراده طبیعت  مطابق انتخاب اگر ؛وانگهی

اگر  .متغیر می بود ،استیر یکه خود پیوسته در تغ یو اراده در طبیعت میل ؛ زیرامی گشت بهره بی

گرفت؛ و گردش شب و روز  یرا م یشدگ نییضرورت و تع یجا نیزاشت، امکان داز خود عقل  عتیطب

www.takbook.com



~ 215 ~ 
 

از جهان  ندهیبود و نظم ثابت و پا یم عتیطب ریپذ رییتغ یاراده و قوا ل،یمطابق م یاجرام آسمان شیو پو

 جهشهای ،شرودینگر(. یمصر قیبا زند امام صادقمباحثه  ل،جلد او ،ی)اصول کاف بست یرخت بر م

جهش های  البته. (۴۲ "، صحیات چیست؟)" می داند "طبیعی انتخاب"زمینه کارکرد  را مانند" "پرش

 ،بنابراین رقم می زند. را "طبیعت "انتخابکه  ؛ هدفیبه جانب هدفی معطوف باشند بایدپرش مانند 

بیرون از همچون منطق و حکمت  نیزهدف  و نمی کند؛ "انتخاب"به دلخواه  یاتصادفی  هرگز طبیعت

  .طبیعت است

تبیین  آنها بزرگترین معضل در بررسی و سنجش هر دو شاخه مکتب فلسفی ماتریالیسم دیدیم، چنانکه

، "انتخاب طبیعی" ،"انواع "تبدل ،"تصادف"چون تبیینی  مدلهایهیچکدام از  و ؛است بوده حیات پدیده

تنگنای  در اپارین .دنباشآنها  یگشا مشکلنتوانسته اند  تاکنون نیز ترمودینامیکی" "الزام و سامانی" "خود

 اما ؛نمایدبا ماده گرایان کهن مرزبندی  گرداند و مستثنیرا  حیاتگشته است پدیده  ناگزیرلوژیک ایدئو

"تضمن مقصود"  اصطالح .دهد جلوهبه جهان زیستمند  محدود و مقطعیهدفمند را  نظماست  کوشیده

اجتماعات یاخته ها و  نخستینویژه جانداران است؛ اما روند تکاملی از پیدایش عناصر و کهکشانها تا  البته

داشته خود  بایاری نظم و قانونمندی ویژه هر مرحله  هرا بهدف شناسی  ویابی  جهتانسانی همواره 

جهان  در اند؛ دادهشتاب و جهت  بیجان طبیعتتحوالت  بهها  کاتالیزور ،حیات پیدایشاست. پیش از 

پس  اند. گشتهاین مهم را عهده دار  رهبریو  ایدئولوژی همدر جوامع انسانی  و ها آنزیم زیستمند،

 ویژهبطریقی  تکاملیویژگی کل این جریان است و در هر فاز  معینبه سمت هدف  شتابگیری و جهت

با "انتخاب طبیعی" توضیح داده دانشمندان  توسطدر جهان زیستمند "تضمن مقصود" . اعمال می شود

 اما به سوء استفاده ماده گرایان انجامید.دلیل  بهمینگنگ و مبهم است و اندازه ای  تاکه  ؛ اصطالحیشد

چگونگی پیدایی و کارکرد "تضمن مقصود" و قوانین جهان، و تکامل  آفرینشدر تبیین  اساسیمسئله 

 ماده: استنظم هدفمند  و"تضمن مقصود" نیست؛ مسئله چرایی  حیاتتکوین و تکامل  ازویژه هر مرحله 

 کلی تبیینفاز  در ،پژوهش فلسفی هنگام؟ چرا و؟ در فرآیند تکاملی خود به کجا چنین شتابان روان است

 تشریحو  پژوهش علمی در تمرکز ،این مرحله از حقیقت جویی در داریم؛ و قرارتکامل جهان  و پیدایش

نیز آفرینش  ازو محدود  مقطعی اتنییتب حتی .باشدکننده  گمراهتواند  میها و رویدادها  پدیده جزئیات

نمی توان  ؛ ونمی شود دیدهدر وقایع نادر  تنها "دست خدا" .نیستکافی  هستیبرای دریافت حقیقت فلسفی 

فرض  کرد. اگر تکیهآن انگیز  شگفتساز و کار شرح جهان زیستمند و  در"تضمن مقصود" بر  تنها

جهان زیستمند  درولی  تحوالت سمت و سو می دهد، بهدر فاز زیستی تکامل "انتخاب طبیعی" کنیم که 

 ازبود و  کدامخود را با آن منطبق کند  یدهر گام کوشدر  طبیعتپرسش فلسفی اینستکه آن مدلی که  نیز

به حکم  و "تصادف"پایه  بر مدل هم وگونه های جانوری  هستی همدر ماده گرایی کهن،  ؟شد تعیینکجا 
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 آزادانهو  آگاهانهطبیعت  :نسبت داده شد "انتخاب طبیعت"در ماده گرایی نوین به  ؛ وشد میتبیین  "دهر"

جهتگیری  وشناسی  هدفو تکامل به  مادهذاتی استعداد مدل هم در خود طبیعت است!  می کند! "انتخاب"

 دادهچنان است که از خود بی شعورش انسان با شعور بیرون دارد  پنهانبر حسب الگویی که در خود 

نیز در آن وجود روان انسانی  واگر مدل در ماده اولیه بوده است دست کم باید جرثومه آگاهی !؟ است

 ازبا همان دید ماده گرایانه باید یک چیزی می داشت تا مطابق مدل درونی بجانب آن سمت و سو بگیرد. 

کرده و به  آشکارو  بارزباشد که در روند تکاملی خود آنرا  ""پنهاندر ماده اولیه عنصر آگاهی و روان 

 هایدر مسیرهای تکاملی در فاز هاانتخابها و حرکت چگونگی ،باری است. شدهمدل نهفته در خود نزدیک 

اگر علم امروز هم پاسخی نیافته  واست؛  علمپرسش فلسفی نخواهد بود؛ موضوع  محلهرگز گوناگون 

چرا پیوسته پدیده های نو و مسیرهای  :ستا جهان کلتبیین  فلسفهمسئله علم فردا احتماال خواهد یافت. 

 دستگاهشگفت تر  وکارکرد پیچیده  حتیحاکم بر جهان زیستمند و  شگفتنظم  تشریحبر سر  سخننوین؟ 

باالرونده  پیوستهو پویش  جهانآفرینش  تبیینبر سر  سخن نیست؛ ""انطباق درو اعصاب انسان  مغز

با اینکه توسل به اصل داروینی "انتخاب طبیعی" نیز نمی تواند تناقضی که این دستگاه فلسفی در  .آنست

اگر از ابهامات  و است. دشواردیدیم  چنانکهاین اصل نیز تبیین ماتریالیستی خود دارد را پاسخگو باشد، 

 . یین شده باشداین اصل داللت بر یک مدل دارد؛ و مدل نیز باید از پیش تع آن چشم پوشی کنیم،

زیستی  فاز در هدفداریو  جهتگیری، تعیین شدگی مسئلهفلسفی به  پاسخیگرایان سرانجام نتوانستند  ماده

نیز به عدم روانشناس پیرو ماتریالیسم دیالکتیک  ولز کی .80انتخاب می کند طبیعتآنکه گفتند  با بدهند؛

 معترف است: امکان هضم اصل "انتخاب طبیعی" در این فلسفه 

"از اشکاالت این اصل )اصل داروینی کنش متقابل ارگانیسم و محیط، یعنی همان انتخاب طبیعی( همواره داللت ضمنی 

 (. ۵۸)بسوی روانشناسی و روانپزشکی علمی، ص  بوده است" از پیش مقدر بودنآن بر 

 جلوگیری از شفافیتبه انگیزه  . ویگشود انسان انطباقی تجهیزات تفسیر با لوفؤپاگره کار را ظاهرا 

تطبیق  ویژگیبا نادیده گرفتن  وتعمیق اصل انتخاب طبیعی بجانب هدفمندی آفرینش در جهان زیستمند، و 

 :تفاوت قائل شد "تعیین شدگی" و "از پیش تعیین شدگی" میان ،طبیعت" "انتخابدر  انبهجدو  پذیری

(. او در حالیکه انداختبه دام تصادف می را  او"پاؤلوف این معما را گشود؛ نه با انکار مقدر بودن و تعیین شدگی )که 

 )همانجا(!  دار مانده بود، راه اجتناب از "مقدر بودن از پیش" را کشف کرد"وفا  دقیقا به رابطه علت و معلول

                                                           
 ماده یا طبیعت دیگر ای ماده یا طبیعت چنانزیرا  دهند؛ نسبت طبیعت به را خدا صفات شدند ناچاربا این سخن گرایان  ماده دیدیم، چنانکه  80

 .باشد کننده هدایت و طراح و داشتهو حکمت  منطق نفسه فی طبیعت که پذیرد نمی عقل !نامیدند چنان را خدا نیست؛
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 "غریزه"، که پیشتر "انعکاسات نامشروط"که  بودین بر ا دیالکتیک مآب انیگرا ماده و اپارین ،ولز پندار

)که مثال عطسه یا خارش چه واکنشی است و چه روندی در داده را نشان  "تعیین شدگی"، دنامیده می ش

با روشن شدن  وکرده است! را نفی  "از پیش تعیین شدگی"دستگاه مغز و اعصاب طی می کند( ولی 

گویی  دیگر نیازی نیست اصل انتخاب طبیعی را به از پیش تعیین شدگی تفسیر کنیم! ،ساز و کار غرایز

راه گریز را برای ماده گرایان  پاؤلوفتوضیح اضافی  و تفسیراصل داروینی "انتخاب طبیعی" با 

 استیافته  ، و نهایتا "دست آفریننده توانا"دیالکتیک مآب از پذیرش هدفداری و از پیش تعیین شدگی

 فهم و "تشریح علمی"که  بودندگمان کرده  آنها! (۱۰۶)اپارین، حیات: طبیعت، منشأ و تکامل آن، ص 

را نگرش کل گرایانه آنها  " وتبیین فلسفی"جای تواند  می طبیعیکنش و واکنش یا گزینش  یک اتجزئی

 از ،نیز هاجزئی ترین کنش در حتی، مون خوداریپ طبیعیتطبیق دو جانبه جاندار با محیط  اماگیرد! ب

"تعیین مفهومی و کاربردی میان  تفاوت هیچ، بر این افزون کند. میحکایت  قبلیطرح و برنامه ریزی 

 در "تعیین شدگی"به الزامات می خواستند  آنهااگر  و ؛نیست موجودشدگی" و "از پیش تعیین شدگی" 

 پذیرفته بودند.تبیین جریان تکاملی  در " راشدگیاز پیش تعیین " اصلد، نتن دهطبیعت  جزئیتبیین امور 

  .است "شدهتعیین  پیش از"و پیش نیازهای آن  نظم است، "تعیین شده"رویدادی که  مسلما

 

 دیالکتیک" "ماتریالیسم ارزیابیو  سنجش

رفتن از ترس  گرفتند. آنهار در میانه تصادف و ضرورت قرا 81بنا بر گفته خود فلسفیپیروان این مکتب 

 آفرینشرفتن به سمت تبیین توحیدی ولی از ترس  ؛نددماده گرایی کهن از نظم و قانونمندی دم زبه سمت 

در هر که  کردندادعا  همدر این راستا ند! دبه تصادف پناه بردر هستی "دست آفریننده توانا" مشاهده و 

  !هم ضرورت هست و هم تصادفپدیده و سامانه ای منجمله جریان تکامل 

 ضرورت و تصادف اضداد دیالکتیکی هستند که متقابال به یکدیگر مربوط بوده و هیچیک بدون دیگری وجود ندارد""

ضرورت را بپذیریم اتوماتیک تصادف را هم  اصلجهان  یتکامل یندآفردر  اگر)فرهنگ فلسفی(. یعنی 

آگاه  نا برای انسان که می کند داللت دیبر رخدا ؛ ومفهومی صرفا ذهنی است "تصادف" اما! پذیرفته ایم

مده از آبر که "ضرورت" بامفهومی هرگز  چنین تردید، بی ." استغیر قابل پیش بینی" نگر جزئییا 

 و می شود، فرض ""ممکن خود تصادف .باشدجمع نمی  قابل ،استجهان  تحوالتکم بر اح عینی نظم

در قالب هیچ  نیست، و هم (متن ضرورتها در آزادی انتخاب یکی از راههای موجود= ) "امکان"لذا 

                                                           
 بالعکس دوم نظر... نماید می تحویل تصادف به را چیز همه و انکار را ضرورت نظر دو این از یکی": آمده است " مارکسیستهافلسفی فرهنگ" در  81

 ."گرداند می بر ضرورت به آنرا و انکار کلی به را تصادفی گونه هر
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 "اضدادتصادف و ضرورت  اگر .استنقیض مطلق ضرورت  وستیز  نظم اساسا بلکه ؛نظمی نمی گنجد

 "یستی"نو  "هستی" همچون ایندو آنها چیست؟ سنتز تز است و کدام آنتی تز؟ کدام ،هستند دیالکتیکی"

بر پایه تصادف تواند هم  نمی آنتکامل  و جهان آفرینشتبیین لذا  و ؛نیستند جمع شدنی و نقیض یکدیگرند

 میانهدر  ""تناقض و ""تضادهای  مقوله خلطبا  کهدیالکتیک  ماتریالیسم ؛ وضرورتپایه  بر همباشد و 

 جهانتبیین واقع بینانه ای از تکامل  حتی نتوانست ،بود ایستاده ضرورت و تصادف()دو اصل نقیض هم 

 را( الپالسی) مکانیکیجبر و  تقدیر گرایی کور ، خطربه تصادف خودتوجیه تمایل آنها برای . باشد

ضعف  البته و ؛82()همانجا است هسستی آنرا نمایان ساخت هایزنبرگعدم تعین  اصلکه گوشزد می کردند 

اگر  هد بود.اتصادف گرایان نخو برای ینقطه قوت هرگز( مادی)الهی یا  یجبر گرایو  مکانیسیسم عقیدتی

سخن گفت احتمال  وامکان  از آن عینی نظم کامل شناخت عدم اعتبار بهدر یک محدوده خاص بتوان 

" تصادف"بطور اولی  و و احتمال، امکان هرگزتکاملی  جریانجهان و  یت، در تبیین کل)جهان ذرات(

ماده گرایان در اینجا امر بر ضرورت است.  وراهی نمی تواند داشت؛  است، عینی نظم نقیض اساسا که

آفرینش  کلدر تبیین  که)تصادف(،  کردندمی  نفی جهانجزئی  تحوالت تشریحدر  را "انقالبی" چیزی

حاکم است و در کلیت هدفمندی  وضرورت هستی در جزییات امور معنا که  بدین ؛بودند آن اثباتپی  در

و ، پذیرفت اشت جزئی احرکدر  راماده نظم و قانونمندی  کیمکانی یگرای ماده! هدفی بی و تصادفآن 

 اما ؛پذیرفترا هم محدود  ورا ژرفتر دیده و ضرورت و هدفمندی مقطعی  نظم یدیالکتیک یگرای ماده

از پیش تعیین شدگی اهداف  واز فهم هدفمندی کل جریان تکاملی  نیزرا مکتب  اینماتریالیسم  به الزام

که از ذرات پراکنده و عناصر  ندای عمل کرد بگونهقوانین طبیعت  چراکه نخواستند بدانند  . آنهابازداشت

میلیارد  ۱۴ تکاملی حرکتدر پایان  چرا؟ شعور و روان پدید آمد و حیات، شیمیاییو بی شعور  جان بی

طبیعت  بر ؛هستی را به پرسش کشید سراسر کهگشت  ظاهرانسان  بنامهمتایی  بی اندیشمند موجود ،ساله

 میان نوسان؟ بر آمد( خدا) جهانو هدایت کننده  آفرینندهجستجوی  در و ؛ط شدمسلو جاندار  بیجان

 وهدفمندی مقطعی  اثبات شدگی"، "تعیین از شدگی" تعیینپیش  "ازکردن  جدا و تصادف، ضرورت

توحیدی  تبیینو  هدفداری تکاملگریز از پذیرش  جهت ... همهکلیت درو نفی آن  عینینظم محدود 

 هب شعورالو  بیجان ماده تکاملضرورت را در که  بود آنجابزرگتر  تناقض .گرفتمی  صورت آفرینش

 مکانیکیجبر  و کور"ضرورت " به آگاهانسان  هایرفتارو  باورهاتبیین  در اما ؛کردندانکار انسان جانب 

 بسیار بزرگ است؛ البتهاین تناقض  !؟ستاندندانسان از  رااختیار پناه بردند و گریز  مسئولیت وسخت  سر

                                                           
 آفرینشخود بخودی  و تصادفی تبیین از خواهند نمی کهاند  شده کسانی سنگرگاه ،استتعبیر شده  نیز "نظمی بی" به که ،"تعین عدم" اصل  82

کرده  تأکید پالنک و انشتین ،هایزنبرگ قولاین مجموعه پژوهشی حتی از  در بارها تاکنون نانکهچ . ولیبپذیرند آنرا هدفدار نظم و شوند جدا
معنا  بی در عینیت )جهان واقعی بیرون از ذهن( وذهن ما انسانها معنا دارند  در هستند؛ عینیو نه  ذهنی مفاهیمی "نظمی "بی تعین" و "عدم ام،

کل گرایانه و یا شناخت نظم عالی و پیچیده یک  نگاهاز  هنگامیکه ،انسانها .نظم و قانونمندی و ضرورت حاکم است ، تنهاعینیت در هستند.
 بدامن دست می شوند، ..( ناتوانو. تاریخ،انقالبی در طبیعت و  جهشهای ،نجرثومه حیات و تکامل بجانب انسا پیدایش هان ذرات،سامانه )ج
       .آنهاست جهلواقع اسم رمز  در که تصادف می شوند بناممفهومی 
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اثبات  "اجاین"کنند و  نفیضرورت را  باید "آنجا"چرا  کهبخوبی می دانستند  آنها شگفت انگیز نیست! اما

در اثبات جبر در  و بود؛ نهفتهوجود خدا  ، انکارماده بسوی انسان تکامل درنفی ضرورت  در نمایند.

 فلسفهپایه های  ستونعلم  سرانجام ولی ...بودند معادهستی شناختی  پایهویرانی  بدنبال، جهان انسانی

     شد. گشوده تکاملتبیین عقالنی  راه کرد وویران  ( راازلیت و نامحدودی ماده)ماتریالیسم 

و تکامل جهان  پیدایشاز  متناقضتبیین  دوبرای  سنتزی ایجاد در نظری یدیالکتیک کوشش ماتریالیسم

آنها ندانستند  ولی؛ ( بودهدفمندو نظم  ضرورتبر  مبتنی تبییندر برابر گرایان کهن  مادهتبیین تصادفی )

 تضاد تصادف"" و ""ضرورت میان. ماند خواهدنافرجام  کوششین ا و که جمع نقیضین ممکن نیست

 و جهانحقیقت فلسفی هستی نیازمند تبیین  دریافت سوی دیگر، از. یالکتیکی نیست که قابل جمع باشندد

های  سامانه همهکه  تبیینی ؛استروی زمین  برآغاز آفرینش تا ظهور انسان آگاه و مسئول  ازتکامل آن 

          گیرد. براجتماعی را در  روانی و – ذهنی طبیعی،

گفتمان رایج دانشمندان  به و انجام جهان" "آغاز مقولهدیگر  ، امروزبزرگ علمی معاصر هایپی انقالب در

سنگینی که  . ضرباتدیگر مختص ادیان توحیدی نیست سخن این و است؛تبدیل شده نجومی  فیزیک

 و نامحدود می باشد( ابدی، ازلی همو ماده  ؛برابر با ماده است هستی= مکتب اصالت ماده )ماتریالسیم 

 "انفجار و "جهان "گسترش یه هاینظر پیشرفت و نتوم(آپی دو انقالب بزرگ علمی )نسبیت و کو در

 ویرانبیخدایان  تاریخیسنگر  بدینگونه،و  ؛فلسفی را بی اعتبار ساخت مکتب این کرد، دریافت بزرگ"

 در همچنان ادامه دارد. و الب فلسفی نیز بسی عظیم بودانق ایدئولوژیک این –سیاسی  پیامدهای !گشت

 بحران گرفتار جست، میری ااستو "ماتریالیسم دیالکتیک"بر پایه  ، کهمارکسیسم ایدئولوژی ،اولوهله 

چنانکه  اما هم ریخت. در با دکترین مارکسیستی اداره می شد، که کمونیسم، بلوکآن  بدنبال ؛ وشد مرگ

 کیگرایی مکانی ماده نوع یک فلسفی قوام گرفته بود؛ ماتریالیسمبنیاد  بر ری نیزاسرمایه د جهان ،مدیدی

 مفلسفه ماتریالیس ،در تاریخ ارنخستین بکه برای  بودداری جهانی  سرمایه این واقع، در .مدار تصادف و

 اما. آن توجیه کرد بارا  بورژوازی مصرفیو ایده های زندگی  اخالقیات ت،او مناسب خدمت گرفت را به

 بافروپاشی کمونیسم  و تگی ماتریالیسم فلسفیسنظام توسعه طلب و سلطه گر جهانی نیز بدنبال ورشک

بحران  و نظامییکسو دیوانه وار به تهاجم وحشیانه  از گشت.روبرو سیاسی  وعظیم اعتقادی  یک خأل

برابر  دراز سوی دیگر  و دست زد؛.. .و قومی ،فرهنگی ،دینی ،سیاسیابعاد  درسازی گسترده و ژرف 

 در آفریننده توانا" "دستتا  پرداخت آنها وارونهتفاسیر  بهو یا  ،کرد هسکوت پیش یا دستاوردهای علمی

            !  گردد تلقی نشده" "اثبات و "مبهم"و هستی خدا  ماندپنهان  همچنانهستی 
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 :هشتم بخش

 

  از ذهن   بیرونواقعیت مستقل جهان  ؛ انکارآلیسم ایده

 

 

معرفت شناختی  مکاتب اما می شود؛ نفیواقعیت جهان فیزیکی بیرون از ذهن انسان ، ایده آلیسم مکتب در

 انواعی خود ،ندمنکر را مادیجهان و  حواس ورایی واقعیت هر کهو فلسفی پوزیتیویسم و ماتریالیسم هم 

معرفت شناختی  مکتب( سوم ، بخشعلم فلسفه و شناسی معرفت) اول دفتر در .هستنداز ایده آلیسم 

حواس در برابر عقل  بهنگر،  یکجانبهمکتب  ایندیدیم که  و نقد و بررسی شد؛ حس گرایی() پوزیتیویسم

در نهایت به آنجا می رسد  اینکه و اصالت می دهد و تجربه حسی را برای شناخت حقیقت کافی می داند؛

مکتب معرفت شناختی نزد  این .می سازد محدودمی گنجد  انسان فردبه آنچه در حواس  را تواقعیکه 

را خواب و  انسانای که جهان بیرون از ذهن  فلسفه رویید؛ فرا کاملبه یک فلسفه  جرج برکلی اسقف

 باچند  هر اند؛ شده بررسی و نقدپیشین  دفتر در فلسفی و شناختی معرفت مکتب دو این .پنداردخیال می 

 خیال و خواب راحواس  و ذهن از بیرون جهان که را کسی توان نمی (وحی)و حتی  عقل و علمبه  توسل

 تجربی پیشرفتهای شتابان علم و روشهای پژوهش ،باری. ساخت آن داشتن واقعیت به متقاعد داند، می

 وجرج برکلی  باورهای را هم جبران می کرد، حواسیای طاکمبودها و خ که سده نوزدهم میالدی، از

فی او ن نقیضخود را  که در اینکار ماده گرایان نیز ؛ وو انزوا کشاند چالشآلیسم را به  ایده فلسفه کال

، فیزیک نجومی و علوم زیستی پیشرفت با . امامی دانستند، نقش پررنگی داشتند آشکاراصلی ایده آلیسم 

بهره  بادوباره یافت و  جانینیز  سنتی آن رقیب که به مکتب ماده گرایی وارد شد، سنگینیشکستهای  و

باشد! گرایی ماده  تبمک برای یجایگزین و تجارب تلخ ماده گرایان کوشید نوین یبرداری از نظریه ها

 :نوشت (آلیست ایده) جینز نیز، فیزیک نوین های نظریه از پس ،باری

 "است آمده در ذهنی مفهوم بصورت تنها جهان... نیست مادی بصورت تصور قابل جدید، فیزیک مفاهیم لحاظ از جهان"

 . (آمیز اسرار جهان)

 : نمود اعالم چنین توان می را مشهد – تهران هواپیمای سقوط ناخوشایند خبر دیدگاه، این پایه بر
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 در تهراننداشته  واقعیت شهر از وهمی مسافران از پر خیالی هواپیمای یک که شود می تصور اینگونه"

 خیالی مردمان و کرد سقوط واقعیت بی زمینی بر مشهد بنام ذهنی مفاهیم از شده ساخته شهری مسیر

نوین هم تا خود شخصا  یالبته پوزیتیویستها و! "اند شدهزخمی  و کشته نامبرده وهمی مسافران اند پنداشته

 !کرد نخواهند باوربسا  چه آنرا ،نبینند راشده  یاد دلخراشحادثه 

و کمبودهای حواس در انعکاس جهان بیرونی  خطایا، نفی واقعیت بیرون از ذهن در لیستهاآ ایده دستاویز

بواسطه حواسمان  مااست که  معتقدبه تبعیت از جورج برکلی  یحیی هارونملقب به  اوکتار آدنان است.

 وجود اشیاءحواسمان را خورده ایم و  یبآنکه فر حال بیرون از ذهن باور می کنیم؛ دراشیاء را  وجود

هارون یحیی  ؛ اماجرج برکلی کاری ندارم به !(۱۵۱ ص )شناخت خدا از طریق برهان، ندارند خارجی

علم  دستاوردهای ازمی کند و  قرآن استنادروش شناخت و خطوط راهنمای علم در  بهکه مسلمان است و 

بیرون از ادراک حسی  جهانیاست و  "خیال"یک  ماده که ادعا این می گیرد، بهره برای اثبات وجود خدا

فاقد  بالکل نیزعینی  نظم ،نباشداز ذهن واقعی  بیرون جهان اگر عجیب می نماید. بسیارما وجود ندارد 

هیچ نظریه  بنابراین، به هر قانونی تنها در ذهن و حواس کاشف آن حقیقت خواهد داشت. و معنا می شود؛

چگونه  پس پدیده و نه قانونی را کشف کرده اند. نه دانشمندان زیرا علمی نمی توان و نباید متکی بود؛

بر  پیوستهخداوند  آیا ،انگهیو هارون یحیی به نظم عینی هدفمند در اثبات وجود خدا تمسک جسته است؟

 کید نکرده است؟أت این نظمانسان در شناخت  توانایی نیز و بر آن حاکم عینی ، نظمآفرینش جهانواقعیت 

      .  (کنید مراجعه ۱۲ و ۱۰ ،۷ ،۴ بخشهای ،"معرفت شناسی و فلسفه علم" به)

است که در ذهن ما  تصویریمحسوسات یا  جهانواقعی بیرون از ذهن پیچیده تر از  جهان ،یدترد بی

و خطای حواس این حقیقت را نشان  کمبودهااصالح  باپیشرفت پیوسته دانش انسان  و شکل گرفته است؛

باز  ؛ وبر خیالی بودن جهان بیرون از ذهن نیست دلیلی چند ناقص، ، هراین تصویر اما است. داده

نده ااز ذهن را نمای بیرون و نظری واقعی بودن جهان تجربیروشهای پژوهش  بهبودپی  در پیشرفت دانش

منابع شناخت انسان )حواس  و ؛آمدبیرون از ذهن بدست نمی  جهان واقعیتبدون باور قبلی به  علم است.

غیر  در است. داشتهشناخت جهان واقعی و دریافت حقایق را  قابلیت چند محدود، نیز، هر و عقل(

طبیعت و  تجربیتحقیق  بهکید نمی کرد و انسان را أانسان ت شناختابع من توانایی بر خداوند اینصورت،

 .(چهارم ، بخشعلم فلسفه و شناسی معرفت) حقایق هستی و سنتهای الهی فرا نمی خواند فهم برایتاریخ 

 نالی پنداشتیخ جواز ،انسان ذهن درپیچیده چند بعدی  واقعیتو کمال  تمامانعکاس  عدمآنکه  خالصه

و عمل و  علم پایه ،از ذهن و حواس انسان بیرونمطلق استقالل جهان واقعی  انکار .نتواند بود واقعیت

پروری را جایگزین  یاؤو ر تخیل و و یقین را سست می گرداند؛ ؛ ایمانرا ویران می کند اجتماعپیشرفت 

ذهن  از پوزیتیویستها که منکر واقعیت جهان بیرون ویستها آل ایده سازد. میحقیقت جویی منطقی  وتعقل 
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 گسترهنظری و تجربی در  پژوهشهای لذا ؛ وباور ندارندبر جهان  حاکمنظم عینی  ، بهندحواس هستو 

 دانفیزیک !سازدمی دانند که هیچ حقیقتی را نمایان نمی  "سرگرمی ذهنی"یک  تنهاطبیعت و اجتماع را 

ورای  درجهانی  وجودنیازمند ایمان به  را انسان علم و عمل، نتومآکو نظریه واضع ،ماکس پالنک بزرگ

نظری و عملی  تکاپوی مستقل از ذهن و حواس انسان که مقصد نهایی جهانی است؛ دانسته ادراکاتجهان 

    :باشد میانسان 

 بیرونمستقیم ما  درکاز دسترس  که وجود دارد نیزجهان دیگری  ؛ بلکهاحساسها یگانه جهان موجود نیست جهان"

، معرفت ما از جهان تلطیف واقع، در .که هم زندگی عملی و هم کار علمی مدام ما را به آن احاله می دهد ؛ جهانیاست

آنچه را که موضوع پژوهش وی است  بایدچون جوینده  ؛ وهای نهایی آن سوق می دهدنامرا به کشف ساخت جوینده

ایمان استوار به وجود  این فرض می کند. مسلم معنای مطلق کلمه، ، بهیقی راحق یواقعی جهان موجودیت حقیقی بشمارد،

پرده  رازهاطبیعت عینی نزدیکتر شود و از  بهاندکی  هامیدش را به اینک و کار اوست، شرط در طبیعت مطلقذات  یک

دانشمند  تاز شخصی ... مستقل )جهان بیرون از ذهن و حواس انسان(جهان حقیقی  چون بر گیرد نیرو می بخشد.

نظری از واقعیت ساده  پژوهش.. .و معنایی عام پیدا می کند ارزش صورت پذیرد خاصیکشفی که بوسیله فرد  هر است،

 نامحسوسحقیقت ) طبیعیال عدما بحقیقت  بسوی می شوند( منعکسجهان واقعی در حواس  از)آنچه لوحانه 

مقصد وصول ناپذیر  بلکه مبدأ پژوهش علمی نیست؛ طبیعیالجهان حقیقی مابعد  .. پس.باال می رود طبیعت محسوس(

 (. استنویسنده  اینپرانتز از  درون ؛ توضیحات۹۶ – ۹۹ ص تصویر جهان در فیزیک جدید،) "آنست

و عقلی  حسیمنابع  یاری هب یا هی" تنها سایعیمابعد الطب یقیاز همه آن "جهان حق امروزانسان  شاید

 کتریآن نزد صحیحگام به گام به شناخت  یقیجهان حق نیبه وجود ا مانیبا ا اما؛ باشدکرده  دریافتخود 

  بر می گیرد. پرده یشتریب یرازها ازشود و  یم

و  یسمآل ایدهبه  معتقد هیچ تاکنون و عمومیت علم، بیرونی جهانوجود شک و انکار در حقیقت  با اما

. استفاده نکرده باشد دیگرانخود از تجارب  زندگی عملینظری و  کار درنشده است که  یافت مپوزیتیویس

خود را نقض  دیدگاه تجربه دیگری بهره گرفت، از وی آنکه محض بهکه  اینجاستنکته ظریف در  و

 :که استپیشفرض بنیادی را پذیرفته  زیرا این کرده است؛ توجه عقل سلیم" "ندایبگفته پالنک به  وکرده 

 بهگزارشهایی از جهان دیگری  ؛ بلکهجهان فیزیکی و مادی پیرامون را ایجاد نمی کنند خودحسی به خودی  "مدرکات

 مقاله به کجا می رود، علم ماکس پالنک،) نسبت به ما مستقل است" کامالما می دهند که بیرون ما قرار دارد و 

 .(۱۱۴ – ۱۱۵ "، صدارد؟ تواقعی خارجیجهان  "آیا

جهان واقعی بیرونی از جهان  استقالل ،آنو پیشرفت بی وقفه  علمی حسی انسانها به یافته ها ارتقاء

   است: دادهادراکات را نشان 
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هر قله  به ی دارد.مهمه پیشرفتهای جدید علمی دیده می شود که حل یک مسئله از اسرار مسئله ای دیگر نقاب بر  "در

توان با  نمیخود حقیقتی است استوار که  این ما قرار می گیرد. ماز آن در برابر چش پسدیگری  قله م،یای که می رس

ای که چشم انداز  پایهتکیه کردن بر  بارا  جهان بیرونی()و واقعیت  قتما نمی توانیم که این حقی و آن مبارزه کرد.

 ؛ تالشیچیزی بیش از اینست علم ، براندازیم. هدفبه توصیف آزموده های حسی می کند منحصرز کار افیزیک را از آغ

  (.۱۱۶ ص ،منبع همان) رسیدن به آن ممکن نیست" هرگزدائمی است برای نزدیکتر شدن به هدفی که 

 جهان اما باشد؛ میحواس واسطه این شناسایی  و نیست شناختبل ابیرونی مستقیما ق جهان تردید، بی

تنها حقیقتی  ، نهاین پیشفرض بنیادی پذیرش بدون است. انسانی منابع شناختو  ابزارهامستقل از  یواقعیت

با تردید  بی که ،نیزو اجتماعی انسان  علمیدستاوردهای  همه بلکه طبیعت و تاریخ کشف نمی شود؛ در

 از حاصل شده است، تاریخی – اجتماعیروند  یکدر  ونامبرده  پیشفرض ضمنیپذیرش آشکار و یا 

 دهد، تنمکتب معرفت شناختی خویش  یعمل الزامات به تپوزیتیویس یک اگر .گرددمی  ساقطاعتبار 

اگر حس گرایی  ؛ ورفت نخواهدباالتر  اشحسی فردی  تجارب ازسراسر زندگی اش  در اودانش  سطح

خواب و خیال  سراسراز ذهن را  بیرون عظیم جهانبدینگونه  و خود را به فلسفه ایده آلیسم ارتقاء دهد،

 ، فیزیکیتمامیت وجود اعتقادی زیرا نمی یابد؛ نیزمعیاری برای دفاع از عقیده خویش  و پایه هیچ پندارد،

               .شود می تبدیلو خیال  خواب بهنیز  خودشو اجتماعی 

، علمی فعالیت وثیر هیچ نظریه أت و نقش حتی وو سقم  صحت جهان بیرون از ذهن واقعی نباشد، اگر

ذهن نیز  واز خطای حواس اولی  بطور ؛ ونخواهد بودسنجش  وو اجتماعی قابل بررسی  ، سیاسیفلسفی

با  رارب انیست که بتوان تج انسانو حواس  ذهنبیرون از  واقعیت مستقلی زیرا نمی توان سخن گفت؛

: دارزش یکسانی پیدا می کنن و اجتماع طبیعت پهنه دراعمال انسانی  دیدگاهها و همه داد. پس تطبیقآن 

پیامبران  نکردند؛ کشفواقع هیچ چیز را  .. در.انشتاین و ،پاستور ،نیوتن ،کپرنیک ،رازی ،ارشمیدس

 انو ستمگر زورمداران و داده اند؛ن انجامکار نیک و ارزنده ای  هیچ پرست و پیشوایان حق و عدالتیکتا

عارفان  صلح" "مذهب به این پایه، بر .نشده اند مرتکب بشریتضد طبیعت و  برهیچ جنایتی  نیزتاریخ 

و  ظلم" ،"و شرک توحید" پرستی و بت پرستی"، "خدا ،"ایمانو  کفر" ،"و باطل حق": که یمرس می

 همه یست نیز،آلدیدگاه یک ایده  در! برخوردارند؟ یکساناز ارزش  .. همگی.و و وفا" "جفا، "عدل

 ییزیبا جنبهنظری به جهان بیرونی تنها  ؛ هردنمی پذیر شکلعالم حس و خیال  در فتارهاردیدگاهها و 

پایه تجربه  برانسانی  هر ! اماو بی نتیجه خواهد بود خنثیهر عملی در این جهان  و یافت؛ خواهدشناختی 

 و بوده و پس از او هم خواهد بود؛ نیز او از ذهن او پیش از بیرون جهانمی داند که خرد  وو دانش 

وجود داشته کم بر آن انظم عینی ح ومادی  جهان و حیات در کره زمین، انسانپیش از پیدایش  اساسا

از  پیش قرآن از آفرینش کائنات درکه خداوند  هنگامی .متفقند حقیقتبر این  وحیو  عقل و علم. است

 لذا ؛ وادراک انسان است ازبیرون  واقعیتی جهانکرده است که  تأکیدواقع  در آفرینش انسان می گوید،
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 محسوس مادهکه انسان را از است  نفرمودهدر قرآن  وندخدا آیانیست.  جایز ""مسلمانانکار آن توسط یک 

 ؟آفریده است ،انسان خیالو  وهم دررا  مادهنه و ، گل خشکیده بد بو و تیره()واقعی  و

گذر می کند و با ذات  عشق"مراحل "پس از آنکه از همه  "سالک"نیز وحدت وجود  ومکتب عرفان  در

چیز  هیچ می برد که جز آنچه اکنون بدان رسیده است )مقام خدایی( !( پی؟)یگانه می شود و  متحدخدا 

از همان  ؛ ووهم بوده است یکاینکه خود را موجودی جدا از خدا می دانسته تنها  وجود نداشته است!

از ذهن انسان وجود  بیرونو واقعیتی  نیجهادر مکتب نامبرده نیز ! آغاز وجودی جز خدا نداشته است؟

و  نقد ."جز خدا چیزی در هستی نیست"است که  آمده عارفانهای  هسخن به کرات در نوشت این .ندارد

  خواهد آمد.بخش یازدهم  دربررسی این مکتب 
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 :نهم بخش

 

    خدا مفهوم

 

 

قرار  تبییناتی ،پندارندو کورکورانه می  تصادفی بخودی، آفرینش را خود که ،الحادی تبیینات برابر در

این طیف نیز  در آفریننده و هدایت کننده می دانند.کم یک  دستمی گیرند که جهان را هدفمند و دارای 

 . ابراهیمی()ادیان شرک تا ادیان توحیدی  ؛ ازگنجند تبیینات گوناگونی می

 

  انسان به خدا اندیشید؟ چرا

محسوس جهانی  جهانچرا انسان در جستجوی خدا بر آمد و به این اندیشه افتاد که در ورای  براستی

نامحسوس است و کل هستی را آفریننده یا آفرینندگانی است؟ در دفتر پیشین گفته شد که اصول و احکام 

به  همو برخی عقلی )معقوالت( را برخی به تعقل در داده های تجربی، برخی به عوامل روانشناختی 

 فطرت درآنرا  ریشهضروریات اجتماعی نسبت داده اند. در باره مفهوم خدا نیز چنین است؛ برخی 

ساختار  کلیشناخت و تبیین  درفعالیت ذهن انسانی  در برخی ،انسان فردی تجارب و عام انسانی( )ویژگی

باور به خدا و  امابیرون از ذهن فعال انسانی می جویند.  درآنرا  همبرخی  ، وتعقل() محسوسجهان 

مفهوم خدا را به واکنش روانشناختی در برابر پیشامد یا مناسبات خاص خانوادگی و اجتماعی برگرداندن، 

به عمل آمده است. ملحدان  واصالت دادن به عامل بیرونی است که در تاریخ فلسفه توسط ماده گرایان 

تعقلی انسان از هستی مادی  –در روند تاریخی شناخت تجربی  متافیزیکخدا و  حقیقت آنستکه مفهوم

از کجا آمده است، همچون دیگر اصول  متافیزیکو این پرسش که مفهوم خدا و باور به  ؛بدست آمده است

، هرگز "جهانبر  حاکمنظم عینی " و "واقعیت مستقل جهان بیرون از ذهن" چون شناخت راهنمای عقلی

 از اطمینان با واز همان آغاز  . انسان کنونیو جامعه شناسی نخواهد یافت شناسیدر علوم روانپاسخی 

شده  یاددو اصل  بااین اعتقاد  و ؛یافتنیز اعتقاد  وندخدا وجود بهآن  عینینظم  وجهان بیرونی  واقعیت

 اگرواقع  در .برخوردارند یو هماهنگ واحد منطق نظریبرده و از یک  بسر درونیدر سازگاری  عقلی
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 همان ،باشد آزاد استثماریی شرک آلود نظامها یفرهنگه سلط ازجوی انسانی  حقیقت خرد و فطرت

آن هم خواهد  پروردگارخالق و  ، بهآن دارد عینینظم  و جهان بیرون از خود وجودرا که به  اطمینانی

محسوس ترین  واقعیتممکن است و استثماری  استبدادیمهای انظ یثیر فرهنگأت زیر انسان اما .شتاد

 نظامها این که بزرگترین فالسفه در کاری عقلی را هم انکار کند؛ احکام ترین بدیهی صحتپدیده ها و یا 

  انجام داده اند!

 پی مراحل تکاملی ضروری در که، به ظرفیت و توانایی ذهن انسان در شناخت حقایق هستیبه خدا  باور

واکنشهای  و او پیدایشاز  پیش از همان آغاز دریافت که جهان آگاه انسان. شود میمربوط  ،آمد پدید

مشروط و هدایت کننده آن  آفریدگارواقعیت داشتن  لذاو  ؛استاو نیز موجود بوده  نوع اجتماعی –روانی 

یرهای روانشناختی و متغ واندیشه دینی با عوامل  پیچیده اتمناسب. باشدنمی جهان انسانی  بهو محدود 

 تاریخی – اجتماعیروانی و  تجربه ،تردید بی و پژوهش علمی را دارند؛ وبررسی  ارزش جامعه شناختی

 وابسته هستی خدادر این نوشتار روشن شد که  . اماهستند تأثیرگذاردینی  تبیینشکل و محتوای  برانسان 

نوشتارهای بعدی نیز روشن خواهد شد  در و یست؛ن انسانی ثابت و متغیر جهان یو پارامترها عواملبه 

 "موضوع پیشتر ، کهگرایان ماده .اجتماعی است نظامهایاز تجارب روانی و  مستقل ه خداب باور اصل که

 هتنزل داد "مفهوم خدا"را به ریشه یابی  "خدا "وجود بحث و هسر ناتوانی دور زد از را اساسی فلسفه"

 اصالت تا ندگرداندبغایت ساده  نیزرا  اجتماعی –و مسائل روانی  یدین عقیده میان پیچیدهت امناسب ند،بود

را حل کند و به پرسشها و  "خدامسئله "نافرجام که هرگز نتوانست  ؛ کوششیخدا شناسی را انکار نمایند

 ؛یستنو محدود به جهان انسانی  مشروط وجود خدا پایان دهد. شانچالشهای نظری حتی در میان پیروان

ر شناخت حقایق هستی دانسانی  خردتوانایی جز  چیزیجهان انسانی هم  در خدا مفهومپیدایش  منشأ و

علوم  موضوعاتاز  " بیرونپیدایش مفهوم خدا أمنش"و  "وجود خدا"چون  مقوالتی ،بنابراین باشد. نمی

تفاوتها  وتنها می توانند ویژگی بینشهای دینی و تغییرات  نامبرده علوم .هستندو جامعه شناسی  روانشناسی

  و توضیح دهند. کنندرابطه با موضوعات خاص خود توصیف  درتنها  آنهم این حوزه معرفتی را در

را نیز در عوامل اجتماعی می توان  وتغییر کرده است؛  خداشناسییافته های عقالنی انسان در زمینه 

پایه اعتقاد دینی )خدا باوری( یا کال استعداد عقالنی و فطرت در این تغییرات دخیل دانست. اما  وحیکنار 

حقیقت جویی انسان را به فالن کمبود در خانواده یا فالن مسئله اجتماعی نسبت دادن نهایت ساده نگری 

نسبت به عواملی بیرون  خودبخودی. تنها باورهایی را می توان نتیجه واکنش و ساده سازی مکانیکی است

نباشند.  هستیو حقایق  جهاندر شناخت ذهن  ایناز ذهن فعال انسانی دانست که وابسته به قابلیتهای 

که اعتقاد به خدا را به عقب ماندگی علمی جوامع، ترس از آینده، و یا محرومیت های جنسی و  ملحدین

یک خرافه است و  جهانکه اعتقاد به خالق اجتماعی نسبت می دهند، پیشاپیش این فرض را پذیرفته اند 
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های  فرض"در میان لذا باید به دنبال علل مادی بیرونی )بیرون از ذهن فعال انسانی( برای آن گشت. 

 بررسیدر  ..(و. مارکس ،فروید، دورکهیم ،هیوم دیوید ،فویرباخ ،کنت آگوست) یانماده گرا ممکن"

 وهستی است  ساختاردر  یواقعیت "خدا کهد وش میدیده ن هرگز "ممکنفرض "این  خدا" مفهومپیدایش  علل"

 ه:حالیک در؛ "باشد می انسانیجهان  در خود عامل پیدایش مفهوم خدا

"خدا" بدرستی  که داشته باشد ددر هستی واقعیتی وجو استبر اینکه ممکن  ، مبنیزمینه هایی که برای این فرضیه "آن

رفتار مغزی  درهای تحریکی بسیار باال  یتوضع بهدارند بسیار بیش از زمینه هایی هستند که  وجود می شود، نامیده

 .(۳۴۲ ص خدا، ، مفهومباوکر )جان هستند" یمتک

مکتب اصالت ماده پارادوکس  و ؛وجود ندارد" "خداییاین بود که گرایان همواره  مادهپیشفرض بنیادی 

"اگر خدایی وجود ندارد؛ که دادند  میاز یکسو باید به این پرسش پاسخ  آنها: بود نهفتهدرست در همین نکته 

؛ از سوی دیگر این پرسش فلسفی که چرا و چگونه خدا خدا چگونه به جهان انسانی وارد شده است؟" فکرپس 

هستی سراسر ! در این مکتب، شتبه ذهن انسان راه یافت، اساسا در مکتب ماده گرایی پاسخ منطقی ندا

در هم انعکاس جهان بیرونی شناخت  ؛انسان هم جز ماده تکامل یافته چیز دیگری نیستمغز  ؛استماده 

 مغزاین مغز راه یابند. باید خدا و موجودات غیر مادی در ناساسا بنابراین پیشفرض ها،  .استمغز انسان 

 گرایان ماده توسل لذا .جهان بیرونی نیست درکه  اشدبداشته  را موجودیبه اندیشیدن  ییتوانا نبایدانسان 

 معقول، منطقی پاسخنتوانست  هرگزو اجتماعی  دگیاخانو –مناسبات، محرومیتها و انگیزه های جنسی  به

)جهان درونی  ذهن ،بر معرفت شناسی ماتریالیستی بنااگر  .باشد"ایده خدا"  توضیحبرای بل دفاعی اق و

)جهان واقعی بیرونی( بدانیم، "ایده خدا" تنها هنگامی به این ذهن راه می یابد که  عینانسان( را انعکاس 

وابسته به عواملی بیرون از ذهن  آفرینش توحیدیاگر تبیین خدا واقعیتی در جهان بیرونی باشد. وانگهی 

نتیجه فعالیت ذهن و نه آفرینش  یبخودی و تصادفت جوی انسانی است، چرا تبیین خود فعال و حقیق

و  هدایت ،هدف ،جهت؟ آیا عقل انسان توان ساخت مفاهیمی چون اجتماعی باشد –واکنشهای روانی 

کمبودها  تجربهرا در تبیین جهان جز بواسطه کمبودها و محرومیتها نداشته است؟ و آیا انسان بدون  مطلق

و یا ضرورت کور و بی معنا را از جهان می فهمد؟  تصادفتنها دگی و اجتماعی اخانو یو محرومیتها

تعقل و  علمو دیالکتیکی اش، با  کیاما چنانکه در نقد ماده گرایی دیدیم، این تبیین در هر دو فاز مکانی

منطقی بیگانه است. پس باید عواملی بیرون از ذهن فعال و حقیقت جوی انسانی را در پیدایش مکتب ماده 

خوردگی، یأس ، و یا سرطلبی غریزه گرایی، لذت جویی، ثروت اندوزی و برتریگرایی دخیل دانست: 

اگر عوامل روانشناختی و  .سازندمی ر ات و؛ عواملی که فطرت حقیقت جوی انسانی را تیره و نومیدی

نقش دارند؛ اما  ،خداجامعه شناختی تنها در تغییر و تحول بینشها و رفتارهای دینی، و نه اصل باور به 
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زیرکانه ماده  گریزرا زمینه سازی کرده اند.  83براستی تبیین مادی هستی و نیز شکاکیت نامبردهل عوام

 أمنش" مسئله ( بهمی دهد رفلسفه قرا و طبیعی علوم حوزهدر  راآنها  " )کهوجود خدا"گرایان از مسئله 

ییدی أت هیچ "جهانخودبخودی  وتصادفی  تبیین" کهمی دانند  نیز خودآنروست که  از ،"پیدایش مفهوم خدا

 "صورتتواند  می انسانی علوم در "خدا مفهوم پیدایش منشأ" پیرامون بحث اما ندارد؛ آزاد عقل و علمدر 

اجتماعی  ،سیاسیهای  انگیزه نیزو  ،عقلماتریالیسم با علم و  تضاددر عین حال  و تغییر دهد را مسئله"

 خاص" و یک تجربه دینی تعمیم"دانست که  باید، بر این افزون .دسازپنهان را مکتب  ایناقتصادی  و

     بوده است. (خدا شناسی)همیشه آسانتر از نقد اساس اعتقاد مذهبی  "مذهبیون و تبیینات مذهبی نقد"

 : انسانخالصه می شود جملهاین  در خدا" "مفهومتحلیلهای برون گرایانه و فرافکنانه ماده گرایان از 

 محدودیتهای پیش بینی نشدنی، آینده برای گریز از فشارهای محدود کننده مادی )گذشته برگشت ناپذیر،

 "پرده دیگر"، "جهان "،"خداچون  ..( مفاهیمیمرگ و. مسئله جبران ناپذیر، زیانهای ،مکانی –زمانی 

: آنستکه ،داده نشده اما تاکنون پاسخ ،مل برانگیزأپرسش ت اما برساخته است. را روح" "بقای و غیب"

ماده تنها انسان است که نمی خواهد به محدودیت های  این ،مادیهستی  ایندر میان همه پدیده های  چرا

 چرا؟ فراتر رود آنماده را بشکند و از  کننده محدود ظرفهد می خوا "پدیده مادی"یک  چرا تن دهد؟

 یک بجانبانسان  ذهن ،استچیز نسبی بوده  همه (بزرگ کیهان) فیزیکی – مادیدر حالیکه در جهان 

که انسان بود  نتواندجز این  پرسشها اینگونه بهعقالنی  پاسخ گراییده است؟ورای آن  درمطلق هستی 

در او دمیده شده  "خدا جانباز  روحی"ای صرفا مادی نیست و بگفته قرآن  پدیدهیافته کنونی  تکامل

 جستجوی. کرده است متوجه مطلق کمال و جاودانگی، نهایت بیدم خدایی است که او را به  همین و است؛

 قرار خودبهترین نشانه وجود را  انسان که خدایی است؛ انسان عقل و فطرت معلول او هستی فهمخدا و 

بود که  ممکن آیا شد، نمییافت  مادی جهاندر  "خدا "وجوداگر هیچ نشانه ای از  براستی ست.داده ا

 وای ماده گرایان رو چگونگی پیدایش مفهوم خدا ب أآن صورت منش در آیا و ؟دیپدید آ "مفهوم خدا"

 به اصول راهنمای عقلانسان  ،جهاناخت در دفتر پیشین گفته شد که در روند شن مهم می بود؟بیخدایان 

و  طبیعیکه تجربه  اصولی؛ دست یافتجهان واقعی بیرون از ذهن  استقالل و علیتی نظم و علیتچون 

شناسی و  خدا بهخود  اولیهاصول در مراحل  اینرا به سمت نظریه سازی هدایت کردند.  اواجتماعی 

 ، وافت و خیز پر تاریخییند آانسان در یک فر سرانجام ؛ وتبیینات دینی ابتدایی از ساختار جهان انجامید

 ،بنابراین دست یافت. یل توحیدیاص یجهان بین وهستی  حقیقتبه  وحیهدایت و  عقلتکامل در پرتو 

ویژگی  یا فطرتاز  جهانر اگدو پرور آفریدگارانسان به گفتگو در باره تمایل  وگفت که عالقه می توان 

 تعقل در هستی و جستجوی حقیقت آن زیرااو سرچشمه می گیرد؛  شناختی زیست ناپذیرتغییرو  عام

                                                           
 .کند شک آنها وجود در یا و انکار را هستی حقیقت و خدا انسان که گردد می سبب نامبرده عوامل  83
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، نتیجه آگوست کنتباور به خدا، برخالف توجیه ماده گرایانی چون  سوی دیگر، از. استانسان  خاص

و نظم عمومی آنست؛ نه نتیجه تفسیر و تبیین حوادث جزئی و پدیده های  جهانتعقل منطقی در کلیت 

ناشناخته  جزئیبدامن حوادث  دست! سست و منسوخ شودمادی آنها  علتفهم  وخاص که با پیشرفت علم 

و فلسفی ماده گرایان دقیق  علمی ادبیاتدر  اگر بوده است.بیخدایان  وشدن اتفاقا روش تبیین ماده گرایان 

 می شوند، ناتوانجهان  عقالنیتبیین یا و  ها رویداد علمیبینیم که آنها هر جا که از شناخت  می شویم،

می بینیم که  سوی دیگر، از می برند. پناه ""اغتشاش و نظمی" "بی و ""تصادف ذهنی مفاهیم به

، انشتاین ،کلوین ،فارادی ،نیتس الیب، نیوتن ،کپلربزرگترین دانشمندان علوم فیزیکی و زیستی چون 

، داوسون ،ادیسون ،فلمینگ ،مندل ،پاستور ،استنو ،آندرسون ،بویل ،دالتون، مورفی ،بوهر ،پالنک

. 84داشته اند و با پیشرفت علم این باور هرگز سست نشده استو... به خدا باور  یروکو، کارل ()الکسیس

 نیلز بوهر( و یناانشت آلبرت ،پالنک قرن بیستم )ماکسدر  فیزیکنابغه بزرگ سه  هرجالب آنکه  نکته

دانشمند  پاستور لویی اند؟بوده  معتقدخدا  بهنشمندان بزرگ اچرا د براستی خداوند ایمان داشته اند. به

  زمینه رابطه علم و خداشناسی گفته بود: درزیست شناس 

این بهترین پاسخ به  و؛ دانش بسیار انسان را به خدا نزدیک می سازد" ولی علم انسان را از خداوند دور؛ "اندکی

  "؟پاستور می توانست هم دانشمند و هم خداشناس باشد چگونه" بود که ژرژ پولیتسرپرسش 

 : داشت را برداشتهمان  نیزسی افلسفه و خداشن رابطه از کنیب فرانسیس

اطالع وسیع و عمیق از فلسفه  ولی را به انکار وجود خالق سوق می دهد؛ شخصساده و سطحی از فلسفه  "اطالع

 (. طبیعی وجود خدا" "دالیلدر مقاله  سولدآیبربه نقل از ) "نماید میرا متدین و خداشناس  شخص

شده  ارائهحقایق پژوهشهای علمی و فلسفی نیز به تائید  ؛ وحقیقت جویی اند امرمکمل هم در  عقل و علم

 در .هفتم(چهارم و  هایبخش و فلسفه علم، شناسیمعرفت )است  انجامیده (وحی)از سوی ادیان ابراهیمی 

   :ندمعتقد زیست شناس اندانشمند هامانسسیل  و وینچستر آلبرت، سیاعلم در خداشن نقشباره 

را بیشتر درک  وی و قدرت و صنع عظمت و شخص خدای خود را بهتر می شناسد و انسان می افزاید بصیرتبر  "علوم

مقاله  از) "مرتبه بر استواری ایمان می افزاید ، صدهاکشف تازه ای که در دنیای علم به وقوع می پیوندد هر می کند.

 ؛علم از ایمان"( "پشتیبانی

 مرغ"مقاله  از) شف من"ااست و بشر ک ع منواض خدا صدای بلند می گوید: با قانون طبیعی که کشف می شود، "هر

 .("ر و گلهااانجیرخو

                                                           
  "(.اجتناب ناپذیر "نتیجه مقاله ،نکوثر) د"یخدا ایمان داشته باش به کهناچار از آن خواهد کرد  را شما ، علمنیکو بیاندیشید "اگرکلوین  بگفته  84
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آنچه سبب سستی در عقاید دینی و معنویات در اروپای نوین شد، اخالق سوداگرایانه و لذت جویانه  ،باری

پیشرفت علم.  اصوالبوده است و نه از نظریه های علمی گرایان  مادهدلخواه  هایتفسیر و بورژوایی

 یدؤمعلم را  بنیادینعلمی و اصول  دستاوردهایآنکه  ضمن ،و شیمیدان آمریکایی ، فیلسوفلوندبرگ

اوهامی " ، واجتماعی" "کیفیت، "استبدادی "سیاستبه  بدرستیرا غرب  در خدا انکار وجود خدا می داند،

 بزرگ ادعای(. بردن روشهای علمی" "بکارمی دهد )مقاله  نسبت ،"که آزادی اندیشه را از انسان می ستاند

واقعیت هرگز  با ،استگرایی  ماده فلسفهدر وحدت با  خداشناسی وماده گرایان که علم در تضاد با 

آنها  نزدمعضل نظری  یک همواره اینکه چگونه دانشمندان بزرگ خداشناس بوده اند، و سازگار نیفتاد؛

پاستور می توانست  "چگونهپرسش را که  این ،"مقدماتی فلسفهاصول "در کتاب  پولیتسر ژرژ چنانکه ؛بود

آن  بهآنکه خود  بی ؛نمود مطرح شاگردانشبررسی  بحث وبرای  را ؟"عین حال متدین باشد دردانشمند و 

و گام به گام آنرا وادار به  به چالش کشید قرن بیستم ماتریالیسم را ازآنستکه علم  حقیقت بدهد! اما یپاسخ

 .می کردند مقاومتدستاوردهای علمی  برابر در شدیداحالیکه پیروان آن  ؛ درنشینی کرد عقب

 نگرشبوده است؛  گرایانهگرایانه و هم جزئی  آن از آغاز هم کل نظمو  پیرامون جهانانسان به  رشنگ

تبیین . انجامید جزئی به شناختهای علمی و هنری رشکلی به دیدگاههای فلسفی و دینی راه برد، و نگ

مارکسیستی باورهای دینی، که آنرا نتیجه استثمار طبقاتی )ترفند و نیرنگ طبقه استثمارگر و نیاز روانی 

طبقه استثمار شده( می داند، نیز بر واقعیت تاریخی منطبق نمی گردد. نه همه افراد طبقات حاکم بی دین 

 عهجام درعقاید دینی نقش مخدر را  نه همواره محرومان خداشناس بوده اند؛ و نه همواره ، وبوده اند

بازی کرده اند. وانگهی، ابزارسازی از یک باور دلیلی عقالنی بر بطالن آن نتواند بود. آیا آرمانهای 

 صلح و آزادیبزرگ اجتماعی انسان بدست سلطه گران روی زمین ابزار ستمگری و سرکوب نشده اند؟ 

 بدست اجتماعی عدالت و برابری و استقالل و ،غرب داری سرمایه بدست دموکراسی و بشر حقوق و

آیا می توان گفت که باور به این آرمانها به این  .، ابزار سیاسی بوده اندسنتی چپگرایان و مارکسیستها

دلیل بی پایه و ساخته دست آنهاست؟ اینکه آرمانهای بزرگ بشری پس از هزاران سال کوشش همچنان 

، در جهان انسانی خداه علت باور ببودن یا ساختگی بودن آنها نیست.  تحقق نیافته اند نیز دلیلی بر پوچ

 داشتهاو را دریافت بر خالف پندار ماده گرایان، جز آن نیست که خدا وجود دارد؛ و عقل انسان هم توان 

 . 85است

عقل انسان مسئله وجود را حل  بازمی گویند که با اعتقاد به خدا  برتراند راسلبرخی از مادیون چون 

 نمی کند؛ زیرا پرسش "علت جهان چیست؟" را می توان در باره خدا هم داشت: 

                                                           
 .است آمده نائل یگانه خدای درست درک به ،وحی ضروری کمک به و تاریخی، – اجتماعی روند یک در انسانی عقل که کنم تأکید بایدالبته   85

www.takbook.com



~ 231 ~ 
 

"اگر هر چیز باید علتی داشته باشد، پس خدای را نیز علتی باید. اگر چیزی بدون علت وجود تواند داشت، این چیز می 

ن ای دین" "فلسفهکتاب  در نیز هاسپرز ؛نیستم""چرا مسیحی کتاب  )از ؟!تواند هم خدا باشد و هم جهان"

اما هر موجودی به صرف اینکه موجود است، نیازمند  (.را عنوان کرده استنسنجیده  واستدالل پست 

بعبارتی دیگر  ؛ واست که نبوده و سپس به وجود آمده است آفرینندهنمی باشد. موجودی نیازمند  آفریننده

 محسوسچیز مادی به  آغازاز  نیز ی داشته باشد"علتچیز باید  "هراینکه  و علیتعقلی  اصل. باشد حادث

" اول "علتاندیش حکیم مشایی هم که خدا را  سادهحتی در ذهن  "علت خدا"از  پرسش بوده است. محدود

   است. نامعقول می داند، "کحرنامت "محرک و

دور  علمیمنطق  ازقرار می گیرند، شناسان  خداماده گرایان هنگامی که زیر فشار پرسشهای منطقی 

هستی  دراگر خدایی  مسلماپوزیتیویسم متوسل می شوند: خدایی نیست چون دیده نشده است؟! شده و به 

 باشد نمی تواند در حواس پنجگانه انسان بگنجد؛ آنچه در این حواس می گنجد جز پدیده مادی نیست. بگفته

 "توحید") است مخلوق بلکه خداوند نیست؛ دیگر گردد، درکحواس پنجگانه  بهخداوند  ، اگرصادق امام

 . (خدا ندید ابطال باب اول، جلد اصول کافی،؛ ۱۲۴ ص شیخ صدوق،

 و الهی" "فالسفهعمدتا از جانب  که یکی از دالیل بیخدایی درک نادرست حسی و یا تخیلی از خداست

دور  بسدر جایی شکل و شمایل انسانی  باگمان کرده اند خدا . شده است تقویتمتکلمان جزم اندیش دینی 

 برجستهدر لحظه آغاز آفرینش او  نقش؛ دکاری ندار همبه دنیای انسانها  و زندگی می کند "در آسمانها"

 سازفلسفی غرب از گذشته تاکنون زمینه  –تفکر مذهبی است؛ رد پایش در استثناها دیده می شود؛ و... 

 خداوند ،مسیحی –الهیات یهودی  نیزروم باستان و  و یونانبینش دینی  در. ستا بوده این نارساییها

غربی پس  جوانانمیان  بیخدایی دربه  گرایش یلاز دال یکی کودکانه تشبیهاین  و به انسان دارد؛ شباهت

 ابن تیمیهکرد و کسانی چون  نفوذبه جهان اسالم هم  بینشاین  متاسفانه .استاز اندکی تحصیالت علمی 

 ویرانرا  اسالم پیشوایانو  قرآن و استداللی سلبی شناسی خدابه این تشبیه نابخردانه کوشیدند  وسلبا ت

به انسان تلقی  دینی ارزشگذاریخدا به انسان را  تشبیه ""مدرن غرب مسیحی – یهودی اندیشمندان کنند.

ارزشگذاری  در .این تشبیه است وارونهانسان درست  به واقعی ارزشگذاریآنکه  ؛ حال()؟! می کنند

 یابد؛ می دست "زمین رویدر  وندخدا یجانشین"مقام  بهانسان به صفات خدایی متصف شده و  راستین،

خدا را  " غربالهی سفه"فال. تشبیه گردد انسان()نسبی  موجود به نابخردانه خدا()مطلق  هستیآنکه  نه

و برایش جایگاه و کارکردی در نظام هستی  دیدندجایگزین علل مادی و یا علتی در میان دیگر علل مادی 

 کیمکانیالهیات  بر بینش دینی یهود .هستند مخلوقات خداونددر واقع  کهند در میان مابقی پدیده ها دقائل ش

، برابر . درهدایت تحوالت بسته است در همدستش  واست  "العلل "علت )یهوه( وندخدا :استوار است

و اجتماعی از کلی تا  طبیعیهمه امور  مستقیمهادی  ودانند که ناظم  " میآسمانی "پدرخدا را  مسیحیان
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با پیشرفت  بودشده  دانستهخدا  تاکنونهنگامیکه علت پدیده ای که  ایندست خداشناسیها، در جزئی است.

در همین  ؛ وگردددانش روشن می شود، باور به خدا از میان می رود! و نقش او پایان یافته اعالم می 

 گفت:  آگوست کنتراستا بود که 

او را به محل انزوا سوق  ،حالیکه از خدمات موقتی او تقدیر می کرد دررا از شغل خود منفصل و  پدر طبیعت"علم 

  ؛داد"

 یافت. واقعیت کنت آگوست سخن وارونهباید گفت که  ،مربوط می شود امروزآنجا که به علم  تا اما

 نیزماده و  محدودیت بر و لرزاند راپایه های فلسفه ماتریالیسم  ستون میالدییستم بسده  ازعلم  پیشرفت

 نهاد و قدرتتکیه بر  با تنها یماده گرای ،امروزجهان  در یید نهاد.أت مهر جهاننظم هدفمند و هدایت شده 

 "زباله دان تاریخ" به کنونتا سهل است، که "گوشه انزوا" در ؛ وگرنهاست زندهآن  فرهنگی –ای  رسانه

بر این گمان  نیز غربینژادپرستی  ونظریه پرداز برجسته استعمار  رنان ارنست. افکنده می شد فلسفه

 :بود که

بیهوده مذاهب رفته رفته از سر آنها بیرون می  عقاید روشن شوند، و تعلیم یابند محضمنطق  وعلوم  درمردم  "اگر

  !"رود

 الحاد سیستماتیکاگر مراکز جهانی قدرت و سلطه به ترویج  است: درستنیز عکس این ادعا  اینجا در

آن یافته های درخشان علوم را به آگاهی  بجایآموزشی و رسانه ها پایان دهند و  نهادهای درو بیدینی 

خدایی که  ،باری الحاد رفته رفته از سر مردم بیرون می رود! وگرایی  مادهپوچ  ، عقایدرسانندمردم ب

خوانده  طبیعت" "پدر یاجانشین علل و اسباب طبیعی است بهتر است همان "پدر آسمانی" انسان و  شبیه

و علل به یک است و همه پدیده ها  محیطبر همه چیز  الیزالشعلم و اراده  بهذات مطلقی که شود نه 

 . نسبت از آن اوست

 :لوندبرگ بگفته

 دلیل ینیبهمین ترتیب و پیش  ؛ ووث و حصول آنهاستحدبینی  پیشو  طبیعیروش علمی تنظیم پدیده های  "اساس

و ترتیب و پیش بینی  نظمما منکر وجود خدا باشیم و در عین حال  اگر ل در طبیعت است.عامت یاراده خدا تأثیروجود و 

مقاله  از) و عقل سلیم است" منطققائل شده ایم و این برخالف  تضادهاقبول کنیم به بزرگترین  رادر امور طبیعی 

 . بردن روشهای علمی"( "بکار

 خواهد کند، جستجومطلق را در نسبی  هستی و ردبردا دستلق به مخلوق ااز تشبیه خ انسانکه  هنگامی

سرچشمه گرفته قائم به ذات  ومستقل  ،یندهبا همه متعلقاتش از واقعیتی پاجهان  ایننظم  وهستی دانست که 

  بی معنا می شود.زندگی  وهدف  بیکه بدون او جهان  ؛ خدایینام دارد خدااست که 
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 دالیل  ارزیابی

دسته اول  دالیلباید گفت که تاریخ فلسفه و ادیان  درشناسان و بیخدایان  خدا دالیلو ارزیابی  سنجش در

 و عقلی احکام برو  اند انهبین روشنعموما  ولی باشد؛ ضعیفو  نارساردی امو درگر چه ممکن است ا

دسته اول و رفتاری  بینشی ضعفهایمبتنی بر  مدسته دو استداللهای برابر، . دراستوارندمنطق ریاضی 

 :همراه است لجاجت بااساسا بوده و 

 ؛(۸ حج،) "مجادله می کند خدا روشن در )وجود( نوشتهدانش و راهنما و  بدونکه  هست از مردم کسی "و

و از آن روی بر  گذرندمی  هاآن بر یان(اخد بی) که آسمانها و زمین است در بسیار نشانه ها )بر وجود پرورگار( "چه

به خدا و نظم هدفمند هستی با منافع و عالیق آنها سازگار  باور ؛ زیراو تعقل نمی کنند تعمقآن نشانه ها  )در می گردانند

  .(۱۰۵ ،)یوسف ("نیست

 طبیعت نظم اصوال بیخدایان ،شدند متوسل و ضرورت قانونمندی ونظم  برهان بهخدا شناسان  هنگامیکه

نظم برخی  ندناشناخته مناامید به  باحال  عین درو  (دیوید هیوم)بی نیاز از ناظم دانسته  یاو  ذهنی را

بخشهایی از جهان  در را نظمی" "بی و ""تصادفند یدکوش، و اجتماعی حوادث طبیعی و سامانه ها

زیست شناسی  دانشکه  آنگاه !تبیین جهان( یمو مدلهای کوآنتو ماتریالیسم پیروان) ددهن نشان آفرینش

دو جانبه طبیعت  "تطبیق اصل و (پاستور) جاندار ممکن دانست موجودحیات را تنها از  یذپیدایش 

 پندار به ،کرد سستحیات بر روی کره زمین تکامل  وتصادف را در پیدایش  پایه نیز "جاندار و بیجان

 پیشرفتهموجودات "به دخالت یا  و (ریشترآن ) بیرون بهدر کره زمین را  حیاتبرده و  پناه و تخیل

در بیرون زمین چگونه پدید  حیات بگویندآنکه  بی ساختند؛ مرتبطتخیلی(  –نظریه های علمی ) "فضایی

 همچونرا " ازلی "مادهکه پرسش از علت  آنها آمده اند! پدید چگونهخود  فضایی موجودات آنیا  و آمد،

فیزیک و بویژه  ترمودینامیک دوم قانون هنگامیکه ،(راسل برهان)دانستند  می "علت خدا"پرسش از 

ازلیت و نامحدودی ماده  و نمود، اثباترا  جهان گسترش و پیدایشباره  در وحیهای  دادهنوین نجومی 

 پیدایی حیات" "خود، به میل خود ساخته شده" "ذرات ،بی علت جهان" "آغاز از لجوجانه باز نفی گردید،

حیات  و ماده پیدایشانفجار بزرگ و  رخدادند و نز می دم (...و اشنایدر، هاوکینگ ،هوگان ،اسمیت).. .و

محاسبات ریاضی امکان پیدایش تصادفی حتی آنکه  زا پس .ندرپندا میخودبخودی  و تصادفی راو انسان 

سی ازیست شن در هوشمندانه حیات در سطح ملکولی" "طرح و پروتئین را هم منتفی دانست ملکولیک 

نقش  بر لجوجانه باز ،(مایکل جی بهه) کوبیدتصادفی حیات  تبیینابطال نهایی را بر  مهر نوینملکولی 

 و !(...و هاکن، اشنایدر ،کلسو) دارند اصرارحیات تکامل  ودر پیدایی  "جهشهای تصادفی زنجیره"

 "هیچ" ازماده  آفرینشبر  منطق ریاضی )احتماالت( وو احکام عقلی علمی  پژوهشهایکه همه  زمانی

پوزیتیویسم ناب  به یید زدند،أمهر ت ()خداکننده  هدایتو  خالقوجود الجرم و  ،هدفمند آن گسترشو 
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ش خدا پذیر ؛ وآوریم ایمان آیددر نمی  یحستجربه  به که ییخدا به یمنمی توان :گویند می متوسل شده و

فریاد  را خدا" "بازنشستگیکه زمانی با کوچکترین کشف علمی  بیخدایان ؟...!سازگار نیست با منطق علم

 ملکولیو زیست شناسی  نجومیدر فیزیک  بویژههای بزرگ علمی  یافتهدر برابر  امروز می زدند،

از جانب کسانی  آنهم ،انکار و لجاجت همه این .اند زده ""نشنیدنرا به  خود و اند گرفته سکوت" "روزه

 معلولاساسا  الحاد مکتبسازد که  میآشکار ، 86آگاهندیاد شده  علمیدستاوردهای و  اکتشافات ازکه 

چون  یو نفسان اجتماعی سیاسی، عوامل ؛ واست بودهحقیقت جوی انسانی و  فعالذهن  از بیرون یعوامل

پیدایش  در نومیدی و سرخوردگییا  و جویی، لذت ،اندوزی ثروت گری، سلطه جویی، برتریو  غرور

مبرم  نیاز. است بودهاستوار ن منطقی تعقلعلمی و  پژوهش هرگز برمکتب فلسفی  این اند. بودهآن دخیل 

 لذت، مصرف گرایی راستینتبیین کننده  که ماتریالیسم، به (رالبلی داری سرمایهطبقه حاکمه جهانی )

بنیاد و لجوجانه  بی تبلیغدر  نهادهای آموزشی غرب و اصلی رسانه ها انگیزه است، فرمانبری و جویی

جز این دلیلی  ،امروزیو این سکوت سنگین ، گذشته قرونسرانه  سبکفریادهای  آن .استاین فلسفه 

رقابت "، "مصرف" آمیز جنون گسترشبدون شده امروزی  جهانیداری  سرمایه حیات تواند داشت. مین

زمینه تحولی بنیادین  ؛ وبه مخاطره می افتد "فرمانبری شهروندان" و غریزی" "اخالق"، مصرف در

کوشد  می ، مذبوحانهدرسم دایحاکمه جهانی که نیاز حیاتی به ماتریال طبقهدلیل نیست که  یب آید.فراهم می 

آیا ممکن است  ولی .نماید حفظفلسفی  ماتریالیسم مرگبارانسانی را در سقوط  اجتماعمادی انسان و  تبیین

 مگر کرد؟ تبیینماتریالیستی  رااو  تاریخی – عیحرکت اجتما وانسان  بتوانفلسفی  ماتریالیسمبدون 

اصالت ماده در جهان نفی  اگر حرکت تکاملی انسان در ادامه حرکت تکاملی ماده بیجان و جاندار نبود؟

 ،گزینشهاکننده  تعیین کماکان نیازهای مادی انسان )فردی و اجتماعی( و انگیزه ها چگونه شده است،

   توانند شد؟ تلقی او آرمانهایعقاید و 

  شد. خواهندبررسی  بعدیتر ادر دفو الحاد  ماتریالیسم اخالقی –ختی روانشناو ها و ابعاد اجتماعی  زمینه

 

 وجود خدا اثبات شدنی است؟ آیا

ند یمی گو یا خدا را قابل اثبات نمی دانند؛ وجود پیشگان عرفان شکاکان وجمیع و  متکلمان ازای  پاره

 بیاریآنکه  خالصه و ؛گردد" می شناخته عشق نیرویبه  "تنهاو یا آنکه  "ایمان آورد بایدتنها "

تجربی تنها  علوم تردید، بی توان خدا را اثبات کرد. نمی آنها در منطقی تعقلعلوم تجربی و  دستاوردهای

بر  علوم اینعهده  از اثبات خدایی که در حواس انسان نمی گنجد، و راه خداشناسی را هموار می کنند؛

                                                           
    (۱۴ نمل،)" نجام تبهکاران چگونه بودابنگر سر پس .دل به آن یقین داشتند درحالیکه  در روی ستم و سرکشی انکار کردند؛ را از (حقایقآن ) "و  86
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 ثمباح در ماده گرا و بیخدا انو زیست شناس هافیزیکدانتوجیهات  وت اتبیین بررسیو  نقد اما .آیدنمی 

  پرسش فراهم کرده است: این طرحزمینه ای برای  ،نوشتار این گذشته

بله و هم  هم پاسخ باید گفت: در ؟اثبات کرد ناباور به یک خدابراهین عقلی  با راخدا  وجودمی توان  آیا

 دارد: کافیو  الزم شرط دوور اناب وجود خدا به یک خدا اثبات نه!

 سیاسی،عالیق  و ایده ها)اجتماعی  یاو  نفسانی جبرهایدر اسارت  نبایدخدا ناباور  عقل :الزم شرط (۱

 جهان پروردگاروجود آفریدگار و  به عقل تصدیق .باشد (د هستندانیازمند الح که و اقتصادی فرهنگی

 و استثماری استبدادیمقدمتا از هوای نفس و منفعت جویی و فرهنگهای  عقلهنگامی ممکن است که 

، عقلی که در بند است و ؛تواند بود ونداست که تصدیق کننده وجود خدا عقل آزادتنها  این گردد. آزاد

اینکه چنین  تراشد؛ کما می "اشکال" عقلی هم براهینو استوارترین  یترین داده های علم روشن برای

 ،ههای علمی اثبات شد انسان، نظریهحواس  و ذهنرون از یب در ها پدیده مستقل واقعیتتواند  میعقلی 

خدا شناس  یک اگر نمونه، برای. (آلیسمپوزیتیویسم و ایده )عقلی را هم انکار کند  اصولترین  بدیهیو 

 ممکن بیخدایان، "خدایی نبود جهانی نبود تا کسی باشد و چنین تصوری کند اگر خدا قابل تصور نیست. "عدم: بگوید

  پاسخ دهند:است 

خدا )" !؟"عدم هر دو سخن بگوییم ازداری  معنینحو  بهمی توانیم  ما اگر عدم خدا مستلزم عدم جهان باشد، "حتی

 . (۶۶ ص بهاء الدین خرمشاهی، ترجمه ،"در فلسفه

است چنان اسیر عقاید پیشینی و انگیزه های نفسانی و اجتماعی باشد  ممکنخدا یروشن است که ب بخوبی

 علم هنگامیکه باز نیاورد! ایمانبه خدا  ؛ امافیزیکی محسوس را هم انکار کند جهان واقعیتکه حتی 

فلسفه ماتریالیسم را به سینه تاریخ و  گذارده صحهآن  نظم هدفدار و طبیعت ناگهانی آفرینشفیزیک بر 

  د:نگوی می ،اندوه و خشمترکیبی از  درو  ،عمیق نگرانی بایخدا ب انفیزیکدان ،چسباند

 به ،ادینگتون) ؟!"برای من زننده استلحاظ فلسفی فکر بوجود آمدن طبیعت با این نظم و ترتیب و در یک آن  "از

  ؛(۲۱ ص ، رانقل از کتاب معجزه کائنات اثر ادنان اوکت

علم ادعایی را مورد اثبات قرار داد که از سوی منابع  ؛ زیراانفجار بزرگ برای آتئیست بسیار ناراحت کننده است مدل"

اعتراف می  ؛ ولیباور دارم را مهنوز هم آتئیس من وجود سرآغاز برای کائنات. : ادعایدینی مورد حمایت قرار گرفت

 .(۲۴ ص ،منبع همان،فلو آنتونی) ساده و راحتی نیست" کارانفجار بزرگ  تئوریکنم که دفاع از آن در مقابل 

از سرآغاز جهان  مانند دین به نیز علمحالیکه  در همچنان آتئیست است؛ فلوای  به چه انگیزه براستی

بر این گزاره نیست که  اثباتی فلوسخن  آیا برهان عقلی بر بیخدایی دشوار گشته است؟ و سخن می گوید
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و اجتماعی داشته  سیاسی بیخدایی انگیزه های نفسانی، و نبوده اند؛ بیخدایی هرگز علل ددانش و خر"

   ؟"است

 است، دانسته ناممکنمنطق ریاضی پیدایی و تکامل حیات را در نبود اراده ای هدایت کننده  هنگامیکه

پیش پذیرفته شده فرض  ازیک حکم جزمی  مطابقآمریکایی  یخدایبشناس  زمین استوکس ویلیام باز

برخالف منطق  درست را صفر" "احتمال ؛ اماداند می لحاظ علمی غیر قابل قبول" "ازخدا را وجود 

 :()؟! سازد می قبول" "قابلحاکم بر پژوهشهای علمی  ریاضی

سیتوکروم است که برای ساخته شدن آن بصورت تصادفی احتمال  پروتئین از پروتئینهای ضروری برای جانداران، "یکی

قبول نمودن فرضیه دوم  کهساخته شدن آن یک نیروی فوق طبیعی دست داشته است  برایاینکه  .. یاصفر وجود دارد.

    . (۶۶ ص ،منبع همان) ؟!"اینصورت باید فرضیه اول را مد نظر قرار دهیم در از لحاظ علمی غیر قابل قبول است.

نه کشف حقیقت فلسفی  و هر قیمت، به زنده نگه داشتن الحاد و بیدینی شانحیاتی  مسئله کهبه کسانی 

 . کرد اثبات تعقلی –تجربی  روشهایو  یهای علم دادهبا توسل به توان وجود خدا را  نمی هستی است،

تجارب پایه  بریا  و مفروضپایه احکام ذهنی پیشاپیش  برید اعقلی خدا شناس نب براهین :کافی شرط (۲

احکام و تجارب وجود خدا که خود  ندر ای زیرا باشد؛ استوارعاطفی افراد دیندار  وروانشناختی  فردی

آغاز تا  زکه ا "صدیقین"(. براهینی ویژهبراهین  مثالشود ) میشده فرض  ثابت ،است موضوع بحث

بسا  چه و و متزلزل هستند؛ سست بیرونی ندارند، واقعی جهاندر  محکمی پایه و مانند می ذهنانجام در 

همان اندازه  براهین تعقلی، اینگونه –شناسی تجربی  روش در ریخت. خواهند اشکال فرویک  طرحکه با 

 )محبت والدین –توضیح اعتقاد انسان به خدا بر پایه رابطه کودک  در فرویدکه برهان  ندسست و لرزان

 یک اصل عمومی راهنما، بعنوان ؛ وشوند آغازمبانی مشترک  واصول  ازعقلی باید  . براهینو ترس(

گسترده ترین پایگاه تجربی برخوردار  از ،حکمای مشاء و متکلمان جزم اندیش فرضیاحکام  برخالف

 هکه در برگیرند "عقلی اصول" .(آغاز تاکنون در بر بگیرند ازمادی محسوس را  جهان آفرینش) دنباش

برگرفته از قوانین  صرفاکه  اصولی و دهند؛ میپوشش  راایی از جهان هتنها بخش و نبودهو فراگیر 

و  "چون جای ،باشندجزمی  هاییا دیالکتیک  و ، روانشناسیاسینش ، ترمودینامیک، زیستمکانیک

فالسفه "ن یهابر بود. نخواهند کننده" "قانعخدا ناباور  براینهایت  درگذارند و  می و اگر" "اما و چرا"

 شایدبراهین  هستند. این استوار واقعی و نظم هدفمند و هدایت شده آن جهانکمتر بر پایه تجربه  "الهی

یا زمانی  و جاییدر  را خدای ذهنییک  یااکثر موجودی متافیزیکی حدو  ییک نیروی برتر فیزیکتوانند ب

، خدای واقعیاثبات  برای روش بهترین .باشد واقعیخدای الزاما اثبات شده است  آنچهآنکه  بی ند؛ناثبات ک

    د:دهمی  پوشش انجام آغاز تا ازرا  واقعیجهان  سراسرقرآن است که  تعقلی –تجربی  روش
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 پدید را آخرت مرحله( همین منوال بر) سپس نمود؛ آغاز را آفرینش چگونه خدا که بنگرید و کنید گردش زمین در بگو"

  ؛(۲۰ عنکبوت،" )تواناست چیز هر بر خدا یقینا آورد؛ می

 که آنها است؛ موجود خردورزان برای( روشن) هایی نشانه روز و شب گردش و زمین و آسمانها آفرینش در همانا"

(: گویند می و) اندیشند می زمین و آسمانها آفرینش در و کنند می یاد را خدا( حالت هر در) خوابیده و نشسته و ایستاده

 عذاب از را ما منزهی، و پاک ،نیست(بی معنا  )خلقت بی هدف و نیافریدی باطل به را( شکوه با دستگاه) این پروردگارا

 . (۱۹۰ – ۱۹۱ عمران، آل" )دار نگاه( دور) آتش

عمده  که جانب خدا شناسان در اثبات وجود خدا عنوان گشته اند ازبسیاری  ، براهینفلسفهو  دینتاریخ  در

  :براهین زآنها عبارتند ا

 ..(؛ .و و معلول، علت و امکان، وجوب، وجودی) هستی شناختی

 ..(؛ و. ، هدایتهدفداری، نظم) شناختی جهان

، دانش و فرهنگ و اجتماع بشری تکاملدر  وحی)کارکرد ویژه و تعیین کننده  تاریخی –شناختی  جامعه

 فلسفهمیان  درتوحیدی  تبیین ، ویژگیها اندیشهدیگر  میاندر  شناسیخدا  اندیشه ویژه عمومیتو  قدمت

  (؛...و بشریهای 

ستیز  دین یایدئولوژیها ناتوانیو  عجز ،آفرینشدینی  تبییناخالقی به  عامی ارزشها)وابستگی  اخالقی

  (؛جامعه اخالقی ساماندهی درگریز  خدا و

 ..(؛ .وانبیاء  چون خاص انسانی)تجارب دینی افراد  روانشناختی

 انسان(؛  و خدا شناسی جویی )فطرت و غریزه خدا شناختی زیست

 . ماده( زمانی –مکانی  مرزهایاز  خروجانسان به  خاص گرایش) انسان شناختی سرانجام و

 وتعمیق خرد  وتاریخ اندیشه  در نیز خود پژوهش گشوده اند و برای راههایی نامبردهیک از براهین  هر

 وجودواحد  استداللیدستگاه  یک در همه و اند؛ ساختهرا هموار  استداللیشناسی  خدا راهتطبیق یافته و 

این براهین در بخش دوازدهم این ) کرده اند اثباتانسانی  عقل آزادبرای  را هدایت کننده یکتا وآفریننده 

فراتر  چیزی را "اثبات" امر ، ودنکه باز اثبات خدا را ناممکن می دان آنها اما .(بررسی می شوند کتاب

از  بیرونواقعی  جهاننظریه علمی و حتی  هیچتنها خدا بلکه  نهاینرا هم بدانند که  باید ،بینندمی  اینهااز 

             نمود. "اثبات" استو هوای نفس  توهماتدر بند که  یعقلذهن را هم نمی توان برای 
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 نیز و، خداوند وجوداثبات  برایمتکلمان  روشهایمشایی و  فالسفهجزمی و فراتجربی  احکام سستی اما

تاریخ دیده  در بارها نمی گذارد. صحهعرفان  اهل و شکاکان ادعای بر هرگز ،در آنسو لجاجت بیخدایان

یا در  ، وعلمیدستاوردهای  وجهان  کار درتعقل  واندیشه  باشکاک  یا وراشده است که یک خدا ناب

 ؛ زیرااست آوردهبه خدا ایمان  ودیدگاه خود دست کشیده  از تفکر در براهین آنها، و خداشناسانبا  مباحثه

 برال،یل یدار هی)سرما اجتماعی –مناسبات خاص سیاسی های فرهنگی و  سامانه به چندانعقلش 

دینی  بی والحاد حیاتی به  نیاز ، کهو...(لیبرال  چپ سازی، جهانی ،لیبرتاریسم، سمیبرالیل نئو سم،یمارکس

نظریه اثبات شده  هیچکه  ،در این نوشتار ، منجملهدیده ایم بسیارهمچنین  اما است. نبوده وابسته ،دارند

 است، وابستهفرهنگها و مناسبات  اینبه  شدیداکه  را عقلیهم نتوانسته است  یعلمی و هیچ برهان محکم

 در وجود همه چیز را انکار نکند، اگر و بن بست، تنگنا شرایط در ،عقلی چنین معتقد سازد. وندخدا به

! مسئله را حل نمود اینتوان  مین اساسا می گویم که نیست! هنه می گویم خدا هست و ن: می گویدنهایت 

 که آزاد نباشد، عقلی. (گری الادری یا اگنوستیسیسم) خدا همان اندازه معقول است که نبود آن! وجود

                          تأکید کرده است: بارها قرآن حکیم نکته این بر ؛ وجو نتواند بود حقیقت

. پس بنگر سرانجام داشتند نیقیدر دل به آن  کهیدر حالانکار کردند؛  یستم و سرکش یاز رو( را یقت"و آن )حق

  ؛(۱۴تبهکاران چگونه بود" )نمل، 

بر  یاز آن روگذرند و  ی( بر آنها مانیخدا یاست که )ب نیگار( در آسمانها و زمدنشانه ها )بر وجود پرور اری"چه بس

آنها  قیبا منافع و عال یباور به خدا و نظم هدفمند هست رایکنند؛ ز یمآنها خودداری  درتعقل نگرش و  از) گردانند یم

 ؛(۱۰۵ وسف،ی(" )ستیسازگار ن

آنکه  مگر تو ایمان نخواهیم آورد؛ (رسالت)موسی ما هرگز به  ای که گفتید: هنگامی د(ی)ای بنی اسرائیل بیاد آور "و

 (؛۵۵ بقره،... ")(؟!) خدا را آشکارا ببینیم

)که آنها را با چشمان  روی ما بیاوری پیشخدا و فرشتگان را ... آوریم تا آنکه  نمی ایمان تو گفتند هرگز به )دین( "و

ما نامه ای  بر (آسمانتا )از رفتنت را  باالگز باور نکنیم هر (بتوانیو )اگر هم  یباال رودر آسمان  ... یا (!خود ببینیم

 . (۵۲ ،!(..." )مدثر)؟م یبخوان آنراکه  بفرستی

منکرین  و ملحدین حیاتیمنافع و عالیق  با چنانگاه انکار  و الحادبیانگر آنستکه که شده  استنادقرآنی  آیات

حقیقت )از کارکرد طبیعی آن  مانعگرفته و  گانرا به گرو آنان عقلتنها  نهکه آمیزد  میهم  درحقیقت 

از تجربه کردن هم  حتیآنها  و کشد میبر دیدگان واقعیت بین آنها نیز پرده ای  بلکه شود؛ می جویی(

 (مرسوم های پندارذهنی و  احکام)خود  زمان دانش مجازیبه  زج حصار در گروه این می گریزند!

       ایمان نمی آورند.
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   دین  وعلم  در و هدفداری نظم مطلق

از مطلق در ادیان  منظور کید دارد.أت جهان درهدایت  ومند هدف نظم، مطلقبر وجود  آفرینشدینی  تبیین

و  ازلی، ناپذیر تغییر، ابتث یعنی است؛ مطلقاساسا از وجودی است که  سخن تنها مفاهیم مطلق نیستند؛

مبدأ و غایت  ؛ ویاو نیز باز می گرددو بسوی هستی در آمده  به مطلق وجود این ارادهاز  جهان .جاودانه

 و عام قوانین و ثابت یگانه نظم علم بر جهان در سوی دیگر، از .(راجعون الیهو انا  انا هللا) است جهان

 ، جرمبار الکترون وجرم ) بزرگ کیهان سراسر درفیزیکی  پایدار وثابت  مقادیر نیز و ،تغییر ناپذیر

 بهتطابق با بینش دینی  درکه  ؛ تأکیدیمی شود تأکید (پالنک ثابت و گرانش ، ثابتنور سرعت پروتون،

را در جهت آفریده است  آنچهکه  یکتاای  اراده دارد؛ اشاره جهان در حکیمانه و واحد ای اراده حاکمیت

 :گوید می فیزیکی قانون یک. هدایت می کند معیناهدافی  تحقق

یک شعاع  مسیر نتیجه، در از قشرهای باالتر آنست. کمترف تر جو ثانتشار نور در قشرهای پایین تر و متکا سرعت"

س نتابیده أسمت الر ازقائم  طوربه  اگر نورانی که از ستاره ای به راه می افتد و به چشم مشاهده کننده ای می رسد،

بطور کامل با قانونی  انحنا این هایی کم و بیش بغرنج پیدا می کند. انحناگون جو اقشرهای گون درنکسارش ااثر  بر باشد،

 همواره رسند، می کننده مشاهده چشم به ستاره از که مسیرهایی همه میان از نورآنکه  خواستارمشخص می شود 

 موجوداتی همچون است مرکب آنها از نورانی تشعشع که هایی فوتون بنابراین. کند اختیار را مسیر ترین مستقیم

 سریعتر که کنند می اختیار را منحنی آن همواره ممکن های منحنی همه میان از ؛کنند می رفتار عقل موهبت از برخوردار

 بر همچنین(. ۱۷۲ صتصویر جهان در فیزیک جدید، ماکس پالنک، ) "است مقصود به رهنمون همه از

 :(principle of least action" )عمل حداقل اصل" طبق

 حالت به معین حالتی از معین، مدتی در دستگاه، یک ساختن منتقل به قادر را آنها بتوان که فرایندهایی همه میان از"

 همه از زمانی فاصله این برای انتگرال مقدار آن ازای به که داد خواهد روی فرایندی آن عمال کرد، فرض دیگری معین

 ملموس نشانه که اندیشیدند می چنین" قانون، این کاشفان نخستین تیوس، موپر و سنیت الیب ."باشد کمتر

 (. ۱۷۲ – ۱۷۳ ص ،منبع همان) "اند یافته فرمانرواست عالم این بر که را مطلقه قدرت از مند بهره حکمتی

 همان) دارد "گرایانه غایت خصلت" آشکارا که داند می علیت از فرمولی را" عمل حداقل اصل" پالنک

  :دارد مطابقت گرایی غایت این بافیزیکی  جهانبر  حاکم نظم(. ۱۷۴ ص ،منبع

 ناشناختنی ما برای آن کنه و حقیقت که چند هر آنست، تابع بشریت و طبیعت که نظامی جهانند، منطقی نظام قوانین این"

 (. همانجا) "باشد

 بیرونهدفداری از درون نظم و قانونمندی  و غایت ،وحیو  عقل مکتب همچون نیز علم حوزه در پس

معقول نا کامالماده گرایان لذا دیدگاه  ؛ وشان نتواند بودداز خو نیز ذراتآگاهانه  ظاهراحرکات  ، وآیدمی 
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 آن وجودی غرض و غایت فهمبدون  جهان کیفی – کمی گسترش و پیدایش تاریخ .استمنطقی  غیر و

   .باشد هستی حقیقتتواند معرف  نمی
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 :دهم بخش

 

 شر و  شک و شرک

 

 

 و شرک  کثرت

 کثرتبه  باورشناختی آن در  هستیپایه  ؛ وآفرینش است دینی تبییناتزمره  در نیزچند خدایی  یا شرک

 ، درکثرت پذیر جهان یکو با معنای  هدفدار تبیین ست.نیروها در طبیعت ا و پدیده ها بنیادی تغایر و

 چند !استدینی شرک  نیازمند ،باشدکه انسان به بنیاد مشترک پدیده های مادی علم نیافته و زمانی  مکان

 ست.نیروها و ها پدیدهآن اصالت با کثرت  دراست که  جهانیتوجیه و تبیین منطقی و فلسفی  دینیخدایی 

باستان از خدایان  هند .د خدایان نیز بیشتر استاباشد تعد بیشترنیروها  وپدیده ها  تغایر وچه کثرت  هر

در طی هستی شناسی با افزایش دانش  دارد! ایخدای جداگانه  طبیعیسرشار است تا آنجا که هر پدیده 

بر  همچنینهندی دینی بینش . 87د!یو به سه تا چهار هزار رسیافت کاهش نیز قرنها شمار خدایان هندی 

 تنهارسیدن به حقیقت و کمال ای که  ؛ بگونهدانستن جهان محسوس استوار است پوچبه جهان و  بد بینی

بوده است که انسانی  ،گویی هدف آفرینش شود. میممکن  محسوس و تعلقات دنیوی مادیبا نفی جهان 

در افتد تا به حقیقت پشت پرده آن بپیوندد و با آن یگانه شود. بیگانگی و ستیز جهان محسوس در کل با 

گشوده نخواهد  "حقیقت"از متن جهان انسانی نیز راهی به این طبیعت که جهان نه تنها از این بینش دینی، 

بر پایه نیز شرک مزدیسنی طبیعت و تاریخ و اجتماع ممکن خواهد شد. با دور زدن  تنهااینکار  وشد؛ 

)اورمزد و اهریمن( آفریده اند و با هم جاودانه  شرو  خیرجهان را دو خدای )دوگانه پرستی( است.  ثنویت

)ذات  د )روح ازلی و ابدی( به رهبری سپنتامئی نوهفت ایزد یا امشاسپندر ستیز و کشمکش هستند. 

ذات بد( و شش دستیار او )خدایان اهریمن = خوب( مجری اراده اورمزد در مبارزه با انگره مئی نو )

 ،ثنویت مزدیسنی درد. یثنویت مزدیسنی مطلق گرد نو سپنتامئیبعدها با یکی شدن اورمزد و هستند. شر( 

                                                           
 بدست نیز سرشاری درآمد راه این از که بود( برهمنان) هندی روحانی طبقه عهده بر آن مراسم انجام که طلبیدند می هم قربانی خدایان این  87

 یانتوحید بدوی در هسته تفکر دینی هند یک و تقدم با توحید بوده است؛ بازهند باستان هم  در دردفتری دیگر خواهیم دید که . البتهآوردند می
    است. دادهبر علل و عوامل اجتماعی به شرک  بناموجود بوده که جای خود را 
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 و سگو  کیومرث: همینطور نیز جانداران ؛استگرفته  هستیهر پدیده ای از یکی از دو ذات نیک و بد 

 آنها کشتن که اهریمنند آفریده... و گربه و پشت الک و وزغ و مورچه و ،اهورامزدایند آفریده گاو و...

و بر حسب فطرتش که اهورایی یا اهریمنی است یکی از  نیز ذاتی دوگانه می یابد؛ انسان 88است واجب

خیر و شر پدید آمد؛  اصالت دادن به جنگ جاودانهجبر مزدیسنی با دو جبهه خیر یا شر را بر می گزیند. 

 . 89یافتدر هستی و زوال ناپذیر شر در این دین، پایگاهی استوار  و

 و نامه داشتند شجره ، خدایانیاساطیردوره  در یافت. تسلطباستان نیز  یاندینی یونان بینشبر  شرک

 باشند؛ می آن پروردگارند و نه ا هجهان بود آفریدگارنه  خدایان پیکورا نزد بودند. شبیهبسیار به انسان 

مبهم است و در میانه  افالطون الهیات .ای به آنها ندارند عالقه شبیه اند، سختبه انسانها  آنکهبا وجود  و

به تک خدایی باور  طینفلو و )یهودی( لویف، رواقیون ،ارسطو ،گزنفون کند! می شرک و توحید نوسان

مکانی  خدا برای گزنفون بودند. گرفتهفاصله و بیش  کم ابراهیمیچند از توحید پیامبران  ؛ هرداشته اند

ارسطو با  خدای .به وحدت وجود و همه خدایی نیز در الهیات او دیده می شود گرایش تصور کرده بود؛

ابراهیمی توحید  به طینفلو و . فیلوجسم و مکان دارد نیز خدای رواقیون ؛ وانسان بیگانه است وجهان 

اطمینان به وجود او  ؛ اماکید کرد که شناخت ماهیت خدا از توان انسان بیرون استأت فیلو نزدیک شدند.

 ؛ گوییالهی را در میانه خدا و جهان قرار داد عقلیا  لوگوسچیزی بنام  ، فیلواینهمه با ممکن می باشد.

کید نمود که أت و ناپذیر دانست؛ توصیف خدا را برای انسان نیز فلوطین .عقل از ذات خداوندی جداست

 پذیر است. تقسیمن ذات خدا طیدر الهیات فلو اما خدا آغاز و پایان ندارد و جهان به او نیازمند است.

میانه خدا و جهان  دریا لوگوس  عقلبنام  هاسکندری یهودی –یونانی  ونی نایو هایای که فلسفه  واسطه

فالسفه مسلمان  به خواهیم دید، چنانکه ، وبه متفکرین مسیحی ،دنساز "قبولقابل "آفرینش را  تا ندقرار داد

؛ نام داد تغییر مسیح" "عیسی و القدس" "روح به یونانی نزد متفکران مسیحی لوگوس کرد. سرایت نیز

 واحد در سه اقنوم ظاهر می شود! خدایکه  گفتند ..(.و اکهارت، آبالرد ،روسلین ،آگوستین)آنها  پس

 . چهرهتولید شد بازمسیحیت  درنیز  خدایی( = همهوحدت وجود ) یهودی –یونانی و یونانی  اشراق

 خدا می گفت خدا و جهان یکی هستند؛ است که نهم میالدی سده در جان اریگناسرشناس اشراق مسیحی 

 حقیقتبه  بخواهد موجود الهیاتی ساختارهای ا درخد مفهوماگر  مسلما در آفریده ها و آفریده ها در خدایند!

 :گرددآزاد  تعین و تشبیه و محدودیتگونه  هرباید از  خدا نزدیک شود، هستی

                                                           
 ! شدند می مشغول پایکوبی به و افکندند می آتش درزنده  را جانداران از ایندسته "سدهموسوم به " جشن در  88

 
 (. امتند این مجوس جبرگرایان) االمه هذا مجوس القدریه: گفت )ص(پیامبر که نیست بیهوده  89
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زمان و مکان  خالقاو خود  ؛ بلکهو سکون وصف می گردد انتقالحرکت و  بهنه  و مکان، وزمان  هب نهخداوند  "همانا

شیخ  ""توحیدکتاب  از صادق، امام) برتر است از آنچه ستمکاران وصفش می کنند" او و حرکت و سکون است.

  ؛صدوق(

                  .است انسان فهم توانفراتر از  خداوندیهستی مطلق  عمیق فهمشت که اد اذعان دیلذا با و

 

  نای ثنویت و شکاکیت؛ زیرب"شر"بد فهمی 

ناگوار طبیعی، فجایع و حوادث  وجودآنستکه  ،است شده آفرینشکه به تبیین توحیدی  از انتقادات کلیدی

 سازگاریتوانا و  مهربان و دادگر، با وجود یک خدای حکیم و انسانی و نیز شرارت و پلیدی در اجتماع

 برو مشرکان  ملحدان دیرینهدستمایه  است، برخوردارمنطقی و  آراسته یظاهر از انتقاد که این .داردن

وجود  اثباتدر  دینداران نیرومندو قانونمندی و هدفداری برهان  نظم اگر .یکتا پرستی بوده است آئینضد 

آفرینش  دنظم پیچیده و هدفمن بهسر نادانی  از آنرا ، کهدر طبیعت و جامعه انسانی شروجود  ؛تخداس

   :استبر نبود آفریدگار  بیخدایانیل دال از اند، پنداشته "بی نظمی و اغتشاش و پوچی"

باور کنند جهان حاضر ... بهترین جهانی باشد که خالقی قدر قدرت و جامع کلیه علوم، طی  "تعجب آور است که انسانها

میلیونها سال بوجود آورده باشد... آیا تصور می کنید که اگر همه قدرتها و جمیع علوم را در اختیار داشتید و میلیونها 

  ا بیافرینید؟"سال هم وقت داشتید می توانستید چیزی بهتر از کوکلوکالن و فاشیسم ر

 . ("چرا مسیحی نیستم" راسل، برتراند)

راسل افزون بر شبیه سازی اش چنین پنداشته که با فرض وجود خدا رفتارهای های فردی و اجتماعی 

انسان نیز فعل خدا بوده و انسان در این جهان بازیگر بی اراده نقشی می شود که خداوند پیشاپیش برایش 

یزی در جامعه جور و ستم و خونرو رنج ناشی از  دردمعین کرده است! اما در بینش توحیدی قرآن، 

را می شکند  پیمان خداانسان از شیطان دارد. انسانیکه با کبر و غرور  اختیاریانسانی ریشه در پیروی 

، زمینه ساز پیدایش (۱۲۰ ،)طه تا به "مالکیت و ملوکیت ابدی" )ثروت و قدرت جاویدان( دست یابد

جنگ  آتششعله ور ساختن  ونژادپرستی، انحصارگری، ناسیونالیسم، فاشیسم، استعمار و امپریالیسم ... 

می شود. جناب راسل که خود با عقاید غرب مدارانه اش پدیده های نامبرده را تقویت و ویرانی  کشتارو 

. آیا مسئولیت سیاهکاریهای او بور بوده باشدبی آنکه بدان کار مجمی کرد، از شیطان پیروی کرده بود؛ 

 !شود؟ می با فرض وجود خدا از او سلب شده و به خدا نسبت داده
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"آنکه باور دارد خدا به زشتکاری فرمان می دهد، و کار نیک و بد )خیر و شر( از جانب اوست، بر خدا دروغ بسته 

 . (۲۱۸اصول کافی، جلد اول، ص ، امام صادق) است"

نیک و بد خود انسان  فاعل ؛ امابه انسان اجازه و توان انجام کار نیک و بد را داده است خدا ،بنابراین

  .است

مادی  یپدیده ها نسبیتاز  اساسا (اجتماعیطبیعی یا )و شر  خیر یاو بدی  خوبیکه  دانستدر اینجا باید 

 ضرورتا در شرایط متفاوت، و ،خود با سایر پدیده ها گوناگونکه در مناسبات  یهای پدیده می خیزند؛ بر

و پلیدی در انسان  بدی مثال، برای .هستند "بد"و گاه  "خوب"دیگری گاه  برایای دارند که  ویژهکرد رکا

اساسا  و؛ استجامعه  دراعمال انسانی  (هر چند ناخواسته و ناآگاهانه)ناگزیر  پیامدهای، و اجتماع انسانی

. و پیمان خدایی )فطرت( پدیدار می شود نه ذهنی و ساختگی( ؛خدای واقعی)با فراموش کردن یاد خدا 

 :نیست پایداریو  ثباتآنرا ذاتا  ؛ وپاکی است وقیاس با خوبی  به مشروطپلیدی  و بدی مفهوم اینجا، در

( میوه) ؛ خوراکپا برجا و شاخ و برگش در آسمان است (در زمین) اش ریشهدرختی پاک است که  مانند پاک کلمه "...

روی زمین بر جهیده  ازناپاکی است که  درختکلمه پلید  مانند اما() ... وبه اذن پروردگار خویش می دهد پیوسته راخود 

آنها را که ایمان آورده اند  . خداباد است( )پیرو نیستو قرار  آرام ؛ آنرا(گندیده است اشبی ریشه است و میوه ) است

 .(۲۴ – ۲۷ ابراهیم،) "...ایدار می داردگفتار استوار در زندگی دنیا و آخرت پ هب

 این فلسفه، . دراست علت از نیازلذا بی  ومطلقا فاقد هستی  شر، ("اسالمی"یونانی و ) فلسفه مشاء در

خدا و آن خیر  کاردهد  رخهر چه  نیزاشعریان  چون متکلمین از بسیاری نزد !نیستهستی  در خیرجز 

مکتب عرفان و تصوف  !می شود "توهم شر"شر را ندارد و لذا گرفتار  وهم توان درک خیر  ؛ انساناست

شر از  انگاری نیست انسان می پندارد. "توهم" را "شر"ند و یخیر در هستی نمی ب جز خوش بینانههم 

 س،اکوینآ توماس آگوستین، سنت بن میمون، موسی) متفکران دینی یهود و مسیحی و مسلمان قاطبهسوی 

 داماد، میر رازی، فخر حلی، عالمه ،غزالی نصیر طوسی، خواجه سینا، ابن ،فارابی نیتس، الیب

در پاسخ  نافرجام کوششی شاید ،..(و. مطهری مرتضیطباطبایی،  عالمه ،صدرا مال ،بهمنیار ،سبزواری

برخی از  از ملحدین و شکاکان، جدای زیرا ؛بوده است دوگانه پرستان نیزو  شکاکان ملحدین، تبه شبها

 و و رنج را توهم ذهن انسان بنمایانند، دردو  شدهوجود شر را منکر  نخواستندمذهبی هم که  گرایشهای

 و پلیدی را در جهان درک کنند، برای بدی ضروریماهیت و کارکرد علت، نتوانستند از سوی دیگر 

بنیاد نهادند. تاریخ  دررا  دوگانه پرستی()قائل شدند و "ثنویت"  جداگانهخدایی  و مستقل ای ریشه رش

بنیاد  سستاگر چه  و پلیدی( بدی) شر از آیات فوق الذکر پیداست، چنانکه در بینش توحیدی قرآن، ولی

 از انساندرد و رنجی که ، تردید بی برخوردار است. و مشروط ضروری نسبی، هستیاز ناپایدار اما  و

 یکدر  تنها و دارد؛ وجود تجربه می کند، نتیجه عملکرد خود درتغییر و تحوالت ضروری طبیعت و یا 

www.takbook.com



~ 245 ~ 
 

و شر  خیرروشنی نمایان می کند که  بهزیر  آیات. شود انگاشته تواند عدم )نیستی( تی میدیدگاه ایده آلیس

 :هر دو وجودی هستند

و  ۲۰ ،)معارج ورزد" بخل به او رسد نعمت()آنگاه که خیر  و ؛است نالناکند  روبه او ( کمبود)هنگامیکه شر  "و

 (؛۲۱

 .  (۱۷ ،" )احزابدارد؟ نگاهاو  )اراده( ازکسی شما را  چه اراده کند، یرحمتو یا  رنجیاگر خدا برای شما  "بگو

شرایط  ویل دال به که است جهان اینپیوسته  بهمنتیجه کارکرد ضروری پدیده های بدی حقیقت آنستکه 

 چوناز آفرینش نبوده و  خداوند هدف اما ؛می کند وجود ابراز مکانی –ظرف خاص زمانی  در معین

در هستی جداگانه ای  و مستقل سرچشمه یا پایگاه، (۲۴ – ۲۷ ابراهیم،) است ماندگاریفاقد خصیصه 

 . داشت تواندن

سالمتی، صلح، نعمت، عدالت، وفا، راستگویی و ... در  موردینارسایی  یا ضروری و کیفی کمی تغییر

تغییرات  اینتجربه  در، فقر، ظلم، خیانت، دروغگویی و... تعبیر می شود. دشمنیبه ترتیب به بیماری، 

 شناسانهدید هستی  از "شر" ،بنابراین. میسر می شود نیز شرو رهایی از  ، تطبیقطبیعت و اجتماع در

 ؛ واست اعتباری و مشروطقیاسی و عالم نظر مفهومی  در ضروری، وامری  در نظام هدفمند هستی()

؛ خوب تقسیم نمی شوند وبد ذاتا به  موجودات. ندارد منافاتخدا نگی ایگ وعدالت و حکمت و توانایی  با

و  ؛باشندجداگانه  ینیستند که نیازمند آفریدگارجدا از خوبیها  و مشخص یدر زمره موجودات نیزبدی ها 

ندارد، جدا از خوبی  و مستقل. هنگامیکه بدی هستی ندارددر تجربه و تعقل منطقی  ایلذا "ثنویت" پایه 

در بدی  داشت. نتواند خوب ها و خوبیها" "خدایای در برابر  جداگانه"خدای بد ها و بدی ها" هم هستی 

که  است خورداراز همان مبدأ بر لذاو  ؛دوش میادراک در قیاس با آنهم  آید و می پدیدبا خوبی  رابطه

، هر دو وجودی و برآمده از نظم یانسان عملنتیجه  و و چه اخالقی باشدطبیعی  ، چهو بدی . خوبیخوبی

 تحقق نیز بدیشناختی  هستی کارکرد وابسته اند. مشیت خدازبان دینی به  هب و؛ ندجهانو هدفدار  یگانه

 یگانگی  ونافی توحید  نهباطل  و پلیدیو  شر پدیداری. بنابراین، استانسان  توسط آنفهم و  خوبی عینی

 تنها ؛ ونسبی اند اموریهر دو و خوبی  بدی .خداوندی مهر ونه نافی عدالت و حکمت  و بود تواندخدا 

 نامیده "خوب"یا  و "بد"جایگاه معین  وو شرایط متغیر  روابطدر  وسنجش با یکدیگر  ودر مقام مقایسه 

 آنچه= باطل ) شرانفجار بزرگ تا ظهور انسان دیدیم که  از جهان کیفی –کمی  گسترش در شوند. می

و آفرینش  تداوم به آنچه= حق ) خیرالزمه  (پدیده نوین تکاملی می شود تثبیتآفرینش و  تداوماز  مانع

 تکاملیتغییر و تحول  یکآنچه در  ؛ واستپیوسته به آن  و (پدیده نوین تکاملی مدد می رساند تثبیت

در نگاه کالن و  اما باشد؛ می "شر"جداگانه  وجزئی نگرش  یک در تنها از دست می رود، تاضرور

کارکرد متفاوت  و نقشنیز ناشی از  هامیان پدیده  . تفاوتاست "خیر"عین  ()سیستماتیکمجموعه ای 
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یا خیر و )وانگهی، با آنکه خوبی و بدی  .است عدالت و حکمتعین  خوداین  ؛ واست طبیعتآنها در 

سیل شود و به ویرانی است  ممکنخوبی بر بدی اصالت و غلبه دارد. مثال باران  هم می آمیزند، در( شر

 آفتاب انسوز پرتو؛ است برکت و نعمتو  حیاتولی اساسا و عمدتا خیر و منشأ  ،انجامدبیو مرگ و میر 

اساسا و عمدتا نعمت و  اما شد،باپوستی  هایو آتش سوزی و بیماری گیاهان خشکی عاملتواند  می

نظم  البتهو  ،90بیماری زا باکتریهای ها، خوردنیآتش،  است همینگونه؛ ستا انرژیحیات و  سرچشمه

زور و ستم و فریب  به اما ؛هستندو پیشرفت و کمال  رشد ضروری پایه که اجتماع و عقل و اختیار انسان

دو از سوی خداوند  هرو شر  ، خیرتوحیدی و شناسانه هستییک نگرش  در ،بنابراین .داد توانند میدانهم 

تضاد و تزاحم و نقص  این نگرش، در .چند نتیجه اعمال انسانی باشند ؛ هردارندفعلیت  واجازه تکوین 

؛ منشأ خیر می شودجهان  در. در حقیقت، شر استگسترش و شدن و گردیدن  الزمهو  مادهخاصیت ذاتی 

، و امکان انحراف و سرکشی بود اختیار: اگر انسان فاقد عقل و دگردخیر است و از آن جدا نمی  الزمه

از فطرت خدایی را نداشت، اسیر دروغ و فساد و جنگ و ویرانی و ستم و استبداد نمی شد؛ اما صداقت 

دستاوردی از جانب او  الزمه پیشرفت و کمال انسانند، ، کهو تقوا و صلح و آبادانی و عدالت و آزادی هم

شایسته عروج به مدارهای باالتر تکاملی است که ارزش این خوبیها نبود. انسان زمانی پیشاهنگ تکامل و 

بکوشد؛ این نیز ممکن نیست مگر آنگاه که انتخاب راههای سرکشی و آنها  تحقق را فهم کند و برای

عدالت خداوند  ومنطبق بر حکمت  عمیقاباشد. این خاصیت  تجربهبل اقفقدان خوبیها  ، وممکن گمراهی

آنها  احتمالیآتش و عقل و اختیار انسانی بخاطر معایب و  آفتابباران و و  باکترینبود  زیرا؛ یکتاست

های  سازگار نبود. گستردگی، کارکرد آفرینشالهی اهداف  و عدالت و با حکمت ،شرایط خاص در

در عین خیرات و برکات از شرارت  آنهاسبب می شود که ها  پدیدهمیان  ضروریو مناسبات  ،توامتف

ریشه در شر اوال  پس .بودمحال تجربه  و عقلبر  بنانسبی و اعتباری نیز برخوردار باشند؛ جز این 

؛ (باشد نمیخدایی مستقل  آفریده=  از اصالت برخوردار نیست) هدف آفرینش نبوده است و هستی ندارد

 :دمی شوآن  عینیو تحقق  فهمبه خیر چسبیده و منشأ دوما 

فرود آید )یا از شر آنگاه که تاریکی آفریده است؛ و از شر هر چه از شر  ؛"بگو پناه می برم به پروردگار سپیده دم

؛ و از شر افسونگران که در پیمانها می دمند؛ و از شر حسود انسان بد نیتی که در دل تاریکی و ناآگاهی نفوذ می کند(

  ورزد" )سوره فلق(؛می آنگاه که حسد 

برسانند؛ اما نه همیشه و در هر حال.  هم "شر"انسان  بهپس همه پدیده ها یا آفریده های خدا می توانند 

می تواند در شرایطی  ونیست؛ تنها هنگامی  "شر"همواره و در هر وضعیت  "و حسود خواهبد "انسان 

                                                           
آنها تطبیق داده و  بارا  خود انسان سفید خونشدند تا گلبولهای  سبب اما ،آوردندمرگ و میر  و بیماریانسان  برایاین باکتریها اگر چه   90

 وبر نداشته  در یخطر دیگر موجودند، همچنانزاینده وبا  یامروز با آنکه بسیاری از آنها چون باکتریها و یابد؛ انسان افزایش بدنمقاومت 
 حاکمکه بنوبه از هدفمندی نظم  استطبیعت  در فعال و سویهدستگاه ایمنی جانداران نشانگر تطبیق دو  پرورشو  رشد بشمار نمی آیند. "شر"

  بر آفرینش خبر می دهد.
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پدیده ای ذاتا و مطلقا خوب  هیچ کلی، بطور باشد که نفوذ پنهان داشته و منشأ فتنه و کینه و آزار شود. رش

 یکپدیده ای می تواند در  هر .و شرایط خاص از آنها بدی یا خوبی ظهور می کند روابط در یا بد نیست؛

 ،متفاوتدر شرایط  ، وو در برخورد با سایر پدیده ها "شر"و مشروط با برخی پدیده ها  خاصرابطه 

 تجربههیچ پدیده ای  در و شرایط( روابط همهخیر و شر در ) محضشر  و خیر محض لذا ؛ وباشد "خیر"

محض  ، خیرهاستضرورتو شرایط و  روابطخداوند که هستی مطلق و فراتر از همه  . امانیستشدنی 

ت او مناسب کثرت به شر ،باری .استدر هستی با خیر  نهاییو غلبه  اصالتاین بمعنای آنستکه  و است؛

 رخ .است مادهذاتا بیرون از  که خالقبر می گردد نه به  مادی هستیمخلوقات و بهم پیوسته  ضروری

نسبی و محدود  بطور اشاره شد، از آنروست که خداوند به انسان ، چنانکهانسانی هم جامعه در شرنمودن 

 بر اوست.و اجتماعی  فردی تکاملو  پذیری مسئولیتاین الزمه  و داده است؛ انتخابقدرت  و اختیار

و  )قسط خیرتحقق  بجایمی تواند از راه خدا و ارزشهای خدایی دور شود و  انسان ،اختیارویژگی  پایه

جور و ستم و استبداد و جنگ و ) شرزمینه ساز پیدایش  (...عدالت و آزادی و همبستگی و آبادانی

را خداوند مطابق تدبیر حکیمانه خود به انسان  شرارتتوان انجام  و اجازه در جامعه شود.ویرانی...( 

 :نتیجه اعمال انسانی است شر اما است؛ داده

چیزی است که دستان شما فراهم کرده اند  سبب به ، پسرسد شما به )درد و رنج و سختی(ناگوار  پیشامدهایاز  "آنچه

 ؛(۳۰ شوری،) دهد(" شانمصیبت نجات و از) بگذرد بسیاری از (با اینهمهشنده خب یخدا) و (شماست کردارنتیجه )

 دستاورد مردم است( فسادکرد ) فراهم مردمشد بدانچه دستهای  پدیدار سراسر زمین() خشکیو  دریا در ()شر "فساد

 ،)روم گردند" باز از رفتار زشت خود(گیرند و  پندکه ) باشد شود؛ چشاندهداده اند به آنها  انجامای از آنچه  پارهتا 

 ؛(۴۱

پروردگارم مرا گرامی  گوید ارجمندش دارد و نعمتش دهد، (اگر) ؛ پساو را بیازماید پروردگارشهر گاه  انساناما "

 چنین است! نه ر داشت.اخو مراپروردگارم  د، گویتنگ گرداند را شا روزی (اگر) ؛ پساما هر گاه بیازمایدش و شت.اد

بینوایان  اطعام به و د؛یرا گرامی نمی دار یتیم (؛ زیرا شماکه از خدا می رسد نتیجه اعمال شماست ی)فقر و نعمت بلکه

فقر  ،در این شرایط) دیرا بسیار دوست دار ثروت و د؛یبه تمامی می خور را میراث )درگذشتگان( و ترغیب نمی کنید؛

          . (۱۵ – ۲۰ فجر،(" )دیگر روی می آورد گروهیو نعمت به  گروهیبه 

 یجهان ماد نشی"مسلمانان" اهل فلسفه و کالم و عرفان در دور کردن خدا از آفر یها زهیاز انگ یکیاما 

مسئله "شر" بود. آنها بعنوان "موحد" شناختی  هستیو انتساب آن به "جهان عقل" و "جهان مثال"، حل 

به  رمنتسب کردن شرو گر،ید یقائل شوند. از سو یجداگانه ا یخدا یدیشر و پل یتوانستند برا ینم

 یعقول مجرد و نفوس قدس دهیبا مهر و عدالت او سازگار نبود. پس جهان ماده را معلول و آفر زیند نخداو

این  با. اند دهیآفر ریشر را هم در کنار خ ستند،ین یکه چون از نقص بر یدگارانیآفرمخلوق خدا دانستند؛ 

 بیرق مشرکاناو در برابر  تیشود و هم از وحدان یشر پاک م نشیاز آفر کتای یهم دامن خدا ترفند،
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 "مثال" جهان "عقل"، جهان از پایین به باال از آفرینش جهان طباطبایی، عالمه دیدگاه در گردد؟! یدفاع م

اصول فلسفه و روش ) است خود از باالتر جهان معلول جهان هر و است؛ شده تشکیل "ماده" جهان و

 یسهروردچون  یو اشراق ییفالسفه مشا یاز سو شتریپ دگاهید این .(۱۴۵ – ۱۴۸ ص پنجم، جلد رئالیسم،

 یدر نقص و کاست شهیکرد که شرارت و شقاوت ر انیآشکارا ب یساخته و پرداخته شده است. سهرورد

 ای. اما آشود یم ادهبد ذات نسبت د منیبه اهر زین مزدیسنی تیعقول و نفوس دارد؛ همانگونه که در ثنو

و اداره جهان را به آنان سپرد؛ و  نشیگردد؟ چرا خدا کار آفر یعقول به خدا بر نم نیا ینقص و کاست

  د؟یمهم کنار کش نیو نقص بود از ا بیع یخود که ب

 شناختی هستی در تبیین ناتوانیسر  از و عرفان( کالم )فلسفه، اسالم درفرهنگی  شاخهسه  هر ،باری

است و کارکرد خاص خود را  واقعیت شر اما اند. شناسانده ""عدمی وجود آن شده و آنرا منکر "شر"

 :می کند ایفاء جهاندر نظم هدفمند 

اراده )از نظم و ضرورت و قانونمندی طبیعت  برآمده..( و.سیل  ،آتشفشان طبیعی )زلزله، شرور (۱

 رنججانداران  دیگرو  کوتاه مدت برخی از مردم در اعتباری است؛ و نسبیشرارت آنها  و هستند، الهی(

و در طبیعت بازیابی می شود  تعادل ،پیش می گیرد در نوروندی  نظم وطبیعت  اما ند؛ینب می زیانو 

و هستی شناسانه  کلیدر نگرش ) ندسودمندو  الزمحیات در روی زمین و تداوم  بقادراز مدت برای 

  .می روند( بشمار "خیر"

نظم  در و انسان فعلیت می یابند؛ انسانند؛ بدستاز عقل و اختیار  برآمده انسانیجهان  در شرور( ۲

پیدایی شر )عقل و  ابزارهایو  الزامات .استبرای انسان  آزمایشی ،هستیخدایی  نسن و آفرینشهدفمند 

 از می بخشد. هستیشر  بهانسان است که  این اما او منتسب هستند؛ اهدافو  ارادهخداوند و  به اختیار(

    بود. میمعنا  بی و اختیار عقل بدون انسان امانتداریو  مسئولیت سوی دیگر،

و حکیم را  دادگر یگانهوجود خداوند و  ،عینی و هدفمند آفرینش نظم راسلبرتراند  همچون آنکه (۳

 شکآن  دریا  و است منکر (اجتماعی – اخالقی و یعیطب عیوجود فجا) درد و رنج بشری وجودبخاطر 

 ؛شتاهیچ معیار عینی برای خوبی و بدی وجود نخواهد د اساسانبود خدا  دربداند که  باید دارد، تردید و

 ""خوب نیز ..، وجنگ و خونریزی و ظلم و فساد و دروغ و. دانستن ""بدبرای  منطقی دلیلی هرگز او و

 معیارهایو منتقدان  معاندان واقع، در. یافت ..، نخواهدصلح و دوستی و عدالت و راستگویی و. نامیدن

 . ساخته اند خویش انکارمبنای شکاکیت و  راتوحیدی 
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 یازدهم: بخش

 

 ؛ "فالسفه الهی"نزد  جهانو خدا رابطه 

    توحید وشرک  میانهحلقه 

 

 

"مابعد الطبیعه" به وجود  حکمتدر وی  .نمود افالطونلی االهیات مشایی را جایگزین الهیات مث ارسطو

توماس اکویناس مطلق واحدی بدون جنبش و تغییر. فالسفه سده های بعدی:  موجودعلل" رسید؛ "علت ال

در تمدن اسالمی به تلفیق و...  صدرامال ، 91خواجه نصیر طوسی، ابن رشد، ابن سینا، فارابیدر غرب و 

ایی ارسطو بدلیل آرای این دو فیلسوف باستانی پرداختند؛ هر چند عموما گرایش بیشتری به الهیات مش

بر بنیاد نظام علیت ارسطویی مسلمان  فالسفه الهیاتآن نشان دادند.  "منطقی"ساختار های طبیعی و  پایه

میان علت تقارن و  سنخیت ارسطویی، علیت نظام در استوار گشت.احکام جزمی از پیش پذیرفته شده  و

 یواحد جز مانند خودش )یعن ازمیان علت و معلول ایجاب می کند که  "سنخیت" است. الزامیو معلول 

 ترتیب، بدین آنها نیز ماده را نیز مانند خدا ازلی و قدیم می گرداند. " میانتقارن" صادر نشود؛ و واحد(

 صنعتهمسنگ  الهی آفرینشکرد و  نزول یو معلولعلت  سادهبه رابطه  هستی –خدا  پیچیده مناسبات

 اما ؛بودندخدا و ماده هر دو ازلی  ،در الهیات مشایی .گشت (دهااز پیش آم موادچیزی از  ساختبشری )

د، با تقدم ذاتی بخشیدن به خدا ظاهرا حل ننمی پذیر عقلو  وحیاین دوگانگی را که  مسلمان فیلسوفان

علیتی  نظم تردید، بیخدا تقدم ذاتی و نه زمانی به ماده )هیولی( دارد.  ،مسلمین در الهیات مشایی کردند!

مناسباتی است و  قوانینخدا فراتر از  و ؛نیستتطبیق  قابلمناسبات میان خدا و هستی  بر کم بر مادهاح

هستی  ؛ چهنه تنها پیام وحی که حکم عقل هم هست ،گزاره این .ساخته است جاریکه بر آفریده هایش 

    .گرددو از آنها خارج  داخلمیان پدیده های نسبی محدود و ممکن  روابطدر تواند  نمی اصوالمطلق 

 "وجود وحدت"و مکتب  "حکمت اشراق" دراگر در حکمت مشاء خدا و هیولی در ذات از هم جدایند، 

 از پیش او و نیست؛ چیزی خلق عالم بدون خداوند این مکتب، در. هستند همجنس و یکی هستی و خداوند

 با است؛ نبوده خدا خلق از پیش خدا یعنی است؛ ناشناختنی نیز خودش برای که ما برای تنها نه مخلوقات

                                                           
  تأکید کرده است. هستیث ومعدود فالسفه ای است که بر حد از لدیننصیرا خواجه 91
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 ذهن انسانالبته خداوند با آفرینش جهان و انسان، در  ؟!است کرده خلق نیز را خویشتن خداوند جهان خلق

را از نیستی  جهانچنین استدالل می کردند که اگر خدا هم مسلمان فالسفه مشایی . 92شناخته گشته است

است، الزم می آید زمانی که خداوند خالق نبوده است؛ و چون آفرینندگی صفت ذاتی  آوردههستی به 

 خداوندکه  ندانستنداین فالسفه  !داردقدمت اندازه خدا ، ماده به (ده آفرینش نیز ازلی استاراو ) خداست

 .نمی شود محدود ماده به هم خداوند آفرینش و است؛ آن مکانی –ابعاد زمانی  وت اماو نظ مادهفراتر از 

 صدرا،دارد )مال حضوردر همه زمانها و مکانها  ولی می گنجد؛ مکانی –آنها در ابعاد کمی زمانی  خدای

بود؛ پس  توحید اسالمی ناسازگارو  عقلبا  هادوگانگی  این ،باری. (۲۳۱ – ۲۳۲ ص ،۷ جلد ،اسفار

آتش گردان علت حرکت مسلمان" گفتند خداوند بر جهان تقدم ذاتی دارد؛ همانگونه که دست انسان " فالسفه

(. تا پیش از نظریه نسبیت این منطقی ابن سینا؛ با آنکه هر دو همزمان به حرکت در می آیند )مثال است

ورای  درشد که زمان و مکان ، دانسته انشتایناما پس از بیان نسبیت توسط  ترین استدالل بنظر می آمد.

ندارند؛ پس پایه اشکال تراشی و استدالل حکمای مشاء که در نظریه پیدایی  هستیفیزیکی  جهانو  ماده

هستی  دربرای انسان زمان که خدا خالق نبوده است، ویران شد!  زمانی از نیستی الزم می آید جهان

پیدایش ناگهانی جهان مادی های نظریه عام و  نسبیتبسط  ادامه، در. نه در ورای آنو مفهوم است مادی 

 و ؛ماده را به چالش کشید بالذاتهستی  بزرگ"( )"فروپاشیو تالشی نهایی ماده  ("انفجار بزرگ")

 واقع ""نیستیمیانه دو  در ،می پنداشتند ابدی – ازلی ""هستیفالسفه  این که را جهانیروشن شد که 

فهم هستی شناسی و تبیین توحیدی آفرینش در راه شد و  سست "عالمقدم "پایه نظریه  ،بدینگونه !است

توحید اسالمی نافی همزمان حکمت مشاء و اشراق است؛ نه  !گردیدهموار قرآن برای متفکران مسلمان 

این  با دو، هر این دو مکتب، البته، و نه آنرا با جهان یکی می گرداند. 93خدا را از جهان بیگانه می سازد

مشاء  مکتبدر آنجاست که  ! تفاوتنمی شود"؟ ادرجز واحد ص واحد از"نی آغاز می کنند که حکم ذه

 کثرت ،ذات دانستن خالق و مخلوق هم با مکتب اشراق و را می نهد؛ "دهگانه "عقولمیان واحد و کثیر 

  .شود می وجود" "وحدت مدعیرا در پدیده ها نفی کرده و 

ذات  وبیرون از ذهن انسان  دربرخالف حکمت اشراق بر واقعیت هستی مادی  توحیدی آفرینش، تبیین

واجب "امکان شناخت آن تأکید دارد؛ اما همچون حکمت مشاء ماده یا هیولی را ازلی و  نیزو  ،خداوند

  :نمی کند واردماده  علیتینظم  دررا  خدا و نمی داند "الوجود

                                                           
 (.۱۰۷ ص صدوق، شیخ توحید) "بود آفریدگار او نبود ای آفریده که هنگامی": باقر امام و علی امام بگفته  92

 
 .دارد آگاهی جهان کلی امور از تنها انکهدچن ؛است دور مخلوقاتش از بسیار خدا مشاء، الهی حکمت در  93
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 نهج اول خطبه از" )بیگانگی به نه ولی است ای پدیده هر از غیر و یگانگی؛ به نه ولی است ای پدیده هر با خدا()"

 ؛البالغه(

 ،(عارفان )نفی ماده گرایی دیالکتیکی و فلسفه وحدت وجودی آنهاست در شود گفته که کرده حلول ها پدیده در نه خدا()"

 نهج ۶۴ خطبه از" )حکمت مشاء( یا)نفی مکانیسیسم الهی  نیست آنها از شود گفته که است دور و جدا آنها از نه و

  (.البالغه

آفرینش در مکاتب فلسفی  تبیینبهتر است  یرابطه خدا و هست از الهی" "فالسفهروشن شدن دیدگاه  برای

   :گیرندقرار  جداگانهمورد نقد و بررسی  تلفیقی() متعالیهو  اشراقیو  مشایی

 

 ؛فلسفه مشاء در تبیین آفرینش .۱

   جهانخدا از  بیگانگی

 

و جهان اسالم  کندی بهیهودی(  –مکتب یونانی ) افالطونی نو فالسفهو  همشاء از راه اسکندری فلسفه

 بزرگترین فارابی .ندسفه یونانی از زبان سریانی به عربی برگردانده شدخالفت عباسیان آثار فال در رسید.

داده  توضیح دقت هفلسفه ب ایندر  راجهان آفرینش تبیین  وی است.جهان اسالم  درمفسر فلسفه مشاء 

جهان واقعی و نظم و  ساختار و می گیرد؛ قرارمجردات و تعقل صرفا انتزاعی  بر این تبیین پایه است.

فیض از ذات باری نمی تواند کثیر  ،فارابیدر برهان . نداردتبیین  این درجایی  هیچتدبیر حاکم بر آن 

باشد زیرا صدور کثیر از واحد محال است. پس آنچه از ذات باری صادر شده باید مجرد از ماده باشد 

تعقل می کند هم )هللا( را جز خود دیگری است که چون  "عقل اول" این موجودچون ماده کثیر است. 

و فلک اعلی که  "عقل دوم"خالی نیست. از عقل اول دو موجود پدید آمد:  کثرت()وجودش از ترکیب 

و آسمان دوم )آسمان ستارگان( صادر شد؛ از عقل سوم،  "عقل سوم"صورت آن نفس است؛ از عقل دوم، 

و  "عقل ششم"و کره مشتری؛ از عقل پنجم،  "عقل پنجم"و کره زحل؛ از عقل چهارم،  "عقل چهارم"

و کره زهره؛ از عقل  "عقل هشتم"و کره شمس؛ از عقل هفتم،  "عقل هفتم"ششم، کره مریخ؛ از عقل 

عقل "یا و کره قمر؛ و سرانجام از عقل دهم  "عقل دهم"و کره عطارد؛ از عقل نهم،  "عقل نهم"هشتم، 

 هیوالی مشترک بین اجسام، عناصر اربعه )به وساطت افالک( و جانداران روی زمین پدید آمدند 94"فعال

و واجب الوجود( تنها ذات خود را تعقل می کند؛ اما  مطلقخدا )واحد . عالم کون و فساد(مادی یا  جهان)

                                                           
 .است مدهآ نیز" القدس روح" و" االمین روح" ،"الصور واهب" چون دیگری نامهای بادهم  عقل  94
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ماقبل خود را.  عقلیا عقول دهگانه هم ذات ممکن الوجود خود را تعقل می کنند و هم واجب الوجود 

اینگونه اسماعیلیه ه هایی چون رقفو چون فارابی و ابن سینا و ابن رشد نزد فالسفه مسلمان حکمت مشاء 

در ذهن حکیم مشایی خداوند با آفرینش بالفصل گردانده است؟!  "ممکن"و  "عقالنی"آفرینش جهان را 

مشکل ذهنی  مجردنظام هبوطی عقول به  توسل ؛ اماوحدانیت خود را از دست می دادمادی  کثیر جهان

 ! نمودرا حل مشایی  حکمای

 درونیتناقض ذاتی  یک از، واحد جز واحد صادر نشود" "ازکه  الهی" "فالسفهجزمی  و بنیادیحکم 

صادر  یذاتی که از آن چیزآنکه  توضیح یابد!درفالسفه نتوانست آنرا  این عقلکه  ؛ تناقضیدر رنج است

 هم راهمین حکم متناقض  اگر این وجود، با .باشد بوده (نامرکب) بسیط ومحال است واحد  عقال گردد،

مادی کثیر  وآنکه جهان مرکب  حال یافت؛ نخواهیمهستی جز واحد  سراسر در بگیریم،آفرینش  تبیینپایه 

خالی از  "وجودشکه  ""عقل اول آغاز آفرینش، سر در حتی منطقی را نشان می دهد. نتیجه خالف این

 دومینتبیین آفرینش در مکتب مشاء در  گردد؛ و "صادر واحدخدای "توانست از  ، نمینیست" ترکیب

نمی تواند  دیگری نسبی وجود هیچو  ماده گذشته، هااین از باز .بر می خورد تناقضبه بن بست و  همگام 

نمی تواند سنخیتی را که میان  همآزاد  عقل و باشد؛ شده ""صادرمطلق  هستیگردد که از  تلقی "فیض"ی

 لملم یلد و ")فرض کند  نیز (آفریده و)آفریدگار  جهانخدا و  میان علت و معلول مادی ضروری می داند،

 رابطه فهملذا  و ؛هم سنخند وو معلول بهم پیوسته  ، علتنظم علیتی حاکم بر ماده در. (۳ ،توحید – "یولد

که تفسیر شود  اینگونه باید علت جهان است" "خدا گزاره پایه این نظم ممکن نیست. بر "جهان – "خدا

در کلیت  جهانهستی . و قائم به ذات نیست مستقلجهان  این درو هیچ پدیده ای  ؛آفریده استنیستی  ازخدا جهان را "

 هیباز بر پا ،گیردخدا و ماده قرار  انیاگر هزار واسطه هم م ،باری ."وابسته به اراده خداستو اجزایش 

ماده  دیخدا با ای وجودی علت و معلول" "پیوستگی و واحد جز واحد صادر نمی شود" "از پیشینی احکام

 .و واحد فیماده لط ایو مرکب باشد، و 

آفرینش "در فلسفه مشاء و آفرینش  تبییندو دور نیافتد، میان  آفرینشتوحیدی  تبیینبرای آنکه از  فارابی

را خدا آفریده ولی آفرینش آنها  مجردجمع کرد؛ بدینگونه که عقول اسالم  در "یکتا خالقاراده  بهجهان 

عالم قدیم است ولی در ذات متأخر از خداست!  :نیز در این راستا گفت ابن سینا .نبوده است "زمان"در 

 کردند تعبیر "الهیفالسفه " مجرد ""عقولبه  را ""فرشتگاننیز  دینیاز مفسران و متفکران  برخی

 حکمتدر  وجود" یهیوال"اولیه یا  مادهازلی بودن همزمان خدا و  رضا امام ،باری(. فیض کاشانی)

  :سئوال برد زیر مشاء را
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 دیگر آفریدگار او نبود؛ ، خداوند(آمده باشد پدید آنکهیعنی هستی داشته بی ) بوده استکسی همراه خداوند پاینده  "اکر

؛ (۴۱۵ ص توحید شیخ صدوق،) "؟خداوند چگونه می توانست آفریدگار کسی باشد که از ازل همراه او بوده است و

 ! الزم می بود همخدای سومی تبیین آفرینش  برایاینصورت  در و

تلفیق عقیده توحیدی قرآن با فلسفه یونانی مشکل بزرگ فالسفه مسلمان بوده است؛ کما اینکه در باره علم 

 امورجز به خدا ارسطو که الهیات و  95خدا به جزییات امور عالم نیز ابن سینا کوشید میان دیدگاه قرآن

 آگاه نیست، وفق دهد:  جهانکلی 

  الوجود همه چیز را بصورت کلی در می یابد. با وجود این جزئیات نیز بر او پوشیده نیست"!"واجب 

بود؛ ننیز هرگز رضایت بخش برای مشکل ذهنی "زمانی که خدا آفریننده نبوده است"  کارهااین راه

لق به و با هبوط فیض و آفرینندگی از واحد مط کماکان باقی استنیز اشکال صدور ماده از عقول مجرد 

 شرحفارابی  ، کهکیهان شناختی این مدل تبیینیفیزیکی و پایه  چند هر. عقول دهگانه برطرف نمی گردد

 همواره شد، روشن چنانکهاما منطق درونی این تبیین نیز  ؛شدسست نجوم  علمپیشرفت  با داده است،

 یوستگیپ" چونفلسفه مشاء  در آفرینشو فرویاز  هبوطی نظامبنیادی  ، هستهاینهمه بااست.  بودهسست 

 "مسلمان "فیلسوفاندیدگاه  درهمچنان  هیچ"،از  آفرینش درناتوانی خدا "و  "بعدی عوالمبا  خدا یوجود

 : شده است حفظ

 "ترتیب است بهدات وصدور موج . یعنیاست نظامی معینطبق  ... برو صانع کل موجودات از مبدأ کل صدور"

 .(۵۱۰ ص ،۱ – ۳ جلد و روش رئالیسم،اصول فلسفه  و مطهری، طباطبایی)

از واحد "جهانها  تعداد د،ندید نمیدیگر قابل دفاع  رانجوم کهن که  آنجااز  نامبرده کتاب نویسندگان البته

  گفتند: نیزدر جای دیگر  آنها را تعیین نکردند! "تا کثیر

ذاته محال و  حدفی  اینکار بلکه و ناتوانی بشر نیست؛ عجزبشر نمی تواند از هیچ یک چیز بسازد مربوط به  "اینکه

  (؛۱۳ ص ،۴ جلد کتاب، همان) "ممتنع است

 کنند! تصریح خشیدن به پدیده ای که نبوده است،بهستی  در ناتوانی خدا بر مستقیماباز شرم کرده اند  و

  پیشوای اول شیعیان خدای یکتا را اینگونه می ستاید: اما

یلد  "لم آیهو این بیان ژرفی از ) پدید نیامده و پدیده ها را نیز از چیزی نیافریده است یخداوندی را که از چیز "ستایش

   .(۱۲۱ ص اول، ، جلدعیون اخبار الرضا" )ها را گواه ازلیت خویش گرفته است پدیدهث وحد و ؛(است و لم یولد"

                                                           

" است آشکار( آفرینش کتاب) کتابی در آنکه مگر آن، از بزرگتر نه و آن از کوچکتر نه نیست؛ پوشیده او از زمین در نه و آسمانها در ای ذره سنگینی"  95

 .(۳ سبأ،)
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 دو ناتوانی در خداوند است: ضمنی ؛ اثباتواحد جز واحد صادر نمی شود" "ازکه  فالسفه "حکم عقلی"

در  ناتوانی (۲. جهان مادی کثیر است و خداوند واحد ؛ زیرادر آفرینش بالفصل جهان مادی ناتوانی (۱

         مخلوق باید از ذات او صادر شود! زیرا آفرینش از هیچ؛

 وندکه خدا درنیافت ؛ وشود "واحد جز واحد صادر"از  کهجایز ندانست مشاء  فالسفه عقلچرا  براستی

هستی مادی قلمداد بالفصل چرا مطلق یگانه هستی ناتوان از آفرینش  ؟بیافریندچیزی  همهیچ  ازمی تواند 

و دستیاری آنها در آفرینش کائنات  دهگانه مجردمطلق نیازمند آفرینش زنجیره ای عقول  واحد؟ چرا گشت

 مطلق ناسازگار نمی افتد؟  واحدتوانایی  و؟ آیا این استدالل با بی نیازی شود می

 ،)لقمان از شما" یکی( آفرینش و برانگیختن)ند نما مگر خدا( )برای شما همهبرانگیختن  نهو  شماآفرینش  نیست"

۲۸) .  

 : استحکیم مشایی  "یعقل "احکامدرست در برابر  موحدعقل 

 کرده ایجاد ها پدیده میان که تقارنی از. ندارد ضدی خود که شود می دانسته نهاده امور میان( خدا) که تضادی از "...

  .(۲۲۸.. )امام علی، نهج البالغه، خطبه .ندارد قرینی خود که شود می دانسته

 همآفرینش  الهی سنت طبقکه  نیستواحد نه تنها محال آفریننده  جانباز  متضاد وکثیر  ماده آفرینشپس 

 ؛ زمانبه ماده محدود نیست که بگوییم پیش از آن خداوند آفریننده نبوده است همآفرینش و  هستی هست.

 و منجمد ذهنسازیها در  شبیهاز  برآمده مشایی فالسفه "عقلیاشکاالت "همه . .نیست.ماده از  مستقلهم 

. در قرآن، خداوند بی آنکه وحدانیت خود را از دست بدهد، و بی آنکه نیازی به استمتناقض آنها بوده 

در قرآن،  .دنآفری میداشته باشد، کل هستی )مادی و غیر مادی( را وساطت و دستیاری عقول دهگانه 

امانتدار و جانشین بواسطه "دم خدایی" تنها انسان که  و؛ هیچکس جز خداوند توان ابداع و آفرینش ندارد

   . نه از هیچ البته ؛ امااست توان آفرینش در ابعاد محدود و نسبی را داراستگشته خداوند در طبیعت 

تبیین آفرینش از حکمای  درنیز ..( .و دکارت ،الیب نیتس ،نیوتن) اروپا معاصرنیسیستهای الهی اکم

خدا همچنان ندانستند که  ؛ وهستی پنداشتند ازگانه یب و اول محرک را خدا وروی کردند یپ ءمشا باستانی

علیتی و هر  نظم عوامل دست اندرکار تغییر و تحول در ماده است. وکم بر ماده افراتر از نظم علیتی ح

 ودر هیچیک از اشکال نظم  خویش ذات بهاو  ؛ واوست ارادهنظم دیگری در این جهان وابسته به 

دیگر  و در اینصورت از جنس ماده می شود ؛ کهندارد حضورهستی مادی  درساماندهی و قانونمندی 

  .مطلق و آفریدگار نتواند بود هستی

 ،ندبود افکنده آفرینشمیان خدا و جهان الهی  یبرابر دیوار جدایی و بیگانگی که مکانیسیستها در ماا

                              :و جهان دچار شدند خداتوهم یگانگی  ..( بهو. اسپینوزا ،پاسکال ،برگسوناشراقی ) فالسفه
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 ؛ تبیین آفرینش در مکتب عرفان و تصوف .۲

 مبتذل و  نامعقولتوحید 

 

وجود دارد؛  "فریبندهمحسوسات "در ورای  )و تنها یک جهان حقیقی( حقیقی جهان یکدر این مکتب، 

به روش  ؛قابل اثبات نیست محسوسهستی از  انسانعلمی  دستاوردهایولی وجود آن با تعقل منطقی بر 

و  پاسکالقابل دریافت است و برای رسیدن به آن "طریقت" نیاز است.  تجربه درونی()روانشناسی 

 ، دل و نه عقل را کانون شناخت خدا دانستند: معاصر نیز در غرب برگسون

سیر حکمت در  علی فروغی، )محمد "به وجود خدا دل گواهی می دهد نه عقل، و ایمان از این راه بدست می آید"

 (. دوم ، جلداروپا

و خدای وصف ناپذیر در همه چیز حلول کرده است  هستی مادی جوهری الهی دارد این مکتب، در

و مراحلی را پیمود تا به  شد صادرخدا  ذاتاز  کهی است فیض ماده. ("همه خدایی" یا "وحدت وجود")

پیوند  "حقیقیهستی فنا ناپذیر "را به  "حقیقی غیر فنا پذیرهستی "انسان حلقه ای است که  ؛ وانسان رسید

 ستاره چوندر صورتهای گوناگون  وکرد  تجلی جهان در بلکه ؛نیافرید را جهان ، خداواقع در می دهد.

 هستیو  پیوستهبه اصل خود  دوباره "انسان کامل" و شد تا به انسان رسید؛ گر جلوه و درخت و حیوان

همینجا می توان تفاوتها و تشابهات بنیادی میان مکاتب مشاء و اشراق را  ازیابد!  میخود را باز  واقعی

 می شود؛ صادرکه از واحد  است یضیفهم جهان  فلسفی مکتب این در در تبیین آفرینش جهان دریافت.

 در نیست! آزاددر کار آفرینش  خداونداراده  و است جبریعرفان این صدور  درتفاوت در آنستکه  اما

 آفرینشیاز فرو نظام اما ؛است معتبر "در نمی شوداص واحداز واحد جز "جزمی و متناقض  حکماینجا هم 

و  "،کثیر ماده"بخشند و ب از خدامستقل  واقعیتیجهان محسوس  بهمجرد دهگانه هم نمی توانند  عقول و

گوناگونی  هایجهان اسالم گرایش عرفایمیان  در حقیقت ندارد. ،جز خدای واحد دیگری موجود چهی اساسا

نحله  انواعهمه  اصوال و این گرایشهای گوناگون از بنیادهای مشترک برخوردارند ؛ امامی شود دیده

 .بنیادها یکسانند .. ( درپوستی و. اسالمی، سرخ ،مزدیسنی ،مسیحی ،یهودی ،یونانی های عرفانی )هندی،

 یها معتدل دانند؛ می ""خدااعم از جماد و گیاه و حیوان را مادی  محسوسچیز  هرمکتب  این افراطیون

 ؛معنوی( ، مثنویمولوی –کل خود برو ای جزء خدا  سوی) ددانن می ""از خدا جزئی تنهاپدیده ها را آنها 

از  ابن عربی !د(نحلول کن) بمانند باقی خدا" "در و بپیوندند" خدا به" کهامیدوارند  نهخوشبینا همگی و

 پیشوایان این مکتب می گوید: 
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"عارف کامل کسی است که هر معبودی را جلوه حق ببیند که حق در آنصورت عبادت می شود. و از اینروست که همه 

آنها را الهه نامیده اند؛ با اینکه آن معبود گاه سنگ است و گاه درخت؛ گاه حیوان است و گاه انسان؛ گاه ستاره است و 

 .()فصوص الحکم است ؟!هوای نفس باالترین معبود"گاه فرشته"؛ و "

دیگر خداست  مادی پدیدهبر این پایه، انکار بت و بت پرستی از سر نادانی است؛ زیرا بت نیز مانند هر 

  !(؟شبستری والهیجی و بت پرستی همانا دین حق است )

هندی آنست. نیروانای مکتب عرفان در غرب و جهان اسالمی در واقع صورت تعدیل یافته ای از اصل 

در "سرود آفرینش"  تفاوتی ندارد. نیستی()و آرامش مطلق در نفس کلی است؛ با عدم  هندی، فنای مطلق

 ،شریعتیاست، "تنهایی"، "زیبایی" و "عشق" آفرینش را رقم زده اند ) وداکه از متون نیایشی مذهب 

و در جمال و زیبایی؛ میل جفت در او پدید آمد؛ از ذات  (: خدا تنها بود۲۴۱ – ۲۳۶تاریخ ادیان، ص 

در مذهب  ؟!خود ماده ای آفرید، با او خفت و کوه و دریا و حیوانات و ... پدید آمدند )وحدت وجود(

آمدن بوجود الهه زمین و  سپندارمذبا دخترش  اورمزدمزدیسنا نیز این تبیین دیده می شود: همخوابگی 

 . ..داستان  بقیه و کیومرث

 انقالبی –آرمانهای توحیدی و حکمت قرآن و  ناسیش معرفتکه مسلمین را از  پیامبراز  پس تحوالت

میان مسلمین به  درو اخالقی  عقیدتی انحرافاتاز  ""اسالمیخلفا و سالطین  حمایت اسالم دور کرد،

 زهد چون مقوالتی بدفهمی ،به قدرت وابسته جزمیت فقها و متکلمان وگری  قشری، انگیزه های سیاسی

علل نفوذ و گسترش دامنه تصوف و عرفان در جهان  از ،... و خدا به بازگشت ،الهی عشق ،پارسایی و

هب اسالمی امذ پیروان هدایت پیشوایان حق برخوردار بودند، از که جز شیعیانجاییکه  تا اسالمی شد؛

و متفکر  فلیسوف ؛مالصدرا کربن،هانری ) وحدت وجود شدند بهتصوف و عرفان را پذیرفتند و قائل 

 هستی ایران رواج داد: فالتمکتب اشراق را در  سهروردی الدین شهاب. (۲۵۴ ص بزرگ اسالمی،

نور " آنوجود دارد و  ؛ تاریکیاز ذرات نور تشکیل شده اند ،پراکنده و فشرده ،جز نور نیست و پدیده ها

 دیگر از متمایزخود را  سهروردی و به دیگران نور می تاباند. است "فیاض"هم  ؛ انساناست "متکاثف

 دانست! می ،آیدکه از راه اکتساب و تحصیل بدست نمی  "، معرفتیعلم لدنی"دارای انسانها و 

 عقیدتیجاییکه پیشوایان  تا مسموم کرد؛ رامسلمین  ذهن( وحدت وجود یا همه خدایی)عرفان  فلسفه نفوذ

خدا در  "آیا که پرسیده بود فردیپاسخ به  در رضا امام .شدندبرابر آن  دراز روشنگری  ناگزیراسالم 

 پرسشبرای آنکه  و نه خلق در خدا؛ و خدا در خلق است نه :گفتصراحت  به خلق است یا خلق در خدا"،

را مثال زد  آینهانسان در  تصویرعلم فیزیک کمک گرفت و  از فهم کند، بهتررابطه خدا و خلق را کننده 
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شیخ  "توحید") یا آینه در انسان باشد وبی آنکه انسان در آینه  ،که بواسطه نور در آینه دیده می شود

       صدوق(.

 شد. استوار وجود" "وحدت بر اسپینوزاو  برگسونیهودی  متفکران فلسفهاروپا نیز  معاصرتمدن  در

دیگر  که ندآورد باورخدا  بنام جهان دریگانه  گوهریک  به ، تنها""ذهن و ""عینبا یگانه کردن  آنها

 و خورشید و گیاه و حیوان و انسان هر کدام بخشی از ذات خداوند ماهو  : ستارهپدیده ها مظهر اویند

ستیز دیالکتیکی با مخلوقاتش پرداخت  بهکه خدا  آنگاه ؛رسیدانحطاط  نهایتبه  هگل نزدفلسفه  این ند!هست

  !رسید آلمان فاشیستی دولت وبه انسان ژرمن  تا طی کرداین ستیز  در را یتکامل یندآفر و

 

 "وحدت وجود" از "توحید" یکیف تمایز

بتوان  اگر حتیدانست که  باید م.آلیستی و مبتذل نامید ایدهوجود را یک توحید  وحدت فلسفه، بخشاین  در

 هر در را ایندواست که  عمیقمتحوا چندان  در تفاوت یافت، ایندومیان  هملغوی  و ظاهریهت ایک شب

  :در روی هم قرار داده است روخت اشن اززمینه ای 

خدا موجودی  ؛ وحقیقت هستی تنها اوست و خداوند چیزی در هستی نیست ، جزوجود وحدتمکتب  در

 باقی نمی گذارد. جهاندر  یموجود هیچجایی برای از ذات خود  رونیبابعاد که  همه درهی ااست نامتن

در سیر معنوی خود بسوی کمال  عارف ؛ اماموجود نامتناهی هر لحظه بصورتی جلوه گر می شود این

 هستیحق را که تنها  ذاتو رود  میچشمانش کنار  از پیش "فریبهای  "پرده همهه منزلی می رسد که ب

مادی  جهانآن است که  برتوحید  مکتب برابر، در می شود! یگانه او بامی کند و  مشاهدهاست  یحقیق

، از او اییا جلوه  و نه فیضی صادر شده از او ، وآفریده خدای یکتا و دارد واقعیت انسانبیرون از ذهن 

ذات یگانه  ؛ و(لم یلد)نتواند شد  و نشدهواحد صادر  یخدا از جهان مادی و هیچ موجود دیگری باشد. می

 نیزو  مادیهستی  مکانی –زمانی  ابعاد و ، کثرتتعین ازو یگانه الهی  مطلق ذات نیست.پذیر  تقسیماو 

مقداری  وابعاد کمی  خدا "و الیتناهی نامحدودبزرگی ". است فراترنظامات عام و خاص حاکم بر آن 

 بصورت تانماید  میمحال چنانست که در عقل  ؛ بلکهنگذارد اقیب مادیندارد که جایی برای پدیده های 

 گانهی خداوندیفرابعدی  وذات مطلق  مکتب توحید، در گر شود. جلوهمقادیر  وابعاد  دارایموجوداتی 

. یکتا نیست وندده خداابیرون از علم و ار آفرینش جهاندر  همچیز  هیچ اما پذیرد؛ نمی کثرتاست و 

 ارادهو استمرار آنها وابسته به  ءبقا ؛ بلکهبا خدا ندارند( وجودیپیوستگی ) ندارند راهاو  ذات بهها  پدیده

 که است کمیابعاد و مقادیر  درخدا  بودن نامتناهی وامحدود ن مکتب وحدت وجود، درولی  خداوند است.

مگر  ماند مین دیگر پدیده ها ظهورمکان و زمان جایی برای  چنانکه در ؛باشدمی  فیزیکیخاص ماده 
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پیشفرض است که پایه این  بر "وحدت وجود"مکتب  "توحید" در اثبات واقع، در آنکه از ذات او باشند.

 : به وحدت وجود می گوید معتقد !ابعاد کمی نامحدود است با خدا جسمی

مطلق غیر متناهی همه وجود را شامل شده و مجالی برای وجود غیر او  زیرا خالق واحد است و شریکی ندارد؛ "همانا

 . (۴۱ ص بن موسی الرضا و فلسفه الهی، ، علیجوادی آملی! )"نیست

 ؛ وهستی نمی یابد در واقعیت محسوس مادی هم جایی هیچ بلکه دیگر، یخدای هیچتنها  نه این فرض، با

بزرگی خدا در ابعاد و مقادیر کمی  مکتب توحید، در کشیده می شود! ابتذالبه  پیشفرضاین  با نیزتوحید 

  نیست:

در اینصورت تو او را جسمی  ؛ کهباشند هداناو را به اطراف کش وجودو جهات  جوانباو اینگونه نیست که  بزرگی"

را در بر  بزرگهستی  همهعلم و اراده اش ) سلطنت است عظمتو  نأش او دارای بزرگی ...؛ بلکهبزرگ انگاشته ای

 ؛ (۱۸۵ خطبه ،دشتی نهج البالغه(" )ستاگرفته 

و  کمی به تصورآنچه قابل تجزیه و  هر یکتا نه دارای اجزاء است و نه گمان کمی و بسیاری به او می رود. "خداوند

 . توحید شیخ صدوق( کتاب امام جواد،) بر آنکه خالقی دارد" دلیلاست و  مخلوقزیادی باشد 

در علوم انتزاعی چون ریاضیات کاربرد  تنها "نهایت "بی و ""نامحدودگفته ام که مفاهیم مطلق  پیشتر

 تطبیق خدا()مطلق  هستیرا بر ها اگر هم بتوان آن و واقعیت محسوس قبل تطبیق نیستند؛ هیچبر  و دارند؛

  .فرا بعدی بودن او خواهد بود معنیبه  الزاما داد؛

                          

 غزالی و "تصوف اسالمی"

)سده پنجم هجری( پس از آنکه جویندگان حقیقت را به متکلمان، باطنیه، فالسفه و صوفیه  ابو حامد غزالی

 و محسوسات همه در نخست که وی !"تنها صوفیه سالکان راه خدایند"تقسیم کرد، به "یقین" پی برد که 

 "افکند پرتو او دل در خدایی نوری" بود، داده دست از هم را ایمانش حتی و کرده" شک" روحیات و بدیهیات

 صوفیه تنها" که گیری نتیجه این با رسیدن یقین به اینگونه! رساند یقین ساحل به شک دریای از را او و

که خدا را در خواب دیده است که او را به همنشینی  وی نوشت ،باری. بود ازگارس هم "خدایند راه سالکان

 ص ،۲ ، جلدمفتاح السعاده)بر او افشانده است  نیزعارفین ترغیب کرده و نوری از انوار قدسی خود 

توحیدی تبیین با اینهمه غزالی "مسلمان" نمی توانست مبانی عقیدتی صوفیه را بپذیرد؛ تضاد  !(۱۹۴

الی نادیده گرفت. پس غز آنراآشکارتر از آنستکه بتوان از آفرینش جهان تصوف و عرفان تبیین اسالم با 

که منکر آفریدگارند  دهریونفالسفه را به سه دسته تقسیم کرد: سپس  اوحلول و وحدت وجود را رد کرد. 
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که آفریدگار را پذیرفته و معاد را رد کرده اند؛  طبیعیونخودی خود وجود یافته می دانند؛  هو جهان را ب

باور  "معاد روحانی"و  "ازلیت ماده"از افالطون و ارسطو تا فارابی و ابن سینا که به  الهیونو سرانجام 

 و فلسفه با را ناپذیری آشتی مبارزه غزالیاند.  شده جهانآورده و منکر علم خداوند به جزئیات امور 

از قرآن و سنت را به کفر و انحراف و متفکران مسلمان وی در حالی همه فالسفه  .نمود آغاز فالسفه

افالطون بیش از قرآن به و هستی شناسی خداشناسی معرفت شناسی، حث امتهم می ساخت که خود در مب

در آنها کوشش وی را در غوطه ور شدن ! تمایل به افکار وارداتی و بودفلوطین نزدیک ارسطو و و 

نیز او را سرزنش کرد که  ابن تیمیه؛ و حتی گذاردفرجام  نزدیکی به معرفت شناسی و حکمت قرآنی نا

نخستین متکلمی است که از منطق غزالی  ید"!شیخ ما در شکم فالسفه فرو رفت؛ اما نتوانست از آن بیرون آ"

و او هر چیزی هیچ نیست واحد خدای صوری ارسطو در علم کالم بهره گرفت. بگفته او، در عالم جز 

پس  است؛ چیزی هر خدا اگرپی نبرد که  تناقضاین  به . غزالیجهان را هیچ حقیقتی نیست امااست؛ 

با آموزه های  آفرینش جهانمنطق صوری و هوهویه کردن خداوند و ! نیست؟ حقیقتی را جهان چگونه

 نیز گرایش یافت:  جهان ایده ها()ه مثل افالطونی غزالی بدر تضادی آشکار است. قرآنی 

"بدان که دو عالم هست: یکی عالم روحانی و دیگری عالم جسمانی... هر چه در این عالم است مثال شئ است از آن 

 .عالم"

و  جمود و تعصب گسترش به آنرا و کرد نقد حق( )به را خود در زمان موجود کالم و فقه مبانی غزالی

 رضای )البته برای را شیعیان کرد؛ نقد حق( به )باز نیزوجود را  وحدتو  فلسفه ساخت؛ متهم ایمانی بی

 بهره و تهاجم بی نقد از خالصه کسی را داد؛ قرار حمله مورد شدیدا باهلل( المستظهر عباسی خلیفه خاطر

برگرفته از قرآن و  که جایگزینی هیچ خود اما ساخت؛ متهم سنت و قرآن از دوری به را نگذاشت و همه

 شناسی معرفت بر تکیه بجای کند، تدوین را خود دینی بینش کوشید می که هنگامی و نداشت؛ سنت باشد،

 پویای و اصیل سنت بجای و!! آورد روی... و افالطون و ارسطو از اقتباس به قرآن توحیدی حکمت و

 !!شد متمایل ستم و جور خلفای نیرنگ و بدعت به ،اسالم راستین پیشوایان و پیامبر

این دو  و خدا و هستی سخت به اشتباه و گمراهی افتادند؛ شناخت در مشایی و اشراقی()" الهی "فالسفه

 داشته است: ختیشنا معرفتدلیل 

 ؛ ومطلق رفتند هستیسراغ  هواقعی بیرونی را دور زده و برای شناخت حقیقت مستقیما ب جهان آنها (۱

خداوندی  صفات واز ذات  ومتافیزیک گام بگذارند  نامحدودبشری به حوزه  محدودند با عقل کوشیدلذا 

 شرطعقل بشری را نشناختند و نخستین  تواناییو مرز  حددر واقع  . آنهادر آورند سر و اراده آفرینش او

 !عقل را از دست دادند
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 شدند؛ توهمو  خیالبافیگرفتار  وگرفته  نادیده تعقل راو  تحقیقتجربی  پایه نیز شناسی جهاندر حوزه  (۲

ناپذیر  گذررا دارای طبقاتی  آسمان و ،)ابن سینا( شعورو  جانافالک و اجرام آسمانی را دارای  چنانکه

  .مال صدرا( ،الهیجیو بلور پنداشتند ) هشیجنس ش ازو 

 

 آفرینش در تلفیق دو حکمت مشاء و اشراق  تبیین .۳

 

و  نقد ،غربدر  ینوزااسپ و ،شرق در صدرا مال و رازی فلسفه تلفیقی، مکتباین و سنجش  شناخت در

  بررسی می شوند.

 

 رازی

هستی  ( در)خدا و هیوال ازلیتفکر فلسفی یونان به دو موجود  سنتهایاز  پیروی در سفه مسلمانفال قاطبه

 در ازلی موجود پنج از و نهاد فراتر را پا نیز یونانی گرای دوگانه فلسفه از رازی اما اذعان نمودند؛

تاریخ " نیز و مهدی محقق نوشته ری" "فیلسوفپایه مندرجات کتاب  برفلسفه رازی  شرح !برد نام هستی

 : باشد می ذبیح هللا صفا از تمدن اسالمی"علوم عقلی در 

 رازیکه  کتابی تاریخ فلسفه جایگاه برجسته ای ندارد. در و شیمی نام آور است، یپزشک درکه  رازی

در  ویای هدیدگاه چکیده . اماو رهروانی نیافت و از میان رفت شاگردان ظاهرا نگاشت ""الهیات مبنا

نقد گسترده  موجب استحکام و انسجام منطقی نبودچنین می نماید که  ؛ ودیگران منعکس گشت نوشتار

فلسفی  – دینیای هنقد مخالفان پیداست که رازی دیدگاه وی فلسفه رازی امحتو . ازاست هگشت او فلسفه

 روبروقبال گسترده ابا  ویک دستگاه نظری فراگیر بسازد  تارا پیوند زده است  مانویو  هندی یونانی،

نظری وی نه در برابر پیروان نحله  دستگاه و تناقض دستگاه نتیجه وارونه داده است. سستی ؛ ولیشود

 هستی پنج ،باری .آورد تابمسلمان  موحدانو نه در برابر  ؛باز کردخود  برای جاییهای رایج فلسفی 

محض"  "عقلکه  خالق یا خدا) باری ذات -۱: از رازی عبارتند (ابدی –به ذات و ازلی  )قائم مطلق

 (،محض و جهل محضمخیر بین عقل ) کل نفس -۳، (" استمحض "جهل که )ماده اولیه هیوال -۲، (است

زندگی از  ؛ وباشند زنده و فعال می "نفس"و  . "خدا"(خالء) مکان مطلق -۵ ، و)دهر( مطلق زمان -۴

 فعال و زنده نیز "هر"د و ""خالء بی حیات و منفعل است؛ "هیوال" ،برابر آنها در می جوشد. بیرونآنها 
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 برخوردارنور عقل  از کل به خدا متوجه گردد، اگر نفس باشند! میهیوال منفعل هم ن برخالف ولی نیستند؛

 نیزو مکان مطلق  زمان .گرددخویشتن می  ازجهل و غفلت  گرفتار بنگرد، هیوالچون به  و می شود؛

تا عصر نیوتن هم دوام  ، کهزمان و مکان مطلق مفاهیم جهان بوده و خواهند بود. قتپیش و پس از خل

در  ؛ امابل اثبات رد شده استاای علمی و ق بگونه نسبیت انشتاینی(،) در فیزیک نوین امروز آورد،

تنها در مکاتب  ند، وپذیرفتنآنرا  (احکام جزمی ازآزاد )عقل  و ادیان توحیدی )ابراهیمی( نیزعصر رازی 

مطلق است که با  هستی یگانه خدا ،جهانتوحیدی  تبیین در یافته بود. ببازتادینی و فلسفی شرک آمیز 

چند مطلق  وجود تنها نمی تواند نهآزاد هم  عقل ؛ وهم آفریده است ازمان و مکان ر جهانآفرینش  آغاز

 که مطلقیبطور اولی از فهم و دریافت  بلکه فهم کند،در تعامل و همکاری با یکدیگر  و هم کنار دررا 

 درتوان  نمیباره نفس و هیوال هم باید گفت که  در ( عاجز است.)؟! منفعل نهزنده است و نه فعال و  نه

نفس و هیوال از ازل  اگر دانست. خالقدر عین حال خدا را  و گذارد؛ رامطلق  موجود دو این کنار خدا

پس از آفرینش جهان هم  و پیش زیرا نمی توانست خالق آنها باشد؛ خدا بوده اند، خدا در کنار و همراه

 صفت ،بنابراین نخواهد بود. وآنزمان خالق نبوده  در هموجود داشته و خدا  رازیفلسفه بافی  درزمان 

درونی و  وحدت بدینگونه رازی ""آفریننده ؛ وفانی می گردد ، حادث ومحدود، نسبی خداآفرینندگی 

نفس کل که میان عقل و جهل  و ل است،که مرده و منفع هیوال اما !مطلقیت خود را از دست می دهد

هر دو مطلق و مستقل از هم  کهخدا و نفس کل  اند؟ چگونه گشته به ذات قائم چگونه است، گردانسر

ندو سرگردان آ از یتعدد اراده های ناهماهنگ )یک در حیات و هستند سرچشمه جوشان زندگی گشته اند؛

 هیوال )جهل محض( و کل که نسبت برابر با خدا )عقل محض( نفس اساسا یافته است؟ وجودامکان  !(است

، عرفانو  عشقاست با توسل به  کوشیدهرازی  ظاهرا 96و زایندگی یافته است؟ آفرینش توان چگونه ،دارد

و تناقضات منطقی دستگاه نظری  ؛گریزدب "عقل"پرسشهای  ازنوی ام بدبینانه تصوف و تناسخ هندی

 موجوداتاین آمیزش  ازآمیخت و  درآن  با هیوالل اآرزوی وص در نا آگاهانه کلی نفس خود را دور بزند:

خدا عقل را فرستاد  پس اینکار خویشتن را فراموش کرد و به رنج افتاد. با نفس اما گون پدیدار شدند؛ هگون

 د.هدایت کن آور رنجعشق  اینرهایی از  وبه جدایی از هیوال  وسازد  آگاهدر وجود انسان نفس را  تا

 ازو سپس نفس کلی با هدایت عقل  شوندشت تا پاک او شد خواهند د آمدجزئی چندان در جهان  نفسهای

و ماده نیز با از دست دادن صور  ریزدزندان ماده می رهد و در پی بازگشت به اصل خود جهان فرو می 

 تصوف" البته و ابد!آفرینش بدینگونه پایان می ی و باز می گردد؛ خودنخستین  وضعیتگوناگون خود به 

که  عرفا !برابر پرسشهای عقل بی پاسخ می ماندند در بوده است که کسانیگریزگاه  وارههم عرفان"و 

از بررسی و تحلیل عقالنی و منطقی  ، هموارهآگاهند عقلو  علمتضاد عرفان با  بهخود بهتر از دیگران 

                                                           
 کتاباست ) " نامیدهرازی "هذیان گویی" را "نفس ناطقهبنام  یازلی دانستن موجود سرگردان ،متفکر مسلمان مرزوقیاز اینروست که  شاید 96

 . ("و االمکنه "االزمنه
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 ؛ واند گریخته "شوریدگی و یمست سرو  "عشق چونو پوچی  واهیبهانه های  بهاعتقادی خود  مبانی

چوبین  پای استداللیون چوبین بود؛ "پای دوری از منطق و برهان را تبلیغ کرده اند: و گریزی عقلآشکارا 

 می فرماید: معاندان بهحکیم  قرآن در نقطه مقابل، درست . امامولوی() "سخت بی تمکین بود

  . (۶۴ ،)نمل راست می گویید" اگر برهان خود را بیاورید؛ "پس

      

 صدرا مال

پیوسته و  گرویده بلکه را نه مشایی و نه اشراقی خواند؛ خود صدرا مالملقب به  شیرازی لهینأصدرالمت

اشراق است  و حکمت مشاء دو ازگزینشی  صدرا مال متعالیه" "حکمت الواقع فی اما .نامید حق" "اهلبه 

واحد  "از پیشفرضپایه  برو  ، مشاییمال از آفرینش تبیین است. هآمیخت همکه با الهیات و کالم اسالمی 

ناتوانی در ) ناتوانی دوگانه خداوند و عقول طیهبو نظامهمان  ؛ یعنیباشد می جز واحد صادر نشود"

مذهب  و سهروردی برخالف ،صدرا مال اشراق آفرینش بالفصل جهان مادی کثیر و آفرینش از هیچ(.

را برای  ، علمعرفا معمولبرخالف رویه  ،همچنین وی نیست. وابسته ""نورچندان به مفهوم ، مزدیسنی

؛ (۳۰۶ ص و متفکر بزرگ اسالمی، فیلسوف ؛مالصدرا نری کربن،اه) دانست ضروری به خدا رسیدن

 مالصدرا متعادل" عرفان"آید. کمال انسان پدید می  مراحلعشق در آغاز زندگی موجود نیست و در  زیرا

 جدایند هم از مخلوق و خالق: گرددن منحرف قرآن اعتقادی اصول ازامکان  حد تاظاهر و  در کوشد می

جز وجودی که عین اشیاء است  خدا او؛ ذات در نه ومی گیرد  صورت او حریم در خدا هب انسان وصل و

 وصل. است متمایز شرک از توحید و پرستی، بت از خداپرستی نیز وجود متمایز از موجودات هم دارد؛

صدرا با خوشبینی  مال عرفان خدا سر باز زند. هو انسان می تواند از پیوستن ب نیست به خدا نیز جبری 

وی اگر خدا نتواند تصمیم جدید بگیرد  . بگفتهخدای او از کار آفرینش باز نایستاده است زیرا همراه است؛

 رویکردهایآفرینش پدیده ها و )عقل ما نتواند رابطه آن  ولو و به اجرا بگذارد ناتوان و ناالیق خواهد بود؛

حوزه علم هنوز  درزمان در عصر مالصدرا  . نسبیت(۳۱۵ ص ،منبع همان)با زمان را درک کند  نو(

با  تضاددر  وی !می پنداشتموجودی مطلق  کهمطلق  مفهومیتنها  نه رااو زمان  و اثبات نشده بود؛

تنها  نه می گوید که: و توحید، شرک کردن مفاهیم وارونهبا  ، وو پیشوایان اسالم قرآنبینش توحیدی 

از  مالمراد  پس ؟!شرک است آنهاآفرینش  به باور بلکه همراه بودن جهان و زمان با خدا شرک نیست؛

کمتر از  او نزدهیت آن اال که است زمان"" بویژهو  "جهان"شرک به  بلکه خدا نیست؛ هب ، شرکشرک

 چون اعتقادی اصول) دین و فلسفه فهم پایه را" هستی" وی. (۱۶۲ ص ،۳ جلد اسفار،! )ست؟یخدا ن

و  صدرا حرکت مال .دانست ناممکن بدرستی آنرا در تعقل و ""نیستی تجربه البته وکرد؛  (معاد و توحید
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عامل  و جهانرا جوهر اصلی  حرکتآنجا که  تا را به حرکت داد؛ اما اصالت ماده را از هم جدا نکرد؛

آن وابسته  موجودیت و جوهری است ؛مطلق است مفهومیصدرا  در فلسفه مال . حرکتپیدایش آن دانست

 توجیه بکارصدرا  مال متعالیه" "مکتب دروجود  اصالت و جوهری حرکت نیست.چیز دیگری  یابه ماده 

ذات او  بهمسیر تکاملی  یک طیاز  پسذات خدا  از فیضان زیرا وجود یا همه خدایی می رود؛ وحدت

این جهت تغییر نمی کند  و ؛است جهتدارحرکت  که گفت همچنین وی. می پیوندد )شباهت به فلسفه هگل(

؛ تطبیق است قابلنیوتن  مکانیکبر یکی از اصول سه گانه  البتهاین نظر  و؛ اثر علل و عواملی برمگر 

صدرا  مال اشکاالت .شمردزمان و مکان یکی با  آنراحرکت را جوهری می دانست  کهچند مال صدرا  هر

 اساسا بلکه بر نمی گردد؛ خودنارساییهای علوم فیزیکی زمان و  کمبودها به ت، تنهاعلمی طبیع تبییندر 

 می شود ( مربوطو مبانی دو حکمت مشاء و اشراق اصول کادردر  تفکرفلسفی وی ) تفکرسنتهای  به

  .استوار بوده است "از پیش پذیرفته شده"احکام جزمی  و تخیلعقل انتزاعی و  بر صرفا که

    

 اسپینوزا

 اروپا ۱۷ قرن ییهود متفکر اسپینوزافلسفی  تفکرنون ادر ک ماده و همه خدایی ازلیت ،جبر ،مکانیسیسم

 و یفلسف شرک بود، کرده آفرینشتبیین شناسی و  جهانروش و  پایهمکانیسیسم را  که دکارت دارد. قرار

خدا  آفریده جسم را وروح  وی بود. هکرد نفی مطلق است، هستیها خداوند نرا با بیان اینکه تازلیت ماده 

 گیچگونخواست  می اما ش گرفت؛یفلسفه دکارت را پایه کار خو اسپینوزا .بود هدانست همجدا از  اما

 ؛ زیراسازد روشن اصول مکانیک است، تابعو  مادیکه دارای ابعاد  راروح انسان بر جسم او  تأثیر

اراده آزاد "نیز روح انسان را که دارای  و بر خوردار است، "اراده آزاد مطلق"دکارت خدا را که از 

خدا و روح  دامن اسپینوزا فراگسترمکانیسیسم  اما. بود کردهقوانین مکانیک آزاد  سیطره از است، "نسبی

هستی هیچ چیز ممکن  : درنگذاشت نصیببی  مکانیکیاز جبر  نیزرا  نآنا و بر گرفت درانسان را هم 

 موجودات "تخطی ناپذیر ودانی وجا یقوانین" بامطابق  و خود" "طبیعتنیست و خدا هم تنها به ضرورت 

جایگزین  و یا موجودات دیگری خلق کند و تغییر دهد رانیز نمی تواند این قوانین  خود خدا را آفریده است.

 یکبارههایش  پدیدههمه  بارا  جهان؛ دست خدا بسته است یهودیان، کهنهدیدگاه  بامطابق  واقعدر  و؛ سازد

 وعلم  کمبود بهنو  پدیدهیا آفرینش  وتغییر  اسپینوزا، دیدگاه در !نیست ساختهاو  ازکاری  دیگرو  آفریده

خدا قوانین را  اگرو  ؛انگاری خدا( = انسان س به نفساو قی تشبیه) استتعبیر  قابلناتوانی در پیش بینی 

 فلسفه بافی اسپینوزا، بدینگونه در .خدایی از او سلب می شود صفات ،پدیده نوی بیافریند یا تغییر دهد

اسپینوزا به  خدای! را از او ستاند اراده آزادفرمان راند و  نیز خداوندیضروری  و طلقم هستی بر جبر
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مقام  ازده تغییر یا ابتکار در آفرینش ارابا کمترین  ؛ وابتکار نداردهم اراده و بدوی  انساناندازه یک 

وجود یا  وحدت فلسفهو  عرفانبه  ورود مقدمه آفریدگار برای "طبیعت"شدن  قائل !می شود عزلخدایی 

را بیرون و بیگانه از  ااولی خد ، کهمشاء و اشراق "متناقض"چند جمع دو حکمت  هر همه خدایی بود؛

. می نماید عجیبظاهر  در ،گرداندرا به درون ماده برده و با آن یکی می  او و دومی سازدمی  جهان

 "محرکو از برهان  کردآغاز  "واجب الوجود"خدایی قائم به ذات و  باجهان را  تبیین اسپینوزا ،باری

را یکی  "متحرک"و  ، "محرک"ادامه در جست؛ امااثبات وجود خدا یاری  برایفلسفه مشاء  در اولیه"

 که فلسفه مشاء) بر ماده بگنجد حاکمخدا در نظم علیتی  هنگامیکه سر از دنیای عرفان در آورد! و گرداند

تواند هم سنخ ماده شده و از  می امنطق (،می نامد "علت العلل"زنجیره علت و معلولی جهان  درخدا را 

میان علت و معلول  نیززمانی  جدایی ءآنکه در فلسفه مشا بویژه؛ ذات خود پدیده های مادی را بیافریند

به فلسفه اشراق  ییسفه مشاراز گرایش فال تبیین،این . ستاندازه خدا به هیوال )ماه اولیه( قدمتو  نیست

چاره ای  سرانجام بداند، حادثنه و  قدیمآن  آفرینندهرا همچون  اولیهماده  آنکه .بوده است وحدت وجود()

 سنخیت زیرا ؛نمایدواقعی قلمداد  غیرو  وهمیرا  آنهایر او تغ کندنمی یابد جز آنکه خدا و جهان را یکی 

 "من: دکارت می گفت اگرآنکه  خالصه علت و معلولی است. رابطهات خصوصیاز  تقارننیز همچون 

انسان را سود  اراده غایتهمچنین  وی! خدایم" پس فکر میکنم؛ "من گفت: اسپینوزا ،"هستم پس فکر می کنم؛

آنجا که خدا و جهان هم در معنا  از غایت پنداشت! بدونرا  "بی نیاز"اراده خدای  لذا و دانست؛ فایدهو 

جهان در فلسفه اسپینوزا بی هدف  پس ،است طبیعت" "قوانیناراده خدا نامی دیگر بر  و یکی هستند،

! نیست هدفمنداراده خدا  زیرا پدیده های گوناگون آن در کار نبوده است؛ واز خلقت جهان  هدفی است!

 انسان" "رستگاریتنها در برابر عرفان شرقی و هدف  ، نهنفی هدفمندی جهان با اسپینوزا ترتیب، بدین

 نیزرا  و غایی( صوری ،مادی علل چهارگانه فاعلی،)منطقی نظام علیت ارسطویی  ساختار بلکه ؛ایستاد

به جبر کور  سراسررا  جهانو لذا ؛ شکست و خدا را تنها علت فاعلی و نه غایی جهان شمرد در هم

 تناقض سومین بر این، افزون .نیست شدنی جدافلسفه عرفان یا وحدت وجود  ازکور  جبر !سپردی علیت

از سوی دیگر خدا را  و جهان را یکی پنداشت؛ و خدایکسو  ازوی : گرفت شکلفلسفه اسپینوزا  در نیز

 در خدا" عرفا انسان پاره ای از ذات خداست و به اصطالح کرد. اگراز شخصیت و صفات انسانی مبرا 

 و گشته است؟ "هدفمند"و اراده انسان  "هدف "بیخدا  ارادهچگونه  و ، چراانسان و انسان در خداست"

 "دست خدا بستن" ازنوزا یفلسفه بافیهای اسپ هدف می شود؟ فرض "بی نیاز"و خدا  "ازمندین" انسانچرا 

خدا و انسان کاری با یکدیگر نداشته و نخواهند  :یک چیز است تنها "آفرینش کردنبی هدف " تا گرفته

 .ندارد "فایدهسود و "هدفی جز  ؛ وانسان فاقد مسئولیت هستی شناسانه است هدف" "بیجهان  در؛ شتاد

کارکرد تاریخی  ؛ گوییبخوبی آشکار است اسپینوزا (استثماری)اجتماعی  –انگیزه های نیرومند سیاسی 

                ! اروپا بود اینوپری اسرمایه د ایدئولوژیکنیازهای به  یگویسخپا فلسفهاین 

www.takbook.com



~ 265 ~ 
 

    "فلسفه"زیک در یو متاف خدا

 است: بودهدیدگاه موجود  شش (مابعد الطبیعه)فیزیک متاخدا و  در باره ایم، دانستهتاکنون  چنانکه

 .ماده گرایان هستی را در ماده خالصه می کنند و به وجود خدا و جهانی در ورای ماده باور ندارند( ۱

( الادریون و شکاکان می گویند که انسان در این وادی ره بجایی نمی برد و بهتر آنستکه از این اندیشه ۲

 .97باره خدا و مابعد الطبیعه قابل تحقیق تجربی نیستپذیر است و یافته های آن در  عقل خطا !ددر گذر

نه هیچ حقانیتی می یابند و نه ارزشی برای به خدا و متافیزیک  باورحس گرایان و فایده گرایان، در ( ۳

 تفکر و تحقیق؛ مگر آنکه در عمل و تجربه زندگی فایده ای برای آن اثبات شود.

می گویند نیز و شیعیان اخباری یا اهل حدیث چون اشاعره و حنبلی ها  متکلمان()برخی از الهیون ( ۴

در که  روایاتیباید به وحی و تنها ؛ ممکن نیستخدا و مابعد الطبیعه در باره عقل برای انسان تحقیق و ت

 بدان ایمان آورد.تحقیق  وتفکر  بدون این زمینه آمده است بسنده کرد و

و نه  ؛دارد را مابعد الطبیعه و خدا شناخت توان اش با تحقیق تجربینه علم نیز می گویند که  برخی( ۵

 حکمت اشراق() "عرفان"این شناخت تنها از عهده  ید.آعهده اینکار بر می  از اش فلسفه با تعقل منطقی

، سیر حکمت )فروغی وجود خدا دل گواهی می دهد نه عقل"ه "ب: پاسکال! بگفته بر می آید "دل عاشق"یک و 

 .(۲اروپا، جلد در 

پدیده های قابل اندازه گیری و سنجش  وبه حوزه هستی مادی اگر چه توانایی عقلی انسان محدود ( ۶

بیرون  مطلقیپیش رود و به وجود  ()متافیزیکولی عقل انسان می تواند تا آستانه مابعد الطبیعه  ؛است

 جهاندر و تعقل منطقی  تجربیبا پژوهش  خداشناسی .بردبپی یی او یکتاو  (خداونداز هستی مادی )

در یک روند  عقلو  علم. بنا بگفته قرآن، ناهمجهت و ناسازگار نیستند وحی باعقل و  علمو  ،همراه است

 تجربی؛ پس تحقیق (۷۵قصص،  ؛۵۳ ،فصلت ؛۶ ،سباء ؛۵۴ ،حج) دنمی رس وحیتاریخی به داده های 

تی اعتقادی ضرور کهممکن تنها  نهبرای انسان  هستی" –خدا "رابطه  ازتبیینات قرآنی در  منطقیو تعقل 

هدایت وحی برای دستیابی به حقیقت  نیازمندجهان  در انسان منطقی تعقل و تجربی تحقیق تردید، بیاست. 

درک صحیحی از خدای  به انسان بدون این دستگیری ضروری، ؛ واست بودهخالق آن  شناخت و هستی

اصول دین در اسالم تقلیدی و تعبدی نیست؛ اعتقاد به اصول  از سوی دیگر، . ولیشد ییگانه نائل نم

                                                           
اما در این مکتب معرفت شناختی، حواس نیز خطا پذیرند؛ پس اگر یافته های عقل قابل تحقیق تجربی هم باشند، باز قابل اطمینان نخواهند  97

 بود!  
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آنچه وحی از حقایق هستی گفته است نیز برای باید از راه تحقیق و تعقل بدست آید.  معادو  نبوتو  توحید

 ...پذیرش بی چون و چرا نبوده است؛ انسان به تفکر و تعقل در آن دعوت شده است

  .میشود بررسی (خداشناسیمرزهای سیزدهم ) بخشدر دیدگاه  این
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 دوازدهم: بخش

 

 توحیدی آفرینش تبیین

 

 

شدند؛ آفریده  نیستی() چیزهیچ  از (بخود خود) "آیا

 آسمانها (شاید) ؟ یاهستند )خویش(خود آفریننده  یا

 ه چنین است()ن اند؟ آفریده (آنها و زمین را )هم

 " یقین ندارند بلکه ایشان

   (۳۶و  ۳۵ آیات طور، سوره ،قرآن)

 

پدید نیامده و  یخداوندی را که از چیز "ستایش

ث وحد و پدیده ها را نیز از چیزی نیافریده است؛

 "ها را گواه ازلیت خویش گرفته است پدیده

 ( ۱۲۱ ص اول، ، جلدعیون اخبار الرضا علی، )امام

 

 

  شناسی مسلمین  خدا ؛ ودر قرآن خدا

است؛ تقید و  (بعدی فراو  ضروری پاینده، و ثابت)خدا هستی مطلق  اسالم، پیشوایانقرآن و  مکتبدر 

 است (زمان و مکانحرکتی آن ) ابعادو  مادهراه ندارد؛ مقدم و فراتر از ذاتش در و تضاد و تغییر تعین 

همه چیز و با است؛  یگانهذاتش  با نیزصفاتش  با ماهیتش یکی است؛ وجودش؛ است( "آخر"و  "اول")

 : و...بی نیاز از غیر است؛ ؛ در هیچ چیز است

پروردگار هللا، هر آینه تباه می شدند؛ پس پاک است بود جز هللا )خدای یگانه(  را خدایانی( جهان اینموجودات "اگر آنها )

 ؛ (۲۲)انبیاء، می کنند"  وصف)او را( از آنچه ، عرش
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هر خدایی ( چند خدا بود جهان رااگر در آن هنگام )نبود؛ )دیگر( "خدا برای خود فرزندی بر نگرفت و با وی خدایی 

؛ پاک است خدا )جهان آفرینش تباه می شد( و برخی بر برخی دیگر برتری می جستندمی کرد  هدایتبود آفریده آنچه را 

 ؛ (۹۱مومنون، از آنچه وصف می کنند" )

 (. توحیدسوره همتای او نیست" )ی و کسو زاده نشد؛  نزاد)هرگز( "بگو خدا یکتاست؛ خدا بی نیاز است؛ 

 شدنی نابود او مطلق() ذات جز چیزی هر که( بدان و مورز شرک) مخوان بخدایی را دیگری یکتا خدای با هرگز و"

 (.۸۸ قصص،" )اوست بسوی همه بازگشت و اوست با عالم فرمان. است

نیز خدا از جهان آفرینش گسسته است، و پندارند ، که حکمای مشاءبرخالف فلسفه مکانیسیستی همچنین 

تبیین توحیدی  درخدا در همه چیز حلول می کند، پندارند برخالف فلسفه وحدت وجودی "عارفان"، که 

 :آفرینش

 نهج اول خطبه از" )بیگانگی به نه ولی است ای پدیده هر از غیر و یگانگی؛ به نه ولی است ای پدیده هر در خدا()"

 ؛البالغه(

 از" )نیست آنها از شود گفته که است دور و جدا آنها از نه و آنهاست، در شود گفته که کرده حلول ها پدیده در نه"

 (.البالغه نهج ۶۴ خطبه

تعقل را در پیشوایان راستین اسالم چنان است که تحقیق و تفکر و و  قرآنخداشناسی  روشهایو  اصول

 . 98انسان برانگیزد

نگاهی گذرا به تاریخ اسالم از این منظر گویای انحراف از معرفت شناسی و حکمت توحیدی قرآن است. 

)کیفیت آن نامعلوم  بدعته" سئوال"الکیفیه مجهوله والبا جمله  مالک ابن انسچون فقهای قشری و اخباری 

 الهیاتیمسلمانان را از پرسش در مقوله های هستی شناختی و بدعت است( باره آن  دراست و پرسش 

؛ در حالیکه قرآن حکیم انسان را به تفکر و و پرسشگری را گمراهی می خواندند باز می داشتندقرآن 

 هیچو پیشوایان شیعه  ؛(۲۰عنکبوت، )ا خوانده است فربر آن  حاکمسنتهای خدایی و  جهانتعقل در 

را مطرح و  مربوطه انتزاعیمقوالت  و گذاردند نمی پاسخ بی را آفرینش و توحید باب در پرسشی

 .(کتب شیخ صدوق و کلینی در باب توحید مفضل؛ توحیدنهج البالغه؛ صحیفه سجادیه؛ ) اندبررسی کرده 

نیز از انگیزه های سخت گیری  "فلسفه و عرفان"عقیدتی اهل  –انحرافات فکری بگویم که  باید البته

                                                           
 و ادوار در که ای بگونهشد؛  شیعیان میان در فلسفی تفکرطرح مباحث عمیق در هستی شناسی و خداشناسی توسط پیشوایان شیعه سبب رشد  98

، سی شیعیاناشن سی و خدااهستی شن دانش .گرفت رونق فلسفی تفکر واسالمی  اصیل فلسفه داشتند،اجتماعی  و سیاسی نفوذ شیعیان که طقیمنا
پیروان نژاد گرایی چون برتراند راسل این  اما .از تفکر ناب توحیدی و قرآنی پیشوایان شیعه بود که کمتر به فلسفه های بیگانه آلوده بود، متأثر

را نادیده گرفته و گرایش فلسفی شیعیان را به "نژاد ایرانی" نسبت اسالمی  یسرزمینها دیگر مصر وتاریخی ایران و  ادوار حقیقت را و حتی
شدیدی با  تضاد هم به ایندوره منسوب است، آنچه دست نیست؛ و از "نژاد ایرانی" پیش از اسالم درمکتوب فلسفی  ثرا داده اند؟! در حالیکه هیچ
پیش از دوره صفویه سنی بوده اند؛ ایرانیان  بیشتر شیعیان غیر ایرانی بوده اند؛ و بیشتر ایرانیان نیز تا این، بر افزون دیدگاههای توحیدی دارد.

       شیعه )طبرسی، صدوق، کلینی...( به تفکر فلسفی عالقه داشتند و ایرانیان سنی )بخاری، مسلم، سجستانی و...( از آن بهره ای نبردند.
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فرهنگی در اسالم )فقه و کالم؛  شاخهاین سه اساسی ضعف بود. این زمینه  درو متکلمان دین  فقیهان

اینها حد و  .استفلسفه و حکمت؛ تصوف و عرفان( جدایی از معرفت شناسی و حکمت توحیدی قرآن 

رابطه میان نظر  نیزانسان، و اجتماعی نایی های عقل انسانی را نشناختند؛ به نیازهای معرفتی و مرز توا

 حس ،(آمپریسیسم) گرایی تجربهچون  معرفت شناختینگر  جانبهمکاتب یکنفوذ و عمل بی توجه بودند. 

 )پراگماتیسم( فایده گراییو ، )اگنوستیسیسم( ، شکاکیت)راسیونالیسم( ، عقل گراییپوزیتیویسم(گرایی )

از رهبران برخی تا آنجا پیش رفت که  انحرافات .این جدایی کمک کردتثبیت به  نیزدر میان مسلمانان 

دادند و به اعتقاد  میمسلمانان را از ترس گمراه شدن، از تعقل و تحقیق در اصول دین پرهیز مذهبی، 

هستی و ناتوان از دریافت حقایق انسان عقل . آنها بر این باور بودند که خواندند میبی چون و چرا فرا 

تعقل را از پایه های برخی  م،یآنسو هم چنانکه دید دراست. مقوله های هستی شناختی و فلسفی قرآن 

تخیل در وادی بی انتهایی شناخت مستقیم خداوند و به مسلمانان را و لذا  ؛ندتجربی آن جدا ساختو  واقعی

در و جامعه اسالمی  بشریفرهنگ و  دانش برایماندگاری  و نتیجه سودمندو  دستاوردکه هیچ کشاندند 

  بر نداشت.

 

   استداللی خدا شناسی راههای

 برهان الهی" "فالسفهجانب  از رفته است، بکار وجود خدا" "اثباتبرای  کهشده ای  شناختهبراهین  از

قرآن  و قدم"؛ و "حدوثاز جانب متکلمان برهان  و ،است بوده ""صدیقینبرای  وجودی برهانعلیت و 

  خود را دارد: پیشنهادیراههای  نیز

   

 "فطرت"زیست شناختی یا راه  راه .۱

 بسیاری هستند، خانواده و اجتماع()بیرون از انسان  در خدا" "مفهومپیدایش  منشأکه بدنبال  آنها برخالف

 و دارد؛ وجوددر فطرت و نهاد انسان  اساساخداشناسی  وخدا جویی اندیشمندان بر این باورند که از 

، حقیقت جویی ،آگاهی چون او بنیادی و عام ویژگیهای بهکه انسان است  درحیاتی  ینیازخدا به  گرایش

گفته شده است که خدا  بهتبیین هستی شناختی گرایش  در بر می گردد. نهایت طلبی بیو  خواهی کمال

از اندیشمندان  بسیاری .کشاند یخود م یانسان دارد که او را بسو یبرا یمعنو یجاذبه ا یکانون هست

 معنویند که نیازهای هست بر این باور ("Atheism does not make sense، "چاد والشکنید به  نگاه)

ن ابهم خدا بودنواقعی  ؛ وهستی دارند درپاسخهایی واقعی حسی اش  وهمچون نیازهای مادی  نیزانسان 
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خدا و  درک آنکه خالصه .انساناست که واقعی بودن موضوعات نیازهای مادی  معقول انتظاریاندازه 

ن یاخدابیو روان  اندیشههرگز در عمق  بیخداییای که  بگونه است؛شده  تعبیهانسان  نهاد دراو  هب گرایش

خود  بلکه ؛اند ر کنند که هیچ درکی از آن نداشتهتنها نمی تواند موجودی را انکا نهآنها  ؛ ونمی گیرد جای

پیشوای بزرگ ماده گرایی معاصر نقل است که  رو هدید از خدا روی می کنند. به ریدر شرایط خطنیز 

  گفت: منکر بود، ظاهرابه خدایی که  خطاب یکبار

"بیان خود را از طبیعت آغاز کردم که می گویند صنع تو است و به تو انجام می دهم که نامت در روی زمین خداست. 

نمی دانم هستی یا نیستی؛ اما اندیشه ام را بر این می گذارم که تو ضمیر مرا می بینی و کردار چنان می کنم که خدایا، 

 (.۲در اروپا؛ جلد  )محمد علی فروغی؛ سیر حکمت !در حضور تو باشم"

خدا موضوع فلسفه  :گفت بلکه نگفت که خدایی وجود ندارد؛ آشکارا نیز )پوزیتیویست ماده گرا( هابس

 ند؛ا نداشتهاز نبود خدا  صریحی .. بیانهایو. راسل، مارکسچون همستیز  دینماده گرایان  بیشتر نیست.

و روانی  فلسفی ،اجتماعیآنها اساسا متوجه کارکرد  تند انتقادات .شکاکانه و مبهم سخن گفته اند بلکه

ژرف هستی چنان  در برترینیک وجود و ارزش  "یاد"نیاز به  ،باری رایج بوده است.دینی  بینشهای

 بتهای از خدای واقعی می سازند؛ جانشینای را  "گونه خدا"نیز ناگزیر  خدااز  رویگرداناناست که 

 :...رهبر و ،سکس ،قدرت ،شکم ،نیاکان ،منزلت ،نژاد ،فرزندثروت،  گرفته تا پول، ساختگیسنگی 

 .(۳۶ زخرف،" )م که همراه و همنشین او باشدیمی انگیز بر شیطانیاو  بر هر که از یاد خدای مهربان روی برتابد، "و

 عجین گوهر کمال جوی تغییرناپذیر او()انسان  فطرت با "خدا "یاد می دهد که نشان روشنی هب فوق آیه

     را به گمراهی و هالکت می افکند. ، انسانردینیاز واقعی پاسخ درست نگ این اگرو  ؛است

 ومعنوی  کانون نیافتن و شناخت پیباستان شناختی در  آثارگواهی  بهخود  اجتماعی تاریخانسان از آغاز 

 "مقدس"های طبیعی  پدیدهیا  و چندگانه مفاهیم قالبدر  نیز گاه که بوده است هستی نیروهای واحدمبدأ 

نیز  زیستیروانشناسان شناسان و  زیستبرخی از  .بت پرستی( شیسم،آنیمیسم، فیتی) بیان می کرده است

آن می گنجد که ارزشهای اخالقی و معنوی و خدایی در  سخن گفته اند در انسان "شعوری پنهان"از 

 اقوام) بشری ساده اذهان درانسانی از آن بی بهره نیست و  هیچکه  (؛ شعوریالکسیس کارل)نیایش، 

 انیمشترک در م ی"مذهب فطر کیاز  زین نیانشتا است. موجودهم ( دانش کم مردم و کودکان ابتدایی،

که در  یخود را در عظمت جهان یسخن گفته است که در آن انسان، حقارت اهداف و آرزوها انسانها"

، "شناسم یکه من م ییایدن") ابدی یواحد، در م یقتیرا چون حق یکل هست زیاست، و ن عتیطب یماورا

که  ؛ همانگونهانسان نهادینه شده است دراو  بهگرایش وجود خدا و  درک هاج چارلزاعتقاد  به(. ۵۳ص 

      :ردب می پیجهان محسوس  واقعیتبه  انسان پنجگانه نیزحواس  بواسطه
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هم ندارند که به آنها آموزش داده  نیاز ؛ چنانکهنیاز ندارند که به آنها آموزش داده شود که خدایی وجود دارد "انسانها

  "؛شود که چیزی بنام گناه وجود دارد

دینی  طبیعت .شتان دلیل که به جهان خارج هم اعتقاد دابهم درستبه خدا اعتقاد داشت همان لحظه که آفریده شد  "آدم

خدا ) کرده بود" درک درک کرد،لوده بود امر اول را با همان اطمینان خاطر که امر دوم را آابی حجاب و ن هنوز()او که 

 . (۱۳۷ ص در فلسفه،

 انسان شناسی،و نظری در زمینه های  تجربیپژوهشهای  با ،(انسان فطرت خدا شناسی)این دیدگاه 

یا  عرفانبه ارتباطی  ،ظاهریشباهت وجود  با البته و شده است؛ تقویت 99و مردم شناسی روانشناسی

و  "یادآوری پیمان فطرت"امام علی در خطبه اول نهج البالغه  .ندارداشراق )وحدت وجود(  فلسفه

داده است؛ حال آنکه عقل  رقرا نه در برابر هم، ، ورا در راستای هم "دن گنجینه های خردیبیرون کش"

 . دنندارو اشراق  عرفانو منطق راهی به 

 : است رفتهاز فطری بودن خداشناسی سخن  نیزاسالم  راستینپیشوایان  وقرآن مکتب  در

)و گواهی گرفت بر خویشتن ، ژن انسانی() ، از ذریه ایشانهنگامیکه پروردگارت از فرزندان آدم)به یاد آور( "و 

غافالن گویید که ما از بروز رستاخیز )چنین کرد تا مبادا( آیا نیستم پروردگار شما؟ گفتند: بلی گواهی دادیم؛ پرسید(: 

این اخذ پیمان  مفسران؛ ۱۷۲)اعراف،  "خبر نداشتیم(خود  یویژگی زیست شناخت و)از پیمان فطری بر توحید  بودیم

اجتماعی  محیطهایچه ممکن است در  اگرپروردگار یکتا می دانند که  وجودانسان بر  یفطررا گواهی 

     (؛است بازیابی قابل تعقلبا  اما ؛افتد مغفولشرک و ستم  به آلوده

خداوند مردم را بر آن )پایه( آفریده است؛ آفرینش خدا که ؛ فطرتی دین یکتا پرستی"پس بگردان روی خود را به جانب 

 (؛۳۰روم؛ )تبدیل شدنی نیست؛ اینست دین استوار؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند" 

 (؛۱۰ ابراهیم،" )هست؟ برای انسان() تردیدی ،هادد نازمین را بنی ودر وجود خدا که آسمانها  "آیا

خدا را می خواهند؟ )در حالیکه( هر آنچه در آسمانها و زمین است خواه ناخواه تسلیم )اراده( اویند و پس آیا جز دین "

 (؛ ۸۳آل عمران؛ بسوی او باز گردنده می شوند" )

                                                           
به بیراهه  ۱۹و  ۱۸ های سده از راغرب  درمردم شناسی  و روانشناسی شناسی، انسانو تحقیقات  مطالعات ،ماتریالیسم و دین ستیزی سلطه 99

به  "قیاس "،ناقص "تعاریف و روشن باشد؛ پیشاپیش تحقیق" "نتایج تا گردیدسبب  ،یو الحاد انهیماده گرا یها شفرضیو پ ها زهیانگ. کشاند
شناسی علمی نیازمند شناخت  مردمدانیم که  می نمونه، برای د.نکانون روشهای تحقیق قرار گیر در "قیاس صوری" و "ناقص ، "استقراءنفس"
 کیبا  تنها و پیش نیاز، این تأمینمردم شناسان ماده گرا و دین ستیز بدون  اما .استبدوی  اقوامو انگاره های  ارزشهاو همه جانبه  عمیق

 یندآن بود که بگو هدف و (منبع همان) ند!شتکه هیچ تصوری از خدا ندا کردیم برخوردقومی  : بهمی کردند که ادعا، یگذر سطح برخورد زود
به خدا می تواند  هدیشد که عق مدعی و در این باره به تناقضگویی افتاد استوارت میل جان. جستجوی او همگانی و فطری نیست ودرک خدا 
 )سه او نیست وجودخدا هم دلیلی بر  بهفطری  هدیادعایی عجیب تر گفت که عق درپا فراتر نهاد و  سپس و ؛)!( ا غیر فطری باشدهمگانی ام

شکل  بههای گذشته  سده ""دستاوردهای ،هعلوم یاد شد در نقد وامروز با شکست ماتریالیسم و بهبود روشهای پژوهش  اما !مقاله در باب دین(
        .اندبازنگری  و نقدگسترده ای در حال 
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خدمت نیازهای  در) فرمانبرخورشید و ماه را  ، وآفریدو زمین را  آسمانهاکسی  چه :بپرسی ()مشرکان آناناگر از  "و

 "به کدام بیراهه کشیده می شوند؟ خود خدا را می شناسند( فطرتبا آنکه به ) پس .خدا :گفت خواهند ؟گرداند شما(حیاتی 

  ؛(۶۱ ،عنکبوت)

ه اهکدام بیر بسوی اگر باور دارند() پس !خدا گفت: خواهند ؟آفریدرا  آنهاکسی  چه :بپرسی ()مشرکان آناناز  اگر و"

 ؛(۸۷ ،)زخرف "وند؟ش یم هراند

 بگو .خدا گفت: کرد؟ خواهند را پس از مرگش زنده زمین و فرستاد را از آسمان آبچه کسی  :اگر از آنان بپرسی "و

    (؛۶۳)عنکبوت،  تعقل نمی کنند" (جهانخدا و  شناختدر )بیشتر آنها  ؛ ولیو ستایش از آن خداست سپاس

را  فطرتمیثاق و ایشان را پی در پی می فرستاد تا  انگیخت )مردمان( بر"پس خداوند پیامبران خود را در میان آنان 

؛ و تبلیغ کنندو برهان ؛ و پیام )خدایی( را از راه گفتگو به ایشان یاد آور شوندبستانند؛ و نعمتهای فراموش شده را 

 ؛(نهج البالغه؛ خطبه اول..." )جهل و شرک( بیرون کشیده و  بکار اندازند خاک را )از زیر  گنجینه های عقول

  .(۷۹۷ ص شیخ صدوق، توحید ،صادقامام ) مردم را بر پایه خدا شناسی آفریده است" "خداوند

 مرحلهدر  جهانشناخت آفریدگار  ؛ ونیست الهیفیلسوفان  یابزرگ پیامبران  کشف" خدا "مفهوم ،بنابراین

خود  "خدابعبارتی  ؛ وتوان درک و فهم او نهاده شد یاانسان در فطرت شناختی  زیستخاصی از تکامل 

انسان را خدایی ساخته است که آفریدگان خویش را  "ذهن قولیب یا ؛ و(۱۷۲ ف،اعر)ا آورنده مفهوم خداست" پدید

شنا نبوده آو نا بیگانه خدا" "مفهومدر هیچ عصری با و  جوست خدا اتعیطب انسان اینرو از .فریب نمی دهد"

 وهای علمی و فلسفی  نظریهبه  بستگیوا جدا نیست،وحی  وو عقل  علمفطرت با آنکه از راه  راه است.

 چندانی ثیرأت کالمیو  فلسفی عقلی براهینهای علمی و  نظریهسستی  یاو  استحکام میزان و ؛دنداردینی 

تقویت وحی  وو عقل  علم با زیست شناختی()فطری  خداجویی اما .ندنمی گذار انسانفطرت خداجویی  بر

نیازمند یادآوری از جانب پیامبران  پیمان فطرتآمده است،  امام علیچنانکه در سخن حکیمانه  و ،می شود

و  طبقات مسلطهای  ایدهاست؛ زیرا  انسانیهای خرد  گنجینه انداختن بکارکشیدن و  بیرون)وحی( و 

 فطرتبر  تکیه ،بنابراین را تیره می سازند.انسان سرکشیها و گمراهیها فطرت نیز  و، کماح قشرهای

 تعقلی –هرگز جانشینی برای شناخت تجربی  و سی توحیدی نیست؛اخداشن برایکافی  و نمطمئ یبردراه

پایه  بر ،استصادق  امام از هاییقول نقلکه  "مفضلتوحید "کتاب  سراسر. بود نخواهدآفرینش  دستگاه

 فطرت و است؛ جهان اینهای گوناگون  پدیدهطبیعت شناسی و بیان شگفتیهای دستگاه آفرینش و 

تبیین توحیدی  و اسیفطرت انسانی برای خداشن اگر الل قرار نگرفته است.دپایه است انسانهاسی اخداشن

 در تنها را به خدا انسانهاکه باور  هاج دیدگاه نمی شد. دیده هم پیامبران ثتبع نیازی به کافی بود،آفرینش 

 انسانو روان  ذهن نیست. صحیح داند، می میسر جهان درو خردورزی  خردنیروی  بهفطرت و نه سایه 

 ؛ اما اینگرایشی به یک وجود برتر در هستی پیدا می کند (اش )فطرت انهعام کمال جوی ویژگیبواسطه 
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به  نتواند و یا منحرف گردد؛ وضعیف اجتماعی و  نفسانی گوناگونعوامل  تأثیر زیرگرایش می تواند 

در حاکمیت فطرت  راه .فردی و اجتماعی انسان است دست یابد تکاملدرک درستی از توحید که الزمه 

تیره و تار می شود و نیازمند این فرهنگ  ندارد؛ زیرا فطرت انسانها در فساد، بردو  فرهنگ شرک و ظلم

 هنگامی فطری، صرفا انگیزش و بیداری از جانب پیامبران، دانشمندان و حکیمان موحد است. خداشناسی

گاه  هر ؛ ولیفاصله می گیرد اجتماعیظالمانه  واز مناسبات شرک آلود  انسانهدایت کننده است که 

 حال همچون و هدایت کننده خود را از دست می دهد؛ کارکرد گردد، می ت بازااین مناسب به ناگزیر

 :استمسافران کشتی 

رو  دوبارهسازد  رهاآنگاه که خدا آنها را بسوی خشکی  ، وخوانندب خالصانهرا  ، خداشوند سوارکشتی  به "هنگامیکه

  ؛(۶۵ ،)عنکبوت "به شرک آورند

 بدان بینی که( )می گردد، روان (ایمانسست  افراد) آنها بجانبخوشایند  و میمال یبادهاد و یکه در کشتی باش "... آنگاه

دگرگون  حالشان )پس آنها رو کند، بههمه سو  از (کش)سرامواج تند وزیدن گیرد و  بادیتا ناگهان  ؛می باشند مانشاد

هنگام خدا را از روی اخالص  آن در. (گردند میهالک برند درمانده شده اند )راه رهایی ندارند و  میو گمان  (می شود

هنگامیکه خدا آنها را  اما"! از سپاسگزاران خواهیم بود همانا نجات دهی، (گرفتاری)ما را از این  "اگر که: خوانند می

 ؛(۲۲ – ۲۳ یونس،..." )می کنند سرکشیناحق در زمین  ( بهباز)رهایی بخشد 

 ههنگامیکه ب ؛ ورا به پاکی بخوانند ، خداآنها را فرا گیردتوده ابر  چون دریا()امواج  در سفر با کشتی()هر گاه  "و

برخی به کفر  اما و بر ایمان خویش بماند؛) روی پیشه کنند میانهاز آنان  برخی ،یابند ییرها و امنیت()جانب خشکی 

       .  (۳۲ لقمان،" )ما نمی ستیزد آیاتناسپاس با  جز پیمان شکن و باز می گردند(

 به استوار وکافی ، مطمئن راهی اما زمینه ای برای خدا شناسی است؛ فطرتآنستکه  گویایفوق  آیات

حقیقت اشاره می شود که شرک  این براین آیات  در باشد. نمی آفرینشو تبیین توحیدی خداشناسی  سوی

بتها و الهه ها  ؛ ونمی کند نفوذبه ژرفای اندیشه و روان انسان  هرگزبنیاد است و  سستو بت پرستی 

 حقیقت و آرامش روان بخشند. دلگرمیو حتی رسانند  یاریاز آنند که به انسان در شرایط دشوار  ناتوانتر

می شود  بیدارانسان  فطرتشرایط دشواری که در آن  آنستکه دیگری که از آیات مذکور فهم می گردد،

و  انسانی تجربه ،در واقع ؛ وتفکر و تعقل برای استای  زمینه می کند، یاد خدا را )و تنها خدا را(و 

در خطبه نخست نهج البالغه  امام علی خداشناسی است. راهدر  یفطر انگیزش مکملدر آن تعمق  وتعقل 

       .است گذاردهصحه  عقلو  فطرتبر مناسبات تکمیلی  نیز

 یتقابلاز یافته های آن که  معنا بدین؛ است فرهنگیبسوی خدا شناسی می گشایند، عقل راهی که علم و 

 نوین)علوم  محسوس جهاناز  انسان امروزی دانش. است برخوردارتکامل  لذا وانتقال در زمان و مکان 

و گسترش  ، ساخت پذیریفیزیکی و زیستی( با کشف نظم شگفت انگیز و عنایت آمیزی که بر پیدایش
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 نیزو راه خداشناسی را  ؛است بردهبه هدایت شدگی و هدفمندی آن پی  ،استکمی و کیفی جهان حاکم 

پدیده های جهان بیرون نه تنها آیات خود که قرآن  است. ساختههموار ناپذیر  برگشتو  استوارای  بگونه

در بر ندارد  رابسیار قرآن در این باره، جز این معنا تأکید های و "آیات خدا" می داند؛ نیز از ذهن را 

های گوناگون  و پدیده مادی جهاندر شناخت علمی انسان  .پدیده شناسی نقطه آغاز خدا شناسی استکه 

 باشد. می خودبیرون از ای  انه)قائم به ذات( نیست و مسخر اراده حکیم که ماده مستقلاست  یافتهآن در

و هدایت  آفرینشآن در حکمت و  ارادهو  ،طبیعتماورای  در وجودیضروری  کارکردبه  عقلو علم 

میان برداشته و  از را فیزیکمتا وفیزیک  میان جدایی استواردانش نوین مرزهای . است هجهان پی برد

فهم حقیقت هستی  و تنهایی از این آستانه فراتر نتواند رفت؛ بهاما  .رفته است پیشسی اتا آستانه خداشن

   .باشد مینیز پژوهش فلسفی  و)توحید( نیازمند کاربست تعقل منطقی 

      

 جهان شناختی راههای .۲

اراده ای یگانه و  هستی مادی مسخر علم ، در کل و جزء، نشان می دهد کهجهانتعقلی  –شناخت تجربی 

آن کافی نیست.  در ماورای آن است؛ ذات مطلقی که البته منابع حسی و عقلی انسان برای شناخت حقیقت

 تعقلنظریه های علمی و  تبیینبدون  بیرون است؛ و باید دانست که اثبات خدا از عهده علم و تجربه حسی

تعقلی  –نخواهد شد. قرآن حکیم نیز راه و روش تجربی  فهمجهان  حقیقت فلسفی حاکم بر ،آنهابر  منطقی

 برگزیده است. هنگامی ایی"یادآوری پیمان خد" شناخت هستی مادی را برای "بیداری فطرت انسان" و

 ایمان او را استوار می گرداند. نیز خداوند ،دبر میپی آن  هدفمندیکه انسان با تعقل در نظام آفرینش به 

 

 عینی نظم هدفمندی (الف

و  نظماز  کال، و ، بخشاتاکنون آفرینشدیدیم، جهان از آغاز  دفتر اینسوم  و دوم هایچنانکه در بخش

پدیدار در جایگاهی بایسته  یطبیع پدیدهبرخوردار بوده است. هر هدفمند  و دارم قانون، هماهنگ یسازمان

چنانکه گویی مقصودی از  عهده دارد؛ برهدفی معین  تحققدر راستای ضروری  کارکردیو می شود 

بلکه  ؛عینی هدفمند نه تنها تک تک پدیده ها نظم آمده است. "رسالت"پیدایش آن در کار بوده است و به 

پیدایش و تکامل جهان  داستاندر هر کس  را در گرفته است. جریان تکاملی آن وآفرینش  جهانکلیت 

و ، اراده و تدبیر را در آن بیابد، هدفدار و حکیمانه خلقت پی ببردظم می تواند به ن ،آزادانه تعقل ورزد

از  بسیاری ؛ چنانکهاست ایمان آورد جهانو هدایت کننده  یگانه ای که آفریننده الیزال به ارادهنهایتا 
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 نتیجه .اند هرا مشاهده کرد "توانا آفریننده "دست، "مستقر پیش از نظم" در هم طبیعی علومدانشمندان 

 :است نبودههدفمند آفرینش جز این و  پایدار نظمدر  دانشمندانمنطقی  تعقل

 بوجودخالق و توانا  موجودیادت یبا نظر و س جز ها و دنباله دارها، سیاره زیباترین نظم در مجموعه خورشید، "این

نیرویی خالق و باهوش پشت سر  ؛ بلکهدلیل طبیعی داشته باشد فقطندارد که  امکان دارند، سیاراتکه  حرکتی نمی آمد.

 ؛(نیروی جاذبه عمومی شفاک نیوتن)" آن است

 ؛ ومقصد مشخصی سوق داده می شود بسوی دنیا گویی است؛ نمایانو مشیت  نظام طبیعت به هر سو که بنگری، "در

آمده  بوجودروی یک مدل و نمونه  ازاتمها از هیدروژن گرفته تا اورانیوم  تمام روشن است. کامالاین معنی در عالم اتم 

 بیشتر می شود، بیشترمختلف را تشکیل داده اند  که عناصر ییبه الکترونها و پروتونها راجع ما اتچه اطالع هر اند.

 میهم  با خواهیم فهمید چگونه نیروها مافرا خواهد رسید که  . روزیانتظام و هماهنگی عالم ماده می شویم متوجه

زمین جاری  یعنیقوانین طبیعی که در روی سیاره ما  همانامروز معتقد است که  .. علومد.آیوجود می آمیزند تا ماده ب

و نظم و هماهنگی  ، مشیتهر جا نگاه می کنیم هب ما می کنند. حکومتتمام ستارگان و دورترین اجرام سماوی  ، درهستند

 .. خداش را هدایت می کند.تمقدرا ونرا بنا کرده جهان را کشیده و آ نقشهنیست که یک حکمت عالیه  . شکیمی بینیم

 او قانونی که بشر کشف می کند، هر قوانین را کشف و تفسیر می نماید. اینکند و بشر فقط  می عقوانین طبیعت را وض

شیمیایی و  "قوانین مقاله بوهلر، )جان" نداخدا را بهتر به او می شناس سازد، وبه خدا نزدیکتر می  قدمرا یک 

 ؛خدا"(

بوجود آمدن  تصور نزد اجسام زنده دیده است، مخصوصارا  یآل شیمیکسیکه شگفتیها و رموز و نظم و ترتیب  "برای

واکنشهای این  ومی کنیم  مطالعهرا بیشتر  ذرهقدر ما ساختمان  هر دشوار و محال است. بسیارجهان در نتیجه تصادف 

 و را طرح، طبیعت عالمعقل کل نقشه  یک اندازه روشنتر در می یابیم که ، بهمانبیشتر زیر نظر قرار می دهیم را ذرات

          ؛("و اومگا آلفا –"خدا  مقاله ،کورنفیلد )ادموند" ده و مشیت خود آنرا خلق کرده استارا با

 محال ریاضی امکانات حیث از که است الزم مساعد احوال و اوضاع آنقدر ارض کره روی در حیات آمدن بوجود برای"

 ناگزیر باید جهت بهمین و باشند آمده جور یکدیگر با اتفاق و تصادف سبیل بر احوال و اوضاع این نمود تصور است

 اذعان نکته این به وقتی. کند می نظارت امور این جریان در و دارد وجود خارجی مدرکه قوه طبیعت در که بود معتقد

" است بوده بین در حیات پیدایش از و تفریقها و جمع این از نیز خاصی منظور و مقصد که شویم معتقد ناچار باید آوردیم

 ؛(۱۵ – ۱۶ ص انسان، آفرینش راز موریسون، کرسی)

قانونمند  وخود منظم ترین  از وجود این با و در بر دارد را حدود یکهزار یا کمتر() کمی اتم رشما تنها ظاهراژن  "ساختار

 حیات شرودینگر،) در مرز معجزه قرار می گیرد" کهجاودانگی  یام با پایداری أتو ؛ آنهمترین فعالیت را بروز می دهد

 ؛(۵۶ ص ،؟چیست
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دیگر مانند خود او چه می  هایهر ملکول می داند که ملکول اینستکه که بهت آور می نماید، چیزی جاندار( ماده ")در

و  "خدانقل از کتاب  ؛ بهبیوشیمی ، دانشمندپریگوژین) چند فاصله های عظیمی با هم داشته باشند" ؛ هرکنند

   .تون(یگ ژان اثر دانش"

 وتنین ، حتیفیزیکدانان اما ت طبیعت است؛انیروهای چهار گانه طبیعت تنظیم حرک کارکرد تردید، بی

روشنی دانسته  ههنوز ماهیت آنها ب که آگاهند که نیروهای مزبور بخوبی نیروی جاذبه عمومی، کاشف

یگانه فیزیکی بهمراه ذره نخستین  یاز آفرینش نیرو نیزنوین  فیزیک نجومی .نیستند قائم به ذات نیست،

بخوبی می دانند که  نامبرده دانشمندان این،بنابر می گوید. سخن ،آن تجزیه سپس ، ودر انفجار بزرگ

ورای خود  دربه اراده ای  وابسته را بر عهده دارند، جهانتنظیم امور  کهو حیاتی  عیطبینیروهای 

اهداف آفرینش جهان  بابگونه ای در تعادل و تناسب  خودفیزیکی و حیاتی رازآمیز  نیروهای این هستند.

 تنظیم امور جهان نیست: عامل مستقیما خداوند آمده اند. "رسالت"به  گویی کهمی کنند  عمل

  (؛۴۷، ذاریات..." ) به نیرویینهادیم  بنیادرا  کیهان() "آسمان

 ؛(۲..." )رعد، بر پا داشت بی ستونی که ببینیدشآنکه آسمانها را  "خداست

  :هستند به اراده او وابسته طبیعت حرکات تنظیم کننده اما نیروهای

 ازپس  و نیرویی() کسی فرو پاشد، بر اراده او( بنا)اگر  و خدا آسمانها و زمین را از فروپاشی نگاه می دارد؛ "همانا

      . (۴۱ فاطر،" )او نتواند آنها را نگه دارد

ذرات را گرفتار  جهانبرخی  کهسبب شده  ،یک بعدی و ساده اندیشانه از نظم واحد درک سوی دیگر، از

کوآنتوم  مکانیک نیاناو ب پیشوایان که ؛ برداشتیکنند تصورنظمی و آشفتگی و لذا پیش بینی ناپذیری  بی

از سوی کسانی  بیشتر غلطبرداشت  این اند. هبا آن موافق نبود " نیزگری یمعیننا" بانی هایزنبرگ حتی و

  تبیین کنند. بخودی خود وو تکامل آنرا تصادفی  جهاناست که می خواهند آفرینش 

خواهد  اصالحمیالدی این برداشت اشتباه را  ۱۹ نآغاز قرسردر  یونگ هایآزمایششکافانه  مو بررسی

نور از منبع خود از صفحه ای با دو شکاف در چپ و راست می گذرند تا  پرتو این آزمایشها، در کرد.

 نظم عینی و پیش بینی پذیر یک ازو رفتار کلی ذرات  هنجار به پرده ای در پشت آن برخورد کنند.

 "واکنش و اطالعات" "تبادلبه تجربه گر و بیانگر گونه ای  وابسته آنهارفتار فردی  اما ؛کندمی  پیروی

اینجا  در ؛ واز شکاف سمت راست گذر می کنند فوتونها د،وش بستهچپ  سمتشکاف  اگر .است متقابل"

شدت نور  محاسبه کرد. دقیقاو جهت نور برخورد آنها به پرده را  ، سرعتمبدأ بهمی توان با توجه 

 موجودشکاف  تنها ازتا آنجا که فوتونها یک به یک  آیدپایین می نسبت  به تراکم :شود میتدریجا کاسته 

شکاف سمت راست  از با همان سرعت و جهت : فوتونهاشود میشکاف سمت چپ باز  حال می گذرند.
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ه گیری نارسال تک تک فوتونها بدون نشا اگر نقطه برخورد آنها به پرده تغییر می کند. اما می گذرند؛

نظم  یکه عین به پدید می آورد. مشخصیهندسی  شکلپرده  درآنها  تالقی شود، انجامسمت شکافها  به

ر که اهر ب دراین نظم  و اثبات است؛ قابلکلی و جزئی ذرات نور  جنبشدر  هنجاری –گرایشی  ویژه

ثابت و تغییر ناپذیر بر رفتار ذرات  نظمی ،بنابراین. است و تغییر نمی کند همان آزمایش تکرار شود،

 "تبادل و متقابل" "واکنش . حتیپیش بینی پذیر و قابل محاسبه است نیزرفتار کلی آنها  و حاکم است؛

هنوز روشن  آنچند ساز و کار  هر ؛است نظم حاکمیت بیانگر سهنف فیرفتار انفرادی آنها  در اطالعات"

است که ماده  پیچیدهو  عالیاز گستره نظمی  نشانرفتار انفرادی ذرات به تجربه گر نیز  وابستگی. نباشد

، نگام مشاهدهه به ذراترفتار  رییتغ .ساخته است هماهنگ واحد را در یک سامانه عین و ذهن()و اندیشه 

 گرننشاهرگز  شوند،تبدیل می یکدیگر  بهخبر می شوند و موج و ذره  بااز آزمایش  گوییاینکه فوتونها  و

در آخرین  جهان می گوید: نیزدانشمند فیزیک  ایگوراین باره  در جهان نتواند بود. بر بی نظمی و آشفتگی

 ، فصلو دانش خدا تون،یگ ژانبا  گفتگوبه تصمیم می زند ) دست لحظه مشاهده و تجربه، ، درلحظه

    . (اندیشه در ماده

پیامی بر  تنها نیز موردی نظمی" "بییک  رخداد و ماده حکومت نکرده است؛ برهرگز  عینی نظمی بی

در  و واقع، در نظمی" "بی آن است.دل نظمی کهنه و ساده تر  ازتر  عالینظمی نوین و  تکوین لزوم

هدف از پیش تعیین  یک تحقق که نظمی ؛است جهان "نظم زیربنایی"و جهان بینانه نشانگر  کلییک نگاه 

 این باور درموازی معتقدند،  و متعددجهانهای  فرضیهآنها که به  دانشمندان، حتی .می کند دنبالشده را 

توان مثال  نمی و با انفجار بزرگ تکوین یافت؛ که است ممکنکیهان ما تنها جهان فیزیکی  که مشترکند

رد  بسرعتو  طرح ادعای پوچی که یکبار) برابر عمر کیهان باشد بیستآن  عمرکشانی یافت که هک

 :؛ زیراستمعنا بی هم" دیگر یها ناهیک"از  سخن شد(.

که تعریف ما از کیهان فضایی است  چرا تناقض گویی است؛ خود وجود داشته باشد، "های دیگر کیهان"تصور که  "این

میان آنهاست  در تمامی موادی که وستارگان و کهکشانها  از سیاره زمین تا خورشید، ؛ ازآن همه چیز وجود دارد درکه 

می شود که  مطرحاین پرسش  بنابراین، ست.فضا و نیرویی که در میان آن انرژی ، تامی شودننور از آنها ساطع  و

 "آمده اند؟ ، بوجودچیزهای دیگر در آنست همهیا بسیاری  ، وچیز است مهشامل ه کههای دیگری  کیهان چگونه

     . (۸۷ ص جهان، شگفتیهای ابراهیم ویکتوری،)

عالی، ذرات بنیادی و حاکمیت نظمی  در نظمینبود بی  گویای خود ،دومبرای جهان فیزیکی  جایگاهنبود 

، و سکون حرکتنمی پذیرد که بر  عقل آشفته آنهاست. ظاهراجنبش  پس دربنایی و هدفمند  ژرف، زیر

 ازبنیادی تشکیل دهنده آنها  ذراتو روابط  حرکات اما ،باشدنظم علیتی حاکم  فیزیکیاجسام ت امناسب و

کلی ذرات در  رفتار یست.نعینی  نظمیذرات گرفتار آشفتگی و بی  جهان د.نهر گونه نظمی دور باش

www.takbook.com



~ 278 ~ 
 

 خاصپیچیدگی  بدلیلحاکم بر رفتار انفرادی آنها  نظماینکه  با است؛ضرورت  ونظم و قانون  حاکمیت

بر بنیاد همان نظمی  بایدفردی ذرات نیز  رفتار ولی ناشناخته مانده است. همچنانماده و اندیشه  روابط

 و واکنش متقابل کنش شباهتباره  درفیزیک میکرو دانشمندان آنچه و که بر کلیت آنها حاکم است؛ باشد

 معمولاز نظم  ترلی و پیچیده اع یحاکمیت نظم از روشنی بیان، ویندگمی  اطالعات" "تبادلبه  ذرات

    است.علیتی 

پیدایی حیات و انسان  جانب هبچیز از آغاز  همهدیدیم که  بخش دوم()بررسی پیدایش و تکامل جهان  در

 اداینظم بن است. بوده آفرینش هتعیین شد پیشو از  نهایی هدفظهور انسان  گویی ؛بودسمت و سو گرفته 

شده  محاسبهنیروهای دقیقا  ، ودزن یم وندیبزرگ ها" پ تینهایکوچک ها" را به "ب تینهایکه "ب یمشابه

 نخستین پالنک"، "دورههمان  در. دهد یخبر م یدر هست یو هدف پر راز و رمز گانهی، از جهت طبیعت

چگالی و حرارت ذره نخستین  میزانچیز از  همه تنظیم شده از آفرینش جهان فیزیکی، شناختهمرحله 

تنها دیدیم که اگر  همچنین نماید. میهدفمند  وشده  محاسبهواحد فیزیکی  ینیروو کیفیت  کمیتتا  هتگرف

 و یا از آنها کاسته می شد، افزودهچهارگانه(  یروهای)ن عتیتاکنون شناخته شده طب یروهاین بر یاندک

 یگسترش جهان )که آنرا به انرژکه  دیدیمباز  نمی گشت. فراهم اتیح ییو شکوفا ییدایپ یها زمینه

 منجرماده در خأل به پراکندگی  شتاب افزایش. و دقیق داشته است معین یشتاب نیزنسبت داده اند(  کیتار

حرارت  وچگالی  و فشرگیکاهش شتاب هم  در و نمی شدند؛ پدیدار هرگز حیاتستارگان و و  ،می شد

  ظهور پدیده های نو می گشت.  وگسترش کیفی جهان  ع ازمان

خداشناسی  استوارراه بمثابه یک  را آفرینشکم بر جهان اح "نظم عینی "هدفمندیو پیشوایان اسالم قرآن 

 جهانآفرینش  آغازچیز از  ، همهدر این مکتب ؛ واندگشوده پژوهشگران ، خردورزان و برای دانشمندان

 :تنظیم و برنامه ریزی شده است دقیقبا محاسبه ای 

 پا بر ببینیدش که ستونی بی را آسمانها آنکه خداست" ؛(۴۷ ذاریات،..." ) نیرویی به نهادیم بنیاد را( کائنات) آسمان"

 (. ۲ رعد،..." ) داشت

و برای مقصودی )نیافریدیم؛ آنها را جز به حق  و بی هدف()آسمانها و زمین، و آنچه در میان آنهاست را به بازی "

 (.۳۹ و ۳۸ نیافریدیم" )دخان، (معین

)بیجان و جاندار(  درخت و ستاره و استمحاسبه شده  ماه و خورشید (متشکله مواد فاصله و ،، اندازهگردش، )موقع"

 رحمن،" )کرد وضع را( قانون و نظم) میزان و برافراشت را آسمان و ،(اند سپردهاو  نظام به سر) کنند می سجده را او

  ؛(۵ – ۷

 هر کهساخت  فرمانبر را ماه و خورشید و پوشاند می شب به را روز و بروز را شب آفرید، بحق را زمین و آسمانها"

 ؛(۵ زمر،..." )است جریان در معین سرآمدی تا یک
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 نظم عمومی) خدا فرمان تابع ناخواه خواه است زمین و آسمان در چه هر آنکه حال و خواهانند؟ را خدا دین جز آیا پس"

 ؛(۸۳ عمران، آل" )شوند می گردانده باز او بسوی و است (هدفمند حاکم بر جهان ، وضروریپایدار، 

نمی بینی  ناهماهنگیتفاوت و  هیچ مهربان خدای آفرینش در بیافرید؛ یکدیگر فراز بر را آسمان هفت که( خدایی) آن"

)در نظم و سامانمندی هدفمند و  آن در شکافی و سستی هیچ آیا! را دیده بگشای پس ؛یک کل یکپارچه است( جهان)

 در برگردد بسویت چشم سرانجام! بگردان( آفرینش نظام به) را ات دیده دوباره پس کنی؟ می مشاهدهیگانه هستی( 

 ؛(۳ – ۴ ملک،" )باشد( نظمی بیچند گانگی و  و کمبود یافتن از) ناتوان و خسته حالیکه

 و شصنعت لطافتاز  روشنی شواهد . پسو متحرک ساکن ، وبیجان وجاندار  از شگفت پدیده ها را آغاز کرد؛ "آفرینش

به فرمان او  سر و وجود او اعتراف کرده ، بهدر برابر او سر فرود آورده خردها ؛ چندانکهشتابپا د قدرتشبزرگی 

 فرید و در شکافهایبیاگوناگون  پرندگان آنچه از و پیچیده است. ی ماهاگوش در او یکتاییدالیل  ()بدینگونه و نهادند.

 د.نپرواز می کن گشادهفضای باز و  هوایخود در  بالهای باکه  ... پرندگانیکوهها و بر فراز آنها مسکن داد میان ،زمین

است که آنرا  ، طاووسدر آفرینش آنهااز شگفت ترین  .. وشکل و شمایلی شگفت آور بیافرید. در نیستی دیاررا از  آنها

که پرهای آن ا یببالهای ز ، باو ترتیب بیاراست نظمبهترین  در آنرا رنگهای ؛ وافکند پیو تعادل  توازن استوارترین در

چونان چتری گشوده و بر سر خود  ، آنراچون بسوی ماده پیش می رود که انباشته و دم کشیده اش یکدیگرروی  هب

از  آنچهبه  راطاووس رنگارنگ  هایپر اگر ...بادبان کشتی است که ناخدا آنرا برافراشته است ؛ گوییسایبان می سازد

 به آنرااگر  و از شکوفه های بهاری است؛شده  چیدهدسته گلی  کهگفت  خواهی تشبیه کنی، و گیاه( )گلروید زمین می 

اگر  و است؛ ییمننواز  چشمیا پرده های  وی پر نقش و نگار اچون پارچه های زیب پس همانند سازی، پوشاکجامه و 

طاووس چونان برگ  پرهای.. نقره است. یرو برجواهر  ازنگینهای رنگارنگی  چون آنرا با زیور آالت مقایسه کنی،

پرهای . گذشته خود را باز یابند صورتدگر بار  آنکهتا  ؛ندندپیو می بهمو ریزند و دوباره روییده  میپی در پی  درختان

به دقت در  اگر .شود نمیجابجا ( در این ریزش و رویش پیوسته)آمیزی پیشین را دارند و هیچ رنگی  رنگ هماننو 

چگونه  پس زمانی طالیی رنگ است. ، وَزبَرَجد یسبز بهای  ، لحظهسرخ رنگ یکبار طاووس نظر کنی، یتاری از پرها

 همه) آنچسان توصیف کنندگان  و ؛را درک توانند کرد پرنده آفرینش این حکمت مستعدهای ژرف و خردهای  اندیشه

عاجز  وصفدرک و زبانها را از  ازآنکه کوچکترین اجزایش اندیشه ها را  ؛ بارا به نظم خواهند کشید (زیبایی شگفت

آنکه  با ساخت؛ مبهوت و حیرانای چون طاووس  آفریده ()شگفتیهای بیاناست خداوندی که عقلها را از  ! پاک؟می کند

قابل تحقیق تجربی محسوس  وپدیده ای مادی  چون آنرا)است حدود معین داده  و ساخته برابر دیدگان جلوه گردر  آنرا

" ...(!ند؟وند هستخداجستجوی حقیقت  در مانده اند، در طاووسبیان  ووصف  در کهچگونه این عقلها  پس است. گردانده

               ؛نهج البالغه( ۱۶۴خطبه  از)

اندیشه انسان درک می در  نهو  آید میچشم در  نهآن بنگرید که چگونه لطافت آفرینش او  جثهمورچه و کوچکی  "به

 ازاو  شکم آنچه در درون ، وری خوراک و قسمتهای باال و پایین دستگاه گوارشااندیشه کنی در مج اگر ...گردد

آفرینش مورچه دچار شگفتی شده و از  از آنچه در سر اوست از چشم و گوش، ، وغضروفهای آویخته به دنده تا شکم

 (ظریف و شکنندهی )بزرگ است خدایی که مورچه را بر روی دست و پا پس او به زحمت خواهی افتاد.بیان  ووصف 

، ببریپی  جهاناندیشه ات را بکار گیری تا به راز آفرینش  اگر... بخشیدپیکره وجودش را استحکام  داشت وبر پا اش 

جهت دقتی که  ، بهروشن به تو خواهند گفت که آفریننده مورچه کوچک همان آفریدگار درخت بزرگ خرماست دالیل
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 . )بااختالفات پیچیده ای که در خلقت هر پدیده زیستمند نهفته است ، ودر آفرینش هر چیزی بکار رفته گانهجدا بطور

 آفرینش بنیاد در و نیرومند، ضعیف و بزرگ، کوچک و سنگین، سبک :موجودات همه (تفاوتها و همه این کثرت ها

اندیشه کن  پس آسمان و هوا و باد و آب. )بنیاد یکسان(است  همینگونه و ؛(ندوحدت نمایانگر خویشدر کثرت ) یکسانند

قله  بلندای و کوهها، کثرت و جوشش دریاها، و اختالف شب و روز، و آب و سنگ، و درخت و گیاه، ، ودر آفتاب و ماه

. کن(تحقیق  وت آنها را مطالعه اها و مناسب پدیده ،للدر طبیعت و فرهنگ م) تفاوت زبانها و ،ها گوناگونی واژه و ها،

کرده اند که چون گیاهان خودرو بدون  گمان )بیخدایان( انکار کند! آنراتدبیر کننده  ودهنده  نظمآنکس که  بر وای پس

بر آنچه در  و ند حجت و دلیلی ندارند؛نآنچه ادعا می ک ! برنیست ایمتفاوت را سازنده  یصورتها این ؛ وزارع هستند

حدقه  دو اگر خواهی در شگفتی ملخ سخن بگو که خدا برای او دو چشم سرخ، و ..پرورانند تحقیقی نمی کنند. یسر م

حواس نیرومند و دو دندان  دارای. اسب اندامش بخشیده استنبه او گوش پنهان و دهانی مت و چونان ماه تابان آفرید؛

از  خودبرای زراعت  کشاورزان دو پای داس مانند که اشیاء را بر می دارد. وند یمی چ براست که گیاهان را  آمده پیش

   .(۱۸۵خطبه  البالغه دشتی، نهج.. " )چه همه متحد شوند. اگر دفع آنها را ندارند؛ توانمی ترسند و  آنها

 ریز از ،را ها پدیده همه ،قانونمندی و ضرورت و نظم ثابت و پایدار است؛ طبیعتعینی حاکم بر  نظم

تا  گرفتهبیجان  از ، و(کیهانی های سامانه) بزرگترینشان تا گرفته( سلول نطفه و ملکولو  اتم) آنها ترین

پیچیده تر عینی  نظم زنجیره تکاملی جلوتر می آییم، درچه  هراین تفاوت که  ؛ بادر بر می گیرد ،جاندار

این خود با هدفمندی نظم عینی در  و ؛(نهم و دهم بخشهای شناسی و فلسفه علم، معرفت) استتر  عالیو 

تحقق  و ،جهانو تداوم  ءبقا ،پدیده هاکارکرد هماهنگ  الزمهو قانونمندی  نظم .وحدت است وسازگاری 

 . است آفرینشاهداف 

 و ""آشفتگییک ، کار باشد درهدفی  عینی تحققبر  ضرورتاگر  و ؛برجاستبرای اهدافش پا جهان اما

 نمونه، برای .دانعینی بنمای نظم پسدر  راندی متا هدفمی تواند رخ دهد موقتی  و استثنایی نظمی" "بی

ستاره به یکدیگر دو احتمال نزدیکی ان استوار است که نحاکم بر سامانه های کیهانی چ نظمدانیم که  می

"بقدری نادر است که از حوصله و قدرت محاسبه خارج می باشد" یک به چند میلیون است؛ و احتمال تصادم آنها 

یا  و (بوفون) خورشید با ای ستاره تصادم این وجود، با اما .(۱۷ص  آفرینش انسان، راز ،موریسن)

 دیگر و زمین پیدایش عامل (ژرژ گاموف)ایجاد جزر و مد شدید  ونزدیکی ستاره بزگتری به خورشید 

کره  هسیاره ای بیا نزدیکی  وبر اثر برخورد  ماههمینطور است پیدایش  و؛ شد شمسی منظومه سیارات

وقایع ین ا بزرگ شگفتی .کره خاکیپی حادثه ای ناگهانی برای  درزمینه سازی ظهور انسان  ، وزمین

  کم می شد: پیوستهکه با گسترش جهان احتمال تصادم و نزدیکی میان اجرام آسمانی آنست  درنادر 

عمر چند میلیارد ساله کهکشان  در دستگاه نجومی کهکشان ما را تشکیل می دهد؛ هستاره ای ک میلیارد ۴۰ن یام "در

 ؛ (۴۸ص  ن،ی)ژرژ گاموف، سرگذشت زم تصادم وقوع نیافته است" چند جز
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ظهور انسان در  نهایتاانتظام سامانه خورشیدی و  وپیدایی  جهتزمینه سازی  جز نیزاین چند تصادم  و

کره  درفراوان پیدایش، تداوم و تکامل حیات و  دشوارفراهم شدن شرایط و الزامات  !بودنکره خاکی 

بخش پیدایش پدیده ای  نوید خود که ،"ییشفتگیهاآ"گاه نیازمند چنین  نیز ، فصل ششم()همان منبعزمین 

بزرگتر از آنستکه از تراکم رشته های  زمین ماه. بوده است ،باشد میهدفی معین  و ویژهبا نظمی  ننوی

پی  درنخست تکامل زمین  مراحلدر نظرند که ماه  اینلذا عموم دانشمندان بر  و گاز پدید آمده باشد؛

 آن یو آماده سازما  سیارهتکامل دانست که  باید . اماتصادم یا نزدیکی به سیاره ای از زمین جدا گردید

  :بود جدایی ""ناگهانی و عادی" "غیر شکل این نیازمند اساسا اتیح یبرا

کامال صاف می شد و همه آن از  زمین سرد می گردید، ناگهانیای  حادثهسیاره ما بدون وقوع امری غیر عادی یا  اگر"

 .(۶۷ سرگذشت زمین، گاموف، )ژرژ عمق ثابت پوشیده می گردید" ع دارایاقیانوس وسی

 و نظمی" "بیبه از جهان  انسانو جداگانه  بینانهظاهرنگاه  در که ماه در حادثه ای ناگهانی، جدایی ولی

؛ تکامل پوسته زمین در تعادلی شگفت انگیز را فراهم کرد زمینه شود، می تعبیر ""تصادف و ""آشفتگی

 :جانداران ازبرای پذیرایی  ضروری تعادلی

)طبق قانون  که آن اندازه در آن فرو رفتند به د،نمذاب شناور گردید بازالتسطح  روی وقتیخارایی قاره ها  "قطعات

 و خارجی بازالت منجمد شد .. الیهشده باشد. شناوری ارابازالت جابجا شده مساوی وزن کل قطعات خ وزن ارشمیدس(

 ،قشر زمین از نقطه جوش آب پایین تر آمد حرارتکه  .. هنگامیقاره ها در بین پوسته جامد جدید محکم جای گرفتند.

.. پر کردند تا به میزان کنونی رسانیدند. را ی اقیانوسهای جدید()ه ها ضاز آسمان نازل گردیدند رفته رفته حو که بارانهایی

مرکب از قطعات مجزا  بایدجامد را  .. قشرحالیکه قاره ها فشرده شده و باال آمدند. ؛ درکندی فرو نشست به اقیانوسها ته

یعنی  خودبه یکدیگر کامال جوش خورده اند و روی الیه های تحتانی  که دو قسم سنگ کامال مختلف بدانیم از از هم،

 موسوم (Isostasyدر تکامل سطح سیاره ما نقش مهمی ایفاء کرده است به ) تعدیل که این .باشندشناور می  نرمبازالت 

 "تعدیل می شود جامد زمین متناسب با آن وضع پوسته مواد سطح زمین بطور یکنواخت منتشر می گردند، وقتی است.

    (؛ ۸۹ – ۹۱ ص زمین، سرگذشت ژرژ گاموف،)

هم  در را (میکدیناوطبیعت بیجان )قانون دوم ترم برنظم حاکم  بود؛ و شکن" "ساختار نیزپیدایش حیات 

را به  انسان، هدف ازنظم و جداسازی مکانیکی  نظمسازی از  ساده هدف آفرینش تحقق یابد. تا تریخ

    .می سازد گرفتارجهان  در نظمی" "بی توهم

بویژه انطباق انسان با محیط طبیعی  ، وبا طبیعت بیجانحیاتی  یارگانها وزیستمند  طبیعتاینکه تطبیق  با

شگفت انگیز تر از انطباق انسان با  اما است؛ عینیانگیزی از هدفمندی نظم  شگفت نمونه پیرامون خود،

است که مهر تسخیر طبیعت برای انسان  یبه تعبیر قرآن یاانطباق طبیعت با انسان  ،یمدید چنانکهطبیعت، 

زیست شناسی  در طبیعی" "انتخاب اصطالح! است کوبیدهانسان  ورا بر تبیین تصادفی حیات ابطال 

www.takbook.com



~ 282 ~ 
 

 نتوانست ،باشد خودتطبیق دو جانبه جاندار با محیط پیرامون  بی توضیحخواست نمایانگر  می کهتکاملی 

 ندکرد میگمان گرایان  ماده .باشد حیات بخودی خودتبیین تصادفی و  درراه گریزی برای ماده گرایان 

 راآفریننده وجود  بهنیاز خرد انسانی  درتواند  میکه خلقت ناگهانی پدیده ها و بویژه پدیده های زیستمند 

 زمان" بستربی شمار در  یتصادف یهاجهش"اما خلقت تدریجی و تطور گونه را می توان با  توجیه کند؛

و زمینه بهتری  کردو هدفداری جهان را بهتر نمایان  هدایتخلقت تدریجی و تطور گونه، اما توجیه کرد! 

    .ساختشناسی استداللی فراهم  برای خدا

 است، حاکم (از ماده بیجان گرفته تا حیات متعالی انسانی)جهان  اینکه بر پویشهای  یپایدار و هدفمند نظم

بنوبه  خودنیرو ها نیز  . ایننیروهای حاکم بر طبیعت استو تناسب  تعادلمعلول  دیده شد، پیشتر چنانکه

لحظه بر گرفته  یکای که اگر  اراده دارد؛ حکایت آفرینش جهانبر  ایحکیمانه و  یگانهاراده  حاکمیت از

  هم می ریزد: در اسرتسربزرگ  کیهان، شود

 داشت. نتواندپس او آنها را نگه  از کسی اگر فرو پاشد، ؛ ودارد ینگه م یفروپاش ازآسمانها و زمین را  خدا "همانا

   (. ۴۱ فاطر،) "است و آمرزنده بردباراو  همانا

الزمه  کهتعادل و تناسب در  نظمیموسوم به "دوره پالنک"،  جهان نشیمرحله آفر نیاز همان نخست

تعقیب هدف از  درپیشین می گسلد تا  نظمپایان هر مرحله  ؛ درگردد می است حاکم معینتحقق هر هدف 

فیزیک هیچ ذره  دانشمندان و تناسب دوباره برقرار گردد. تعادلنماید و  رخنوین  نظمی، پیش تعیین شده

تعادل و تناسب گیری  شکلآن بتوانند  یاری بهنیافته اند که  کیهانیدر طبیعت  راو عنصر و حتی نیرویی 

 تعادل و تناسب این کنند. تبیینو نگهدار آنرا  حیاتینیروهای  وکم بر جهان اشگفت انگیز ح وضروری 

آفرینش را  هدفمندیآشکارا  ،مین کردأپیدایش حیات و انسان در کره زمین را ت نیازهای پیش ، کهپویا

  می کند. اثبات

خدا تعبیر شده  "دهاار"و  "سنت" به آنیدر ادبیات قر که ،طبیعت بر نظم عینی حاکمیت قبلی پذیرش

 از معرفت شناسی و فلسفه علم،؛ اول )دفتر و پژوهش علمی است علم فلسفی –اصول عقلی  از است،

اصل از پیش  اینانسان  ؛ زیرااست بودهراز کشفیات علمی بدست انسان  به این اصل ایمان .(۱۸۹ص 

 انگیزه باور،و این  تعمیم می دهد؛ همجهان ذرات  چونناشناخته  همچنانجهانهای  هب را شدهپذیرفته 

پذیرش نظم عینی حاکم بر جهان منطقا به معنای پذیرش  نزد دانشمند و شرط پیشرفت علم است. پژوهش

 : هدفداری جهان است
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 تمام سر پشت در اینکه به عمیق ایمان" در را علمی پژوهش در کپلر باروری و ناپذیری خستگی راز پالنک

 به" چون ،داشت "هم مناسبتری های فرصت" آنکه با برائه زیرا ؛داند می "دارد وجود معینی نقشه خلقت جریان

  "شد جدید نجوم علم خالق کپلر صورتیکه در ماند، باقی ای جوینده چون تنها... نداشت ایمان خلقت ابدی قانون وجود

 .(۲۹۴ – ۲۹۵ ص "رود؟ می کجا به علم"کتاب  از)

 :در فیزیک "عمل حداقل اصل" طبق بر

 حالت به معین حالتی از معین، مدتی در دستگاه، یک ساختن منتقل به قادر را آنها بتوان که فرایندهایی همه میان از"

 همه از زمانی فاصله این برای انتگرال مقدار آن ازای به که داد خواهد روی فرایندی آن عمال کرد، فرض دیگری معین

 ملموس نشانه که اندیشیدند می چنین" قانون، این کاشفان نخستین تیوس، موپر و سنیت الیب ."باشد کمتر

ماکس پالنک، تصویر جهان در ) "اند یافته فرمانرواست عالم این بر که را مطلقه قدرت از مند بهره حکمتی

 (. ۱۷۲ – ۱۷۳ صفیزیک جدید، 

 "ش گانه فیزیکیشثابتهای "وجودی  فلسفهو  طبیعتشده  شناخته نیروهای پیداییراز و  ماهیت هنوز

نظم و  بر که 100ثابت پالنک( و پروتون جرم الکترون، جرم الکترون، بار نور، سرعت ثابت گرانش،)

نامبرده را مستقل  ثابتمقادیر  فیزیکدانان نگشته است. روشن ،نظارت می کنند فیزیکی جهانساز و کار 

 کمتر هزارم تنها یک ریادمق این اگرکه  متفقند نظر این برشناسان  کیهان ؛ واز قوانین فیزیکی می دانند

تحقق  نیز حیات و انسان( )پیداییهدف آفرینش  و به خود می گرفت دیگریشکل  کائنات یا بیشتر بودند،

شناختی و عناصر تشکیل دهنده  هستیکارکرد ، فلسفه وجودی های پیدایی، زمینههنوز  باز .نمی یافت

 ،102"کیهانی های سیاهچاله" ،101" جرم گمشده کهکشانها"یا  "تاریک "ماده ،ک"تاری "انرژی"، پاد ماده"

فلسفه وجودی و کارکرد  از همچنین .نیستروشن  خوبی هبآفرینش  نظام درنوترونوس یا انرژی خنثی  و

بیش از دو هزار خرده سیاره در سامانه  و ناپایدار درون اتم )هادرون ها( ذرهختی صدها اهستی شن

انداز  چشم این رازها برای انسان گشوده گردد، هتردید هر گا بی. نمی دانیم زیادی چیز.. .وخورشیدی 

                                                           
برخی آنرا در چهارچوب همان  و گفته می شود؛ سخن نیز دافعه عمومی مربوط می شود یانیروی گشایش  به کهی شناختاز یک ثابت کیهان  100

  نیروی گرانش می بینند.
   

شده  تشکیل تاریک" "مادهاز  جهان %۲۷بر دانش کنونی  بنا کرد. رهنمون ک"تاری "مادهرا به  ، دانشمندانناشناخته بر ماده تأثیرات ردیابی 101

  د.وش می ،هستند آنهاستارگانی که در لبه بیرونی  وجبا خر کهکشانها فروپاشی از مانعگرانشی  هایدانیتولید م با که است
 

نبرده اند  پیشناختی این پدیده بدرستی  هستیدانشمندان هنوز به ماهیت و کارکرد  اما گویند، پدیده میاین  بارهدر بسیار رسانه ها  اینکه با 102

 حفره های سیاه یاهای کیهانی  "، سیاهچالهنگاه فیزیک از "متافیزیککتاب  در آلن ولف فرد فرضیه سازیها همچنان ادامه دارد. وو پژوهش 
 هاوکنیگ استفان او، بدنبال دانسته است. جهان های موازیخروجی  قف است،متو هاد و زمان در آنننور را هم از خود عبور نمی ده کهرا 

های  سیاهچاله دیدگاه پیشین خود، (، برخالفآندره سترومینجر و پری مالکلمدیگر ) نویسنده دوهمراه  هدر مقاله اخیر خود ب نجومی فیزیکدان
جذب شده سیاهچاله  موادناپذیری  برگشتدوستانش به این نظریه رسیدند که  و وی .دانست دیگر یای به دنیای دروازهانداز و  چشم راکیهانی 

دانند  میروی پژوهشگران  پیشچالشی پایان نیافته  همچنانپدیده شگفت انگیز را  ، ایناینهمه با نشان می دهد. رادیگر  دنیایی حتی نور()ها 

(Physical Review Letters; 6 June 2016).         
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تنها نظم عینی حاکم  نهای که  ؛ بگونهمی گردد نمایانف آفرینش اهداو انجام جهان و  آغازروشن تری از 

 نمایان بیشترانگیز  شگفتنظم  این پسدر  نیزهدف تعیین شده  بلکه، دوش می شناخته بهتر جهانبر 

جداگانه و انتزاعی صورت گرفته  بصورت نباید نامبردهپدیده های  وها  ثابتدر  تحقیق ولی شد. خواهد

 برخیبسا که  چه وگرنه افتد؛ دور آفرینش اهداف و کیهانی جهانشناخت  در تعقلی –تجربی و از روش 

 خودفالسفه قدیم  نزد ""هیوال و ""زمان ...( همچونها و  ، سیاهچالهتاریک انرژی از آنها )ماده تاریک،

   !جدید شوند هبه یک اله تبدیل

 یک تحقق هنگامهاسلوبهای نظم به یکدیگر در  تبدیل را در پس نظم نمایان می سازد، معینهدف  آنچه

در آستانه تحوالت کیفی و  آلی ملکولهای گرایشی –هنجاری  نظم هدف و پیدایش یک پدیده نوین است.

 تحوالت . درمی شود حیاتی ژنتیک()پایدار  حال این در و جهشهای باال رونده زمینه ساز پیدایی نظم پویا

 وجودتبدل بیانگر  این و فرهنگی تبدل اسلوبهای نظم بارز می گردد. اجتماعیجهشهای  در وطبیعت 

 نظماین  و که بستر پیدایی و بالش اشکال گوناگون نظم می شود؛ استیگانه و  فراگیریک نظم عام 

  .است آفرینش مندیو هدف شدگیهدایت  بیانگر ،یگانه زیربنایی

 :گوید می فیزیکی قانون یک

. کند اختیار را مسیر ترین مستقیم همواره رسند، می کننده مشاهده چشم به ستاره از که مسیرهایی همه میان از نور"

 ؛کنند می رفتار عقل موهبت از برخوردار موجوداتی همچون است مرکب آنها از نورانی تشعشع که هایی فوتون بنابراین

 "است مقصود به رهنمون همه از سریعتر که کنند می اختیار را منحنی آن همواره ممکن های منحنی همه میان از

 (. ۱۷۲ صماکس پالنک، تصویر جهان در فیزیک جدید، )

 چاره جویی واداشته است. بهرا  مادهتکامل تصادفی  پیروان هدفمندی نظم عینی حاکم بر جهان، اثبات

"ذهن" و  انیم بویژه فیزیک کوآنتوم، ودستاوردهای درخشان علوم  علیرغماند  کوشیدهآنها  از برخی

 همه هگشایر ، کهیکسو با نفی همه اصول عام عقلی . ازافکنند پی رینفوذ ناپذ بتونی وارید یک" نی"ع

؛ نیست" رو مدب طراحمستلزم وجود جهان  درو تدبیر  "طرحکنند که  می حکم و کشفیات علمی بوده اند، پیشرفتها

نظم هدفمند تنها با فرض  "تبیین شوند: مینظم عینی هدفمند  منکر تناقضی آشکار، در و سوی دیگر از و

تبیین جهان  در" ینیشیپ یبه "روشها نیزخدا شناسان  همچنین تا؛ مدبر ممکن می شود"ح و اوجود یک طر

 "نظم هدفمند" مفهوم اگر . اما(۸۱ – ۸۲ ص ،یخرمشاه نی"خدا در فلسفه"، ترجمه بهاء الد)شوند  متهم

از  بیرونواقعیت  در "مندفنظم هد" عینیتاست،  و مدبر" "طراحیک  وجود فرض ذهن نیازمند عالمدر 

"انسان" ساخت و ساز هدفمند  ،یک نگرش هستی شناسانه در . همچنینآنستوجود واقعی  مندذهن نیاز

مصداق  ونشانه  بلکه ،طبیعت نیستنظم  هدفمندیاو به  باورمندی ریشه (جهان آفرینش هدف بمثابه)

 ""عینممکن نیست مگر با جدایی مطلق م بر جهان بیرونی و درونی انسان حاک عام قوانین تیئدو .آنست
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 هم گفته بود که اگر (گرا مادهپوزیتیویست و ) هیوم دیوید پذیرد. نمیفیزیک نوین آنرا  که ""ذهن و

و نه نتیجه وصلت دو جهان  بدانیمآنرا آفریده خدا  ، چراو تدبیر است طرحبپذیریم که جهان نمایانگر 

 این در حتیندانست که  ؛ و("دین طبیعی هرایی در باگفتگوه" کتاب از ؟!جهان "ردپدر و ما"دیگر )

 است.( دیگر نازدواج دو جها) مشخصنظم از یک  برآمده معینهدفی بمثابه  ما جهان بازفرض نیز 

 کاربرد از ، هموارهدیدیم پارینا اتو تبیین یدیالکتیکگرایی  مادهدر نقد  ، چنانکهگرایان و بیخدایان ماده

نظم هدفمند و تبیین  ، کهسی(ادر زیست شن) مقصود" "تضمنشدگی و  تعیین هدفداری وواژه هایی چون 

را به جدال  آنها نیز امروزاست که  بیمو  ترس همین اند. داشته بیمو  ترس نمایاند، میتوحیدی جهان را 

 روانشناسی شناسی ملکولی، زیست نتوم،آکو مکانیک بزرگ، انفجار) علوم نظریبا دستاوردهای و ستیز 

پیش از نظریه  نیز نتروپی(آدینامیک )دوم ترمو قانونآنکه  وجود با؛ داشته است وا( ...و نوین علمی

برای آنکه به تبیین توحیدی تن  آنها. سئوال برده بود زیرماده را  ازلیت بزرگگسترش جهان و انفجار 

آفرینش و تکامل جهان را جایگزین نظم عینی و ضرورت  درو اتفاق  تصادفنه تنها  تااند  آماده ندهند،

نفی  هم رامحسوس  فیزیکیجهان  بیرونیواقعیت  که دیگر راه گریزی نیابند، آنجاحتی  بلکه ؛سازند

 دیدگاه بهپایان  در" در فلسفه "خدانویسندگان کتاب  چنانکه برند؛بایده آلیسم پناه و  اگنوستیسیسمکرده و به 

  :رسیدند جینز جیمزسر 

 ؛ "واقعیت امری ذهنی و روانی است نه مادی ؛ وجدید ذهنی بودن همه انواع معرفت را ثابت کرده است "فیزیک

منطقی ترین راه تقابل با  البته کنند! میو کاربردی همه تبیینات را یکسان تلقی  نظریبدینگونه ارزش  و

ترفند "این  در اما ؛استمحسوس  بیرونیبودن جهان  واقعیتردید در  یا و ، انکارتبیین توحیدی جهان

به اندازه ای خدا را واقعی می دانند که جهان بیرون از  انسانها به اثبات می رسد: یحقیقتباز  نیز "نهایی

 هبا نسبیت گرایی شکاکان راانشتاینی زمان  – فضاتمام نسبیت  یشگفت با منکران .خود را حواس

و اثبات نظم آفرینش  درتصادف  نفی در باوران خدا علمی روشهای هم می آمیزند؛ در پروتاگوراس

شناسان  خداانجام سرو ؛ (۱۸۴ ص ،منبع همان) میدانند !"مبهم "مفروضاتپایه  بررا جهان  درهدفمند 

دوم ترمودینامیک  قانونمدعی می شوند که  ومی کنند  متهمنظریه های علمی  از توحیدی" "برداشترا به 

 !(۱۸۷ و ۱۸۶ ص ،منبع )همان مددی به فرضیه توحیدی نمی رساند" "هیچ تروبالدعلیرغم دیدگاه 

جاودانگی  و "ازلیت فراموش کرده اند که قرنهای متمادی در فلسفه" "خدامترجم کتاب  نیزو  نویسندگان

که  و امروز است؛ هوجودی خداوند بود تضرور نفیبیخدایان در  عقلی – علمینیرومند  برهان ماده"

بزرگ  ، انفجارهای نسبیت نظریهکه با  تروپی()آنکشف قانون دوم ترمودینامیک  باتنها  نهفیزیک  علم

معقول ترین  جهان توحیدی تبیین داده است، پایانو اصالت ماده  نامحدودی ازلیت، پندار به نیز کوآنتومو 

خلق حادثه ای  درکه ثابت شد ماده کیهانی ازلی نبوده و  هنگامی تردید، بی بود. تواندفلسفه  ترینو علمی 
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داشته  دآفریننده ای بیرون از خو باید )آزاد از عقاید پیشینی( میسلکه به حکم عقل  تدانس باید شده است،

 :بخش ماده هستی ""نیستینه  ، وخود آفرین تواند بود "مخلوق ماده"نه  زیرا ؛باشد

 و زمین را )هم آسمانها (شاید) یا؟ هستند )خویش(خود آفریننده  شدند؛ یاآفریده  نیستی() چیزهیچ  از (خودبخود) "آیا

  . (۳۶و  ۳۵" )طور، یقین ندارند بلکه ایشان ه چنین است()ن اند؟ آفریده (آنها

ده نننیستی آفری نه :است ساخته استواراحکام عقلی استوارترین  وخویش را بر بدیهی ترین  برهان قرآن

که پیش از  همکیهانی  طبیعت. است آوردههستی  به از نیستیخویشتن را  خودانسان نه  ؛ وانسان است

  .نه آفریده خویشتن تواند بود و نه آفریده نیستی،، آفریده انسان ، نهانسان در هستی بوده است

     

 عام وخاص هدایت ؛ راهیابینیروی  (ب

نیرویی از نظم عینی، شگفت تر  انگیز نمی نمایند؛ حیرت شانپدیده ها تنها از نظر سازمان منظم درونی 

در ساختمان آینده می گشاید. ماهیت این نیرو و جایگاه آن کجاست؟ هدفی در است که راه آنرا بسوی 

برای توضیح آن کافی  سادهعلیتی  نظم؛ لذا جایگاهی برای آن شناخته نشده استهنوز ی درونی پدیده ماد

؛ توجه و عالقه خاص پدیده به غایت و هدفیعنی ؛ حکایت می کند شدگی هدایتاین نیرو از  .نیست

پدیده ها و  نظم درونیقرآن میان .  دارد عهده بررا  هدف یک انجام مأموریتپدیده گویی ای که  بگونه

 سازگارآنها نظم و ساختمان درونی آنکه با  باها پدیده راهیابی آنها تفاوت قائل شده است.  نیروی راهیابی

 :نظم است "فمندیده"جدای از  "هدایت" ؛ ونیستآن  نتیجهاست اما 

خواسته یا فرمود که به آسمان و زمین بود. پس ی دودبصورت در حالیکه )جو زمین( پرداخت؛ به آسمان آن "پس از 

)به  دارانفرمانبر همچون بسوی تو می شتابیم؛ گفتند )به نظم هدفمند الهی گردن نهند( بسوی او بشتابندخواسته  نا

ضروری هفت آسمان )هفت الیه جو زمین( را در دو مرحله استوار  نظم یست که(او کس) پسخواست تو گردن می نهیم(. 

 عنصریا  وحی ازضرورت  و نظم سازی جدا) ساخت، و امر خود را در هر آسمانی )هر الیه جوی( وحی )و برقرار( کرد

. و )پس از منظم کردن الیه های جوی و معین کردن وظایف هر یک( آسمان زمین را به چراغ های رخشنده (هدایت

از اصابت شهاب و پرتو را  زمینزینت بخشیدیم )جو زمین نور خورشید و ماه و ستارگان را به زمین می رساند( و )

 ؛(۱۲و  ۱۱" )فصلت، داشتیم؛ این تقدیر خدای ارجمند و داناستهای خطرناک و...( محفوظ 

"و پروردگارت به زنبور عسل ماده وحی کرد که در میان کوهها و درختان و داربستها منزل گزین؛ پس از همه ثمرات 

آن درمانی  بخور و به راه پروردگار خویش روان باش. از درون آنها نوشابه هایی به رنگهای گوناگون بیرون آید که در

 (؛۶۹و  ۶۸برای مردم است؛ همانا در این نشانه هایی است برای مردمی که اندیشه می ورزند" )نحل، 
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 جهت سازی نظم درونی از نیروی )جدا "آنکه آفرید و نظم بخشید، و آنکه اندازه داد و )بجانبی معین( هدایت نمود

  (؛۲ – ۳ " )اعلی،(یاب

 (؛۵۰پس هدایت کرد" )طه، پدیده خلقت داد؛ گفت پروردگار ماست آنکه به هر "

"هر چیز را در اندازه های معین و با نظمی خدشه ناپذیر آفرید، و )سپس( آنرا بخوبی تدبیر نمود و به سمت )اهداف 

  ؛(۹۰ خطبه نهج البالغه،" )... ود هدایت کردتعیین شده( خ

 (؛ ۶(" )الرحمن، نهند می ناو را گردامر کنند ) میسجده را  او (جاندار و بیجان)ستاره و درخت "

 (؛ ۸ سپس فجور و تقوا را به او الهام کرد" )شمس،"

، بپا داشتن نماز، و به آنان بجا آوردن نیکی هامی کردند؛ رهبری )مردم را( "و آنان را پیشوایانی گرداندیم که به امر ما 

 ؛(۷۳بودند" )انبیاء، و )آنها براستی( پرستندگان ما را وحی کردیم؛ و ادای زکات 

" پروردگار جهان ها خداوند (امر آفرینش و) است تبرک با. هستی بخشی و هدایت() امرو  آفرینش اوستاز آن  "و

   . (۵۴ اعراف،)

است.  خاصپدیده ها دیده می شود بیانگر هدایت یا راهیابی  تکاملی حرکتنوآوری و ابتکاری که در 

 .کارکرد پدیده پیش بینی پذیر استلذا  ؛ ودر سازگاری است پدیدهبا نظم و سازمان درونی  هدایت عام

بل اکارکرد پدیده قنتیجه  در و کیفی نظم و سازمان درونی روبرو هستیم؛ تغییر با، خاصاما در هدایت 

از حرکت پیش بینی پذیری را  آیندهو پیوست به  گذشتهابتکار با گسست از  ویژهنیروی  .پیش بینی نیست

پیچیده ترین دستگاههای الکترونیک نیز از این نیرو )ابتکار و خالقیت( بی بهره اند؛ . می زدایدپدیده 

کارکرد آنها پیش بینی شده و بر پایه ساختمان منظم و برنامه ریزی شده آنهاست. در پدیده های طبیعت 

تطابق با ساختمان درونی  بدلیلاین نیرو  هویت شناختید شادر حرکت دوری و تکراری آنها  بویژهبیجان 

پیش بینی ناپذیری حرکت  ونظم  پیچیدگیشدگی بدلیل  هدایت کهدر جهان ذرات  ؛ جزآسان نباشد پدیده

 هایجهش  دراما  .(ونگیدر آزمایشهای  " فوتونهااطالعات "تبادل و متقابل" )"واکنشفهم است  قابل

نیروی  ،در جهان زیستمند )گیاهی، جانوری و انسانی(نیز  ، وو انسان حیاتسمت  هد بنپرش مان بزرگ

 درونیسازمان  و نظم انامبرده ب نیرویتمایز آشکار  یاتغییر نظم و  بدلیلابتکار و خالقیت و هدایت ویژه 

زیست نیز از اینکه واژه "تضمن مقصود" در دانش گرایان  مادهدیدیم که  . پیشترنکارکردنی نیستاپدیده 

هدایت در جهان فیزیکی را به  حتینظم و است  ممکن. ناخشنودند سخت ،شناسی هیچ جایگزینی ندارد

اما فیزیکدانان از حقیقت و ماهیت این نیروهای نظم  نمود؛ منتسبگانه حاکم بر طبیعت نیروهای چهار

چیزی نمی دانند. در جهان  ،و اینکه آیا خاصیت ذاتی اجرام هستند یا نه ،دهنده به حرکات طبیعت بیجان

مان درونی ساختو مناسبات آن با  تر، ناشناخته البته ماهیت نیروی ابتکار و خالقیتحقیقت و  نیز زیستمند

پنج در  است، خاصنشانه هدایت  ، کهنیروی ابتکار و خالقیت اما نماید؛ می تر جانداران توجیه ناپذیر
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( تقسیم کار در میان اعضای حیاتی؛ ۲( تطبیق با محیط زیست؛ ۱ شود: میآشکار  وبارز  کامالزمینه 

 :کشف نیازمندیهای حیاتی( ۵( پیدایش اعضای مورد نیاز؛ ۴بازسازی؛ خود ( ترمیم و ۳

"ماده )بیجان( جز بر طبق قوانین و نظامات خود عملی انجام نمی دهد... از خود قوه ابتکار ندارد و فقط حیات است که 

  ؛دیع به عرصه ظهور می آورد"تازه و موجودات ب هر لحظه نقشهای

"بسیاری از حیوانات مثل خرچنگند که هر وقت پنجه یا عضوی از آنها بریده شود سلولهای مربوطه فورا فقدان آن 

عمل تجدید عضو مفقود خاتمه یافت آنکه خبر می دهند و در صدد جبران آن بر می آیند؛ ضمنا به مجرد به او عضو را 

خود می فهمند که چه وقت موقع خاتمه کار آنها رسیده است"  هب که خود ستا سلولهای مولد از کار می افتند و مثل آن

 (. ۱۰۶و  ۶۰ ، ۵۹صفحات  انسان، آفرینش راز رسی موریسون،ک)

 می گوید:  شده است، نامیده ""غریزه ، کهدر باره شعور مرموز حیوانیموریسون 

از آشیانه خارج کنید و در محیطی دیگر آنرا بپرورانید، همینکه به مرحله رشد و تکامل رسید نده ای را پر"اگر جوجه 

  ؛(۱۰۵ص  ،)همان منبع خود شروع به ساختن النه به سبک و طریقه پدرانش خواهد کرد"

  .آموخته ها به وراثت منتقل نمی شونددانیم  میبا آنکه 

هنگام تخم ریزی به سمت نقطه ای در جنوب  هب ،که باشند مار ماهی ها هر جا در آبهای اروپا و امریکا

هایی که از تخم ماهی  مارجزایر برمودا حرکت می کنند و پس از تخم ریزی همانجا می میرند؛ اما بچه 

 :بیرون می آیند به موطن والدین خویش باز می گردند و باز

و الینحل به نزدیکی جزایر برمودا بر می گردند و این دور و زبور "چون به سن رشد رسیدند بر طبق همان قوانین م

هرگز تاکنون هیچ  این حس جهت یابی و بازگشت به موطن از کجا سرچشمه گرفته است؟تسلسل را از سر می گیرند. 

 "ست؟نشده ا شکارمارماهی از سواحل امریکا در آبهای اروپا دیده نشده و هیچ مارماهی اروپایی هم در سواحل امریکا 

  (.۱۰۱ص  ،منبع )همان

 سویب راهفرسنگها  پیمودن با ،در هر جایی که باشند ،هنگام تولید مثل در نیزدریایی  پشتهای الک

م خجمعی در زیر شنهای ساحل ت دستهبر می گردند و شدند  زادهسال پیش  ۲۵تا  ۲۰ درکه  یسواحل

در زیر  کمی هم تخمگذاری در هنگام تولد قرار و پیمانی با یکدیگر بسته بودند! گویی د؛نریزی می کن

 اسیر و حیوانات خوراکآب تلف شوند و نه  پیشروینه در  تخمها تاشنهای ساحل صورت می گیرد 

 بلکه ؛می دارد نگهامان  دراز حوادث را  آنهاتنها  نه زیر شن درانبوه  تخمگذاری .گردند طبیعی حوادث

تولید  این روش م و زیر شن به یکدیگر کمک کنند.خبیرون آمدن از ت بهنگامتوانند  میجوجه الک پشتها 

؛ نسل اندر نسل تکرار می شود و نقشه کشی و برنامه ریزی را تداعی می کند، فکربرای انسان  ، کهمثل
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 بهآنرا  بتواندو نسل قبلی گرفته  ازاین باره  درک پشتان آموزش و تجربه ای نسلی از ال هیچآنکه  بی

 !منتقل نمایدبعدی  لنس

عالئم خفیفی از خود پخش می کند. پروانه نر از مسافتی بسیار "اگر پروانه ماده ای را در کنار پنجره اتاقتان بگذارید، 

چه سعی کنید که  دور که انسان مشکل می تواند باور کند این عالئم را می گیرد و جواب آنرا پس می فرستد، و شما هر

اختاللی در این خبرگزاری ایجاد کنید محال است موفق شوید... آقای جیرجیرک برای صدا کردن جفت خود ششصد تن 

جواب )یک ابزار حسی جهت یاب(  هوا را بحرکت در می آورد و خانم جیرجیرک هم با یک وسیله دیگر فیزیکی

)همانجا، ص  الظاهر هیچگونه صدایی از او شنیده نمی شود"، در حالیکه علی معاشقات او را به گرمی می دهد

۱۰۲.) 

 است:گردیده  بیانشعور مرموز حیوانی در قرآن نیز 

هنگامیکه )سلیمان و لشکریانش( به وادی مورچگان رسیدند، مورچه ای گفت: ای مورچگان! به درون خانه ... "

 ؛ (۱۸پایمال کنند" )نمل، هایتان بروید مبادا سلیمان و لشکرش ندانسته شما را 

آنها با  .مورچگان نیز از دستگاه عالئم ارتباطی و خبر دهی پیچیده ای برخوردارند ی دانیم کهم امروز

   پخش مواد شیمیایی پیام رسانی می کنند؛ زبانی که زیست شناسان "زبان شیمیایی" نامیده اند.  

 معلومناو  انگیز حیرتدانسته اند؛ زیرا کیفیت آن برای انسان  "مرموز"اندیشمندان شعور حیوانی را 

است. برخی از حیوانات از ابزارهای حسی ویژه ای که کارکرد جهت یاب و پیام رسان دارند، برخوردار 

هستند؛ ابزارهایی که انسان فاقد آنهاست و لذا نمی تواند درک درستی از آنها داشته باشد؛ کما اینکه 

دستگاه حسی سر در نمی آورند!  قدرت انتخاب() اختیارو  نیروی راهیابی انسان() عقلاز حیوانات نیز 

و یادگیری آزمون نامیده شده است؛ زیرا وابسته به  "غریزه"شعور حیوانی یا  ،جهت یاب در حیوانات

شناخت بر گویی  ، کهسنجیده و بس دقیق یتعقلی( نیست. بسیاری از جانداران رفتارهای –)شناخت تجربی 

کسب زندگی ، از خود بروز می دهند؛ بی آنکه از والدین خود آموخته و یا در تجربه است مبتنی علمی

 درانگیز  حیرت و فرد هب منحصر و متفاوت ویژگیهای، هبرنامه ریزی شد ورفتارهای دقیق کرده باشند. 

ساختمان و  اندامهاتسویه  خود، از دفاعو  استتار و مثل تولید محیط، با ارتباط سازی، النه روشهای

 از ومی زند  پس آنها تکامل و پیدایش در را تصادف اصل.. .و ،کردهاروظایف و کا باتطبیق  وفیزیکی 

   می کند. جانبداری "هدایت و آفرینش"و  "و ضرورت نظم"

 جهانکیفیت حیات با دستگاههای پیچیده راهیاب، خود به تنهایی اثبات کننده هدفداری و هدایت شدگی 

 است:  آفرینش

 (؛۱۱۵منون، ؤ)م که شما را بیهوده آفریدیم و بسوی ما بازگشت نمی کنید؟"پنداشتید "آیا چنین 
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مقصودی بزرگ( نیافریدیم؛ ولی جز به حق )و آنها را "آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست را به بازیچه نیافریدیم؛ 

 ؛(۳۹و  ۳۸بیشتر آنها نمی دانند" )دخان، 

 (. ۲۹"او همان )خدایی( است که همه آنچه در زمین است را برای )حیات( شما آفرید..." )بقره، 

 در این باره می گوید: موریسن

وجود  "همه موجودات روی زمین از قوانین و نظامات کلی که بر عالم حکومت می کند تا ذرات ریزی که با اختالط خود

قصد و منظوری بوجود آمده اند. ذرات و سلولها در اجسام زنده عمل شگفتی ما را تشکیل می دهند، همه و همه برای م

همه این تشکیالت تا عقل و اراده نباشد که آنرا بکار انجام می دهند و تشکیالت عجیبی در بدن بوجود می آورند. اما 

مانده و معلوم نیست ترکیب آن بیاندازد بی فایده و عبث است. همین قوه عقل و اراده است که علم از توضیح آن عاجز 

  (.۱۲۳موریسن، ص  آفرینش انسان، راز)" چیست؛ یعنی از ماده درست شده است یا از چیز دیگر

مکتب  درخداشناسی  پایه استوارترینخود  انسان()این موجود پیچیده  ویژگیهای شناخت ،سوی دیگر از

 : استپیشوایان اسالم 

 "؛ خود را شناخته است رکه خود را شناخت تحقیقا پروردگا "هر

 . به پروردگار خویش است" تانشناساترین خویشتنبه  شماترین "شناسا

 در و اختیار" "عقلحیوانات و  در ")"غریزههای زیستمند  پدیده در کننده هدایتجهت یاب و  دستگاه

ورای  دراراده ای  روشنی وجود هب نیست، هم درونی این پدیده ها ساختمانتطبیق بر قابل  که انسان(

 مرموزشعور  بیان برایدر دانش زیست شناسی  که ""غریزه واژه باره در امانشان می دهد.  راطبیعت 

 .باشد میاز اشکال ن خالیآن  کاربرد ؛ وو رسا نیست گویا چندانبگویم که  باید رود، می بکارحیوانی 

 ماهیت انسان دارد؟ برایمعنایی  چه ،نباشد گیری پایه آزمون و یاد برو مهارتی که  رفتار براستی

 انتخاب "طبیعتگفته شود که  اگر را در نهاد حیوانات تعبیه کرده است؟ آنو چه کسی  چیست ""غریزه

 ؛ وگرنهآفرینندگی است و تدبیر و قوه عقل فاقد خود طبیعت زیرا می شود! تادو  مشکل کرده است"،

 حکمیانه انتخاب می کند، ناینچنی که طبیعت درابتکار را  ویگاه مادی این عقل و تدبیر باید جا گوینده

این  خود نیازمند آفریننده و هدایت کننده است، ، کهشعور الو  جانطبیعت بی  چگونه . براستینشان دهد

 ،اشکال ترین بی ترین، روشن آیا و در نهاد جانوران تعبیه کرده است؟ آفریدهجهت یاب را  دقیقدستگاه 

سمت  بهبیجان را آفرید و  طبیعت که ییمطلق یکتا ذاتهمان  یمآن نیست که بگوی تبیین ترین منطقیو 

حیوانات  برای حکیمانه چنان و جهت یاب را هم اطالعاتیانگیز  شگفتدستگاه  د، اینزندگی هدایت کر

                  گردد؟ آشکارکورکورانه جهان  وبخودی  لجاجت بیخدایان در تبیین خود و نابخردی پرورد تا
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  پیوستگی پدیده ها  همجدالی و  پویش (پ

قابل بینی توحیدی  جهانکه جز بر پایه پیوستگی برخوردار است  همیک ویژگی  ازماده  جدالی پویش

 بمیان آمده بود؛ سخنپدیده ها  ثیر متقابلأتاز  ،پیشین سفهفال یگوناگون دیالکتیک مدلهای در تبیین نیست.

پدیده ها و  نزدیکترینندانستند که آنها  ازبسیاری  و ثیر محدود و نامشخص بودأدامنه و گستره این ت اما

آزمایش از  ثیر می پذیرند!أت نیزسامانه در این کیهان بزرگ  وپدیده  دورترینسامانه های طبیعی از 

این آزمایش روشن شد که تغییر جهت آمد  در می کنم. آغاز میالدی ۱۸۵۱سال  در کووف بزرگ"آونگ "

 : آونگ بزرگ تنها یک توهم است اینو شد 

 . ایگور() زمین بود که می چرخید در حالیکه صفحه نوسان آونگ کامال ثابت بود" "این

ها  پدیده عمومیهم پیوستگی " نظریهآن به  ارتقای و "ثیر متقابلأقانون ت"نقطه آغاز گسترش دامنه  این

 منظومه اجرام حرکات بواسطهزمین هم  حرکت ؛ زیرابود "زمان و مکان در جهان مادی یو رویدادها

کهکشانهای  ههای کالن دورتر و سرانجام ب سامانه هبت مکانیکی ااز حرکپایانی  بیزنجیره  درشمسی 

کیهان بزرگ است که در مجموعه خود رفتار آونگ  این واقع، در است. پیوستهکیهان بزرگ دور و کل 

قوانین مکانیک و نیروی گرانش هم پیوستگی  اگر .نه فقط اجرام آسمانی مجاور زمین ؛ وکند را تعیین می

پیوستگی را در همان ابعاد کیهانی  کوآنتوم این هم ، مکانیکگسترده پدیده های فیزیکی را نمایان ساخت

 نهایت "بی به بزرگ ها" نهایت "بیپیوست  با ؛ وسرایت داد همه های اتمی به ریز ترین ذرات و سامان

 نسبیت !برقرار است بزرگ گفت انگیز میان همه اتمهای کیهانتبادلی شو  روابطثابت شد که  کوچک ها"

 بسیطذره  یا "یکوآنتوم "هیچ ازبزرگ  کیهان کهشد  دانسته و گسترش جهان راه برد؛ نظریهعام به 

نظام درونی خبر دهی  هنوز اگر ،بنابراین بدنبال انفجار بزرگ پدید آمد. کهسرچشمه گرفته است  یناچیز

انگیز درونی آن  شگفتپیوند  وکیهان  یناپذیر جدایی، عقالنی ندارد وپایه تجربی  ذراتو خبر رسانی 

 یکیهای فیزیک نوین به اصل عام دیالکت نظریه ،بدینگونه .است اثبات قابلعقل تتجربه و  مکتب در

 فهمدر تبیین توحیدی جهان قابل  تنهابخشید که  باور نکردنیآمیز و  رازو ژرفایی  گستره متقابل" "تأثیر

 ،و گسست ناپذیربهم پیوسته  سازمانیواحد جهانی با  سامانهجهان بمثابه یک  معرفی .گردد می هضم و

 کنش و واکنش متقابل که کیهان این ؛ زیراخاستبر کوآنتومتوحیدی است که از فیزیک  حقیقتاتبیینی 

یگانه ای که بر این  آفریننده اراده بر تنها مرتبط می سازد،آن  با جمیع اجزای شدر تمامیت را بزرگ

   .دهدمی  ، گواهیمجموعه متشکل و مرتبط حاکم است

آنکه خللی در  ؛ بینمود جداکیهان بزرگ  دراش  مکانی –زمانی  ظرفپدیده ای را نمی توان از  هیچ

ای که همه پدیده های کیهانی  گستردهو  پیچیدهمناسبات  شبکهپدیده ای از  هیچ ؛ زیرارخ دهد کیهانکار 
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 یوستهپپدیده جایگاه و کارکرد خود را در این دستگاه عظیم بهم  . هردر بر می گیرد بیرون نیست را

چند دور باشند  هرکیهانی  طبیعت رویدادهای. ه ای بر جای می گذاردببل و چند جانتاثیرات متقا و؛ دارد

در داستان آفرینش و تکامل جهان  چنانکه ؛ وپیوسته اند زمین طبیعی ایرویداده بهبسیار  های واسطه با

در  همدر جهان  اه پدیده ها و رویداد درونیو هم پیوستگی  همبستگی دیدیم، بخش دوم این نوشتار()

 نهات نه ،بنابراین پیوسته اند. یکدیگر هم بهو زمان  مکان ؛ زیرازمان دریابد و هم  می بروز مکان

قدیم ترین رویدادها نیز به رخدادهای آینده  بلکه ؛استبهم مرتبط  بزرگ کیهان در حوادثدورترین 

           .پیوسته است

 باقرن بیستم  سومدهه  آغازدر  با آونگ فوکو آغاز شد، کهزمان و مکان  درناپذیری کیهان  جدایی فهم

خود از  که یناانشتآنجا که حتی  ؛ تاو فلسفه را دگرگون ساخت علمدنیای و  گشت تثبیتنظریه کوآنتوم 

 لرزش همزمان دو الکترون() الکترونها" "همدوسی نظریهکند!  آنرا هضم نتوانست زمینه سازان آن بود،

 یکحالت  اصل همبستگی و هم پیوستگی را به جهان ذرات هم کشاند. دامنه هم تنیدگی ذرات" "در و

پیوستگی  هم باشد! فاصله اچه هزاران سال نوری میان آنه ؛ گرمی گذارد ثیرأتدیگری  بر الکترون

 بخشید. بیشتری یو ژرفا گسترهپدیده های مادی  عمومیپیوستگی  هماصل  بهحرکات ذرات بنیادی 

ترین و  ریز ، وکهن ترین ودورترین  به واسطههزاران  اب ماو شرایط زیستی  حاالت مجموعه !ریآ

بهم پیوستگی  اصل. ثیرات آگاه باشیمأت اینز کم و کیف اآنکه  ؛ بیاست وابستهرویدادها  کالن ترین

نیاز از دیگری بی و  مستقلدرونی پدیده های کیهان بزرگ نشان می دهد که هیچ پدیده ای در این جهان 

 سازمان ،بنابراین .دانست به ذات" "قائم و )خدا( دیگرینیاز از  بیجهان را  کلنمی توان  لذا و نیست؛

 وتبیین تصادفی  شود. مینیاز و مستقل  بیذاتی  اراده به مشروطما  فیزیکی جهان پایدارپیوسته و  بهم

نوین  فیزیک علم و عقل ندارد. دنیایپشتوانه ای در  کوچکترینپیدایش و تکامل جهان دیگر بخودی  خود

منطق  حیات نظری به در معرفت شناسی و فلسفه بر جای گذارد؛ شگرفی ثیرأتفیزیک کوآنتوم  بویژه و

و  ماتریالیسم اشراق، و مشاء فلسفه و راسیونالیسم، پوزیتیویسم و فلسفه کهن )منطق صوری ارسطویی،

. گشودفراسوی آن  به راهی مادهپویش جدالی  ومحسوس پیوسته  بهم جهان از ؛ وداد پایان (ایده آلیسم

                  هم پیوستگی بنیادی را نشان می دهد: متنپویش جدالی در  اینزیر  آیات

 را آخرت مرحلهتا )بیابید( خداوند چگونه  نمود آغاز را آفرینش چگونه خدا که بنگرید و کنید گردش زمین در بگو"

  ؛(۲۰ عنکبوت،" )تواناست چیز هر بر خدا یقینا آورد؛ می پدید

 "نیست جنبنده ای بر روی زمین، و نه پرنده ای که با بالهایش )در آسمان( پرواز می کند، مگر جوامعی مانند شما

 ؛(۳۸..." )انعام، (تفاوتهاجود و با زیستمند جهان عام قوانین)
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خدا بیفزاید آنرا برای او افزایشی پی در پی، و خداست که همی قبض  ؛ پسو"کیست آنکه همی وام دهد بخدا وامی نیک

و  طبیعتدر  متقابل نیروهای و ها پدیدهقبض و بسط پیوسته کند و همی بگستراند، و بسوی او بازگردانده می شوید )

 ؛(۲۴۵(" )بقره، هاآن ادغام و جذب و نفوذ دامنه پیوستهافزایش و کاهش  جهان انسانی؛

 بگشای پس ؛است(بهم پیوسته  یک کل یکپارچه و نمی بینی )جهان ناهماهنگیتفاوت و  هیچ مهربان خدای آفرینش در"

 ؛(۳ ملک،" )کنی؟ می مشاهده( جهان زیربنایی پیوستگیو هم  )در استواری آن در شکافی و سستی هیچ آیا! را دیده

 مرده آوری می بیرون و مرده از را زنده آوری می بیرون و گردانی؛ ناپدید شب در را روز و بری فرو روز در را شب"

  ؛(۲۷ عمران، آل" )بیشمار خواهی را که هر دهی می روزی و زنده؛ از را

 همینگونه و گرداند؛ زنده مرگ از پس را زمین و زنده از را مرده آورد می بیرون و مرده از را زنده آورد می بیرون"

 ؛(۱۹ روم،" )شوید می آورده بیرون( گورهایتان ازدر روز رستاخیز )

علقه  نطفه از آنگاه. جایدار قرارگاهی در گرداندیم ای نطفه را او پس. آفریدیم گل از ای عصاره از را انسان همانا و"

 از پس و آفریدیم استخوان گوشت آن از سپس و کردیم خلق جویده گوشتیعلقه  از و آفریدیمای )شکل آغازین جنین( 

 آنگاه! آفرینندگان بهترینهللا  بر باد خجسته پس. آوردیم پدید دیگر آفرینشی سپس. پوشانیدیم گوشت استخوانها بر آن

هم پیوستگی بنیادی پدیده ) شد خواهید برانگیخته هرآینه رستاخیر روز سپس و مرد خواهید یقینا( زندگی) آن از پس

 ؛(۱۲ – ۱۶ مؤمنون،" )حیات پیشرفته اخروی( تا استخوان گرفته گوشت و ،خون ،نطفه ،گل ؛ ازهای این جهان

نشانه هایی  (کیهانیهمبستگی ) نای اخت. درفرمانبر س شما (حیاتبرای ) رامهر و ماه و ستارگان  و و روز بش "و

    . (۱۲ نحل،) "است موجود برای خردورزان یکتا( آفریدگاراز )

 است:انه ولی هدفدار سختیک پویش جدالی سر ،ماده پایان ناپذیر تکامل

سختی و آزاد شدگان سبک سیر؛ سوگند به شتاب دهندگان شناور؛ پس پیشروانی پیشی گیرنده  ه"سوگند به برکنندگان ب

و کار پردازندگان امر. روزیکه به لرزه درآید و برکنده شود آن برکنده شونده لرزان؛ در پی آن درآید آن از پی در آینده" 

 (؛ ۱ – ۷)النازعات، 

گسسته و برکنده های مشابه خود  پدیدهدر جهشها )تحوالت کیفی(، پدیده ای نوین از ، آیات این مطابق

که او را به هدفی نوین  ؛ سمتیسمتی دیگر شتاب گیرد ه)منتزع( می شود تا از نظم کهن آزاد گردد و ب

شتاب و شناوری  ودر متن جنبش و تکاپوی همیشگی، گسست و پیوست نیز دیده می شود؛  پس می رساند.

با دورتر  و زیربناییپیوستگی  ضروری، همگسستهای  این در با روند گسست و پیوست همراه است.

 و نزدیکترپیوند  وگی تهمبس اما حفظ می گردد؛ کماکان و پدیده های کهن تر()سابق  مشابههای  پدیده

 جهشهایجهان کهن در  از نسبی() گسست ،بنابراین نوین است. مشابهپدیده های  باآشکارتر  ومحکمتر 

آنکه هم پیوستگی  ؛ بیهدایت می کند تری نوین را به پیوندهای برتر و ارزشمند پدیدهبزرگ  تکاملی

                 :گرددر اد خدشهجهان  کلبا  آنزیربنایی 
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 از قدر شب ساخت؟ تواند دانا شب این( بزرگی) به ترا چه و. فرستادیم فرو سازی سرنوشت شب در را( قرآن) آن ما"

 کارها همه( انجام) برای پروردگار اذن به( ساز سرنوشت شب) آن در روح و فرشتگان است؛ تر ارزنده و برتر ماه هزار

 .(۱ – ۵ قدر،" )دم سپیده برآمدن تا است آشتی و سالمتی آن در. آیند می دفرو( جهانپیوسته  بهم امور)

رخ  معین سرآمدی در نیز انحطاطحرکت به سمت  در بلکهجهشهای تکاملی  درتنها  نهو پیوست  گسست

     :ی دهدمجهان گواهی  در اهدافشدگی  تعیینشده و  هدایت نظم رکه ب امری؛ می دهند

جنبنده ای؛ ولیکن به تأخیر می اندازد تا سرآمدی آنها از گذارد ، باقی نکندرا به ستمگری شان مؤاخذه مردم "و اگر خدا 

 .(۶۱" )نحل، آنگاه که بیاید سرآمد ایشان ساعتی نه پس افتد و نه پیشی گیردمعین؛ و 

  :را اثبات می کند توحید، پدیده های مادیهم پیوستگی  وپویش جدالی بر پایه  امام علی

 دانسته کرده ایجاد ها پدیده میان که تقارنی از. ندارد ضدی خود که شود می دانسته نهاده امور میان که تضادی از "...

 ضدیت سرما با را گرما تری، با را خشکی ابهام، با راوضوح  تاریکی، با را روشنایی. ندارد قرینی خود که شود می

 دور هم از را نزدیکها و نزدیک بهم را هم از جدا های پدیده. افکند وحدت و الفت متضاد های پدیده میان آنگاه و بخشید

 چسان و آنست؟ کننده جاری خود چیزیکه گردد جاری او بر چگونه و ندارد؛ جریان او بر جنبش و آرامش... کند می

... است؟ بخشیده هستی آن به خود چیزیکه در آید در هستی به چگونه و گردد؟ پدید آن درخود  آورده پدید او که را آنچه

 پس... نیابد انتقال گوناگون احوال در و نگردد حالی به متغیر... افول و زوال نه و پذیرد می تحول و تغییر نه خداییکه

 آفرینش پیدایش از پیش که همانگونه نیست؛ همراه وی با چیزی و است پاینده سبحان خداوند تنها جهان کار پایان از

 ساعات و سالها و اوقات و مدتها جهان نابودی هنگام( زیرا) بود خواهد مکان و زمان بدون نیز آنفنای  از پس بوده،

 پاینده چیزی اوست بسوی امور همه بازگشت که قهار یگانه خدای جز پس(. مکان و زمان نسبیتبیان )وجود ندارند 

  .(۲۲۸)نهج البالغه، خطبه  "نیست

 

 شناختی  هستی هایراه .۳

 بیاری ومنطقی  تعقل با اساسا اما ؛اندوابسته طبیعی  علومدستاوردهای و  تجربهبه بیش  و کم هاراه این

 ،تاریخ فلسفه در هستی شناختی نابرهترین و انتزاعی ترین  ذهنی اند. گشته هموار یعقل راهنمای اصول

  می کند: آغاز هاپرسش گونهاین باکه  است؛ برهانیگرفته  نام وجودی" "برهان

 ؛ "اینکه نباشد؟ بجای چرا جهان هست؛"

 .. ."؛ وموجود را تصور کرد؟ بزرگترینمی توان  ؛ اگرخدا نباشد "چرا

جهان  این هستیکه  معنا بدین ؛یافت تکامل "امکانو  "وجوبوجودی به برهان  ، برهانسالماجهان  در

به موجودی که بی نیاز و قائم به ذات است  مشروطناگزیر  و (ممکن الوجودست )معلول یا ا ممکن
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 جامهای  پدیدههیچ  الوجود نباشد، اگر واجب. است( ابدی –ازلی و  مطلقکه  ؛ موجودیواجب الوجود)

به راههای پرتو دانشهای نوین  درتکامل یافت و  باز هستی شناختی براهین کرد. نخواهدتن  بر هستی

  ...نهاد گام تریاستوار

؛ حکم می کرد ث جهانحدوبر  عقل نیز انفجار بزرگ و تروپیآناز نظریه های علمی چون اصل  پیش

قالل تاس نه و داد، می آنهانشان از وابستگی و نیاز  یهای ماد پدیدهو تکاپوی پیوسته  پویشمعنا که  بدین

 دربهم پیوسته  و پویا ماده هستی ،پیشگاه عقل در بودن. "به ذات "قائمفالسفه  زبان هب یاو بی نیازی 

 هماولی ازلی  بطور نیست، ذاتآنچه قائم به  و از استقالل و بی نیازی است؛بهره  بیکلیت خود نیز 

 ثابتخود است که  از بیرونای  کنندهو هدایت  آفرینندهنیازمند  عقال کیهانی هستیآنکه  نتیجه. نتواند بود

 )حادث بودنرا اثبات کرد  چیزی در واقع، ،نوین فیزیکی علوم .باشد می ابدی و ازلی )تغییر ناپذیر(،

حرکت که از عام ترین قوانین حاکم بر هستی  در پیشگاه عقل اثبات شده بود. نیزکه پیش از آن ماده( 

 نستتنها ثبات ماده، و نه حرکت و تغییر آن، می توانافی ازلیت ماده است.  تنهایی مادی است، خود به

شد برای اثبات ازلیت ماده حرکت  ناگزیر نیزفلیسوف یونان باستان  نونزلذا  ؛ وکنداثبات ازلیت ماده را 

بجای ، ماده پی برده بود در "تغییرو  "حرکتو  "ازلیت"میان  تناقض به که ! ویمنکر شود آنراو تغییر 

را مبنای  ماده( تازلی)فلسفی  شدهاز پیش پذیرفته  حکم آنکه تجربه امر واقع را پایه استنتاج فلسفی سازد،

 برهانهسته ای  و نجومی فیزیکن ینو های نظریه ،باری !!ساخت مادیشده واقعیت  تجربه پویایینفی 

مشایی )الهی  فالسفه و ماده گرایان ادعایامروز  و ساخت؛ دهستی شناختی در اثبات وجود خدا را نیرومن

  .دخریداری ندار نیزعلم  جهانعقل که در  مکتب درتنها  نهقدمت و ازلیت ماده،  در و اشراقی و متعالیه(

 پذیرش راه ،اسالمپیشوایان فیزیکی زمان و در سایه رهنمودهای  دانش و تجربهپایه  برشیخ صدوق 

چنین استدالل  وی نشان داد که هستی ماده از خودش نتواند بود. و ساخت هموارتررا  "جهان "آفرینش

حادث  و آرامش" "جنبشو  "و پیوست "گسست نچو فیزیکی اجسام متضادیات خصوصو  حاالتکرد که 

 تاکنونآنکه  حال واحد در اجسام جمع می شدند؛ زمانو در  هم باقدیم بودند باید  اگر ؛ زیراباشند می

 ،شد. بنابرایننیز نخواهد  نوابسته به زمان و مکان نیست چنی قوانین طبیعت چونو  است، نبوده چنین

و کل ماده فیزیکی  فیزیکیاجسام  دارند،تقدم  آنهابر  نه و جداشدنی انداجسام  از نهحاالت  این کهآنجا  از

(. ۷۲۱ص  از کتاب توحید،)شت اآنچه آغاز دارد پایان هم خواهد د ؛ وندباش می نوبه خود حادث هب هم

 دیدخواهیم  باز جهان مادی نظر افکنیم، برکم اح عاماز جهان فیزیکی فراتر رفته و به قوانین  اگر حال

یک  هر انسانی، جوامعو  زندهموجودات  تا گرفتههای بیجان  پدیده از مادی جهان این های پدیدهکه همه 

متضاد  حاالت خواهند کرد. و کرده تجربهو مکان  زمان در را جدالی خود، پویشبا قوانین خاص  مطابق

ند؛ ا نداشتهماده قدمت  دهرگز بر خو ند،جدا نبوده ا یماد جهاناز  هیچگاه کهپویش جدالی  درو مغایر 
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 نیز یماد جهان ،بنابراینگردند.  می حادث عارض وبر ماده  و شوند می هم جایگزینتناوب  به زیرا

    .ازلی آفرینندهاست و نیازمند یک  حادث

به راه استوار و  دهیم، قرارشناختی  جهان – علمیرا بر دستاوردهای شناختی  هستیاگر براهین عقلی 

همواری گام نهاده ایم. تاکنون دانسته ایم که هستی مادی یک کل واحد یکپارچه ای است که پدیده های 

ت وجودی اند؛ ادر همبستگی و مناسباز دور تا نزدیک  ، وریز تا کالن ، ازتا آینده گذشته ازدرونی آن 

ال، و یا انحطاط و نابودی اند. پس چون پدیده هایی که پیوسته در پویش و تکاپو و زایش و رشد و کم

گی به دیگر تدر وابس)معین و بنا بر علل معین  مکانی –زمانی  بچهارچو یکدر  مادیهر پدیده  هستی

و  مشروط، مادیپدیده  هر هستی اگر بود. نتواندازلی و قائم به ذات  مادهاست، گرفته  شکل پدیده ها(

نیازمند یک  قویا وباشد؛  مطلقو  مشروط نانمی تواند  مادی(جهان )بزرگ  کیهانهستی است،  نسبی

هستی در آمده  بهبی نیاز  وآفریننده ای توانا خواست  بهجهان  :است (به ذات )قائم مستقلمطلق و  هستی

نجومی  فیزیکپیش از داده های نوین  کهعقلی هستی شناختی  براهین ترتیب، بدین. و هدایت می شود

تجربی گسترده  پایهسایه پیشرفتهای علمی نوین  در دست یابد، آفرینشتوحیدی  تبیینبه بود  هنیز توانست

 . جست استواریتری یافت و 

برنامه ریزی شده  حرکات، و البته فیزیکی یپدیده ها و نیروهاو منطبق و کیفیت متعادل  ترکیب، کمیت

 آنهامی کند  ثابتهمه پدیده های طبیعی جاندار و بیجان بگونه ای است که پیوسته  بهم وجودیمناسبات و 

 هدایت نیازمندناگزیر  و که خود بدان آگاهی ندارند هدفی اما؛ برای هدف واحدی به حرکت در آمده اند

 قویا دو هدفمن تنیدههم  در منظمت ااین مناسب با متغیرجهان  این هستی ،بنابراین .هستنددیگر  جاییاز 

 :استپاینده  وناپذیر  ، تغییرمطلق از جهان، مستقل ذاتی ارادهو  علمنیازمند 

"هر چیز را در اندازه های معین و با نظمی خدشه ناپذیر آفرید، و )سپس( آنرا بخوبی تدبیر نمود و به سمت )اهداف 

دستیابی به هدف از کوشش باز تعیین شده( خود هدایت کرد؛ پس )آن آفریده( از حدود تعیین شده تجاوز نکرد؛ و تا 

سرکشی کند( مدبرانه او  ود؛ و در تحقق اراده الهی نافرمانی نکرد؛ و چگونه چنین باشد )پدیده ای از نظم هدفمند انایست

  .(۹۰ خطبه نهج البالغه،" )در حالیکه همه امور از اراده او نشأت گرفته است؟... 

از  سبخودی جهان پ خود تبیین پیروان بخش هفتم(،) ی آمدبررسی ماده گرایی دیالکتیک ودر نقد  چنانکه

 اما داشته اند. تأکید ""قوهجهت یابی یا بزبان فالسفه  وماده در تحول  ذاتیاستعداد  "، برازلیت ماده"

 استذهنی  صرفا مفهومی فاقد آگاهی و اراده است، که مادیدر یک پدیده )ظرفیت ممکن تحول( "قوه" 

الزم است که آفرینش و تحول ای هدایتگر  ارادهتوجیه نمی کند؛ پدیده  دررا  تحولفعلیت یافتن نفسه  فیو 

 بیرونی ، پدیده هایسوی دیگر از .سازدبارز  آنرااستعداد  باصطالح و "بالقوه" پدیده را "بالفعل" گرداند

ای  اراده ،بنابراین .هستند اراده فراهم می کنند فاقدطبیعت  دررا یک هدف  تحققشرایط  نیز کهمرتبط 
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نظر فالسفه  مورد ""قوه ؛ ونیست معین موجودپروسه به سمت هدف  یک هدایت برایطبیعت  کلدر 

ماده گرایان برای تبیین  .نیستپدیده مادی  یکدرون  درچیزی واقعی ون یماد "استعداد ذاتی" یا مشایی

هستی بخش و هدایت کننده بسمت  ارادهپدیده ها جز علت مادی نمی شناسند؛ به تحول  وجهان و پیدایش 

 را از هم تمییز نمی دهند (ضرورت و امکان نیز و) قوه و فعل فلسفیهای  مقوله وبی توجه اند؛ هدف 

حامل امکان و قابلیت تغییر و تحول  انسان ذهن در. گویا ماده ای که کدام ذهنی و کدام عینی است( )که

 " درممکن بالقوه تحول" تاکنونآیا  امادر خود دارد.  عینه بهنیز  آنرانوین است، فعلیت  نظمبه پدیده و 

پیدایش و تکامل جهان خالف آن اثبات  داستاندر  است؟ هیافت عینیتو  فعلیت نیزواقعیت  ، درانسانذهن 

صفر" احتمال "حتی  وذهن انسان کمترین احتمال  درکه  یافت میدیدیم که همواره تحولی عینیت  و شد

یابد، نیاز به شرایط مساعد عینیت  ودر انسان فعلیت  یت و قابلیتظرف یکبرای آنکه  .را داشته است

اراده را و  آگاهیاین  ماده فیزیکی() اراده انسانی است؛ اما طبیعت بیجانو  آگاهیاجتماعی و نیز بذل 

امکان و قابلیت پرورش نطفه های اولیه حیات را داشته  "آبگوشت مواد آلی"از کجا با خود داشت؟ اگر 

فعلیت بخشد؛ زیرا چنانکه دیدیم  "قوه و امکان"می توانست به این  طبیعتتنها اراده ای بیرون از  ،است

، چه پیش از پیدایش حیات زمینی و کیهانی طبیعت و شمسی منظومهمجموعه شرایط جوی و محیطی در 

و چه پس از آن، بر ضد حیات و تکامل آن بود؛ اما اراده ای که پشت پیدایی و تکامل حیات بود، همه 

عینیت  هدف از پیش تعیین شده )ظهور انسان در کره خاکی( تحققبه  و داشتبر آنموانع را از پیش پای 

            د.یبخش

و  استقاللنفی  بانوین زیستی  و فیزیکی علومفهم آفریدگار یگانه را و  دریافتهستی شناختی  راه ،باری

توحیدی آفرینش و تکامل  تبیین امروز هموارتر نمود. حیاتبخودی  خودو  تصادفی تبیینماده و  تازلی

میانه دو نیستی که هستی کیهانی در دانند  می فیزیکدانشمندان  و دارد؛کنار خود  درعلم را نیز جهان 

فیزیکدانان  و دیگر مختص ادیان نیست؛پایان آن  و "آفرینش جهان"گفتن از  سخن ،بنابراین واقع است.

  می سازند. جاریسخن را بر زبان و قلم  ایننجومی نیز به آسانی 

 آفریده ،وحی و به حکم عقل ،گشتمنتفی  عقلو  علم حکمبه  مادهازلیت  و که قائم به ذات بودن هنگامی

 :شده بدون آفریننده نتواند بود

 و زمین را )هم آسمانها (شاید) ؟ یاهستند )خویش(خود آفریننده  یا ؟شدندآفریده  نیستی از (بخود خود منکران) "آیا

  . (۳۶و  ۳۵" )طور، یقین ندارند بلکه ایشان ه چنین است()ن اند؟ آفریده (آنها

. (۲۳ ملک،) شده است آفریده بزرگ" "انفجاربه  موسوم رخداد در یکیهان هستهاست که  کردهثابت  علم

آفریننده ای را  جهانآن جز این نتواند بود که  حکم باشد، آزاد قبلی متعصبانهاز عقاید  عقلاگر  حال
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 قوه "شده آفریده" مادهنه  تواند بود، مادهو هستی بخش  آفریننده ""نیستینه  زیرا ؛است دبیرون از خو

استوارترین احکام  وخویش را بر بدیهی ترین  برهانآیات یاد شده  در قرآن .داشته است یخود آفرین

هستی  به خویشتن را از نیستی خودنه انسان  ؛ وده انسان استنننیستی آفری نه: است ساخته استوارعقلی 

 آفریده نیستی،نه ، آفریده انسان ، نهکه پیش از انسان در هستی بوده است همکیهانی  . طبیعتاست آورده

 "تصادف" هم هنگامه رخداد انفجار بزرگ و ""نیستی در تردید، بی .نه آفریده خویشتن تواند بود و

  می گوید: نیز صادق امام راستای برهان قرآن، در شت.اتوانست د میجایگاهی ن

  (؛۱۵۸ ، ص۳ جلد ،االنوار )بحار !"می آفریند؟ ( چیزینیستیناچیز )چگونه "

 (.۲۹۰ ص عربی، ، متنصدوق )توحید شیخ "نمی کند پدیدارآنچه نیست چیزی "

آفریننده و  فهمشناختی برای  هستیزمینه ای  ، نیز""بیجان و ""جاندارهای جهان به  پدیده یفیک تمایز

 ممکنبیجان و بی شعور  طبیعت ازآنستکه شناختی  هستی –عقلی  برهان بوده است. جهانهدایت کننده 

آنرا به  مادیاز طبیعت  بیرونآنکه جان و شعور مطلقی  مگر خیزد؛ برموجود جاندار و با شعور نیست 

جانب زندگی  هب فیزیکی مادهتحول و هدایت از درون  راه هدایت کرده باشد. زمینیو شعور  جانسمت 

 بسته است. عقلبه حکم  و بر منطق ریاضی )احتماالت( بنا

 

 شناختی جامعه – تاریخی راه .۴

گون تاریخی و شرایط اادوار گون در یگانه خدای بهمصلحان این ادیان  وپیامبران ابراهیمی  هماننددعوت 

پیشرفت  و گسترش ،آفرینشاز  وحیهای نوین علمی با آنچه  دادهاز آن مهمتر تطبیق  و ،متفاوت اجتماعی

با اطمینان  . قرآندرسالت الهی پیامبران ابراهیمی گواهی می ده ویکتا  آفریدگار ر وجود، بهستی گفته بود

  :بود گفتهسخن  وحیداده های  رب عقل و علم دستاوردهایبی نظیری از تطبیق 

 (؛۵۴ حج،..." ) تو پروردگار جانب از است حق( قرآن) آن که بدانند شد داده علم بدیشان که آنها تا"

( قرآن) و بوده حق شده فرستاده فرو پروردگارت از تو بسوی آنچه که کنندمی  یقین شد داده علم بدیشان که آنها و"

 ؛(۶ سباء،" )گرامی و ستوده خدای بسوی کند راهنمایی

)در جهان بیرونی و درونی یا عین و ذهن( به آنها خودشان  میانو  پیرامون جهان"بزودی نشانه های خود را در 

 ؛(۵۳برایشان آشکار گردد که او )هللا( حق است..." )فصلت، )ناباوران( نشان خواهیم داد تا 
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که ایستاده  آنها ورزان موجود است؛ هایی برای خرد نشانه گردش شب و روز، ، وو زمین آسمانهادر آفرینش  "همانا

: ند(رمی گی نتیجهو ) را یاد می کنند و در آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند خدا و نشسته و خوابیده )در هر حالت(

 (؛۱۹۰ – ۱۹۱ عمران، .." )آلفریدی.به باطل نیا ( راجهان) این پروردگارا

دانستند که حق از آن  شدند و( )درمانده پس بیاورید برهان خویش را! اینک از هر امتی گواهی بر گرفته و گفتیم: "ما

 ؛(۷۵ قصص،(" )شرک وجود نداردو  بیخداییبود گردید )برهان عقلی بر اهمه ن بافتنددروغ  ازآنچه  ؛ وخداست

شوند"  حقیقت آن()"نامه ای است فرخنده که آنرا بسویت فرستاده ایم؛ تا در آیات آن بیاندیشند؛ و خردورزان یاد آور 

  (. ۲۹)ص، 

دوم  بخشبه است  انجامیدههای وحی  دادهو تصدیق  ییدأتپیشرفت دانش انسان به  که معنا ایناثبات  برای

 علمبراستی  اگر و .نمایید ( مراجعههفتم بخش ،"شناسی و فلسفه علم )"معرفتپیشین  دفتر نیزاین دفتر و 

شخصی  اندیشهاز  همی توانستن تبیین ایندانست که  باید رسیده اند،از جهان  موحد پیامبران تبیینو عقل به 

    .سرچشمه گرفته باشد که جهان را آفریده است یاز همان منبع ایدب و آمده باشد؛ برامی  انپیامبر

 اندیشه تکامل فلسفه که از شرک به توحید جریان داشته است، کلیسیر  خط برخالفدیگر آنکه  نکته

 می شود؛ دیده بزرگ" "خدایکهن ترین ادیان شرک نیز یک  در دینی انسان نخست بر توحید بوده است.

پس  شرک است. یتوحیدادیان و بینشهای  درونشرک در  بعدیپیشرفت توحید و  تقدمای بر  هنشاناین  و

رسمی  متولیانبدست  ، وابراهیمی هم بنا بر انگیزه های سیاسی و اجتماعی نپیامبرایک از  هر بعثتاز 

 معمولهای  هاندیش تحوالت برخالفدینی  تحوالت ،بنابراین .است شده تولید باز ،مذهب )روحانیت(

)آنیمیسم یا جوامع بشری  برایکوشش ماده گرایان در ترسیم ادوار تاریخی تفکر دینی  و ؛استبشری 

بود  نافرجام توحید(پایان هم  در و بت پرستی و شرک ،، توتمیسمشئ پرستی یا فیتیشیسم جاندار انگاری،

ویژه  کارکرد بررسی ...گردد مین منطبق گوناگون جوامع یتاریخ واقعیتبر  آنهاو مراحل ادعایی 

   می کنم. واگذاربه دفتری دیگر  راشناختی وحی و جهان بینی توحیدی  جامعه –تاریخی 

 

    و انسان شناختی   روانشناختی ،: اخالقیانسانی هایراه .۵

 مستقیمی تجربی زمینه" سر سبد خلقت "گل بعنوانو ویژگیهای بنیادی او  ""انسان شناختبر  تمرکز

 بهتنها  یفرد در اندیشه و روان انسان همنحصر ب ویژگیهای .استبرای فهم خدا و تبیین توحیدی آفرینش 

 ، وهدفمندی آفرینش و تکامل برنیز مستقال  خود بلکه مدل زیست شناختی او بر نمی گردد؛ و فطرت

 مطلق هستی که تنها انسان است اینمادی شده  شناخته جهان در هستی یک کمال مطلق گواهی می دهند.

 نشانماده  مکانی – زمانی خروج از مرزهای و طلبی" نهایت "بیگرایشی نیرومند به  و را تعقل می کند
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در  وهم ریخته  دررا  خودبه انسان مرزهای مادی  رسیدنبا  حیات و مادهتکامل واقع  در داده است.

خود محدودیت ماده  عینناپذیری تکامل در  پایان آیا .مسیری گام نهاده است که پایان ناپذیر می نماید

 نهایت طلبی( بی)این ویژگی انسانی  در آیا نیست؟هدفمندی آفرینش  ووجود آفریدگار  از مطمئن اینشانه 

  نمی شود؟ " اثباترا برای خود انسانانسان آفرید و  برایان را "جه که مطلق کمالوجود یک 

 تاریخدر  ایویژه  سامانهخلق  به همچنینو روان انسان به خروج از مرزهای ماده  اندیشه گرایش

 خداوندی! نامحدود صفاتتطابق با  جهتای ارزشی  سامانه؛ انجامیده است ""اخالق بناماجتماعی انسان 

در  و هموارهو کارآمد  پایداراخالقی های  سامانهنشان می دهند که  شناسیتاریخی و مردم  پژوهشهای

 در هیچگاهگریز  خدا وستیز  دین یایدئولوژیهانها ت نه .اندبوده  وابسته دینی جهان تبیین بهجوامع  همه

اخالق  کردنجدا  برای جامعه درهم  کوششیهیچ  تاکنون بلکه اند؛ نبودهموفق  جوامع اخالقی ساماندهی

را  ""اخالقو فلسفی  تاریخی بررسی .استنبوده  بخشنتیجه  کوشندگاناعتراف  بهآن  عقیدتیپایگاه  از

  .کنممی  واگذاردیگری  دفتربه 

 تکیه بر ویژگیهای انسانی و تجارب روانشناختی خود با نبوده اند انسانهای اندیشمندی که صرفا باری، کم

 بخشبه خداوند هستی  ،و هستی شناختی جهانشناختیراهها و روشهای  پیمودنبی نیاز از  ، ودیگران و

    اند. آوردهایمان 

 

   آفرینشتبیین توحیدی شناسی و  هستیپایه های  اصول

  است. وندخدا از آفرینش یهستی برابر با ماده نیست؛ جهان کیهانی که ماده در آن پخش است بخش (۱

 بطور اولی آفریده نیستی هم نتواند بود. ونیست؛ رهبر و خود تنظیم  ازلی، خود آفرین، خود جهان (۲

خداوند یکتا  فرمانه ب جهان. هستی است همطلق بالضرور یگانه دارد کهکننده ای  هدایتآفریننده و  جهان

   شد. آفریده فیکن" "کنبر اصل  بنا

 هستیپروردگار  وون آفریننده مچه هدف و را دنبال می کند؛ واقعی روند تکاملی آفرینش، هدفی (۳

؛ پویش باالرونده جهان است انهایی حرکت تکاملی ی هدف مطلق کمالبعنوان  خداوند ست.ماده ابیرون از 

   کند. میرا تضمین  پایان ناپذیری تکاملکه  دست نیافتنی هدفی

 جهانبر تغییر و تحوالت  حاکماراده  وهدفی یگانه موجود است؛  و وحدتپدیده ها  کثرتدر متن  (۴

      است. خداوندی ذاتیگانگی اراده و  گواه نیز جهانثابت و پاینده  عینی نظم است. یگانه
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امر  در و ؛است انسان جزئی نگری یاو  نظم بهنادانی از  خاستهبر وذهنی  مفهوم یک" تصادف" (۵

؛ ندهست ضروری و تعیین شده یپایه حکمت خداوند بر آفرینش اهداف. ی نداردگاهجای هیچآفرینش  عینی

در جهان  ضرورت دارد. احاطه همه پدیده ها و امور مادی و این جهان، نیروهایبر همه  خداعلم  زیرا

 .  است آمیخته اراده بالنسبه آزاد انسانانسانی با 

پیوستگی  همبه  متن در مادی شعوربی  عناصرو  ذرات برگشت ناپذیر و شتابان رونده باالجنبش  (۶

و  تنظیمجانب آفریننده هستی  از ،انجامید مسئول و آگاهظهور انسان  به پایانکه در  ،درونی پدیده ها

      است. حاکمو هدفمند هستی پیوسته  ، بهمپویش منظم برحکیمانه  اراده ای ؛است شده هدایت

 مسرانجاانسان  پایان بینمی پذیرد و تکامل  توقف ،انجامیدباال رونده ای که به ظهور انسان  پویش .۷

 .داگام خواهد نه آزادیبه قلمرو  و همرزهای مادی هستی را پشت سر گذارد

 

    جهان –آفرینش و رابطه خدا  تبیینعقلی نوین در زمینه  احکام

در جزمی را  احکامسلسله  یک و متعالیه( اشراقی ،مشاییگون )انحله های گون در تاریخ "فالسفه الهی"

 اند؛ نامیدهعقلی"  "احکامرا  آنها خودگذاشته اند که  یادگار به جهان –خدا  رابطهو  آفرینش تبیینزمینه 

 فالسفه و نظایر آن. ؛از هیچ محال است" "؛ "آفرینشواحد جز واحد صادر نمی شود "ازچون  احکامی

ی الزم علترا هم  ، خداباید علتیهر چیز را  "اگر :صادر کرده اند احکامینیز طبیعت گرا  وماده گرا 

 ...و "؛داردخود رهبر است و قوه انتخاب  وتنظیم  خود "طبیعت است"؛

 ""تشبیه و به مطلوب" "مصادره نتیجهمتناقض و  ذاتانامبرده  احکام ،آمدها گاهاین دید نقدچنانکه در  اما

         چون: ؛ احکامیاست که احکام نوینی جایگزین شوند شایسته پس .است

یونان باستان این  ازو بیخدایان  زنادقه .آفریننده است ، نیازمندتنها موجود حادث ، وحادث موجود (۱

 هستیاینکه  ، و()هیوال "ماده اولیه"بهمین دلیل بر ازلیت  ؛ وبدان پایبند بودند وحکم عقلی را دریافته 

 اما شد. می معنابی  بکلیپرسش از آفریننده ماده  ،فرضاین  . باداشتند پافشاری ماده است، ذاتی ویژگی

 در ماده پیدایشفیزیک نجومی نوین از  اینکهبا  و اند،بهره  یبیخدایان امروز از این اندازه تعقل هم ب

علت "جستجوی  در و؛ سر باز می زنند آفریدگار رشیهمچنان از پذ است، گفتهسخن  "انفجار بزرگ"

   !؟"بر ذرات حاکم بی نظمی" پیشفرضتی بر پایه عل ؛ آنهمهستندانفجار بزرگ  "فیزیکی
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خویشتن  کیفی –گسترش کمی  یاو  خود مانندآفرینش  توان محدود است،و  مشروط ،نسبی خود آنچه (۲

تصادفی بخودی و  خود تبیین ،بنابراین .شتارا نیز نخواهد د خودبطور اولی توان آفرینش  ؛ ورا ندارد

 بگفته ؛ وتوان آفرینش قائل نیست همبرای نیستی  آزاد عقل .نداردعقلی نوین  اصولجهان جایگاهی در 

ث یحدان المعدوم ال  و ؛(می آفریند؟ چیزی" نیستی" یا ""ناچیزچگونه ) ؟!شیئا ءیخلق الشی کیف :صادق امام

     .  (کندنمی  پدیدارآنچه نیست چیزی ) ئایش

 ؛ وشود میمنطبق ن (آن )خدا آفرینندهبر تعین( و  کثرت ،تغییر ،حرکت ،بعد کمیت،)ماده  ویژگیهای (۳

 ص ،۴ ، جلداالنوار )بحار ندانی" روابر پروردگارت   آنستکه هر چه بر تو روا باشد، "توحید صادقامام  بگفته

ظهور  و در پدیده های مادی متجلی شده خدانه  :اوال معناست که بدین سنخیت عدمو  تقابل . این(۲۶۴

 کثرت ماده ،و بیواسطه مستقیم ،واحد خدای دوما: ؛ ونه پدیده مادی می تواند با خدا پیوند یابد و می کند؛

پدیدار  هرگزکل هستی جز واحد موجود نبود و کثیر  در ،بودناتوان  آفرینشاین  ازاگر  ؛ وآفرید راپذیر 

 :نمی شد

 )بحار آفریده باشد" یپدیده هاست بی آنکه آنها را از چیز آفرینندهند وخدا ؛ ومیان آفریدگار و آفریده نیست "چیزی

  .(۱۶۱ ص ،۴جلد  االنوار،

 پیش ازما  : پروردگارپرسیدند امام علی از .جهان مادی است مکانی –فراتر از ساختار زمانی  خدا (۴

آنکه خدا بود و مکان نبود  حال از مکان است؛ پرسش ""کجا :فرمود بود؟ کجا آسمان و زمین آفرینش

 خدا() مطلق هستی .یافت واقعیتبا آفرینش ماده  آنهمبه زمان دارد که  اشاره " نیزاز "پیش(. منبع همان)

 و را اندازه گرفت توانایی او بزرگی و ،علمنمی توان مثال  ؛ واست کیهانیکمی  ابعاداساسا بیرون از 

     د. یسنج

ذات خویش در هیچ نظمی که بر هستی مادی حاکم  بهخود ، نظم است اشکالهمه  آفریننده که ییخدا (۵

 آماری، نظم وریاضی  علیتی، نظم های نظم انواعنظم ) اسلوبهایاز  هیچیک ،بنابراین .گنجد نمی ،باشد

 د.نرا ندار جهانخدا و  رابطهتعمیم به  ( قابلیتفرد هنظم های منحصر ب وپویا  نظم ،گرایشی –هنجاری 

و  سنخیتو معلول  علت میان ضرورتا ،ندبر بخشهایی از طبیعت حاکم کهشده  شناختهعلیتی  هاینظم

هرگز از جنس آفریده نتواند  ، آفریدگاروحیو  عقلآنکه بنا بر داده های  حال د؛نبرقرار می کن تقارن

 وبرای تبیین آفرینش جهان  نظم یکجانبه مکانیکی()ترین اشکال نظم علیتی  ساده از "الهی "فالسفه بود.

ضروری  تقارن پس .نامیدند اول" "محرک و "نخستینعلت " را بهره جستند و خدا "اثبات وجود خدا"

خدا را در پدیده  نیزمیان آنها  ضروریسنخیت  و میان علت و معلول آنها را به ازلیت ماده رهنمون شد؛

                            !نداگرد متظاهرهای مادی متجلی و 
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 رستاخیز انسان و جهان  معاد یا 

 وعده که نخستین آفرینش را آغاز کردیم آنرا بر می گردانیم؛ بدانسان چون طومار در هم بپیچیم، را کائنات "روزیکه

 (۱۰۴ انبیاء،" )انجام خواهیم داد هماناای است بر ما که 

منطبق بر قوانین آفرینش و تکامل است، و یا استثنایی در آنست؟ آیا و انسان  جهانتاخیز رس آیا معاد یا

یه آبا  مطابقرا  انسان، پایان جهان و حیات آفرینشف اهدا است؟ "تجرد روح"مشروط به  معاد انسان

 جهاناندازه که تکامل  همان بهرفته است.  "قضای الهی"این کار  رب وضروری ساخته است؛ فوق  قرآنی

 مرحله بهو جهان جز  انسان رستاخیز ؛ زیراسازگار است معاد با نتروپیک است،آ ضد حیاتپیدایی  و

اعتقاد  اآشکار ،توحیدیو جهان در ادیان  انسان زرستاخی بیان این گذشته، . ازنیست معطوفتکامل  بعدی

 آنقطعیت  واز حتمیت  ، نشانویژه بر آن نیز تأکید و می رساند؛ را جهانبه هدف از پیش تعیین شده 

 دین مسائل بزرگترین از انسان ظهورو  ماده هستی از پس ،انسان و جهان شناسی سرانجام مقوله .دارد

 رستاخیز جهان و انسان() آن شناختی انسان و شناختی جهان بعددو  هر در بحثاین . است بوده فلسفهو 

   می گردد. محول  بعدیدفتر  به
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 :سیزدهم بخش

 

  خداشناسیمرزهای 

 

 

 "غیب"و  انسان

ابعاد  دارایکه  است پیرامونش فیزیکی –مادی  محسوسجهان  شناخته است، مستقیماکه انسان  جهانی

 دربل اندازه گیری و سنجش اق کمیر یدامق و سه بعد مکان و یک بعد زمان() مکانی – زمانیچهارگانه 

از اصول  نیز( غیب)و ناشناخته چنانکه می دانیم، ایمان به جهان نامحسوس است. اما همین ساختار 

، غرور و من مداریستیز با حسگرایی، این باور ضمن نیز می دانیم که  واست؛  جهان بینی توحیدی

 "جهانایمان به  . بدونکمک می کندفلسفی هستی  حقیقتشناخت به انسان در شکاکیت و نسبی گرایی، 

 زمانی – مکانیابعاد  دررا هم مادی  واقعیتکه بل ؛نفی می کند راانسان نه تنها ماورای ماده ، غیب"

اندیشی و مطلق کردن داده های تجربی خویش دست به تبیین با ساده و  سازد،محدود می  شده شناخته

ن حتی انگیزه اانس ،محدود کردن واقعیت به محسوسات . بادور می گردد هستیاز حقیقت  و جهان می زند

 است ""گودال گذر ناپذیر بین جهان ظاهر و جهان حقیقی مابعد الطبیعی این ؛ زیراهم از دست می دهد تحقیق را

 جدید، فیزیک در جهان تصویر ،پالنک ماکس)اشتهای دانشمند برای شناخت جهان را بیشتر می کند که 

سایه ای بیاری منابع معرفتی خود درک  تنها "طبیعیال بعدحقیقی ما "جهاناز همه آن  انسان(. ۹۸ ص

رازهای  و شناخت آن نزدیکتر می شود بهم اگ هبه وجود این جهان حقیقی گام ب ایمان با و کرده است؛

می گنجید،  اوبه تمامی در ادراک ذهن انسان  از بیرون هستیاگر  ه رویش گشوده می گردد.ببیشتری 

انسان نهاده نشده  ضمیر در پیشاپیش دانش اما. وجود نمی داشتبرای پژوهش ای  ناشناخته حقیقت دیگر

 برایلذا  کند؛ و کسب )حواس پنجگانه و عقل( خودمنابع محدود معرفتی  بیاریباید آنرا  انسان و است

 حوزهقابل درک است. آن  محسوسو  آشکار واقعیتالزاما در پس پرده  هستی پنهان حقیقت ن،انسا

بیرون  اتیعواق است؛ وبعدی آن  چهارساختار  در فیزیکی –مادی  محسوس جهان شناخت تجربی انسان،

آشکار هم  محسوسهان فیزیکی جمستقیم  تجربه الزمه .استبیرون  توان درک او از نیزاز این ابعاد 

 باز مادی مقادیری بیرون از محدوده حسی انسان داشته باشد، واقعیتاگر  حتیبنابراین، . است بودن

محاسبات پیچیده  وشناخت مستقیم آن برای انسان ممکن نیست و اینکار الزاما بیاری ابزارهای دقیق فنی 
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و  ستارگانو یا  میکروسکوپی جاندارانو  ذراتامر شناخت  در مثالصورت می گیرد ) ریاضی

اگر انسان جز آنچه  (. اماتاریک و سیاهچاله ماده چون های نامحسوس کیهانی پدیده ودور  یکهکشانها

تنگ تجارب حسی خویش  بسیاردایره  ، درباور نکند دیگریچیز  هیچ واقعیت به مستقیما حس می کند،

همان  را یادراکات حس عارفانمگر آنکه همچون ؛ شناسد نمیهم برای هستی  حقیقتی و نداباقی می م

  حقیقت هستی پندارد:

 .(۲۹۴ ص ،۲ جلد اسفار، ،)مال صدرا وجود حق در عینیت ممکنات است" ، همانآنچه ما درک می کنیم "هر

 ؛ بلکهفلسفی باقی نمی گذارد وجایی برای پژوهشهای ژرف هستی شناختی تنها  نهدایره تنگی  چنین

  :؛ زیرارا هم بشدت محدود می کند انسانجهانشناسی 

دری را بسوی  ؛ زیرارابر چشم ماستباز کائنات پیدا در  مهمترنظر کیهان شناسی  ازناپیدا در برابر چشم ما  "کائنات

 ، دگرگوندر آنجاست و اینکه ما از کجا آمده ایم و به کجا می رویم چهانداز ما را پیرامون آن چشم هایی می گشاید کهجهان

    .(۶۵ ص جهان، شگفتیهای ابراهیم ویکتوری،) خواهد ساخت"

تجربه مستقیم  وکمتر از جهانی که در ادراک حسی انسان )نامحسوس و ناشناخته(  غیبجهان ارزش  پس

 نیست: ، مادی( محسوسجهان ) می گنجداو 

   ؛(۳۹و  ۳۸، همانا این سخن از فرستاده ای بزرگوار است" )حاقه، سوگند به آنچه که می بینید و به آنچه که نمی بینید"

 تو آفرینش از آنچه حالیکه در آییم؛ می شگفت به تو توانایی از و دیده تو آفرینش دستگاه از که چیست این! خدایا بار"

 و ما میان غیب های پرده و نیست راه آن در را خردهایمان و ناتوان آنها دریافت از دیدگانمان و است پنهان ما از که

 .(البالغه نهج ۱۵۹ خطبه از" )است بزرگتر افکنده، پوشش آنها

کمک حواس پنجگانه نیست و حقایق متافیزیکی مستقیما  هبه جهان غیب مبتنی بر شناخت تجربی آن بباور 

 : پالنکبرای انسان دست یافتنی نیستند؛ بگفته 

 فیزیک در جهان تصویر) "الطبیعی مبدأ پژوهش علمی نیست، بلکه مقصد وصول ناپذیر آنست مابعد جهان حقیقی"

 (. ۹۹ص  جدید،

همچنین بیانگر محدودیت توانایی ابزارهای شناخت و نامحسوس  محسوسدو جهان  "گذرناپذیر"مرز 

و به فهم نکردند است؛ نکته ای که "حکما و عرفای مسلمان" هستی  فلسفیانسان در دریافت حقیقت 

 .غلطیدندگمراهی 

 جهان مرزهای به شدن وارد از را آنها ،دانند نمی را تفسیرش که ،غیب به اقرار که آنهایند علم در قدمان ثابت که بدان"

  . (نهج البالغه ۹۰ خطبه از" )است دهیگردان نیاز بی غیب
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 . (۲۶ آیه جن، سوره" )را کسی خویش نهان بر نگرداند آگاه پس است؛ نهان دانای"

گرفتار تناقض  همواره انسانی در زمینه متافیزیک عقل دستاوردهای گواه است، نیزتاریخ فلسفه  چنانکه

 قرآنو  ؛ندارد راآنچه در جهان غیب می گذرد  دریافت توانایی اساسا انسان مغز زیرا و ابهام بوده است؛

 ناشناخته رازهای و هستی حقایق دریافت در انسانی خرد و اندیشه توانایی برایبگونه ای واقع بینانه  هم

 : است نهاده مرزی آن

 هنگام چه که یابند نمی در و نیست برخوردار )به جهان( غیب علم از کسی خدا جز زمین و آسمانها همه در که بگو"

 ؛(۶۵ نمل،" )شد خواهند برانگیخته و زنده

 بیم مگر نیستم من و خداست نزد تنها آن علم بگو گویید؟ می راست اگر( رستاخیز) وعده این است هنگام چه گویند و"

 ؛(۲۵ – ۲۶ ملک،" )(حادثه بزرگ آن) آشکار دهنده

 . (۱۷ – ۱۸ انفطار،" )کرد؟ توانی درک چگونه را آنروز( عظمت) باز شد؟ توانی آگاه جزا روز به چگونه تو و"

 

 و ناممکن در شناخت خدا  ممکن

مفاهیم وابسته به  و گردد آگاه (غیب)نامحسوس های  پدیدهو  نظاماتپس هنگامیکه انسان نمی تواند از 

را .. و. "الکتاب ام" ،"محفوظ لوح" "،"صور ،"کرسی" ،"عرش" "،"جن "،"فرشته "،"روح چونآن 

 در انسانیعقل  ناتوانیبر  علی امامرا تواند شناخت؟  یکتاآفریدگار  مطلقچگونه ذات  ،103عمیقا فهم کند

  تأکید دارد:  خداوندی حقیقت شناخت

..." نیابند دست وی حقیقت کنه به خرد دریاهای غواصان و نکنند درک را او بلند هایاندیشه  که خداوندی همان"...

  ؛(البالغه نهج اول خطبه از)

  گوید: می زمینه این در نیز کاظم امام و

 انسان() عقلکرد در حالیکه بر خالف چیزی است که در  تواننداو را درک  عقلهاچگونه  ؛ واو را درک نمی کنند "عقلها

 ؛ (۲۰۳ ص شیخ صدوق، "توحید")" برخالف آن چیزی است که تصور می شود و ،آیدمی 

  گوید: میبه موحدان  کلیرهنمود  یکدر  رضا امام ،آیدچون حقیقت خداوندی به ذهن نمی  پس

 . (۲۲۱ ص ،منبع همان) "آید، بدانیدرا غیر از آن چیزی که به ذهنتان می  "خدا

                                                           
! کرده اند؟ مشاهده ورا مکاشفه  ..." ولوح"و  "عرش"و  "کرسی"داشته و  اشراف غیب جهانکه بر  اند مدعی ان"عارف"اری از بسی البته 103

 آنها تجلی کرده است؟! درخدا  که مادی در قالب همان پدیده های محسوس البد
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معتقد بود که ما تنها  ؛ وخدا را فراتر از درک عقلی انسان دانست ذات اکویناس نیزمسیحیت  جهان در

 هللا اکبراسالمی  اردر شع تکامل "توحید" اوج او. چیستیخدا علم پیدا کنیم و نه به  هستیمی توانیم به 

 . (تصور آید واز آنچه در وصف )خدا بزرگتر است  :است متبلور

 وندیاحقیقت ذات خددر شناخت  کوششبسنده کند و از  وجود خداوندعقلی  تصدیقانسان باید به  ،بنابراین

 و کردند می تعمقاسالم  پیشوایان انسخنقرآن و  در" مسلمانحکیمان و عارفان " کاش ای و. بپرهیزد

پنداشتند که نهی از تفکر و تعقل در ذات  چنین . اینانو عرفان" گرفتار نمی شدند فلسفه" فریبنده دام در

 شود )طباطبایی، نمی را می فهمند" عقلیژرف  "مسائلو شامل حال آنان که  است الناس" "عوامخدا برای 

بنام  ، گروهیاست آمدهسی اآیات و احادیث روشنی که در زمینه خداشن . اما(۵۳ ص ،۱۹ جلد ،المیزان

 همچنین شناخت انسانها یکسان است. ، منابعالهی" "عدلطبق  بر زیرا ؛نکرده است استثناء را ""عقال

کسانی  ازرا  خود ،گریز واقعیتکبر و غرور ویژه این گروه  بااشراق  فالسفه "کبیر "پیشوای عربی ابن

بودن این  پوچ بههمه  ازاز آنجا که خود بهتر  !؛ وبه حقایق دست یافته اند" وندمورد خدا "درکه  دانست

روش خود را  منتقدین ،بودآگاه و وحی  عقلو  علمتضاد آنها با  ..( وهمه خدایی و حلول و.) ""حقایق

امام از زبان  اواست پاسخ  بهتر. (۴۲ ، صالحق ، انهحسن زاده آملی) !نامید و بی ادب" "نادانپیشاپیش 

  : داده شود علی

 بالیدی؛ کرده رشد بسیار های پرده و رحمها های تاریکی در و ای، شده آفریده یافته تطبیق و موزون انسانیکه ای"

 گرفتی قرار مادرت شکم در محکم جایگاهی در شده تعیین سرآمدی و معین زمانی تا و است بوده گل از تو پیدایش آغاز

 جایگاهت از پس آن از شنیدی؛ می را آوایی نه و دادی می پاسخ را سخنی نه جنبیدی؛ می نبوده بیش جنینی حالیکه در

 از شیر تا کرد راهنمایی ترا کسی چه. گشتی وارد بودی نشناخته آنرا از وری بهره راههای که ای خانه به شده بیرون

 دور چه نمود؟ آشنایت درخواست و اراده موضع به نیازمندی رفع برای ترا کسی چه و بنوشی؟ درکشیده مادرت پستان

( پردازد می یکتا خدای صفات و ذات در کنجکاوی به شناسد نمی بخوبی را خود روانی و فیزیکی ساختمان کسیکه) است

 از و ناتوانتر او آفریدگار صفات شناخت از است، ناتوان دارند شکل و اندام که هایی پدیده شناسایی از که آنکس زیرا

 (. نهج البالغه ۱۶۲ خطبه از" )است دورتر ها آفریده بوسیله دریافتش

 :گفتند اصحاب تجمع شما چیست؟ : سببجمعی از اصحاب خود وارد شد و پرسید بر ()صپیامبر گویند

او را درک نخواهید کرد  عظمت پیامبر فرمود: پس ندیشیم.اخدا بی عظمتهم آمده ایم تا در باره  گرد

همچون  ، که در کانون هستی است،تعقلی خدای یگانه –شناخت تجربی . (۴ حدیث )توحید شیخ صدوق،

صفات نامحدود  ومطلق ذات حسی و عقلی شناخت انسان برای درک  محدودمنابع  :پدیده های مادی نیست

نماییم. ذهن خود منعکس  درپدیده های مادی  بمانندما هرگز نمی توانیم خدا را  و؛ کافی نیست داوندیخ

 بصورت آنهممی تواند مطلق و بی نهایت را در درون خود  تنهاانسان  ذهن یک نگاه معرفت شناسانه، در

در آفرینش و  اومعنای کلمه خداوند آنستکه مخلوقات نسبت به جایگاه ، رامام باق بگفته کند. درکمحدود 
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. (۱۶۱ ص از کتاب توحید شیخ صدوق،) هستند و از احاطه علمی بر او ناتوان حیرانیگانگی ذات او 

سخن در این زمینه )خدا شناسی( به  ورد؛ داخداوند را و غیر مستقیم توان شناخت محدود تنها انسان 

ناتوانی عقل انسان در شناخت ماهیت یا چیستی محدودیت منابع شناخت انسان بر می گردد و الغیر! 

و هدایت کننده یگانه چیست؛  دانیم ماهیت آن آفریننده مین ما .وجود او فهممطلق )خدا( است و نه  هستی

. اگر ر محدودیتهای آن باشدامادی هم نیست تا گرفت و هست اوکه می کنیم  تصدیقتعقل منطقی  درولی 

 ، هیچاو را نداشت یکتایتوان پی بردن به وجود  همعقل انسانی  ، وانسان بر یکتاپرستی نبود فطرت

 توحید شیخ صدوق، صادق، )امامتکلیفی بر انسان نبود  هرگز نیزیکتاپرستی  وشد  ث نمیمبعو یپیامبر

 مرزهای معرفت شناختی خدا را بخوبی ترسیم کرده است:  علی امام .(۵۸۸ ص

باز نداشته  شمعرفتضروری مقدار آگاه نساخته ولی )در عین حال( آنها را از  خودحدود صفات بر را عقول )انسانی( "

 (. نهج البالغه ۴۹است" )خطبه 

دارد که در تاریخ اندیشه های  توحیدیی در خدا شناسی قاطع براهینمباحث عقلی عمیق و  علی امام

، مرزهای معرفت شناختی (خطبه اشباح)معروف به  نهج البالغه ۹۰در خطبه بشری بی نظیر است. 

این خطبه در پاسخ به فردی است که از او خواسته بود است. کرده بخوبی ترسیم ذات مطلق هستی را 

حقایق  گوییپاسخاین  درعلی  امامخدا را چنان برایش وصف کند که گویی او را آشکارا می بیند!؟ 

به مرزهای معرفت شناختی  مربوط یهابخشدر اینجا ارزنده ای را در زمینه خدا شناسی بیان می دارد که 

   م: نقل می کن راخدا 

و آخر هستی باشد؛ در هستی وجود ندارد که چیزی بتواند پیش از او  "پیش از او"آنکه  اول هستی است خداوند()... "

خرد و مردمک چشمان را از دیدنش و )باشد. وجود ندارد که چیزی بتواند پس از او در هستی  "پس از او"آنکه است 

نه زمان بر او می گذرد تا از گذر زمان حالش دگرگون شود؛ و نه در مکانی است که انتقال . 104بازداشت ها را( از درکش

! بنگر آنچه را قرآن از صفات خداوند ترا بدان راهنمایی کرده پیروی کن و از نور کننده درخواستبرایش رخ دهد... ای 

، از آنچه در قرآن بر تو الزم نگشته و در سنت آنچه را که شیطان ترا به دانستن آن واداشتههدایت قرآن بهره مند شو و 

یت حق خداوند بر تو همین است. و و پیشوایان حق نشانی نیست، دانش آنرا به خدای سبحان واگذار که نها )ص(پیامبر

 غیب جهان مرزهای بهورود  از را آنها دانند، نمی را تفسیرش که غیب، به اقرار که آنهاینددانش  دراستواران  که بدان

 ؛چیزی که بدان احاطه علمی ندارند را ستوده است؛ و خداوند اقرار آنها به ناتوانی از رسیدن به است گردانیده نیاز بی

)که برای ترک تعمق آنان در آنچه بحث از حقیقت آنرا امر نفرموده، استواری در علم نامیده است. پس بهمان اندازه و 

لت نسنج دریافت آنرا دارد( بسنده کن و عظمت خداوندی را با ترازوی عقتوان انسان شناخت خدا ضروری است و عقل 

  خواهی افتاد".)گمراهی( که به هالکت 

                                                           
 "چیزی اینکهیا  ، وام" نپرستیده باشم، ندیدهکه  را پروردگاری من و آنگاه پرستیدم؛ ، شناختمرا دیدم "اوتی از امام علی نقل است که ادر روای اینکه 104

 چنینآورد  رهاسی است که ندر هستی ش ژرفبینشی  بلکه با مردمک چشم نیست؛ خدا دیدن منظور ،را ندیدم مگر آنکه پیش از آن خدا را دیدم"
     است. جهانو پروردگار  آفریدگاربه وجود  یقینبینشی 
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و خردها نیز برای شناخت پندارها و دلها  همهامام علی پس از تأکید بر این حقیقت که کوشش جمعی 

"سرانجام از این راه برگشته صفات خدایی کافی نیست، و کوشندگان  کارکردو حق  ، ذاتعمیق جهان غیب

، چنین ادامه ممکن نیست"او )درک حقیقت خداوندی( از هیچ راهی به شناخت عمیق رسیدن و اعتراف خواهند کرد که 

 می دهد: 

"نشانهای نوآوریهایش در آنچه ساخته است، آشکار است؛ پس آنچه آفریده است حجتی بر وجود او و دلیلی بر ضد 

)بر  گویا می باشد به اندازه کافی()آفریده ای زبان نمی گشاید، تدبیر بکار رفته در آفرینش او  اگر)منکران( اوست؛ و 

یافته در  نظم و تدبیر راه)وجود آفریدگار گواهی می دهد( و همان حجت و دلیل است بر )وجود( آفریدگار قائم به ذات 

کارکرد و افعال( ترا به صفات گواهی می دهم آنکس که )؛ و (عقلها را به وجود او رهنمون می گرداند عالمپدیده های 

عمق وجودش از معرفت تو تهی است، و قلبش به بی همتایی مخلوق تشبیه کند، بهم پیوسته و مفاصل مختلف اعضاء 

)گمراه( از رهبران )نا حق( را نشنیده که )پس از روشن شدن حقایق به تو یقین نیاورده، و گویا بیزاری جستن پیروان 

گواهی .. .آنها( می گویند: "بخدا سوگند که ما در گمراهی آشکاری بودیم که شما را با پروردگار جهانها برابر می کردیم"

نگنجی که به تصرف اذهان در اندیشه باالترین عقول نیز در کیفیتی معین قرار می گیری و حال آنکه در می دهم که 

لق خداوندی در ذهن باالترین خردها هم "معین" و "محدود" می شود؛ ذات و صفات مط) )آنها( در آمده و محدود گردی

 یاتعقل در "آفاق و انفس" های وحی و  دادهبه  شناسیخدا  درپس بهتر آنکه از شناخت عمیق او چشم پوشی کرده و 

 . بسنده کنیم(" طبیعت و جهان انسانی

 :کهفرهنگ اسالمی، به مسلمانان تاریخ پیام داده است و  تفکردر آگاهی کامل از آینده علی گویی امام 

 شناسی خدا استوار راهتنها  آن شونده نو هب نو پیوسته های پدیده و مادی جهان تعقلی – تجربی شناخت

و از  بپرهیزید باف پندار عارفان و حکیمان و متکلمانو گمراهی  فریب دامهای ازبنابر این،  است؛

رهنمود پیشوایان ما  در !نیست خردیهیچ توان  درشناخت حقیقت خداوندی انصراف دهید که اینکار 

 آمده است: نیز صادق و باقر

 در باره خدا سخن مگویید زیرا چیزی به دانش انسان نمی افزاید"؛ ولی یکدیگر در باره مخلوقات خدا گفتگو کنید؛ "با

باره بزرگی خداوند صحبت کنید اما در باره ذات او  ؛ دراو بزرگتر از آنست" باز شما از خدا بیان کنید، که چههر آن "و

 ،۱۰۹۰ صفحات شیخ صدوق، "توحید") ("دانش شما بهنه )تنها به سرگردانی شما می افزاید  زیرا سخن مگویید؛

 (.۱۱۰۰ و ۱۰۹۱

 آفرینش می پردازد: شده هدایت وهدفمند  نظمبه  در ادامه سخنرانیعلی 

و به سمت )اهداف  آنرا بخوبی تدبیر نمود (سپس)، و آفریدی خدشه ناپذیر نظمبا معین و های چیز را در اندازه ر "ه

از کوشش باز دستیابی به هدف تا تعیین شده( خود هدایت کرد؛ پس )آن آفریده( از حدود تعیین شده تجاوز نکرد؛ و 

سرکشی کند( مدبرانه او  و)پدیده ای از نظم هدفمند و چگونه چنین باشد د؛ و در تحقق اراده الهی نافرمانی نکرد؛ انایست

 همچون) اوست پدید آورنده دسته های گوناگون موجودات؛ بی آنکه ؟گرفته استنشأت  در حالیکه همه امور از اراده او
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حوادث تاریخی کند؛ و بی آنکه تجربه ای از پیروی  شده نهادینه غریزه ازو یا )همچون جانوران( روال فکر از ( انسان

 ".یاری رسانده باشد...  جهاناندوخته باشد؛ و بی آنکه شریکی او را در آفرینش شگفتیهای امور 

  :دهد می هشدار شناسی خدادر زمینه  باز علی امام

به حقیقتش دست نیافته؛ و مانند قرار دهد، مثل برای او آنکه و "آنکه ساز و کار برای او تعیین کند، یگانه اش ندانسته؛ 

به تصویر کند و اشاره ؛ و هر کس به او قصد نکرده )بلکه آن چیز را قصد کرده(، او را کندتشبیه به چیزی و آنکه او را 

حقیقت خداوندی  )محدودیت منابع حسی و عقلی انسان مانع از شناخت استخواهان او نبوده و ، بی نیازش ندانسته کشد

. هر آنچه به نمی توانند خدا را بی نیاز و انسان را نیازمند تبیین کنند(آگاهی های دروغین از ذات خداوندی است؛ و 

غیر مستقیم و از راه مخلوقاتش  که نشانه های اویند شناخته  خالقخودش شناخته شود )شناخت مستقیم(، مخلوق است )

هستی ... نیازمند آفریده هایش نیست تا آفریدگار نام گیرد( وند)خدا باشد، معلول است ؛ و آنچه قائم به دیگری(می شود

 (.۲۲۸خطبه  البالغه، نهج، پیشی جسته است" )ابتدای هستیزمان و نیستی، و ازلیت او بر بر اش 

و  مطلقشناخت مستقیم ذات پس کوشش در شناخت مستقیم خداوند، به انحراف از توحید راه می برد. 

 معنایکه نمی تواند  ی؛ و انسان105است بیرونمنابع حسی و عقلی انسان  تواناز  خداوند نامحدودصفات 

باقر  امامانبه گفته  ، کهرا علم خداساز و کار ، درک کند را 106"هستهمه جا  "خداکه  ساده گزاره این

رک د نیز (۳۰۲و  ۳۰۱ فحاتص شیخ صدوق، "توحید")پیش و پس از هر خلقتی یکسان است  کاظم و

             کرد: دتوانن

به خاطرات پیچیده و  راز گویان،آهسته به سخن و  ،رازهایی که در خاطرها پنهان استعلم دارد به  (خداوند یکتا و)"

به و ، دلها نهان است و آنچه درزیر چشمی نگاه کردنها و به آنچه بر آن از روی یقین تصمیم می گیرند، و در گمان، 

تابستانی مورچگان و سوراخهای درون النه های و به نامحسوسات پوشیده و سخنانی که گوشها دزدانه می شنوند، 

گامها و به محل رویش میوه ها در غالف و به صدای آهسته ماده شتران فرزند از دست داده، ناله و  زمستانی حشرات

به بیشه مخفی درندگان در شکاف کوهها و دره ها، و نهانگاه پشه ها در البالی ساقه ها و پوست درختان، و شکوفه ها، 

، و به توده های ابر در هوا و مردان صلبمسیر  ازها  نطفهمحل فرود آمدن  به وو به جای روییدن برگها از شاخه ها 

به آنچه گردباد ها به روی زمین می پاشند و آنچه سیلها  مکان پیوستن آنها و به ریزش باران از ابرهای بهم فشرده، و

 نغمه به وهای بلند، کوه ستیغ در پرندگان آشیانهایویران می کنند، و به فرو رفتن و حرکت حشرات در ریگستانها و 

 آنراشب  تاریکی آنچه به و، است پرورانده صدفها دل در دریاها امواج آنچه و تاریک آشیانهای در مرغان سرایی

 هر اثر به وپرتو های روشنایی در بر می گیرند،  وی تاریک های پرده پی در پی آنچه و بتابد آن برروز  آفتاب و بپوشاند

، و به مسکن هر جاندار و وزن هر ذره و همهمه هر صاحب لب هر جنبش و کلمه هرپژواک  وحرکت  هرنشان  و گام

                                                           
 اول، جلد اصول کافی،) یا غیر مادی است مادی نکردن خدا به پدیده های تشبیه معنی به را به خدا باید شناخت" "خداائمه که  رهنمودهای  105

 عارفان مبنی بر شناخت مستقیم خدا با منابع محدود حسی و عقلی. ادعای تأیید معنینه هرگز به  ؛ وخدا به غیر( توصیفنهی کردن از  باب
   

  (؛۴ حدید،.." )با شماست. او د،یباش کهجا  هر "... و 106

 ، خداآنچه خدا خوش ندارد می گویند خود درونیدر محافل  وقتیحالیکه  ؛ دراز خدا پنهان نمی دارند اما ؛کنندمی  پنهان از مردم (زشتکاری خود را) "آنها

    .(۱۰۸)نساء،  دارد" احاطه د،یبر آنچه انجام می ده خدا .در کنار ایشان است
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و پدیداری قوم  گوشتو  خونو انعقاد  نطفهگاه ریا برگ درختان، و از قرا نفسی، و به آنچه بر زمین افتاده است از میوه

و نژاد. در این علم هیچ رنجی به او نمی رسد )برخالف علم انسان اکتسابی نیست( و در نگهداری آنچه آفریده است هیچ 

سستی به او روی نیاورد؛ بلکه و در اجرای امور و تدبیر آفریده ها گالیه و )زیرا توان او نامحدود است( مانعی ندارد 

علم او بر همه چیز نافذ است و بر شماره آنها احاطه دارد، و عدالت او بر همه گسترده است و فضل او همه را فرا 

 "؛ گرفته؛ در حالیکه همه مخلوقات در آنچه شایسته مقام اوست تقصیر کارند ...

زمان است(؛ و دانش او به  بعد"علم او به مردگان گذشته همچون علم او به زندگان باقیمانده است )زیرا خدا فراتر از 

است("  یمکانگانه  سه ابعادآسمانهاست مانند دانش او به طبقات پایین زمین است )زیرا خدا فراتر از ی علآنچه در ا

  (. البالغه نهج ۱۶۲)از خطبه 

چون ارسطو و پیروان او، که می گفتند خدا تنها به کلیات امور هستی آگاه  "فالسفه الهی"گمراه شدن 

ناگزیر به شبیه سازی  که است، معلول همین کوشش در شناخت مستقیم ذات و صفات خدایی بوده است

 سفارش ماسالپیامبر  آنکه با همینگونه به گمراهی غلطیدند؛ نیز ""مسلمانو عرفای  سفهفال. انجامیده است

 . "اندر آفریدگار اندیشه مکنید و آفرینش اندیشه کنید، "اندر که بودکرده 

عقل در مباحث خداشناسی و تعبد صرف از  تعطیلمینی که به نه سخن شکاکیون و قشریون )متکلاما 

ناگزیر گرفتار  ؛ کهعرفانو  فلسفهسخن اهل بطور اولی داده های وحی حکم می دهند( صحیح است و نه 

اصول فلسفه و " کتابجلد پنجم  مقدمهدر می کنم که  اشاره مطهری مرتضی به نمونه برای شدند. تشبیه

 ؛گرفت نادیدهرا  مرزهای آن وسی ادر زمینه خداشن راهنما ارزندهآیات و احادیث  همه" روش رئالیسم

 روش ،به ارزش علم نسبت تعارفاتهمه  با ؛کرد تأکید طبیعت ماورایخدا و  مستقیمخت اشن ضرورت بر

شناخت خدا  زمینهدانشمندان نواندیش مسلمان در  نظر و نمود؛ تحقیر را طبیعت تعقلی –تجربی  شناخت

. نامید !ون"یانداختن در برابر ماد "سپر و! به حنبلی گری" "رجعت حتی و تخطئهبه آفریده هایش را 

را به  وی هااحکام جزمی آن و ""اسالمیاصطالح  بهعرفان  و کهنبه منطق و فلسفه  وی شدید دلبستگی

 یدهللا ،زرگاناب مهدیمسلمان چون  نواندیشروشنفکران و دانشمندان  دیدگاهجدل با  وستیز  بیراهه

بر شناخت مستقیم خدا و  وی .... کشاندو. ریعتیش علی، الهوری اقبال ،طالقانی محمود سید، سحابی

پیش از او  یگرا ذهنفالسفه و عرفای از آنچه  بیشترگامی  راهاین  درآنکه  بی ؛داشت تأکیدغیب  جهان

؛ می رساند هطبیعالبعدمابه مرز  تنهارا  انسان سیناش طبیعتراه  کهگفت  می وی .بردارد ،بودند رفته

  ؟!است (غیب جهان) مابعدالطبیعهخدا و  مستقیمسایی ابه شن عالقمندآنکه او  حال

 استفادهدارد و از راه آفریده های او توان شناخت محدود خداوند را قرآن و مکتب پیشوایان، عقل انسان  در

 استخدا نمی توانسته  تصورانسان بدوی نیز بدون  ذهن ؛ حتیآن در این محدوده نیز ضروری استاز 

کشیدن گنجینه های  "بیرون و "بیداری فطرت خفته" همکارکرد وحی  گرایشی بجانب او داشته باشد.

www.takbook.com



~ 312 ~ 
 

اگر امکان شناخت  اما فعلیت بخشیدن به ظرفیت عقل انسانی در دریافت حقیقت هستی بوده است.یا  خرد"

از وحی و محدود خدا برای عقل انسان، وجود نداشت، این اندیشه هرگز در جهان انسانی وارد نمی شد؛ 

شک وجودی در نمی توانستند ا هستند، منکر خدشکاک و یا آنها هم که  ونبوت هم کاری ساخته نبود؛ 

پس برای انسان شناخت محدود خدا و تصور از آن نداشته باشند. تصوری که هیچ نمایند انکار کنند و یا 

 خدا در توان انسان نیستماهوی و  مستقیمکلی )انتزاعی( از مطلق یگانه هستی ممکن است؛ اما شناخت 

توان ساخت و درک انسان عقل که این سخن . 107بی پایه استدر این زمینه بکلی و عرفا  فالسفهو ادعای 

خداوند یک هستی مطلق باید دانست که ؛ ولی ، صحیح استدرامطلق )عام و کلی( را د انتزاعیمفاهیم 

بر  افزونو ؛ توان درک مفاهیم مطلق به معنی امکان درک هستی مطلق نیستمفهوم. یک است و نه 

بر ساخته است، محدود است.  یعلممسائل  حلرا برای  آنها انسان ، کهنیزمطلق  مفاهیم عینی درک این،

. بزرگ" نهایت "بی کوچک" و نهایت "بیچون  ؛ مفاهیمییمدر دانش ریاضی مفاهیم مطلق ساخته ا ما

که  آنچه یعنی فهمند؛ " میخیلی بزرگ "خیلی و خیلی کوچک" "خیلیم وانسانها از این دو مفه عموم اما

نمی توانند درک فرا بعدی از  انسانها کند. یم لی" متینها ی"به سمت ب ای"به سمت صفر" و  حقیقتدر 

)ساختار چهار بعدی  فیزیکیهرگز بر واقعیت  مطلقمفاهیم  این زیرا باشند؛ داشته "نهایت "بیمفهوم 

 ؛که فاقد بعد است "نقطه" .نمی شوند منطبق که انسان توان شناخت آنرا دارد( یجهان مکانی –زمانی 

جهان  در(، دارای طول و عرض) که دو بعدی است "صفحه" و ؛دارد (طولبعد ) یکتنها  که "خط"

توانمندی ذهنی محدود به واقعیت  باانسان بمثابه موجودی نسبی  ،بنابرین خارجی ندارند. وجودفیزیکی 

شباهتها  و)سلب محدودیتها  سلبیخداوند با روش را بشناسد.  خداو صفات ذات حقیقت نمی تواند فیزیکی 

 محسوسهستی  ؛ زیراپدیده های نسبی( شناخته می شود یعنیهایش  آفریده)شناخت  غیر مستقیماز او( و 

 : است حق صفات آینهمادی 

، به کیفیت و مکان شناخته نمی شود پس را در مکان و کیفیت آفریده است. مخلوقاتخود  او مکان و کیفیت ندارد؛ خدا

 ؛ زیراتعریف کردنی نیست . خداوجود اوست دلیلنظم هدفمند هستی . حواس شناخته نگردد و با چیزی مقایسه نشود به

 تجزیه پذیر نیست. خدا هر تعریفی محدودیتی در پی دارد و محدود ممکن می شود و ممکن هم ناقص و نیازمند است.

 گم ند،انمی م پنهان در خشکی و دریا و ،تر باال تاذره  ، ازای مخلوقاتش در میان زمین و آسمانصد ؛ زیراستشنوا خدا

  .(۵۹۶ ص شیخ صدوق، توحید امام رضا،) نمی شود و در هم نمی گردد

اینکه  ؛ کماعی بیرونی شناخته می گرددنیز به جهان واق شنوایی چوننه تنها ذات حق که صفات حق  پس

 تعبیر خداده اعلم و ار به خدا بر آب" "عرش و "عرش خدا بر "جایگاه ،"الهی "کرسیچون اشاراتی 

تک  تکنسبت برابر با می شود  دانستهمادی  یپدیده ها عمومیپیوستگی  همرهگذر  ازاست که شده 

                                                           
مکتب  دراز سوی دیگر  ؛ امانه جز او و دخته انااز یکسو می گویند که خدا را به خودش شن آنها عارفان در این زمینه متناقض است. ادعای 107

 یند؟! چیز خدا همهندارد و  وجود او" "جز ،وحدت وجود یا همه خدایی
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 خدا .بود جسم مکان" "نسبیتبر اصل  بنا شت،اد فیزیکیاگر خدا جایگاه  غیر اینصورت، در .دارد آنها

 امام صادق تفسیر. هر چیز دیگری است و ااو مقدم بر هستی آسمانه هستی ؛ چهذاتا در آسمان هم نیست

در این جهان  چیزی ؛خدا دور یا نزدیکند به چیز به یک اندازه همه: جالب است بسیار نامبرده اشارات از

ماده اولیه ) "آب"شریعت تکوینی خدا نخست بر  وو اراده  ؛ علمبه خدا نیست "نزدیک تر"یا  و "دور تر"

، آفرینش آسمانها با سپس ؛ و(۷۹۱ و ۷۷۸ ،۷۶۷ صفحات شیخ صدوق، )توحید می شد حمل (جهان خلقت

 :منتقل شد "آسمان" به کیهاندر  اوو فرمانروایی  ارادهو  علم مرکز خدا" یا "عرش

و شما  بشکافدزمین بلرزد و  انگهان امر کند()که  فراز شماست(اراده اش بر )ایمن شدید از آنکه در آسمان است  "آیا

سنگ  از بادی تندکه بر شما  اراده اش بر فراز شماست()ایمن شدید از آنکه در آسمان است  ؟ یابرد فرو خودرا در 

 ؛(۱۶ – ۱۷ ،ملک)است" دهی من چگونه  مزود است بدانید که بی ؟ پسبفرستد ریزه

س پروردگار اسپ برایآنانکه تسبیح کنان  ؛ و(داراده الهی هستن )مجریان کنند میرا حمل  عرش ( آنانکهسوگند به")

و دانش او همه چیز را در  مهردگاری که رایمان آوردند به پرو آنانکه برای خواهند میآمرزش  و خویش گرد آن آیند

از رنج دوزخ باز  آنها را ؛ واز راه تو پیروی کردند و برگشتند از نافرمانی خدا()بیامرز آنانرا که  پس بر گرفته است.

 .(۷ غافر،) دار"

  

 سیاراهنمای خداشن اصل

؛ مطلق خداوندی هرگز شناخته نشود ذات .شناسی پایه خداشناسی است جهان، یراستین اسالم فلسفه در

 یک تنها گیری دارد.بل اندازه اابعاد کمی و ق که استپدیده مادی  ،قابل شناسایی استانسان  برایآنچه  و

محسوس  مادی جهاناز میان آفریده هایش ) آنهم ؛ ودسترس انسان است در پی بردن به وجود او برایراه 

 :امام حسین بگفته گذرد. ( میپدیده های آن و

هیچ  )خدا در آسمان همانگونه پوشیده است که در زمین ؛ وعقلها پنهان است که از دیدگان از همانسان خداوند()"

در  یاز گذشته تاکنون برای خدا مکان بسیاری ؛ امااو را جست بتوانتا  ندارد بزرگ" "کیهانمکانی در 

  (.۲۴۴ العقول، صتحف ) "(!ستگاهی فضایی برای مشاهده پنداشته اندیآسمان و ا

نه  ودر مکان می گنجد  نه روح؛ نه و خدایی را تواند شناخت که نه جسم است ذاتانسان چگونه  براستی

؛ آنها ازدر درون پدیده هاست و نه بیرون  نه در جنبش است و نه در آرامش؛ نه زمان بر او می گذرد؛

 "جهانخدا و  ذاتآنکه امکان شناخت  با اما ؟برکنار است نیزمحدودیت  وکثرت  وهر گونه تعین  و از

 تیاقرار بدان ضرورو  ممکنآن  هستیمحدود  شناخت، انسان وجود ندارد برای جهان نامحسوس() غیب"

این ایمان رشد می کند و  در تنهاانسان را بعدی است فراتر از ابعاد فیزیکی ماده که  ؛ زیرااستتکاملی 
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پوییدن راه  وایمان  عقلی، تصدیقبا توسل به این  انسان .هدایت می کند مطلق"کمال "به سمت را  او

     .دجاودانه گردیابد و  ، تکاملرها شود "و تعین ماده محدودیتد نتخته ب"که می تواند از خداست 
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  ردهم:اچه بخش

  

   توحید

 

 

   انساندر واقعیت و در ذهن  خداذات  توحید

تا بنیادی  ذرات از جهانضرورت و هدایت شدگی و هدفمندی در پیدایش و تکامل  ،مباحث گذشتهدر 

اراده ای که آیا ید آپیش  نیزپرسش است این  ممکن نفی شد. هم تصادف و بی هدفیو  ؛گردید اثباتانسان 

و هدایت کننده  هستی بخش به تنهاییذات حق و تحوالت آن حاکم است، یگانه است؟ آیا  جهانکه بر 

، برای اثبات بخش دوازدهم() آمد جهانآنچه در اثبات هدفمندی و با خدا بودن بگویم که  باید است؟ جهان

 نظم و هدف واحدو منعکس کننده  واحدبهم پیوسته  سامانهیک که جهانی  زیرا؛ توحید نیز کفایت می کند

است که موجود  "محال لذا و ؛نیستقابل تجزیه  وذات مطلق کثرت پذیر  .است، یک خدا بیشتر نتواند داشت

ازلیت همزمان  نیزچند خدایی و  ،. بنابراین(۶۲ ص صدوق، شیخ توحید کتاب امام رضا،) ازلی دو تا باشد"

خدا نمی توانسته آفریننده چیزی باشد که از ازل : مردود است عقلبه حکم  بنا "خلقتاولیه  "مادهخدا و 

 قابلو نه در عقل  وجودیکه نه در واقعیت  ؛ یعنیدر ذات و معنا یگانه است خداوند .همراه او بوده است

   :اندآورده  وندبر یگانگی خداهستی شناختی  و عقلیبراهینی پیشوایان اسالم  وحکیم  قرآن است. تقسیم

با علم  خدایان این) همانا ،که ساخته ذهن انسان هستند( )خدایانی خدای یگانه بود جز خدایانی را (ها پدیدهآنها ) "اگر

 . پستباه می شدند (کشماین کش درها  جهان ومانده شده در آن هدفمند تنظیمو  آفرینشدر کار خود  متفاوت ارادهو 

 ؛(۲۲ انبیاء،) "می کنند وصف از آنچه )در باره اش( کل هستی() عرشمنزه است خداوند یکتا پروردگار 

تعیین  پیش ازبسوی اهداف )را آفریده بود  آنچهدر آن هنگام هر خدایی  چه فرزندی بر نگرفت و با او خدایی نبود؛ "خدا

است خدا از آنچه وصف  . منزهاز آنها بر برخی دیگر برتری می جستند برخی )در نتیجه اختالفات( ؛ وبرد می شده خود(

   ؛(۹۱، منونؤم) می کنند"

 پهنهدر )آثار ملک و تسلط او را  نیزو  آمدند، مینزد تو  او پیامبران همانااگر برای پروردگارت شریکی می بود، "

را توصیف کرده  خویشتنو صفات او را می شناختی؛ اما او خدای یگانه است آنچنان که خود  کارهامی دیدی و  (گیتی

 .امام حسن(به  رهنمود ،۳۱ نامه البالغه، نهج) در ملک او معارضی نیست" است.
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 (توحید)خدا  وحدتنشان دهنده  را "کمال آفرینش" و ،"تدبیر و نظم یگانگی" ،"پیوستگی" نیز صادق امام

 دوم، باب اول، مقصد الیقین، علم فیض کاشانی، محسن؛ ۵۸۶ ص شیخ صدوق، )توحیداست  دانسته

 علم) است کرده تعبیر" خدا اراده و علم حوزه" به ،است "باطن" که را" عرش" وی. (چهارم فصل

 پیدایش کار و ساز و حدود، جایگاه، نیز و آفرینش، بازگشت و آغاز که؛ (چهارم فصل هفتم، باب الیقین،

 اینگونهصادق از تفسیر خود  امام .سازد می مشروط و معین ضروری،کل هستی  در را ها پدیده پویش و

از این جهت است که قرآن در  ؛ وخداست یگانگی وصف و واحد اراده تجلی عرشنتیجه می گیرد که 

  .(۲۲ ،انبیاء) است نامیده "پروردگار عرش"را  ، خداوندنفی شرک

 ممکن: شناختی هم دارد جامعه –بعد تاریخی  یک( نهج البالغه ۳۱نامه ) علیامام شده از  نقلسخن 

هستی  مبدأ، از جانب پیامبر() استرا داشته رسالت الهی  وقابلیت پذیرش وحی تاریخ  در کهکسی نیست 

نه هیچ  ؛ وودش میکه از دو یا چند منبع به او وحی نکرد  بیانهیچ پیامبری  نهبه او وحی نشود؛ ولی 

اگر غرض از وحی هدایت مردم باشد، چرا این  آمده است. "خدایی دیگر"پیامبری گفت که از جانب 

برهانی  ،نمی بینند؟ برهان وحدتدر اینکار  ضرورتی خدایان و دیگراست  جاری مبدأتنها از یک  هدایت

است که  توحید تنها اینلذا  ؛ وانسان است و تاریخ جهان، علمیبر پایه شناخت  ختیهستی شنا وعقالنی 

پیوستگی عمومی  هم، مشترک پدیده های مادی بنیاد ،جهانقوانین ثابت و پاینده  و نظمکننده  تبیینمی تواند 

 مشابه، ذاتدارای  "خدایان"که  هم فرض این .باشدهدف واحد و از پیش تعیین شده آفرینش  و ،پدیده ها

 باشند، جهانکار آفرینش و هدایت  در هماهنگ کامالو اراده  خواست و ،کار ثابت تقسیم، یکسان صفات

غیر اینصورت  در است؛ گانگی چندشرط چالش  وو تغایر  ناهمسانی خیالی و اساسا بیمورد است. فرضی

اساسا نمی تواند بیش از یک خدا را  انسانذهن  منطقیساختار  .ی خود را از دست می دهداشرک معن

 بی معنا باید آنها به چیزی از یکدیگر متمایز باشند؛ وگرنه دوئیت "،خدا دو" با فرض وجود فرض کند.

 . خدایاز یکدیگر باشد آندو بازشناسی معیارکه سازد  سومی را الزم می اما این فرض، خدای شود. می

باشد. اما  آمده دیگریباشد باید از جانب  مشروطباشد؛ زیرا اگر  نامشروط و ضرور خودسوم نیز باید 

دیگر الزم ضرور  خود سوم نیز باید وجه تمایزی از آن دو داشته باشد؛ پس دو مطلقضرور  خود مطلق

 در صادق امام ...؛ و همینطور تا بی نهایت! )استداللند؛اگرد دو متمایز آناز  نیز راسومی می آید که 

 و ضرور )خودمطلق  هستیفرض وجود دو  ،برهانپایه این  . بر(۵۸۶ ص خ صدوق،یکتاب توحید ش

دانش و حکمت و مصلحت اندیشی  اگر حتیبی نهایت خدا می شود!  وجودمستلزم ذهن  در (نامشروط

تقسیم کار  وکردن  شور نفساساسا باید دانست که  باز ،فرض محال() را هم فرض بگیریم یکسان خدایان

از  است مطلق هستی که خداوند و بیانگر ناتوانی و نیازمندی است؛ آن هدایتو  جهانآفرینش  مسئلهدر 

به تقابل تباه کننده و ویرانگر  ضرورتا نیزتعدد خدایان با قدرت برابر  .دور است بهناتوانی و نیازمندی 
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 از هنقل شد سخنانو  آیاتآنها می انجامد؛ آفرینش تباه می گردد و هیچ پدیده ای به هستی در نمی آید. 

 اما .انسانبهتر  فهمبرای  انسانی و معادله قواست؛ ترجمانیترجمانی از جهان ، قرآن و نهج البالغه

 برابر یاراده هاو  مبادیدر تعدد ، چنانکه اشاره شد ؛ ونیز دارد ژرفتری یهستی شناخت بعدبرهان قرآن 

چیز جامه هستی نمی پوشد و بجانب  هیچ :ممکن نمی گرددحرکتی  واساسا حادثه  بخش و هدایتگر هستی

چنانکه اگر  کم بر جهان مبتنی است؛احهدفمند  وبرهان بر نظم عینی  این نمی شود. هدایت یهدف معین

 تنها، یک علت با چند معلول نسبت برابر داشته باشد، 108در یک سامانه طبیعی یا اجتماعی و نفسانی

 یابد. هستیو معلول  زندهم بر  راتعادل ایستا  واین توازن تواند  میدخالت و وساطت یک عامل خارجی 

موجود بود، نسبت برابر آنان با هستی بالقوه و امکان آفرینش آن اساسا  آفریدگاراگر در هستی نیز دو 

را ایستا  تعادلآفرینش ماده می شد. کدام عامل سومی می توانست این بنگ و  بیگمانع از فعلیت یافتن 

کار  باز آفریدگار است، خودآن عامل هم شود که  فرضبر هم زند و نسبتهای برابر را تغییر دهد؟ اگر 

در  آفریدگارکه با وجود دو شود  فرض مشروطآفرینش هستی به عامل چهارم می کشید، و اگر نسبی و 

 هستی اساسا امکان وجود نمی یافت. 

 . نیزدنگردان میقانونمند  و نظمم رات آن او حرک ندماده سوار بر طبیعتچهارگانه  نیروهایدانیم که  می

کیهانی  هستهنخستین یا  ذره بهمراه ""انفجار بزرگاز  پس قالب یک ابرنیرو درمی دانیم که این نیروها 

 مستولیآغاز آفرینش ماده بر آن سرضرورت از  و نظمآنستکه  یعلم نظریه این فلسفی معنای .مدندآ پدید

 و آن میان آفریدگار دربینی شرک که  جهان برخالف ،بنابراین واحدی دارند. أماده و نیرو منش ؛ واست

نوین  علوم ،بدینگونه و ؛آنستهدایت کننده  و پروردگار همان جهان آفریننده، می افتد جداییپروردگار 

   نشان داد. تموافق توحیدی بینی جهانبا کرد و  ترسست  را شرکجهان بینی  پایه نیزفیزیکی 

که کل هستی  دانستیم همچنین ،و مرتبط با آن بعدی مباحث و ،جهانآفرینش و گسترش  جریانبررسی  در

 طبیعیهای گوناگون  پدیده ؛ واستهم پیوسته  هو ب ، هماهنگواحد ای سامانه کیهان بزرگ() مادی

 یو تداوم وجود ءای که بقا بگونه ؛میباشند با یکدیگر وجودیت ضروری امناسب ودارای بنیاد مشترک 

از ساده تا پیچیده را بهم جهان  اینکه همه پدیده های  هدفمندییگانه  نظم یکدیگر را تضمین می کنند.

 در طبیعتپایدار  و ناپذیر گسست وحدت درونیعبارت دیگر  به ، وهماهنگ می کند و دزنپیوند می 

هم یکی  کیهان()آن دارد؛ هستی مادی و پروردگار  حکایت از وحدت آفریننده ،خود کارکردو  هستی

نخواهد  آن نیز یکی بیشترکننده  هدایت (، واز زوال و فروپاشی)دارنده  لذا آفریدگار، نگهبیش نیست و 

   .استقابل تجزیه و تقسیم  انسانیو نه در عقل  واقعیتخداوندی نه در  ذات ،بنابراینبود. 

                                                           
 .زند هم برآنها  ازیکی  بسود را توازن این بیرون از نیرویی هنگامیکه تا د؛نشو می انسان گزینش مانع برابر کامال های انگیزه 108
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، انسان با شرک و بت پرستی آغاز کرده است؛ از پرستش ها ماده گرایان از تاریخ جهان بینیدر تبیین 

سپس عصر ادیان توحیدی  .حیوان و انسانماه و خورشید و ستاره و آتش تا پدیده های شگفت طبیعت چون 

فرا رسید و پیامبران دعوت به پرستش خدای یگانه کردند؛ در عصر فلسفه، توحید استداللی جایگزین 

 عوامانهاما این تبیین عصر علم، ماده گرایی جایگزین اندیشه دینی گردید.  دین تعبدی شد؛ و سرانجام در

هزاران سال پس از دعوت توحیدی ابراهیم  .با واقعیتهای تاریخی سازگار نیستبهیچ وجه  ،ماتریالیستی

نیرومند تر، بسی خود ادامه داد؛ توحید استداللی ابراهیم و محمد و علی حیات نیز شرک و بت پرستی به 

پیشینه ماده گرایی هم، که ؛ و استداللی افالطون و ارسطو بوده استخداشناسی غنی تر و ژرف تر از 

نه با علم که با سرمایه داری تقویت شده بود، و در عصر نوین نیز  داشتدر چین و هند و یونان تاریخی 

جایگزین در جوامع انسانی نست حیله های غربیها و زور و خشونت مارکسیستها نتوابرغم ترفندها و 

 پژوهشهای اما فرو ریخته است!پرتو پیشرفت علم  درسست آن  هایامروز نیز پایه  ؛ ودین گردد

، نشان می دهد که شرک و بت پرستی زاییده تشبیهات گاهدر نقطه مقابل این دید درست ،تاریخی موشکافانه

د؛ تقدم عصر توحید بر عصر ثنویت را نشان دا ماکس مولراست.  شناسیساده انگارانه انسانی در خدا 

گرایش  از که می شود دیدهتعالی میک الهیات  وای برتر دخ یک ادیان شناخته شده شرک، همه در زیرا

و توحید  شرک آغاز تابش وحی و ظهور ادیان توحیدی )ابراهیمی(، از می کند. حکایت پیشینتوحیدی 

از این  چهارم دفتر در بحث این) .بهم تبدیل شده اند ، پیوستهو رفتار انگیزهدر  و ،نیایشدر جهان بینی و 

 .(می شود پیگیری مجموعه پژوهشی

 واز دو بعد عملی  همچنین .صفاتیذاتی و توحید  توحید :داردهستی شناختی  و نظری بعد دوتوحید  اما

    .عبادیو  اخالقی() رفتاری : توحیدبرخوردار است اجتماعی –انسانی 

 

 صفات خدا

 ت او با جهان و انسان بر می گردند:امناسب وصفات  به یگانه خدایپرسشهای عقلی پس از اثبات وجود 

ابدی به مخلوقات خود نزدیک است یا دور؟ چه صفاتی  –و ازلی  (بعدی فرا)آیا این ذات مطلق نامحدود 

مجبورند یا مختار؟ آیا صفاتش عین مخلوقات در برابرش و دیگر  انساندارد و چه صفاتی ندارد؟ آیا 

اراده  بهجهان  هدایتو  تنظیم؟ آیا حادث یاقدیم است  صفاتآیا  دیگربعبارتی  ؛ وذاتش است یا زائد بر آن

با عدالت او جمع  اومهر  آیا اراده اش تغییر پذیر است یا نه؟ آیامستقیم است یا بواسطه علل و اسباب؟ او 

انسان  تعقلی –شناخت تجربی بر خداشناسی انسان نهاده و  مرزهاییآنکه  باو... قرآن حکیم  می شوند؟
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را گشوده  محدودخداشناسی  همانراه ژرف اندیشی در  است، کرده آغازجهان مادی محسوس  ازرا 

 است و آنرا بر کلیت هستی و کلیات عقلی بنا نهاده است و نه بر پدیده ها و قوانین خاص:

 صفاتپس بخوانید او را بدان )نامها(؛ و واگذارید آنها را که در نامهای او دست می برند ) "برای خدا نامهای نیکوست؛

 (؛ ۱۸۰تحریف می کنند(؛ بزودی جزای آنچه انجام می دادند را می بینند" )اعراف، او را 

بالقوه ی اپدیداره ؛"هللا همانی است که جز او خدایی نیست؛ دانای غیب و آشکار است )جهان محسوس و نا محسوس

و بالفعل(؛ اوست بخشنده و مهربان؛ همان خدایی که جز او خدایی نیست؛ پادشاه پاک )از گناه و ستم(، صلح جو، امان 

مهر و  صفاتتوحید ) دهنده، نگهبان، بزرگوار، فرمانروایی شایسته بزرگی، پاک است خدا از آنچه شرک می ورزند

 (؛ ۲۳و  ۲۲" ) حشر، (دانایی و عدالت و گذشت و اقتدار

گشاینده و داناست" که همانجاست! همان خدا  خداجهان از آن خداست؛ بهر جهت که روی آورید،  مغرب و "مشرق

 (؛۱۱۵)بقره، 

 انعام،) "نیست( جدامهر و دانایی او از هم ) و آگاه است بخشندهاو  ، ویابددررا  چشمهااو  ولی نیابند؛دراو را  هاچشم"

 ؛(۱۰۳

خدایی نیست جز او که زنده و پاینده است؛ او را خواب و سستی فرا نمی گیرد؛ از آن اوست هر آنچه در "هللا همان که 

شراکت امور هستی  در هم پیامبرانآسمانها و زمین است؛ کیست آنکه نزد او به شفاعت برخیزد، جز به اجازت او )

(؛ علم دارد به آنچه در پیش روی آنها )مردم( است )گذشته و حال( و آنچه از پس آنها در آید )آینده(؛ و کسی فرا ندارند

اقتدار او آسمانها و زمین را فرا گرفته است و )اما( و  عملنگیرد چیزی از دانش او را، مگر به خواست او؛ حوزه 

 (؛      ۱۵۵بس واال و بزرگوار" )بقره،  و اوستنیست؛ نگهداری آن برایش گران و خسته کننده 

"از آن خداست آنچه در آسمانها و زمین است؛ )پس( اگر آنچه را که در دلهای شماست آشکار یا پنهان سازید، )تفاوتی 

نمی کند( خدا شما را بدان محاسبه می کند )چون همه چیز برایش آشکار است(؛ پس بیامرزد هر که را خواهد )و شایسته 

و ادانایی ) آن باشد(؛ و او بر هر چیزی تواناستبایسته  وباشد(، و در رنج افکند هر آنکه بخواهد )و شایسته سته بای و

 (؛۲۸۴" )بقره، است( راهتوانایی هم با

؛ و نزد اوست اراده او مطلقا آزاد است() "محو و نفی می کند آنچه را خواهد و اثبات و محقق می گرداند آنچه را خواهد

 (؛ ۳۹(" )رعد، پیوسته است علمشبه  او "؛ ارادهلوح محفوظ"کتاب )مادر 

 (؛۳" )حدید، چیزی از حوزه علم او بیرون نیست() "اوست اول و آخر، و ظاهر و باطن؛ و اوست دانای همه چیز

قابل  غیرنزدیکی ) به او نزدیک تریم گردن ما از رگ و آنچه در درونش می گذرد باخبریم؛ از و انسان را آفریدیم "همانا

 (؛۱۶ ق،) "ها( واسطه نفی –انسان تصور خدا به 

 (؛ ۲۱معلوم آنرا نمی فرستیم" )حجر،  اندازه به ؛ ولی جزماست"و خزائن همه چیز نزد 
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داند؛ و هیچ برگی )از  می اوست؛ کسی جز او بدانها علم ندارد؛ و آنچه را در خشکی و دریاست "و کلیدهای غیب نزد

د جز آنکه او از آن آگاه است؛ و نیست دانه ای در تاریکیهای زمین، و نه تری و خشکی، مگر آنکه در درخت( نمی افت

 (؛ ۵۹" )انعام، (را نیز همچون کلیات در بر گرفته است جهانعلم خدا جزئیات ) کتابی آشکار )کتاب علم خدا( ثبت است

)نظم و تدبیر امور هستی( شریکی ندارد؛ و نه از سر بر نگرفت و در حکمرانی  "و بگو سپاس خداوندی را که فرزندی

 (؛۱۱۱ضعف و بیچارگی سرپرستی دارد؛ )بنابراین( او را بسیار بزرگ بدار" )اسراء، 

گرفته ی از ذات او سرچشمه نمخلوقهیچ )زاید  می نه بی نیاز است )و همگان نیازمند او(؛ خدا ؛تاستخدا یک "بگو

؛ سرچشمه ای ندارد و علتشده است )ذاتی است مطلق که هستی اش  هنه زادو  فلسفه وحدت وجودی( نفی = است

 پس علت جهان است؛ خدا اگرکه  یاناستدالل ماده گرا نفی = نباشد نیاززاده و آفریده می شود که یکتا و بی  وجودی

 ؛سوره توحید() "نیست کسی همتای او  !(؛ وعلت خدا چیست؟

 ند،انمی م پنهان در خشکی و دریا و ،تر باال تاذره  ، ازصدای مخلوقاتش در میان زمین و آسمان ؛ زیراستشنوا خدا"

   (.۵۹۶ ص شیخ صدوق، توحید امام رضا، – درک هستی شناختی صفات خدا) نمی شود و درهم نمی گردد گم

کورکورانه  برای پذیرش ،مسیحیان تثلیث همچونبی تردید احکام عقلی قرآن در زمینه خدا شناسی، 

   نیست؛ امر به تعمق و تدبر در آنها شده است:

 (؛ ۲۴؟" )محمد، نهاده شده است"آیا در قرآن اندیشه نمی کنند؟ یا بر دلهای آنان قفل 

 (. ۲۹"نامه ای است فرخنده که آنرا بسویت فرستاده ایم؛ تا در آیات آن بیاندیشند؛ و خردورزان یاد آور شوند" )ص، 

 ؛نداوی بیانگر صفات که ؛ نامهایی(۴۳۱ ص نام است )توحید شیخ صدوق، ۹۹را  خداوند ،امام علی بگفته

خداوند  نامهایتحریف کنندگان  .باشند می جهان و انسان با تعیین کننده کیفیت رابطه خدا هم خداو صفات 

نمونه های تاریخی  در این زمینه و؛ در پی بستن راه خدا و به بندگی گرفتن بندگان خدایند (۱۸۰ ف،اعر)ا

خاص  تأکید :است حقتوحید صفات نظری یا عملی  نفیکار آنها نیز  ویژگیپیش و پس از اسالم بسیارند. 

بر نیازهای سیاسی و اجتماعی  ؛ بناگرفتن دیگر صفات هدیدادادن یا ن از آنها و کم بها یبر یکجداگانه  و

 !ف کنندهیتحر

می گیرند و  خدارا همتای پست تر  عناصر مشرکانکه  داردمی بیان  را حقیقتسوره بقره این  ۱۶۵ آیه

راه  بستننیز  ستمکاران شرک انگیزه .ستمگرندلذا  و، می برند باالدوستی خدا  اندازهدوستی آنها را در 

 :است یدهبیان گردسوره اعراف  ۱۸۰ آیهدر  که روش آنها نیز همانست و خدا بسوی مردمان است؛

یا اطالق آنها به  و فراموشی سپردن برخی دیگر؛ هبر برخی و ب کیدأت ؛یخداوند صفاتنامها و  تحریف

ستایش  ودوستی  الیقبسا  چه ند،ریگ میهمتایان خدا در دوستی و ستایش  "ستمگران"آنها که  دیگران.

و پیشوایان حق و  خدا پیامبران ،وطن و فرزند، زن و مادر، پدر نه در اندازه خدا: هستند؛ ولی هم
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از پویش بسمت  را انسان آنستکه باال بردن دوستی آنها را مصداق شرک و ستم می کند، .. آنچهعدالت.

 و آن پایین تر از خداست؛ ارزش چه و هر که باشد، ، هر""محبوباین  ؛ زیراددارمی  بازکمال مطلق 

 ،طالقانیمحمود  یدس)خدا قرار ندهد  ایآنستکه هیچ چیز را در دوستی و ستایش همت شایستهبرای انسان 

پایان ناپذیر انسان جز با برتر دانستن خدا در دوستی  تکامل راه .(۳۶ – ۳۷ ص ،۲ جلد پرتوی از قرآن،

   .می باشد کمال مطلقتنها خدا  زیرا گردد؛ نمی هموار و ستایش،

آیات در قرآن واژه حق عموما به آنچه که منطبق بر واقعیت است گفته شده است؛ اما در برخی از 

 منحصرا به ذات خداوندی اطالق شده است:

 (؛ ۳۲"اینست هللا پروردگار بر حق شما؛ از پس حق چه چیزی جز گمراهی است؟ پس به کدام سو می گرایید؟" )یونس، 

 (؛ ۴۴"در آنجا )ثابت شد( والیت از آن خداست؛ آن حق که بهترین است در پاداش و فرجام" )کهف، 

 (؛ ۶ق است؛ اوست که مردگان را )دوباره( زنده می کند و بر هر چیز تواناست" )حج، "این از آنروست که خدا ح

"این از آنروست که هللا حق است؛ و هر آنچه جز او )به خدایی( می خوانند باطل است؛ همانا هللا بزرگ مرتبه است" 

 (؛۶۲)حج، 

 (. ۲۵خدا حق آشکار است" )نور، "آنروز خدا جزای ایشان را به حق پرداخت می کند؛ و خواهند دانست که 

 . می شود حقبرابر با  خداونددر جایی که سخن از حقیقت واحد حاکم بر کل هستی است؛ 

آیا صفات خدا عین ذات اوست و یا زائد بر ذات است، از رابطه میان ذات و صفات خدا، و اینکه 

اما پیش از ورود به این مبحث باید بوده است. مسلمان موضوعات نفس گیر در میان فالسفه و متکلمان 

، آیا اساسا عقل انسانی توان از دریچه معرفت شناسیحدود توانایی عقل انسانی را در این زمینه سنجید. 

این پرسش و ورود به حوزه صفات الهی را دارد؟ آیا می تواند دریابد که ذات حق چه صفاتی  بهپاسخ 

دارد و چه صفاتی ندارد )صفات ایجابی و سلبی(؟ آیا می تواند دریابد چه صفاتی شایسته ذات یکتاست و 

 ..آیا. وچه صفاتی نیست؟ 

برای  ماصفاتی هم که لذا  ؛ و(۱۱ ،وری؛ شلیس کمثله شئ)ذات خداوند را نمی توان به چیزی تشبیه کرد 

 .تشبیه()بزرگ نمایی شده است  که برگرفته از صفات مخلوق استیا می فهمیم  ودر نظر می گیریم  خدا

هم آمده است که هر آنچه از خدا در ذهن خود تصور می کنیم، آن خدا نیست اسالم پیشوایان در احادیث 

صفات خدا در قرآن را هم باید از آنچه ما از آنها می فهمیم جدا سازیم.  حتی ؛ وو تنها ساخته ذهن ماست

بشری  توصیفهایوجود نقص در  بیانگر می سازد، با "سبحان" و "تعالی" متصفرا  آیاتی که خداوند

که از خدا  )صفاتی سلبی انسان توان درک صفات کهاین باورند  بر نمتکلما بیشتراین باره  در. است
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را دارد؛ ولی  (...پذیری و رؤیت ،نقص ناپذیری، تؤبه ،، نیازمندیشوند چون جسمانیتبرداشته می 

 (و...پایندگی و  عدالتو  توانایی وعلم و  مهرثبات می شوند چون اخدا  برایصفاتی که ) ثبوتیصفات 

پا را فراتر  برخی اما دارد. وجودو خطر تشبیه در کوشش برای فهم و تصور صفات ثبوتی  را نمی فهمد

د انسان نمی تواند تشخیص دهد خداوند را چه صفاتی بایسته و شایسته است و چه نمی گویو  گذاشته

اینان . بود( روایاتو آیات  ظواهر) "تابع شرع"تنها باید در این زمینه لذا  ؛ وصفاتی از خداوند دور است

سفارش  تقلیدبه  و باز می دارند نیزدر آیات و احادیث مربوط به خدا شناسی را از اندیشه و تعقل انسان 

از آموزه های توحیدی  انحراف پیشگیری جهتشناسی راهنما در زمینه خدا  احادیث و آیاتاما  می کنند.

عجز و و اعالم  تحقیق و تفکر کردن ممنوع نه است؛ راه این درانسانی  عقلتوانایی  مرز و حد تعیین و

 . هستی انددو منبع مکمل کشف و فهم حقیقت  عقلو  وحی. خدا شناختدر  مطلقناتوانی 

 در سنجش دیدگاههای فوق باید گفت:

و عقل انسانی هم هرگز نمی تواند به  ؛نمی توان تشبیه کرد ای( حقیقت آنستکه خداوند را به هیچ پدیده ۱

بری باشد و کال اما این بدان معنا نیست که خالق از صفات مخلوق کنه ذات و صفات حق پی ببرد. 

است؛ بل تجربه اق همانسان  درخدا خالقیت  وعدالت و  مهردانش و حکمت و  نمونه، برایلعکس. اب

صفات در موجود مطلق )خدا( و موجود نسبی )انسان(، کیفی است؛ در ضرورت و امکان، این تفاوت 

خدا ذاتی است و ناگزیر  صفات در بالذات و بالغیر بودن است.و در قدمت و حدوث، در تناهی و التناهی، 

 خداوند ،باشند اگر صفات حق حادث ؛ زیراتغییر ناپذیرند ابدی( و – )ازلی جاودانه قدیم و همچون ذات او

تغییر حالت  باحق هرگز  صفات ،بنابراین. بود خواهد پیش از آنها ناقص بوده و ناقص هم الزاما حادث

 صادق امام و؛ شود میخدا ن درتغییر حالت  مایه" خدا خشنودی و خشم" مثال، برای نیست. همراهدر او 

دوستان  ؛ زیراخدا به خشم و خشنودی خدا تعبیر می شود دوستانو خشنودی  : خشممی گوید آنتفسیر  در

از  خالقشناسی  باز غیر اینصورت، ؛ در(۳۶۵ ص توحید شیخ صدوق،) ندیاو سویخدا راهنمایان ب

از آنجا که صفات نامبرده در انسان نسبی، حادث و محدود است، اضداد  ،همچنین نبود. ممکن مخلوق

صفات نامبرده  چوننیز در انسان مجال بروز می یابند؛ ولی  یکنواختینادانی و جهل و ستم و  یعنیآنها 

در بینش  نیست. موجودخدا  ، درهستی مطلق استو  کمالبر می گردند و خدا  کمبودو  نقصبه  اخیر

پدیده ای  هیچ  با(؛ اما ۱۱ ،؛ شورالیس کمثله شئذات حق )خداوند یکتا( را مثل و مانندی نیست )توحیدی، 

نشان دادم  پیشتر ند. ا "اهل تنزیه" میان خدا و انسان تضاد برقرار ساختهحالیکه  در هم در تضاد نیست؛

ضدی بر خالف پندار دوگانه پرستان،  ،یکی بیش نتواند بود؛ پس ذات یکتا جهانکه آفریننده و گرداننده 

 اندیشمندانیبر خالف پندار  ،و انسان( طبیعت) آفریده استذات یکتا "در میان خدایان" ندارد. آنچه هم 

 . ند، نه اضداد اوهست مخلوقات آیات خداوند. از جنس او نیستند ؛ چوننمی توانند ضد او باشندهگل، چون 
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( عقل انسان توانایی تولید مفاهیم عام را دارد و لذا شناخت محدود یگانه هستی مطلق نیز از توان او ۲

اما آموزه های قرآن و پیشوایان توحید عقول انسانی را برانگیخته و به شناخت محدود بیرون نیست. 

یک نگاه  در است. گرداندهممکن  نیز راشناخت صفات خداوند  ؛ واست کردهممکن خداوند راهنمایی 

 .شوند می حق صفات آینهنظم حاکم بر آنها  و مادی های پدیده، تعقلی – روش تجربیهستی شناختی، و با 

به همه شئونات هستی را ، و از هر تعین و محدودیتی آزاد است استهستی مطلق حق که یکتای ذات 

 .؛ یعنی خدای هستی همه کماالت هستی را دارا می باشدهم می شود کمال مطلقدارد و لذا نحو اکمل 

نیرو، آفرینندگی، دانش، چون  صفاتیند خود فاقد آن باشد؛ پس اآغازین یک کمال نمی تو أو مبد أمنش

انسان نهاده شده است،  آنها متکاملترینبویژه در مخلوقات و  در... که  و زندگی ،مهر ،عدالتحکمت، 

 بگفته. نمی دهد راهآنها  اضداد بهای که  ؛ بگونهموجود استنامحدود  وبصورت مطلق  آنهاخالق در 

 :امام صادق

است که نادانی در آن موجود  دانشی است که مرگی در آن نیست؛ حیاتی در آن راه ندارد؛ تاریکی است که "خدا نوری

است که دروغ در آن وجود  نیست؛ صداقتیاست که ستمی در آن  عدلی آن راه نبرده است؛ به است که باطل حقی نیست؛

ای و  ستاره ، نهماهی و نه خورشیدی نه شبی و نه روزی، نه و نه آسمانی، زمینیکه نه  آنگاهچنین بوده  ... اوندارد

 . توحید شیخ صدوق( نقل از هشام بن سالم، )به شت"ابارانی وجود د نهنه بادی و  و نه ابری،

 ؛ وشود میبه نسبت درجات تکاملی آنها دیده  هایشآفریده  درمطلق  هستیکماالت نمایه ای از  و سایه

که در کلی و جزئی مثال دانش  .داردخود هدایت کننده  وهر کمال و کارکردی را از هستی بخش  جهان

شگفت انگیزی که سراسر های ؛ نیروبخود بصورت مطلق آن برای خدا اثبات می شود انسان است، خود

ست؛ هاد که آفریننده آننارد حکایتناپذیری  تغییرو  استوار ارادهد از نخود دار فرمان زیرهستی مادی را 

 جهاناز نظامات دقیق و شگفت انگیز  ،تعقلی –تجربی  شناختروش  باو  سیهستی شنا دانشدر  و...

پایان  در؛ و بریممی پی اعلی  حد درآفریدگار و پروردگار آن  ...و و مهر اییبه دانش و حکمت و توان

 . دیر"ق"انه علی کل شئ ؛ "انه بکل شئ علیم": که ذات حق کمال مطلق استمی فهمیم 

 

 ذات و صفات خدا  توحید

 این صفات چندگانه توانند بود؛ چگونه ،ناپذیر است جدایی ذات او ازصفات حق  اگر که دتوان پرسی می

 و تواناییو عدل و علم و  مهرای چون  چند گانه ظاهرا صفاتبنیاد  اما آنکه ذات حق یگانه است؟ حال

چند نیز  راانسانی  نسبیارزشهای  حتییک بعدی  دیدگاههایت. ذات اقدس او یگانه اس همچونگذشت 
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صفات  اما .اندنیز از این چندگانگی در امان نم خداوندیصفات مطلق است که  طبیعی و؛ 109می بینند گانه

 همانبنیاد یکی و  خدا در توانایی وو دانش  داد و مهر همانند هم خواهند بود. یافتنخدا در تحقق و عینیت 

 در ذات دتوحیمنطقی  نتیجه خدا به صفات جدا از هم با توحید ذاتی سازگار نیست. نیاز .ذات یکتای اویند

 در عملیو  توحید اجتماعینیز به  خداوندیدر صفات  توحید ؛اوست در صفات توحید ،خداوندی مطلق

برای انسان )یک بعد عملی  و نظری بعد سه ،یآنقر توحید ،بنابراین .گردد میرهنمون جهان انسانی 

 دارد: جو(کمال 

 ؛نیستتجزیه  قابل "انو عارف "فالسفهپندار  برخالفخدا  و خدا یگانه است؛ ذات (۱

 ند؛ا درونی دتحوو کارکرد در  معنادر  حق صفات و نیست؛ وندمیان صفات خدا تناقضی (۲

 ؛ذات اوست از ؛ بلکهبعبارتی صفات زائد بر ذات نیست و ؛تخداوندی با صفاتش یگانه اس ذات (۳

 جهت خدایی )کمال مطلق( در باید نیزموحد  انسانفردی و اجتماعی  رفتارو  اندیشه مبانی ،بنابراین (۴

           . خالص گردد و یگانه

اصول  امام علینهج البالغه به خداشناسی اختصاص دارد؛ که در آن  آغازینخطبه  ازنخستین فراز 

و انسان  جهاننیرومند و مبتنی بر شناخت منطقی و چهارچوبهای آنرا به روشنی و با راهنمای خداشناسی 

 ترسیم کرده است: 

قرار نگیرد... مشخص ؛ و در زمان قابل شمارش و سرآمد 110و توصیف نگردد که صفاتش در حدود نگنجدخدایی "... 

اوست، و کمال توحید )یگانه دانستن(  آغاز دین معرفت اوست؛ و کمال معرفت تصدیق اوست، و کمال تصدیق توحید

زیرا هر صفت گواهی می دهد از اوست، زائد بر ذات( و  مغایر)صفات نفی اوست، و کمال اخالص )عمل( برای اخالص 

در باره خدا، صفت و موصوف یکی )حال آنکه است صفت جز ؛ و هر موصوفی گواهی می دهد که استموصوف جز که 

ساخته؛ و هر قرینه است؛ صفات عین ذات است و زائد بر آن نیست(. پس هر که خدای سبحان را توصیف کند، برایش 

و هر که دوگانه اش انگارد، دارای اجزایش دانسته؛ و هر که دارای انگاشته؛ گانه سازد، او را دوقرینه برایش که 

پیشی پدید نیامده است )حادث نیست(؛ نیستی بر هستی او است و و قدیم ازلی )خدا( ل است؛ ... اجزایش بداند، به او جاه

و است ولی نه به بیگانگی از همه موجودات غیر ؛ و پیوستگی است ولی نه به یگانگیهمه موجودات ؛ با نجسته

تکاپو نیازمند )همچون انسان( بی آنکه و انجام دهنده امور(  سازنده پدیده هافاعل است ))جدایی و دوری(؛ گسیختگی 

)بی  آفریده هایشاز برداری تصویر نیاز به بدون بصیرت دارد بینش و ( عالمو پدیده های باشد؛ )بر امور و ابزار کار 

ماده ازلی نیست( بدون ماده پیشین؛ پس آفرید )چیز  هیچرا از  جهان... چشم و ایستگاه مشاهده است(ساختمان نیاز از 

                                                           
  .ششم بخش علی و ستون پایه های سیاست حق مدار"، "اماماین باره نگاه کنید به کتاب  در 109

 
خ یتوحید ش) از آفریده شناخته نمی شد" آفریدگار بنا بود خداوند وصف شود، "اگر امام کاظم . بگفتهوصف ناپذیر است اساسا بنابراین، خداوند 110

  گریزی نخواهد یافت. تشبیهاز  و برترین آفریده خدا هم او را همانند خود وصف خواهد کرد. (۴۰۹ ص صدوق،
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گیرد... پدیده ها را پس از هستی بخشیدن به مدار و آفرینش را آغاز کرد بی آنکه )همچون انسان( از فکر و تجربه بهره 

زمان سپرد و میان پدیده های گوناگون و متضاد، تعامل و هماهنگی برقرار ساخت؛ هر کدام را سرشتی بخشید و آنرا 

و بر حدود و جوانب و کارکرد و آثار و ا پیش از پیدایش آگاه بود ضرورت وجودش گرداند؛ در حالیکه به همه پدیده ه

                                               خطبه اول نهج البالغه(از آنها اشراف داشت... )انجام 

که پرورده ای  "زمانی "؛در پایان همه پایانهاست وهمه آغازها  آغاز "درخداوند  اسالم، توحیدیخدا شناسی  در

که شنیدنی  زمانی عالم بود؛ او که علم نبود، "؛ "زمانیبود آفریدگار که آفریده ای نبود، .. زمانیبود. پروردگار نبود،

. صدوق( شیخ "توحید"شیعه در کتاب  پیشوایانسخنان  از) "...بینا بود او نبود، دیدنی شنوا بود؛ او نبود،

 کار موضوع و نه به، دارد نیازابزار  بهآن نه  کارکردمی گردد که  بر مطلق هستیحق به ذات  صفات

نیازمند دستگاه شنوایی و بینایی جانداران  همچونشنوایی و بینایی خداوند نه  مثال .است ( وابستهابژکت)

 :؛ زیراها و دیدنی ها وابسته است شنیدنیو نه به  ،است

. سازنده ناممکن است ، درهر آنچه در آفریده ممکن است و آفریدگار یافت نمی شود؛ ، درموجود است آفریدهدر  "آنچه

 (.۶۱ ص ،منبع همان امام رضا،) و حرکت به خداوند راه نمی یابد" سکون

 

 اراده

 یا از ذات است آیا بوده است: مسلمانمقوله های بغرنج در میان متکلمان  ازخدا به اراده اش نیز  نسبت

خدا جدا  ازخدا را  متکلمان، اراده عموم.. .و ثابت است یا متغیر؟ ؟ آیاقدیم است یا حادث آیا ؟صفات از

زمان  متکلم بزرگ سلیمان مروزیمباحثه طوالنی با  یک در رضا امام .دانستندقدیم می و آنرا  کردهن

 درای که سلیمان  بگونه ؛ساختروشن و نمایان  بخوبیو بیرونی این دیدگاه را  درونی تناقضات ،خود

چنین  هدیدگاه توحیدی امام رضا در این زمین چکیده !سخن خود را تغییر دهد شدبارها ناچار طول مباحثه 

 است:

 کاربه  اراده صفت نیست و ؛ ولیخدایند ذات از( ..و. توانایی ،دانایی شنوایی،) صفات با صفات خدا تفاوت دارد: اراده

 پیوسته اراده می کند و نیرو، خدا اراده قدیم و ازلی نیست. پس آنجا که خدا هر لحظه در کاری است؛ از بر می گردد.

 ؛است اراده کننده پیش از اراده بوده ، وکننده غیر از اراده است اراده و آفرینشی پدیدار می گردد. دگرگونی ،جنبش

هر  زیرا آفریده باشد؛ ، بایداگر اراده به کار بر می گردد پس کاری انجام می دهد نیز غیر از خود کار است. آنکه چنانکه

که چیزی  هنگامی اما ؛بجای خود خواهد بود علم شود، نفیمعلوم  اگر .است صفتجدا از  اراده کاری آفریده می شود.

 پس باشند؛ ، حادث میفیکون( کن) دحق هستن اراده ه ازآمدبر هها ک پدیده ای در کار نخواهد بود. اراده اراده نشود،

 و ؛باشدازلی  باید نیز ، جهانازلی باشدده و ناراده کن همان اراده اگر خداوند است. غیر ازاراده ازلی و قدیم نیست و 
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توحید شیخ ) اراده ها متفاوتند چون کننده متفاوت می شود؛ اراده بر این، افزون ازلیت دو موجود محال عقلی است.

 .(۱۰۷۶ص  از صدوق،

 دست": بود که می گفتند انبا دیدگاه یهودی کاملتطابق  درسلیمان مروزی  چون مسلمان" "متکلمان باور

 است یهر لحظه در کار خداکه  گوید می قرآن ؛ ولیخداوند از کار دست کشیده است() "خدا بسته است

  ...هدایتو  تنظیم و کار آفرینش ؛ در(۲۹ الرحمن،)
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