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Abstract 
      Discoveries and experimentations in the early 20th century 

revealed that classic physics cannot create a comprehensive image 
of the material world and these incapabilities lead humans into a 
novel route in physics. However, in modern physics, phenomena 
of existence are regarded as integrated parts in action and 
reaction with a harmonious whole. On the other hand, in 
transcendental theosophy, the material world is described based 
on fundamentals of Mulla Sadra’s Philosophy like longitudinal 
and latitudinal gradation, the existence of common time, and so 
on, a system of the natural world with some major similarities 
with findings of modern physics. One of the biggest outcomes of 
this exploration is that material objects are not only distinct in 
their existence but also are inseparably linked to their 
surroundings and their characteristics are perceived according to 
the relationship they have with the world as a whole. This 
relationship is extended to the stars and galaxies in extremities of 
the material world and the merger of these two approaches reveals 
the unity of the material world in the macroscopic universe. 
Combining the achievements of novel natural sciences and 
philosophical thinking is a step forward to reaching a better and 
more comprehensive understanding of the natural universe. 
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 ي الگوي وحدت عالم مادهارائه 
 براساس مبانی حکمت متعالیه و فیزیک جدید 

 

 ∗∗∗افشین شفیعی            ∗∗جعفر شانظري            ∗سپیده رضی 
 

 چکیده 
هاي فراوان در ابتداي قرن بیستم نشان داد که فیزیک کالسیک  کشفیات و تجربه 

ها تصویرکشیدن صورت صحیحی از عالم طبیعت کافی نیست و همین نارسایی براي به
موجب شد که تفکر بشر در مسیر جدیدي از علم فیزیک قرار گیرد. در نگرش جدید  

اي جدانشدنی و در کنش و واکنش یک  هاي هستی، نگاه به اجزفیزیک، نگاه به پدیده
به مبانی فلسفی صدرا، مانند  دیگر، در حکمت متعالیه، باتوجهکل هماهنگ است. ازسوي

تشکیک طولی و عرضی، وجود زمان مشترك و... نظامی از عالم طبیعت توصیف شده که  
ست هاي جدید فیزیک سنخیت بسیار دارد. یکی از نتایج بزرگ این کاوش آن ابا یافته 

به مادي  اشیاي  بهکه  بلکه  نیستند،  یکدیگر  از  متمایز  به اي جداییگونهصورت  ناپذیر، 
  ،ها با کل جهان ها تنها برحسب ارتباط آناند و خواص آنمحیط پیرامون خود متصل شده

و درك ستارگان  تا  یعنی  ماده،  عالم  دوردست  فواصل  تا  روابط  این  است.  شدنی 
با تلفیق این دو نگرش، وحدت  یده میهاي بسیار دور کشانکهکشان شود و درنهایت، 

می نمایان  ماکروسکوپی  در جهان  علوم  عالم هستی  دستاوردهاي جدید  تلفیق  شود. 
 .تر از عالم طبیعت استجلو در شناخت بهتر و کاملطبیعی با تفکر فلسفی، گامی روبه

 . جدیدفیزیک   حکمت متعالیه، عالم طبیعت،  وحدت،واژگان کلیدي:  
 

 . مقدمه 1
بینی  ي جدید کوانتوم نشان داد که پیش از اینکه عالم ظهور را حتی در حدود پیشنظریه 

تر عالم واقع را کاوش کنیم. یکی از نتایج بزرگ  ي عمیق ها بفهمیم، باید زمینهنتایج آزمایش
ارد،  هاي متمایزي ندها در فیزیک معاصر، کشف آن بود که اشیاي مادي جوهرهاین کاوش

ها را تنها  ناپذیر، به محیط پیرامون خود متصل شده است و خواص آن اي جداییگونه بلکه به
ي دوسویه،  توان درك کرد. این رابطهها با اجزاي دیگر جهان میي آن برحسب ارتباط دوسویه
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کهکشان و  ستارگان  تا  و  طبیعت  بزرگ  عالم  دوردست  فواصل  کشانیده  تا  دور  بسیار  هاي 
نهایت کوچک، بلکه در جهان  تنها در جهان بیبنابراین وحدت اساسی عالم هستی نه  شود؛می

را جلوه  بزرگ هم خود  بهگر میبسیار  فیزیک جدید  در  فزایندهسازد؛ حقیقتی که  اي طور 
 ). 213، ص1366تصدیق و تأیید شده است (کاپرا،  

فیزیک یافتهاز طرفی  نتیجه دست  این  به  عرصه   انددانان  این  به  فیزیک  ورود  از   يکه 
تحلیل با  که  نشست  خواهد  بار  به  صورتی  در  و  آگاهی  شود  تبیین  فلسفی  عمیق  هاي 

یابند. با این کار،  تري از عالم طبیعت دست میترتیب است که نهایتاً به شناخت صحیح اینبه
شود و پا  رج میمانند و هم فلسفه از انتزاع محض خاهم خود از اشتباهات تجربی مصون می

 گذارد. ي زندگی مادي و طبیعی میبه عرصه
پدیداري  نه  فیزیک  با  حوزهفلسفی،  در  تمام  تنها  در  بلکه  فلسفه،  و  فیزیک  ي 
مختلفِگیريجهت  تحقیقی  هاي  و  استزمینه  ،فکري  آمده  پدید  مشترکی  ي  زمینه  ؛ي 

یدن جستجو کرد؛ پرسشی که  ي خاصی از پرسي آن را باید در نوع و نحوهمشترکی که ریشه 
این زمینه ي مشترك میان فیزیک و فلسفه را ترسیم میزمینه  از  هاي مشترك،  کند. یکی 

تواند براي ذهن جستجوگر موضوع وحدت عالم ماده است که تبیین و تفسیر جامع آن می
 ي حکمت و معرفت به هستی مادي پیرامون را به ارمغان آورد.انسان، ثمره

صورت قطعی اذعان توان به هایی که تاکنون صورت گرفته، میي پژوهشریخچه ي تادرباره
بدیع و  نگرفته  صورت  تطبیقی  چنین  ماده  عالم  وحدت  درخصوص  که  چنین کرد  بودن 

صورت کامالً مختصر، ، مقاالتی، بهاین  وجود  پژوهش افزوده است. با کارِ  اي، بر سختیِمقایسه
 نظام میان گسستگی و ي «پیوستگیکرده است. مقاله  ي وحدت عالم ماده را مطرحمسأله
)  1384اهللا خادمی (ي عینمسلمان» نوشته  حکیمان منظر قدیم از هیئت و طبیعیات و فیض

ي «وحدت تشکیکی یا وحدت شخصی (گذار مالصدرا از وحدت تشکیکی به وحدت  و مقاله
تحقیقاتی است که   )، ازجمله1396ي مهدي منزه و سحر کاوندي (شخصی وجود)» نوشته 

 ها به برخی از مسائل مربوط به این پژوهش اشاراتی شده است.  در آن 
همچنین در برخی مقاالت نیز برخی از مقدمات اثبات وحدت ماده بررسی شده که از آن  

 يي قدیمی تبیین تشکیک عرضی» نوشته حلی براي مسألهي «راهتوان به مقالهجمله می
)  1391ي فرح امین (ي کوانتوم و برهان نظم» نوشته ي «نظریه ) و مقاله1394هادي موسوي (

 . اشاره کرد
 

 وحدت عالم ماده از دیدگاه فیزیک جدید  .2
فعالیت کوانتوم،  فیزیک  الکتروندر  مانند  ذراتی  غیرمنتظره هاي  اتفاقات  و  مانند  ها  اي 

دانان فیزیک  موجود در ذرات عالم)  تنیدگیِرهم پیوندي و د(مانند خاصیت درون  خواص بنیادین
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هاي موجود در  را بر آن داشت تا الگو و نظامی هندسی دقیق و مناسبی براي تبیین پدیده
فیزیک کالسیک فاصله   يعالم بیابند. همین مسأله مکانیک کوانتوم را بر آن داشت تا از دامنه 

 اي با متافیزیک برقرار سازد. ها، پیوند دوبارهبگیرد و بعد از قرن
یکی از دالیل این رویکرد در فیزیک، یافتن پاسخی غیرمنتظره درباب این پرسش بود  

زیربنایی ساخته شده    هاي الیتجزي تشکیل یافته یا از یک محیط اتصالیِکه آیا ماده از اتم
شده آن بود که عالم طبیعت از یک محیط اتصالی ساخته شده است که در  ائهاست و پاسخ ار

منفصلی دارد.    ايِخود، ساختار دانه  ايِي ذرهحال، در چهرههرجاي فضا حضور دارد و درعین
هاي متفاوتی از یک  ظاهراً متناقض، با هم یکی است و صرفاً چهره  ترتیب، این دو مفهومِاینبه

به تصوی را  اجزاي تشکیل ر میحقیقت  این حقیقت که  بهدهندهکشد.  پیوسته و  همي ماده 
متحد با یکدیگر است و ماده و انرژي مدام در حال تبدیل به یکدیگر است و همچنین تأثیر 

همه یکدیگر،  روي  بر  ذرات  می  ،وهمهمتقابل  نشان  که  است  جهان دالیلی  چرا  دهد 
ي کوانتوم  ترتیب، نظریهبدیناش تجزیه شود.  هدهندتواند به اجزاي تشکیل میکروسکوپی نمی

دوطرفهافشاکننده ارتباطات  (کاپرا،  ي  است  طبیعت  عالم  در  عمیقی  و  اصولی  ،  1366ي 
 ). 86ص

اند،  دانان نگرشی اختیار کردند که از آنچه در فیزیک کالسیک داشته دلیل فیزیکهمینبه
ها و حقایق، و  روسکوپی، جهان فعلیتمتفاوت است؛ مثالً هایزنبرگ معتقد بود که جهان ماک

ي استعدادهاي  کنندهنیافته است و تابع موج را توصیفجهان اتمی، جهان استعدادهاي فعلیت
یافتن  داد که دائماً در حال فعلیتي ارسطویی تطبیق میدانست و آن را با قوهسیستم می
ا از هم نخواهد بود، بلکه  ي با اجزاي منفک و جدترتیب، دیگر جهان یک مجموعهاست. بدین

شود که در  ي غامض و پیچیده از رویدادهاي گوناگون و متنوع نمودار میصورت یک بافتهبه
ارتباطات، همچون رشته  این بافت، با یکدیگر تلفیق، ادغام یا مبادله شده است و  آن،  هاي 

درهم شناخت  طریق  از  عالم  نظام  حقیقی  اجزاتنیدگیشناخت  کل  ارتباط  و  با  ها  عالم  ي 
پذیر است و هر شناختی غیر از آن، به دریافت ناقصی از تبیین حقیقی عالم  یکدیگر امکان

 ).Heisenberg, 1962, p.185؛ Stapp, 1971, p.1303منجر خواهد شد (
 . وحدت عالم ماده1.  2

سعی دارند بدان دست یابند.    دانانفهم واقعیت عالم خارج کمال مطلوبی است که فیزیک 
گیري نیست ي مناسب براي رسیدن به چنین مطلوبی در علم فیزیک، چیزي جز اندازهوسیله 

این وسیله، هیچ عالم خارج نمینوع اطالعات مستقیمی درباره  و مسلماً  تنها  ي  بلکه  دهد، 
د. این وسیله  شکلی نمایش ده کارش این است که نمودهاي فیزیکی را ثبت کند و آن را به 

تواند اطالعات صریحی به ما بدهد و باید نتایج حاصل از آن، تفسیر و تعبیر شود. براساس  نمی
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ي دستگاهی از قوانین است، عالم فیزیک فقط از طریق این فرض که جهان خارجی تحت اداره
نان همین داپردازد و فیزیکاي از مفاهیم و تصورات و قضایا میگیري، به ترکیب پارهاندازه

 ).118، ص1347کنند (پالنک، ترکیب را تصویر علمی جهان خارج قلمداد می
توان جهان مادي را به قطعات مادي ماکروسکوپی و  فیزیک جدید معتقد است که نمی

بهکمیت کرد؛  تقسیم  هم  از  مستقل  بنیادین  کلیتی  هاي  به  کوانتومی  سطح  در  عبارتی، 
فهمیم که یک موقعیت خاص و ظاهراً آشفته، جز وقتی میخوریم، خصوصاً  ناپذیر برمیتقسیم

تر تنظیم، بیان و درك  توان آن را بسیار سادهتر نیست، میحالت خاصی از یک کل وسیع
همان چیزي است که باید آن را اساس فهمیدن و درك صحیح   ، کرد. تحویل کثرت به وحدت

(هایزنبرگ،   صص1393نامید  صص1392عمرانی،  ؛  35-36  ،  کلیت  25-26  ،  مثالً  )؛ 
ها ساخته شده و  ها و نوترونها، پروتونذرات بنیادینی همچون الکترون ناپذیري که از تقسیم

هایی که این اجزا  شده، یا سرعت  داشته ي نیروهایی قوي کنار هم نگهاجزاي آن یا با جاذبه
به باالست که الزم میاندازهکسب کرده،  نیروها کهآید دربارهاي  این  را دارد،    ي  حکم ذره 

دهنده و ذراتی  شود که وجه تمایز بین ذرات تشکیل تصویري نسبیتی به کار برد، موجب می
رنگ شود و احتمال صحت تشکیل یک جسم از  هاست، کمدار آن ي نیروهاي نگهکه سازنده

ادین  تواند به اجزاي بنیاي نمیگذار منتفی شود؛ این بدان معناست که جهان ذرهاجزاي بنیان
ناپذیر  تجزیه شود. بنابراین در فیزیک معاصر، عالم هستی همچون یک کل دینامیک و جدایی

تجربه درمی (کاپرا،  به  است  این کل  نیز مشمول  آن  و شاهد  ناظر  ،  1366آید که همیشه 
 ). 86ص

ي کوانتومی زمـانی میسر است که ما خود را جزئی مؤثر دیگر، ادراك هندسهعبارتبه
بد را مجموعه در جهان  و کل جهان  و انیم  به وحدت شخصی  و  بگیریم  نظر  در  واحد  اي 

کشد.  طبیعت قائل شویم، نه وحدت مکانیستی که فیزیک نیوتنی به تصویر می  ارگانیستیِ
ارگانیستی انسانی است که تمام اعضا و  در وحدت  ، جهان طبیعت (ذهن و عین) همانند 

به منظم،  و  در طرحی هماهنگ  او  عمل میجوارح  واحدي  با  صورت  بدن  و  نفس  و  کند 
کنند. فیزیک کوانتوم جهان را  اي متقابل دارند و هدف واحدي را دنبال مییکدیگر رابطه

 ). 103، ص1391بیند (امین، یک سیستم پویا و دائما متحول می
دانان نگرشی متفاوت با نگرش فیزیک کالسیک را اختیار کردند؛ فیزیک  ،دلیلهمینبه

بود که جهان ماکروسکوپی جهان فعلیت اتمی  مثالً هایزنبرگ معتقد  ها و حقایق، و جهان 
فعلیت استعدادهاي  توصیف جهان  را  موج  تابع  و  است  استعدادهاي سیستم کنندهنیافته  ي 

و  می قوهدانست  با  را  میآن  تطبیق  ارسطویی  دائماً ي  که  فعلیت  داد  حال  است.  در  یافتن 
مجموعه بدین یک  جهان  دیگر  بلکه  ترتیب،  بود،  نخواهد  هم  از  جدا  و  منفک  اجزاي  با  ي 
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شود که در  ي غامض و پیچیده از رویدادهاي گوناگون و متنوع نمودار میصورت یک بافتهبه
ارتباطات همچون رشته  مبادله شده است و    هاي آن،  یا  ادغام  تلفیق،  یکدیگر  با  بافت،  این 

این پیچیدگی از تمامی  هاست که بافت کل نظام عالم را تعیین تنیدگیها و درهمشناخت 
(می ذرهHeisenberg, 1962, p.185کند  همچنین  جوهره).  یک  را  بنیادین  ي ي 

اي از ارتباطات معتقد  به مجموعه دانستند، بلکه درحقیقت،الوجود نمیناپذیر و مستقلتجزیه 
 ).Stapp, 1971, p.1303شود (بودند که در آن، اجسام از یکدیگر متأثر می

پدیده به  نگاه  دریچه درنتیجه،  از  هستی  نگرشی  هاي  ایجاد  باعث  فلسفی  فیزیک  ي 
کاستیمی که  میشود  جبران  را  صرف  فیزیکی  نگاه  اجزاي  هاي  به  نگاه  نگرش،  این  کند. 

نهجدانشدن این کل هماهنگ  اجزاي  میان  تفکیک  است.  هماهنگ  کل  یک  تنها ضربات  ی 
هاي مختلف اجتماع انسانی آثار  ي دانش وارد کرده، بلکه در بخشناپذیري بر پیکرهجبران 

چنان  است؛  گذاشته  جاي  بر  قطعهمخربی  این  است  معتقد  کاپرا  درون،  قطعهکه  شدگی 
به جهان همچون گروهی از اشیا و رویدادهاي مجزا   بینی ماست که در آن،انعکاسی از جهان

نگریسته شده است؛ ولفانگ نیز اساساً فهم حقیقی و درست طبیعت را در گروي نگرش به 
داند؛ نوعی هماهنگی که ناشی از سازوکار ذاتی اجزاي هستی، در مقام یک کل هماهنگ می

 ).218و  86، صص1366(کاپرا،  آن است
اي که کوانتوم براي موجودات عالم طبیعت یجه گرفت که نظریه درنهایت باید چنین نت

مطرح کرده، جدایی و استقالل بنیادین اشیا را که در تفکر کالسیک مطرح بوده، منسوخ  
بیند که اجزاي آن فقط از طریق  اي از روابط مادي میبافتهي درهمکرده و طبیعت را شبکه 

و باور دارد که یکایک اجزاي جهان از یکدیگر  ها با یکدیگر تعریف شده است  ارتباطات آن 
شوند. گفتنی است که این پیچیدگی تا جایی ادامه پیدا کرد که پس از گذر  متأثر شده و می

ي «سهیم» جایگزین «ناظر» هاي فراوان، این نتیجه حاصل شد که واژهزمان و با طی آزمایش
لم (و نه فقط انسان) در این پیچیدگی  ي اجزاي عاپیش، نقش همهازشود تا با این بیان، بیش

 تأیید و بر آن تصریح شود.   
 هاي تبیین وحدت عالم طبیعت . مدل1. 1.  2

دغدغهارائه  از  همواره  جهان  نظام  از  کلی  مدل  یک  است.  ي  متفکران  بزرگ  هاي 
اند و در این  بسیار متفاوت و گاهی متناقض براي این مسأله ارائه داده  هاياندیشمندان مدل

فیزیک و  فالسفه  ازجمله میان،  بودهدانان  اصلی  متفکران  موضوعاتی  ي  چنین  به  که  اند 
هاي کلی که براي  اند. آنچه الزم و ضروري است، آن است که بتوان از میان این مدلپرداخته 

ارائه شده،   پیشرفتتبیین نظام جهان  با عقل و منطق و  انتخاب کرد که    هاي آن مدلی را 
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الگوسازي  این  از  به چند نمونه  اینجا صرفاً  علم سازگارتر است. در  دانان  هاي فیزیکجدید 
 . شوداشاره می

 . مدل اینشتن مبنی بر نسبیت عام 2.  1.  2
سیک ي نسبیت عمومی ثابت کرد آن جهانی که براساس فیزیک کالاینشتن بنابر نظریه 
کم غیرمحتمل است.  شد، اگر به دالیل ریاضی غیرممکن نباشد، دستو مبانی نیوتن تصور می

اش، شبیه به اقیانوسی در مدلی که او براي جهان ارائه کرد، صورت مادي الگوي پیشنهادي
عظیم از فضاي نابسته، اما محدود بود. در فضاي خارجی، خط راست با مسیر یک دسته شعاع  

شود. هنگامی که شعاع نور بسیار دور از هر جرم گرانشی باشد، تحت تأثیر خص مینورانی مش
ها خمیدگی  هایی، شعاع نور به طرف آنگیرد، ولی در مجاورت چنین جرم ها قرار نمیآن جرم 
اینشتن معتقد است که خود جهان نیز خمیده است. گفتنی  همینکند و بهپیدا می دلیل، 

، معناي متعارف منحنی نیست، بلکه تنها مقصود آن است که است که منظور از خمیدگی
شود که شعاع نورانی در مجاورت  ها سبب میهاي گرانشی است و این جرماین فضا حاوي جرم

 شود.بودن جهان حکم داده میها انحنا پیدا کند و از همین انحنا، به نابستهآن 
ن تصور کرد، همانند شکل است  ي جهاتوان از مدل اینشتن دربارهصورت خامی که می

یابد. در این شکل، زمین در مرکز نشان داده شده است. براساس این مدل،  که در ادامه می
 اي براي شعاع جهان به دست آورد.  اینشتن توانست اندازه

 
 ) 134، ص1343. مدل پیشنهادي اینشتن از عالم طبیعت، براساس نسبیت عام (کولمن، 1شکل 

 

و نابسته است و عمالً نمی از جهان، یک مدل محدود  اینشتن  توان  الگوي پیشنهادي 
برانگیز است، این  بودن یا نبودن جهان را از راه تجربه به اثبات رساند؛ اما آنچه تأملچنین  

و به دست ادواین پ.   1929رغم داشتن مبناي قوي ریاضی، در سال  است که این مدل علی
اعتبار سا از  او اظهار داشت که بنابر مدارکی تجربی و مستند، جهان چنین هبل،  قط شد. 

دیگر، این عالم در  عبارتها در حال گریز از ماست و بهي کهکشاننماید که گویی همهمی
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اصلی خود ساقط می اعتبار  از  الگو  این  بنابراین  و گسترش سریع است؛  انبساط  شود  حال 
 ). 130، ص1343(کولمن، 

 شناسی دیوید بوهمهستی. مدل  3.  1.  2
هاي مکانیک کوانتوم را راهنمایی براي  بوهم در مدل پیشنهادي خود، قوانین و چارچوب 

ي جهان به اجزاي مستقل تصویر جدیدي از نظم در فیزیک قرار داد که مطابق با آن، تجزیه 
جداي از گیري،  ي اندازهو مجزا، جاي خود را به کلیتی داد که در آن، حتی ناظر یا وسیله

ناپذیر جهان یک واقعیت  دیگر، همبستگی جداییعبارتشود. بهشیئی نیست که مشاهده می
الحدوث و  هاي ممکنصرفاً شکل  کنند وبنیادي است که در آن، اجزا نسبتاً مستقل عمل می

 ). Bohm, 1971, p.370؛ Bohm, 1975, p.93مخصوصی در اندرون این کل هستند (
گی اجزاي عالم، از آن نظر که یک کل متحد است، کمتر توجه  او مدعی شد که همبست

دادن این مسأله ها براي نشان یکی از بهترین نمونه   EPR1دانان را برانگیخته و آزمایش  فیزیک
هایی که در این زمینه انجام شده، حاکی از آن است که است. این آزمایش و دیگر آزمایش

را نمی  اجزائی که صرفاً   توان برحسبیک سیستم چندجسمی  اجزاي مستقل توضیح داد؛ 
روابط دینامیکی معین و ثابتی بین خودشان دارند، بلکه روابط بین اجزا به حالت کل سیستم  

کند و این رفتار، بیشتر یک بستگی دارد. این کل است که اجزا را تنظیم یا حتی خلق می
 ). 212، ص1385رفتار ارگانیکی است تا مکانیکی (گلشنی، 

دیدگاه او، در عالم سطوح مختلفی وجود دارد که هر سطح، اقتضائات خاص خود را   از
اي که ممکن است در یک سطح، کثرت و در سطح دیگر، وحدت و کلیت دیده  گونهدارد؛ به
پذیر شود،  دیگر، وقتی تابع موج کل سیستم، تجزیهعبارت)؛ بهBohm, 1988, p.146شود (

اي از  شود و لذا کل به مجموعهاي از اجزاي مستقل تبدیل میپتانسیل کوانتومی به مجموعه
تجزیه  مستقل  میاجزاي  تبدیل  بزرگ پذیر  اشیاي  مقیاس  در  معموالً  وضعیت  این  شود. 
دهد. پس در زیرسطح معمولی که مکانیک کوانتومی آن را توصیف  (ماکروسکوپی) رخ می

شده در سطح معمولی است. این  کند، یک نظم نهان موجود است که منشأ نظم مشاهدهمی
بعدي  ي سهي آن جهان، الیهترین الیهنهایت الیه دارد که آشکارترین و سطحینظم درونی، بی

هاي  نامند. از این سطح برونی هرچه به الیهاشیا و فضا و زمان است که آن را «نظم برونی» می
ي اند. الیهونی» موسوم شدهرسیم که به «ابرنظم درهاي درونی میتر برویم، به نظمعمیق

ي سطح علت، نظم خطی که مشخصه همینبرونی، خطی، و سطوح زیرین، غیرخطی است و به
ي سطوح زیرین نیست. در سطح رویین، اشیا و حوادث، منفصل و منزوي  عادي است، مشخصه 

است    سازد و در هر جزئی، کل نمایاندر فضا و زمان است، اما در سطح زیرین، یک کل را می
 ). 215، ص1385(گلشنی، 
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اعتقاد کشاند که جهان ساختاري همچون هولوگرام دارد که  این  به  را  راه، بوهم    این 
 گیري این نگرش در شکل  در ژرفناي ماده و در جهان ذرات زیراتمی شکل گرفته است.  واقعبه

 کنیم: و مدل فکري، برخی مقدمات بسیار مؤثر بود که به آن اشاره می
شود  هاي بسیار بسیار کوچک تقسیم شود، سرانجام به جایی منتهی میاگر ماده به تکه.  1

را ندارد که در فیزیک کالسیک مطرح است؛ ازجمله،   ايهاي مادهکه آن تکه، دیگر ویژگی
 بُعددار نیست (مانند الکترون). 

صورت موج. عبور همزمان از دو شکاف نیز  صورت ذره و هم بهنمود الکترون، هم به.  2
 از این صفت الکترون و ذرات بنیادین است. برخاسته 

ناظري بدان نگریسته   ي ذرات زیراتمی فقط زمانی است کهگونهظهور خاصیت ذره.  3
تواند  نمی  رو، هربرت معتقد است که انسانگونه است و ازهمینصورت، موج  باشد، در غیر این
 ).Herbert, 1987, p.31کوانتوم دست یابد ( واقعیتِ به بافت حقیقیِ

4  .) ماهوي  درونیInterconnectednessهمبستگی  و  وقایع    اي)  میان  ظاهراً  که 
انجامد که واجد  ذره می  زیراتمی نامرتبط به هم وجود دارد. این همبستگی به ایجاد یک جفت 

نظر از مختصات مشابه یا بسیار مرتبط به هم هستند. ازلحاظ فیزیک کوانتوم، دو فوتون، قطع
اندازه هرگاه  باشند،  دور  هم  از  حد  چه  تا  قطباینکه  زوایاي  شوند،  همان  گیري  (یا  یدگی 

 پوالریزاسیون) یکسانی دارند.  
ي  ازپیش به ایدههایی را پیشنهاد داد که او را بیشبراین مقدمات، بوهم آزمایشعالوه

ي پالسما  ترین کار او در زمینهها که برجسته کرد. یکی از این آزمایشفرضی خود نزدیک می
(به حساب می بود  آزمایش پالسما  آزمایشBriggs, 1984, p.96آمد،  هاي بسیار  ). بوهم 

هاي بور را ها، نقاط ضعف آزمایشدیگري را نیز مطرح کرد و سعی داشت که با این آزمایش
بر این مقدمات،  ي خود هموار سازد. بوهم عالوهنیز پوشش دهد و راه را براي اثبات فرضیه 

 :گرفته بود، ضمیمه کردهاي صورتمقدمات دیگري را که برآیند آزمایش
عمیق.  1 زیرکوانتومی  که سطح  است  میدان جدید  نوعی  آن،  در  که  دارد  تري وجود 

همهدربرگیرنده میداني  برخالف  و  فضاهاست  کم  ي  تأثیرش  فاصله،  ازدیاد  با  دیگر،  هاي 
جا حضور دارد. او این میدان را پتانسیل شود و با وجود ظرافت و پیچیدگی بسیار، در همهنمی

 کوانتومی نامید. 
بوهم به جدانبودن قانون علیت از دستگاه کل جهان معتقد بود و باور داشت که هر    .2

پذیر  ها براي ما مشاهدهشماري است که تنها تعداد معدودي از آنهاي بیي علتمعلولی زاده
 است.
 با   ي نقاط در فضا،یعنی همه ) در سطح زیرکوانتوم؛nonlocalityوجود ناموضعیت (. 3     
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سخنهمه و  شده  یکی  فضا  در  دیگر  نقاط  کالمی  ي  دیگري،  از  جداي  چیزي  از  گفتن 
 ).43، ص1396معناست (تالبوت، بی

اي  العادهبا این مقدمات، بوهم چنین نتیجه گرفت که در فیزیک جدید، کلیت اهمیت فوق 
را سامان می اجزا  عملکرد  رفتار و  این کل است که  بیان داشت که  این  دارد و  ادعا،  دهد. 

ها همه  دهد. ایننداشتن ذاتی ذرات زیراتمی را نیز پوشش میي بور مبنی بر استقاللگفته 
ي زنده  یافتهبسته است که در جهان، یک وحدت سازمانگواه بر وجود یک کل ماهیتاً هم

 ). Bohm, 1987, p.38دارد، نه یک وحدت مکانیکی صرف (
 هاي ریسمان. مدل و نظریه4. 1.  2

میالدي ابداع شد. در این نظریه اجسام بنیادین،    1960ي  ي ریسمان در اواخر دههنظریه 
  ي ذراتی نیست که نقطه واحدي را در فضا اشغال کند، بلکه چیزهایی است شبیه به یک قطعه

صورت نهایت نازك که غیر از طول، بعد دیگري ندارد و ممکن است بهریسمانی، همچون تار بی
ها به حدي  نتهایی باشد یا دو انتهاي آن به هم پیوسته باشد. کوچکی این ریسمان اي دوارشته 

  ها برابر با یکانتها، در کنار هم بچینند، طول کل آنبهها را انتها) عدد آن10(23است که اگر  
بیان میسانتی این نظریه  اجزاي هستی، همچون ستاره متر خواهد شد.  ها،  کند که تمامی 
وجود هایی از انرژي به  ها، از ارتعاش ریسمانها و الکترون ک درخت یا حتی پروتونها، یسیاره

 کند.  ي ارتعاش این بندهاي انرژي، نوع نیروها و حتی نوع مواد را تعیین میآید و نحوهمی
ي جهانی» دارد. خط جهانی یعنی هر  در این دیدگاه، هر ذره «خط جهانی» و «صفحه

ها را به هم  آورد که اگر آن انی، یک نقطه را در فضا به اشغال درمیي زمذره، در هر لحظه
ي جهانی به مسیري گفته آید و صفحهزمان به دست می-وصل کنیم، مسیر آن نقطه در فضا

زمان،  -کند و در فضاي زمانی، یک خط را اشغال میشود که در آن، ریسمان در هر لحظه می
ي جهانی  ي واقع بر این صفحهتوان هر نقطهاین مسیر یک سطح دوبعدي است و درواقع می

بر روي   با دو عدد مشخص کرد که یکی مبین زمان و دیگري مشخِص مکان آن نقطه  را 
 ریسمان است. 

هاي آن را مسیر  ي جهانی، یک ریسمان باز عبارت است از انواري که لبه در این صفحه 
ي جهانی یک ریسمان بسته عبارت است  دهد و صفحهی دو انتهاي تار تشکیل میزمان-فضا

استوانه  سطحی  دایره از  از  است  عبارت  لوله  این  از  برشی  آن  اي.  موقعیت  نمایانگر  که  اي 
 ریسمان در یک زمان ویژه است.  

تواند به یکدیگر بپیوندد و ریسمان واحدي را تشکیل ي ریسمان میهمچنین دو قطعه 
 تواند به طرق مختلف، به یکدیگر متصل یا از هم منفصل شود.ها میهد و این ریسمانبد

 دارد و بیان می گوید عالم غیر از چهار بعد مشهور، ابعاد دیگري هم دارداین نظریه می
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بعدي بوده و بسیار خمیده است: سه بعد فضا،  زمان در مقیاسی بسیار کوچک، ده-که فضا 
هاي  هاست؛ لیکن در مقیاسهاي درونی ریسمانعد دیگر ریزتابیک بعد زمان و شش ب

هاي  فرجوها و خللپذیر نیست. همچون برآمدگیتر، خمیدگی یا ابعاد اضافی آن رؤیتبزرگ
شود،  بین، بیشتر مشاهده میي نزدیک و خصوصاً با ذرهموجود بر پوست نارنج که از فاصله

 پذیر است.  ف از آن مشاهدهي دور، تنها یک سطح صااما از  فاصله

البته دالیل فراوانی مطرح شده که چرا تنها این چهار بعد از ابعاد جهان، از حالت خمیده  
جاي چهار بعد، یک یا دو بعد  ي ابعاد به همان حالت باقی مانده و چرا بهخارج شده و بقیه 

از حالت خمیدگی خارج نشده است. شاید بهترین جواب نحوه تکوین بشر    ي چگونگی آن 
هاست، بر  توانسته از آن نظر که یک انسان با این شاخصهاست که صرفاً در این چهاربعد می

ادامهروي کره زمین  ایجاد میي  نبود، مشکالتی  اگر چنین  و  دهد  قبیل:  ي حیات  از  کرد 
تر  یینافزایش نیروي گرانش در ابعاد باالتر، نبود شرایط الزم براي حیات در عوالمی با ابعاد پا

پیچیده موجودات  وقوع  براي  به  رخدادهایی  چنین  شرایط،  این  نبود  (در  انسان  چون  اي 
جابهمی هنگام  در  یکدیگر  روي  از  عبور  و  پیوست:  موجودات  نداشتن  دفع  و  هضم  جایی، 

 ي این بحث خارج است).بسیاري از مسائل دیگر که از حوصله
هاست، آن است که با بسیاري از نظریه   ي افتراق آني مهم در این نظریه که نقطهنکته

آید که در طول تار صورت امواجی به تصویر درمیشد، اکنون به آنچه در سابق، ذره قلمداد می
کند؛ یعنی شبیه امواجی که بر روي نخ لرزان بادبادکی حادث  یا همان ریسمان حرکت می

ي دیگر،  ي ذرهوسیله بهشود که در هوا به اهتزاز است. همچنین نشر یا جذب یک ذره  می
 ).187ـ184، صص1369ها به یکدیگر است (هاوکینگ،  متناظر با انشعاب یا الحاق ریسمان

 

 
 ي عالم است دهندهي اجزاي تشکیلکنندهها، تعییني ارتعاش ریسمان. نحوه2شکل

 ) 187، ص1369(هاوکینگ، 
 

ي ریسمان فیزیک در پی رسیدن به یک الگوي واحد براي عالم بود و در نظریه   ازآنجاکه
این پنج    ي ریاضیاتیِبه اینکه پایهنیز پنج شکل مختلف ارائه شده بود، ادوارد ویتن باتوجه
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در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی برگزار شده   1995شکل یکسان بود، در کنفرانسی که در سال  
هاي متفاوت نامید و تمامی  شده را ذاتاً یک دیدگاه یکسان با زاویهحي مطربود، پنج نظریه

» نامید و خود نیز در این نظریه که از آن استقبال نیز شده بود، بعد  Mي  ها را «نظریه آن 
پذیري به ریسمان بود. این ي اصلی آن، دادن قابلیت انعطافجدیدي اضافه کرد که شاخصه

تواند رشد کند و توسعه یابد.  بیان کند که چگونه یک ریسمان میبعد توانایی این را دارد تا  
 این نظریه البته همچنان جاي بررسی و تحقیق بیشتر دارد. 

اند، همچنان  دانان در این زمینه مطرح کردهها و الگوهایی که فیزیک با وجود تمام نظریه
تواند الگو و مدلی متحد و  ها نواقصی دارد که همین موجب شده نهایتاً ننظریه   هریک از این

بااین اما  دهد،  ارائه  جهان  براي  نظریهکامل  ما  اگر  کنیم،  حال،  کشف  نیز  کاملی  متحد  ي 
گویی رویدادها هستیم و این دو دلیل  طورکلی قادر به پیشمعنایش این نخواهد بود که به

 دارد:
گویی  هاي پیشیقطعیت مکانیک کوانتوم بر توانایبه دلیل محدودیتی که روابط عدم. 1

 یابد. گاه از آن رهایی نمیکند که علم بشر تاکنون مدعی است هیچما اعمال می
ي حل صحیح معادالت آن نظریات برآییم، مگر  توانیم از عهدهاین حقیقت که ما نمی.  2

 ).200، ص1369صرفاً در یک مدل و شرایط بسیار ساده (هاوکینگ، 
هاي چشمگیر در فیزیک و با تأمل در نظریات و الگوهاي  پیشرفتترتیب، با وجود  بدین

شده در این زمینه، واضح است که براي دستیابی به الگوي کاملی از عالم ماده از طریق  ارائه 
وخمی پیش رو داریم و البته اگر بتوانیم به چنین الگوي علم فیزیک، مسیر طوالنی و پرپیچ
نخستین گام مسیر استنباط کامل و صحیح از رویدادهاي    متحد و کاملی دست یابیم، تازه در

 پیرامونمان و موجودیت خودمان خواهیم بود.
 

 حکمت متعالیه و وحدت عالم ماده  .3
مهم که در فیزیک براي جهان مطرح شده، نیاز   هايپس از ارائه و تبیین برخی از مدل 

ارائه  براي  تا  دیدگاه  است  بررسی  به  عالم،  ساختار  چگونگی  از  مناسب  تحلیل  یک  ي 
هاي فیزیک، الگویی  صدرالمتألهین بپردازیم تا با استفاده از مبانی صدرا و جدیدترین یافته

ي  ي اجزاى عالم مادى و نحوهرهکلى درباطوربهدقیق و گویاي واقعیت هستی را ارائه کنیم.  
 ارتباط و پیوند این اجزا سه نظریه وجود دارد:

 ارتباط دارد: جهانی که اجزاي کامالً مجزا و بی. 1
حاصل از این    ياي است که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد و مجموعه گونه اجزا جهان به 

اجزا صرفاً یک کل اعتباري است و صرفاً از ذرات پراکنده و غیرمرتبط تشکیل شده است که 
تنها برخی علت برخی دیگر است و زماناً متعاقب یکدیگر است؛ مسلماً در چنین جهانی، حذف  
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اضافه (دیدگاه  یا  داشت  نخواهد  تأثیري  جهان  کل  در  و  دیگر  اجزاي  در  عضوي جدید،  ي 
 یالیستی). ماتر

 جهانی که اجزایش همچون اجزاي یک مصنوع است: . 2
ها همچون ارتباط اجزاي یک ذرات و اجزاي عالم با یکدیگر مرتبط است، ولی ارتباط آن

ي مصنوع (مثالً یک ماشین یا یک ربات) است. مسلماً در چنین نظامی، هریک از اجزا وظیفه 
کرد سایر اجزا مؤثر است، اما چنین نظامی جبر خاص به خود را دارد و هرگونه تغییر، در عمل

ي دکارت، دیدگاه مکانیکی)  محض است و اختیار، شعور و انتخاب، در آن جایی ندارد (نظریه
 ). 81، ص1384(خادمی، 

 تنیده است (انسان کبیر): جهانی که اجزایش زنده و کامالً درهم. 3
دوم بیان شد، با یکدیگر مرتبط  تر از آنچه در فرض اجزاي جهان بسیار پیچیده و عمیق

هاي بدن انسان با یکدیگر مرتبط است و از هم تأثیر  تک اعضاي آن، همچون سلول است و تک
پذیرد. این اصل وابستگی میان اجزا تاحدي است که اگر یک عضو موجود در آن را حذف  می

یدگاه دارد و  شود و حکمت الهی تأکید فراوانی بر روي این دکنیم، کل مجموعه معدوم می
و   239، ص4، ج1388هاي ذاتی موجود در ذات وجود است (طباطبایی، این به دلیل ویژگی

 ). 1016، ص6، ج1390؛ همو، 132، ص1، ج1390؛ مطهري، 240
ي وحدت عالم ماده را از دیدگاه مالصدرا  شده، در ادامه، مسألهبه نظریات مطرح باتوجه
 کنیم. ارزیابی می

 . معناي وحدت1.  3
فیلسوفان معتقدند که مفهوم وحدت و مقابل آن، یعنی کثرت، هر دو از مفاهیم بدیهی  

بودن مفهوم واحد، تعاریف تنبیهی ارائه رغم بدیهیحال، علینیاز از تعریف است. بااینو بی
اند که بالفعل انقسام ندارد. برخی  وحدت  اي وحدت را به چیزي تعریف کردهاست. عدهشده 

ي هر دو تعریف، دور است. البته اند که الزمهثرت و کثرت را با وحدت معنا کردهرا با نفی ک
تعریف دوم، تعریف رایج و شایع از وحدت است. وحدت مساوق با وجود است و این یعنی هر 
موجودي از آن جهت که موجود است، واحد است و حتی کثرتی که در خارج تحقق دارد، از  

ثرت است و درنتیجه، واحد است و دلیل این مدعا عروض  آن جهت که موجود است، یک ک
). همچنین این مفهوم به دلیل مساوقت  522، ص1، ج1387عدد بر کثرت است (طباطبایی،  

شود  طور تشکیکی اطالق میبا وجود، یک مفهوم مشکک است، نه متواطی و بر معانی خود به
رو که واحد است، بالفعل  زآني معانی در مفهوم وحدت، آن است که او وجه اشتراك همه

 ). 107ـ106، صص1391پذیر نیست (صدرالمتألهین، قسمت
 و اگر در موجودي   براساس این تعاریف، واحد چیزي است که از آن جهت که واحد است،
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می نیابیم،  انقسام  جهاتی   توانیمهیچ جهت  موجودي  در  اگر  همچنین  بدانیم.  واحد  را  آن 
رو که ناپذیر بود، آن موجود ازآن پذیر و بعضی دیگر انقسامها انقسامیافتیم که بعضی از آن

آملی،  ؛ جوادي 251، ص2، ج1383یزدي، حیثیت عدم انقسام دارد، واحد خواهد بود (مصباح
 ). 14، ص7، ج1386

 . نسبت وحدت و عدد1.  1.  3
ي وحدت و کثرات را نکردن به آن، فهم مسألههاي ظریف فلسفی که توجه یکی از دقت
سازد، نگاه درست و فارق از نگاه عددي به بحث وحدت است. بسیاري از افراد دچار مشکل می

دلیل در درك چگونگی وحدت  همینکنند که تنها مصداق وحدت، عدد است و بهگمان می
از واحد شخصی، وحدت عددي نیست؛  عالم طبیعت دچار مشکل می منظور  شوند. مسلماً 

چراکه خود عدد، کم منفصل است و کمیت نیز مانند سایر اعراض، جزء عالم است و قهراً  
ي عالم واحد  شود کمیتی از بیرون فرض کنیم که عارض عالم شود و بگوییم مجموعهنمی

است؛ پس وحدت عددي که    ي عالمی خود داخل در این مجموعهعددي است؛ زیرا هر کمّ
نمی است،  عرض  واحدِ یک  عالم  پس  شود؛  عالم  عارض  روي  عارضی  نیست    تواند  عددي 

 ).131،  ص7، ج1386آملی، (جوادي 
ي بعد، در جمع بین وحدت و کثرت،  آنچه باید در درك صحیح از وحدت و در مرحله

 ست:مدنظر قرار گیرد، توجه و دقت در ظرافت عقلی این مقدمات فلسفی ا
 وحدت عدد نیست؛. 1
 وحدت مبدأ تقویمی عدد است؛ . 2
 عدد فقط به وحدت متقوم است؛. 3
 ي اعداد نامتناهی است.گیرد؛ درنتیجه سلسله عدد از تکرر وحدت شکل می. 4
هر مرتبه از عدد با وجود آنکه از تعدد وحدت شکل گرفته است، لوازم و اوصاف خاصی  .  5

 دارد؛
(صدرالمتألهین، اختالف  .  6 است  همراه  ملزومات  تشکیکی  اختالف  با  لوازم،  تباینی 
 ).111، ص1391

از حوصله  بیان آن  براهین مستدلی ذکر شده که  این مقدمات،  از  این براي هریک  ي 
شود، آن است که وجود، ي این مقدمات نتیجه مینوشتار خارج است، اما آنچه درنهایت از ارائه 

البشرط، یا بشرط شیء، و بر مبناي حکمت متعالیه، وجود بشرط ال همان  ال است، یا  یا بشرط  
اي است مبدأ عالم، وجود البشرط، فیض منبسط و وجود بشرط شیء، وجود موجودات خاصه 

هاي مخصوص همراه است. ماهیاتی که لوازم وجودهاي بشرط شیء است، با  که با ماهیت
اختالف مراتب وجود با یکدیگر تباینی نیست   کهیکدیگر متخالف و حتی متباین است، درحالی
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کند  و تشکیکی است. وحدت، با تکرر تشکیکی خود، مراتب مختلف و مخالف عدد را ظاهر می
آورد. صدرالمتألهین با صراحت به و وجود، با کثرت تشکیکی خود، ماهیات مغایر را پدید می
تنها براي مراتب واحد از عدد، نه  تنظیر نظام عالم با نظام اعداد پرداخته و با طرح مغایرت

هستی ترتیب ذاتی بیان کرده، بلکه با این بیان، چگونگی وجود کثرات در عوالم (از جمله  
 ).134ـ132، صص7، ج1386آملی، عالم طبیعت) را بیان کرده است (جوادي 

 ي وحدت عالم طبیعت درحکمت متعالیه . نظریه2.  3
اثبات پژوهش، مهم آن است که  این  شود که همین جهان، موجود واحد حقیقی   در 

است، نه آنکه وحدت آن، اعتباري و کثرتش حقیقی باشد. در موضوع وحدت عالم ماده الزم  
است نخست به این نکته توجه شود که بحث، ناظر به اثبات وحدت و یکپارچگی و اتصال این  

نیست؛   عوالم کثیره  مقابل  در  عالم،  از وحدت  ما  و منظور  است  این مسألهعالم  اي چراکه 
دقت بررسی شده و براهین فراوانی دال بر جداگانه است و در کتب فالسفه این موضوع به 

نشدن از  ي کالم و خارجوجود یک عالم (نه چند عالم) بیان شده که جهت جلوگیري از اطاله
م  کنیم و فقط به بررسی وحدت و یکپارچگی عالبحث، آن را اصول موضوعی مقبول تلقی می

 ). 176، ص7، ج1386آملی، ؛ جوادي93، ص 6، ج1990پردازیم (صدرالمتألهین، ماده می
براي وحدت و کثرت تقسیمات مختلفی، به فراخور کاربردي که در مسأله دارد، صورت 

 کنیم: بندي که نیاز است، اشاره میپذیرفته و ما در این قسمت، تنها به آن تقسیم 
 توان به یکی از این صور، فرض و تصور کرد:وحدت عالم طبیعت را می

وحدت اعتباري: یعنی وحدتی برحسب قراردادن چند چیز یا چند نفر زیر یک عنوان .  1
 سازد؛ که هریک اثر خود را ظاهر می

: آن وحدتی است که در آن، ابزار و آالت متعدد که هریک وجود جدا  وحدت صناعی. 2
صورت محسوس  و اثري خاص دارد، در کنار هم قرار گیرد و با پیوندي مادي، مانند فلز، به

 درآید و یک هدف اعتباري را تحقق بخشد؛
وحدت طبیعی: وحدتی که شیء مادي دارد؛ یعنی از عناصر یا صورت و ماده ترکیب  . 3

ها نیز اتحادي باشد و یک فعلیت داشته باشد، نه چند فعلیت، و هرگز  ته باشد و پیوند آنیاف
 نتوان آن را به چندین فعلیت تحلیل کرد. 

شود که وحدت  ها و شرایط موجود جهان، این مسأله روشن میبا بررسی دقیق ویژگی
وحدت   چراکه  صناعی؛  یا  اعتباري  نه  است،  طبیعی  وحدت  یک  طبیعت،  و  عالم  صناعی 

دیگر، اطالق  عبارتها اعتباري است؛ بهاعتباري، کثیر واقعی است و صدق لفظ وحدت بر آن
امکان بر اموري که ذاتاً متکثر است، تنها مجازاً  پذیر است و وحدت صناعی و  لفظ وحدت 

ازجمله  بیان میاعتباري،  این مسأله  بهتر  تبیین  امور است. مالصدرا در  این  دارد که در  ي 



 56-27  صص:  ،82شماره  ،1401بهار،  1سري  ،22دوره  فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز،42  

بر واحدبودن  شود که عالوهات وحدت تعدد عوالم، به تمام انواع خود، این نتیجه حاصل میاثب
این عالم، خود این عالم نیز متشکل از اجزاي پراکنده نیست؛ دلیل او بر این مدعا آن است 
که آنچه با وجود مساوقت دارد، وحدت است و چیزي که وحدت ندارد، وجود حقیقی ندارد  

که در آحاد وحدت  قیقی، چیزي نیست جز تالزم وجودي میان اجزا. درحالیو معیار وحدت ح
حکم معلولی  و  علی  وجودي  تالزم  صناعی،  اعتباري،  وحدت  حلقات  بین  در  و  نیست  فرما 

هاي  تک مهرهکه با تأمل بر ساختار عالم ماده و تکتالزمی وجودي برقرار نیست. درصورتی 
نحوي سبب موجود بعدي و مسبب عالم، هر موجودي بهیابیم که در این  موجود در آن، درمی

به  از خود است و  برقرار است  عبارتیموجود قبل  اجزاي آن  پیوند وجودي میان  دیگر، یک 
 ). 176، ص7، ج1386آملی، ؛ جوادي93، ص6، ج1990(صدرالمتألهین، 

واحد    داشتند که تمام جهان یک شخصحکماى الهى از دیرزمان، این اندیشه را ابراز مى
ي جهان در عین اینکه اعضا و اجزاى مختلفى دارد، یک واحد است و یک صورت  است. همه

ي به آن صورت واحد و طفیلى آن است.  ي قوا و اجزایش وابستهو فعلیت طبیعى دارد و همه
هایى هستیم در درون بدن انسان.  طبق این نظریه، ما در درون جهان طبیعت، همانند سلول

بر   انسان  کل جهان طبیعت حکمحیاتى که  بر کل بدن  فرماست، همانند حیاتى است که 
دلیل، جهان را «انسان  همینهاى فردى و جزئى، طفیلى آن است و بهحاکم است و جهان

،  1364؛ همو،  241، ص4، ج1388اند (طباطبایی،  کبیر» و انسان را «جهان صغیر» خوانده
 . )194، ص1386آملی، ؛ جوادي 111و  110، ص5ج

ي مهم و اساسی بوده  ي کثرت و وحدت یک مسألههمیشه مسأله  همچنین در فلسفه
دیدگاه رابطه که  در  مختلفی  آراي  و  دیدگاه وحدت محض  ها  از  است؛  بیان شده  آن  با  ي 

ي صوفیه گرفته تا تباین تام موجودات عالَم مشائیان و دیدگاه تفکیکی محقق دوانی در جهله 
کثرت موجود. اما هریک از این آرا درنهایت براي ایجاد یک تصویر   ي با وحدت وجود ورابطه 

کامل و مدون از عالم دچار نقص و ایراد است. براي ایجاد یک ساختار و الگوي مناسب از  
عالم، برتري دیدگاه مالصدرا بر سایر آراي فلسفی، براساس مبانی فلسفی خود، ازجمله وحدت 

حر وجود،  عرضی  و  طولی  تشکیک  است. وجود،  مشهود  و...،  مشترك  زمان  جوهري،  کت 
 وجود» بهره «اصالت و وجود» بنیادین «تشکیک اصل دو از وحدت، تبیین براي مالصدرا

 فلسفه  در سرنوشت و دارد  کلیدي و محوري متعالیه نقشی نظام حکمت در که گیردمی
چرخد. همچنین می اصل دو این حول محور بر ي اوفلسفه  که  نحويدارد؛ به بسیاري اهمیت
شود، این مدل، براي ایجاد یک مدل نسبتاً کامل و  به آنچه در این پژوهش بیان میباتوجه

 ). 171، ص1396جامع از عالم، با مبانی فیزیک جدید تطابق بیشتري دارد (منزه و کاوندي، 
 عبارتی   بهدر ابتدا    منظور، براي بیان تصویر نهایی از عالم طبیعت با مبانی صدرایی،همینبه 
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اشاره می صدرالمتألهین  گفته، از  طبیعت سخن  عالم  وحدت  از  مستقیماً  آن  در  که  کنیم 
 هرچند به جزئیات این مسأله نپرداخته است: 

له وحدة شخصیۀ الرتباط أجزائه  أنه شخص واحد  العالم و  إلى مجموع  النظر    «طریق 
المؤثر هو الواجب...»؛   افتقاره و ذلکبعضها ببعض و له حاجۀ إلى مؤثر غیره المکانه و حدوثه و  

ي اجزائش با هم ارتباط  مجموع عالم یک وحدت شخصی و حقیقی دارد؛ به این علت که همه
دهد. حال،  دارد؛ لذا مجموع عالم یک کل حقیقی و یک واحد شخصی و حقیقی را تشکیل می

الوجود  جودي ممکناز آن نظر که کل عالم از آن نظر که یک واحد و موجود حقیقی است، مو
و حادث است، کل عالم به علت و موجِدي خارج از خود محتاج است و آن علت خارجی،  

 ).45و  46، ص1360الوجود بالذات است (صدرالمتألهین، همان واجب
 . براهین اثبات وجود وحدت عالم ماده1.  2.  3

را ورق می فیلسوفان گذشته  و  دانشمندان  کتب  شویم که  زنیم، متوجه میزمانی که 
ي ي وحدت عالم ماده را ابتدا ارسطو ابراز کرده است. برخی از فالسفهازلحاظ تاریخى، نظریه

دیدگاه نظریه،  این  بررسی  راستاي  در  نیز  کردهاسالمی  بیان  را  خویش  مبانی  هاي  اما  اند، 
گیري این نوع وحدت براي عالم ماده نبوده است. حکمت متعالیه گوي شکلفلسفی آنان جواب 

هاي فلسفی دقیقی که متفکرین این نظریه،  کاريتوانسته از طریق مبانی فلسفی خود و چکش
اند، الگویی مناسب از چگونگی وحدت عالم پیش روي مخاطب خود در گذر زمان صورت داده

تواند  ي این موضوع مطرح کرده میحکمت متعالیه درباره  بگذارد. بررسی یکی از براهینی که
 در فهم و پذیرش بهتر این دیدگاه نقش بسزایی ایفا کند: 

 برهان وحدت حرکت در زمان مشترك .  1.  1.  2.  3
باتوجهاز بحث  ماده،  عالم  روشن شد که  پیوستگىهاى گذشته  ارتباط،  وابستگى    به  و 

به حرکت جوهري، ذاتاً سیّال و گذراست  هد که باتوجهدمیان اجزایش، یک واحد را تشکیل مى
جوهر   با  دگرگونى،  این  در  نیز  اعراض  و  است  دگرگونى  و  در حرکت  پیوسته  آن  جوهر  و 

(طباطبایی،   دارد  وحدتی منجر  427، ص3، ج1387همراهى  به  اتصال  و  پیوستگی  این   .(
کند و اجزاي آن با  شود که جهان طبیعت را به یک واحد یکپارچه و شخصی تبدیل میمی

یکدیگر در ارتباط و تعامل است. اما بیان این ادعا به استدالل و برهانی نیازمند است که بتواند 
آن را براي عقل مفهوم و پذیرفتنی کند. در ادامه، مقدمات استدالل بر این فرضیه را بیان  

 کنیم: می
 ي اول: وجود یک زمان مشترك در کل عالم طبیعت؛ مقدمه

 اثبات این مدعا به دو مقدمه نیازمند است:
 ي تقدم و تأخر زمانى برقرار است؛هاى جهان پیرامون ما رابطهي پدیدهمیان همه. 1
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شود که آن دو، زمان  ء فقط در صورتى تقدم و تأخر زمانى برقرار مىمیان دو شى.  2
 واحد و مشترکی داشته باشند. 

ازآنجاکه همه  عالم  نتیجه:  زمانی دارند پس  ي موجودات  تأخر  با یکدیگر تقدم و  ماده 
الجرم، زمان مشترکی وجود دارد که قابل انطباق و صدق بر این تقدم و تأخر است و این 

فرامی را  طبیعت  نظام  تمام  مشترك»،  (صدرالمتألهین،  «زمان  ج1981گیرد   ،3  ،
 ).113، ص1399؛ رضی و دیگران، 235، ص1397؛ عبودیت، 117ـ115ص

 شود:مبانی مالصدرا و لوازم برهان یادشده، این نتایج حاصل می بهباتوجه
همیشه میان گذشته و آینده ارتباط برقرار است؛ یعنى آینده از گذشته گسسته نیست .  1

 هاى جهان مجموع امور منفصل و جدا از یکدیگر نیست؛و پدیده
ي خاص،  ي خاص، فقط با آیندهگذشتهاى ارتباط ندارد، بلکه  اى با هر آیندههر گذشته.  2
 ي خاص پیوند دارد (سنخیت)؛ ي خاص با گذشتهو آینده
اى است و هر آینده،  ي آیندهاین پیوند از نوع پیوند قوه و فعل است. هر گذشته، قوه. 3

اى دیگر است؛ یعنى همان  ي آیندهي خود، قوهنوبهاى است و باز، آن آینده، بهفعلیت گذشته
ي خود  ي وى با او داشت و آن گذشته نیز با گذشتهي خود دارد که گذشتها با آیندهنسبت ر

 ي خودش با او داشت. همان نسبت را دارد که آینده
پیوند گذشته و آینده چون از نوع پیوند قوه و فعل است، پس یک ارتباط ساده نیست،  .  4

د؛ یک واقعیت واحد متصل و  دهبلکه گذشته و آینده مجموعاً واقعیتی واحد را تشکیل مى
 ).407، ص5، ج1390ممتد که از گذشته به آینده کشیده شده و امتداد یافته است (مطهري،  

 ي دوم: براي عالم طبیعت، حرکت جوهري واحد مشترك وجود دارد.مقدمه
ي وجود زمان مشترك آن است که حرکت مشترکى وجود داشته باشد؛ چراکه الزمه

و چنانچه زمان واحد باشد، حرکت نیز واحد خواهد بود؛ همچنین   زمان مقدار حرکت است
در حرکت جوهري بیان شده که این حرکت، یک حرکت عارضی و از مقوالت عرضی نیست 

ي دیگر، شاخصهعبارتتک موجودات عالم طبیعت است. بهو یک امر حقیقی و ذاتی براي تک
هاي  تبع آن، عرضذرات و جوهرها و به  تکعالم طبیعت از عوالم دیگر، همان حرکت ذاتی تک

 ). 60، ص3، ج1990موجود در این عالم است (صدرالمتألهین، 
شود،  اگر جسمى را فرض کنیم که با حرکت خود، از مکانى به مکان دیگر منتقل مى

خواهیم دید همین که مکان اولى خود را با حرکت خود رها کرد، در هر لحظه از لحظات 
ي مکان تازه نسبت به اجسام خارج و دوروبر خود گرفته و در لحظه  زمان حرکت خود، یک

ها فرض کنیم و  گیرد. آنگاه اگر جسم را با چند واحد از این مکانترى مىتالى آن، مکان تازه
ي واسطههاى مفروض، بههاي مفروض را به ترتیب کنار هم بچینیم، هر واحد از مکانمکان
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دارد و این امکان، هم با فعلیت مکان پیشین مفروض (یعنى    امکانى که در مکان پیشین خود
جسم در مکان پیشین که حامل آن است) متحد است و هم با فعلیت مکان پسین مفروض 

امکان و قوه  الفرض از مکان خالى نیست و فعلیت مکان نیز بدون  متحد است و جسم نیز على
دهد، ولى  ند و یک واحد را تشکیل مى کنخواهد بود و با همان مکان پیشین اتصال پیدا می

واحدى که این سرش با آن سرش اختالف دارد و غیر همدیگر است؛ یعنى این واحد یک  
ي آن، جزء اول پیشین، امکان جزء دوم و پسین را دارد،  واسطهامتداد و انقسامى دارد که به

یست (با فرض وحدت،  همراه جزء پیشین آن ننه فعلیت آن را؛ یعنى جزء پسین این واحد به  
ي  کنیم). وقتى این نظر و لحاظ را در قبال همهعدم جزء الحق را از جزء سابق انتزاع مى

بودیم، میمکان کرده  که فرض  انجام دهیم  نامهایى  تغیر  و  وحدت  به همه  بینیم که  برده 
با اینکه  ي آن را که بگیریم،  شود و هر نقطهکند و یک واحد روان و سیال پیدا مىسرایت می

ي پیشین و پسین خود نیست، ولى  حسب فعلیت، به همراه قطعهیک واحد بیشتر نیست، به
ي پسین آن موجود است و با بررسى و کنجکاوى  ي پیشین، و امکان قطعهامکان آن در قطعه

ي امکان و فعلیت به  واسطه شود و اتصالى که بهدر تغییراتى که در جهان طبیعت پدیدار مى
مىهمدیگر   مىپیدا  «همه کنند،  که  یافت  دست  نظریه  این  به  جهان   توان  تحوالت  گونه 

؛ همو،  342،  225،  224، ص 2، ج1387گیرد» (طباطبایی،  طبیعت از راه حرکت انجام مى
 . )244، ص4، ج1388

 اي واحد ساخته شده است.  ي سوم: عالم طبیعت از مادهمقدمه
وجودِالزمه ماده  مشترك  حرکتِ  ي  که  است  پدیده  ي آن  میان  و  مشترکى  متقدم  ي 

تحقیقات مقرون به مشاهده و آزمایش جدید نیز مؤید این برهان  متأخر وجود داشته باشد.  
هاى مخصوص و جداگانه ریخته نشده است و اساساً در قالب  ءعقلی است و ثابت کرده که اشیا

تحقیقات جدید ثابت کرده که آنچه در  هاى خارجى با یکدیگر اختالفات ذاتى ندارد.  واقعیت
گیرد و اختالفات خارج واقعیت دارد، فقط یک واقعیت است که ترکیبات گوناگون به خود مى
اي که وجود دارد اشیاء به اختالف ترکیبات اجزاي همان واقعیت وحدانى مربوط است. نکته

از آن ترکیبات، یک تصور خاص داریم و در   از هریک  از آنکه این است که ما  ابتدا و قبل 
ي ما ذاتاً  هاى متصورهکنیم که هریک از واقعیتتحقیقات علمى کافى انجام دهیم، گمان می

با تحقیق درمی اما  از تعدادي عناصر یابیم که واقعیتمباین و مخالف آن دیگرى است،  ها 
ت؛ یعنى  هاى مختلف با یکدیگر ارتباط پیدا کرده اسمعدود ترکیب یافته است که با نسبت 

پنداریم که  فهمیم که اختالفات این مرکبات، ذاتى نیست. در بررسى عناصر نیز ابتدا مىمى
از آن  آزمایشهریک  با دیگرى است، ولى تحقیق و  مباین  بر ما  هاى دقیقها ذاتاً  تر علمى 

نیز بهروشن می اتمنوبه سازد که عناصر  از  ها تشکیل شده است و اختالف وضع و  ي خود، 
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فهمیم که اختالفات  ها، عناصر را از یکدیگر متمایز ساخته است؛ یعنى مىتمان داخلى اتمساخ
می جلوتر  گامى  سپس  نیست.  ذاتى  نیز  اتمعناصر  بررسی  به  و  میرویم  باز  ها  و  پردازیم 

ها نیز ذاتى نیست و  و اختالفات آن ترى ساخته شدهها نیز از ذرات کوچک یابیم که آندرمی
شود. سپس گامى  ها مربوط میي آندهندهوضع و عدد و حرکت ذرات تشکیل به اختالف  

مى پیش  مىدیگر  و  تشکیل رویم  ذرات  آن  خود  که  اتمدهندهبینیم  ماهیتي  نیز  هاى  ها 
ها تغییراتى حاصل  ناپذیر ندارد؛ زیرا گاهى در وضع داخلى اتمناپذیر و تبدیلجداگانه و تغییر

توان آن تغییرات را  شود و عمالً نیز مىبه عنصر دیگر تبدیل مىشود و درنتیجه، عنصرى مى
هاى علمى  اي که از تحلیلایجاد و عنصرى را به عنصر دیگر تبدیل کرد و درنهایت، نتیجه

آید آن است که جز یک واقعیت که فضا را اشغال  متکى به مشاهدات و تجربیات به دست مى
گیرد، چیزى وجود هاى متعدد به خود مىو شکل  کند کرده و در زمان، تغییراتى حاصل مى

ندارد و آن واقعیت واحد شاغل مکان و متغیر در زمان، همان «ماده» است. بنابراین اختالفات  
ي  ها نیست، بلکه فقط نمایندهي اختالفات ذاتى و ماهوى واقعیتادراکات و تصورات ما نماینده

،  1390(مطهرى،  است که همان ماده است    اوضاع و احوال و اشکال و ترکیبات یک واقعیت
 ). 314، ص6ج

اولى، قوهازآنجاکه ماده فعلیتى که دارد،  ي  تنها  ندارد و  فعلیتى  ي محض است، هیچ 
مادهفعلیت قوه بنابراین هرگونه فعلیتى که  پیروي فعلیت    يبودن است.  و  تابع  بیابد،  اولى 

نفسه از یک وحدت ابهامى (نظیر وحدت  ىالبته ماده ف   دارد.صورتى است که آن را به پا مى
  عمومىِ   اولى موضوع حرکت جوهرىِ  يماهیت جنسى) برخوردار است و چون همین ماده

دهد، پس سراسر عالم ماده یک حقیقت واحد و گذرا خواهد بود که از  عالم را تشکیل مى
درنتیجه جهان  ندارد.  اىسوى فعلیتى در حرکت است که هیچ قوهي محض، بهي قوهمرحله 

که ذاتاً سیال و گذراست و جوهرش پیوسته در ي واحدى تشکیل شده است  اطراف ما از ماده
حرکت و دگرگونى است و اعراض نیز در این دگرگونى با جوهر همراهى دارد و آنچه این 

یابد، همان تجرد است؛ چون جهان ماده عین حرکت بوده و  حرکت عمومى با آن پایان مى
ر جوهر خود متحرك است و وجودش سیال و تدریجى و هویتش عین دگرگونى و تغیر  د

است گشته  عارض  برآن  تغیر  و  دگرگونى  که  چیزى  نه  ج1388(طباطبایی،    است،  ،  3آ، 
 ).427ص

مادهنتیجه  و  واحد  حرکت  مشترك،  زمان  طبیعت  عالم  نهایی:  که  ي  دارد  واحدي  ي 
روبه خود،  مسیر  در  واحد،  در یک حرکت جوهرى جلو حرکت میهمچون جسمی  و  کند 

 برد.  عمومى و همگانى و مستمر به سر مى
 موجودیتى پخش  ها آمیخته با امتداد است،توضیح مطلب آنکه موجوداتى که هویت آن
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زند  ها را بر هم نمىو گسترده دارند، اما این گستردگى و امتداد وجودى، وحدت شخصیت آن
آن نمو  متکثر  و  متعدد  را  و کثرت  ىها  تعدد  است که موجب  و جدایى  انفصال  این  سازد. 

در حرکت، اتصال    ي وحدت و یگانگى است و چون همیشه مایه  شود، اما اتصال و پیوستگىمى
اتصالى است و این وحدت عین وحدت   هست، وحدت نیز هست. وحدت حرکتى، وحدتى 

گیریم، چه دست بر مبدأ آن ي حرکت را در نظر بدیگر، اگر یک قطعهعبارتشخصى است؛ به 
ایم. بنابر حرکت  بگذاریم و چه بر مقصد آن، در هر دو حال، دست بر روى یک موجود نهاده

ء، یک واحد حرکت است، یک وجود سیال و ممتد است که همان جوهرى، جوهر و نهاد شى
و    190، ص3آ، ج1388(طباطبایی،  اش عین وحدت و یگانگى آن است  اتصال و پیوستگى

191.( 
 . الگوي وحدت عالم از دیدگاه حکمت متعالیه3.  3

هاي گوناگونی  ي فیزیک و نظرات جدید آن، فلسفه هاي مختلف فلسفی دربارهوجود ایده
تنهایی نتوانسته از وحدت عالم طبیعت، تصویرسازي صحیحی یک بهرا ایجاد کرده که هیچ

تبیین درست و کامل وحد براي  نیاز است که  اکنون  یافته کند.  عالم طبیعت طبق  هاي  ت 
ي از فلسفه و فیزیک اي شکل گیرد. وصول به این حکمت نهایی که برگرفتهکنونی علوم، ایده
ي آغازین نوعی تفکر و تالش ذهنی براي وصول به حقایق بیشتر به شمار است، خود نقطه 

لمی، جزءنگر و رود که نه همچون فلسفه، صرفاً کلی و انتزاعی باشد و نه همچون تفکر ع می
توان وحدت  ي حسی نمیگرا؛ چراکه عالم یک واحد واقعی است که با صرف مشاهدهتجربه 

آن را اثبات کرد. دالیل بسیاري براي این مدعا وجود دارد که ازجمله دالیل اثبات آن عبارت 
نیامدن  وجودنبودن موجودات عالم ماده و خاصیت فناپذیري آنان در این عالم؛ بهاست از: دائمی

اندازه و  آزمایش  زمان  در  موجودات  این  از  کثیري  آمارگیريتعداد  و  تمامی  گیري؛  نشدن 
رو روش تجربه براي اثبات وحدت موجودات حاضر به دلیل کثرت و پراکندگی فراوان. ازاین 

عالم مناسب نیست. البته بر کسی پوشیده نیست که تحقیقات فیزیک جدید مجهوالت فراوانى  
م را روشن ساخته و تاحدودى پرده از اوضاع و روابط جارى میان آن و نظام حاکم  از این عال

برداشته است؛ هرچند نباید فراموش کرد که آنچه مجهول مانده، بیش از آنى است که   بر آن 
ي دانش فلسفه رجوع کردیم تا  منظور، به عرصه همینتاکنون بشر بدان دست یافته است. به

ي  از مجموع وحدت کل عالم طبیعت ارائه دهیم. مبانی فلسفی برگرفتهبتوانیم الگوي بهتري  
هاي پازل، نقش مهمی را در ایجاد تصویر نهایی از  از نگرش صدرالمتألهین، هریک مانند تکه

تصویرکشیدن کند. در ادامه، با توضیحات مختصر، این مبانی براي بهالگوي عالم  ماده ایفا می
 شود: ماده بیان می ي الگویی از جهانو ارائه 
 توانستیمحتی نمی  اصل علیت و ملزومات آن در عالم حاکم است و اگر چنین نبود،. 1
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دو فرع ضرورت و سنخیت علّی و  براي رد این اصل، استداللی بیاوریم. اصل علیت با همراهی  
اجزا،   است که اجزایی دارد و این مند ترسیم کرده  معلولی، براي نظام عالم ساختاري چارچوب 

اي دارد رغم شدت و ضعف، تماماً بر یکدیگر تأثیر دارند. همچنین عالم طبیعت علل معدهعلی
تک  برآن، به دلیل نقص علم بشر، شناخت تکخود، علت ایجاد معلول نیست؛ عالوهخودي که به

  هاي مختلف تاریخپذیر نیست، کمااینکه خود علوم طبیعی، در برههسادگی امکاناین علل به
علم، با کشف امور جدید در ساحت علوم مختلف، به این مسأله اذعان کرده است. درنتیجه 

نداشتن به تمامی این روابط پیچیده  شده در فیزیک جدید، به دلیل اشرافقطعیت بیانعدم
قطعیت» از اصطالح «عدم یقین» استفاده ي «عدمدلیل بهتر است به جاي واژههمین است؛ به

؛ رضی و  38و ص  91، ص1375کاشانی،  ؛ فیض213، ص2، ج1990ألهین،  شود (صدرالمت
 ). 417آ، ص1399دیگران، 

در حکمت متعالیه ثابت شده که وجود، حقیقتی ذومراتب و مشکک است و در بین  .  2
، هریک از این اجزا، جایگاه، موقعیت  فرماست و درنتیجهاین مراتب، نظام علی و معلولی حکم

و زمان مشخصی دارد و همین بیانگر وجود ربط ضروري و علی بین اجزا و حلقات عالم است. 
مجموعه  اجزاي  و  تمامی  دارد  تشکیک  حرکت،  و  امتداد  تفاضل،  علیت،  طرق  از  عالم  ي 
تغییر و دگرگونی    اي مشخص دارد که صرفاً مقوم همان مرتبه است ودرنتیجه، جایگاه و مرتبه

شود و پیچیدگی این  در هریک از این اجزا به تغییر و تأثیر و واکنش در دیگر اعضا منجر می
ي مجموعه منجر ارتباط تا حدي است که حذف یکی از اجزاي این مجموعه، به تغییر همه

چینشی می ایجاد  باعث  طولی،  تشکیک  همراه  به  عالم،  در  موجود  عرضی  تشکیک  شود؛ 
؛ 308، ص2؛ ج120، ص1، ج1990در کل عالم طبیعت شده است (صدرالمتألهین،  ضروري  

،  1394؛ موسوي،  646، ص2، ج1387؛ رضانژاد،  187، ص1، ج1381آبادي،  ؛ شاه60، ص 6ج
 ).118ص

نیست، مگر آنکه در آن، قوه و فعل لحاظ شود و بحث    پذیربحث از عالم ماده امکان.  3
امر ذاتی جاري در آن باشد و هرجا که  از قوه و فعل امکان پذیر نیست، مگر آنکه حرکت، 

ي  عالوهبعد خود، بهصحبت از حرکت هست، صحبت از فضا و زمان نیز هست؛ فضایی که با سه
کرده است. فضا و و زمان دو امر وجودي    یک بعد زمان، ظاهر ابعاد و جلوات عالم ماده را پر

ي آمیخته است که انفکاك آن دو از یکدیگر غیرممکن است و به همین علت، واژهو درهم
واژه-فضا از  بیش  درهمزمان  این  گویاي  زمان  و  فضا  دیگران، ي  و  (رضی  است  تنیدگی 

همین  117ب، ص1399 و  است  غیرمادي  از  مادي  موجودات  ممیز  وجه  امتداد  مسأله،  ). 
سازد. همچنین به دلیل وجود یک حرکت واحد براي کل بررسی بیشتر را اندکی سخت می

 .عالم طبیعت، کل عالم طبیعت یک زمان واحد شخصی با عنوان زمان مشترك دارد
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آن، بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند. با رد  بر  اند و عالوه اجسام عالم ماده با یکدیگر در ارتباط . 4
چه از منظر علم طبیعی و چه از منظر فلسفی، وجود این تأثیرات، چه در مماسات،   وجود خأل،

، 1990؛ همو،  20، ص1354پذیر است و برهان عقلی دارد (صدرالمتألهین،  چه در مجاورت، اثبات 
)؛ پس کنش از راه دور ممکن است. همچنین این ارتباط و تأثیر به دلیل ضرورت  57ـ46، ص4ج

رابطه بین تک بالقیاس موجود در   از طریق  ماده، چه  عالم  اجزاي  از تک  و معلولی، چه  ي علی 
طریق تفضل و چه از طریق تشکیک عرضی که ریشه در امتداد دارد، منحصر در تعداد محدودي  

؛ 357، ص7، ج1386آملی،  گیرد (جوادي ي آن، کل نظام عالم طبیعت را دربرمینشده و دامنه 
 ). 38، ص1358استرآبادي، 

ي واحدي دارد که همچون یک جسم  لم طبیعت زمان مشترك، حرکت واحد و ماده عا.  5
روبه  در مسیر خود،  و جلو حرکت میواحد،  و همگانى  در یک حرکت جوهرى عمومى  و  کند 

مى  سر  به  آنمستمر  هویت  که  موجوداتى  و  برد.  پخش  موجودیتى  است،  آمیخته  امتداد  با  ها 
زند و ها را بر هم نمىمتداد وجودى، وحدت شخصیت آنگسترده دارند، اما این گستردگى و ا

شود،  سازد. این انفصال و جدایى است که موجب تعدد و کثرت مى ها را متعدد و متکثر نمى آن
در حرکت، اتصال هست،    ي وحدت و یگانگى است و چونهمیشه مایه   اما اتصال و پیوستگى 

این وحدت عین وحدت شخصى است.   وحدت نیز هست. وحدت حرکتى، وحدتى اتصالى است و
ي حرکت را در نظر بگیریم، چه دست بر مبدأ آن بگذاریم و چه بر دیگر، اگر یک قطعه عبارتبه 

ایم. بنابر حرکت جوهرى، جوهر و نهاد  مقصد آن، در هر دو حال، بر روى یک موجود دست نهاده 
اش عین  تصال و پیوستگى ء، یک واحد حرکت است، یک وجود سیال و ممتد است که همان اشى 

  190، ص3، ج1388؛ طباطبایی،  140، ص6م، ج1990(صدرالمتالهین،  وحدت و یگانگى آن است  
 ).191و 

که ترسیم بعد چهارم بر روي کاغذ، امري ناشدنی است، تصور، الگوي مدنظر را به ازآنجایی
 ار بعد تعمیم دهد. ي محترم آن را در چهسه بعد تقلیل داده تا پس از بیان مقصود، خواننده 

 

 

 
ي دوبعدي تا خروج از آن (ترتیب، براساس حرکت  . حرکت دوشاخه از ابتداي ورود به صفحه3شکل 

 هاي ساعت) عقربه
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ي کوچک ما یک مدل بسیار ساده از عالم چهاربعدي طبیعت شده، دوشاخهدر تصویر ارائه 
جاي دیدن تیرکمان،  ، قرار دارد و ناظر دوبعدي بهAشده، یعنی  است که بر روي سطح طراحی 

ي جدا و گیسخته  یابد؛ یعنی دو دایرهانطباق می  Aکند که با سطح  فقط سطوحی را درك می
به آنچه میهمیناز هم.  نه دوشاخهدلیل،  دایره بینید،  تنها سطوح  تیرکمان، که  شکل ايي 

ارتباطی ندارند تر یا  اي که به مرور زمان، کوچک . دایرهاست که گویا با یکدیگر هیچ نحوه 
ي جهان  شود، اما درحقیقت، این حرکت مجموعه تر یا دورتر میتر، به یکدیگر نزدیکبزرگ

ها را ایجاد کرده و دراصل، تمامی این  است که در چارچوب زمان، این تغییر شکل و اندازه
ي دیگري الی دارد. مسألهپذیر است، یک وحدت شخصی اتصتصاویري که براي ناظر مشاهده

داد، حرکت، جابه الگو مدنظر قرار  این  باید در  از قسمت که  تغییر هریک  این  جایی و  هاي 
شود، بدون آنکه فرد ناظر در  ي دیگر منجر میتیرکمان است که به تغییر و حرکت در شاخه

شود  عالم ایجاد  سطح، متوجه دلیل تغییرات این دو شود. با این بیان، هرگونه تغییري در این  
شک بر روي یکایک اعضاي این مجموعه تأثیر خواهد (چه با اختیار و چه بدون اختیار)، بی

 ).18ب، ص1399؛ رضی و دیگران، 247، ص1380گذاشت (عبودیت، 
   پردازیم: ي الگوي نهایی مدنظر میبه مبانی حکمت متعالیه و کوانتوم، به ارائهحال، باتوجه 

بیند که بر اثر  شود، ناظر کثرتی از امور مفارق را میطور که دیده میدر این مدل، همان
شوند. اما آنچه درحقیقت گذر زمان به یکدیگر نزدیک یا از هم دور شده و حتی با هم تلفیق می

وجود دارد، جهانی است که در عین کثرت، یکایک اعضاي آن با یکدیگر ارتباط دارد و تمامی  
، در یک زمان مشترك، حرکت واحدي دارد و ما که یکی از این  اجزا همچون یک جسم واحد

 اعضا هستیم، از تماشاي حقیقت این حرکت عاجزیم. 
 

 
 . تصویري از الگوي پیشنهادي وحدت عالم طبیعت4شکل 

 

 با این الگو: 
آن را صرفاً   تواناي ملحوظ است که دیگر نمیساختار وحدت خصوصی و شخصی.  1

 و ترکیب صناعی در نظر گرفت؛  یک مجموعه
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پذیر است و در عین وجود وحدت و یکپارچگی عالم طبیعت، در عین کثرت، درك.  2
 ي حقیقی و نه صرفاً توهمی دارد؛ وحدت، کثرت نیز جنبه 

تنها مشخص و  به دلیل وجود تشکیک طولی و عرضی، جاي هریک از این اعضا نه.  3
 م ذات آن، جز در آن مرتبه است؛ لکه مقوّضروري است، ب

 پذیر است؛تنیدگی اجزا تبیین نهی و درهمچگونگی برهم. 4
 دارد؛ قطعیت برمیتنیدگی بسیار اجزا و اعضا، پرده از روابط عدمپیچیدگی و درهم. 5
 شود؛ جایی در دیگر اجزا را سبب میتغییر و دگرگونی در هریک از اجزا، تغییر و جابه.  6
در این مدل، هرچند نگاه ناظر، خارج از الگو کشیده شده، اما درحقیقت، همین ناظر . 7

تغییر و دگرگونی در یکایک اجزا  او منجر به  نگاه  از اجزاي عالم است که حتی  نیز جزئی 
 شود؛ می

 زمان را نه حقایقی مستقل از اجزاي عالم، بلکه ممزوج در اعضا دید؛ -توان فضا می. 8
زمان نیز جزء الینفک وجود عالم است که از تأثیر و تأثرهاي مختلف  -خمیدگی فضا.  9

 ناشی شده است؛ 
تبیین نیز  عالم طبیعت  و مشاهدهحرکت جوهري  نظریهپذیر  است.  و  شدنی  تحول  ي 

تعبیر حرکت جوهري مالصدراست با  دائمى جهان، هماهنگ  نظم    حرکت  به  درنهایت  که 
 ).83، ص1387شود (صدرالمتألهین، هماهنگ جهان معتقد می

 

 گیري نتیجه .4
ي از دو نگاه فلسفی  نگاه دقیق و درست به الگوي نهایی از وحدت عالم طبیعت، برگرفته

طبیعت  عالم  وحدت  از  نادرست  تصویرسازي  به  منجر  هریک  از  غفلت  و  است  فیزیکی  و 
گاه به طبیعت با ساختار فیزیک قدیم و نگاه به آن با دستاوردهاي جدید  شود. در فلسفه، نمی

پذیر نخواهد بود. براساس این پژوهش، عالم طبیعت یک کل واحد پهناور ممتد  فیزیک، قیاس
دارد که در مسیر فعل و انفعاالت خود، هر آن، در حال حرکت    پیچیدهي متصل درهمیکپارچه 

شده در این عالم، از تغییر محسوس یا نامحسوس تمامی  اصلو دگرگونی است و هر تغییر ح
می ناشی  ماده  عالم  نهذرات  نگرش  این  با  ازهم شود.  اجزاي  هستی  جهان  ي گسیخته تنها 

حتی   و  مشخص  هدف  و  جایگاه  آن  اجزاي  یکایک  بلکه  داشت،  نخواهد  صرف  مکانیکی 
دیگر، تحقیقات این پژوهش،  بارتع ي خود دارد؛ بههایی در حد ذات و مرتبهاختیارات و آزادي 

شناخت  براي  اولیه  مواد  فیزیک،  همچون  طبیعی،  علومی  که  روشن ساخت  را  مسأله  این 
گاه به  دلیل، انفکاك این علوم از یکدیگر هیچهمینگذارد و بهطبیعت را در اختیار فلسفه می

با موارد جزئی و  ما شناخت صحیحی از محیط پیرامون نخواهد داد. در فیزیک نیز چون تنها 



 56-27  صص:  ،82شماره  ،1401بهار،  1سري  ،22دوره  فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز،52  

توان به آزمایشگاهی سروکار داریم، اگر شناخت کل مجموعه از طریق برهان عقلی باشد، می
 توان چنین تقریر کرد که:تر و مستندتري دست یافت. در یک نگاه کلی مینتایج محکم

اي از اجزاي متکثري است که روابط ضروري مختلفی با یکدیگر دارند،  جهان مجموعه.  1
الغیر. این روابط از وجود علل حقیقی  الیي علی و معلولی، تفضل و ضرورت بالقیاسرابطه نظیر  

ها براي ما ناشناخته است. این روابط باعث شده  اي برگرفته شده که بسیاري از آن و اعدادي
که با وجود چهار بعد ممتد موجود در جهان، در یک حرکت هماهنگ، اعضا بر یکدیگر تأثیر  

از هم تأثیر بپذیرند و همچون یک موجود یکپارچه که اجزاي متکثر اما مرتبطی  بگذارند و  
 دارد، در طول زمان، در حال تغییر و دگرگونی باشند. 

امتدادي.  2 است که بر تمامی اجزاي عالم طبیعت و    زمان، بعد چهارم عالم طبیعت، 
دلیل، در تفکرات، جداکردن ذهن همیناي ویژه ایجاد کرده و بهازجمله ذهن آدمی، سیطره

از این امتداد، کاري بس دشوار است، اما چنانچه با ممارست بتوان در ذهن، تاحدي از این  
ج شگفتی، ازجمله وحدت عالم  توان به نتایي با عالم هستی فاصله گرفت، میشدهبُعد ممزوج

 طبیعت دست یافت. 
هاي موجود در عالم طبیعت، اعم از تشکیک طولی و عرضی، به ایجاد چینشی تشکیک.  3

و براي یکایک    شودضروري و نقشی مشخص براي یکایک اعضاي موجود در عالم منجر می
گویی بسیاري از کند که پاسخاي ایجاد میتنیدهاعضا و اجزاي عالم ارتباطات پیچیده و درهم

 توان براي آن عللی تصور کرد. اتفاقاتی است که ظاهراً نمی
باتوجهارائه .  4 ماده  عالم  الگوي وحدت  مبانیي  اي همچون حرکت جوهري، وجود  به 

نگرش حکمت متعالیه، با حرکت و تغییر مداوم ذرات و وجود زمان مشترك و تشکیک و... در  
نظریه-ي فضا مسأله یا همان  فیزیک،  در  براي جهان  پیشنهادي  الگوي  آخرین  در  ي زمان 

پوشانی بیشتري دارد. هرچند علم فیزیک همچنان در حال پیشرفت است و  ها، همریسمان 
 ی مرتفع خواهد شد. هاي آتمسلماً نواقص موجود در این الگو نیز در سال

 

 هایادداشت 
) سیستمی را در نظر گرفتند که به دو  EPR، انیشتن، پودولسکی و روزن (1935در  

کند و بین بعضی خواص شود و در دو جهت مخالف هم حرکت می) تجزیه می2) و (1ي (ذره
گرفت که در  توان خاصیتی به نام اسپین را در نظر  اي برقرار است؛ مثالً میاین دو ذره رابطه

را (با احتمال مساوي) اختیار کند و مجموع اسپین دو    -1+ یا  1تواند مقادیر  هر امتداد می
) را در امتدادي دلخواه اندازه بگیریم  1ي (جزء در هر امتداد، صفر است. پس اگر اسپین ذره

س. اما ما  است، و بالعک  - 1) در همان امتداد، برابر 2ي (+ به دست آید، اسپین ذره1و مقدار 
ي گیري اسپین ذره ) باید این مقدار را قبل از اندازه2ي () نداریم و لذا ذره2ي (تفاعلی با ذره
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) مقدار مشخصی را 1ي (گیري اسپین ذرهي کوانتوم قبل از اندازه) واجد باشد. اما نظریه1(
نتوم ناقص است،  ي کوادهد و لذا طبق نظر این سه نفر، نظریه) نسبت نمی2ي (به اسپین ذره

از آزمایشتنیدگی کوانتومی و خیالیاما این قضیه که در رد درهم هاي  بودن آن بود، پس 
افتد، بلکه حاکی  تنیدگی اتفاق میتنها نشان داد که درهمدانان مطرحی چون بور،  نهفیزیک

،  1385توان از آن براي گشودن کدهاي ناگشودنی استفاده کرد (گلشنی،  از آن بود که می
  ).209ص
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