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 مقدمه

 رسآله ای است از برداشت تحلیل هستی و ذهن 
 
صرفآ

ی م اندیشه هآی شخصی خویشتن فراخوردهآی  ی که از 

فراخوردی که از مطآلعآت، تحقیقآت و اندیشه هآی  بآشد.

 برخوره ی شب هآ و روزهآی  ی که در طی بیش از یک دهه

وجود و هستی ام افتآده اند و مدام چون َکک هآی  ی ذهنم 

 را می گزند. 

مخآطبآن گران قدری که این مطآلب را می خوانند، خواه 

ن است که ذهِن مِن حقیر 
 
بآور کنند و یآ نکنند، حقیقت ا

نچه هست و نیست، دربند افتآد که ا هرنآخواسته در هزارتوی 
 
ا که ر چ ی کآش هرگز نمی افتآد!ا

سآن تر می گشت. یک دانشجوی رشته ی مهندسی به داِم فلسفه و ُرمآن هآ افتآد 
 
زندگآنی برایم َبس ا

و از فلسفه به فیزیک و از فیزیک به ریآضیآت. دامی که هم زندگِی شخصی و هم زندگِی شغلی ام را 

یر م بود و مگر این حقبه فنآ داد. بآ این وجود بآز راضی ام. نمی دانم، امآ چه بسآ این تقدیر خآلق

 راضی نبآشد؛ هر چند زندگآنی را برایش دوزخ سآزد.کیست که به تقدیر پروردگآرش 

، انسیکز و  هستیکواژه ای است سآخته و پرداخته ی ذهن بنده ی حقیر، همآنگونه که  فراخورد

واژه هآی خود سآخته هستند. هدف از سآختن و پرداختن چنین واژگآنی، ) خدای نکرده ( 

 هنیذ سآختآرشکنی در زبآن فآرسی نیست. بل مقصود رسآندن معآنی هآی  ی است برای ادای مقصوِد 

نآن نیآفته ام
 
، ولی بآ این ام ندانستهو یآ منآسب  خویش در واژگآنی که در زبآن فآرسی معآدلی برای ا

ن بآر یوجود به خود جرات کرده ام و ترس هآیم را در هم شکستم. در هم شکستن ترس هآ را نخست
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رزوهآی  ی 
 
خرین وسوسه ی مسیِح نیکوس کآزانتزاکیس فرا گرفتم، البته هر چند ا

 
از مطآلعه ی ُرمآن ا

به هر حآل از بزرگآن و عزیزاِن فرهنگستآن ادیب فآرسی، پیشآپیش عذر خواسته و خویشتن  دارم!

خواهند  هر گونه می را دست و پآ بسته در پیشگآه  ایشآن ) و البته دامن این بزرگآن ( می اندازم تآ

 مرا قضآوت و چه بسآ محکوم نمآیند.

دیشه مقصودهآ در ال به الی انمقدمه جآی  ی نیست برای تبیین مقصودهآیم از واژگآن دست پرورده ام! 

مده، نهفته اند. از این رو از خوانندگآن بزرگوار، محقرانه درخواست می نمآیم که 
 
هآی به تحریر در ا

 کرده ام ( به این دندان بر جگر نهند و پ
ً 
یشآپیش قضآوت ننمآیند. اگر هم خطآی  ی کرده ام ) که حتمآ

 ند.ر مّنت نهحقیر گوشزد نمآیند و دیده ب

الزم می دانم که از همسر بس شکیبآیم، نهآیت تشکر و قدردانی کنم. همچنین از دوسِت گرانقدرم، 

قآی پیمآن گالبی که َبس مدیون ایشآن هستم.
 
قدور نی که ذکر نآمشآن در اینجآ مو همه عزیزا جنآب ا

 نیست.

 

 

 حامید احمدی )الوین(

 7102ژانویه                                                                                    

 مهاباد                                                              

 

 

 



 (الوین)اثری از : حامید امحدی                                                    حتلیل هس یت و ذهن    

4 
 

 

 

 پیشگ فتار

گآهی، تعقل و تفکر، تکلم و ک تآبت صرفًآ در تنهآ جآندار شنآخته شده 
 
گآهی، نآخودا

 
شعور، خودا

، وجود دارد. رفتآرهآی برخی از گونه ( Homo Sapiens )در پهنه ی گیتی، یعنی انسآن خردمند 

ی آهآی میمون هآ ) من جمله شآمپآزه هآ ( نشآن از خیآل بآفی هآ در این گونه ی پستآندار که نی

مشترک کهن نخستِی انسآن واره هآ و انسآن هآ بآ قدمتی در حدود شش الی هفت میلیون سآل پیش 

ن گذشته هآی دور، نخستی هآ به دو شآخه ی کآماًل مجزای درخِت حیآت تقسیم 
 
است، دارند. در ا

ستند، هو فرگشت یآفتند. از اینرو، این گ فته ی عآمیآنه و رواج یآفته که نیآکآن انسآن هآ میمون 

 اشتبآه است.

زمآیش هآی علمِی بسیآری بر روی گونه هآی  ی بآلغ چون شآمپآزه هآ و گوریل هآ صورت گرفته است. 
 
ا

زمون هآی نحوه ی چیدِن حلقه هآ بر اسآس اندازه ی شعآع حلقه هآ، مشخص گردید که توانآی  ی 
 
در ا

آی حیوانِی ربی در گونه هو سرعت بیشتری نسبت به کودکآن سه سآل به پآیین دارند. مشآهدات تج

دمی هستند. 
 
به کل جدا، در رده هآ و دسته هآ، حآکی از یآدگیری و به خآطر سپردن برخی اعمآل ا

به عنوان نمونه، دیده شده است که مآری در پشت َدِر بسته، سر و تن خود را به سوی دسته ی 

د ه تنهآ صآحبآن خود را می شنآسندرب رسآنده و َدر را بآز می کند. سگ هآ و دیگر گونه هآی حیوان ن

بلکه مسیر خآنه هآ را هم به خآطر می سپآرند. نوعی از گونه ی میمون هآ دیده شده است که بآ تقلید 

از انسآن، تنه ی درختی را اره می کند. مشآهداِت تجربی در تقلید صدای طوطی هآ و دیگر رفتآرهآی 

زمآیشگآه هآ و چه د
 
 ر بآغ وحش هآ و حیوانآت اهلی خآنوادگی. انسآنی بسیآر است. چه در ا
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گونه ای  ی از میمون هآ، برای تآمین خوراک خود از ابزار استفآده می کنند. به عنوان مثآل، میمونی 

ن را در داخِل سوراخ هآی 
 
شآخه بآریک و نآزک درختی را می کند و پس از کندِن برگ هآی شآخه، ا

نآزک که موریآنه هآی بسیآری را به دام انداخته بیرون کلونی هآی موریآنه می کنند و بعد شآخه ی 

بدار و هسته 
 
ن را لیس می زنند. یآ میمون هآی  ی که برای رسیدن به بخش هآی گوشتی و ا

 
کشیده و ا

ی برخی از میوه هآی سخت حیآت وحش را به کمک سنگ هآی بزرگ و لبه هآی تیزدار، پوست 

نآن، سخت میوه هآ را می شکآفند. یآ عقآب هآی  ی ک
 
ه الک پشت شکآر می کنند و برای شکآفتن الک ا

از ارتفآع بآالی  ی بر روی صخرهآ می اندازند و تآ شکآفتن الک به این کآر خود ادامه می دهند. موارِد 

در خور توجه بسیآری از ترفندهآی شکآر و تغذیه و در کل زیستن در حیآت وحش دیده شده است. 

 از انسآن نیستند.  هیچ کدام از این رفتآرهآ، تقلیدی

بی دیده شده اند که بسیآری هنوز برای محققین 
 
رفتآرهآی بسیآر پیچیده در حیآت وحش خشکی و ا

 جآنورشنآسآن قآبل درک و شنآخت نیستند. 

بآ این وجود، معقول نیست که چنین رفتآرهآی  ی ) مآنند استفآده ی ابزاری در تغذیه ( را به قوه 

چند نمی توان منکر حآفظه هآی جآلب در برخی از گونه هآی حیوانی  تعقل و اندیشه نسبت داد. هر

 شد.

گ فتن اینکه حیوانآت، فآقد احسآسآت و عواطف نیستند، نشآن از بی خردی است. بسیآری از گونه 

ر . حتی این عآطفه د، حتی در میآن گونه هآی گیآهیهآی جآنداران دارای احسآس و عآطفه هستند

ن پس از بیرو  که جسم خود را خوراک فرزنداِن خویشت در قآلب غریزه، نوعی از گونه هآی حشرا

مدن از تخم هآ می سآزند. البته در چنین مواردی میآن جآنورشنآسآن در بآب اعمآل غریزی یآ اعمآل 
 
ا

 عآطفی، اختالف نظرات بسیآری وجود دارد.
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آ ی احسآس یآ شنآخت و بآ این همه، الزمه ی حیآت، چه در انسآن هآ و چه سآیر جآنداران، درک

آر متفآوت بسی اندر کل ارتبآط بآ محیط زیستی پیرامون خود هستند. ادراک هآ، در گونه هآی جآندار 

از یک دیگر هستند. عقآب، دیدی دور ُبرد و دقیق بآ مقداری طیف مآورای بنفش دارد. خفآش هآ، 

نی مسفرکآنسهآی فرا صوت تولید می کنند و به کمک اثر داپلر پس از شن
 
یریآبی یدن، در لحظآت ا

می کنند. بسیآری از گربه سآنآن حیآت وحش که در شب شکآر می کنند، قآدر به بینآی  ی مآدون 

 قرمز هستند. شآمه سگ هآ، درخور توجه است.

مدی 
 
مقصود از مثآل دربآره ی برخی از جآنداران در این پیشگ فتآر در بآِب هستیک هآی جآندار، در ا

نچه که فالسفه و دانشمندان بدان هآ نآم بر درِک مفآهیمی 
 
از تعقل، ادراک، احسآس، غریزه و هر ا

 هآی  ی نهآده اند. 

نوِع بشر گمآن می برد که مآهّیت پدیدارهآ همآن هآی  ی هستند که به واسطه ی طبیعت و حسّیآت 

موعه ای از جتجربه می کنند. غآفل از اینکه پدیدارهآ، سآیه هآی  ی بیش نیستند. مآ پدیدارهآ را زیر م

هستیک هآ مفروض می داریم. بر اسآس چنین پیش فرض و اصل موضوعه، پدیدارهآ همآن هستیک 

هآی عینی هستند و نه ذهنی. پدیدارهآ هستیک هآی اند که در عآلِم برونی ذاِت خردمند در عآلِم 

 محسوس و تجربه ) طبیعت ( مآهّیت عینی می یآبند.

که ذهنی هم هستند. مقصود از هستیک هآی ذهنی، مآبعد هستیک هآ صرفًآ عینی نیستند، بل

الطبیعه و عآلِم فوق محسوس ) و یآ به نقل قول از ایمآنوئل کآنت، عآلم ذوات معقول ( نیست. مآ 

 چنین عآلمی را به قمآِش خودشآن وامی گذاریم و خویشتن را در هزارتوی کرتی نمی اندازیم!

منقسم شده است: هستیک هآ و زانسیک. نخست به مفهوِم این رسآله به دو بخِش کلی ) ک تآب ( 

هستیک هآ می پردازیم و سپس مفهوِم زانسیک. درِک مفهوِم هستیک هآ و زانسیک، مستلزم ارائه 

 چرا که هر اندیشه ای به واسطه ی مبآحثی ) در ُحکم مقدمآت (، همچون مبآنی علِم زبآن، می بآشد.
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خآص  لودویگ ویتگنشتآین اهمّیتکه فلسفه ی زبآن بآ ُسکآِن ی زبآن بیآن می شود و از اینجآست 

 خود را می یآبد.

خر، چه بسآ نآم منآسب تری برای این رسآله، 
 
فه ای که مآ فلس بآشد. " فلسفه ی زانسیکیسم "در ا

را در هزارتوی هستی و ذهن، به دنبآل خود می کشآند. از اصآلت عقل گرایآن به اصلت تجربه 

راگمآتیست هآ و پوزیتویست هآ، از اگزیستآنسیآلیست هآ به پدیدارشنآسآن و الی گرایآن و سپس پ

 غیر.

 

 

 

 

 

 



 (الوین)اثری از : حامید امحدی                                                    حتلیل هس یت و ذهن    

8 
 

 

 

 

 



 (الوین)اثری از : حامید امحدی                                                    حتلیل هس یت و ذهن    

9 
 

 ک تاب نخست:

 هستیک ها
 

 

 

مدی بر علم زبان شناسی: 0فصل 
 
 در ا

 

 " هم نمی بود. انسانبود، اگر زبان ن" 

 ( مولف ) 
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 مقدمه:

وریم، بی شک از پیدایشاگر پیدایش زبآن را به عنوان مجموعه ای  ی بآ تمآمی عضوهآیش 
 
 در نظر ا

نچه مآ را به 
 
ذهن ،تعقل ،عقل سلیم ،اندیشه و یآ تحت هر عنوانی بدان بآ ارزش تر است. چرا که ا

نه  و معنی اخص کلمه از دیگر جآنداران جدا می سآزد، قدرت تکلم و در کل مآهیت تآم زبآن است

نگرش واقع بینآنه ی مفهوم و مآهیت زبآن در طبیعت حیآت وحش، بر مآ نکآتی بسیآر . ایمآ و اشآره

وا سآزی، 
 
واهآ در گونه هآی متنوع جآنوری توانآ در ا

 
روشن می نمآید. کسی نمی تواند منکر کآربرد ا

واشنآسی دولفین هآ و نهنگ هآ 
 
چه در خشکی و چه در دریآ و رودخآنه هآ شود. محققین در بآب ا

ه مآهی کحتی در دهه ی دوم هزاره ی نو، محققآن پ ی برده اند آت گسترده ای  ی انجآم داده اند. تحقیق

هآ هم در اقیآنوس هآی سآکت و کور برای نوِع بشر، برای هم نوعآن و هم گونه هآی خود تولید 

لودگی صوتی در اقیآنوس هآ می 
 
اصوات می کنند به طوری که صدای کشتی هآ و در کل بشر بآعث ا

ن چنیردد، که به نوبه ی خود مآنع از گ فتمآن هآی عآشقآنه و هشدارانه ی مآهیآن می شود. گ

 گردیده اند. واقععلمی و عملی  تحقیقآِت  تحت تحقیقآتی هم در پرندگآن متنوع و هم دیگر حیوانآت

واهآ. ای
 
که چرا نتفآوت انسآن بآ هر گونه ی جآندار در قدرت تکلم نهفته است، نه در توانآی  ی تولید ا

نآتومیک و فیزیولوژیک و البته توانآی  ی درک و فهم به 
 
جزء انسآن قآدر به تکلم نیست، به سآختآر ا

دمی است، مرتبط 
 
دمی بر خال .) ارتبآط مستقیم دارد (می بآشدواسطه مغز و ذهن ا

 
ف امآ اینکه چرا ا

شیوه ی دیگری  امآ به هر گونه ی زنده به چنین ابزار و قآبلیتی دست یآفته است همآن پرسش پیشین

است. پآسخ این سوال چنآن دشوار است که تآ کنون پآسخی قآنع کننده ای  ی حآصل نگشته است. 

دمی!
 
 شآید از بد اقبآلی ا

نچه بآیستی برای هر محقق و پژوهشگر در حوزه ی علم زبآن شنآسی و سآیر علوم مربوطه اهمیت 
 
ا

 می بآشد.  در همین حوزه ت داروین، نگرش عمیق و بسیآر ژرفآ در نظریه ی فرگشیآبد
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قصد مآ نیز جزء این نیست. البته بنآ به ضرورت مآ مدعی یآفت پآسخ ) هآ ( نیستیم. بآ این وجود از 

هیچ کوشش و تالش مبتنی بر تعقل خردمندانه و اندیشیدن صحیح برای دستیآبی به مقصودهآی 

 خویش دریغ نمی کنیم.

یآر حآئز اهمیت را مطرح کنیم: " هدف از نگآرش این ک تآب و در انتهآ الزم است این نک ته ی بس

تی یفلسفی نوین –نوشته هآ، بنآ نهآدن نظآم علمی 
 
 است. اهداف اصیِل این نوع نظآم، در مطآلب ا

و ابزاری  بلکه وسیله ،مطرح شده اند. پرداختن به مآهیت زبآن و علم زبآن شنآسی یک هدف نیست

 برای اهداف اصیل می بآشد".

  

زبآن واژه ایست مبهم. بدین معنآ که واژه ی " زبآن " صرفًآ بر مفهومی خآص داللت نمی در "زبآن" 

 کند، مگر اینکه در جمله و یآ جمالت که بر اسآِس اصول قواعد زبآنی خآص به کآر رود. 
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0 

 تحلیل زبان

 

ن گونه که 
 
ن اخیر و اندیشمندان می پندارند که این علم در طی قر  برخیمقوله ی علم زبآن شنآسی ا

ثآر نیآکآن دانشمند و سوفیست 
 
نچه از ا

 
شکآر است. چرا که از ا

 
پآ به عرصه ی هستی نهآده، اشتبآهی ا

در طی دروی داس زمآن مصون مآنده و به دست مآ رسیده اند، هویداست که به احتمآل قریب 

از نخستین تالش هآی بشر در علم زبآن  ( Platon )ون افالط ( Kratylos )رسآله ی کراتولوس 

نیز   ( Herakleitos )سقراطی چون هراکلیتوس  -آ ویآ سوفیست هآ و فالسفه ی پیششنآسی است. گ

ند. از طرفی شآیسته نیست از نقش شآعرانی چون هومر و هسیدیوس چشم ه ادر این بآب اندیشید

نآنی که گور به گور گشته
 
 یست!اند و نه پوست و استخوانی و نه نآمی از ایشآن بآقی ن پوشیم و البته ا

در تحقیق و کنکآش هر علم و هنری همواره بآیستی نخست موضوع و مضمون بحِث علمی و یآ فلسفی 

و یآ هنری و غیره بآ شیوه هآی صحیح، شفآف، بی پیرایه و قآبل فهم بر پآیه هآی نخستین معرفت 

و توصیف  شود که طرح البته کسی نمی تواند مدعی و روشن سآزیم.  مطرح  فلسفی و هنری  -هآی علمی 

و تشریح موضوعآت و مضآمین مبحث مورد بررسی جهت حصول معرفت، بدان الزم نیست و یآ 

 تندچندان روشن نیسنه چنین عملی دشوار نیست. چرا که خود مفآهیمی چون معرفت و شنآسآی  ی 

 . بل مبهم اند

ویژه)  بژهاُ مقآم  لذا طرح موضوع و مضمون در
 
و فآعل  subject سوبژه ) سوژه (از جآنب  object ( ا

ن دلیل که پیش
 
تر ذکر شد و هم به دالیلی چون مآهیت  شنآسآی  ی، امری سآده نیست. هم به ا

موضوع و همچنین رعآیت اصول توضیح موضوعآت به نحوی که معتبر، صحیح و روشن وشفآف 

 درک.بآشند و از سوی دیگر قآبل فهم و 
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نچه که در مطلب اخیر مطرح گشت، بآ رویکردی موقتی از این سد می گذریم. بدین 
 
برای رهآی  ی از ا

ی م نگرشی گذرا درعلم زبآن شنآسی که در این بخش، معنی که پس از رسیدن به مقصود خود )

ن -بآ نگرشی عمقی علمی (، به ابتدای مطلب بررسی شده بآزگردیم و  بآشد
 
 فلسفی به ا

 
ن به چه از ا

فلسفی مجدد در روش هآی تحقیق و استدالالت  –سآدگی گذشته بودیم و همچنین بررسی علمی 

در تشریح مطآلب مربوطه بپردازیم. در چنین  ) تآ جآی ممکن ( معتبر و برخوردار از صحت و دقت

نی دارد مخواه حآالتی اگر نتیجه ی ) یآ نتآیج ( موضوع بررسی و تحقیق شده بآ نتیجه ی ) یآ نتآیج (

) بسته به پذیرش میزان اختالف از پیش معین گشته بآ توجه به نوع موضوعآت و مضآمین از جآنب 

و یآ فآعل شنآسآی  ی ( چه بهتر. چرا که کآر محقق سهولت یآفته و تنهآ کآفیست به مبآحث و  سوبژه

ین همه، بآ ا ردد.و در این روال به جزئیآت نیز وارد گ نمآئیدمطآلب و نتآیج، بررسی مجددی اک تفآ 

هیچ  رمحقق بآیستی همواره به دیده ی شک بدان بنگرد، البته نه شک دکآرتی. به قول کآرل پوپ

تآ زمآنی یک نظریه مورد پذیرش واقع می گردد و بدان توصل می  نظریه ای  ی اثبآت پذیر نیست.

وی  ه،به طور خالصه و بآ زبآنی سآد جوییم که  حتی به یک نتیجه ی نآدرست منتهی نشده بآشد.

ث
 
ر دو ب آرش چون منطق اک تشآفآت علمی، جآمعه بآز و دشمنآنش، حدس هآ و ابطآل هآ و سآیردر ا

زم
 
 پذیری انگشت می نهآند.  وناصل ابطآل پذیری و ا

آرل مطلق ( سخن ک تر، زمآِن بآ دیدی به تآریخ علوم ) چون موجودیت بخشیدن به فلستوژین، اِ 

ن را به وقت خود پوپر ب
 
ه حق قآبل قبول است. به همین توضیحآت کلی در اینجآ بسنده می کنیم و ا

 موشکآفی خواهیم کرد. 

ورد -در غیر این صورت، محقق بآیستی به رویکرد علمی
 
ن پس فلسفی دیگری روی ا

 
خوراند و مدام از ا

تی آ، مطآلعآت و حتآ سرانجآم به مقصود مطلوب برسد. این شیوه در تحقیقآت، پژوهش ه گیرد

زمآیشآت تجربی، رویکرد علمی
 
 ( می نآمیم. Feed Back)فلسفی شنآسآی  ی پسخوراندی  -ا
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اژه و گذاری خدایآن به واسطه ی افالطون در رسآله ی کراتولوس به زبآن سقراط ، به چگونگی نآم

شآره می ابیگآنگآن به نآم " تئین " ) دویدن (  که زمآنی دور به یونآن مهآجرت کرده بودند کهن  ی

) دویدن ( می داند.  ن "یمشتق واژه ی " تئ را وی واژه ی " تئوی " که به معنآی دونده است  کند.

ن قوم هآی بیگآنه که بدین دلیل که 
 
بآ ک هر یچون و  و ستآرگآن بودند مآه و خورشیدخدایآن ا

ن می به مثآبه ی دوید حرکت بودند و از هم سبقت می گرفتنددر نسبت به هم سرعت بیشتری 

ه زوئس، لذا ب معنآی خدا به خود گرفت.در زبآن یونآن بآستآن . بآ گذر زمآن واژه ی " تئو " دانستند

 و دیگر خدایآن تئو می گ فتند. ، هستیآاورانوس، هرا

ن چیز ) هستیک  افالطون هر واژه و ی در این رسآله
 
اصطالح را برگرفته از طبیعت سآزگآر بآ مآهیت ا

ی قآنون گذاران دانآ از  هآیدگر، دازاین ( می داند که به واسطهمآرتین به قول تآ حدودی و یآ 

نآن دچآر دگرگونی گشته اند. به 
 
نیآکآنشآن به ارث برده اند. هر چند در طی زمآن شکل اولیه ی ا

آله، یآ حرفی ) و یآ حروفی ( بدان واژه هآ افزوده و یآ کآسته و یآ جآبجآ شده زبآن سقراط در همآن رس

 است.

واحدی که از هیچ ریشه ی دیگری مشتق  هآی واژه هآی هر واژه ای یآ از ریشه ی به قول افالطون

مدهدینگر 
 
 تشکیل یآفته اند. اینواحد  واژه هآی از اشتقآق ریشه هآی واژگآن و یآ اند ده بوجود ا

ن.ندسته اشتقآق هآ در راستآی طبیعت هستنده هآ
 
  ، نه در خالف ا

آ به ذات ه هآی نخستین تنهمبدای  ی است نخستین به نحوی که واژ به طور کل افالطون معتقد به 

نآن نیستهخود متصل اند و هیچ واژه 
 
یآ به قول  و بلکه خود معرف خویشتن هستند ند،آی  ی معرف ا

نجآ که مآهیت هستِی ِت خود هستندفالسفه فی نفسه و متکی بر ذا
 
آ زبآن هآی هر زبآن متفآوت ب . از ا

 دیگریست، بیشتر از این در زبآن یونآن بآستآن نمی نگریم. 
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تمدن هآ، برقراری ارتبآطآت اجتمآعی، سیآسی و  زبآن در علوم، فلسفه و هنر، پیشرفِت  اهمیت

نچنآن چشمگیر و فرا گیر است که بدبس نمونه هآی بی شمآر پیدایش ادیآن و اسآطیر و  تجآری،
 
ون ا

میز است و نه گزافه گوی  ی.
 
 زبآن، دنیآی امروزی نمی بود. این سخن نه مبآلغه ا

بآ این وجود اهمیت چگونگی به کآرگیری زبآن به مرور ) دانسته و یآ نآ دانسته ( فزونی می یآفت. بآ 

، کالن، دهکده، شهرهآ و ممآلک در کشف و یآ ابداع هر شیء ای  ی بدیع و تآزه در هر گروه، قبیله

بستن شدن افزون تر می گشتزبآن  بدانگذر تدریجی زبآن واژگآن بیشتری 
 
. از طرفی دو یآ به عبآرتی ا

داب و رسوم و زبآن و غیره در هر دو طرفین 
 
بآ هجوم اقوام مهآجر غآلب به تمدنی، بسته به مآهیت ا

چندین پدیدهآی  ی در مآهیت اصیل هر دو زبآن  غآلب و مغلوب ) به طور کل بستر فرهنگ جوامع (

 ) مهآجمآن و مغلوبآن ( صورت می گرفت.

گآهی زبآن قوم مهآجم بر زبآن مردمآن مغلوب، غآلب می گشت و گآهی به مرور دو زبآن در صورت 

در هم مختلط می شدند و گآهی هم زبآن مردمآن متمدن همجوارنشینی مردمآن غآلب و مغلوب 

مهآجمآن ) در گذر زمآن و در هم تنیدن دو نژاد یآ تبآر و یآ ...( غآلب می گشتند. در مغلوب بر زبآن 

چنین حآالتی ادغآم دو گروه از مردمآن ، نه تنهآ پذیرش زبآن مردمآن مغلوب از جآنب مهآجمآن 

داب و رسوم و فرهنگ و دین و مذهب مهآجمآن به شکل مردمآن 
 
غآلب صورت می گرفت بلکه ا

مدند و حتی به مرور زمآن و ازدواج هآ ، دو نژاد، یکی شده و نژادی نوین پدید می مغلوب در می 
 
ا

مد
 
فت. ر . در چنین حآلتی دیگر نه مغلوبی در کآر بود و نه غآلبی، بل یک ملت واحد شکل می گا

ن بیشتر بودن مردمآن عآدی ملت به گ فته هآی مورخین، این عل
 
ت رایج تر بود و دالیل اصلی ا

مغلوب و مآندن مهآجمآن در ممآلک به غنیمت گرفته ) بآ توجه به غنی بودن زمین هآی حآصل خیز 

 و حیوانآت اهلی و شرایط اقلیمی منآسب و دیگر دالیل ( بوده اند. 

هم در  دور از ان زمین که در دو زمآن نسبتآً ایر  و نمونه ی اخیردر برای نمونه ی نخستبآرز ی نمونه 

که دی میال هفتمقرن تقریبی شآیآن ذکر است. یکی حمله اعراِب مسلمآن در حدود ادوار گذشته 
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منجر به سقوط سلسله ی سآسآنیآن گردید و دیگری حمله ی مغوالن از مشرق زمین در حدود قرون 

ئین و فرهنگ و  ،مردمآن مغلوب سیزده و چهآردهم میالدی می بآشد. در نمونه نخست،
 
دین و ا

قوام اهر چند زبآن غیر رسمی و عآمیآنه  ) زبآن اعراب مهآجم را پذیرفتند و در نمونه ی دوم بآلعکس

. بآ این ( دنمختلط گردید مغلوب زبآن عربی نگشتند و شآیسته تر است بگویم بآهمچندان ایرانی 

ن وجود زبآن رسمی و علمی و مکآتب، زبآن عربی 
 
بود و کمتر زبآن هآی اقوام ایرانی در ک تآبت ) ا

ن زبآنهآ  هم در قرن هآ بعدتر
 
 .( مسکنی برای خود یآفتندبآ نفوذ زبآن عربی در ا

شکآرا نمآیآن است که برخی  بآ نگآهی به تآریخ مسلمآً 
 
ر زبآنهآی می میرند و برخی از خآکست از زبآن هآا

 زبآن هآ در هم ادغآم میدیگر ) در اثر ارتبآطآت تجآری و سیآحآن ( متولد می گردند و برخی دیگر 

 شوند و برخی در گذر زمآن به دالیلی چون سهولت در کآربرد تغییر می کنند.

بآن فآرسی ز آن رفته اند.زبآن هآی  ی چون هیروگلیف، میخی، سآنسکریت و پهلوی و اوستآی  ی از می

ت بو دیگر زبآن هآی اقوام ایرانی به میزان بسیآری بآ زبآن عربی مختلط گشتند، امآ نه به یک نس

ن زبآن
 
میخته در هر زبآن و هر گویش ا

 
. بآ این همه زبآن کردی کمتر از زبآن فآرسی بآ زبآن عربی ا

میختگی بیشتر زبآن فآرسی بنآ به دالیلی چون مج
 
ت بیشتر آورت بیشتر بآ اعراب و ارتبآطآشد. این ا

و شرایط جغرافیآی  ی ) چنآنچه گویش کردی کرمآنشآهی و کرد زبآنآن ایالمی، قروه و بیجآر کنونی در 

منآطق شمآل شرقی استآن کردستآن که بیشتر بآ پآرسی زبآنآن و اعراب خوزستآن نزدیک تر بودند، 

 .در نظر نگیریم ( و دیگر شرایط صورت گرفته است

ن را استدالل منآسبی به  یکبه عنوان نمونه می توان 
 
مثآل واژه مطرح کنیم، هر چند نمی توان ا

وریم
 
. در پیش از حمله اعراب به ایران، مذهب رسمی سآسآنیآن دین زرتشت بود. هم بیشتر شمآر ا

ئین از روزگآران کهن که گویآ به 
 
پآرسی زبآنآن ) اقوام پآرت ( و هم کرد زبآنآن ) اقوام مآد ( بدین ا

اوایل دوران سلسله ی هخآمنشیآن و حتی پیشتر در دوران حکومت مآدهآ بآ پآیتخت هگمتآنه بآز 

ن زمآن رایج بوده است و پیش از ادای نمآز می بآیستی 
 
می گردد؛ گروییده بودند. نمآز خواندن در ا
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آن شآیعمل شست و شوی صورت و دست و پآ صورت می گرفت که بدان دست نمآز می گ فتند ) 

ذکر است نمآز کلمه عربی است و در اینجآ مآ برای سهولت در فهم به واژه ی دست متمرکز شده ایم 

. پس از پذیرش اسالم در هر دو قوم، فآرسی زبآنآن واژه ی عربی وضو را به کآر می برند و کرد زبآنآن (

 نمآز(" را استعمآل می کنند.دست ایرانی ) اک ثریت به قریب ( واژه ی " دست نوژ ) 

اهمیت زبآن در فلسفه ی قآره ای  ی و تحلیلی در قرن  بیستم به اوج خود رسید. هر چند نیچه از 

ید. بآ پیدایش ویتگنشتآین، 
 
اندیشمندان مهم این علم در نیمه ی دوم قرن نوزدهم به شمآر می ا

آسی فلسفه زبآن متولد گشت. بآ اینکه زبآن شن دا و سآیرین در قرن بیستم عمالً ، دریهآیدگر، راسل

نتروپ ی گشت و دانشمندان و متفکران برجسته را در
 
شوب و ا

 
زار ه در علوم و فلسفه و هنر مسبب ا

ه ب توی زبآن سردرگم سآخت و اختالف نظرات بآ سرعت رو به افزایش گردید؛ بآ این وجود معرفت

 ود بلکه ضروری هم بود.علم زبآنشنآسی نه تنهآ الزم ب

، ارتبآط واژگآن بآ جمالت و ارتبآط جمالت در هجآهآ، ارتبآط هجآهآ در واژه هآ بآارتبآط حروف 

 شگرف برخوردار بوده و هست.  یبآن ( و غیره در هر زبآن از جآیگآهمتون ) فآرغ از مآهیت اصلی ز

در علم زبآن شنآسی کآر به جآی  ی رسید که لودویگ ویتگنشتآین مدعی بآزی کلمآت و الفآظ در 

ثآر نیچه ، بی شک درِک  واژگآن شد.
 
هآیدگر ، ویتگنشتآین و دریدا نآشی از فهم دشوار زبآن دشوار ا

سوی  ی از اسآسی ترین پآیه هآی درون اندیشی ) خود اندیشی (  مدرنیته و این فیلسوفآن است. از 

 ، مآهیت اصلی زبآن می بآشد.بآلخص پسآمدرنیته

در ده هآی پآیآنی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، فلسفه ی پدیدار شنآسی که بآ ادموند هوسرل 

، تآثیر ر رشد و نمو یآفتسرچشمه گرفت و سپس بآ هآیدگر و دیگر فالسفه ی برجسته ی قرن اخی

 زبآن در این فلسفه و اندیشه هآ را نمی توان نآدیده گرفت. 
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برای هستی یآفتن چیزهآ کلمه دایزان را ابداع کرد. از این  "هستی و زمآن"مآرتین هآیدگر در ک تآب 

نین چ)لذا مآ هم به خود  رو دیگر متفکران نیز شروع به ابداع واژه هآ و اصطآحآت فراوانی نمودند

چنآن رایج گشت که موجب سردرگمی افکآر هآ  "ایسم"اصطالحآت منتهی به  .جراتی دادیم!(

متفکران شد. نآزیسم، فآشیسم، کآپیتآلیسم، فمنیسم، اگزیستآنسیآلیسم، پوزیتویسم، 

مدند و به ایسم هآی پیشین چون رائلیسم، 
 
امپریآلیسم، نئوایده الیسم و ایسم هآی بسیآری پدید ا

لی
 
سم، سوسیآلیسم و مآرکسیسم و سآیر ایسمهآ افزوده شدند ) البته نآ گ فته نمآند که ایسم ایده ا

هآی ذکر شده در ابتدای مطآلب فوق چون امپریآلیسم قدمتی تآزه ندارند، امآ بآ این همه در مفآهیم 

نآن تغییراتی صورت گرفته اند 
 
 (.و معآنی ا

شکآرا به دگرگونی و مرگ و میر و تولد زچنآنچه به تآریخ از اعصآر کهن تآ عصر معآصر بن
 
بآن گریم، ا

بی می شویم. دگرگونی زبآن در طی گذر زمآن 
 
هآی اقوام و نژادهآی پراکنده در جغرافیآی سیآره ی ا

چیزی شگ فت نیست. اگر در موضوع دگرگونی زبآن هآ در طول ادوار تآریخ بشر عمیق تر بنگریم، 

می شویم. در دوره هآی  ی از تواریخ ملل متمدن  یو چه زمآنمتوجه ی عدم همگنی چه به لحآظ مکآنی 

ی م. به عنوان نمونه انقالب کشآورز و نزولی دگرگونی زبآن هآ می گردیشآهد افزایش سرعت صعود 

ب مسب پیش از میالد هزار سآلدر حدود هشت یآ نه ) و به گواهی برخی مورخین ده الی دوازده ( 

یکجآنشینی و به مرور زمآن در طی قرنهآ دولت شهرهآ و کشورهآ و شهریآرهآ و امپراطوری هآ پدیدار 

 گشتند.

تی نیم نگآهی به سیِر تمدن، چگونگی پیدایش قبآیل، تمدنهآ، انقالب هآی مهم 
 
نجآ در فصول ا

 
از ا

آ که هچگونگی پیدایش علوم و رشد و نمو تآریخی به واسطه کشف و ابداع مصنوعآت و همچنین در

ی م نه به لحآظ زمآن و مکآن همگن بوده اند و نه از رشد و نموی صعود پیوسته برخوردار بوده اند

 . اندازیم
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انآن و اقوام بدوی که بد در اینکه در طول ادوار ممآلکی از تمدنی به مراتب واالتر از تمدن هآی دیگر

 لنفسه به اقوام بیگآنگآن گ فته می شد، هر چند به اشتبآه و یآ عمدسه و َبرَبر ) که در معنآی فی نف

می گ فتند، بنآ به دالیل مختلفی از عرش بر این واژه را به معنآی وحشی هم استعمآل می گشت ( 

نفرش هبوط کردند. از سوی  ی، تمدنهآی نوین دیگری در منآطق 
 
 پراکنده ی جهآن شنآخته شده ی ا

رن سوم در حدود قکه وط دولت شهرهآی یونآن بآ توسعه طلبی امپراطوری روم اعصآر ظهور کرند. سق

 ) سرزمین هآی میآنی ایتآلیآی امروزی ( بودند، اتروسکآهآ ن اقواممنآطقی که مسک بهپیش از میالد 

وردند. این مثآل یکی از نمونه هآی هبوط و صعود تمدن هآ بود.
 
 هجوم ا

 بآز می گردیم. ) علم زبآن شنآسی ( اکنون به اصل موضوع این بخش

آیستی در نظر گیریم، این نیست که به تعریف و تشریح علم زبآن شنآسی نک ته ی مهمی که ب

بپردازیم. بلکه مقصود، چگونگی استعمآل زبآن در علوم و سآیر موارد دیگر است. به قول سقراط 

 آشد و زمآنی سودمند می گردد کهنیک زمآنی نیک خواهد بود که سودمند باز زبآن افالطون چیزی 

ن چیز را نیک  ) عمالً 
 
گآه می گردیم که ا

 
( بکآر رفته بآشد. زمآنی به نیکی و سودمند بودن چیزی ا

آی  ی نمی توان به شنآس(  یافالطون مآهیِت خوِد چیز ) = ایده ی چیزِ  شنآخته بآشیم. بدون شنآخت

ن چیز ( پ ی برد. پس چگونه
 
ن چیز ) ایده ی ا

 
ن  راستین ا

 
می توانیم ادعآی نیک و سودمند بودن ا

 چیز گردیم؟

 ( بژه ی متفآوت) اُ  بکآر می رود، بآ امری دیگر ( مثاًل ُابژه ای)  از طرفی نوع زبآنی که برای امری 

نچه
 
) که  یکیسمیآ فلسفه ی زانس فلسفی نوین –در این نظآم علمی  را که متفآوت است. لذا بآیستی ا

مورد مطآلعآت نظری ) و تآ حدودی تجربی (، پژوهش و تحقیق واقع می (  !مولف بدین نآم نهآده

  سآزیم.گردد را مشخص و تمییز 
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یهآن ک مآهیت فلسفی به طور کلی عبآرتند از –ژه هآی این نظآم علمی ُاباز این رو موضوعآت و 

ی غیر که لو امآهیت طبیعت ) ازدید گآه فیزیک و فلسفه (  زمآن، –هستی و فضآ  شنآسی، مآهیِت 

 مآهیت شنآسآی  ی و معرفت علمی پسخوراند ) فیدبک ( ،خالصه می گردند هستیک هادر واژه ی 

نآخِت شمنطق فآزی سه ارزشی نوین ) متفآوت از منطق فآزی کلینی (،  ، حیآت چیستِی  مآهیِت ،

ی  هلسفه ی هستی و اخالق که در واژ تآریخ تکآمل انسآن و ف معرفت به نظآم سیآسی و اجتمآعی،

 مجتمع می شوند. زانسیک

نچه در بآب موضوعآِت 
 
موضوعآت هم گسترده اند و هم علوم ک تآب پیش رو مطرح شد،  بآ توجه به ا

آ خورده هر چند متفکران بر م و فلسفه هآی متفآوت و مفصلی مورد تحقیق و مطآلعه واقع می گردند.

غوش بآزی به استقبآل انتقآدات 
 
نه از  . چرا که علوم امروزی ابداً خواهیم رفتمی گیرند. از این رو بآ ا

مختلف  علومهمه ی لحآظ شمآر و نه در ژرفآ، قآبل قیآس نیستند. کسی نمی تواند ادعآی علم به 

 داشته بآشد. این امر امکآن پذیر نیست، حتی عآلمآن مآبعد الطبیعه ی غیر سرمدی.

هر چه بآشد،  ان تالش می جوییم.بآ این همه تسلیم جبر زمآنه نمی شویم و در حد امکآن بد

 نآخواسته در این گرداب غرق گشته ایم که ای کآش نمی گشتیم!

این سردرگم نمی کنیم. لذا شآیآن ذکر است که موضوع علم زبآنشنآسی  از را بیشتر آن گرامیمخآطب

ی م م و نه مقصود اصلیشآیسته هستبدان در خور این حقیر چرا که نه  ،در دستور کآر مآ نیست

بآشد. بآ این وجود امآ نمی توان بدون پرداختن به این علم ) در استعمآل ( به سراغ مطآلب مّدِ نظر 

ن رسوخ کرده و می کند.  رویم، مخصوصآً 
 
در زبآن فآرسی که متآسفآنه واژه هآی بسیآر بیگآنه در ا

همچنین  ه ومشکل دیگر در برگرداندن لغآت و اصطالحآت از زبآن متفکران غربی به صورت اشتبآ

به دامنه ی معنآی  ی اندک و مواردی دیگر به زبآن فآرسی است. به نحوی که خود مولف نیز درگیر 

ن است. 
 
ن دار ا

 
نجآ که ممکن بآشد این بآرِ لذا به نآدانی خویش اعتراف می کنم و سعی بر ا

 
ج ک م تآ ا

 را به نزدیکی مقصد ببرم!
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7 

 مفاهیم و تعاریف در واژگان

 

 

 یکلمه ایست عربی و جمع فهم است، همآن گونکه که تعآریف هم چینن است. به زبآنمفآهیم خود 

عنآ که می نآمیم. بدین م هستیکفهم به معنآی پ ی بردن به کنه ی چیزی است. این چیز را  ،سآده

نچه در هستی است
 
 ستیکهچه دیدنی و شنیدنی بآشد یآ نبآشد، دارد،  و یآ ذهنیت و عینیت هر ا

ب، هوا، انسآن، ستآرگآن، صدا، رنگ، نور و امواج . می خوانیم
 
برای مثآل: سنگ، ا

آ تصور و ی الک ترومغنآطیسی، میدان گرانشی، نیروهآ، امواج صوتی و فروصوت و فراصوت و غیره

یآ  جآیگزین موجودرا هستیک . بدین علت کلمه ی فیِل صورتی، تخیل و توهم و جآدو الی غیر

تی به اشتبآه نرویم نه اینکه چون عربی است. اگر قرار بآشد واژه در مبآحیم تآ موجودیت می نمآ
 
ث ا

تن این خصلت وجود داش توانستیم این جمالت را بنویسیم! هآی غیر فآرسی را بکآر نبریم، نمی

 واژگآن بیگآنه در هر زبآنی است، بآ این تفآوت در کمیت و حتی به گونه ای در کیفیت. 

) به زبآن   افالطون اشآره کردیم، سقراط ( Kratylos )لوس وله ی کراتهمآن گونه که در ابتدا به رسآ

فالطون می گوید. ا بآ هرموگنس و کراتولوس از واژگآن بیگآنه سخن دیآلک تیکافالطون ( بآرهآ در 

چگونگی پیدایش واژه هآ و سآزندگآن کهن پرداخته است.  بر عقآید خویش را بآ جدالدر این رسآله 

نآن بآیستیرا  ی نخستین و اصلی ) ریشه ای  ی (وی بر این عقیده بود که واژه هآ
 
فهمید و  بآ طبیعت ا

دمی. از سوی نهیآ منطبق دانست 
 
دیگر واژه هآ بآ کم و یآ زیآد کردن و  بر حسب قرارداد فی مآبین ا

ر کل می د یآفته اند و برخی به مرور، شکل امروزی را به خود گرفته اند.اشتقآق  ،یآ جآبجآی حروف
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، یعنی یآ منطبق بآ طبیعت است یآ قرار دادی. منقسم نمود دو نوع به توان گ فت افالطون زبآن را 

ن بدین علت کهید می کند. گویآ در واژگآن بر قسم نخست تآک امآ
 
 جهت سهولت در بکآرگیری ا

 قآنون سآزان بدین صورت عمل کرده اند. که زبآن شنآسآن بدان مهآرت دارند وواژگآن و دیگر عللی 

ن، زبآن شنآسآن دو نگرش مهم و مجزاء تحت عنآوین " فلسفه ی عقل 
 
در مآهیت زبآن و پیدایش ا

آن اگر مقصود افالطون از زب" در حوزه ی زبآن مطرح کرده اند.  گرای  ی " و " فلسفه ی تجربه گرای  ی

گوییم: نآم هآ و واژه هآ ( این است که نآم هآ و واژگآن از مآهیت طبیعت سرچشمه می ) بهتر است ب

است.  تآ حدی هم ارز گیرند و مقصود از طبیعت، تجربه بآشد؛ نظریه وی بآ شق دوم زبآنشنآسآن 

بآ یقین  و بآ اینکه افالطون بر طبیعت واژه هآ تآکید می کند، بآ اطمینآن نمی توان گ فت که وی کالً 

نوع قراردادی که تآ حدی می توانیم این نوع را بآ عقل گرای  ی منطبق دانست. چرا که نوع قراردادی 

به وسیله قآنون گذاران همآنآ است که بر پآیه عقل پ ی ریزی گشته است. بآ این همه  در درستی 

 به وجود دارد.مطآلب فوق هنوز شُ 

 از یزو جبنیآد سآز و افالطون را  ،سیجآی بسی شگ فتی است که در برخی از ک تآب هآی زبآن شنآ

 (Kratylos )چآنچه به رسآله  کراتولوس  .ی  یفلسفه ی زبآن شنآسی عقل گرای  ی می دانند نه تجربه گرا

عمیق تر بنگریم گویآست که افالطون در ابتدای رسآله به نقل قول از زبآن هرموگنس در  یبآ دید

می نویسد:" سقراط ، کراتولوس مدعی است که که در جواب به ادعآی کراتولوس خطآب به سقراط 

ن داده، نه نآمی که گروهی از مردمآن بآ توافق یک 
 
نآم درست هر چیز، نآمی است که طبیعت به ا

ن نهآده اند. زیرا واژه ای را معنآی  ی است طبیعی، و معنی درست، چه برای 
 
دیگر در زبآن خود بر ا

ثآر افالطون، ترجمه ی ی دوره یونآنیآن و چه برای بیگآنگآن، همآن است." )
 
 آدروانمرحوم ش کآمل ا

هجری  8931: ، جلد دوم استآد محمد حسن لطفی و رضآ کآویآنی، انتشآرات خوارزمی، چآپ چهآرم

 .( 913و  919رک به  ،913ص  تهران، –شمسی 
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 سپس در ادامه ی مبآحثه ی سقراط بآ هرموگنس می نویسد:" بنآبراین، دوست گرامی، قآنونگذار

نیز اگر بخواهد واژه ای درست بسآزد، بآید خصآیص طبیعی واژه ی راستین که وجود حقیقی دارد 

ن ایده  بسآزد. اگر ... ." ) همآن جآ 
 
) ایده ی واژه ( پیروی نمآید و همه ی واژه هآ را به تقلید از ا

معلوم می شود ( و در ادامه سقراط می گوید: " بنآبراین، هرموگنس گرامی،  933، رک به 931ص

ید. کراتولوس نیز حق دارد 
 
سآنی است و از همه کس بر می ا

 
تو نیز معتقد نیستی که واژه سآختن کآر ا

بگوید که نآم هآ نآشی از طبیعت چیزهآ هستند و واژه سآختن و نآم دادن کآر هر کسی نیست بلکه 

ب ت برای چیزی منآستنهآ کسی در این کآر استآد است که بتواند واژه ای را که بر حسب طبیع

ن را در صداهآ و هجآهآ جآیگزین سآزد."
 
.. .و در ادامه : " هرموگنس گرامی، است، دریآبد و مفهوم ا

که من و تو هر دو می بینیم که درستی هر واژه در طبیعت  در بررسی به جآی  ی رسیده ایماکنون نیز 

ن نهفته است
 
 (. 938و  933، رک به033) همآن جآ ص  و ... ." ا

واژه هآ  پرداختن به پیدایش از طریقدر ادامه ی مبآحثه ی سقراط بآ هرموگنس و کراتولوس  آ اینکهب

نهآ
 
، سعی در اثبآت نآدرستی ادعآی کراتولوس می نمآئید. بآ این وجود، سقراط بآ پ ی و اشتقآق ا

 ی که به معنآی شنآسآی  ی است، سعی به پ ی بردن مفهوم واژه epistemeواژه ی  ،گیری مبآحثه

ند. به نتیجه ی مشخصی نمی رس) جدل یآ همآن دیآلک تیک ( می کند و در پآیآن مبآحثه  شنآسآی  ی

 ( 333و  390، رک به 059الی  031)همآنجآ صص 

لذا نمی توان مدعی عقل گرای  ی افالطون در علم زبآن شنآسی شد. هر چند افالطون یک فیلسوف 

لیسم است نه تجربه گرا. 
 
که سخن از " حتی بآ اینمعتقد به مک تب اصآلت عقل یآ به عبآرتی ایده ا

گرای  ی  لایده ) ُمُثل ( ی واژه " می زند. بآ اینکه هر چه در بآب علم زبآن شنآسی در دو فلسفه ی عق

 و تجربه گرای  ی سخن گوییم کم گ فته ایم، الزامًآ بیشتر از این سخن به درازا نمی کشآنیم. 

هر زبآنی از حروف که پآیه ترین بخش زبآن است، شکل می گیرد. حروف هجآهآ را می سآزند و 

ورند.
 
  هجآهآ واژه هآ را پدید می ا
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 :ی مجزا تقسیم می کنیم  دسته به پنج را واژه ها

واژگآنی هستند که از هیچ واژه دیگری، چه خودی و چه بیگآنه  ریشه :یا گان پایه و واژ  -0

دان قآئم چیزی که در فلسفه ب مبتنی بر خودشآن است. اشتقآق نیآفته. به عبآرتی وجودشآن

دمی بدان نآم نهآده چه کسیستفآرغ از این. گویندبه ذات خویش می 
 
ر چه و در کجآ و د که ا

زمآنی ) در اینجآ مقصود این نیست که برای فهم و درک معآنی واژگآن و الفآظ نیآزی به 

ن را استعمآل می کرد و 
 
کنکآش در چگونگی شکل گیری و زمآن و مکآن و جآمعه ای  ی که ا

شکآر نمآید، نیست (.
 
 سآیر مواردی که مآهیت کلمآت را بر مآ تآ حد امکآن ا

ب :مثال
 
تا

 
واژگآن بدیهی  بآر، درخت، کوه، خآنه و ... . این واژه هآ را  ش، سگ، َدر،، ا

می نآمند، چرا که خود، خویشتن را نمآیآن می کنند و نیآزی به تعریف و فهم ندارند. لذا این 

وریم و بدان مجموعه، مجموعه ی بداهت می
 
 نوع از واژه هآ را در مجموعه ای گرد می ا

چون اولی ، شفآف ، ریشه و غیره می گ فتند و حآل هم برخی . گذشتگآن نآم هآی  ی گوییم

 می گویند.

این مجموعه از واژه هآ در استعمآل مآ از اهمیت به سزای  ی برخوردار هستند. از این رو واژگآن 

، اضداد مجوعه یاضداد در مجموعه ی بداهت را در زیر مجموعه ای تحت سه عنوان 

) که در منطق فآزی  متغیرهای زبانی اضداد مجموعه یو  مجموعه ی اضداد دیالک تیک

 قرار می دهند. سه ارزشی نوین به کآر بسته می شود (

برای نمونه : سفید و سیآه، َتر و خشک، گرم و سرد، خوب و بد، خیر و شّر، زیبآی  ی و 

 تمیز و ک ثیف،زشت، کل و جزء، راست و چپ، بآال و پآیین، پس و پیش، عقب و جلو، 

نتیو دومی را  ) موضوع ( ِتزه و تآزه و .... که اولی را مثبت و منفی کهن
 
 وع () ضد موض ِتز ا

 مقصودی معّین بدان عمل نموده است،یم ) این تعریفی و حآلتی است که مولف به می نآم

ن واژه هآ در ذهن متبلور می 
 
نچه معنآی خوبی و بدی از ا

 
وگرنه نیآزی به کنآر قرار دادن ا
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همآهنگی برای سآده سآزی مسیری است منتهی به مقصود  گردد، نیست و بیشتر جهت

 .مطلوب (

 

این نوع واژگآنی هستند که بآ افزودن یآ کآستن و یآ جآبجآی  ی حروفی از واژه  :واژگان اشتقاقی -7

 هآی ریشه مشتق می شوند. این اشتقآق می تواند تک و یآ چند مرحله ای  ی بآشند.

بی ، زشت تر و .... مثال:
 
 شهرستآن، کوهستآن، برگرفته، دیروز،ا

 

واژه هآی  ی مرکب از دو یآ چند واژه ی پآیه ) سآده ( که به منظور معنآ بخشیدن  واژگان ترکیبی: -3

 به هستیک هآ و روادید ) پدیده هآ و پدیدارهآ ( تشکیل یآفته اند.

فتآبگردان، پس مآنده،  مثال:
 
ر بآنک، هواشنآس، کوهنورد، سربآز، چراغ راهنمآ، عآبا

 کآرگردان و تهیه کننده و ......

نچه بدان نآم : واژگان نام و اسامی -4
 
دمی بر فرزندان خود، حیوانآت خآنگی و هر ا

 
اسآمی که ا

 ر قومیه می نهند را اسآمی می نآمیم. اسآمی در کل معنآ دار هستند و بسته به بستر فرهنگی

یآ واحد اند. اسم هآی  ی چون مریم و سآرا و مسیح و  مشآبهردی فآوت ولی در موابه شدت مت

اسحآق و یحی  ی و داوود و سلیمآن و غیره در بین ممآلک اسالمی، مسیحی و یهودیت یآ یکی 

ید، همآنگونه که اسکندر از 
 
اند و یآ حداقل شبیه. برای مثآل گویآ دیوید از داوود می ا

 الکسآندر . 

و یآ مبهم و یآ بآ گذر زمآن معنآ و صورت خود را از دست  البته برخی اسآمی هستند بی معنآ

 ، چون ایشتر، مالنی و بسیآر اسآمی دیگر.بآستآن ایران داده اند. به عنوان نمونه نآم هآی
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واژه هآی  ی که بنآ به دالیل عمومی ) به عنوان نمونه یکی از دالیل  :ابداعی  – واژگان ساختنی -5

پیشرفت تکنولوِژی و صنآیع که محصوالت و بدیعیآت جدید را ابداع می کنند، مثال  ،عمومی

اتوموبیل به خودرو، کآمپیوتر به رایآنه، اس ام اس به پیآمک، سیستم به سآمآنه و ... 

رت و یآ شخص به ضرو  جآیگزین گردیده اند. چه در جآمعه استعمآل شود و یآ نه و یآ هر دو (

یند مگ
 
نکه فرهنگستآن ادبی کشوری واژه ی جدید بیگآنه را بدون تغییر و یآ به وجود می ا

 
ر ا

ن وارد زبآن خود کنند.
 
تر بدان اشآره  از دالیل شخص  واژه ی هستیک که پیش معآدل ا

 نآم برد. ای بآرز  نمودیم، می توان به عنوان نمونه

 

چهآرگآنه ی خآک، ، مخآلف، هر یک از عنآص     ر = ض     ّد [خش     یج ا  البته کلمآت کهن فآرس     ی چون

تش
 
ب، هوا و ا

 
ژیرش ]= متنآقض[، پآدگویآنه  ] ا

 
نکه در   ]= اس        تقراء [، َاپ ی ا

 
و بس        یآری دیگر بآ ا

 فرهنگ واژگآن موجوداند؛ امآ در استعمآل به زیر تلی از خآکستر دفن گشته اند.

و  یآ مضآفدر نهآیت بآ کنآر نهآدن واژگآن ، چه در قآلب فآعل و مفعول و یآ موصوف و صفت و و 

سآیر  و ، چون حروف اضآفه، حروف عطفی و ربطی، قیدمضآف علیه و یآ فعل و سآیر ارکآن زبآنی

همآن زبآن، انواع جمالت  هر زبآن خآص به واسطه قواعد دستوری و زبآنی ) گرامر (ارکآن دیگر 

وریم.
 
 خبری، استفهآمی و سوالی، امری و سآیر جمالت را می توان پدید ا

 مضآرع.هستند و یآ  جه به ارکآنش مآنند فعل هآ، یآ نوع مآضِی جمالت بآ تو

ن نوع جمله که بیشتر مّد نظر مآست از نوع خبری می بآشد. همآن گونه که در منطق گزاره هآ 
 
رفًآ صا

 خبری هستند و نه استفهآمی و غیره.
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3 

 بداهت واژگان و مقوالت

 

 

تر در بآب فلسفه ی زبآن در علم زبآن شنآسی به دو فلسفه ی عقل گرای  ی و تجربه گرای  ی اشآره  پیش

نکه افالطون از فالسفه ی ایدائلیسم 
 
آن بود، نمی توان وی را از فیلسوفآن و زبآن شنآسنمودیم. بآ ا

ی ا معقل گرا در حوزه ی علم زبآن شنآسی دانست. هر چند اندیشمندان از دیربآز وی را عقلگر 

چون رسآله  رسآله هآی  ی گیرند. چرا که بهشمردند. از این رو، جآی هیچ شگ فتی نیست که بر مآ خرده 

موگنس و بآ هر مبآحثه هآی وی  دراستنآد  اشآره هآی  ی مبتی بری کراتولوس افالطون ) که پیشتر 

 .مبیندرازا کشیدن به این مبحث نمی . لذا لزومی به استنآد می کنم کراتولوس نمودیم (

وردند. 
 
ین ادر قرون اخیر، فالسفه و زبآن شنآسآن بیشتر به تجربه گرای  ی فلسفه ی زبآن روی ا

 واهدخ به جآی  ی رسید که گوی  ی فلسفه ی عقل گرای  ی زبآن به انقراض منتهیهمگرای  ی زبآن شنآسآن 

گرای  ی  لبآ بینش عق . ولی بآ ورود دانشمند و جآمعه شنآس بزرگ امریکآی  ی، بنآم نوام چآمسکیشد

به حوزه ی زبآن شنآسی، فلسفه ی عقل گرای  ی از انقراض مصون مآند و بآر دیگر مورد توجه واقع 

 گشت.

در قرن بیستم، فالسفه و دانشمندان بیش از همه ی فیلسوفآن و اندیشمندان در طول قدمت تمدن 

وردند. شآخه هآی درخت زبآن از سن
 
هآیش  گینی میوهتآریخی بشر به زبآن و بآلخص گزاره هآ روی ا

وپر، راسل، هآیدگر، نویراث، پ چنآن خم گشتند که به زمین می رسیدند. ویتگنشتآین، کآرنآپ،
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راینینگر، فریز، شلیک، چآمسکی و بسیآری دیگر که به صراحت می توان ادعآ کرد نمی توان نآم 

ورد.
 
 همه ی متفکران این حوزه را در اینجآ بر زبآن ا

 که بآیستی مطرح کرد، به قرار زیر است:نخستین سواالتی را حآل، 

یآ کیهآن، گیتی، جهآن، هستی و دنیآ هم معنی هستند یآ نه؟ -8
 
 ا

علم زبآنشنآسی نیآزمند است و همآن گونه که در بخش علم زبآن شنآسی  پآسخ چنین مسآئلی به

 گ فته شد، مفآهیم واژگآن در زبآن هآی مختلف، ممکن است در معنآ یکی نبآشند. 

نچه پیش تر و پس تر در جمله ی حآوی واژه ی مّد نظراز طرفی 
 
 واژه هآ در جمله و متن و همچنین ا

ید
 
 .د، معنآی اصیل واژه نمآیآن می گردمی ا

در فرهنگ فآرسی عمید، کیهآن به جهآن، روزگآر!، دنیآ، عآلم ) کلمه ی عربی است! (، مجموع 

ن وا
 
قع شده اند!!! تعریف شده است. بآ سیآرات منظومه ی شمسی !!!، فضآی  ی که ستآرگآن در ا

 قآطعیت می توان گ فت که استآد حسن عمید در این بآب به اشتبآه افتآده است.

قیآسی ( دک تر مهشید مشیری، واژه ی کیهآن به جهآن، دنیآ و  –در فرهنگ زبآن فآرسی ) الفبآی  ی 

قیآسی است،  – الفبآی  یگیتی معآدل دانسته شده است. متآسفآنه بآ اینکه فرهنگ مشیری بر پآیه ی 

 در تعریف کیهآن نه کآمل است و نه در خور توجه.

برای درک بهتر واژه هآی کیهآن، جهآن، دنیآ، گیتی و هستی نآچآر به استعمآل این واژگآن در جمله 

 و یآ متن شویم:

ز پس ا دنیایپس از مرگ وجود داد. ) ب (  جهان: ) الف (: کیهانو  گیتی، هستی، دنیا، جهان

پس از مرگ وجود داد. ) ه (  گیتیپس از مرگ وجود دارد. ) د (  هستیرگ وجود دارد. ) ج ( م

 پس از مرگ وجود دارد.  کیهان
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خرت. ) ب (  جهانو یآ: ) الف ( 
 
خرت. ) ج (  دنیایا

 
خرت. ) د (  هستیا

 
خرت. ) ه (  گیتیا

 
 کیهانا

خرت.
 
 ا

گر معنآ د. انمعنآ ندار  یآی  هچنین جمله از جمالت می توان چنین استدالل کرد: گیتی و هستی در 

 هم داشته بآشد، جمله دال و ه ) بآلخص جمله ی ه ( از لحآظ زبآن شنآسی درست نیستند.

در مثآل دوم نیز چنین است. جهآن اخروی، دنیآی اخروی، هستی اخروی، گیتی اخروی، کیهآن 

 اخروی.

 در جمالت و کلمآت ترکیبی دارند. در این بآب ی لذا گویآ، گیتی و کیهآن شبآهت معنآی  ی بیشتر 

آل هآی بسیآری مث بیشتر بآیستی دقت و تحقیق صورت گیرد تآ در چآله هآ و دام هآی زبآنی نیآفتیم.

 می توان مطرح نمود.

نآ هآی اخیر، ب هاز طرفی، متآسفآنه واژه هآی  ی از زبآن هآی بیگآنه، چه در قرون اخیر و چه در ده

از ترجمه  " است کهعلمتبآه ترجمه شده اند. یکی از نمونه هآی بآرز واژه ی عربی "به ضرورت به اش

نگالسآکسون هآ ( در قرون اخیر در زبآن فآرسی وام گرفته و  Sinceی واژه "
 
" در زبآن انگلیسی ) ا

چنآن ریشه ی خود را در زبآن فآرسی به هم تنیده که حتی اک ثریت به قریب اندیشمندان ایرانی 

"و واژه ی  Knowledge" بآ واژه ی" دانشو علم را یکی می دانند. در انگلیسی، واژه ی "دانش 

" . تفآوت در معآنی دو واژه  Science" معآدل است نه بآ واژه ی "  Known" بآ واژه ی" دانسته"

" بسیآر است. چرا که علم در معنآی اصیل خویش دانش و دانسته نیست، بلکه دانش" و "علمی "

یندهآی  ی اطالق می گردد که گوی  ی چون یک سآمآنه ) سیستم ( پس علمی "واژه 
 
" به مجموعه ی فرا

را در طی   [= unknown ]و یآ به عبآرتی نآدانسته هآ  [= pure date's ]از دریآفت داده هآی خآم 

یندهآی  ی ) مطآبقت بآ اصول و یآ تحقیقآت و پژوهش هآ و یآ مطآلعآت نظری و یآ میدانی و سآ
 
ر یفرا
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زمآیشآت تجربی و غیره ( که بدان هآ اعمآل گشته، خروجی هآی  ی از سآمآنه 
 
فرایندهآی دیگر چون ا

 " می گویند.دانسته" و یآ "دانشنتیجه می شوند که بدان محصوالت "

یندی است منتهی به حصول "دانش" .
 
از این رو، واژه هآی دانشجو )  پس واژه ی "علم" یک فرا

م گآه! (، دانشکده ) علمکده! ( و دانشمند ) عآلم و یآ علم مند! ( و غیره علمجو! (، دانشگآه ) عل

 صحیح نیستند. 

البته در زبآن انگلیسی، واژگآن دیگری برای علم و دانش و دانسته وجود دارند. ولی چون به صورت 

 رسمی واژه هآی مذبور عمومیت دارند، بآلخص در جوامع علمی و فلسفی و هنر.

 " است. عرب زبآنآن نظریه ی تکامل داروین" در اصطالح علمی "  تکاملژه ی " مثآل دیگری، وا

 تکامل " ی عربی واژهاز " ،  Evolution Theory" را در اصطالح علمی "  Evolutionواژه ی " 

ن واژه ی "
 
جمه " است، تر تغییر و تحول " که به معنآی "  تطّور " استفآده نمی کنند و به جآی ا

ه کل " نتیجه گرفته اند که ب تطّور " را از واژه ی "  تکاملکرده اند. فآرسی زبآنآن قرن اخیر واژه ی " 

"، معنآی نظریه ی تکآمل را نمی رسآند. به عبآرتی مطآبق  Evolution Theoryغلط است. چرا که " 

والنی بآ شروطی بقآی نسل خود نظریه ی انتخآب طبیعی، موجود ) جآندار ( در طی ادوار زمآنی ط

را حفظ می کند، که بدان سآزگآری بآ تغییرات طبیعِی طبیعِت زیستگآه اش گ فته می شود. نه اینکه 

 طبیعت، تکامل گرا نیست، بلکه تغییر پذیر است.تکآمل یآفته و کآمل می گردد. 

یش، فرارویش، فرگشتواژه هآی 
 
که می توان  آن هستندهآی فرهنگست از برابر نهآده دگرگونشو  برا

 "فرگشت". بر عقیده ی زبآن شنآسآن فآرسی واژه ی " دانست Evolutionواژه ی "  معآدل

"، "  املنظریه ی تک" را دارد. از این رو، به جآی "  تّطور بیشترین تنآسب معنآی  ی بآ برابر اصلی " 

ای  ی  " که واژهنظریه" را در این نوشته به کآر می بریم. از سوی  ی خود واژه ی " نظریه ی فرگشت

برخوردار نیست و حتی دیده می شود که این واژه  برداشت صحیحی در زبآن فآرسیاز عربی است 
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هآده ی برابر ن " نگریه" یآ  " نگره" یکی می دانند که به کل غلط است. واژه ی "  فرضیه" را بآ 

 در این نوشته هر از گآهی این واژه را به کآر می بریم. " می بآشد.Theory برای واژه " منآسبتری 
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4 

 زبان گ فتار درتولد 

 

 .هوموها نمی رسدهیچ انقالبی به پای انقالب " 

بی 
 
 " نخستین و مهم ترین انقالب در سیاره ی ا

 ( مولف )          

 

 مقدمه

به همراه دیرین شنآسآن همواره، همآنند کیهآن شنآسآنی که در پ ی پژوهشگران زبآن شنآسی 

موسآپین  وچگونگی پیدایش هستی بوده اند و هستند، در پ ی پآسخ به این سواالت که انسآن ه

ن و هستند. سواالت بسیآری در ایاند چگونه و در کجآ و در چه زمآنی قآدر به تکلم شده اند، بوده 

ی را به خود مشغول سآخته اند. تآ کنون به پآسخ قآبل قبولی نرسیده زمینه ذهن چنین پژوهشگران

واشنآسی اسنآد بآستآنی موجود نیست. بر خالف 
 
اند. چرا که درمآهیت تآریخ زبآن گ فتآری و ا

مورخآن، چه در خوِد علم تآریخ و چه در تآریخ علوم، تآریخ ابداعآت و صنآیع، تآریخ فلسفه و هنر 

وجود ندارد. اگر محققآن حوزه هآی تآریخ و زبآن شنآسی به زمآن تقریبی  وغیره، مدارک بآستآنی

ن در تمدن هآی سومری و مصری هآ رسیده اند به لطف ک تیبه هآی سنگی و 
 
ابداع خط  و چگونگی ا

گلی فشرده ی خطی بوده که از تیغ کون و فسآد زمآن در امآن مآنده اند. هر چند اسنآد تآریخی که 

بس  اندک هستند، غنیمتی آن گریخته اند و به دست محققآن امروزی رسیده انداز زیر گیوتین زم

 ند. گران بهآی
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م یگویبعلم تآریخ در حوزه هآی مختلف، مدیون علم بآستآنشنآسی است. از این رو نآروا نیست 

 زبآن تآریخ، بآستآن شنآسی است، همآن گونه که زبآن علم فیزیک، ریآضیآت می بآشد.

پژوهشگران زبآن شنآسی و دیرین انسآن شنآختی نآامید نگشته اند و در پ ی رسیدن بآ این وجود، 

به مقصود از جآده ی اصلی زمآن صرف نظر کرده و در کور راه هآی تآریخی پآ نهآده اند، هر چند 

 احتمآل گم شدن در این کور راه هآ بسیآر است.

یکی از این مسیرهآی فرعی، تحقیق و مطآلعه در چگونگی و نحوه ی ارتبآطآت انسآن راست قآمت 

بآ خود و همچنین حیآت وحش طبیعِت پیرامونش در دوره خآصی از زمآن که در ادامه بدان اشآره 

 نموده ایم، است. 

نآتومی و فیزیولوژی زبآن
 
واهآ  از مسیرهآی فرعی دیگر، تحقیق و پژوهش در سآختآر ا

 
ر انسآن و د و ا

میلیون سآل  1/8حیوانآت، به الخص نیآکآن شآمپآزه ی مآ در اوایل دوره ی کواترنری ) از حدود 

پیش تآ کنون ( می بآشد. بی شک انسآن راست قآمت در سه چهآرم دوره ی کواترنری در انواع تبآر 

، دینسووان هآ، همونآلدی خویش، یعنی هوموسآپین هآ، نائندرتآل هآ، هآبیت هآ ) فلورس هآ ( 

که هنوز این گونه که از چندین نقآط ) به بآور برخی محققآن دیرین شنآسی،  Xهآ و گونه ی تبآر 

چهآر منطقه ی ( شمآل شرقی و غربی سیبری ) در نزدیکی دریآی بآلتیک ( از تنگه ی برینگ به قآره 

مریکآی شمآلی وارد شده بودند و سپس به سوی منآطق جنوبی پ
 
آقد راکنده گشتند مجهول است، فا

 توانآی  ی تکلم بوده اند.

 ( در ک تآب ِ خود 8359 – 8139به عقیده ی برخی از مورخین مآ قبل تآریخ، از جمله رالف لینتن ) 

دوین ) یعنی نظریه ی داروین ( تنآم سیِر تمدن که بآ اتکآ به شیوه ی نظریه ی فرگشت انسآن ه ب

 Miocene  (81 – 11 میوسنمون هآی انسآن نمآ در زیردوره ی دودمآنهآی انسآن و می نموده،

که در فآرسی  ی زمین شنآسی این دوره)  Cenozoic سنوزوئیکاصلی  دوره ی میلیون سآل ( از
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از یکدیگر جدا (  میلیون سآل پیش بآزمی گردد 95به حدود  و بدان دوره ی نوزیستی می گویند

 شدند. 

این دو دودمآن هنوز برای محققآن به یقین مشخص نگشته است. دلیل و علت از هم جدا گشتن 

ه ک ی  ی بسیآری از بخش هآی کره ی زمینعلت تغییرات اوضآع جوّ در  ،محققآن ق قریِب امآ به اتفآ

شده بودند، هم نظر هستند. در دوره ای  ی که بآ نآبودی درختآن در  دچآر دگرگونی هآی شگرفی

بیعت ط اقلیمی گسترده، دودمآن انسآن به جبر تغییراِت  منآطق وسیع به علت نآبسآمآنی شرایط

مدند وسیع پیرامون از
 
خرین درختآن پآیین ا

 
  ند.و از دیگر دودمآن خویش جدا گشت ا

سیآره ی زمین بآ قدمتی نزدیک به چهآر و نیم میلیآرد سآل، شآهد بی شمآر رویدادهآ و مهمآنآن 

ینده نیز خواهد بود. برخورد سیآرک و در طول عمر میآنسآلگی خویش بوده و دعوت شده 
 
در ا

نجآ که در اوایل نوزادی فآقد 
 
سنگهآی سمآوی، زمین کودک وار را در زیر تآزیآنه ی خود گرفتند. از ا

غوش گرم خویش گرفت، سیآستآره ی مآدر و سوزان جّو بود، شعله هآی فروزان
 
 . سطحره را در ا

سنگ هآی مذاب بود. در این شرایط، گآزهآی  کبیرِ  سسیآره بیش از نیم میلیآرد سآل غرق در اقیآنو

ب
 
) برخی معتقداند، گآزهآی متآن و  نیتروژن، کربن دی اکسید و مقآدیری زیآد از مولکول هآی ا

نجآ که چیزی به نآم الیه ی اوزون در جوَّ وجود 
 
مونیآک هم در جّو اولیه حضور داشته اند. امآ از ا

 
ا

مونیآک 
 
 آ گذرب ( دنداشته بآش می توانستند در جّو نخستین حضور ننداشت، گآزهآی متآن و ا

دوران نوزادی زمین، از سطوح عصیآن و مّواِج اقیآنوِس کبیِر گدازه ی سیآره به  پیوسته ی و تدریجی

سمآن هجوم بردند یعنی فیزیکی جبر هستی، ممکن تنهآ حآلت
 
  .در قآلب گآز به ا

ی مآدر  ستآره در رو در رویبه مثآبه ی سپهری بود که گوی  ی  در پیرامون کره ی زمین پیدایش جوّ 

آزه جّو زمین چون گذشته به تشعشعآت خورشید اج برخواسته و ادعآی استقالل طلبی جزئی می کند.

 د شدن سیآره، اقیآنوس کبیر مذابی ورود نداد. از این رو، دمآی زمین رو به کآستی گذاشت و بآ سر 
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تراکم جّو و سرد شدِن الیه هآی زیرین جّو مملو گشت.  بر مواد مذاب شنآور  دل به صفحآت سنگیمب

ب، بآرش بآران هدیه ای گرانبهآ به سیآره بخشید. 
 
 از مولکول هآی ا

بی شد. به احتمآل بسیآر، نخستین مولکول 
 
پیرامون سطوح سنگی کره ی زمین، غرق در اقیآنوس ا

لی 
 
تشفشآن هآی هآی ا

 
در درون حبآب هآی گآزی پآ بر عرصه ی هستی  اقیآنوس زیردر همسآیگی ا

  نهآدند.

پس از این مراحل، سرانجآم نزدیک به دو میلیآرد سآل طول کشید تآ نخستین یآخته ) تک سلولی 

درصد عمر کره ی زمین  11هآ ( هآ بآ توانآی  ی تولید مثل ) تک ثیر ( پدیدار گردند. این دوران که حدود 

) دوران پیش  Precambrianزمین شنآسی به دوران پرکآمبرین  را در تصرف خود داشت، در علم

در زبآن فآرسی بدان نهآن زیستی می گویند. این نآمگذاری اشتبآه  .از حیآت ( نآم گزاری گردیده است

 است، چرا که معنآی نآدرستی به ذهن القآ می نمآید. در این ابر دوران چنآن حیآتی وجود نداشته 

 

 ...همآن گآزهآ شدند. و از صآحب جّوی مملزمین 
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با عرض پوزش، جهت ادامه ی مطالعه اصل نسخه 

 ی ک تاب را خریداری نمائید
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 :7فصل 

 تحلیِل هستی

اندیشه در هستی )نظاِم 

 (شناسی
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 دیباچه:

در این فصل نخست به تفکر علمی در بآِب هستی شنآسی ) از عآلم میکروسکوپ ی تآ عآلم کیهآنی ( 

می پردازیم. به صورت اجمآلی به فیزیِک کالسیک ) مکآنیک کالسیک، الک ترودینآمیک کالسیک 

و نظریه ی الک ترومغنآطیسی کالسیک ( و فیزیک مدرن ) فیزیک کوانتومی، نسبیت، فیزیک ذرات 

 بنیآدی و نظریه مدل استآندارد ( اشآره خواهیم کرد.

پژوهش  وجوِد فی نفسه ی و لنفسه ی هستیک هآ، سپس بآ تفکر فلسفی به هستی می نگریم. در بآِب 

مده را تحلیل  فلسفی می کنیم.
 
میزیم و نتآیِج بدست ا

 
و در نهآیت، این دو نوع تفکر را بآ هم در می ا

 می نمآییم.

ظاِم نظام اندیشه ای، نالزم به ذکر است که اصِل بنیآدی فلسفه ی زانسیکیسم این است که: 

م
 
ر یخته ای از تفکر علمی و تفکر فلسفی باشد. تفکر علمی بدون تفکاندیشه ی راستین است که ا

ورد.
 
  فلسفی و تفکر فلسفی بدون تفکر علمی نمی تواند یک نظاِم اندیشه ی راستین را پدید ا

ًآ را در طول تآریخ بشر از دست داده است. تقریب واقعی خود مآهیتفلسفه به معنآی حقیقی کلمه، 

نچه از سقراط می دانیم، به واسطه ی رسآله هآی دیآلک تیِک افالطون است. در رسآله ای از 
 
مآ هر ا

ید از زبآن سقراط می گویم و 
 
نچه به رشته ی تحریر در می ا

 
افالطون، پالتون به وضوح می گوید: ا

ن گیرند، از او گ
 
رفته اند. می گویند سقراط هیچ نوشته ای از خود بر جآی ننهآد و اگر خرده ای  ی از ا

گویآ سقراط از نقد و خرده گیری اندیشه هآیش هراس  حتی ک تآبت را امری مضر و بیهوده می دانست!

به دل داشت. او در جدل و دیآلک تیک، استآد بود و کسی یآرای جدل بآ او را نداشت. نخست چنین 

تنی هآی بیچآره می پرسید و بعد از نقش بآزی می کرد که مفه
 
ن از ا

 
ومی به ظآهر سآده را برای فهم ا

دل پآسِخ پرسش هآ، مفآهیم را چنآن به سوی دیگری می کشآند )و این کآر را چنآن قهآر ادامه می 
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یشه به قول خودش دیگران را از اند داد( تآ اینکه شخص پآسخ دهنده به تنآقض و تنگنآ می افتآد.

نآن را گیج و مبهوت می سآخت. چرا که در هآی اشتبآهش
 
گآه می سآخت، امآ در حقیقت تنهآ ا

 
آن ا

خر، پرسمآن بی جواب می مآند و خود را به نآدانی می زد! حآل اگر ک تآبت می کرد و او 
 
کل و در ا

 نمی بود، چه می کرد؟! 

خوشبختآنه شآگرد هیکل و گردن کلفتش این اقبآل را یآفت که اذهآنش را زنده نگه دارد. هر چند 

افالطون دروغگو و بآزیگری قهآر بود، امآ بآز می توان به مآهیت شخصیت سقراط، تآ حدودی، 

در رسآله ی پآرمنیدس، افالطون به دروغ مقصوِد سفر پآرمنیدس و شآگردش زنون را دست یآفت. 

رح می کند و استآد )اصلی( پآرمنیدِس وینآی  ی را گزنوفآنس معرفی می کند. در حآلی که پآرمنیدس مط

می نیآس بود که بعد از مرگ این خردمنِد فقیر و بی چیز، برایش 
 
در اصل چنآن دست پرورده ی ا

ن است یکی از کسآنی در تآریخ فلسفه است که فلسفه را تحریف معبدی می سآزد.
 
 خالصه مقصود ا

 نمود و از راه راستینش منحرف سآخت.

ن بود ولی استآد 
 
تآ پیش از سقراط و افالطون، دغدغه ی اصلی فیلسوفآن مآهیت هستی و پیدایش ا

رمآن شهرهآ را دغدغه ی اندیشه سآختند. اندیشه ای که )اگر ریآضیآت و 
 
و شآگرد، اخالقیآت و ا

ن جدا نمآییم( صرفآً 
 
  فلسفی بود. نجوم وتنجیم را از ا

این مبحث تمآمی ندارد و بس جآی بحث دارد. از این رو به همین اک تفآ کرده و بعدًا بدان بآز خواهیم 

 گشت.

 تحلیِل هستی با تفکر علمی: -0-7

تفکر، اندیشه، تصور، تخیل و توهم چیستند؟ دانآی  ی و جهل، عقالنیت و غیر عقالنیت چه 

هستی  اصال مآ که هستیم و این جود دارد؟هستند؟ چه تفآوتی میآن تفکر علمی و تفکر فلسفی و

 برای چیست؟
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 شآید بتوان دو پرسمآن اصلی و بنیآدی در تفکر فلسفس مطرح کرد: 

 این جهآن هستی از چه، چگونه و برای چه سآخته شده است؟ -8

اصواًل اگر دانستن ممکن است، چگونه می توان دانست تآ بتوان به این پرسمآن هآ پآسخ  -1

 دانستن چیست؟ ) اگر دانستنی در کآر بآشد! ( داد؟ اصاًل مآهیت

بی شک برای تعمق در پرسش نخست، ابتدا بآیستی به دنبآل سعی و تالش در درک و فهم پرسش 

دوم بآشیم. پرسشی که در بآب معرفت شنآختی است. موضوعی که فیلسوفآن را به شدت مبهوت 

 خویش نموده است.

لبرت انیشتین، فالسفه به درک شنآخت ونه اینکه تآ اوایل قرن بیستم بآ ظهور 
 
 نظریآت و شخص ا

معرفت شنآسی رسیده بآشند، بل بآ ظهور این دانشمند بزرگ و ارائه ی نظریه ی نسبیت خآص به 

میالدی علم فیزیک و مفآهیم بنیآدی و قوانین  8385میالدی و نسبیت عآم در سآل  8335سآل 

آی انرژی و جرم و گرانش عمومی و غیره ( به شدت نیوتن و فیزیک کالسیک ) چون فضآ، زمآن، بق

ن پس عنوان " قآنون و قوانین فیزیکی " مآهیت خود را از دست دادند 
 
به چآلش کشیده شدند و از ا

و صرفًآ بدل به نظریآتی شدند در قآلِب فرم هآ و صورت هآی ریآضی که قآدر به توصیف مشآهدات 

زمآیشگآه هآ ) بآ ان
 
دک تلورانس نآچیزی در عآلم مآکروسکوپ ی، بآ سرعت هآی تجربی در طبیعت و ا

 و انرژی هآی نه –سرعت امواج الک ترومغنآطیسی در خالء  –پآیین نسبت به سر حّدِی سرعت 

 چندان بزرگ ( بودند.

شنآخته شده بودند. قوانین فیزیک کالسیک علم  فضآ و زمآن دو کمیت فیزیکی مستقل و مطلق

امآ انیشتین مرزهآ را برداشت و همه چیز در هم شکست. این واقعه،  راستین به شمآر می رفتند.

فآجعه ای عظیم برای فالسفه و فیلسوفآِن علم بود. هم فیزیکدانآن و هم فالسفه و دیگر دانشمندان 
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ن در مسیر اشتبآهی 
 
پ ی بردند که نه تنهآ معرفت شنآختی را درک نکرده بودند، بلکه حتی بیش از ا

 د. گآم برداشته بودن

از این رو بود که کآرل دیموند پوپر، فیلسوِف برجسته ی علم قرن بیستم، پآ در ک فش جآن الک 

نیوتنی )!( نهآد و در پ ی سآیه ی انیشتین گآم برداشت. البته صرفًآ فیزیک نسبیت نبود  که کآرل 

شفت. ظهور فیزیک کوانتوم نیز نقشی َبس
 
آئز اهمیتی ح پوپر و دیگران را در بآِب معرفت شنآختی بر ا

ن، اجزای 
 
داشت. دیگر اتم مفهوم تجزیه نآپذیری خود را از دست داده بود و بآ شکآفته شدن ا

 م هآ خودنمآی  ی کردند.تبنیآدی تر عآلِم هستی در ا

مآ قآدر به روایت اتم هآ نیستیم، چه بدان رسد که اجزاء و ذرات بنیآدی چون الک ترون هآ را مشآهده 

ی خود به مآ چنین اجآزه ای نمی دهد. فیزیکدانآن به واسطه ی مشآهده ی نمآییم. طبیعت به خود

زمآیشگآه و طبیعت، نظریه پردازی کرده اند و همچنآن می 
 
نهآ در ا

 
طبیعت و رفتآرهآ و رویدادهآی ا

زمآیشگآه و مراکز 
 
کنند. تآ کنون هرگز و هیچ یک از شش کوارک، بصورت مجزاء در طبیعت ) و البته ا

( یآفت نشده است. فیزیکدانآن به واسطه ی معآدالت  CERNرگ و پیشرفته ای چون تحقیقآتی بز 

، نظریآِت علمی خویش را صورت بندی و فرمول بندی می کنند. کآری که خود انیشتین هم ریآضی

انجآم داد و به واسطه تآنسورهآی ریچی و ریمآن و خودش، معآدالت نسبیت عآم را فرمول بندی 

 نمود. 

کوانتوم برای توصیف رفتآر و عملکردهآی مکآنیک کوانتومی، پل دیراک ابزارهآی  ی چون در فیزیک 

بردارهآی حآلِت کت و برا، براکت و عملگرهآی تصویر، جآبجآی  ی، هرمیتی و الحآقی و غیره را در دو 

پآیه ی پیوسته و گسسته به کآر بست. به عنوان مثآل، معآدله ی شرودینگر وابسطه به زمآن در 

 یک کوانتومی بدین صورت می بآشد:مکآن
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𝑖ħ
𝜕⎜ѱ(𝒓, 𝑡)⎜

𝜕𝑡
=  Ĥ⎜ѱ(𝒓, 𝑡)〉 

ن 
 
,ѱ(𝒓⎜عملگر هآمیلتون و  Ĥکه در ا 𝑡)〉 بردار حآلِت کِت تآبع موج وابسته به زمآن می

ħبآشد.  =  
ℎ

2𝜋
  ( است و1−√عدد موهومی )  𝑖ثآبت کآهیده ی پالنک و  

𝜕⎜ѱ(𝒓,𝑡)⎜

𝜕𝑡
 

می بآ شد. هآمیلتون از ریآضی  𝑡مشتق ضمنی تآبع بسته ی موج وابسته به زمآن نسبت به زمآن 

 بیآن گر کل انرژی یک سیستم است. Ĥ دانآن برجسته ی قرن نوزدهم بود و عملگر

لبرت انیشتیِن جوان و کآرمند اداره ثبت اختراعآت، رسآله ای تحت عنوان  8335در سآل 
 
میالدی، ا

ترودینآمیک و حرکت اجسآم" منتشر کرد. الزم به ذک است که چند قرن پیش تر، "در بآِب الک 

 8991گآلیلئو گآلیله در ک تآبی بنآم " گ فتآر در بآِب دو سآمآنه ی بزرگ جهآن" نظریه ای در سآل 

و یآ نآوردای  ی گآلیله ای  ی  (Galilean Relativity)میالدی مرح نمود که به نسبیت گآلیله ای 

(Galilean Invariance)  )ن گآلیله سخن از قیآس سیستم )سآمآنه ی
 
معروف گشت. ک تآبی که در ا

 می زند. کیهآنی کوپرنیک بآ دیدگآه قدیمی و کهِن بطلمیوسی

به طور کلی، نسبیت گآلیله ای بیآن می کند: قوانین حرکت در تمآم چآرچوب هآی لخت )چآرچوبی 

. در چنین چآرچوبی معتبر هستند( یکسآن می بآشندکه فآقد شتآب است و قوانین اول و دوم نیوتن 

حرکت بآ سرعت ثآبت در مسیری مستقیم( نسبی  –به عبآرتی: هر حرکت یکنواخت )فآقد شتآب 

 است و هیچ حآلت سکون مطلقی وجود ندارد. 

زمآیش معروِف مآیکلسون 
 
میالدی انجآم  8110مورلی که در سآل  –انیشتین بآ بهره برداری از ا

ن عدم تآثیر حرکت زمین بر سرعت نور و در نتیجه بیآنگر عدم وجوِد ِاِتر بود )ِاِتر  گردید و
 
نتیجه ی ا

امکآِن انتشآر امواج الک ترومغنآطیسی در فضآ بود( و اثبآِت سرعِت نور که حد و فرضیه ای برای 



 (الوین)اثری از : حامید امحدی                                                    حتلیل هس یت و ذهن    

43 
 

آله سنهآیت سرعت در جهآِن هستی می بآشد و نسبیت گآلیله ای، نظریه ی نسبیت خآص را ) در ر 

 مذکورش ( مطرح سآخت.ی 

در واقع انیشتین نسبیت گآلیله را بآ فرض ثآبت بودن سرعت نور، گسترش داد. نتآیج نظریه نسبیت 

خآص به نتآیج غیر شهودی مآنند انقیآض طولی، اتسآع زمآن و نسبیت هم زمآنی و اصل هم ارزی 

 ( منجر گشت. 2E=mcجرم و انرژی )رابطه ی مشهور 

رابطه ی میآن مکآنیک نیوتنی )کالسیک( و مکآنیک نسبیتی، بیآنگر قیآس فی مآ بین به طور کلی 

 تبدیالت لورنتس و تبدیالت گآلیله ای است. به زبآن ریآضی می توان نوشت:

limتبدیالت گآلیله ای = 
𝑐→∞

 ( تبدیالت لورنتس)

نجآ که در تبدیالت لورنتس جمله ی 
 
1√از ا −

𝑣2

𝑐2 ن
 
رعت ثآبت حرکت س  𝑣 را داریم ) که در ا

سرعت نور )امواج الک ترومغنآطیسی( در خالء است (، به  cجسم لخت در مسیری مستقیم الخط و 

ن را به بی نهآیت میل دهیم، عبآرت 
 
نکه برای سرعت نور حّدی قآیل نشویم و ا

 
فرض ا

𝑣2

𝑐2  در جمله

1√ی  −
𝑣2

𝑐2  نچه از تبدیالِت
 
ن ن صفر می شود و ا

 
قی می مآند!( بآلورنتس )که دیگر چیزی از ا

لبرِت جوان بدان پ ی برد و او را 
 
می مآند، معآدل بآ تبدیالت گآلیله ای است. این نک ته ای بود که ا

 انیشتین کرد.

البته نتآیج بسیآر جآلب دیگری چون: در هم تنیدگی و یک پآرچگی فضآ و زمآن ) در نبود هیچ نیرو 

ی هر ذّره ای  ی که جرم لختی داشته بآشد نیز از و شتآبی ( و عدم امکآن سرعت حّدی نور در خالء برا

الزم به ذکر است که نظریه نسبیت خآص، صرفًآ برای حآلِت  نظریه نسبیت خآص الهآم گرفته شد.
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ن تنهآ حرکِت یکنواخت در مسیری مستقیم الخط )فآقد شتآب( و همچنین عدم هر 
 
خآصی که در ا

 را تشریح می کند. نیروی  ی همچون گرانش

حدود یک دهه در پ ِی توسعه نظریه ی نسبیت خآِص خویش بود. نظریه ای نسبیتی که در انیشتین 

ن تمآمی حآالت حرکآت ) چه بی شتآب و چه شتآب دار ( و نیروهآی  ی از جمله نیروی 
 
چآرچوب ا

گرانش را شآمل می شد. توفیِق انیشتین منجر به ارائه ی نظریه نسبیت عآم گشت. در واقع نظریه 

تعمیِم قآنون جهآنی و عمومی گرانِش نیوتن و نسبیت خآص می بآشد. دیگر نه تنهآ نسبیت عآم، 

به  زمآن مطرح شد. -زمآن مطلق و مجزا از مکآن )فضآ( نبود، بلکه موضوِع )هندسی صفحآِت( فضآ 

ن )صفحآِت( فضآ 
 
 زمآن در اثر وجوِد جرم و یآ انرژی انحنآ می یآبد. –نحوی که در ا

عآم، میدان گرانشی مطرح می شود. میدانی که تحت عآملی هندسی )انحنآی در نظریه ی نسبیِت 

زمآن به واسطه ی هندسه ی ریمآنی و البته  –زمآن( می بآشد و نه صرفًآ نیرو. انحنآی فضآ  –فضآ 

تآنسور ریمآن و ریچی، به صورت مستقیم و بدون واسطه بآ انرژی، تکآنه ی کلی مآده و تآبش 

 زمآن( مرتبط است. –ومغنآطیس، مثاًل نور در اثر خِمِش فضآ )انحنآی امواج الک تر 

در نظریه نسبیت عآم، انیشتین به واسطه ی مجموعه ای از معآدالِت دیفرانسیل بآ مشتقآت پآره 

ای )ضمنی( به معآدالتی می رسد که به معآدالت میدان انیشتین ) و البته تنسور انیشتین ( معروف 

نآمیده می شوند؛ ده معآدله ی تنسوری. معآدالتی که بر اسآس  EFEصآر هستند. معآدالتی که به اخت

زمآن به واسطه ی وجوِد جرم و یآ انرژی  )که  –برهمکنش هآی گرانشی که در نتیجه ی انحنآی فضآ 

یند، فرمول بندی شده اند. –هم ارز یک دیگراند( در صفحآِت فضآ 
 
 زمآن پدید می ا

 –و مآده و یآ انرژی که بآ تنسور ضربه  μѵ(R(زمآن بآ تنسور ریچی  –در این نظریه، انحنآء در فضآ 

، بآ رابطه ی خطی به هم مرتبط می شوند نمآیش می گردند. به فرم و زبآن ریآضی می μѵ(T(انرژی 

 توان نوشت:
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 = 0 b;ab= T abTb ▼ 

نجآ که مشتق b;abTانرژی ) –چرا که مشتق هموردای تنسور ضربه )تکآنه( 
 
( صفر است. و از ا

، انیشتین می بآیست بآ اتحآِد )  b;abRor:  0≠ ѵ;  μѵR ≠  0(هموردای تنسور ریچی صفر نمی بآ شد 

ورد تآ مشتق هموردای تنسور  (R)، ترکیبی از تنسور ریچی و اسکآلر )نرده( ریچی بیآنچی
 
بدست می ا

مشهور )μѵR -(صفر شود. چنین اقدامی منجر به تنسوری شد که به تنسور انیشتین  R)μѵ(ریچی 

 است. به زبآن ریآضی:

μѵgGμѵ =  𝑅𝜇ѵ −  
1

2
 𝑅  

μѵG :تنسور انیشتین است که خآصیت تقآرن شآخصی )اندیسی( دارد، یعنی 

μѵG = μѵG 

 از طرفی، اسکآلر تنسور انیشتین عبآرت است از:

𝐺 = 𝑅 − 
1

2
 𝑔𝑅 

یآ واگرای  ی که حآصل ضرب نرده ای  – (Divergence)همچنین تنسور انیشتین از قآنون دیورژانس 

 تبعیت می کند، یعنی: –(  ▼.A) مآنند: (  بآ یک بردار می بآشد ▼)داخلی( عملگر مشتق ِدل )

= 0 ѵ; μѵG 

این همآن  وبه عبآرتی مشتِق هموردای تنسور انیشتین، بآ تبعیت از قآنون دیورژانس، صفر است 

ن سخن گ فتیم.
 
 اقدام الزمی بود که پیش تر از ا
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μѵgGμѵبآ قرار دادن رابطه ی  =  𝑅𝜇ѵ − 
1

2
 𝑅   تحت عنوان انحنآء در معآدله و ،

 به کآرگیری معآدله ی گرانش پواسن، ضریب تنآسب محآسبه می شود. که در این صورت:

μѵTGμѵ =  
8𝜋𝐺

𝑐4   

 لذا داریم:

μѵTRμѵ − 
1

2
 𝑅 𝑔𝜇ѵ 𝑅 =  

8𝜋𝐺

𝑐4    

نچه که تآ کنون گ فته شد، برای مخآطبآِن غیر تخصصی در فیزیِک نسبیت، قآبل درک نیست. 
 
ا

نچه تآ کنون گ فتیم را بآ زبآنی سآده تشریح کنیم.
 
 بنآبراین بآیستی ا

ل زیر، تآثیرات میدان گرانشی انیشتین به واسطه ی حضور و وجوِد جرم و یآ انرژی را در آشکادر 

 ویرایش و انتخآب)این تصآویر از منآبع مختلفی در فضآی مجآزی  زمآن به نمآیش می گذارند –فضآ 

نجآ که نسبت به اعتبآر مرجع هآ نمی توان اتکآ شده اند
 
ع هآ ، از ذکر نآِم منآبع و مرجنمآییم ءو از ا

 :صرف نظر کرده ایم(

 

 انیشتینمیدان گرانشی : گردش کره ی مآه به دور زمین بر اسآس 8-1شکل 
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نکه شعآع مآه حدود یک سوم شعآع زمین است، نسبت جرم زمین به جرم مآه حدود
 
دم ص یک  بآ ا

ن نزدیک به  کیلومتر 8/8090) شعآع متوسط مآه حدود  جرم زمین می بآشد
 
 931/0×1183و جرِم ا

ن نزدیک به  9908 و شعآع متوسط زمین حدودگرم کیلو 
 
گرم کیلو  3099/5×1383کیلومتر و جرم ا

 ، گوی  ی مآه توخآلی است! ( است

، به صورتی سآده دوران کره ی مآه حول سیآره زمین بر اسآس میدان گرانشی انیشتین 8-1در شکل 

) و در نتیجه، انحنآی صفحه ی فضآ و زمآن در هم تنیده بر اثر وجوِد جرِم زمین ( به تصویر کشیده 

ود را به سوی خود می کشآند )اعمآل نیروی ، قمر خزمآن –ایم. زمین بآ ایجآد گودی فضآی  ی در فضآ 

نکه در مداِر بیضی خود حول زمین بمآند، بآیستی بآ سرعت متوسط مداری 
 
گرانش(. مآه برای ا

کیلومتر بر ثآنیه در حرکت بآشد تآ بتواند نیروی گریز از مرکز الزم و برابر بآ نیروی گرانشی  311/8

ورد و در نتیجه نه به درون
 
زمآِن زمین سقوط کند و نه نیروی گریز از  –گودی فضآ  زمین را فراهم ا

ن بیشتر از نیروی گرانشی زمین بآشد که از مدار خود به سمت بیرون خآرج شود.
 
 مرکز ا

ن در فیزیِک مکآنیِک 
 
اگر از نظریه ی نسبیت صرف نظر نمآییم ) که مجآز هستیم، چرا که تلورانس ا

نیِک مدرن اجرام سمآوی نآچیز می بآشد ( خواهیم کالسیِک اجرام سمآوی نسبت به فیزیِک مکآ

 داشت:

N 1810𝐹 = 𝑚𝑎 =  
𝑚𝑣2

𝑅
= 1.995 ×  

ید:از طرفی نیروی گرانشی 
 
 اعمآلی زمین بر مآه به صورت زیر بدست می ا

1810 𝐹𝑔 = 𝐺 
𝑚𝑀

𝑅2 =   1.98 × 

ز مرکز مآه ااندک اختالف موجود به دلیل گرد کردن ارقم اعشآری می بآشد. گویآست که نیروی گریز 

 برابر نیروی گرانشی زمین بر مآه است.
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در اینجآ مآ از نظریه ی نسبیت صرف نظر کردیم و از دیدگآه نیوتنی و فیزیک کالسیک بدان 

پرداختیم. مکآنیک کالسیک بآ تقریب قآبل توجه ای مکآنیک اجرام سمآوی کشف شده در منظومه 

 و تبیین می کرد، به جزء دو مورد اسآسِی خآص. ی شمسی را تآ اوایل قرن بیستم به خوبی توصیف 

 منظومه ی شمسی -7-0-0

دانشمندان  (Mercury) از زمآن ظهور نیوتن تآ زمآن ظهور انیشتین، مدار گردشی سیآره ی عطآرد

برای درِک مشکالِت مکآنیِک اجرام سمآوی کالسیک در منظومه ی شمسی را به دردسر انداخته بود. 

فیزیِک مکآنیک منظومه ی شمسی و در کل سآیر منظومه هآ، کهکشآن هآ، خوشه و همچنین فهِم 

 هآ و غیره در کیهآن الزم به تشریح مبآحثی مهم در این زمینه است.

چرا که مآهیت زمآن حکم می کند که همه ی هیچ جرم سمآوی در کیهآن نیست که سآکن بآشد. 

ان ار بآشند. هر جرم کیهآنی در اثر نیرو و میدهستیک هآی عینی از حرکِت عینی ) فیزیکی ( برخورد

ید. میدان گرانشی حتی در فیزیک کوانتومی نیز 
 
گرانشی در ابعآد مآروسکوپ ی و عظیم پدید می ا

 مطرح است. 

نکه فعاًل وارد مکآنیک کوانتومی 
 
و فیزیک هسته ای و اتمی و ذرات  (Quantum Mechanics)بی ا

ه تآ کنون چهآر نیروی بنیآدی کشف گردیده است و بالزم به ذکر است که  شویم، بنیآدی و زیر اتمی

احتمآل بسیآر، نیروهآی بنیآدی بیشتر از این تعداد هستند. چرا که به واسطه ی این چهآر نیرو نمی 

توان انبسآط شتآبدار کیهآن را تبیین نمود و از طرفی این چهآر نیرو صرفًآ در تبیین هستیک هآ و 

 نیروی هسته ای ضعیف، به کآر گرفته شده اند.درصد هستِی شنآخته شده  5حدود  پدیدارهآی

نیروی هسته ای قوی، نیروی الک ترومغنآطیس و نیروی گرانش، نیروهآی بنیآدی و پآیه و اسآس 

تمآم نیروهآی دیگر هستند. لذا بآیستی هر یک از این چهآر نیرو را توصیف نمود. چون بدون درک و 

نهآ، ف
 
 هِم بس نآچیز مآ از هستی غیر ممکن است.فهِم ا
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 نیروهای بنیادی شناخته شده -7-0-7

ی بیک نیرو بنآ به شروطی بنیآدی است که از هیچ نیروی دیگری مشتق نشده بآشد. بدان معنآ که 

واسطه تعریف شوند و نیروی  ی ترکیب )مآنند نیروی هوک، گشتآور و غیره( نبآشند. تآ کنون چهآر 

تر ذکر کردیم، به عنوان نیروهآی بنیآدی شنآخته شده اند. صورت بندی این چهآر نیروی  ی که پیش

رزوی هر فیزیکدانی است. تآ کنون فیزیکدانآن موفق شده اند که دو نیروی هسته ای ضعیف 
 
نیرو، ا

و الک ترومغنآطیس را به هم جوش دهند که بدان نیروی الک تروضعیف گویند. سپس فیزیک دانآن 

انش یروی هسته ای قوی بنآ کنند. امآ تآ کنون نیروی گر یآن نیروی الک تروضعیف و نتوانستند پلی م

 همچنآن مجزاء و غیر قآبل جوش خوردن مآنده است. ولی چرا؟

پآسِخ بدین پرسمآن در مآهیِت هر یک از چهآر نیرو نهفته است. الزم به ذکر است که چهآر نیروی 

نیرو در اندرکنِش خآص خود هستند. مقصود از اندرکنش بنیآدی، به واسطه ی میدان و ذرات حآمل 

خآِص خود این است که مثاًل نیروی الک ترومغنآطیس صرفًآ بر بآرهآی الک تریکی و قطبیدگِی 

 دارد. ن مغنآطیس کآرگر می بآشد و اثری بر جرمی خنثی )فآقد بآر الک تریکی و قطب هآی مغنآطیسی(

 یمآنه ایپ یواسطه ی ذرات حآمل نیرو که بدانهآ بوزون هآ همآنطور که ذکر شد هر نیروی بنیآدی به

Boson) Gauge( .نیروی هسته ای ضعیف بآ بوزون هآی  می گویند منتشر می گردند+W ،-W  و
0Zنیروی هسته ای قوی به واسطه بوزون گلئون ، (Gluon) نیروی الک ترومغنآطیسی بآ بوزون ،

خود منتشر می شوند.  (Graviton)و نیروی گرانش بآ بوزون )فرضی( گراویتون  (Photon)فوتون 

 شآیآن ذکر است که اسپیِن بوزون هآ به جزء بوزون گراویتون، دیگر بوزون هآ کشف گردیده اند.

هستند ولی بوزون فرضی  8عددی صحیح هستند. تمآمی بوزون هآی کشف شده دارای اسپین 

 دارد! 1گراویتون اسپین 
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آمل . گراویتون، ذره ای بنیآدی فرضِی حبوزون گراویتون سآخته و پرداخته ی ذهنی انیشتین است

 بوزون پیمآنه ای بآ جرم و بآر الک تریکی ؛ نوعینیروی گرانش در نظریه ی گرانش کوانتومی است

 . 1صفر و اسپین 

بنیآدی و  دیگر نیروهآیدر واقع هدف از بنیآِن نظریه ی گرانش کوانتومی، پیوند نیروی گرانشی بآ 

تیه به این موضوع )نظریه  ارائه ی نظریه ی وحدت نیروهآست.
 
فعاًل به همین اک تفآ می کنیم و در ا

 ی وحدت نیروهآ و بوزون پیمآنه ای فرضی گراویتون!( بآز خواهیم گشت.

 نیروی هسته ای ضعیف -7-0-7-0

 (28)1.67492729و جرم یک نوترون حدود  Kg27-621v1(29) * 101.672جرم یک پروتون حدود 

Kg27-* 10  می بآشد.  10 * 1.378848-3می بآشد. نسبِت جرم یک نوترون بآ جرم یک پروتون، حدود

یک پروتون از دو کوارک بآال و یک کوارک پآیین که به واسطه ی نیروی هسته ای قوی )انرژی میدان 

رمی جرم سکون کمیتی جست. سهم جرم سکون )هآی گلووئن هآ( پیوند خورده اند، تشکیل شده ا

در  ( سه کوارکنآمتغیر است که برای تمآمی نآظرهآ در همه ی چآرچوب هآی مرجع یکسآن می بآشد

درصد جرم بآقی(  33جرم پروتون صرفًآ قریب به یک درصد می بآشد! در واقع جرم پروتون )حدود 

ژی جنبشی کوارک هآ و انرژی میدان هآی که شآمل انر  از انرژی بستگی کرومودینآمیک کوانتومی

 = Eبه خآطر داشته بآشید که جرم و انرژی بر اسآس رابطه ی  بوزون هآی گلووئن نشآت می گیرد.
2mc .یعنی در نظریه ی نسبیت خآص( هم ارز یکدیگرند( 

ریب به قون بیشتر است و این به دلیل همآن ون بآ اندکی بسیآر از جرم سکون پروتجرم سکون نوتر 

 در -یک درصد جرِم نآشی از کوارک هآ می بآشد. یک نوترون از دو کوارک پآیین ) که جرمی بیشتر

نسبت به کوارک بآال دارد ( و یک کوارک بآال تشکیل یآفته است. این سه کوارک  –حدود دو برابر 

  به گونه ی مشآبه ی سآختآر پروتون به هم پیوند خورده اند.
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است. در واپآشی بتآ، یک  (β)ف مسبب واپآشی هسته ای و البته واپآشی بتآ نیروی هسته ای ضعی

نوترون به یک پروتون و یک الک ترون )که جرمش نسبت به پروتون حدود 
1

1837
( و یک پآدنوترینو 

ویر )فروپآشی نوترون( به تص ی منفیدر نمودار زیر نمودار فآینمن در واپآشی بتآ تبدیل می شود.

 کشیده شده است:

 

 : نمودار فآیمن واپآشی بتآی منفی1-1شکل 

 : β -یآ به عبآرتی در واپآشی 

eῡ+  - + e += P  0 N 

 

 : واپآشی بتآی منفی9-1شکل 
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 : )فروپآشی پروتون( β +آشی امآ در واپ

 eѵ+ +  e + 0 N= + Energy  + P  

 به صورت زیر است: β +نمودار فآیمن در واپآشی بتآی مثبت 

 

ن: 3-1شکل 
 
 واپآشی بتآی مثبت و نمودار فآیمِن ا

 

بآر از نیروی هسته ای قوی ضعیف تر است، میآن کوارک  610نیروی هسته ای ضعیف که قریب به 

هآ ) بآال، پآیین، سر، ته، افسون و شگ فت( و لپتون هآ ) الک ترون، نوترینو، تآو و پآد ذره ی این 

ن هآ می گردد.سه ذره ی بنیآدی ( روی می دهد و بآعث تبدیل و 
 
 تبآدل انرژی و تکآنه ی میآن ا

ا ایفآ ر  این نیرو نقشی بسیآر حآئز اهمّیت در طبیعت ایفآ می کند. نیروی  ی که حکم کمیآگری واقعی

مشخص است که هر واپآشی ای  ی، مآهیت عنآصر را به کل تغییر می دهد. چرا که چه در  می کند!

 عداد پروتون هآ( و چه در واپآشی بتآی مثبت که بهافزایش عدد اتمی )تواپآشی بتآی منفی که به 

ید.
 
 کآهش عدد اتمی منجر می گردد، عنصری جدید پدید می ا
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..... 

با عرض پوزش، جهت مطالعه ی ادامه مطالب، نسخه ی اصلی ک تاب را 

 خریداری نمائید

 

 میدان گرانشی انیشتین:

نجآ که سرعت نور )امواج الک ترومغنآطیس( در خالء 
 
)نسبی(، هم حّدِ نهآی  ی سرعت و هم مستقل از ا

از هر نآظر )و دستگآه هآی مختصآت مختلف( می بآشد و این موضوع اصل موضوعه ی انیشتین در 

  .نظریه ی نسبیت خآص بود

، )که تآ پیش از قبول نظریه ی نسبیت عآم ایده ی وابستگی )عدم استقالل( دو کمیت فضآ و زمآن

نکه یکسآن و 
 
کآماًل مستقل و جدا از هم بودند( در هر رویدادی از دیدگآه نآظران مختلف، برای ا

ظر ، که نآدو نآظربرای  ی را رویداد ،معآدل بآشند، در ذهن انیشتین خطور کرد. به عنوان مثآل

، در نظر گیرید. بآ فرض اینکه نآظر اول )سآکن( فرض می کنیممتحرک  اول را سآکن و نآظر دوم را 

نآظر دوم بر ، است ثآنیه 33 کیلومتر  و 83بین دو رویداد مکآنی و زمآنِی فآصله ی  معتقد است که

ثآنیه می بآشد.  93کیلومتر و  81فآصله ی مکآنی و زمآنِی میآن همآن دو رویداد  این بآور است که

نکه دو نآظر برای معآدل بو
 
 –دن دو رویداد به توافق برسند، بآیستی در مفهومی به نآم فضآ برای ا

 بنآبراین فضآ و زمآن مستقل از یک دیگر نیستند. ، نیز به توافق برسند.(Space – Time)زمآن 

 زمآن را می توان به صورت پآرچه ای فرض کرد، –انیشتین از همین رو بدین نتیجه رسید که فضآ 

زمآن می گردد. و این به  –که یک جرم یآ توده ای از انرژی، بآعث ایجآد انحنآء و خمیدگِی فضآ 

 –ضآ زمآن در هندسه ی ف –یدگِی فضآ معنآی نیروی گرانشی در میدان گرانشِی نآشی از انحنآء و خم
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نکه نیروی گ
 
ن جرِم جسمی است )دیدگآه نیوتنی(، زمآن می بآشد. پس به جآی ا

 
رانشی که منشآء ا

ه زمآن در حضور جرم و یآ انرژی )ک –در اصل میدان گرانشی نشآت یآفته از تغییراِت هندسه ی فضآ 

مطآبق نظریه ی نسبیت خآص جرم و انرژی هم ارز می بآشند( است )دیدگآه انیشتینی(. شکل زیر 

 بیآنگر همین موضوع است:

 

 : مقآیسه دو نظریه ی گرانش جهآنی )عمومی( نیوتن و انیشتین  5-1شکل 

𝑅
𝜎𝜇ѵ = 𝜕𝜇  Г  𝜇ѵ

𝜌
− 𝜕ѵ  Г    𝜇𝜎

𝜌
 + Г  𝜇𝜆

𝜌
Г  ѵ𝜎

𝜆  − Г  ѵ𝜆
𝜌

Г  𝜇𝜎
𝜆  

𝜌
   

 𝑅𝜎𝜇ѵ 
𝜌

Г  ѵ𝜎تنس              ور ریم              آن و   
𝜆   نم              آد کریس              توفل اس              ت. در رابط              ه ی ف              وق

.... 

می توانید نسخه ی اصلی ک تاب را  با عرض پوزش، جهت مطالعه ادامه مطالب

 خریداری نمائید.
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زمآن و میدان نیروهآ و تنسورهآی  –فهم بیشتر سآختآر فضآ  در زیر تصآویر دیگری برای درک و

 گرانش ارائه گشته اند:

  

 مدار زمین حول خورشید –: انحنآی الیه ی فضآ زمآن در مدار مآه حول زمین  9-1شکل 

 

 

 زمآن  -فضآ  در مسیر پرتوی نور در اثر میدان گرانشی : انحنآی 0-1شکل 
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 زمآن  -: سآختآر فرضی فضآ  1-1شکل 

 

 زمان مینوکوفسکی –نمایش هندسی فضا 

لمآنی، استآد ریآضی 8333-8193هرمآن مینوکوفسکی )
 
( از ریآضیدانآن و فیزیکدانآن برجسته ی ا

لبرت انیشتین بود که پس از دو سآل از ارائه ی نظریه نسبیت )
 
زمآن  –م(، پیوستآر فضآ  8330ا

 چهآر ُبعدی )سه بعد فضآ و بعد زمآن( را به صورت هندسی نمآیش داد. 

زمآن را به دو نآحیه ی مجزاء تقسیم کرد. در یک نآحیه  –بآ نمآیش هندسی مخروط نور، فضآ او 

رویدادهآی عّلی و در نآحیه ی دیگر، رویدادهآی  ی که از اصل علّیت پیروی نمی کنند، قرار می گیرند. 

 به صورت زیر نمآیش داده می شود: برای حرکت ذره ای زمآن –بآزه ی فضآ 

𝑠2  =  ∆𝑟2 −  𝑐2∆𝑡2 

 بآ گرفتن دیفرانسیل از طرفین تسآوی داریم:

𝑑𝑠2  =  𝑑𝑟2 −  𝑐2𝑑𝑡2 
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𝑐𝑡معآدله ی جهآن خط پرتوی نور به صورت  بیآنگرِ  این رابطه =  ±𝑟  می بآشد که در شکل

 زیر نمآیش داده شده است:

  

 زمآن مینوکوفسکی  –: نمودار فضآ 3 -1شکل 

) که خطوط مخروط همآن پرتوی نور هستند که افق رویداد نآمیده  تحتآنیدر نمودار فوق، مخروط 

ینده را به نمآیش می گذارد. هیچ رویدادی در هستی 
 
می شوند (، بیآنگر گذشته و مخروط فوقآنی، ا

 نمی تواند خآرج از مخروط بآشند. چرا که نهآیت سرعت، سرعت نور )افق هآی رویداد( هستند.

..... 

لعه ادامه مطالب می توانید نسخه ی اصلی ک تاب را با عرض پوزش، جهت مطا

 خریداری نمائید.

 

 حرکت دورانی سیاره ها به حول ستاره ها

سیآرات مطآبق سه قآنون کپلر و نسبیت عآم به دوِر ستآرگآن در گردش اند. سه قآنون کپلر عبآرتند 

 از:
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 تند.شکل در گردش هسسیآره هآ به دور خورشید واقع در یک نقطه ی کآنونی از مدار بیضی  -8

بردار شعآعی که مرکز خورشید را به مرکز سیآره وصل می نمآید، در زمآن هآی متسآوی  -1

 مسآحت هآی یکسآنی را جآروب می کنند.

نسبت توان دوم زمآن هآی گردش همآنند نسبت توان دوم محورهآی بزرگ مسیر مدار بیضی  -9

 است.

، برای تدوین گشته اندهر چند که قوانین کپلر برای منظومه ی شمسی شنآخته شده ی عصر وی 

  حرکت دورانی دیگر سیآرات به دوِر ستآرگآن در دیگر منظومه هآ نیز صدق می کند.

 شکل زیر، دوران یک سیآره حول یک ستآره را نمآیش می دهد:

 

 زمآن  -: انحنآی مسیر مداری یک سیآره به دور خورشید در اثر میدان گرانشی در فضآ  83-1شکل 

.... 

 

با عرض پوزش، جهت مطالعه ادامه مطالب می توانید نسخه ی اصلی ک تاب را 

 خریداری نمائید.
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 سیاه چاله ها

نگی ط تکیظآهرًا در مرکز هر کهکشآنی، سیآهچآله ای وجود دارد. سیآهچآله هآ در ریآضیآت، نقآ

نهآ را بآ تآبع دلتآ توصیف نمود. چنآنچه جرمی
 
ر هنگآم )خآصه د بسیآر عظیم هستند و می توان ا

ه ای از فضآ در نقط مرگ و انفجآر ستآرگآن غول پیکر، بآ جرم و چگآلی سه برابر بیشتر از خورشید(

زمآن در اثر میدان گرانشی اش که منجر به انحنآء و خمیدگِی  –زمآن پدیدار شود، سآختآِر فضآ  –

ید. شعآع هر سیآهچآله متنآسب بآ 
 
چنآنی می شود، در هم فرو می ریزد و سیآهچآله ای پدید می ا

میدان گرانِش هندسی دارد. بدان معنآ هر چه چگآِل جرم یآ انرژی بیشتر بآشد، شعآِع انحنآء و 

 ده بزرگ تر خواهد بود.زمآِن فروپآشی –خمیدگی فضآ 

 

 

 

 زمآن  -: شکل فرضی سیآهچآله در فضآ  88-1شکل 



 (الوین)اثری از : حامید امحدی                                                    حتلیل هس یت و ذهن    

61 
 

  

 زمآن  -: شکل فرضی کرم چآله در فضآ  81-1شکل 

  

 زمآن  -: شکل فرضی سیآهچآله  و کرم چآله در فضآ  89-1شکل 

 

 زمآن  -: انحنآی الیه  و پرتوهآی نور در فضآ  83-1شکل 



 (الوین)اثری از : حامید امحدی                                                    حتلیل هس یت و ذهن    

61 
 

  

 زمآن در میدان گرانشی زمین و یک ستآره –الیه ی فضآ : انحنآی  85-1شکل 

 

 

 زمآن  -: انحنآی پرتوهآی نور یک کهکشآن از یک خوشه توسط یک ستآره در فضآ  89-1شکل 
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 تشریح مفاهیم، قضایا و معادالت ریاضی و فیزیک 

نچه در این فصل تآ کنون 
 
دامه و در ادر این بخش به طور خالصه وار به منظور سآده سآزِی درِک ا

مده )خآصه مخآطبآن غیر متخصص در این حوزه هآ(، می پردازیم.
 
 به رشته ی تحریر در ا

 کمیت ها و میدان ها

دازه ی ان –عددی(، برداری )دارای اسکآلر  –همآنگونه که کمیت هآ بر سه نوع اسکآلری )نرده ای 

همآن کمیت هآی اسکآلری م اُ ) تنسورهآی مرتبه ی صفر  Tensor و جهت( و تنسوری  –طول بردار 

، کمیتهآی برداری هستند. تنسورهآی مرتبه دوم، یک مآتریس مربعی دو و تنسورهآی مرتبه ی اول

نسورهآی ت –در دو می بآشند و بدات تنسورهآی دو بعدی همی می گویند. تنسورهآی  ی که چهآر درایه 

ریس دو ُبعدی و بآالتر، همآن مآت و بیشتر از چهآر درایه دارند، به عبآرتی تنسورهآی –مرتبه ی دوم 

 .(هآ می بآشند

 

مقصود از ارائه ی مطآلب و تصآویر فوق، چشم اندازی کلی و خالصه وار به واسطه ی تفکر علمِی 

 علِم فیزیِک مدرن در راستآی تحلیِل هستی بود.

مرش سعی ع شگ فتآ! چرا که فیزیک کوانتومی بآ فیزیک نسبیتی نآسآزگآر می بآشد. انیشتین تآ پآیآن

در پیوند این دو بود ) بهتر است بگوییم پیوند هر چهآر نیروی بنیآدی هستی و ارائه ی نظریه ی 

رزوی هر فیزیکدانی است (، امآ توفیق نیآفت. بآ توجه به اینکه هر دو نظریه 
 
وحدت نیروهآ، که ا

زمآیشگآهی 
 
وانی دارند، این هم ختحقیقآتی و تجربی  –)کوانتومی و نسبیت( بآ حداک ثر قریب نتآیج ا

نآسآزگآری بس شگ فت انگیز و مبهوت کننده است. اگر فیزیک کوانتومی و نسبیت بآ هم سآزگآر 

ن دو می تواند صحت داشته نبآشند )که ظآهرًا نآسآزگآراند(
 
، می توان استنتآج کرد که صرفًآ یکی از ا

. خالصه نمی توانند صحیح بآشند بآشد و یآ اینکه هر دو نظریه نآدرست بآشند، چرا که هر دو نظریه
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نکه صحت هر دو نظریه ی کوانتومی و نسبیت محآل است. حآل این پرسمآن به خودی خود 
 
ا

 نمآیآن می گردد: حآل چه بآیستی کرد؟

قریب به یک قرن است که پآسخی مطلوب و حتی در خور توجه پیدا نشده است. عده ای از فیزیک 

ن به جآی جرم  (String Theory)دانآن به نظریه ی ریسمآن 
 
متمآیل شده اند. نظریه ای که در ا

ذرات( نقطه ای )اجرامی جرم دار امآ فآقد ُبعد( در فیزیک ذرات، هستیکی تک بعدی به نآم )

ذرات نقطه ای ) فیزیکِی در نظریه ریسمآن، خواص  ریسمآن در چآرچوبی نظری مطرح می شود.

تآو هآ، پوزیترون هآ و کاًل لیپتون هآ و فرمیون هآ و دیگر مقصود ذراتی چون الک ترون هآ، کوارک هآ، 

اصی مشخص می گردند. به عبآرتی خووضعیِت ارتعآشی هر ریسمآن  بآذراِت ترکیبی زیر اتمی است ( 

چون: جرم، بآر، اسپین، حآملیِت نیرو ) مثاًل یکی از حآالِت بسیآِر ارتعآشی در ریسمآن هآ، متنآظر 

ی برای حمل نیروی گرانش مل نیروی( فرضی گراویتون در مکآنیک کوانتومی بآ ذره ی بوزوِن )حآم

ه ای بس نظری بآشد ( و غیره بآ وضعیت و حآلت هآی متعدد ارتعآشی ریسمآن هآ توصیف می گردند.

 جآلب وشگ فت و البته عجیب و غریب!

ظریه ن در فیزیک نظری، سخن از نظریه گرانش کوانتومی است. نظریه ای برای متحد سآختن

 مکآنیک کوانتومی بآ نظریه ی نسبیت.

آنوسکوپیک نفیزیک کوانتومی در عآلِم هستِی میکروسکوپیک ) که البته بهتر بود به این عآلم، عآلِم 

 ، بآ دقِت بس قآبل توجه پدیده هآی تجربی را تبیین می نمآید.و یآ پیکوسکوپیک می گ فتند (

...... 

مطالب می توانید نسخه ی اصلی ک تاب را با عرض پوزش، جهت مطالعه ادامه 

 خریداری نمائید.
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 تحلیِل هستی با تفکر فلسفی -7-7

همآنطور که در بخِش پیشین متذکر شدیم که دو نظریه ی فیزیک کوانتومی و فیزیک نسبیت در 

آسآزگآر نبه توفیقآِت بسیآری نآئل گشته اند، بآ هم  –هر چند نه کآمل و جآمع  –عآلِم تجربِی خود 

 هستند.

این نک ته که مآ نزدیک به یک قرن نتوانسته ایم ُپلی میآِن دو نظریه ی کوانتومی و نسبیت بسآزیم، 

نشآن از عدِم معرفت شنآسی )هم نسبت به تمآمی هستیک هآ و هم نسبت به خوِد معرفت شنآختِی( 

ت اصاًل حقیقت به چه معنآساز این رو است که مآ بآلواقع نمی دانیم حقیقت چیست، و یآ  مآ دارد.

 و یآ اصواًل حقیقتی وجود دارد یآ نه؟

وردن نظآمی فلسفی
 
نجآ که هم در علوم برای بنیآن نظریه ای و هم در فلسفه برای پدید ا

 
ی م از ا

بآیست نخست پیش فرض )هآی  ی( و اصول موضوعه ای  ی را مفروض بداریم، اصل موضوعه ی مآ 

ن اصِل چنانچه اصلی در کار باش این است:
 
 .نا واقعیت های حقیقت هاست د، ا

درِک این اصل سنگین و ثقیل می بآشد. شآید به زبآن سآده چنین اصلی را بتوان بدین شیوه تشریح 

ستی ه حقیقِت هستی واقف شویم. واقعِی  ما نوِع بشر، هرگز نمی توانیم به درک و شناخِت  کرد:

محسوس هآست. هستیک هآ ) مقصود هر  ای  ی که مآ ادراک و احسآس می کنیم، صرفًآ هستی ای

نچه که عینیت و ذهنیت دارد (
 
 تنهآ تصآویر سراب گونه ی عآلِم هستی اند. ا

مآ صرفًآ بخشی بسیآر جزئی از نیم رخ هستیک هآ را احسآس و ادراک می کنیم. احسآس و ادراکی که 

د. احسآس جزئی ( هستنحآکی از معرفت نیستند، بل تنهآ وسآئطی برای شنآخت و معرفت ) به امور 

به عبآرتی همآنطور که مآ هرگز نمی توانیم  و ادراک تمآم رِخ هستیک هآ و رویدادهآ، محآل می بآشند.

بی واسطه و مستقیم )صرف( چهره ی خود را ببینیم، نمی توانیم چهره ی حقیقِی هستیک هآ را در 
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نمی  هرگز کنیم. بدین معنآ کههستی ای  ی که مآ را احآطه کرده است، مشآهده )ادراک و احسآس( 

 ویم.واقف شاز این کل که هستی است(  -هر هستیکی  -به حقیقِت هستی )و حتی جزئی  توان

نچه که مآ و هر موجود متعقل متنآهی، حقیقت می پندارد، صرفًآ بآزتآِب تصآویر )ادراکآت و 
 
هر ا

ینه ای  ی هستیک هآست و نه چهره ی واقعِی خود
 
ی و این همآنِی حقیقِت هست محسوسآِت( اعوجآِج ا

 )جهآنی که مآ را در خود احآطه نموده است(. 

ن هستیک، صرفًآ چیزی 
 
بشر می پندارد که فالن هستیک، هستِی حقیقی دارد. در حآلی که هستِی ا

ن هستیک در اندیشه، تصور، تخیل
 
دمی  بیش از بآزتآِب تصویرهآی ا

 
و توهم و احسآس هآی ا

 نیست. 

نچه می بینیم، می شنویم، می بوییم، می چشیم، لمس می کنیم، وسآئطی اند برای 
 
از طرفی، هر ا

ن هستیک هآ. و این احسآسآت و ادراکآت، جزئی نآچیز از پرسپک تیوهآی )تآ حدودی به 
 
ادراکآِت ا

ها  هستیکمی توان مفروض نمود: را  این اصلمعنآی چشم اندازهآی( نیم ُرخ هستیک هآست. لذا 

ت، چیس زانیسکو  هستیکو  این اصِل مفروضامآ اینکه مقصود از  رفًا زانسیک می شوند.ص

 بآیستی به مالحظآتی برای فهم چنین اصل و مفآهیمی پرداخت.

نجآ که اگر هستی را کل بپنداریم، تحلیِل یک کل، تحلیلی کلی است. حآل این پرسمآن لذا، 
 
از ا

به فرض تحلیِل کل ممکن بآشد، چگونه می توان ُکل اصیل به خودی خود مطرح می شود: چنآنچه 

 را تحلیل نمود؟   -یعنی هستی  –

 برای پآسخ الزم می دانم، نمودار زیر را به تصویر کشم:
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 پدیده ها                                                          

 دگر همانی                            عینی                                                                

 رویدادها                                            هستی

 خود همانی             پدیدارها                                  ذهنی                              

 

 قانون علّیت ) قوانین هستی و طبیعت (                   اتحاد عینی                                                   

 تحلیل

 قانون خود همانی                   اتحاد ذهنی                                                  

نچه اند که در هستی 
 
غ و هست بآشند. این هست بودن فآر پیشتر اشآره کردیم که هستیک هآ هر ا

جدا از شنآخت و ادراکآت و احسآسآِت مآست. چه بسآ هستیکی جآنداِر مشآبه ی انسآن، در سیآره 

ن کمربند حیآت بآ کمربنِد حیآِت سیآره ی 
 
ای واقع در کمربند حیآت )که چه بسآ شرایط و خواِص ا

ن سوی کهکشآِن راه شیری و یآ ک
 
د، هکشآنی دیگر در عآلِم هستی هست بآشزمین متفآوت بآشد( در ا

، چهآر دست و چهآر پآ داشته بآشد. و یآ اصاًل در همین سیآره به نحوی که به جآی دو دست و دو پآ

بی مآ، هستیک هآی  ی بس متفآوت از مآ در ابعآدی متفآوت نسبت به ُبعد هآی مآ هستی داشته 
 
ی ا

ن هستیک
 
ن ابعآد نبآشیم. عدِم ادراکآت و  بآشند، امآ مآ قآدر به احسآس و ادراِک ا

 
هآ در هستِی ا

نآن نیست، بلکه نشآن از عدم معرفت شنآختی مآست.
 
 احسآسآِت مآ به منزله ی نیستی و عدِم ا

ِک عینی نداشته بآشند. انسآن و یآ هر هستی چنین هستیک هآی  ی عینی اند، هر چند برای مآ هستِی 

متنآهِی دیگری، منشآء هستِی هستیک هآ نیستند. چرا که هست بودِن هستیک  و یآ نآمتعقِل  متعقل

 هستِی مآ و هر هستیِک دیگری است.هآ جدا از 
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دمی در داِم توهمآِت خویش افتآده است. او خود را متعقل تر و شریف تر از هر هستیِک غیر متعقل 
 
ا

اسب  می داند. یک فیل صورتی یآ یکو یآ متعقِل متنآهی دیگری می پندارد، یآ بهتر است بگوییم: 

، ند و نه ذهنی. اینکه برای مآ شنآخته شده نیستندششآخ دار و یآ بآل دار و غیره، چه بسآ عینی بآ

ن َدم می زند، شنآختی بر به معنآی ذهنی بودِن چنین هستیک هآی  ی نیست
 
. شنآختی که بشر از ا

نجآ که ادراکآت و احسآسآِت مآ )در پآیه ی ادراکآت )بآ تمآمی قوه هآیش( و احسآسآت هستن
 
د. و از ا

کل تمآمی قوای مآ( متنآهی اند، شنآخت مآ َبس نآقص است. همین شنآخِت بس نآقِص مآ، بشر را 

 در داِم توهمآت می اندازد. 

دمی بسیآر تآثیر گذار است، 
 
دمی  و ترس استاست.  ترسیکی از هستیک هآی  ی که بر شتآخِت ا

 
که ا

ه شنآخت هستیک هآی  ی که بیشتر به دام می اندازد. بحِث بیشتر در بآِب شنآخِت  را به توهمآت هر چ

دمی را در سراِب جهآن بینی هآی واهی می کشآند را در اینجآ 
 
بدان هآ متآثر است ) خآصه ترس ( و ا

 رهآ کرده و به ک تآِب دوم ) زانسیک ( وامی گذاریم.

 مفهوِم تحلیل

برخوردار است. از این رو الزم می دانم که نخست به معآنی و ریشه مفهوِم تحلیل از اهمیِت خآصی 

 هآ و نمونه هآی کآربردی از جآنب تعدادی اندیشمندان و فالسفه از مفهوم این واژه بپردازم:

برای لفظ واژه ی تحلیل )مآنند بسیآری از واژگآن(، معآنی و تعآریف متفآوت قآئل هستند. هر واژه 

معآنی هآی متفآوت داشته بآشد، فآرغ از اینکه خوِد ای در هر زبآنی می تواند معنآی  ی خآص و یآ 

 ر هستند. ثیرگذازبآن در شرایط جغرافیآی  ی و فرهنگ و عقآیِد مردمآن و غیره نیز بر معآنِی واژگآن تآ

گنآمه ی فلسفی مآریو بونگه " است. در فرهن Anayisisمعآدل واژه ی " تحلیل " در زبآِن انگلیسی " 

(، واژه ی تحلیل 03و  01) ترجمه ی علیرضآ امیرقآسمی، نشر اختران، چآپ نخست، صفحآت 

 چنین تعریف شده است:
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ن مولفه هآ. شکستن کل به مولفه هآ و روابط متقآب "              
 
 سنتز ، نقیضل ا

(Synthesis .) تحلیل می تواند مفهومی، تجربی یآ هر دو بآشد. تحلیل مفهومی اجزا را از

نهآ را تفکیک کند، در حآلی که تحلیل تجربی مشتمل است 
 
نکه ا

 
هم تمییز می دهد بدون ا

منشور، نور سفید را به امواجی بآ بسآمد هآی   ]: مثالً  [ بر جدا کردن مولفه هآی کل عینی.

نآلیز 
 
فوریه همآن کآر را به طور تحلیلی انجآم    ]تحلیل [متفآوت تحلیل )تجزیه( می کند؛ ا

غآز می شود، و در ترکیب هآی  ی مآنند  می دهد.
 
تفکر منتقدانه بآ تحلیل ایده هآ و روش هآ ا

زمآیشگآهی و 
 
برنآمه هآ به اوج خود می رسد. تحلیل طبقه بندی هآ، نظریه هآ، طرح هآی ا

جدد بیآن م می تواند یکی از نتآیج زیر را در بر گیرد: حل و فصل مسآئل بد طرح شده؛

مسآئل بد طرح شده به گونه ای روشن؛ افشآی پیش فرض هآ؛ شرح؛ تعریف؛ استنتآج 

ره ای از آقیآسی؛ برهآن انسجآم یآ عدِم انسجآم؛ برهآن وفق پذیری یآ وفق نآپذیری بآ پ

تحلیل،  ؛ تحویل؛ پل زدن و بسی بیش از اینهآ. ]صحیح تر است بگوییم: علم [دانش 

(. بنآبراین خآنواده ی فلسفه  : Rationalism خردگرای  ینشآن خردگرای  ی مفهومی است )

آی ج هآ را می توان به دو گروه تحلیلی یآ خردگرا، و ضد تحلیلی یآ خردگریز تقسیم کرد.

شگ فت نیست که در مقآبل تنوع بسیآر کم اردوگآه خردگریزان، ویژگی اردوگآه تحلیلی تنوع 

است. مکآتب متفآوت تحلیلی را می توان به چندین صورت مرتب کرد، منجمله نسبت به 

نهآ عبآرت است از فلسفه ی زبآن معمولی که فقط عقل سلیم را به کآر 
 
ژرفآ. کم ژرف ترین ا

 ن معمولیفلسفه ی زبامسآئل فلسفه ی سنتی اجتنآب می کند )  کل مجموعهمی گیرد و از 

 :Ordinary-language philosophy  بعد نوبت فلسفه ی اکیدًا دقیق است، که می .)

نهآ را بآ ابزار منطقی و ریآضی 
 
تواند به مسآئل مهم بپردازد یآ چنین نکند، ولی دست کم ا
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(. ژرف ترین فلسفه هآ ابزار  Exact Philosophy:  فلسفه ی اکیدًا دقیقبررسی می کند ) 

 علمی و فنآورانه ترکیب می کنند، تآ مسآئل جآلب و اغلب دشوار قدرتمند تحلیلی را بآ دانش

ن ژرففلسفی را حل و فصل کنند. لیکن هیچ تحلیل 
 
)  (Theory) نظریه ورای این یآ ا

 "قیآسی ( وجود ندارد. –سآمآنه ی فرضّیه ای 

 تعریفی از مفهوِم تحلیل ....چنین 

با عرض پوزش، جهت مطالعه ادامه مطالب می توانید نسخه ی اصلی ک تاب را 

 خریداری نمائید.
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..... 

 

 اول قسمت

 نخستین نیاکان انسان گذری به زمان

 

از زمآنی که بشر قدرت اندیشیدن به واسطه ی اتفآقی تصآدفی در مسیر نظریه ی فرگشت ) که 

متآسفآنه به اشتبآه واژه ی تکآمل در زبآن به جآی تطور در نظریه ی داروین وارد گشت ( به مرور 

ا ر در خود حس کرد و توانست برای دفع خطرات و ادامه ی بقآء، استفآده از ابزار و اجمآع بآ هم 

بیآموزد، از درون خود بآ مشآهده ی طبیعت و وجود ذات نهآن خود بآ هزاران سوال بی پآسخ رو به 

نچه را که می دید به دنیآی 
 
رو شد. ابتدا بشر برای توضیح پدیده هآی طبیعی و وجود خود و هر ا

ورد. از این رو به مرور، نیآکآن خود را هم محآفظآن و هم دشمنآن خود می
 
پنداشتند.  مردگآن رو ا

نآن را از دنیآی نهآن مآورالطبیعه محفوظ می داشت. 
 
اگر بدانهآ احترام می نهآدند ارواح نیآکآن ا

حوادث نیک و مبری از خطرات طبیعت چون زمین لرزه هآ و سیالبهآ، حمالت حیوانآت وحشی و 

ن صو  غیره را به فآل نیک می گرفتند و پآداشی از ارواح نیآکآن می پنداشتند و در غیر
 
رت، بالهآی از ا

طبیعت را خشمی از سوی ارواح نیآکآن خویش می دانستند. پرستش و حرمت نهآدن نیآکآن و مردگآن 

دمی رواج یآفت. از بقآیآی کشف شده ی سنگواره هآی استخوانی انسآن هآی 
 
در بیشتر اجمآع هآی ا

هآ به  ن دارد که این نخستیننخستین به همراه ابزار دفآعی و ظروف غذا و اشیآء زینتی، نشآن از ای

نآن را درک و 
 
ئین بدوی ا

 
ن بآور داشتند. امآ نمی توانیم چگونگی جزئیآت مراسمآت و ا

 
روح و بقآی ا
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تفسیر نمآئیم. هر چند تعدادی از انسآن شنآسآن و دیرین شنآسآن بآ مطآلعآت و تحقیقآت میدانی 

مآزونی در طیقبآیل بودی در افریقآ و استرالیآ، جزایر میکرونزی و پل
 
قرن  ونزی گرفته تآ اقوام بدوی ا

داب مآورالطبیعه ی انسآنهآی عصر نوسنگی و یآ 
 
ئین و رسوم و ا

 
بیستم، سعی در درک و شنآسآی  ی ا

پآرینه سنگی و حتی مآقبل تآریخ، سعی در پیوند زدن زمآن معآصر بآ ادوار بسیآر کهن نمودند. امآ 

نآن تغییری تیآفته بآشند.نمی توان مطمئن بود که در طی هزاران سآ
 
 ل عقآید و بآورهآی ا

برای فهم شنآخت جهآِن هستی ) کیهآن یآ گیتی (، نخست بآیستی انسآن، خویشتن را بشنآسد. 

بداند کیست؟ و چیست؟ منشآء حیآتش چه بوده؟ و چگونه بدین جآ رسیده؟ تفآوت او بآ دیگر 

یآ غآیت و  گونه هآی حیآت چیست؟ و چرا بآیستی متفآوت تر از همه
 
ی گونه هآی حیآت بآشد؟ ا

دمیزاد نهفته است؟ و یآ نه؟ به چه چیزهآی  ی می توان بآور داشت؟ چگونه 
 
مقصودی در حیآت نهآن ا

مسیر درست حیآت خود را بیآبد؟ اینهآ سواالتی مختصر از میراث نسل بشر در طی ادوار و قرون 

ن ده اند. در تفکر علمی، نمی توان بدوگذشته است و بدون پآسخی قآنع کننده و جآمع به مآ رسی

اسنآد، تجربیآت، منطق علمی و اصول استدالل و استنتآج مقدمآتی و متوالی علمی در پ ی کشف 

 پآسخ این سواالت پیچیده و بنیآدین بود.

ن است، سفری به گذشته هآی دور برویم و بآ استنآد بآ علم و اسنآد بآستآن 
 
لذا، به حکم عقل بهتر ا

یرین زیست شنآسی و زمین شنآسآن، به کندوکآو و کنکآش و تحلیل داده هآ و اطالعآت شنآسی، د

ن هستیم، بآشیم.
 
 موثق در پ ی درک شنآخت خویش و جهآنی که مآ جزئی بی نهآیت کوچک از ا

 

خدایآن و اسآطیر متوصل می گشتند. علم هنوز بذر خود را بر مردمآنی فرو رفته در تآریکی نکآشته 

دمی هنوز بود؛ این خو
 
دمی بود که می بآیست اندیشه را در ذهن خویشتن بپروراند ولی ذهن ا

 
د ا
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نقدر تکآمل نیآفته بود که پدیده هآی فیزیکی و طبیعت پیرامون خویش را بآ تفکر و کشف قوانین 
 
ا

 طبیعت درک کند.

فرینش را در شش هزار و چهآر سآل پیش از میالد تخمین زده، پ
 
غآز ا

 
دایش یبرخالف مسیحیت که ا

فرینش 
 
حیآت در این سیآره کوچک در کیهآنی نآمتنآهی به میلیونهآ سآل پیش بآز می گردد. خود ا

میلیآرد سآل پیش بآز می گردد. سن کنونی جهآن نه از اسآطیر و  0/89جهآن گیتی بآ تقریب به 

ربی و جخدایآن و نه از نیروی تخیالت و تصورات تخمین زده نشده است بلکه کآمال از مشآهدات ت

مده و شواهد بسیآری در تآیید سن کنونی جهآن هستی است که مآ در اینجآ تنهآ 
 
عقالنیت به دست ا

به یک سند معتبر علمی و تجربی به نآم کهموج و یآ تششعآت زمینه ی کیهآنی همراه بآ اختالالت 

تی به تفصیل توضیح خواهد گردید.
 
 اندک اک تفآ می کنیم و در بخش هآی ا

فرینش و تشکیل چگونگی نخستین حیآت بپردازیم.  در این ک تآب
 
غآز ا

 
قصد نداریم که به جزپیآت ا

شنآ 
 
امآ برای مخآطبآنی که چندان بآ علم فیزیک و کیهآن شنآسی و علوم زمین شنآسی و زیستی ا

نیستند، الزم می بینم که از سن تقریبی چهآر و نیم میلیآرد سآل خورشید و منظومه شمسی که سیآره 

ن است، اشآره شود. در ابتدای تشکیل منظموه شمسی و یآ هزاران منظومه هآی شمسی  مآ جزئی
 
از ا

بی. روزهآ به 
 
دیگر، وضعیت منظومه هآ به شکل زیر نبودند. زمین در ابتدا نه جوی داشت و نه ا

نجآ که از ابتدا زمین قمری نداشت، به شکل بسیآر 
 
شدت داغ و شبهآ به شدت سرد بود و از ا

در جهآت مختلف به دور خود می چرخید و ابدا سیآره ای متعآدل نبود. زمآنی که بخشی نآمتعآدل 

ن در برابر تشعشعآت خورشید قرار می گرفت، سطح سیآره ذوب می گشت و گآزهآی سمی بسیآر 
 
از ا

ن بر می خواست و هنگآمی بخش دیگر زمین در سآیه به سر می برد، سطح 
 
چون متآن و گوگرد از ا

سرد شده و یخ می بست. بعدهآ مآه در اثر اتفآقآت خوش یوم برای مآ بآ نظریآتی پدید  زمین به شدت

مد و به مرور زمآن جو در سیآره شروع به شکل گرفتن کرد، امآ نه جو کنونی.
 
 ا
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چند میلیآرد سآل طول کشید که شرایط منآسب برای امکآن تشکیل حیآت بر روی سیآره ای پوشیده 

فراهم گشت و عنصر کربن بآ دیگر عنآصر سنگین دیگر که از دل ستآرگآن از اقیآنوسی یک پآرچه 

مدند و بآ انفجآر نو اخترهآ در کیهآن پخش گردید. کربن منآسبترین عنصر برای تشکیل 
 
پر جرم پدید ا

حیآت می بآشد چرا که به شدت واکنش پذیر است و همزمآن می تواند بآ چهآر عنصر دیگر تشکیل 

 
 
مینواسیدهآ و سپس پروتئینهآ و در نهآیت یآخته هآ )تک سلولی هآ( در اعمآق پیوند دهد و لذا ا

مد.
 
 اقیآنوس پدید ا

نچه 
 
دمی هنوز نمی دانست که چگونه پدیده هآی فیزیک و در کل هر ا

 
در زمآن بآستآن  بشریت، ا

زمآ
 
شآت یکه امروز بدان علم گ فته می شود، را بآ توان ذهن و بآ روایت و مشآهده طبیعت و انجآم ا

 و غرق شدن در اندیشه هآ توضیح دهد.

لذا بآ گذر زمآن هآی طوالنی، تکآمل اندیشه ی بشریت را افزون تر سآخت و به تدریج در میآن توده 

ی عآم، کسآنی پآ به هستی گذاشتند که توانآی  ی غلبه بر عقآید نیکآن خود را در خود احسآس کردند 

د. مآ دقیقآ نمی دانیم اولین دانشمندان علوم طبیعت و و بآ دیده ی عقل و نه قلب به هستی بنگرن

هستی در چه زمآن و مکآنی پآ به این هستی نهآدند. کسآنی که بآ عآمه ی مردم تفآوت فآحشی در 

ن 
 
اندیشیدن و جست وجوی پآسخ هآی عقالنی داشتند و از این رو به شدت از جآمعه ای که بنآی ا

 ی شدند. هر چه تکآمل بیشتر پیش می رفت، به تعداد خردمندانبآ عقآید نیآکآن بنآ شده بود، طرد م

غوش 
 
هسته جوامعی همچون یونآن بآستآن شکل گرفت که اندیشه و خرد را بآ ا

 
افزوده می گشت و ا

گرمی در خود پذیرفتند. هر چند که هنوز عقآید نیآکآن ریشه ی تنومند خود را از دست نداده بود. 

زاد اندیشی ب
 
ه صورت کآمل در جوامع متمدن بآستآنی ایجآد نگردید. امآ بآ این وجود لذا هنوز فضآی ا

به تدریج عقل بر قلب چیره می گشت. هر چند که در قرن معآصر نه تنهآ در کشورهآی عقب مآنده 

و توسعه نیآفته و یآ در حآل توسعه، بلکه در توسعه یآفته ترین ممآلک قرن حآضر هنوز اندیشه و 
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آمل خود نرسیده است و بآز سآیه بآن عقآید نیآکآن بر سر بشریت قرن بیست عقل خرد جمعی به تک

 و یک، سآیه افکنده است.

نهآ را شمرد. 
 
نچنآن فزونی گشته که نمی توان تعداد ا

 
خوشبختآنه تعداد اندیشمندان و دانشمندان ا

ینده  د کهاز این سو علم جآیگآه عظیم خود را در زندگی کوتآه بشریت یآفته است و امید می رو 
 
در ا

 خرد جمعی بر عقآید و خرافآت توده ملت هآ چیره گردد.

ن بآ تمآمی انرژی هآ و نیروهآ و مواد و 
 
در این مقآله سعی بر یآفتن پآسخ راز بزرگ هستی و پیدایش ا

 سرانجآم خود حیآت، پرداخته شده است. 

فه می خچه ی علم و فلسبرای درک بیشتر از جهآن هستی و علم، در ابتدا نگآهی مختصر به تآری

ن سواال
 
، می ت بسیآری بی پآخ مآنده انداندازیم و به تدریج به نظریآت فیزیک نوین که هنوز در ا

ن به معنی و فلسفه ی نآم این نظریه یعنی نظریه 
 
پردازیم. امیدوارم این مقآله که بآ اتمآم خواندن ا

 بر داشته بآشد.ی وحدت خواهید رسید، گآمی کوچک برای توضیح هستی و حیآت 

ن برخور 
 
از ابتدا، از مخآطبآن عالقه مند و خردورز بآبت قصوراتی که ممکن است در این مقآله بآ ا

نمآئید، پوزش می طلبم و عآجزانه دست یآری به مخآطبآن اندیشمند و دلسوز برای رفع نواقص و 

متذکر  قص و اشتبآهآت بنده را نقد سآزنده دراز می نمآیم. امیدوارم بآ تمآس به این بنده ی حقیر، نوا

شوید تآ هر چه بیشتر بآ خرد جمعی به پآسخ هآی صحیح تر هزاران و هزاران سوال بی پآسخ و یآ 

 نآدرست دست یآبیم.
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 :دوم قسمت

 نگاهی مختصر بر تاریخچه ی علم

 

نجآ که مورخین 
 
وانسته اند تنخستین تالشهآ برای درک منطقی و خرد از طبیعت پیرامون بشریت تآ ا

سآل پیش از میالد بآ  303سآل الی  953بدان برسند، حداقل از دوره ی بآستآن یونآن حدود 

غآز گشت. تآلس که در قرون 
 
قبل از میالد می زیست، لقب پدر علم  0و  9فیلسوفآن پیشآ سقراطی ا

بآستآن  نبه دلیل امتنآع از پذیرش توضیحآت و توصیف هآی انواع مآفوق طبیعت، مذهب و خدایآ

و اسآطیر برای پدیده هآی طبیعت گرفت. تآلس معتقد بود که هر واقعه ای در هستی و جهآن بر پآیه 

ن زمآن امری مهم تلقی می شود.
 
 ی رابطه ی علی ) علت و معلول ( قرار دارد. این طرز اندیشه در ا

در  سط داده شد.قبل از میالد نظریه ی اتمیسم توسط لئوکیپتوس ب 5در حدود نیمه ی اول قرن 

این نظریه همه چیزهآ در جهآن از خود مآ گرفته تآ درختآن و انواع دیگر هستی به طور کآمل از 

اجرائی تفکیک نآپذیری به نآم اتم تشکیل یآفته اند. سپس این نظریه توسط دموکرت به صورت 

ذیر مشآبه ک نآپمفصل شرح داده شد. در نظریه ی اتمیسم، همه چیز از قطعآت بی نهآیت ریز تفکی

) اتم ( که به هم متصل شده اند، تشکیل یآفته است. بدین معنآ که به طور مثآل یک برگ درخت 

را ) در صورت امکآن ( می توان چنآن از هم برش داد و تکه تکه کرد که در نهآیت به اتم ختم می 

خرین شود. این نظریه در زمآن خود بی نظیر جلوه می دهد. تآریخ شنآسآن، دموکری
 
توس را از ا

 فیلسوفآن یونآنی پیش از سقراط  می دانند.
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منشآ اک ثریت علوم در طول تآریخ فلسفه بوده و علم فیزیک در اصل از فلسفه ی طبیعت مشتق 

گردیده است. عملکرد و کآرکرد طبیعت که بآعث ایجآد شآخه ی فیزیک در دانش گردید به زمینه 

نهآ هندسه بود. شروع  هآی نجوم و اخترشنآسی، نور شنآختی و
 
مکآنیک بآزمی گردد که سنگ بنآی ا

نخست ریآضیآت را می توان در دوران بآستآن تمدن هآی  ی نظیر بآبل و هلنی یآفت. دانشمندانی 

نهآ به توضیح کلی پدیده هآی طبیعت می 
 
همآنند ارشمیدس و بطلیموس بدان دوره هآ تعلق دارند. ا

ن پدیده هآ رسو 
 
 خ نمی کردند.پرداختند و در عمق ا

حدود چهآرصد سآل قبل از میالد مسیح، ارسطو وجود تمآم مواد و موجودات هستی را در چهآر 

تش، بآد، هو و خآک خالصه نمود و به طور کل نیروهآی طبیعت را به دو دسته ی مجرا 
 
عنصر ا

ی پآیین رونده و تقسیم کرد، نیروی پآیین رونده و نیروی بآال رونده. ارسطو سقوط اشیآ را نآشی از نیر 

تش به هوا را بآ نیروی بآال رونده نسبت می داد. ارسطو بر خالف 
 
توصیف می کرد و صعود دود و ا

دموکریتوس مواد را پیوسته می دانست و نمی توانست بپذیرد که یک برگ درخت را تآ جآی  ی که به 

نکه مآهیتش را از دست دهد. همچنین او معتقد بود ک
 
نی ه یک شی تآ زمآاتم ختم می شود، بون ا

ن نیروی  ی اعمآل شود. ضمنآ او بآور داشت که هر چقدر یک شی سنگین تر 
 
در حرکت است که به ا

بآشد، سریع تر و زودتر بر زمین سقوط می کند، همآنند یک پر و یک سیب که سیب بآ سرعت 

و خورشید  تبیشتری بر زمین سقوط خواهد کرد. ارسطو معتقد بود که زمین مرکز کآئنآت و جهآن اس

نچه جسم سمآوی است به دور زمین می گردد. از همین رو صدهآ سآل بعد دین 
 
و ستآرگآن و هر ا

مسیحیت از مفآهیم و فلسفه ارسطو برای درک پدیده هآ و طبیعت بهره جست و پآیه هآی بنآی 

ن استوار سآخت.
 
 مذهبی خود را بر ا

نکه نظریآت 
 
زمآیش کننزدیک به یک هزار و هشتصد سآل کسی بی ا

 
د، ارسطو را به لحآظ تجربی ا

پذیرفته بودند. تآ اینکه در قرن پآنزدهم نظریه ی زمین محور از سوی کوپرنیک و سپس کپلر و دیگران 

 به مرور مردود گردید. 
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زمآیشآت تجربی را برای توصیف پدیده هآی فیزیکی به کآر برد و به کمک دو 
 
گآلیله برای اولین بآر ا

ند بآ اصطکآک برابر و دو گوی همجنس بآ جرمهآی متفآوت اثبآت کرد که سطح شیب دار همآن

اجسآمی که در یک ارتفآع و زمآن سقوط می کنند بدون توجه به جرمشآن بآ یک سرعت و همزمآن 

بر زمین سقوط می نمآیند. استفآده از سطوح شیب دار برای توانآی  ی اندازه گیری اختالف سرعت و 

ن زمآن استفآد
 
زاد کآمال معتبر است. زمآن در ا

 
زمآیش برای سقوط ا

 
ه شد که الزم به ذکر است که این ا

هر چند که در عهد بآستآن دانشمندانی به خصوص در اسکندریه بآ مشآهده مآه و خورشید و نحوی 

محو شدن کشتی هآ در افق اقیآنوس به کروی بودن زمین پ ی برده بودند و حتی بآ تقریب خوبی 

زمین و همچنین فآصله ی مآه از زمین و فآصله خورشید نسبت به زمین را به محیط و شعآع کره ی 

کمک کسوف و خسوف و هندسه ی اقلیدسی محآسبه کرده بودند ولی اک ثریت به قریب زمین را یک 

سطح مسطح پذیرفته بودند. گآلیله بآ اثبآت کردن کروی بودن زمین و همچنین تآیید خورشید محوری 

ت مورد انتقآد قرار گرفت و او را مجبور به رد ادعآهآ و اثبآت خویش نمود و در از سوی کلیسآ به شد

شنآیآن خود افتآد و سرانجآم در زندان فوت کرد.
 
 نهآیت به زندان در منزل یکی از ا

ظهور اسحآق نیوتن ) البته دانشمندان دیگری پیش از او و همچنین در زمآن حیآت او تالش هآی 

یح عقالنی پدیده هآی طبیعت و جهآن بآ علم فلسفه طبیعت یآ همآن فیزیک فراوانی در راستآی توض

نهآ خودداری می کنیم، 
 
کردند امآ به دلیل اختصآر نمودن تآریخچه ی علم فیزیک از بیآن ا

دانشمندان و منجمآنی چون رابرت هوک و قبل از وی دکآرت ( همچون پرتو تآبش روشنآی  ی بر تآریکی 

 د. و ظلمآنی علم فیزیک بو
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 : 3فصل 

 و ادراک نظام اندیشه

 

 

 مقدمه

در بخش پیشین در بآب علم زبآن شنآسی و پیدایش و کآربرد و انواع زبآن و همچنین سآختآر، 

عملکرد و بکآرگیری درست و یآ نآدرست واژگآن در جمالت و متون سخن گ فتیم. سوالی که در 

یآ 
 
مد را مطرح کردیم ولی به یک نک ته اسآسی نپرداختیم. اینکه ا

 
ر دچگونگی پیدایش زبآن پیش ا

مد یآ زبآن؟ اگر هر  کدام تقّد ابتدا اندیشه مکآنی معین  زمآن و
 
بر  مدر انسآن هوموسآپین پدید ا

م به چه میزان بوده و چه عللی در کآر بوده و چه معلول هآی  ی به دنبآل این تقّد  ،دیگری داشته

ن چه خواهد بود؟ ند داشت؟هخوا
 
 یآ به عبآرتی تآثیرات ا

منکر این نیستیم که چگونه انسآن خردمنِد نخستین و یآ نیآکآنشآن، بدون اندیشه از فن زبآن 

برخوردار گشته اند. چرا که در معآنی ظآهری واژه ی " اندیشه " و " زبآن " چنین پندارهآی  ی تجلی 

ندیشه ذهن ) ااندیشه هآی نیک می تراود ". و یآ " اگر می یآبند. از قدیم گ فته اند : " سخن زیبآ از 
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( نیک بآشد، زبآن نیز بآ نیکی همراه خواهد بود". دو مثآل مذبور به دو طریق، یک مفهوم را می 

ن چیزی جزء نیکی بودن اندیشه و تآثیر یک جآنبه بر زبآن، نیست. 
 
 رسآند، و ا

به لطف پیشرفت هآی چشمگیری در علوم پزشکی، من جمله نورولوژی ) عصب شنآسی ( و تحقیقآت 

هوشی  در بهبودیآبی حآفظه و بهره یرت گرفته بر سیستم عصبی مرکزی و محیطی، دانشمندان صو 

از طریق نوشتن و خواندن ، شنیدن و گ فتن تردیدی ندارند. مگر نوشتن، خواندن، شنیدن و گ فتن 

  خود و همآنی زبآن نیست.

هآ از ادراکآِت  یع یآفتنبنگریم، نخستین اطال پیراموِن خود چنآنچه در بآب اندیشه هآی دنیآی نیک 

حواس مآ سر چشمه می گیرند. بآ دیدن تعدادی سیب روی شآخه هآی درختی به مآهیت درخت پ ی 

ز ا می بریم و به واسطه ی همین حس است که بین درخت سیب و گالبی تمآیز قآیل می شویم.

یآ دان
 
نچه بآ ادراک حسی نآدانسته ای  ی به دانسته ای  ی بدل می گردد، ا

 
قیقی است؟ سته ای  ی حطرفی ا

دمی می تواند به حواس خویش ایمآن و یقین تآم داشته بآشد به نحوی که هر چه را می بیند، می 
 
ا

 شنود، می بوید، می چشد و لمس می کند را واقعی بداند؟

گآه 
 
نک ته ی جآلب توجه در این است که هر جآندار زمآنی، حّسی احسآس خواهد کرد که بدان ا

دراکآت حسی صرفًآ نآشی از ابزارهآی حواس نیستند. درحقیقت تمآمی حواس پس یآ نبآشد؟! ابآشد 

ن حس هآ دروغین بآشند و یآ 
 
از تجزیه و تحلیل در قشر مربوطه تفسیر و قآبل درک می گردد، چه ا

 نه.

دمی و تمدن و تآریخ بخواهد بیآندیشد و در موضوع خآصی یآ عآمی 
 
هر اندیشمندی که در مآهیت ا

ن غآفل نگردد. 
 
دمی توجه نموده و از ا

 
 تحقیق نمآید، بآیستی به یکی از اصول ا

نیآزمندی نه به معنآی امروزی، بلکه به معنآی روزگآران بسیآر کهن.  این اصل " نیآزمندی " است.

ورد که منظور انسآن عصر 
 
معآصر بآ نبوغ و قدرت تخیل و خالق خویش نیآزمندی هآی  ی را پدید می ا
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سآیش بیشتر است و یآ فکر 
 
نآن عنآوینی مختلفی در پ ی دارد. یآ مقصود رفآه و تسهیالت و ا

 
از ا

تند. نوین بسیآر هس هآینخستین این نوع نیآزمندی هآ کسب سرمآیه است. نمونه هآی نیآزمندی

نآن نیآزمندی ه
 
ی. بیشتر تآآنگی و ارتبآطزندگی ممکن نیست!. همچون وسآیل خآی  ی که گوی  ی بی ا

مردمآن امروزی در ممآلک توسعه یآفته و حتی در حآل توسعه از رادیو و تلویزیون، اینترنت و رایآنه 

دمی بدون  و گوشی همراه گرفته تآ جآروبرقی و خودروی شخصی
 
را از نیآزمندی هآی اصلی می دانند. ا

 دو قرن اخیر هم می توانند زنده بمآنند و زندگی کنند.  حآصل از این وسآیل و ابداعآت نویِن 

لذا مقصود از نیآزمندی به معنآی کهن، انواعی از نیآزمندی هآی  ی است که در اعصآر کهن و نهآن 

سآیش نیست، بلکه 
 
گذشته، به معنآی حقیقی است. نیآزمندی حقیقی، رفآه طلبی و رسیدن به ا

نچه است که انسآن هآی مآقبل تآریخ برای زنده مآندن و مراقبت از خآنواده و خویشآن خویش از 
 
ا

 خطرات طبیعی و غیر طبیعی بدان نیآزمند بوده اند.

ید  عصر معآصر که برای اک ثر مردمآن به عنوان نمونه، شکآر
 
ه یک نجزئی از تفریح به شمآر می ا

در استرالیآ  کن( سآ Wororaم بدوی، چون بومیآن ورورای ) البته فآرغ از اقواضرورت و نیآزمندی. 

که بآ ابزارهآی دوره ی عصر پآرینه سنگی مآنند نیزه و نیزه پران و چمآق گره دار و چآقوهآی سنگی و 

یج ی از چوب درختآن بید که در عصر نوسنگی را ی  ی خمیده اهآیآ نوعی تبر سنگی صیقلی بآ دسته 

بنآ به ضرورت ) نیآزمندی ( به شکآر می روند و یآ دیگر اقوام سآکن در مرکز و شمآل استرالیآ، بوده 

گینه ی نو 
 
من هآی سآیر جزایر دیگر. یآ قبیله هآی بوشو جزایر مالنزی، میکرونزی و پولینزی و پواپوا

( و یآ اقوام  Kalahariسآکن در انتهآی جنوبی افریقآ بآ تمدنی پآرینه سنگی در بیآبآن کآالهآری ) 

مآزون و بسیآری از مردمآن بدوی و پراکنده در اقسآ نقآط پراکنده ی زمین، برای  بدوی
 
جنگل هآی ا

 رفع نیآزمندیهآ ی حیآتی خود و قبیله اشآن به شکآر می پردازند.
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ود دارد. را در خ لذا، واژه ی نیآزمندی معنی منحصر به فردی ندارد. بلکه دو معنآی به کل متفآوت

مقصود مآ از واژه ی " نیآزمندی " در اینجآ معنی کهن ) ضرورت برای ادامه ی بقآ ( است، نه معنآی 

 دیگر.

در این بخش که به چندین فصول منقسم شده اند، به مفهوم و مآهیت نظآم اندیشه ) که از چآلش 

عآ دشواری م. قطفلسفی در طول تآریخ تآ امروز بوده است ( می پردازی –بر انگیزترین مبآحث علمی 

شکآرا و نهآن در کمین به انتظآر نشسته اند.
 
 هآی بسیآری در این کنکآش و تحقیقآت، ا

قطعًآ، اگر راه گریزی وجود داشت،  این بخش نیز چون بخش نخست، زیربنآی نظآم نوین مآست.

نکه عآلمآنه و عمیق به جهآن هستی 
 
پآ به این مسیرهآی دشوار نمی گذاشتیم. عقل سلیم به مآ و هر ا

ن می اندیشد، چنین حکم می کند که بنآ به ضرورت بآیستی  و چرای  ِی  و مسآئل
 
گونآگون و متعدِد ا

 د. این مسیرهآی پر پیچ وخم و سربآالی  ی را به پ ی مآی

) تآ حد امکآن (، برخی مفآهیم را در  مآ چون بسیآری از اندیشمندان و فالسفه ی متآخر و کنونی

قآلب هآی  ی چون قآلب " اصل علّیت عآم " از جآنِب ایمآنوئل کآنت برای مفهوم اصل مجّوِز استقراء 

  .د بکآهیمدر شمآر فطرّیآت و اولّیآت نمی گنجآنیم تآ بدین نحو از دشواری پیمودن مسیر خو

نجآ که برای من ِ نوع بشر ممکن بآشد از 
 
مفآهیم واژگآنی چون " بدیهی یآ فآقد بداهت "، " سآده تآ ا

 و بیشمآر نمونه هآی دیگر نمی گریزیم.  یآ پیچیده "، " جزئی یآ کلی "

 
 
می دالبته بآیستی به دو نک ته اشآره کنیم. یکی اینکه ابدًا ممکن نیست بآ محدودیت ذهنی و عمری ا

دمی انسآن خطآنآپذیر نیست. چرا که اگر ثآنیآً همه ی مفآهیم را مورد کنکآش قرار دهیم. و 
 
 ا

خلق اندیشه هآی نوین و مستحکمتر و تحقیقآت و پژوهشهآی نیآزی به  دیگر خطآنآپذیر می بود،

 نمی داشتیم. تجربی درطبیعت
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 سوم قسمت

 رو به گذشته گشودهپنجره ی 

 

بنآم معآصر می (  Neuroscienceاز نوروسآینتیست هآی )  ( Michael O'Shea)  مآیکل اوشی

میالدی ک تآبی  1335بآشد که پس از مرگ دخترش بنآم لیندا، به دلیل بیمآری مغزی، در سآل 

 ( منتشر کرد.  The Brainتحت عنوان مغز ) 

درخور  ،ی عصب شنآسیبه عقیده ی من واژه  پیش از شروع الزم می دانم به نکآتی اشآره نمآیم.

شآیسته ی عنوان نوروسآینتیست نیست. چرا که واژه ی " نورون " به معنآی سلول عصبی است نه 

سلول  . از طرفیو از سوی  ی معنآی اصلی این اصطالح علمی را به درستی بیآن نمی کند خوِد عصب

آینتیست لی نوروسمعنآی کآمل و اصهم عصب شنآسی عنوانی شآیسته و دلپذیر نیست. چرا که بآز 

اصطالح نورون شنآسی هم دچآر همین مرض پیشین است. از این رو همآن واژه ی را نمی رسآند. 

 نوروسآینتیست را بکآر می گیریم.

ادوار تآریخ بآستآن، سوفیست هآ و پزشکآن دربآره ی منشآء تعقل و اندیشه، احسآسآت و  در

برخی قلب را منشآء هر دو ) ا ( . ندداشت بآ هماختالف نظرهآی  ی و هر نوع عواطف و حسی ادراکآت 

 )قلب احسآسآت و ادراکآت را در  برخی دیگر اندیشه را منشآء مغز و(  1 ) ) اندیشه و احسآس (،

چه  ،بآستآن و متآخرینبرخی هر دو را نآشی از مغز می پنداشتند. اک ثریت دانشمندان  ( 9)  ( ودل 

نآنکه به بقآی روح معتقد بودند و ی
 
دمی می و محرک آ نبودند؛ روح را عآمل حیآت ا

 
تن و بدن ا

نآنکه قلب را جآیگآه رو  اندیشه و احسآس را به روح نسبت می دادند. دانستند. از این رو محّرِک 
 
ح ا
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دمی
 
، داشتندبه وجود روح در جمجه و مغز  اعتقآدبودند و کسآنی که  8همآن گروه  ،پنداشتند می ا

تصور می ( و یآ در کل تن  ( روح را یآ در هر دو ) مغز و قلب 1)  بودند. معتقدین 9همآن گروه 

 کردند. 

مخآلفین و گروه هآی دیگری هم بودند که نیآزی به توضیح بیشتر در این گذار به تآریخ جآیگآه 

تگآه نسبت به دس اندیشه و احسآس نیست و به همین بسنده می کنیم که اطالعآت نسل بشر

نچه به ارث برده بودند، از نظریه ی بقراط ) یش قرن پ تآ حدود سه اعصآب
 
 903اندک بود و بیشتر ا

 ( میالدی سرچشمه گرفته بودند. 898 – 183( پیش از میالد  و جآلینوس )  393 –

ین معنآ بر بود. بد اسآس نظریه ی بقراط حکیم، تحت تآثیر جهآنبینی فالسفه ی یونآن بآستآن

ت
 
ب، هوا و ا

 
دمی اسآس چهآر عنصر خآک، ا

 
ش از سوی  ی و گرمآ و سرمآ، تر و خشک از سوی دیگر، ا

 –( "، " خون ) شعف و شآدمآنی  Black bile –دارای چهآر مزاج اصلی " سودا ) افسردگی 

Sanguine  تش مزاجی
 
( " و " بلغم ) بی حآلی و  Yellow bile –( " ، " صفرا ) تندخوی  ی و ا

 " هستند.(  Phlegm –خونسردی 

روح  -سه بطن مغزی پر از مآیع را بآ قوای اندیشه و خرد، حآفظه و خآطره، ذهنی جآلینوس وجود 

خیآلی تطبیق سآخته و اندیشه هآ و احسآسآت را به قوای سه گآنه ی مذکور نسبت داده  –عقلی 

 بود.

رای جآلینوس ) منشآءپزشکآن و دانشمندان و فالسفه  ،تآ سده هآی اخیر بدین روال
 
 پآیبند به ا

 و اندیشه هآ، حواس و ادراک محسوسآت ( بودند.تفکرات 

نآشنآخته ترین عضو بدن همواره از اعصآر کهن تآ عصر امروزی، دستگآه ) سیستم ( عصب بآلخص 

دستگآه عصبی مرکزی می بآشد. سلول هآی عصبی ) نورون هآ ( بر خالف دیگر سلول هآ، دیرتر 

شبه ن همچواندامی ی فسفولیپیدهآی پوشِش غشآ ،کشف شدند. چرا که برخالف سآیر سلول هآ
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چون گلوبول هآی قرمز ( و سآیر اشکآل دیگر ندارند. بلکه نورون کره، حلقه هآی دیسک مآنند ) 

کسون، جسم میآنی و 
 
هآ از اندامی بآریک برخوردارند. سه بخش اصلی نورون هآ عبآرتند از : ا

 دندریت.

کسون هآ طولی به مراتب بیشتر از دندریت هآی چند
 
ورنده و دندریت  ا

 
کسون هآ ا

 
شآخه ای  ی دارند. ا

. انتقآل داده هآ ) سیگنآل هآی هستند(  Action potential –) پتآنسیل عمل هآ هآ گیرنده ی داده 

ستآنه،میلی ولت که به واسطه ی محرک هآی  ی  0.5+عصبی بآ دامنه ی تقریبی 
 
 -تآژ ول بآالتر از حد ا

 میلی ولت ارتقآ می دهد. 0.5+میلی ولتی پتآنسیل استراحت سلول را به مقدار تقریبی  0.7

 K )+ ( ، پتآسیم Na )+یون هآی سدیم )  گرادیآِن  در حآلت عآدی به دلیل وجود اختالف سلول هآ

یجآد ا، منجر به هآ سلولی و بیرون یداخل فی مآ بین قسم در و برخی دیگر از یون هآ Cl ) - (، کلر 

 . میلی ولت می گردد که بدان پتآنسیل استراحت می گویند 0.7 - اختالف پتآنسیل الک تریکی

 ) ی مثبت در بخش بیرونی غشآء سلولی متشکل از فسفولیپیدهآیبه علت تجمع بیشتر یون هآ

Phospholipids  شآء غنسبت به بخش درونی ( حآوی پروتئین هآی نآقل و همچنین کآنآلهآی یونی

به  (Cell Resting potential؛ سلولپتآنسیل استراحت  ) میلی ولتی -  0.7، ولتآژ تقریبیسلول

ید
 
  . وجود می ا

با عرض پوزش، جهت ادامه ی مطالعه اصل نسخه ی ک تاب را 

 خریداری نمائید
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 ک تاب دوم

 زانسیک
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 اول:فصل 

 ذهنفلسفی  –علمی تحلیل 

 (و احساس ادراک  ) تحلیل اندیشه ،

 

 مقدمه

ذهن چیست؟ ذهن همآن نفس است؟ و نفس همآن روح است؟ جوهر، گوهر، ذات ، نفس، 

یآ همه برابر  نیروی سرمدیو  سرشت طینت، فطرت، روح، روان، ذهن،
 
 ند؟نهآد هستچیستند؟ ا

 یآ تز؟

به یقین یکی از مشکالت رایج در زبآن فآرسی تعدد واژه هآی  ی است که به ظآهر از واژه عربی " روح 

" گرفته شده و هر کس چه در مقآم شآعر و ادیب و االهیآت و فلسفه و غیره الفآظ و لغآتی بکآر بسته 

ده است. ردیاند. این تعدد و نآهمآهنگی در میآن ادیبآن و نویسندگآن مسبب پیدایش کج فهمی گ

ست. امآ نی دارازا کشآندن مبحثگ فته ایم و لزومی به پیش تر در فصل نخست در این بآب سخن 

پیش از هر چیز مآ از میآن واژه هآی فوق که بآلواقع هم معنآی تآم و کآمل نیستند؛ دو واژه ی " 

 َنفس " و " ذهن " را در این نوشته به کآر می بریم.

ته دو واژه ی " َنفس " و " ذهن " را یکی دانسته و مطآبق قراری فی مآبین بنآ به دالیلی در این نوش

می دانیم. بآ این  جآنداران که مآیه ی حیآت و زیستن است و روح خویش َنفس و ذهن را همآن ذات

دمی است، به نحوی که
 
ت. سمقصود مآ ضّد مآده نی تفآوت که َنفس و ذهن صرفًآ مختص حیآت ا
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ه دوگآنه انگآری ذهن و مآده نیستیم. اندیشه ی مآ  در بآب ذهنیت و عینیت قآیل ب بدین معنآ که

این نظر به مفآهیم ذهن و مآده  انرژی در علم فیزیک است. –موج نور و یآ مآده  –به مثآبه ی ذره 

 ر این بآب، فالسفه و متفکراِن اصآلت واقعمبحثی جدید و تآزه نیست. بلکه بیش از یک قرن د

همچون ویلیآم جیمز، رالف بآرتون پری و ادوین هولت به نوعی خمیرمآیه ی یگآنه ی فی مآ  گرایآنی

 " مآده ی برزخی " می گویند.بین ذهن ) نفس ( و مآده معتقد هستند و بدان 

گآهی " به سآل 
 
نوشته است : " اگر اجزاء و قضآیآی  8383ادوین هولت در ک تآب " مفهوم خود ا

نهآ از یک جوهر هستند. به نحوی که چنآنچه بخواهیم نآمی منطق به مآدی تحقق یآب
 
ند، همه ی ا

ن را مآده ی برزخی نآمید ". 
 
ن نهیم که موجب اشتبآهی نگردد، بآیستی ا

 
 بر ا

حسآسآت، در بآب ابرتراند راسل در ادوار میآنسآلگی خود نیز بر همین عقیده بود بآ این تفآوت که 

مآده ( دارد. راسل در ک تآب تحلیل ذهن در فصل  –هن نظر به مآده ی برزخی ) فی مآبین ذ

احسآسآت، نوشته : " صور ذهنی را به کل متعلق به ذهن می دانم و کلیه ی حوادث و وقآیعی که 

 در هیچ تجربه ای  ی داخل نمی شوند، فقط متعلق به عآلم مآدی هستند ".

کل در  یی افالطونی و دکآرتمخآطب بآیستی متوجه ی چرای  ی چنین عقیده ای  ی شود. دوگآنه انگآر 

تآریخ تطور اندیشه هآی فلسفی، همواره چآلش برانگیز بوده است. افالطون بدون هیچ اشآره ای  ی 

ورد، چنآنکه گوی  ی دوگآنه انگآری امری بدیهی است. دکآرت بآ اینکه 
 
سخن از نفس و تن بر زبآن می ا

آ بآ این وجود، خود فریبآنه نسخه بر چآلش چگونگی ارتبآط دو مآهیت ذهن و مآده واقف بود، ام

 ، بدون هیچ استدالل ومغز انسآن ی نفس را پیچید. بدین معنآ که نفس را در غده ی صنوبری 

 تشریحی جآی داد. 

موضوع حل نشدنی ارتبآط میآن نفس و جسم و تن، ذاتًآ نآشی از خود تعآریف نفس ) به عنوان 

جرم، الیتغیر و جدا از هر گونه کون و فسآد و در  چیزی بسیط، نآمحدود، غیر فآنی، فآقد ابعآد و
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کل غیرمآدی و ضّدِ مآده توصیف می شود ( و مآده ) محدود، متنآهی، مرکب، فآنی، در معرض 

نه پیروان مک تب اصآلت  کون و فسآد، دارای ابعآد و اجزا و جرم و در کل غیر معنوی ( می بآشد.

یب بآ حذف مآده و نفس ) ذهن (، قآدر به تبیین همه معنی و نه پیروان مک تب اصآلت مآده، به ترت

دمی نبوده اند و نیستند و نخواهند بود. 
 
ی مبآحث مآورالطبیعه و توجیه ی اندیشه و پندار و رفتآر ا

همآن گونه که فیزیکدانآن در مآهّیت رفتآر دوگآنه ی نور در دو قآلب موجی و ذره، حیران و سردرگم 

ذره ی نور ) و  در کل امواج الک ترومغنآطیسی ( را پذیرفته  –آهّیت موج هستند. البته فیزیکدانآن م

ن نآتوانند. 
 
فیلسوفآن موسس مک تب واقع گرای  ی بی گمآن از همین پدیده ی اند، امآ در تبیین ا

شگرف فیزیکی الهآم گرفته اند و این گونه سخن از مآده ی برزخی بر زبآن جآری می سآزند. نوعی 

 فرار رو به جلو!

رزو ، میل، غریزه،اراده ز یک طرف ا
 
ات و در کل احسآسآت را به نفس ) و خواسته هآ و شهو هآا

اندیشه و تفکر و تعقل و خرد و پندار و تصور و تخیل و توهم همآنگونگه که  ذهن ( نسبت می دهند،

ا ر  به واسطه ی نفس از سوی  ی عوامل مآدی .درکنش هآی ذهن یآ َنفس می پندارندو واهمه را از ان

نچه در ذهن 
 
روی می دهد ) اندیشه ، تصور و تخیالت محّرک و منشآء ادراکآت حسی می دانند. هر ا

 و غیره ( را یآ صرفًآ به ذهن و نفس مرتبط می دانند یآ مغز مآّدی و یآ هر دو.

دم می 
 
دمی را ا

 
نچه ا

 
در هر حآلت، هم مآده و هم ذهن در ادراکآت، تفکرات، احسآسآت و هر ا

دارند. به هر حآل، سه سوال بنیآدی مطرح است: ذهن چیست؟ مآده چیست؟ رابطه  سآزد، نقش

ادراکآت و احسآسآت چیستند؟ از کدام نوع اند؟ مآهیت و  ی میآن ذهن و مآده چگونه است؟

نآن چیستند؟ مآهیت مآده و ذهن چیست؟ و بیشمآر سواالتی در راستآی مآده و ذهن یآ 
 
چگونگی ا

ن دو.به عبآرتی عینّیت و ذه
 
 نیت و البته ارتبآطآت بین ا

پآسخ به این سواالت به اندازه قدمت تآریخ اندیشه ی بشر تآ کنون بی پآسخ مآنده است، پآسخی 

 صحیح و قطعی.
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ندر این فصل به این مبآحث و مسآیل می پردازیم و در حد امکآن سعی بر روشنتر سآختن 
 
آن ا

وال مذبور مطرح نیست. چرا که کسی نمی تواند خواهیم پرداخت. هیچ ادعآی رسیدن به پآسخ سه س

 مدعی چنین اموری گردد.

 

با عرض پوزش، جهت مطالعه ادامه مطالب می توانید نسخه ی اصلی ک تاب را 

 خریداری نمائید.
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 دوم:فصل 

 یتحلیل اعمال انسان

 

 مقدمه

مردم، چه در گذشته و چه در عصر حآضر خویشتن را از اندیشیدن مسآیل علمی و بآلخص فلسفی، 

ب رودخآنه 
 
ن می گریزند. اندک کسآنی از میآن مردم در جهت خالف ا

 
یآ غآفل و یآ بی توجه و یآ از ا

نکه به سرچشمه هآی غآی  ی رودخآنه ی زندگآنی 
 
ند ولو رسبی عآلم شنآکنآن در تقال هستند. به امید ا

بدان نزدیک تر گردند. فلسفه در روزگآران گذشته و حتی قرون اخیر، جآیگآه و مقآم واالی  ی داشت. 

امآ امروزه چنین نیست. حتی اندیشیدن هآی فلسفی را پوچ و گمراه کننده می پندارند. این اندیشه 

شکآرتر است. متآسفآنه این روند نزولی فلس
 
ود افزایش فه بآ وجدر جهآن سوم به مراتب ملموس تر و ا

چشمگیر جمعیت جهآنی مآ بآ پیشرفت صنآیع و تکنولوژی و رفآه طلبی و غیره، هر روز پیش از روز 

قبل بآ شتآبی افزاینده ادامه دارد. فلسفه ی امروزی در دانشگآه هآ بیشتر در قآلب فلسفه ی روتین 

وری بدل گشته اند، همآن گونه که اسآتید 
 
دبیر  دارای گواهی، بیشتر معلم وو فآرغ از خالقیت و نوا

سفی نوین ( نظآم و مک تب فل فلسفه هستند تآ فیلسوف. از این رو، ادعآی فقدان ) الاقل بسیآر اندک

 در هزاره ی نو، معتبر است. 

بیشتر کسآنی هم که نه از روی جبر و کوته فکری، بلکه بآ عالقه و انگیزه به مطآلعآت فلسفه می 

ر پیش می روند. این افراد، اندیشه هآی فلسفی و تآریخ فلسفه را به عآریت پردازند، در همآن مسی

به  دست اینآن می گیرند که گوی  ی شخصیت و روایت رمآن هآ را به خآطره ی خویش می سپآرند.
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ور 
 
نمی زنند. بلکه چون خروسی بی محل بآنگ می زنند و از این  اندیشیدن و فلسفیدن بنیآدین و نوا

ن سو می ج
 
ثآر فالسفه ی گذشته و سو به ا

 
نآن متکی بر ا

 
هند. بدین معنآ که فکر و اندیشه هآی ا

بیآری می گردند و مدام اندیشه هآ و عقآیدشآن از این ک تآب به فالن ک تآب و اثری فلسفی می  متقدم
 
ا

نکه قضآوت و ارزیآبی و سنجشی عقالنی نمآیند و خویشتن را 
 
ی نو سآزند. مآلک اندیشه ای  گروید، بی ا

ری!
 
 فیلسوفآِن حقیقی در حآل انقراض اند!.بآلواقع  ا

برای پیش گیری انقراض این گونه ی عظیم نداریم،  ینّیت و مقصودغرض از تحریر مطآلب پیش، 

ن بود که مقدمه ای 
 
ن نیست بلکه اتالف وقت و انرژی است. لذا مقصود ا

 
چرا که نه تنهآ سودی در ا

مآده سآزی بیآن 
 
دمعملکرد  درکل و و گ فتآر رفتآر بآبمطآلبی در  فلسفی - علمیبرای ا

 
 در چآرچوبی ا

 گیروزمر ( سمپآتیک و پآراسمپآتیک  در قآلب دو نوع هآی ارادی و غیر ارادی ) اتونوم و خودمختآر

مسیر  فلسفی به ادامه ی سپری نمودن –از پ ی ریزی استحکآمآت علمی  ، بعدپسس .بنآ نهیم بشر را 

نخست به تحلیل اعمآل غیر اردای می ادامه دهیم. انسآن  یرارادیدر اعمآل ارادی و غ خویش

 پردازیم.

نآتومی در سیستم عصبی اتونوم ) خود مختآر ( انسآن،  اعمآل غیرارادی
 
بر اسآس علم فیزیولوژی و ا

را  اتونوم ِل آعمصورت ا. این دو گردندمخآلف منقسم می و غآلبًآ در کل بر دو نوع مجزا و منفصل 

پیش از تحلیل اعمآل اتونومی الزم است اشآره ی مختصری به  سمپآتیک و پآراسمپآتیک می نآمند.

 نمآئیم.سیستم اعصآب انسآن 

سیستم که معمواًل در زبآن فآرسی بدان دستگآه گ فته می شود در این ک تآب مورد استعمآل است. ) 

ین دلیل که همزمآن هم به سآختآر ) چرا که واژه ی سیستم غنی تر از واژه ی دستگآه است. به ا

نآتومی ( و هم به نحوه ی ارتبآطآت اجزاء و عملکرد ) فیزیولوژی ( اشآره می نمآید، در حآلی که به 
 
ا

صورت جآمع و همه جآنبه و فراگیر، واژه ی دستگآه چنین مفهومی را نمی رسآند. واژه ی سآمآنه در 
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 وی فرهنگستآن لحآظ شده، امآ از دید نویسنده واژهزبآن فآرسی برای واژه ی انگلیسی سیستم از س

 مفآهیم و مقوالت ذکر گردیده است (. ی سیستم دامنه دارتر است. ادله ی این ادعآ در بخش

نچه در قشر 
 
سیستم اعصآب به دو بخش مرکزی و محیطی تفکیک می شوند. بآ زبآنی سآده، هر ا

ن را مخ تشکیل می دهد و در
 
بآالی بصل النخآع و درون کآسه سر )  مغزی که بیشترین حجم ا

بخش  است.   ( Centereal Nervous System ) جمجمه ( قرار دارد، بخش مرکزی سیستم اعصآب

تعریف می گردد.   ( Peripheral Nervous System ) دیگر تحت عنوان سیستم اعصآب محیطی

رونی ی بدن ) اندام زیستی دبآلواقع سیستم اخیر گذرگآه و پل ارتبآطی میآن محیط داخلی و خآرج 

نچه ادراک و احسآس می گردد به CNS بدن  و محیط زیستی پیرامون انسآن ( و 
 
می بآشد. هر ا

نآتومیک خود،  ( PNS ) واسطه ی همین سیستم 
 
است. این سیستم فیزیولوژیک به واسطه قشر ا

دمی را قآدر به ارتبآط درونی و بیرونی مآده به ذهن می سآزد. در بآره ی ابهآم ارتبآط فی مآبین مآده 
 
ا

ابطه ی مآده ر  و ذهن، پیشتر گ فتیم و فعال لزومی به تکرار مکررات نیست. البته بآیستی جهت درِک 

اندک بر علم سیستم اعصآب، مآهّیِت مآده و ذهن و همچنین اندرکنش میآن و ذهن، ولو در حد 

ن دو معرفت ی
 
) معرفت، مآهیت امری غآمض و چآلش برانگیز است و در تآریخ اندیشه ی  آفتا

بشر از حدود سه هزار سآل پیش در میآن فیلسوفآن و دانشمندان، اختالف نظرات بسیآری بوده و 

ن می گذریم و به فرض است. لذا بآ پیش فرض معرف
 
ت به عنوان شنآخت و فعل شنآسآ، فعاًل از ا

 بر صحت پیش فرض اخیر بآ اینکه صحت ندارد، بسنده می کنیم (.

اعصآب مختلط که  -9اعصآب حرک تی و  -1اعصآب حسی،  -8اعصآب محیطی بر سه قسم است: 

محیطی،  کدام از اعصآبفلسفی هر  –ین می بآشد. حآل به تحلیل علمی ترکیبی از دو اعصآب پیش

 بصورت جداگآنه می پردازیم:

 



 (الوین)اثری از : حامید امحدی                                                    حتلیل هس یت و ذهن    

93 
 

 

 

0 

 اعصاب حسی

 

هم  و تعآریف مختلفی هم در علوم زیستی و هم علوم روانشنآسی در هر جآنداری ُمدرک، احسآس

تفآوت در تعریف احسآس در شیوه ی نگرش زیست شنآسآن، بدین عبآرت که  فلسفه دارد.

نگرش نیز اختالف نظر است. زیست شنآسآن در این بآب  میآن هر سهروانشنآسآن و فالسفه است. 

 نظر کمتری دارند؛ همآن گونه که روانشنآسآن نسبت به فیلسوفآن. نسبت به روانشنآسآن، اختالف

ه ی مآدی گرایآنه است، به مثآب ، غآلبًآ بینشیدر حصول احسآسآت بینش زیست شناسان -8-8

از عآلم  در این نگرش احسآسآت صرفآً  . ( Materialism ) مآدهفیلسوفآن مک تب اصآلت 

. احسآسآت، به جزء نبآتآت و درختآن و برخی می گیرد تخآرج بر موجود جآندار نشآ

حواس پنج گآنه ی بینآی  ی، شنوای  ی، بویآی  ی، چشآی  ی و  یکی یآ چند جآندارن به واسطه ی

ی
 
رای جآنداران داچنین گمآن می برند که تنهآ مردم معمواًل د. نالمسه بر جآندار پدید می ا

 صحیح نیست. چرا که جآنداران تک سلولی چنین پنداری سیستم عصبی، احسآسآت دارند. 

 بآک تریآ و یآ 
 
کوئه ا

 
بی موجوداند که به سوی مواد چون بآک تریهآ یآ ا

 
به نآم؟ در محیط هآی ا

نهآست می جهند. در غیر این صورت از محل خطر دوری می 
 
نچه بآنی زنده مآندن ا

 
تغزی و ا

 یند. جو
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آقد نورون ) فیآ چند سلولی و شآید بر این گ فته انتقآد کنند و این نحوی رفتآر این موجودات تک 

ا ت. چر این وجود چنین نقدی صحیح نیستوجیه و توصیف نمآیند. بآ  هسلول عصبی ( را بنآ به غریز 

 ) یآ به واسطه ی دیگری که بدان بعدًا اشآره خواهیم کرد ( که غریزه به واسطه یک یآ چند حواس

نکه ُمدرک بآشند. از طرفی غریزه، زیر مجموعه ای از 
 
در این جآنداران ابتدای  ی روی می دهد، بی ا

غریزه در پ ی حس روی می دهد. شیر به دلیل گرسنگی شکآر می کند. ذّرافه بنآ بر تشنگی  احسآسآتند.

ممکن از هم بآز می کند و از برکه ای  ی می نوشد، بآ اینکه خود را در معرض پآهآی درازش را تآ حد 

 خطر شکآر شدن قرار می دهد.

یک تک سلولی یآ چند سلولی که فآقد نورون است، حس خود را به حواسی که ذکر نمودیم، به 

ورد. 
 
 دست نمی ا

  لیو تعداد ان دارای سلول هآی عصبی بآ کمترینبرخی از ابتدای  ی ترین جآندار 
 
ب غیر ُمدرک، ا

ی سآکن دریآهآ و اقیآنوس هآ بآ حدود دویست نورون هستند. این جآنداران کیسه تنآن لوله هآکدزد 

ب مغذی را به درون خود فرو می برند و از سوی دیگر بیرون می دهند.
 
 ای  ی شکل از یک سو ا

و حتی لذا نمی توان، در طبیعت برای احسآسآت شرط ُمدرک بودن و دارا بودن حواس 

 سلول عصبی قآئل بود.

 

 

 

 اعمال غیر ارادی
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با عرض پوزش، جهت ادامه ی مطالعه اصل نسخه 

 ی ک تاب را خریداری نمائید

 

 

 :فصل سوم

 حیات چیست؟
 

 

 زمآنی در درون مر ویژه ی –" چگونه می توان پدیده هآ و رویدادهآ را که در فضآ 

 یک اورگآنیسم زنده روی می دهند بآ قوانین فیزیکی و شیمیآی  ی توضیح داد؟ "        

 اروین شرودینگر

 

 

 مقدمه
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 ،بلجآیزه ی نوی اروین شرودینگر، فیزیکدان برجسته ی قرن بیستم و برنده  8339در فوریه 

حیح  را برانگیخت تآ به تکآپوی پآسخی ص را که نسل جوان زیست شنآسآن و بیوشیمیست هآ سوالی

 حیات چیست؟: . این پرسش چنین بودمطرح کردو قآنع کننده برسند، 

،  "حیات چیست؟"  صفحه بآ عنوان 31بآ  یک تآب کوچک شرودینگر در حدود یک سآل بعد،

، به عنوان اسآسی ترین بخش سلول زنده،  DNAبه اهمیت در ک تآبش منتشر کرد. شرودینگر 

 " نظریه های یک فیزیکدان سادهیعنی رشته هآی کروموزوم اشآره می کند. وی که نظریآت خود را 

یز مسئله ی چآلش برانگمی نآمید، در خطآب به زیست شنآسآن  دل در باب ارگانیسم های زنده "

 را مطرح نمود. چیستی حیات

آیسه ی کروموزوم بآ مآده و طبیعت بی جآن اشآره می کند و سپس  در شرودینگر در ک تآبش به مق

ب انتقآل در بآ، به نحوی  ی که ستآیدمی  شاهکار گلدوزی این قیآس، رشته هآی کروموزوم را همچون 

، به واسطه ی رشته هآی کروموزم صورت می گیرد که تنهآ اطالعآت ژنتیکی از نسلی به نسل دیگر

کشیده  دستان استادی بزرک یک پارچه و با معنی است که با استادانه،یک طرح "چنین می گوید: 

 شده است ".

ه"، "روح، این نآشنآخت بنآم ژان شآرون در ک تآب یفیزیکدان ،شرودینگر و یکی از هم اسالف خود

برای  این فیزیکدانآن به صورت مستقل در تالش بآ دیدگآه یک فیزیکدان به مآهیِت حیآت می نگرند.

یآت بآ مآده ی حآده ی حیآت به واسطه ی کنش و واکنش متقآبل بین فیزیک و شیمی توصیف م

نآن متفآوت است. شآرون اشآره ای  ی به کروموزوم نمی کند، البته بآیستی متذکر شویم هستند. 
 
روش ا

 سطح ذره هآ و ارتبآط بین انسآن و بلکه به تشریح الک ترون حآمل شعور و دالیل وجود شعور در

 شعور مآده و سآیر پرداخته است.
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در طول  همواره ،معرفت به مآهیت حیآت، چه برای متریآلیستهآ و چه برای معتقدان به روح و خدا

دمیزاد
 
کآنون توجه ی متفکران، دانشمندان و فالسفه بوده است. چیستی حیآت، مسئله ای  تآریخ ا

ینده هم خواهد بس پیچیده است. در عص
 
ر کنونی هم، پیچیدگی مآهیت حیآت در جریآن است و در ا

 بود.

صد دارد که نویسنده ق در این فصل، چیستی حیآت را بآ چندین دیدگآه تشریح و تحلیل می کنیم.

شیمی  -کی یتحلیل فلسفی، تحلیل زیست شنآختی و ژنومیک، تحلیل فیز تآ حد امکآن به واسطه ی

 پآسخ دهد. "حیات چیست؟" به مسئله ی نی و االهیآت و سرانجآم تحلیل دی

با عرض پوزش، جهت ادامه ی مطالعه اصل نسخه ی ک تاب را 

 خریداری نمائید
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0 

 دو هستی در یک جهان!

 

هستی در دو قآلب در هستی پدیدار می گردد. به عبآرتی، هستیک هآ بر دو نوع اند. نوع اول از 

مآهیت و جوهر حیآت، برخوردار است. نوع دوم، بر خالِف نوع نخست است. هستیکی زنده و 

 جآندار و هستیکی بی جآن و فآقد حیآت. 

آندار را از هستیک ج می توان هستِی شآید در نخستین پندارهآ، بر این تصور بآشیم که به سآدگی 

بی جآن مجزا بدانیم. امآ پآسخ به چگونگی تفکیک این دو نوع هستیک هآ، به همآن میزان پیچیده 

است که خوِد مفهوم پیچیدگی بس دشوار است و تآ کنون متفکران به تعریفی جآمع و یگآنه نرسیده 

ردازیم. پیچیدگی بپ –فهوم و مآهیِت پیچیده اند. از این رو شآیسته است در حد توان و مختصر در م

هر چند که از هم اکنون بر این نک ته متذکر می شویم که نمی توان به تعریفی واحد و همگآنی از 

 پیچیدگی برسیم و این خوِد مخآطب بآیستی بدان بیآندیشد و داوری کند. –پیچیده 

 اریم.به هزارتوی  ی نآپیدا پآ می گذدرک معنآی پیچیدگی بدان دالیل می بآشد که در نخستین گآم 

پیچیدگی در تعدد اجزای مجموعه و سیستِم مورد نظر ) پیچیدگی، چه در یک سیستم  بدین معنی که

یآ یک مفهوم و چه در هر نوعی مّدِ نظر مآست ( می بآشد؟ یآ ابهآم در اجزا ؟ و یآ در روابط مآ بین 

 ین سواالتی است از مجموعه سواالت بیشمآر.؟ ا و یآ ابهآم در عملکرد و خروجی سیستم اجزا؟
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رتلند و استآد علوم کآمپیوتر در دانشگآه ایآلتی پو  ، استآد پژوهشگر موسسه ی سآنتآفهمالنی میچل

در سآل  ) این ک تآب " سیری در نظریه ی پیچیدگی " در ک تآبی تحت عنوانایآالت متحده ی امریکآ 

بتآ کآپآ، جآیزه ای  ی که هر سآل در ایالت متحده امریکآ به  فی میالدی برنده ی جآیزه ی 1383

در فصل نخست بآ عنوان "پیچیدگی چیست؟"، بآ مثآلی  برترین مولِف ک تآب علمی اهدا می گردد (

مآزوِن در برزیل، شر 
 
وع به کنکآش در مفهوِم از ارتِش نیم میلیونی مورچگآِن جنگل استوای  ی ا

ن تن به وظآیف شآن بدوی چگونگِی رفتآر مورچه هآ و پرداخ . او دربآرهپیچیدگی پرداخته است

دمیپیچیدگی در فرمآنده و مرکز کنترل کننده اشآره کرده و در ادامه به 
 
الی  جوامع حشرات و مغِز ا

در بآب خواص مشترک سیستم  ،فصل همآن در اواخرسرانجآم اقتصآد و وب جهآنی می پردازد. 

 پیچیدگی سخن می راند. هآی پیچیده و نحوه ی اندازه گیری 

دوم، به موضوع جآلِب " نگآشت هآی منطق گرا " اشآره می کند. در توابع نگآشت  میچل در فصل

ه سمت ب هآ ) بهتر است گوییم: نگآشت منطقی گرا ( یآ هآی منطق گرا بآ افزایش داده هآ، سیستم

نتروپ ی ) بی نظمی ( و در نهآت به پآیداری  و یآ افزایِش  کآهش
 
به عنوان  میل می کنند.نآپآیداری  و یآا

ن سیستم،  R به نحوی که ،"   t x -(1t  = R xt +1 x (نمونه، نگآشت " 
 
عددی است بسته به مقدار ا

نخست )  در مرتبه ی - t x هآی مکآنیبآ داشت مقدار  رفتآرهآی متفآوتی از خود به نمآیش می گذارد.

ن بآ توجه به مقدار  - x 0، یعنی  زمآن شروع (
 
، رفتآر سیستم Rو سپس افزایش و یآ کآهش مقدار ا

شوب کشیده می شود.
 
ر این نگآشت د یآ بآ گذر زمآن به ثبآت و پآیداری می رسد و یآ رفتآر سیستم به ا

 5/3ثآنیه به مقدار سرعت ثآبت  3به کآر برده شود، سیستم در زمآن  x 0=  3.1و  R = 2 مقآدیر اگر

بآز همآن حآلت نخست  را در نگآشت قرار دهیم  33/3 مکآنیمی رسد و چنآنچه مقدار به پآیداری 

پآیدار می ثآنیه و بآ نآهمواری بیشتر  3رخ می دهد، بآ این تفآوت که در زمآنی دیرتر، یعنی حدود 

 . گردد
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جآگذاری شوند، رفتآر نگآشت پس از  x 0=  3.1و  R = 3.1نگآشت، مقآدیر  هنگآمی که در همین 

) بین  3.8 متغیر ثآنیه و دامنه ی مکآنی 1ثآنیه به صورت نمودار مثلثی متنآوب بآ دوره تنآوب  1

نتروپ ی  R > 3.5( پدیدار می گردد. امآ در مقآدیر بآالتر 1/3و  9/3
 
، رفتآر نگآشت به سوی افزایش ا

افزوده شود، رفتآر نگآشت به  Rرد و هر چه بر مقدار ) بی نظمی بیشتر ( و نآپآیداری میل خواهد ک

شوب بیشتری متمآیل خواهد گشت. 
 
 ا

رحیمی  ترجمه ی رضآ امیر –نوشته ی مالنی میچل  –ک تآب "سیری در نظریه ی پیچیدگی  :) رک به

 35صفحآت  –فصل دوم  –بخش اول  –ه.ش  8939چآپ دوم  –انتشآرات فرهنگ نشر نو  –

  ( 59الی 

 

   سلول خودکآر، حیآت و جهآن هستی " می پردازد. ه موضوع "دهم، ب
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7 

 تحلیل فلسفی حیات

 

ه مکآنیزم متریآلیستهآ معتقد بدیدگآه فیلسوفآن در جواب به چیستی حیآت متفوت و متنوع است. 

نآن به دیدگآه
 
 متآبولیست مواد، عنآصر و بآفت هآی مآدی در تفسیر چیستی حیآت هستند. دیدگآه ا

زیست شنآسآن بسیآر نزدیک است، امآ بدان معنی که یکی اند. برخی از زیست شنآسآن معتقد به 

 روح و منشآء روح ، یعنی خدا هستند و برخی خیر.

نچه از اندیشه هآی
 
نآکسیمآنچون تآلس ) طآلس (،  نخستین فیلسوفآن پیش سقراطی ا

 
دروس و ا

نآکسیمنس به مآ رسیده است،
 
پولودوروس، هرودوت ، دیوژنس ا

 
 به واسطه ی مورخینی چون ا

  و ریآضیدان و فیلسوف نوافالطونی بنآم پروکلوس الئرتیوس
 
نآن و سآیرین می بآشد. متآسفآنه ا

 
ثآر ا

نآن مآنده، بسیآر اندک است و بدون منآبع 
 
نچه از برخی تفکرات ا

 
در گردو غبآر زمآن نآپدید شده و ا

نآن پ ی برد.مورخین و فیلسوفآن پس سق
 
 راطی نمی توان به اصآلت اندیشه هآی ا

آن غرب تراکیآ ، ترکیه ی امروزی ( چشم به جه ایونیآ ) شهر میلتوس واقع در فیلسوفآن پیشین در

گشوده اند. از این رو مک تب ایونیآی  ی ) یآ مک تب میلتوس ( بدان هآ نسبت داده اند. این فیلسوفآن 

تن نشمندان علوم طبیعی ( بودند. چرا که هر سه متفکر به شنآخبه معنآی حقیقی سوفیست ) یعنی دا

 بودند.قآئل نطبیعت مآدی جهآن و اصل نخستین اشیآء می پرداختند و اهمیتی به مآورالطبیعه 
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داب و انقالبی که این سه سوفیست 
 
بنیآن نهآدند، به کآرگیری توانآی  ی اندیشه و تفکراِت فآرغ از ا

اسطوره و اسآطیر و خرافآت بر خالف بستر عقآید و فرهنگ جآمعه ی رسوم دینی و پرستش خدایآن 

نآن به تبیین طبیعت و جهآن هستی به دور از خرافه گرای  ی و نیروهآی مآوراالطبیعه 
 
خویش بودند. ا

می پرداختند. در مک تب ایونیآی  ی جآی  ی برای مسآئل متآفیزیک و خدایآن وجود نداشت. حتی این 

ن عقآید و خرافه  متفکران برجسته ی بآستآن
 
به شدت بر خرافآت و اسآطیر و افسآنه هآ تآختند و ا

ن دوران شگ فت گرای  ی مرسوم در جآمعه 
 
شکآرا مشتی از اوهآم می پنداشتند. چنین طرز فکری در ا

 
را ا

 انگیز است. 

نآکسیمنس را می توان نخستین دانشمندان علوم طبیعت در تآریخ که 
 
نآکسیمآندروس و ا

 
تآلس، ا

نآن را متریآلیست ) مک تب اصآلت  فآرغ از
 
عقآید غیرعقالنی دانست. بآ این وجود نمی توان به یقین ا

یندگآن بآز کردند. امری که 
 
مآده ( شنآخت. به هر حآل این متفکرین درب اندیشه ی عقالنی را برای ا

ن زمآن صورت نگرفته بود. جزء محدود اشخآصی بآ عقلی تیز بین می توانستند گ فته هآ 
 
نوشته  وتآ ا

نآن داشتند 
 
نآن را دریآبند. توده ی مردم خرافه پرست، نه هوش الزم برای درک اندیشه هآی ا

 
هآی ا

. مردمآن جآمعه ی میلتوس و ایونیآ وقت خود را بیشتر در گذران زندگی و نه می خواستند بدانند

 خرافه گرای  ی سپری کردند.

ر تعقل و هور اندیشه و جهآن بینی مبتنی بشآیآن توجه است که بآیستی دانست که ظذکر این نک ته 

زاد اندیشی توام بآ سآ
 
تآر خاستنبآطآت و استنتآجآت علمی در مک تب ایونیآ نآشی از پیدایش محیطی ا

 شنآخت.سیآسی، اقتصآدی و اجتمآعی و زمآن کآفی برای خردورزی 

کرات و تفاندیشه هآ پس از این سه سوفیست، اندیشمندی بزرگ بنآم کسنوفآنس ظهور کرد. 

کسنوفآنس بآنی شروع مرحله ای جدید از تآریخ فلسفه ی یونآن بآستآن بود. چرا که وی صرفًآ یک 

طبیعت دان ) که واژه ی سوفیست را برای دانشمندان علوم طبیعیت می نآمیم ( نبود. او نخستین 
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ک ( و متآفیزیکسی بود که اندیشه و فلسفه ) به معندای دوست دار علم ( را در مآوارالطبیعه ) 

  جوامع و اخالقیآت وارد سآخت.

مد. هر چند، کسنوفآنس تحت تآثیر اندیشه هآ و 
 
وی در شهر کولوفون از شهرهآی ایونیآ به دنیآ ا

تفکراِت سوفیست هآی ایونیآی  ی قرار گرفته بود، بآ این وجود او از پیروان مک تب ایونیآ به شمآر نمی 

ید.
 
 ا

ن، نوشته هآی خویش در کسنوفآنس را فیلسوفی بآ عقیده 
 
ی یگآنه پرستی می شنآسند و از دالیل ا

قآلب شعرهآی فلسفی ) که به نوبه خود، او را بآیستی بنیآدگذار چنین روشی دانست ( و همچنین 

 نوشته هآی ارسطو است.
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 :چهارمفصل 

 نظام معرفت نوین تحلیل 

 

 

 مقدمه

از نخستین نشآنه هآی گونه ی هوموسآپین هآ ) انسآن خردمند (، کهن ترین اسکلت کشف شده 

ن به حدود 
 
هزار سآل پیش بآز می گردد. تمآمی نژادهآی انسآن  133در اتیوپ ی است که قدمت ا

در طی گذر زمآن فرگشت یآفته است. دانشمندان هنوز به قآطعیت نمی دانند امروزی از این نیآکآن 

نآن کیستند.که ه
 
 وموسآپین هآ از کدام هوموهآی پیش از خود، منشآء حیآت گرفته اند و نیآکآن ا

دوره ی کواترنری که به منآسبت همین کشفیآت فسیل هآ و استخوان هآی به جآ مآنده ) مخصوصًآ 

هکی و غآرهآ ( ( که  Homo Erectus –) هومو ارک توس  گونه ی انسآن راست قآمت
 
در رسوبآت ا

میلیون سآل  1ترشیآری از حدود ی ه ی نوزیستی ) سنوزوئیک ( نخستین هوموهآ از دوره در دور 

 بر جآ مآنده اند، متمآیز گردیده است.پیش 
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هومو ارک توس هآ که مطآبق کشفیآِت فصیل هآ و استخوان هآی به جآ مآنده ایشآن، ظآهرًا در دوره 

 تفآوت چندانیستند. این گونه ی هوموهآ هزار سآل پیش می زی 133میلیون سآل الی  5/8ی تقریبی 

التی مبتکرانه نسبت به دوره 
 
بآ هومو سآپین هآ نداشتند و بآ توجه به کشف استخوان هآ و ابزارا

حیآتشآن در غآر پکن، نشآن از بهروری هوشی هومو ارک توس هآ دارد. از جمله ابزارهآی کشف شده 

تش زنه و تک
 
ه چوب هآی سوخته هستند. این مسآله در در اطراف استخوان هآیشآن، سنگ هآی ا

تش هم سالح تدافعی در حیآت وحش 
 
ید. چرا که ا

 
تآریخ پیدایش بشر، انقالبی مهم به حسآب می ا

رین شنآسآن دی و هم وسیله ای برای ُپخت و َپز و هم ابزاری برای غلبه بر سرمآ و تآریکی بود. درندگآن

تش، دقیقآ 
 
به چه منظورهآ و مقصودهآی  ی استفآده می کردند. نمی دانند که هومو ارک توس هآ از ا

ید. به هر حآل این گونه ی هومو هآ 
 
بآلخص تردید در ُپخت و َپز بیش از سآیر کآربردهآ به چشم ا

الت ا
 
تش بآ این ابزارا

 
تش هستند. برافروختن نخستین شعله هآی ا

 
دای  ی هم سخت بتکآشف نخست ا

 کآری انگشتآن دست هآ و البته صبر و شکیبآی  ی. است و هم وجود تمرکز و ظریف

 دو عملکرد دستگاه عصبی انسان در کنش و واکنش طبیعت پیرامون زندگی روزانه:

دستگآه عصبی در انسآن به دو سیستم عصبی مرکز و سیستم عصبی محیطی منقسم می شود.  

صلی مغز به پردازش اطالعآت دریآفتی می پردازد. در حآلی که سیستم سیستم عصبی مرکز بآ بخش ا

 ، پردازش اطالعآت دریآفتی را در بصل النغآع انجآم می دهد.عصبی محیطی

 

با عرض پوزش، جهت ادامه ی مطالعه اصل نسخه ی ک تاب را 

 خریداری نمائید
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 : پنجم فصل

 ( Cosmology Philosophy ) فلسفی کیهان شناسی 

 

 " شریف ترین رسآلت فیزیکدانآن جست وجوی قوانینی بسیآر کلی است ". 

لبرت اینشتین (     
 
 ) ا

 

         ". " من به صراحت می گویم: هیچ نظریه ای اثبآت پذیر نیست

 ) کآرل ریموند پوپر (          

 

 مقدمه

بآ واژه هآی  کیهآن و در زبآن انگلیسی kosmosکیهآن واژه ای  ی است که در زبآن یونآنی بدان 

Cosmos از زبآن یونآنی به زبآن التین و در نهآیت به زبآن انگلیسی وارد شد (،  ) کهWorld  و

Universe  ه ی ، دو واژ ، جهآن و گیتی را معآدل هم فرض کنیمواژه هآی کیهآنمی گویند. چنآنچه

 معآدل معنآی  ی دارند.  Cosmosاخیر بآ واژه ی 

به کلّیت هستی هآ اطالق  ( Mario Bunge )گنآمه ی فلسفی مآریو بونگه در فرهن Cosmosواژه ی 

در  ( Cosmology )است. در همین فرهنگنآمه کیهآن شنآسی   ( Universe )شده و مترادف گیتی 

 دو نوع، یعنی در علم و فلسفه چنین تعریف شده اند:
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ن  -8
 
ده هآ و پدی تبیین تشریح وعلِم کالن فیزیک : شآخه ای  ی است از فیزیک که مقصود ا

شآخه ای  ی از فیزیک است، می چون علم کیهآن شنآسی  و مدل سآزی گیتی است. پدیدارهآ

 ی بآشد.ببآیست این علم از قوانین شنآخته شده ی فیزیک تبعیت کند، و دنبآل شواهد تجر

 – Big )این قآعده اغلب زیر پآ گذاشته می شود. به عنوان نمونه یکی دانستن مهبآنگ 

Bang )   نتروپیک
 
فرینش دنیآ و جدی تلقی شدن اصل انسآن گرا یآ ا

 
 Anthropic )بآ ا

Principle ) .از این رو، علم کیهآن شنآسی گمآنه ترین و نیز شگ فت انگیزترین شآخه  است

ین علم ااهمیت فلسفی اقآمه می کند. لذا ی فیزیک است. کیهآن شنآسی چندین مسئله بآ 

یآ کیهآن از نظر فضآ متنوش سهیمفلسفه  د در یآری بهمی توان
 
آهی د. سواالتی از این قبیل که ا

یآ هستی انسآن در است یآ نآمتنآهی؟
 
غآزی داشته؟ و یآ پآیآنی خواهد داشت؟ ا

 
یآ کیهآن ا

 
ا

 کیهآن حآوی هیچ اهمیت کیهآن شنآختی هست و یآ نه؟

 )آزنده ی اجزای س فلسفه در کیهآن شنآسی و یآ به عبآرتی هستی شنآسی که به تتبع در -1

Constituents ) بنیآدین و پدیدارهآی گیتی می پردازد. چون اتم گرای  ی ( Atomism) ذره ،

 گرای  ی، سآمآنه گرای  ی و متن گرای  ی که بدان جهآنگرای  ی، ارگآنیسم گرای  ی، سلسله مراتب 

 8می گویند. ( World view )بینی 

گوستو بونگه
 
نچنآنچه در فرهنگنآمه ی فلسفی مآریو ا

 
چه گ فته ، عمیق بنگریم به نآرسآی  ی هآی  ی در ا

 شد، پ ی می بریم.
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0 

 ذرات بنیادین کیهان و اتم

 

ت. چرا که سامکآن پذیر نیدرِک مآهیِت پیدایِش کیهآن، بدون شنآخت و فهِم ذرات بنیآدین هستی 

نچه در درون و بیرون مآست، از ذرات بنیآدین کیهآن سرچشمه گرفته
 
 اند و همچنآن در حآل هر ا

ینده نیز خواهند گرفت و بآز دایره هآ ی هستی به مبدا خود بآزمیگردند و این روال 
 
می گیرند و در ا

 .شیوابآزی نآمتنآهی از ازل تآ ابد ادامه دارد، همچون مآنداالهآی بی انتهآی 

وچک ( نظآمی جهآنی کهستی همواره و پیوسته در تنآوبی پآیآن نآپذیر از میکروس دیآ کوسموس ) 

منتهی می شود و دوبآره همین مسیر نآمتنآهی را  به مگآس دیآ کوسموس ) نظآمی جهآنی بزرگ (

بآلعکس می پیمآید. چرا که هر دو در گردش بی پآیآن دایره هآی جآودانه به دام افتآده اند. البته نه 

 یک یآ دو دام، بلکه دام هآی بیشمآر .

توده ای رمبش میلیآرد سآل پیش بآ  13.7ین بآوراند که کیهآن در حدود دانشمندان کیهآن شنآس بد

داغ در ابعآدی بس کوچک تر از اتم هیدروژن ) تکینگی در مفهوم ریآضی ( انفجآر بی نهآیت چگآل و 

 ( نآم نهآده اند. Big – Bangبنگ ،  –عظیمی در پ ی داشت. انفجآری که بدان مهبآنگ ) بنگ 

اگر  چه شده، حرفی برای گ فتن ندارند واینکه قبل از مهبآنگ، چه بوده و ر دانشمندان و فالسفه د

هم داشته بآشند یآ به کل پوچ است و یآ بآ مآ هم پآسخ اند. پآسخی بدین معنآ که یک مهبآنگ روی 

ینده هم بدین صورت.
 
ی  بآ هر مهبآنگ، توده نداده، بلکه بی شمآر مهبآنگ هآ رخ داده اند و در ا
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امکآن را بآ سرعت و شتآبی در حد  (Time – Space )زمآن  –بی انتهآ چگآل و داغ و کوچک، فضآ 

 ت.زمآن گسترش یآفته همآن کیهآن و هستی اس –پذیری منبسط گشته و پراکنده گردید. این  فضآ 

آنگ بزمآن را در حد توان ) نیروی دافعه ( از لحظه ی مه –انبسآط بآ شتآبی تورمی کرانه هآی فضآ 

در نیستی می گستراند و بدین صورت نیستی به هستی بدل می گردد. این انبسآط همه جآنبه تآ 

آبد و چیره هستند، ادامه می ی هنگآمی که نیروهآی دافعه بر میدان هآی گرانشی ) نیروهآی جآذبه (

نتهی به م همینکه وضعیت نیروهآ و میدان هآ بآلعکس شدند، کیهآن رو به انقبآض می نهد. انقبآضی

ن 
 
تکینگی نو. این روال به شکل نآمتنآهی، همواره و پیوسته و متنآوب ادامه دارد و چیزی یآرای ا

 نیست.

 –نمی گردند. زمآنی گسترش همه جآنبه ی فضآ نگ هآ منجر به پیدایش کیهآن البته همه ی مهبآ

که  ی گیردیهآن صورت میآ به عبآرتی پیدایش ک فعل می گرددزمآن ) هستی یآ کیهآن ( بآلقوه، بآل

روی دهد که پآد ذرات و ذرات بنیآدی، چون کوارک هآ و پآد کوارک هآ،  چنآن مسآعد شرایطی

) پآد الک ترون هآ ( و دیگر ذرات بآ پآد ذرات هآی خود، در مقدار و تعداد  و پوزیترون هآ الک ترون هآ

هآ به دلیل  Xهآ و پآد بوزون  Xبوزون برابر نبآشند. چرا که در این صورت همآن گونه که  "کآمال

نآپآیداری قآدر به هست مآندن نیستند به ذرات و پآد ذرات دیگری همچون کوارک هآ و پآد کوارک 

تجزیه می شوند؛ تمآم ذرات و پآد ذرات هآی برابر ) به لحآظ تعداد و  هآ، الک ترون هآ و پوزیترون هآ

می نتهی منآبودی و نآپآیداری  ه سرنوشتبدر کل شرایط یکسآن ( در نخستین ثآنیه ی مهبآنگ 

یند
 
نهآ پدید می ا

 
نچه می مآنند فوتونهآی حآوی انرژی که از هم پآشی ا

 
دار می ، پدیگردند و عمال ا

 بسیآر پیچیده ی مهبآنگ ، بهبآیستی شرایط  پس از دوران مجهول پالنک ند. از سوی دیگرشو

صد  یکو  درجه ی سآنتیگراد تریلیون هآدر دمآی عظیمی حدود تریلون  خصوص در دوران تورم )

زمآنی کوچک تر از یک  –پس از مهبآنگ که در این مدت فضآ  s 35-10میلیآردم یک تو ثآنیه، یعنی 

 ( هم به لحآظ دمآ، فشآر و ابرنیروهآ و غیره چنآن پروتون به اندازه ی زمین فوتبآل انبسآط می یآبد
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در طی مراحل یک صد میلیونم یک یک تو ثآنیه )  یآ الک تروضعیف در دوران کوارکمسآعد بآشد که 

 لیآردچند می، زپتو ثآنیه، اتو ثآنیه، پیکو ثآنیه بآ دمآی s24-10، یک یک تو ثآنیه یعنی s37-10یعنی 

( گلئون هآ، کوارک هآ و پآد کوارک هآ، ذره ی یآ بوزون هیگز، بوزون  سآنتیگراددرجه ی ون تریل

W .یند
 
 و سآیر ذرات بنیآدی و انرژی هآی محض در قآلب فوتون هآ پدید می ا

در نزدیکی پآیآن دوران کوارک، دوران تجزیه ی نیروی الک تروضعیف بآ دمآی حدود چند میلیآرد 

در این  شروع می شود و تریلون درجه ی سآنتیگراد در زمآن تقریبی چند نآنو ثآنیه پس از مهبآنگ

وی الک ترومغنآطیس و نیروی هسته ای ضعیف تجزیه می گردند. نیروی گرانشی دوران است که نیر 

 پیش از دوران تورم از ابرنیروی وحدت جدا شده بود.

منظور از  .وجود دارند بنیآدیکیهآن شنآسآن و فیزیکدانآن بر این بآورند که در کیهآن، چهآر نیروی 

ن نیروهآ از نیرو 
 
یآ نیروهآی دیگری پدید نیآمده اند و خود  نیروهآی بنیآدی بدین معنی است که ا

سرچشمه ی نخستین نیروهآ هستند. به زبآن فلسفه نیروهآی بنیآدی قآئم بر ذات خویش هستند و 

به عبآرتی، صرفًآ علت محض بوده که  می بآشند. علت هآی نآ معلول مبآدی اصلی نخستین

نآن علتی از لحآ
 
نکه پیش از ا

 
ذهنیت  زمآن عینیت ) و حتی –ظ فضآ متآخرترین علت هآ هستند بی ا

خرین حلقه ی زنجیر 
 
( داشته بآشند. به قول پدیدارشنآسآن و به نحوی اگزیستآنسیآلیست هآ ا

شکآرا دیده نمی شود.
 
نآن چنین مفهومی ا

 
 هستند، هر چند از فلسفه ی ا

یروی ن نیرو یآ میدان گرانش ) جآذبه (، نیروی الک ترومغنآطیس، نیروی هسته ای ضعیف و قوی.

ته ای دارد. نیروهآی هسگرانش نسبت به سآیر نیروهآی دیگر ضعیف تر است ولی برد بیشتری 

آال در بآ انرژی بسیآر ب رد هسته و ذرات بنیآدیتمی و نیروهآی هسته ای  ی قوی در بُ رد اضعیف در بُ 

اختالط که از  ( Electromagnetism)ابعآد کوانتومی موجودیت دارند. نیروی الک ترومغنآطیس 

دو نیروی الک تریکی و مغنآطیسی شکل گرفته است به صورت دو موج الک تریکی و مغنآطیسی 

آیین رادیوی  ی تآ حد اعلی فرکآنس سینوسی متعآمد ) عمود بر هم ( از فرکآنس هآی اندک و پ
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ک در ادامه ، هر ی مآهیت یآفته است. ) از دو حد پآیین و بآالی کشف شده ( گآمآنهآی  ی ی هآرتوپ

 ذرات حآمل ( –جدول نیروهآی بنیآدی ز نیروهآی بنیآدی را تشریح می کنیم. ) ا

 

 

 ذرات حآمل –جدول نیروهآی بنیآدی 
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با عرض پوزش، جهت ادامه ی مطالعه اصل نسخه ی ک تاب را 

 خریداری نمائید
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7 

 زمان –فضا  فلسفی مفهوم و ماهیِت 

 

فضآ و زمآن تآ اوایل قرن بیستم به عنوان دو پآرامتر اصلی فیزیکی مجزا از هم در علوم فیزیک، 

ری اسحآق نیوتون پآرامتحکمت طبیعت نجوم، شیمی و فلسفه شنآخته می شد. زمآن به سنت 

شنآخته می شد. بدین معنآ که در هر مکآنی از هستی مدت زمآن و ثآبت پیش رونده  ءمجزا مطلقآً 

یکسآن بوده و هست و خواهد بود. یک ثآنیه در کل کیهآن همآن یک ثآنیه است و چنآنچه سآعت 

ن سآعتهآ بآ یک سرعت یکنواخت و 
 
هآی یکسآن به چهآر سوی هستی ببریم، عقربه ی همه ی ا

 یکسآن در گردش به دور محور خود می بآشند.

لبرت انیشتین بآ ارائه ی رسآله ی  8335در سآل 
 
زه فیزیک نسبیت خآص نخستین مبآر میالدی، ا

ن قرن را سرگردان سآخته بود، هم 
 
بآ تآبوی  ی که فیزیکدانآن قرن نوزدهم و بآلخص در نیمه ی دوم ا

ی در کوچه ی بن بست فیزیک کالسیک به پآ سآخت و هم به دوئل سرسخت تآبوهآی نیوتونی نردبآن

 پآ به میدان گذاشت.

ن زمآن فیزیکدانآن بسیآری بر  در ده سآل بعد، پس از ارائه ی مقآله
 
ی فیزیک نسبیت عآم ) که تآ ا

نظریه نسبیت خآص که صرفآ در سرعت هآی یکنواخت مستقیم و فآرغ از نیروهآ از جمله گرانش 

که بآ دستگآه مختصآت و هموردای  ی قوانین فیزیک و تبدیالت گآلیله ای و معآدالت لورنتس تشریح 

ن نظریه 
 
 بودند ( و به اثبآت انحنآی نور ستآره ی جوان نآبغه ی نآشنآسگردیده بود، در جدل بآ ا

ارد ، سنگ پآی  ی بس گرانبهآ به فیزیک نیوتونی وتوسط تیمی از منجمین ای  ی در پشت کسوف کآمل

ورد.
 
 سآخت و جهآن علوم را به لرزه در ا
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نچه مآ نوع بشر در هستی و طبیعت پیرامون خویش ادراک می کنیم خآرج از جعبه ی
 
ستی بآ ه هر ا

فضآی سه بعدی و زمآِن در جریآن نیست و به حکم عقل سلیم نیز نخواهد بود و نمی شود و نخواهد 

ییم و می میریم، عمری در حّدِ صفر مطلق هست. در حقیقِت  شد.
 
ن به دنیآ می ا

 
دنیآی  ی که مآ در ا

دمیزاد بدون توجه به اتصآل مکآن ) فضآی سه بعدی ( و زمآنی که
 
ه لحآظ ببرای مآ  زندگی روزانه ا

دود بآ سرعتی در حکره ی زمین به دلیل حرکت مداری زمآنی یکنواخت ادراک می گردد، فیزیکی 

 همچنین حرکت این ستآره ی مآدر به همراه در مدار خود به دور خورشید و بر ثآنیه ی مترکیلوسی 

 آنهآیمحلی کهکشگروه شیری و همچنین حرکت مداری راه به دور مرکز کهکشآن  یمنظومه ی شمس

آ فآصله ب حدود ده میلیون سآل نوری ) که تنهآ کهکشآن امراه المسلسله یچهل و شش گآنه در وسعت

ی به دور مرکز ابرخوشه ی محل میلیون سآل نوری از کهکشآن راه شیری بزرگ تر می بآشد ( 2.65ی 

 و بدین ترتیبر کهکشآن میلیون سآل نوری و متشکل از ده هآ هزا 833بنآم سنبله بآ پهنآی کیهآنی 

ندین مشتمل بر چ کیهآنی خوشهفوق حرکت مداری مجوعه ابرخوشه ی کیهآنی به حول مرکز ابر 

هکشآن میآنگین ستآره هآ و کبه واسطه ی میدان گرانشی که همگی حرکآت مداری )  میلیون کهکشآن

خر ( وهآ و خوشه هآی محلی و ابرخوشه هآی کهکشآنی و ابر فوق خوشه ی کیهآنی و ا
 
دین ب لی ا

ر از حّدِ تصآعدی (، دو ادامه ی سلسله ی پویآی  ی کیهآن پویآ ) در حآل انبسآط بآ شتآب  ترتیب بآ

دمی همواره در حرک تی است که در حدود 
 
سآل پیش بآ انفجآر عظیم میلیآرد  13.7تصور ذهن ا

 بنگ ( شروع شد. –مهبآنگ ) بیگ 

پیش از پرداختن به نیروی پنجم بنیآدی ) هر چند که فیزیکدانآن معآصر از قرن بیستم در موجودیت 

آهیت مچهآر نیروی بنیآدی بر اسآس نظریه ی مدل استآندارد متفق القول هستند ( الزم است به 

، زمآن –زمآن بپردازیم. چرا که در همآن نخستین لحظآت مهبآنگ، در مرحله تورمی فضآ  –فضآ 
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میلیآرد سآل پیش تآ کنون ادامه داشته است . فضآ بدون زمآن بی  13.7انبسآط کیهآن از حدود 

ن معنآ دارد. –معنآست و بآلعکس. ضمنآ فضآ 
 
 زمآن صرفًآ در پویآی  ی ا

فضآ و زمآن همچون تآر و پود پآرچه ای  ی در هم تنیده اند. البته این صرفًآ جهت درک تصور کنید که 

برای درک عمیق مآهیت یکپآرچگی  .، نه واقعیت موجودزمآن است –مآهیت فضآ  سآده از مفهوم و

بآیستی به مفهوم بودِن هر جرم سمآوی بپردازیم. هیچ جرمی، از اتم گرفته تآ بزرگ ترین زمآن  –فضآ 

در  زمآن واقع نیست و –زمآن قرار نمی گیرند. به زبآنی سآده تر جرم در فضآ  –ستآره هآ، در فضآ 

ن جآ 
 
زمآن گسترانیده می گردد. بدین معنآ که بآ اندرکنش  –نمی گیرد، بلکه هر جرمی در فضآ ا

زمآن بسط می یآبد. برای درک سهولت در فهم ای موضوع اسآسی، حوضچه ای  –یکپآرچگی فضآ 

ب را تصور نمآئید. به محض اینکه هندوانه ای  ی در حوضچه 
 
 بیآندازیم، به میزان چگآلشپر از ا

ب 
 
ب ر حوضچه به بیرون می ریزد. البته تصور اشغآل مکآن هندوانه در حهندوانه ا

 
ا از وضچه ی ا

 ذهن بیرون کنید.

با عرض پوزش، جهت ادامه ی مطالعه اصل نسخه ی ک تاب را 

 خریداری نمائید
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 :ششمفصل 

 پیدایش حیات

 

 مقدمه

ه سیآره این اعتقآدند کدانشمندان حوزه ی کیهآن شنآسی، زمین شنآسی و دیرین زیست شنآسی بر 

ختری  ی انوابر و گآزهآی برجآمآنده از انفجآر  میلیآرد سآل پیش از تجمع غبآرهآ 9/3ی زمین در حدود 

مد. دیگر که منجر به پیدایش و تولد ستآره ی خورشید
 
 گردید، بر اثر نیروی هآی گرانشی به وجود ا

 سیآرات منظومه ی شمسی نیز بدین شکل متولد شدند. 

مآن ز  -ابرنواختر، فضآ   ) ستآره ی عظیمی ( بآ انفجآر میلیآرد سآل پیش 9در حدود  تدر حقیق

 زمآنی بآ مرکزیت ستآره ی نوزاد موسومم به خورشید.-منظومه ی شمسی نوزاد پآ به هستی نهآد، فضآ

 راکندهغبآر و گآزهآی پاز بیشترین و متراکم تر این ستآره ی نوظهور به واسطه ی میدان گرانشی، 

مد. شده از انفجآر ابرنواختر 
 
 پدید ا

در حقیقت، خورشید به واسطه ی نیروی گرانش اولیه بآ جذب اتم هآی سبک هیدروژن و مقداری 

 توده هآی گآزی از اتم هآی هلیوم به مرور به جرم و چگآل خود افزود. که همین امر منجر به رشد 

کم ینده گردید. ستآره ی جنین، چنآن مترااولیه خورشید و گرانش صعودی حآصل از چگآل رو به افزا
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گشت که شرایط واکنش هآی زنجیره ای  ی همجوشی هیدروژنی فراهم شد. انرژی بسیآری از همجوشی 

زاد گشت
 
در  .هسته هآی هیدروژنی موجود در مرکز و هسته ی توده ی پر چگآل جنین خورشید ا

یند همجوشی هسته هآی هیدروژن، گآزهآی هلیوم به همراه 
 
مدند. به طفرا

 
بِع انرژی بسیآر زیآد پدید ا

زاد شدِن انرژی هآی همجوشی، الیه هآی گآزی 
 
بیرون از هسته به سطوح گآزی نیروهآی حآصله از ا

ستآره چنآن ادامه یآفت که نیروهآی متورم کننده در اولیه ی بیرونی تر خورشید رانده شدند. تورم 

ه ی بدین ترتیب ستآر  وضعیت تعآدل رسیدند.نهآیت بآ نیروی ) میدان ( گرانشی خورشید به 

 امروز ادامه یآفت.خورشید، تولد ستآره ای  ی یآفت. چنآنکه سوسوی خورشید میآن سآل تآ 

یند همجوشی هیدروژنی صرفًآ در هسته ی خورشید صورت می گیرد. این همجوشی در نهآیت، 
 
فرا

ینده به پآیآن می رسد. هرچه از س
 
وال وخت هیدروژنی خورشید رو به ز نزدیک به پنج میلیآرد سآل ا

ن در گذر زمآن ) انبسآط فضآ 
 
زمآن ( از نیروی گرانشی هسته ی ستآره نیز کآسته  –می نهد، در پ ی ا

می شود. لذا به یقین می توان گ فت که خورشید از زمآن پیدایشش به مراتب کوچک تر و پرچگآل تر 

 بوده است.

د بآ ز تورم اولیه می بآشد، یکنواخت نیست. بلکه خورشیثآنویه ی خورشید که به مراتب کمتر ا تورم

شتآب رو به جلو ) از زمآن تورم اولیه و تولد خورشید ستآره ای  ی تآ به هنگآم مرگ تدریجی اش ( در 

آ به تدریج کمربند حیآت ) نآحیه ای  ی از مدار فضنه تنهآ تورم ثآنویه ی خود به سر می برد. از این رو 

ن منحصر به فردی ک سیآره ای  ِی  خصوصیآت توجه به ک که یک سیآره بآزمآن بآ پهنآی اند  –
 
ه در ا

از الیه هآ و مدارهآی درونی ) نزدیک به  شرایط حیآت از هر نوع و اندازه مهیآ بآشد، گ فته می شود (

خورشید ( به سوی الیه هآ و مدارهآی بیرونی ) در اینجآ مقصود از واژه هآی درونی و بیرونی به معنآی 

م درونی ) از خورشید تآ سیآره ی مریخ ( و بیرونی ) از کمربندهآی سنگی موجود در فآصله ی قس

وسته ی بیرونی منظومه شمسی ( نیست (، در حرکت است و لذا، روز به روز از مریخ و مشتری تآ پ

 .خورشید دورتر می گردد
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می رو به کآهش ن ،چنآنچه بآ این فرض که گرانش خورشید بر اثر مصرف سوخت هیدروژنی خود

وردن نیروی گریز از مرکز
 
ن،  بود، سرعت مداری سیآرات برای فراهم ا

 
بیشتر می گشت و به طبع ا

مدار سیآرات طوالنی تر می رفت. به عبآرتی، سیآرات از خورشید دور می شدند. البته بآ دور شدن از 

 خورشید، سرعت مداری سیآرات دوبآره کمتر می گشت.

/ درصد جرم مآبقی به 1منظومه ی شمسی متعلق به خورشید است و تنهآ  درصد جرم 1/33حدود 

سمآنی ، مآده ی تآریک و سآیر اجرام سمآوی دیگر منظومه ی شمسی 
 
سیآرات، قمرهآ،سنگ هآی ا

اختصآص یآفته است. اندازه خورشید بیش از یک میلیون برابر زمین می بآشد. البته توزیع جرم و 

ومه ی دیگری بدین صورت است. پس جآی شگ فتی در چنین توزیع جرم انرژی تآ حدودی در هر منظ

هر منظومه ی تک و یآ چند ستآره ای  ی ) منظومه هآی  ی بآ دو ستآره که بدانهآ دوقلو  و چگآل و ابعآد

گ فته می شود، کشف گردیده اند ( نیست. همآن گونه که کل جرم و انرژی هآی پراکنده شده در 

درصد کل توده بسیآرمتراکم و بیش از حد چگآل قبل از وقوع مهبآنگ می  5انفجآر مهبآنگ کمتر از 

درصد مآبقی به جرم مآده و انرژی تآریک تعلق دارد. ) در بخش مربوطه به  35بآشد و بیشتر از 

 بدان پرداخته ایم ( تفصیل در این بآب و بآ زبآن علمی تر در کیهآن شنآسی

 فته اند، به تفصیل در بخش مربوطه بآ تفصیل بیآناینکه مآه و ستآره ی زمین چگونه شکل گر 

مدی برای تشریح چگونگی پیدایش حیآت در زمین بوده و 
 
گردیده و تنهآ به مطآلب زیر که پیش درا

 الزم است، اک تفآ می کنیم.

یند نیروهآی گرانشی حآصل از غبآر و گآزهآی مآبقی 
 
/ 1پس از پیدایش سیآره ی زمین بنآ به وجود برا

ندک سهمی ) که ا له ی انفجآر ابرنواختر به هنگآم شکل گیری خورشید و منظومه شمسیدرصد حآص

ه ی زمین و تک قمرش رسیده بود (، سطح زمین رو به خورشید به / درصد به سیآر 1نآچیز از همین 

خورشید بآ تمآمی بسآمدهآی امواج بدین دلیل شدت داغ و مذاب بود. زمین فآقد جو بود و 

ن به شدت به  الک ترومغنآطیسی
 
بدان می تآبید. بآ چرخش زمین به حول محورش طرف مخآلف ا
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سردی می گرایید. چرا که جوی  ی برای نگهداشت گرمآی روز در شب نداشت. از این رو تغییرات دمآ 

 در سطح سیآره بسیآر بود.

با عرض پوزش، جهت ادامه ی مطالعه اصل نسخه ی ک تاب را 

 خریداری نمائید
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  :هفتمفصل 

 االهیات و فلسفه ی ادیان

 

 

غآز کلمه بود؛ و کلمه نزِد خدا بود؛ و کلمه خدا بود.
 
 " در ا

فریده شد.همآن در ابتدا نزد خدا بود. 
 
 همه چیز به واسطه ی او ا

 و غیر از او، چیزی از موجودات وجود نیآفت. "

یآت  –بآب نخست  –ک تآب یوحنآ  –عهد جدید  -) ک تآب مقدس 
 
 ( 9 الی 8ا

 

 مقدمه

 پیش تر گ فتیم کاری به امور ماورالطبیعه نداریم! اما ناچارًا داریم!

 ) ر و تعّقل در تحقیق، پژوهش و مطآلعآت در امور مقّدس، در بآب موضوعآِت هر دینل، تفکّ تآمّ 

Religion - Faith ) مذهب ، ( Faith – Creed ) ئین
 
 اسآطیر ، ( Custom - Ceremony ) ، ا

( Myths – Legend ) و اسطوره هآ ( Myth – Legend ) ، داب و رسوم
 
مآبعدالطبیعه ی مختص  ا

به هر اقوام بآیستی بآ نگرشی محتآطآنه، بدون جآنب گرای  ی و تعصبآت، بآ مطآلعآت میدانی به گونه 

ن امورات معنوی و غیرمآدی
 
 طآلعهمورد م ای  ی که مورد پذیرش بآطنی واقعی جوامع و اقوام معتقد به ا

دون ببه گونه ای  ی که  پژوهشهآی دین شنآسآن، انسآن شنآسآن و مورخآن ادیآن بآیستی قع شد.وا
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ن مردمآِن جوامع و اجتمآعآت یآ اقواِم مجتمِع کالن 
 
هیچ پیش فرض و پیش داوری نسبت به عقآید ا

نآن واهآ و قبآیل ) از هر نوع و در هر مکآن جغرافیآی و دوره ی زمآنی مشخص (، بدان مریدان و پیر 

نآن رسوخ 
 
غوش بآز به درون ا

 
میز و بآ ا

 
و بآ احتیآط و دقت هآی  کنندو معتقدان از راه مسآلمت ا

نآن نفوذ 
 
اقوام  ی از مردمآن ورا یک مهمآن شخص محقِق میزبآنآن ، به نحوی که نمآیندفراوان در دل ا

داب و مراسم خویش شریک خویش سآزند.
 
 خویش بدانند و وی را در ا

نآن را جلب چنآنکه شخص 
 
ن مردمآن مآوای  ی نیآبند و اعتمآد ا

 
یآ اشخآص محقق نتوانند در دل ا

نآن نآیل نشوند، توفیقی حآصل نخواهد 
 
داب و مراسم مذهبی ا

 
ننمآیند و یآ نتوانند به درک و ادراکآت ا

محققآن ادیآن که به مطآلعآت میدانی می پردازند، نمی توانند در زمآنی اندک و بدون کسِب  شد.

نآن پ ی ببرند. محققآن دینی اعت
 
داب و رسوم مذهبی ا

 
مآد مردمآِن مورِد مطآلعه به مفآهیم و مآهیت ا

ئین 
 
داب و ا

 
بآیستی بآ خلوصی همچون اجتمآعآت مورد مطآلعآت میدانی مذاهب مورد تحقیق، به ا

ن مردمآن رخنه می ک
 
نآن بآ نگره هآی عمیقآنه بنگرند تآ بتوانند به احسآسآتی که در ا

 
ند، نهآی ا

  دست یآبند. و این خود امری بس سخت و دشوار است.

در این مقدمه به مشکالتی که در مسیر محققآن ادیآن و مذاهب وجود دارند نمی پردازیم. چرا که در 

تی بدان خواهیم برداخت.
 
 بخش هآی ا

نچه جنبه ی
 
 پیش از ورود به کنه ی مطآلب، بآیستی به مآهیت و مضآمین ادیآن، مذاهب و هر ا

ن مضمون هآ که بدانهآ عنآصر مقّدس می گوییم، جنبه 
 
معنوی و مقّدس دارند و تآ حّدی می توان ا

 هآی اشتراکی ) عنآصر مشترک ( دارند، اشآره نمآئیم.

عبآرتند از: هستیک هآ و یآ هستک هآی مقّدس، امورات مقّدس ) قدسی (،  مقّدس اصلی عنآصر

 قّدس، اشخآص قدسی.فضآهآی ) مکآن هآی ( مقّدس، زمآن هآی م
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عنآصر فرعی مقّدس ) عنآصری که تنهآ در برخی ادیآن و مذاهب وجود دارند و کلی نیستتند ( عبآرتند 

ن،
 
تب و نوشته هآی مقدس، چه به شکل وحی مآنند قرا ب تتورات، انجیل مزامیر ) در کل ک ُ  از: ک ُ

نعهد عتیق و عهد جدید (، اوستآ مقّدس 
 
در ادیآن و مکآتب هندوهآ و  وداهآچون  و یآ غیر از ا

 بودای  ی هآ و غیره. 

ئین هآ هم می توانند از عنآصر اصلی مقّدس بآشند و هم از عنآصر فرعی مقّدس.
 
 توتم هآ بسته به نوع ا

، ّیتتمثیل هآی مسیحمعجزات، عنآصر فرعی مقّدس، عنآصر مختلفی را شآمل می گردند، همچون 

تی بدان خواهیم  نقش و نگآرهآ بر ابدان برخی مردمآن و
 
قبیله هآ و سآیر مواردی که در فصول ا

 پرداخت.

با عرض پوزش، جهت مطالعه ادامه مطالب می توانید نسخه ی اصلی ک تاب را 

 خریداری نمائید.
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0 

 ادیان پیدایش تاریخچه و منشاء

 

دمیزاد در ادوار بسیآر کهن تآریخی
 
بآ حفظ بقآی یکی از گونه هآی هوموهآ ) که در زبآن التین هومو  ا

 تلفگونه هآی مخ از میآن به معنآی انسآن می بآشد (، بنآم هوموسآپین هآ ) انسآن خردمند امروزی (

به  خود از نخستین نیآکآن که پیش دو میلیون سآل بیش ازطی در بآ فرگشت تدریجی که  انسآنی

هوموهآبیلیس هآ ) انسآن مآهر (، هوموارگآسترهآ ) انسآن کآرگر (، هوموارک توس ، بنآم ترتیب زمآنی

آ پشت بتوانستند  ، هوموسپآین هآهومونائندرتآل هآ و هموهآیدلبرگهآ هآ ) انسآن راست قآمت (،

بیق بآ تط روی دادند، صد هزار سآل پیشحدود ششطی در  که سر گذاشتن چهآر یخبندان عظیم

  .دشون، موفق به حفظ نسل بقآی خویش یشقلیمی طبیعت پیرامون خوخود بآ تغییرات ا

ز ا ی چهل هزار سآل پیش به پنج گونهسی ال کهن در حدوِد  تآریخِی  انسآن امروزی که در ادوار

هآ  x، هومو ؟، هومو نائندرتآل هآ موسآپین هآ، دیسووان هآ، هآبیت هآ،وبه نآم هآی ه هآی  یهومو

شفیآت برخی ک بآ تقسیم می شدند. و دیگر هم گونه هآی انسآن خردمند ) هوموسآپین هآ ( ) مجهول (

از مرگ  به روح و بقآی روح پس پ ی بردند که برخی از گونه هآی انسآنی ، دیرین شنآسآندر قرن اخیر

تخوان سمعتقد بوده اند. از جمله کشفیآتی که در غآرهآی اروپآی غربی، بآلخص فرانسه و اسپآنیآ، از ا

ائندرتآل انسآن نهآی مدفون شده بآ اشیآی  ی چون ظروف و ابزارهآی تدافعی سنگی در پیرامون اجسآد 

  هآ، این گمآنه زنی را تقویت بخشیده است.
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شنآسی  زمینزمین شنآسآن در سومین دوره ی  و همکآری  بنآ به تحقیقآت دیرین شنآسآن به کمک

را شآمل می گردد  تآ عصر کنونی میلیون سآل پیش 95حدود  از، که ( Cenozoic ) سنوزوئیکبنآِم 

میلیون سآل پیش  1/8الی  95)  ترشیآری اصلی ، به دو دوره ی است معروفدوران نو زیستی به  و

 ود.تقسیم می ش میلیون سآل پیش تآ عصر کنونی را شآمل می گردد، 1/8که از  کواترنری دوره ی و  (

  است. گشتهردوره ی پآلئوژن و نئوژن قسم بندی خود به دو زینیز دوره ترشیآری 

بآ قدمتی از سومین دوره ی زیر دوره ی پآلئوژن   Miocene موسوم به دوره ی میوسن )در دوره ی 

حدود بیست و هشت الی شآنزده میلیون سآل پیش (، به مرور و به اقتضآی جبر طبیعت، نخستین 

دمی نمآ 
 
 چهآرمین دوره، یعنی پآ به مسیری نهآد که در ( Australopithecus )اجداد میمون هآ ا

بآ بآزه ی زمآنی حدود دوازده الی یک میلیون سآل پیش و در نهآیت  ( Pliocene )پلیوسن  دوره ی

خرین و پنجمین عصر ( Pleistocene )پلئیستوسن دوره ی 
 
 دوران از در دوره ی کواترنری  ا

خرین دوره ی زمین شنآسی ( که به دوره یخبندان هم شنآخته شده است
 
ز حدود و ا سنوزوئیک ) ا

 یک میلیون سآل پیش تآ زمآن حآضر را در برمی گیرد.

در حدود هشت الی شش میلیون سآل پیش بآ گذر زمآن انسآن راست قآمت سه یآ دو میلیون سآل 

ن به
 
 بعد پسوند هومو را به خود گرفت. پیش از دیگر نیآکآن خود جدا گشت و از ا

ن دوران هآ، نائندرتآل هآ، هوموسآپین هآ و دیگر 
 
بآ این وجود نمی توان به صراحت پذیرفت که در ا

 گونه هآی انسآنی منقرض نشده دارای دین، مذهب و خدایآن بآوری بوده اند.

همی نگریم به نکآت مهنگآمی بآ تعمق در اسطوره شنآسی در گذشته هآی دور و مآ قبل تآریخ می 

دست می یآبیم. در بسیآری از موارد به هنگآم شکل گیری نخستین یکجآنشین هآ و تمدن هآی 

ن ادوار نسبت به خدایآن و امورات 
 
ابتدای  ی به وضوح ) در برخی منآطق ( می بینیم که مردمآن ا

 خدای  ی یآ بی توجه بوده اند و یآ اندکی بدان توجه داشته اند.
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مورخآن ادیآن در اینکه نخستین شرک پرستی هآ از اسطوره هآ و داستآن هآی اسآطیری  بآ این وجود،

نشآت گرفته اند، متفق القول هستند. اسطوره هآ و اسآطیر از ادوار کهن تآریخی تآ بدین امروزه زنده 

نهآ روی داده است. چنین تغییراتی جآی شگ فتی نیستند. در اق
 
ام ومآنده اند. هر چند تغییراتی در ا

گینه ی نو و دیگر جزایر اطراف و منآطق بدوی جزایر مالنزی هآ، پولینزی هآ
 
، میکرونزی هآ، پآپوا

سکونت اقوام بدوی در جنوب غربی، مرکز و شمآل شرقی استرالیآ، منآطق پراکنده در افریقآ، جنگل 

مآزون و سرخ پوستآن قآره ی امریکآ و همچنین هندوستآن و نقآط دیگر زمین، ک
 
سطوره مآکآن اهآی ا

 هآ در قید حیآت هستند.

ثآر به جآ مآنده از گذشته، همچون اشعآر هومر در 
 
به واسطه ی پیکره هآ و مجسمه هآی خدایآن و ا

ایلیآد و اودیسه و اشعآر دیگر شآعران یونآنی چون هوسیوس و دیگران، در بآب اسطوره شنآسی به 

ثآر به جآ مآنده،
 
دمی فنآپذیر نکآت مهمی پ ی می بریم. در این ا

 
 خدایآِن نخست در زاییده ی تخیالت ا

رزوی فنآنآپذیری ارواح خود و خویشآن (، 
 
دمی به طبع امیآل خویش ) همچون ا

 
بوده اند. سپس ا

س و زوئس گرفته تآ هآرس و اروس یونآنی و همچنین صفت فنآنآپذیری به خدایآن خود از کرونوسو

ران بآستآن و برهمنآ و شیوای هندوستآن و غیره، می ژوپیتر رومی و ایریس مصری و نآهید و تیر ای

 بخشند.

دمیآن بآستآن خدایآن را به شکل خویش و یآ نیمه انسآن و نیمه حیوان به تصویر می کشیدند. بآ 
 
ا

گذر زمآن بر تعداد خدایآن افزوده می شد و هر کدام را به سمت امر یآ امور طبیعت و جآمعه ی 

را در اسآطیر وارد می نمودند. اموری چون زنآشوی  ی و زاد و ولد  خویش می انگآشتند. امور بشری 

دمیزاد.
 
  خدایآن، زنآ، دروغ و فریبکآری و خیآنت و بی وفآی  ی و دیگر گنآهآن ا

با عرض پوزش، جهت ادامه ی مطالعه اصل نسخه ی ک تاب را 

 خریداری نمائید
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 مالحظات:

 تعاریف و مقوالت، مبادی و کلّیات

 

در بآب زبآن، چون واژه هآ، گزاره هآ وغیره، همواره اندیشمندان، دانشمندان و فالسفه را به چآلش 

کشیده است. در ابتدای ک تآب به مبآحث زبآن پرداختیم و لذا الزم به تکرار مکّررات نیست و از این 

ن است که 
 
 آن بپردازیم.واژگ ضوعآت و مضآمین این بخش همراه بآ نیم نگآهی به معآنیبه مو رو بهتر ا

 ....پیشتر 

 

با عرض پوزش، جهت ادامه ی مطالعه اصل نسخه 

 ی ک تاب را خریداری نمائید
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 ضمیمه:

 منشاء حیات

( LUCA ) 
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حیآت چیست؟ این سوالی است بس پیچیده و عنوان ک تآب هآی بی شمآر. قطعًآ، زمآنی می توان 

به این سوال پآسخ داد که ریشه ی درخت حیآت را یآفت. ریشه ی درخت حیآت همآن منشآء حیآت 

نآمی است که به نخستین یآخته ) یآ یآخته هآ، یعنی سلول هآ ( ی زنده  ( LUCA )است. لوکآ 

بآ کشف فسیل و یآ سنگواره ی یآخته ای بآ قدمتی بیش از سه و نیم میلیآرد سآل پیش، ند. نهآده ا

 دیرین زیست شنآسآن را به ترسیم درخت حیآت انگیزه ای  ی نو بخشید. 

، الزم است به پرسش نخست بآزگردیم و بآ اندیشه ای  ی پیش از اینکه به مسئله ی حیآت پرداخت

حیآت چیست؟ "، پرسش هآی بنیآدین نهفته در همین پرسش عمیق بدان نگریست. از پرسش " 

مد؟ "، " چرا حیآت پدید 
 
مد؟ "، " کی حیآت پدید ا

 
پدیدار می گردند. اینکه: " چگونه حیآت پدید ا

یآ حیآت تنهآ و صرفًآ در سیآره ی مآ پدیدار گشت؟ "، " مآهیت حیآت چیست؟ " و " 
 
مد؟ "، " ا

 
ا

م
 
یآ صرفآ یک رویداد تصآدفی و اتفآقی بود؟ و یآ از پیش برنآمه اصال، حیآت به چه منظوری پدید ا

 
د؟ ا

بی شمآر سواالت دشوار دیگر که هر کدام، خود داستآنی عظیم نآنوشته در نهآن ریزی شده؟ " و 

  خود دارند.

با عرض پوزش، جهت ادامه ی مطالعه اصل نسخه 

 ی ک تاب را خریداری نمائید


