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 وجهان بینی دینی مکانیک کوانتومی مبنایی برای مطالعه الهیات

 

 3زهرا سیار ,2عبدالرضا مظاهری,*1افسانه امیری

 

 استادیار گروه شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی 1
 استاد گروه ادبیات و عرفان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی 2

 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک 3

 

 دهیچک

  علم  فیزیک، اولین. تر جهان هستی می شود صحیحتباط بین رشته ها باعث ارتقاء پیشرفت جهانی و درک ار

هدف اصلی  این مقاله ، تالشی است .  است  داشته   و الهیات  فلسفهبر   که  تأثیر زیادیمی باشد ،  و منظم  دقیق

که نشان دهیم ، چه  رویکرد هایی در حوزه علم و دانش و معنویت بشری به موازات یکدیگر در حال رخ دادن 

وم ک کوانتیدر  این مقاله، در می یابیم، مکان است که به تدریج  فاصله فیزیک و متافیزیک را از بین می برد

هدف آن است که  یذهن انسان یت عالیعالف  ست، بلکه نمونهیک نیزیعلم ف یقبل یها از داده یدیش جدیآرا

قادر است  یک کوانتوم با سربلندیمکان .می باشد ق ابعاد نامکشوفیت از طریواقع یاتصال به هسته مرکز

، یقت انسانیشتر بر حقیب یآگاه. کندن ییده و دور از تناقض، تبیسنج ،قت کائناتیقت انسان را در کنار حقیحق

 [1]. کران خداوند استیقت بیبه حق یکیمقدمه نزد

 

 کلیدیکلمات 

 حقیقتخداوند ، جهان ، الهیات،  فیزیک، کوانتوم ، 

 

 نکات برجسته پژوهش

 برایراه تا شود  یزپی ی تر عیوس یدر چهار چوب  ندهیعلم آ یعنیلحاظ  شود؛   یدرکار علم یاخالق یها ارزش  

 . .تر گرددهموار,  جهش عظیم علمی در سطح جهانی و جهان شناخت کامل تر 

 چرا که برای . قصد بر این است که در این تحقیق به دنبال توضیح علمی و عقلی برخی مفاهیم دینی باشیم

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

  مکانیک کوانتومی مبنایی برای مطالعه الهیات                   

  

 

2 

 

 . پاسخ به شبهات عصر حاضر نیاز به استدالل های جدیدی داریم

  ،عنوان تجلیاتی از یک به  آگاهی بر یکی بودن باطنی تمام اشیا و پدیده های جهانمهم ترین دستاورد فیزیک جدید

 .می باشدهدف آن اتصال به هسته مرکزی واقعیت از طریق ابعاد نامکشوف   , است کل

 :مقدمه 

آن از  یعلم وشاخه ها نیا.  است  کیزیعلم ف طهیماده و انرژى،  در ح ر و تحول درییندهاى اساسى تغیساختارها و فرآ

به [ منظم] ک یستماتیق و سیعلم دق نیاول را،یز. دارد اریخى و معاصر بسیت تاریکوانتوم،  اهم کیجمله  مکان

مثابه سرمشق هاى  هاى آن  به  است و روش شدهارى از مسلمات آن، توسط علوم اخذ ید و بسیآ شمار مى

ات را یکدانان فقط موجودات فاقد حیزیچه فن گذشته، اگریاز ا.  گر مد نظر بوده استیمطلوبى براى علوم د

و « ها کوارك»از : گوناگون دارند ینگاه آنها متوجه موجوداتى است که قلمروها کنند، ولى امروزه  مطالعه مى

هاى زنده،   زمین کى ارگایزیو از جمله، شالوده ف -« ها کهکشان»و « ها ارهیس »، «جامد هاى لستایکر»تا« ها اتم»

   اجزا و کل »و«   تصادف و قانون» ، «  شده گر و مشاهده مشاهده»ک، ما با مسائلى درباره یزیحوزه فاکنون در  هم

ات، ذهن وهستى ین درباره حید عالقهر علوم، از مسائل مورد یسه با سایرسد در مقا نظر مى به . میا مواجه« 

 ]2[ات داشته است یادى بر فلسفه و الهیر زیک تاثیزین فیهمچن.باشد یانسان م

های فلسفی آن، از جذابیت این دانش بنیادی می  درك عمیق مکانیک کوانتوم  ، بدون توجه به روند تاریخی و نگرش

به همین دلیل هر جا که الزم دیده شد، محتوای علمی موضوع،  با تاریخ و فلسفه در هم آمیخته شده . کاهد

این فلسفه ی علم است که نشان می دهد هدف علم، پاسخ به .روشن گردد،  است تا زوایای تاریک و مبهم آن

آزمون هاى تجربى قابل )علم تنها مى تواند آنچه را که متعلق به حوزه واقعیت هاى فیزیکى . هر سئوالى نیست

علم نمى تواند در مورد احکام ارزشى که متعلق به حوزه اخالق و پیامدهاى یک . گو باشد است، پاسخ( سنجش

های یک دانش از جمله  در واقع بر عهده ی فلسفه ی علم است که حوزه ی فعالیت.  نظرى ابراز دارد  عمل است،

 ]3 . [فیزیک، اهداف و اعتبار گزاره های آن را تعیین کند و روش به دست آوردن نتایج را توضیح دهد

جزوی از نظم منطقی ، موزیم که بی نظمی های جهان در خط سیر کلی خود آبا نیم نگاهی به گذشته و آینده می 

هیچ دانشمندی الکترون ها، نوترون ها و حتی قانون جاذبه زمین را خلق نکرده است، بلکه با نگاه .جهان است 

را می  حقایق گیتیاینک ما بر این باوریم که . دقیق و عمیق توانسته این روابط موجود در عالم را کشف نماید

 هچنانچه این درك ماوراء و علوم تجربی با هم ترکیب شوند و این دو گروه ب. توان با حس دیگری هم درك نمود

راه برای شناخت کامل تر  و  هم نزدیک گردند، به یک جهش عظیم علمی در سطح جهانی منتهی می گردد

به عدد کهکشان ها سواالت بی پاسخ  با همه پیشرفت ها، هنوز. جهان و پیشرفت همه جانبه هموار می گردد

 ]4[.نسبت به اسرار عالم باقی مانده است و تنها اوست که دانای آشکار و نهان است

های قدیمی ارتباط پیدا کرده  امروزه، فیزیک جدید در افکار قسمتی از مردم نفوذ کرده و با طرق مختلف با سنت

در کشورهای دیگر، این مفاهیم با مبانی فلسفی و . ده استهای عملی بو  علم جدید بیشتر متوجه فعالیت . است
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های کامالً جدید منجر  ها ممکن است به پیشرفت رویارویی با آن سنت. های بومی روبرو شده است دینی فرهنگ

چون . شدن کامل فیزیک است های قدیمی تفکر، جهانی رویی فیزیک جدید و روش ویژگی روشن این رویا. شود

به این دالیل سعی . یابد ها گسترش می تبادل ناشی از رویارویی اندیشه هنتیجدر جا یکی است، فیزیک در همه 

زبان غیرتخصصی و مطالعه نتایج فلسفی آنها و مقایسه آنها با بعضی از  برای بحث از مفاهیم فیزیک جدید به 

ولی در این   ک اتمی استکوانتوم، بخش کوچکی از فیزی هبا اینکه نظری. های قدیمی کاری ساده نیست سنت

تغییر مفهوم واقعیت در نظریه کوانتوم، فقط . شود ترین تغییرات در مورد مفهوم واقعیت ظاهر می نظریه، بنیادی

 ]5[. ارائه گذشته نیست، بلکه ظاهراً یک شکست واقعی در ساختار علم جدید است

به . دهد ما نتایج خوبی بدست مینزدیک ور ومکانیک کالسیک در مسائل مربوط به حرکت اجرام آسمانی و اشیای د

توان به کمک  مسائل مربوط به فیزیک اتمی را نمی.های اتمی نامناسب است همین دلیل مکانیک کالسیک برای توجیه پدیده

تری پیدا شود تا خواص موجی ماده را نیز به حساب  بنابراین ، باید مکانیکی جدیدتر و کامل. مکانیک نیوتونی حل کرد

کارل هایزنبرگ : ترین سهم را داشتند این مسئله مهم در اواخر سالهای بیست حل شد و در حل آن دانشمندان زیر بیش.آورد

-1781)فیزیکدان اتریشی و پاول آدرین موریس دیراک (  1889 -1711) فیزیکدان آلمانی ، اروین شرودینگر ( 1791-1791)

 . فیزیکدان انگلیسی( 1792

تعداد زیادی از مسائل از جمله رفتار الکترونها در اتمها و مولکولها و اندرکنش بین آنها که نشر و  مکانیک کوانتومی

های دیگر را  جذب نور را سبب می شوند و نیز برخورد الکترونها و سایر ذرات با اتمهای مواد فرومغناطیس و بسیاری پدیده

یز پیش بینی کرده است که تمام پیش بینی های آن با آزمایش تأیید مکانیک کوانتومی تعدادی پدیده تازه را ن. شود شامل می

با در نظر گرفتن . دارد میدان الکتریکی هسته ، الکترون را درون اتم در ناحیه معینی از فضا نزدیک هسته نگه می .اند شده

مفاهیم موجی در .شود می توانیم بطور دقیق حجمی را مشخص کنیم که این موج در آن محبوس الکترون به عنوان موج نمی

محاسبات مکانیک کوانتومی عمال امکان . توان با استفاده از مکانیک کوانتومی فرمول بندی کرد مورد رفتار الکترون در اتم را می

 .آورد ها را فراهم می تعیین حالتهای معین اتم و تعیین مقدار انرژی مربوط به این حالت

کانیک کالسیک و مکانیک کوانتومی توسط دوبروی فیزیکدان فرانسوی گام مهم در روشن شدن تناقضات بین م

دوبروی کسی بود که این تفکر را که نه تنها فوتونها بلکه تمام ذرات دارای خواص موجی هستند، پیشنهاد و اثبات . برداشته شد

 ]1[کنند بازی میهای اتمی  این خواص با قوانین کالسیکی قابل بیان نیستند، ولی نقش مهمی در پدیده. کرد

که  یگردد زمان یعت نور به قرن هفدهم باز میبحث طب .وقت قبل شروع شد یلیک کوانتوم خیزید فیدر واقع روز جد

وتن یزاک نی، آیسیدان برجسته انگل یاضیکدان و ریزین شخص فیا .ل شده باشدید از ذره تشکیکه نور با وتن استدالل کردین

و مباحثات در باره  .نور،  موج است  ل آورد کهیگنس دلیان هویستیار برجسته کریکدان بسیزیدان و ف یاضیو آن زمان ر.بود

توان به هر دو شکل  یواقع م دست آخر، کشف شد که، در .افتیسال ادامه  399با یتقر یبرا ینور به طور اساس یعت واقعیطب

 . با آن برخورد کرد ک موجیک ذره و ی
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تالش  یاو به سادگ. داد یستم روین روز قرن بین جهت، توسط ماکس پالنک و در اولیاستم، در ین جهش در قرن بیاول

کند، درک  یا از اجسام داغ تابش میکند،  یافت میک فرد از ستارگان دریع شدت تابش که یت را درباره توزین واقعیکرد که ا

منفصل  یانرژ یکه نور شامل واحدها شنهاد کردیماکس پالنک پ  .دیآ یم گسسته یتنها در بسته ها یانرژ د کهیاو فهم. کند

 .کوانتوم را متولد ساخت ین زمان تئورید، و در همینام کوانتوم ن واحد رایاو ا .باشد یاز هم م

س کار یار جوان که در دفتر ثبت اختراعات در سوئیک فرد بسینکرد، به جز  ین موضوع در ابتدا توجهیکس به ا چیه

نکه اثر یامهم تر زها را درک کند، و از همه ین جور چیتواند تمام ا ید که میاو در واقع فهم .ن بودینشتیآلبرت ا یکرد؛ و یم

ده ین ایرا با استفاده از ا یتواند ساختار اتم یکه م متوجه شد لس بور یپس از آن، ن. ردیگ یرا به کار م ، دهین ایک ایفتوالکتر

 .داده ها را به ماده بسط دین ایدر فرانسه ا یس بروکلیبعد لوئ. درک کند

ا یشکل قطعات ماده ه توانند در شکل امواج ب یماده و نور م یدند که هر دویکدانان فهمیزی، ف1729ل سال یدر اوا

ار یموج  بس –  ذره ین دوگانگیا.  دندین ها بخشیبه ا یاتیاضیر ینگر و ماکس بورن معناین شرودیبعدا، ارو. ظاهر شوند یانرژ

 ] 9[.ب بودیعج

 

 متن اصلی مقاله   -9
داللت بر آن  ن آنیادین حرکت ذرات و اصل بنیر عبارت است از مجموعه قوانین تعبیتر در ساده« ک کوانتومیمکان »

ها همواره به  تین کمیا. ماده است یت موجیاز ماه یگسسته دارند که ناش یتیماه یمانند انرژ یکیزیف یها تیدارد که کم

 کیک کوانتوم با مکانیمکان یتفاوت اصل. ر کنندییوسته تغیتوانند به صورت پ یابند و نمی یانتشار م «یمتوال یها بسته »صورت 

 ال دارندیس یانیوسته و جریپ یتیماه یکیزیف یها تی، همه کمکالسیک کیدر مکان. ن نکته نهفته استیدر هم کالسیک

چنان ارتباطات  ک کوانتوم سخن از آنیظاهرا در مکانرد، اما یگ یق مکان و زمان صورت میهمواره از طر یکیزیارتباط فو

 ] 8[.شود یر از مکان و زمان برقرار میغ یق مجراهائیان است که از طریدر م یکیزیف

فیزیک، علم شناخت قوانین طبیعت و عرفان، علم شناخت خداوند از طریق اثبات نظم به کار رفته در با توجه به این که 

  با الهام گرفتن از علم کالم و علم فیزیک.عرفان راه میان بر کشف اسرار هستی استواز طرفی  استقوانین موجود در طبیعت 

یعنی این دو علم به شکلی نو و جدید در هم آمیخته شده تا وجود . گردد اتمی و شیمی مولکولی، وجود خداوند متعال اثبات می

 .دننمای تاییدبّری رحیم را برای این جهان  خالقی حکیم و مد

 [.1/جمعه ]«  یسبح هلل ما فی السماوات و ما فی االرض المک القدوس العزیز الحکیم »

 [.11/اسراء ]    «وان من شیء اال یسبح بحمده ولکن ال تفقهون تسبیحهم» 

نه و زمین، و موجوداتی که بین آن ها هستند، همه او را منزه می دارند و هیچ موجودی  همه ی آسمان های هفت گا »

نیست، مگر آن که با حسش خداوند را منزه می دارد؛ ولی شما تسبیح آن ها را نمی فهمید که او همواره بردبار و آموزنده 

 «.است
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آنان با حقایق موجودات ارتباطی پیدا کرده، با گوش دل، تسبیح  برخی از افراد روشن ضمیر و کسانی که روح و روان

خیال را از پراکندگی و  هقو ، تفکر .ات در برابر فرمان خدا آگاه هستندشنوند و از تسبیح موجود می موجودات را

شود که موجودات  تفکر در نظام هستی باعث محرمیت انسان با عالَم می شود و موجب می.گسیختگی نجات می دهد  افسار

 .عالم اسرار خود را برای انسان بنمایانند

تئوری کوانتوم به یک میدان وحدت یافته . آگاهی و شعور است ، واحد، روح به معنی جوهر یگانه  ، حقیقتدر 

که در پایین سطح ماده هستی، به یک میدان واحد می رسد که غیر قابل تجزیه است و از آن پایین تر  داردکوانتومی اعتقاد 

سان دارای روح و روان و چون ان.است میدان واحد آگاهی عالم وجود روح،همین مقصود من از. نمی توان به تجزیه ماده پرداخت

پس کیهان و همه حیات است پس اگر ما زنده ایم،برای این است که عالم وجود زنده است و اگر ما روح و روان داریم،که داریم،

 .کائنات دارای روح،روان،زندگی ،آگاهی و شعور است

 ( .آنتی تز و کائنات سنتز است ماده روح تز، :در  منطق هگل ) .ماده وجود دارد در مقابل روح یا میدان آگاهی،

نیروهای چهارگانه طبیعت گرانش،الکترومغناطیس،هسته ای قوی و هسته ای ضعیف و نیروهای دیگر مانند بارهای 

 .الکتریکی،حافظه ماده و نیروهای رنگ همه نمود و تظاهر عینی و ملموس و مادی آگاهی یا روح کائنات هستند 

در قرن بیستم ،اندیشه و دیدگاه .ا یک وجود مرده و فاقد آگاهی و حیات می شناختندقرن ها علوم طبیعی،عالم هستی ر

نسبت به جمود  به ویژه فیزیک و اختر شناسی به خاطر تحقیقات عمیقی که خواه ناخواه وارد دنیای متافیزیک می شد، علم،

 .دارد ت از زنده بودن و آگاه بودن آن عالم تغییر کرد و بسیاری از دانشمندان دریافتند که بافت عالم و کیهان حکای

دید علم در باره متافیزیک متحول و دگرگون  در قرن بیستم،ناگهان با ظهورتئوری نسبیت عام توسط آلبرت اینشتین،

ها،دو گانگی  نظریه کوانتوم،به ویژه مکانیک کوانتومی و در سه دهه آخر قرن بیستم پیدایش نظریاتی چون ابر ریسمان . شد

ذره، و وحدت نیروها و یگانگی میدانهای کوانتومی،به معنی واقعی متافیزیک را وارد حیطه علم نموده و مقام و منزلت  موج و

 . گذشته او را به وی بازگرداند

 آیا حیات ما و موجودیت عالم آفریننده ای دارد؟

 چگونه و کیست و از کجا آمده است؟ اگر هست،

در  .شناخته ایمور و آگاهی کیهان و عالم وجود را ثابت کنیم،به طور علمی خدا را اگر بتوانیم به معنی علمی کلمه،شع

اگر اجزاء .اما کل خود مستقل از اجزاء خود است . این اجزاء هستند که کل را می سازند هایی ،مانند انسان و کیهان، سیستم

چون مستقل است و کلیتی غیر از مجموع اجزاء خود دارد،  نات هوشمند است وکیهان و عالم وجود هوشمند باشند،همه کائ

 اگر همه ذرات هستی می شنوند و می بینند و هشیار هستند،.هوشمندی مجموع اجزاء خود است هوشمندی آن درجه ای باالتر از

ندی و هشیاری پس کل عالم وجود نیز از این هشیاری و بصیرت و بینش برخوردار است و تازه نسبت به اجراء خود از هوشم

 . باالتر و مستقل تری نیز برخوردار است
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های ذهنی ،  موید این معنی هستند که علم فیزیک در حال درک عالم به صورت یک کل  در قرن بیستم،  همه تالش

عنوان مفاهیمی که از تئوری نسبیت،کوانتوم و مکملیت درک می شود حاکی از این است که آنچه را که ما به . هماهنگ است

در نظریه سیستم ها .واقعا از هم مستقل نیستند و از درون و برون با هم ارتباط دارند  اشیاء فیزیکی و مستقل تجربه می کنیم،

انسان وقتی به عالم هستی می  . ثابت شده است که دو شیئ وقتی در یک سیستم واقع می شوند یک نظام واحد را می سازند

بنابر این،هیچ یک از ذرات عالم و اشیاء از هم جدا  .ظور،به صورت یک دستگاه و نظام در می آیدنگرد،در اثر اتحاد ناظر و من

 . نیستند و انسان هم مستقل از عالم نیست

امروزه در حوزه فعالیت دانشمندان علوم  آنچه را که قرن ها عارفان به صورت راز به آن می نگریستند و می پرداختند،

های  سی سال از سال ابغه فیزیک قرن بیستم،ن  آلبرت اینشتین، .ا با زبان ریاضی به آن می پردازندطبیعی قرار گرفته و آنه

و .آخر عمر خود را صرف یافتن میدان وحدت یافته طبیعت کرد و خواست میدانی را بیابد که همه نیروها از آن ناشی می شوند

 . ک معادله با همدیگر متحد کندتالش کرد تا بتواند تمام نیروهای چهارگانه فیزیک را با ی

و موفق به انجام .عمرش کفاف این را نداد که همچون نظریه نسبیت آن را پردازش کند، اما به دلیل مشکل بودن کار

اما اکنون تئوری کوانتوم به میدان وحدت یافته کوانتومی رسیده است و بر این باورند که یک میدان وحدت یافته .این کار نشد

 . همه نیروها را با هم متحد می کند(  های مرتعشی از انرژِی بهتر بگوییم ریسمان ) یر اتمیاز ذرات ز

نیرو و سرشت کل هستی است و انسان باید از انرژی فطری خود که ودیعه الهی است به بهترین نحو  ، آگاهی خداوند،

باید ساختار  ، بخواهد روی کره زمین باقی بمانداگر انسان  .برای ترقی،توسعه و سعادتمندی خود در روی زمین استفاده کند

صورت ن در غیر ای.آگاهی پر انرژی خود را برای سازندگی،خالقیت و عشق و فداکاری و اعتالی هستی کالن خود به کار ببرد

 آیا مریخ هم همین سرنوشت را پیدا کرده است؟.نمی تواند تمدن و نژاد خود را حفظ کند

 ؟ از ذرات یا امواج  ؟ ما از چه ساخته شده ایم

باشند، و  یم یمحاسبات کوانتوم یعمل یکاربردهابررسی و پژوهش بر روی قات، دانشمندان در حال ین تحقیدر آخر

ک کوانتوم همه جا در اطراف ما مشغول به کار است و بدون آن، یزیف .هستند یکوانتوم ییجابجا یدر حال تجربه بر رو یحت

 یبدون آن، کس.د زرد استیاست، علف ها سبز هستند، و خورش یبه عنوان مثال چرا آسمان آبح دهد یتواند توض ینم یکس

کنند و آن را در  ید را جذب میاهان نور خورشیع است، و چگونه گیز جامد است و آب مایک میح دهد چرا یتواند توض ینم

 .کنند یل میتبد ییایمیش یبه نام فتوسنتز به انرژ یندیفرا

 شکافیآزمایش دو  -2

 .شود یشناخته م یش دو شکافیکه با نام آزما یشیم به آزمایاندازیب ید نگاهییایحال ب

شوند، آنها  یک میا دو شکاف شلیک شکاف یبه سمت  (مثال توپهای بیس بال را در نظر بگیرید)ذرات ماده  یقتو 

رسند، آن  یم ییا دوتای یک شکاف تکیکه امواج به  یزمان. دهند یل میوار مقابل تشکید یباشد، بر رو یکه رد شکاف م ینوار

که قله ها و  یکنند، در حال یگر اندرکنش میکدی، دو موج با ییا در حالت شکاف دوتایکنند  یجاد میا یک نوار تکیها هم 

 .شوند یم یتداخل یک الگویل یکرده و منجر به تشک یگر را خنثیکدیرسند،  یکه به هم م ییض ها جایحض

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 شیمی ایرانآموزش تمین سمینار هش

 دانشکده  شیمی دانشگاه سمنان، 9312 شهریورماه 7و  6

 
 

 

7 

 

نور  یها ا فوتونیل الکترون ها یاز قب یذرات .بیایید ذرات تشکیل دهنده مواد یعنی الکترونها را در نظر بگیریمحال   

که  یدهند، در حال یل میمانند امواج تشک یتداخل یک الگویشوند  یک میبه سمت دو شکاف شل یوقت. کنند یم یبیکار عج

 د دو نوار مانند ماده درست کنند چرا؟یبا

     باید ذرات الکترون از خود طرحی تداخلی همانند امواج به جا بگذارند؟چرا  

 آیا الکترونها موج هستند؟ 

م خواهد یرود، به دو ن یم یک دو شکافیک تک ذره که به سمت یشوند،  یک میشل یکه به صورت تک یزمان یحت

ک موج یمانند  یتداخل یک الگویکند تا  یخل مها خواهد کرد، و بعد با خودش تدا شکاف یشد، و اقدام به عبور از هر دو

    صورت یریاندازه گ که یاما زمان .یو هم اول یهم دوم: ان هر دو شکاف برودیشود تا از م ین سان موجب میبد.د کندیتول

 . دهد یرخ م یبیز عجیچ ردیگ یم

تنها عمل مشاهده کردن که  .ماده است یه به الگویمربوط به ذره مشاهده شده شب یقبل، الگو یتداخل یبرخالف الگو

شتر یب ین را حتیکه ا یزیچ .ک شکاف برودیشود که ذره تنها از درون  یکدام شکاف انتخاب شده است در واقع موجب م

ارد بار از یلیم 29با یش، که تقرین آزمایمتر مورد استفاده در ا یلیم 1/9با عرض  ین است که شکافیکند ا یم ، ر کنندهیمتح

ک ی یزین است که چیه به این شبیا .تواند در واقع حرکت الکترون را منحرف کند یض تر است، میک الکترون عریکالس قطر

ت مشهور ین امر اصل عدم قطعیل ایدل.، منحرف کندیلومتریهزار ک 29ک دهانه ین عبور از یرا در ح یمتر یک سانتیسنگ 

 . زنبرگ استیها

 یرا شرح م یش دو شکافیک آزمایمشابه در  یتداخل یک الگوین یمحققان در دانشگاه ونگر و یرا، دکتر آنتوان زلیاخ

 یباک"ک یاستفاده کردند که عموم آن را  19 یش با استفاده از الکترون، آن ها از ملکول کربن سیانجام آزما یبه جا. دهند

 199ون بار بزرگتر و حدودا یلیک میک الکترون یبا نسبت به یو تقر. نانومتر است 1با قطرش یبال تقر یباک. خوانند یم "بال

 2با یکه مشهور است و تقر "یان ا ید" یچ دوگانه حلزونیسه با قطر مارپیدر واقع، قطر آن قابل مقا.ن تر استیهزار بار سنگ

اما این  .ردیدر نظر بگ را به عنوان موج یبزرگ یچنان ملکول ها تواند آن یم یکس یقطعا، به سخت. باشد ینانومتر است، م

 .ملکول هم دقیقا چون یک موج رفتار می کند

 می تواند همچون موج رفتار کند؟ها هم  آیا دی ان ای ما انسان

 آیا امواج دیگر نیز می توانند در دی ان ای ما و در نتیجه نسل و آینده ما تاثیر بگذارند؟

 ان ای ما انسانها موسیقی می نوازد؟اصال آیا دی  آیا موسیقی بر دی ان ای تاثیری دارد؟ 

 آیا انرژی افکار و اعمال ما بروی ژنهای ما تاثیر می گذارند؟

 شما چه فکر می کنید؟
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 یدهد، الگو یرون اندرکنش انجام میک الکترون با جهان بیکه  ین نشان داد که زمانیهمچن یش دو شکافیآزما

از دو  یکیم الکترون را در یم تا تالش کنیکن یک آشکارساز استفاده میکه ما از  ینمونه، زمان یبرا .شود ید میناپد یتداخل

م، یده یما مشاهده انجام م ین است که وقتیم ایکن یکه کشف م یزیچ .شود ید میناپد یتداخل یم، الگویشکاف مشاهده کن

 ینه بر هم یها ییجه آشکارا توانایدر نت ک،یک ذره کالسینند  ، ما"کند یانتخاب م"عبور  یاز دو شکاف را برا یکیالکترون 

م، الکترون یکن یآن را مشاهده م یکنند، اما وقت یب میتمام امکانات را ترک یامواج الکترون."کند یم یمخف"اش را  یکوانتوم

راساس ب .ک نقطه بشودیک ذره ماده متمرکز در یش ما بشود، یآزما یکند تا رخداد واقع ین امکان ها را انتخاب میاز ا یکی

مشاهده گر است که  ین آگاهیا ومن،یدان متاخر جان فن ن یاضیگنر متاخر و رینگه ویل ایار مشهور از قبیگفته دانشمندان بس

 .شود یختن مین فرو ریموجب ا

 زنبرگیت هایاصل عدم قطع -3

اطرافمان مورد  یایمشاهدات ما را از دن یت هایزنبرگ محدودیورنر ها یکدان برجسته آلمانیزیف 1721در سال ،  

ت اندازه یتواند بدون عدم قطع یباشد، نم یاز فاصله و تکانه ذره م یک ذره، که محصولیافت که رفتار یاو در. سنجش قرار داد

ز، یار کوچک است، برابر با صفر بعد ممیک عدد بسین ثابت پالنک یا. ک حداقل مقدار متناسب با ثابت پالنکیشود، با  یریگ

ک الکترون ی یقابل صرف نظر کردن است، اما برا یاء مرئیاش ین عدد کوچک برایا. باشد 11د از آن عدد صفر که بع 33بعد 

جه انحراف یر تکانه الکترون و در نتییمتر منجر به تغ یلیم 1/9 ک شکاف با عرض یار کوچک محدود در فضا، گسترش به یبس

 ]7[.شود یرد، میگ یش میعبور از شکاف در پ یکه الکترون در ط یجهت

  χΔ ρχ  
ℏ

 
   

یزنبرگ نشان داد عدم قطعیت در اندازه گیری مکان ذره ، ضرب در عدم قطعیت در سرعت آن ، ضرب در جرم ذره ، ها

همچنین این حد ، به راه و روش اندازه گیری وضعیت و . تواند از عدد معینی که به ثابت پالنک معروف است کمتر شود نمی

 . ایزنبرگ ، خاصیت بنیادین و گریز ناپذیر جهان استاصل عدم قطعیت هسرعت ذره بستگی نداشته و مستقل از 

  Δ χ   χ   
 

 
 

ک الکترون به دو الکترون که به طور همزمان در یرسد  ین است که به نظر میر کننده است ایار متحیکه بس یزیچ

الکترون چنان . زدیر یها طرح م ن شکافیوار پشت اید یرو یتداخل یک الگویشکافد، و  یحال عبور از هر دو شکاف است، م

 .ک قطعه واحد مادهیکند؛ و نه همچون  یدن شدن باشد، رفتار میک موج در حال پراشیکه اگر 

، با استفاده از فرضیه پالنک ، اصل معروف خود را بنام  "ورنر هایزنبرگ" ، دانشمند آلمانی دیگری به نام1721در سال 

برای پیش بینی وضعیت بعدی یک جسم ، باید وضعیت و سرعت کنونی آن را اندازه گیری  .اصل عدم قطعیت تدوین نمود

 . مورد مطالعه قرار دهیمنوربدیهی است برای محاسبه ، باید ذره را در پرتو . نماییم

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D9%88%D8%B1
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اما دقت اندازه گیری . شود خی از امواج نور ، توسط ذره ، پراکنده خواهند شد و در نتیجه وضعیت ذره مشخص میبر

برای تعیین دقیق وضعیت ذره ، باید از نوری با طول . های متوالی نور کمتر است وضعیت یک ذره به ناگزیر از فاصله بین تاج

توانیم  می. توانیم هرقدر که دلمان خواست مقدار نور را کم کنیم نتوم پالنک نمیموج کوتاه استفاده نمود، اما بنا بر فرض کوا

این کوانتوم ذره را متأثر خواهد ساخت و بطور پیش بینی ناپذیری ، سرعت آن را . حداقل از یک کوانتوم نور استفاده کنیم

 .تغییر خواهد داد

تر استفاده  اسبه نماییم، باید از نوری با طول موج کوتاهتر مح از طرف دیگر برای آنکه بتوانیم وضعیت ذره را دقیق

این بدان معناست . نماییم و در این صورت انرژی هر کوانتوم نور افزایش یافته و سرعت ذره ، بیشتر دستخوش تغییر خواهد شد

 .بالعکسشود و  تر اندازه بگیریم، دقت اندازه گیری سرعت آن کمتر می که هرچه بخواهیم مکان ذره را دقیق

 

 فرضیه پالنک -4

که تعداد امواج تابش شده در ثانیه نامحدود است، میزان انرژی  باور داشتند که و جینز ریلیدانشمندان  آلمانی که از آنجا  

توانند به میزان  می امواج الکترومغناطیسیاظهار داشت که  1799در سال  "ماکس پالنک"تابشی نیز نامتناهی خواهد بود  ، 

ه عالوه هر کوانتوم مقدار معینی انرژی ب. پذیرد های معینی بنام کوانتوم انجام می دلخواهی گسیل شوند، اما این گسیل در بسته

𝐄) داراست که رابطه مستقیمی با بسامد موج دارد ، گسیل یک کوانتوم منفرد انرژی باال  یدر فرکانس ها نیبنابرا  .  (    

مقداری معین و دهد،  یابد و میزان انرژیی که جسم از دست می از این رو ، تابش در بسامدهای باال کاهش می. بیشتری نیاز دارد

 .شود متناهی می

 

 ترابطه عدم قطعیت با اصل مکملی -5

 فوتونای در مورد یک ذره مادی مانند  های موجی و ذره دهد که کاربرد همزمان توصیف نشان می اصل مکملی

به عنوان مثال ، اگر . شود م، توصیف دیگر کنار گذاشته میدر صورتی که یکی از این دو توصیف را انتخاب کنی. غیرممکن است

تابش الکترومغناطیسی را به زبان ذرات بیان کنیم و مکان فوتون را در هر لحظه با دقت کامل تعیین کنیم، در آن صورت عدم 

 شود، بی داده می اما از طرف دیگر ، عدم قطعیت در آنچه که به موج فوتون نسبت. قطعیت در مکان و زمان هر دو صفرند

 .خواهد بود ( فرکانسو  طول موج( نهایت بزرگ 

صورت عدم قطعیت در تعیین فرکانس و طول موج صفر بوده  در عوض اگر توصیف موجی را بکار ببریم، در این       

بنابراین یک رابطه بین عدم قطعیت در فرکانس و زمان و نیز بین . هایت خواهد بود ولی عدم قطعیت در مکان و زمان بین

  .کان و طول موج وجود خواهد داشتم

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3+%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3+%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B5%D9%84+%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B5%D9%84+%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B7%D9%88%D9%84+%D9%85%D9%88%D8%AC
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B7%D9%88%D9%84+%D9%85%D9%88%D8%AC
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3
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دم قطعیت در طول موج و ع   ( ΔxΔpو (   عدم قطعیت در فرکانس و زمان  ΔtΔE)به بیان دیگر ، حاصلضرب

 .کاهش خواهد یافت و بر عکس  Δtافزایش یابد،  ΔE مقداری ثابت خواهد بود، یعنی اگر به عنوان مثال( مکان

 

 میکروسکوپ هایزنبرگ -6

با رنگ )اشعه گامای هایزنبرگ برای تعیین موقعیت الکترون میکروسکوپ 

( است به رنگ سبز نشان داده شده)اشعه گامای ورودی . است آبی نشان داده شده

منحرف  θ  پس از برخورد با الکترون به سمت روزنه دید میکروسکوپ با زاویه

اساس  بر. است اشعه گامای منحرف شده به رنگ قرمز نشان داده شده. شود می

و طول موج  θ   اپتیک کالسیک عدم قطعیت در تعین مکان الکترون به زاویه

 .بستگی دارد λ اشعه گاما

هایی که هایزنبرگ برای اصل عدم قطعیت استدالل کرد طرح یک میکروسکوپ ذهنی بود که به عنوان  یکی از روش

کرد که در آن سعی داشت مکان و تکانه یک الکترون را به  او یک آزمایش را تصور. شد گیری از آن استفاده می یک وسیله اندازه

اگر فوتون طول موج کوتاهی داشته باشد، و به همین دلیل تکانه آن باال . گیری نماید شلیک یک فوتون به آن اندازه  وسیله

دفی منحرف خواهد شد و مقدار اما فوتون پس از برخورد در راستایی تصا. گیری کرد توان دقیقاً اندازه باشد، مکان الکترون را می

اگر فوتون طول موج بزرگی داشته باشد و تکانه آن کم باشد، برخورد . نامعین و بزرگی تکانه به الکترون منتقل خواهد کرد

 .تواند تکانه الکترون را چندان آشفته نماید، اما با انحراف چنین فوتونی مکان الکترون نیز به دقت معین نخواهد شد نمی

دهد که مهم نیست طول موج فوتون چقدر باشد، هر چه که باشد حاصل ضرب عدم  االکلنگی نشان می بطهاین را

 ]19[. تگیری مکان و تکانه بزرگتر یا برابر با یک حد معین خواهد بود، که برابر کسری از ثابت پالنگ اس قطعیت در اندازه

را براى هر دو «  ذره»و «  موج»ز، استفاده از هر دو مدل یانگ رتیح شید که چند آزمایرس نظر مى ل قرن حاضر بهیدر اوا

بر روى پراکندگى فوتون  «  کامپتون»ک  و کار ین درباره اثر فتوالکتریشتیطرف، معادله ان کیاز. کند جاب مىیها ا دهینوع از پد

ذرات عمل  انى ازیه به جریار شبیگردد وبس ىمل ین، گسیهاى مجزا و منفصل، با انرژى و اندازه حرکت مع نشان داد که نور در بسته

شدند، آثار تداخل انتشار را که از  ر مىیتصو«  ذرات»صورت  به  ها که همواره گر و در مقابل آن، الکترونیکند، و از طرف د مى

اما  ;بل دارند متقا ریگر تاثیکدیبر « فاز»موجب  اند و به وسته و گستردهیامواج، پ. دادند هاى امواج است، از خود نشان یژگیو

چ راهى براى یرسد ه نظرمى  به. است«  اندازه حرکت»ر متقابل آنها براساس یذرات،گسسته و به مکانى خاص محدودند و تاث

 ن دو مدل، در مدل واحد، وجود نداردیق ایتلف
ل مسأله یوه تحلیدر ش ینیادیرات بنییر موجب تغین دهه اخیک کوانتوم در طول چندیه مکانینظر یتشکل و ارتقا

شه در فعل و انفعاالت یده شعور و اراده ریقات راجر پنروز و استوارت هامروف نشان داد که پدیتحق. دیشعور و اراده گرد

ن ییتب. ن کردییک تبیتمیآلگور یها چوب نظامرتر از آن است که بتوان آن را در چها گسترده یک داشته و مفهوم آن بسیکوانت
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ر یم و بر سرشت غیده را وداع بگوئیچیوتر پیک کامپیر انسان به عنوان یکوانتوم مارا قادر ساخت که تصو کیشعور در حوزه مکان

 .قت انسان بودیدر شناخت حق یزیم که گام بهت انگیک شعور واقف شویتمیآلگور

فراکتال حاکم شود، ساختار  یه کوانتوم بر ما مکشوف مین جهان که به کمک نظریادیبن یها ن خصلتیاز مهمتر یکی

متعدد دال بر فراکتال بودن ساختار  یها نمونهبا توجه به . نده کل استیرنده و نمایبر جهان است که به موجب آن، جزء در برگ

ن یشناخت ذهن از ذهن در ع. ق کلمه استیدق یده فراکتال به معنیک پدیم که شناخت ذهن از ذهن یافتیدر ، یجهان هست

در مکان و  ین ساختار فراکتال صرفا طرحیا. ک بودن پروسه تفکر در انسان استیتمیر آلگوریدال بر غ یحال نشانه محکم

نامکشوف در  یدر ابعاد ینامرئ یرهائیق مسیز در آن دخالت دارند و اجزاء جهان از طرین یست، بلکه ابعاد نامکشوفیزمان ن

دارد که به  یشناخت جهان یاست و کوشش برا ین ساختاریچن یذهن ما هم دارا. گر قرار دارندیارتباط و مجاورت با همد

 .فراکتال برخوردار است یشدت از ساختار

فراکتال قادر است از ابعاد زمان و مکان خارج  ین نوع ساختارهایک کوانتوم با استناد به ایبر مکان یمبتن ینظام فلسف

د یما را از ق یخروج از ابعاد زمان و مکان دست و پا. جستجو کند  تر  متنوع یبا ابعاد بس یشود و ارتباط اجزاء را در جهان

ده، یچیوتر پیک کامپیا ی ین کوکیک ماشیم خود را نه به صورت یتوان ین بار مینخست یکند و برا ین علت و معلول رها میقوان

د به یقت انسان مقیم که حقیکن ینک درک میا. میک درک بنمائیتمیر آلگوریغ یصاحب اراده با تفکر یبلکه به صورت موجود

. خارج از زمان و مکان دارد یشه در ابعادین خصلت انسان که تفکر و تعقل است، ریتر ، عمدهست، و عالوه بر آنیزمان و مکان ن

 یم یما است که در حوزه زمان و مکان تجل یها م، تنها تنه ما و شاخ و برگیسه کنیمقا یم که خود را با درختیاگر مجاز باش

 .میشو یت متصل میدارد و از همان مجراست که به هسته واقع ینامرئ یشه در بعدین ما ریادیقت بنیکند، حق

ر ین نشانه و حجت دال بر اصل غیاست، خود بهتر یت ذهن بشرین محصول فعالیتر یه کوانتوم که عالینظر

را  یقتیپردازند و اگر حق یها م ل دادهیبه تحل ن صورتیک در بهتریتمیآلگور ینظامها. رودیک بودن ذهن به شمار میتمیآلگور

خود تا  ینیاما اگر ذهن انسان از مبدأ غارنش. ستین یقبل یها از داده ینیش نویجز آرا یزیقت چیکنند، آن حق یز کشف مین

ک یرا کشف کرده است که مکان یدیقت جدیقت بوده است، همواره حقیدهنده بزرگ هادرون به دنبال حق حضورش در شتاب

 . شود یدرخشان آن محسوب م یها ان آن از نمونهیپا یب یکوانتوم و تبعات فلسف

به شمار  یذهن انسان یت عالیاز فعال یا ست، بلکه نمونهیک نیزیعلم ف یقبل یها از داده یدیش جدیک کوانتوم آرایمکان

ک کوانتوم با یان، مکانین میدر ا اما. ق ابعاد نامکشوف استیت از طریواقع یرود که هدف آن اتصال به هسته مرکز یم

ن منظر، ین کند و از اییده و دور از تناقض تبیسنج یقت کائنات به نحویقت انسان را در کنار حقیقادر بوده است حق یسربلند

 .است یبه تمام معن یانسان یعلم

ن رو یه ندارد و از ایتکل یبه دل یحت یزیچ چیرا به هیکران و قائم به ذات است، زیحد و مرز و ب یقت مطلق بیحق 

علم خداوند که . شناسد ینم یو مکان یچ گونه حد و مرز زمانیرد، هیگ یسرچشمه م یتعال یقت مطلق که از ذات باریحق

 .گنجد  یت زمان و مکان نمیز در محدودیدارد، ن یو ابد یط بر جهان است و جنبه ازلیمح
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م، و گرنه تقدم و تأخر در ذات یبر یبه کار م« گونه انسان» یزبانم، صرفا یگوئ یکه از تقدم علم خداوند سخن م یوقت 

ها و  زمان یط بر تمامیقت مطلق محیکه رواست، آن است که علم خداوند مانند حق یراه ندارد، لذا تنها سخن یتعال یبار

 : دارد یان میگونه بر ما ب انسان یم به زبانیکه قرآن حک چنان   هاست، دهیپد یها و تمام مکان یتمام

 (11۱: البقره)       .مٌینَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِیوَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَ 

               د یترد ید شد، بید، با صورت خداوند مواجه خواهیآور یو مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر طرف که رو»

 «. کران استیوسعت و علم ب یداراخداوند 

 (38: فاطر)     .مٌ بِذَاتِ الصُّدُورِیبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِیإِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَ

 «. گذرد، آگاه است ید او بر آنچه در دلها میترد یدارد و ب ین آگاهیکه خداوند بر اسرار آسمانها و زم یبه درست» 

 (11: ق)  .دِیحَبْلِ الْوَرِ مِنْ  هِیخَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَوَلَقَدْ 

 «  .میک تریم که نفس او چه وسوسه هایی دارد و ما به او از رگ گردن نزدیم و می دانیدیو ما انسان را آفر» 

ت اراده یفعال یبرا یدانیاو و ظهور م یو ماد یمعنو یش قدرتهایت انسان و افزایحرقت مطلق، آغاز یم در برابر حقیتسل

قت مطلق یم در برابر حقین تسلیجز هم یزیشود، چ یبه دفعات مطرح م« عبد»م تحت عنوان یآنچه که در قرآن حک. اوست

 .خداوند است یها ت و اراده انسان است که  از جلوهیست که سرچشمه حرین

ن یجه اینجاست که نتیکاهد، اما نکته حساس ا یخداوند را م یطیو مح یاز علم ازل یظاهرا بخش یانسانن اراده یا

قت امر، اراده یدر حق. میت مالحظه کرده بودینها یب یت هایاست، درست همانطور که در مورد کم یکرانگیکاهش باز هم ب

علم و اراده  یکرانگیاز ب یا خداوند ندارد، بلکه نشانه یطیمحبا علم  یچ تناقضینه تنها ه یو یت اخالقیانسان و مسئول ینسب

کران خداوند یقت مطلق و اراده بیط اطراف خود ملموس است، اما در برابر حقیعلم و اراده انسان در رابطه با مح. خداوند است

 . میبود ت مالحظه کردهینها ین و بیمع یها تین کمیدر حد صفر است، درست همانطور که در مورد نسبت ب

م که یابی یم نک دریرا ایکند، ز یرت ما را مضاعف میس حین قرآن نفیق آن با موازیها و انطباق دق ن نسبتیبا ا یآشنائ

ز یگر انسان را نید یکند و از سو یم یکران معرفیات بشر را بیاراده و علم خداوند و سلطه او بر ح یم از سوئیچرا قرآن حک

 . کند یم یشناسائ مسئول و صاحب اراده یموجود

شود،  یخداوند مسجل م یطیانسان بدون تناقض با علم مح یزد و اراده نسبیخ یان برمین تناقض از میکه ا یهنگام

نک یاو ا. ستیت است، اما مغرور نینک صاحب اراده و مسئولیاو ا. شود یتر م کیخود نزد یبه فطرت انسان یگریانسان گام د

ان خداوند و یپا یات متعدد، هم بر قدرت بیم در آیکند که چرا قرآن حک یشناسد و درک م یمآدرس خود را در کائنات بهتر 

کند و  یقت مطلق نه تنها انسان را خلع سالح نمیحق یکرانگیاعتراف به ب. دیفرما ید میانسان تأک یاخالق یت هایهم بر مسئول

د فهم یکل.   اوست یاخالق یتهایاو و شروع مسئول ینسبت ین حرین اعتراف نقطه آغازیکشد، بلکه ا یرا به بند نم یروح و
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م که انسان را یمواجه یاتیم با آیقرآن حک یجا -یرا ما در جاین نکته نهفته است، زیز در همیف قرآن نیات شریاز آ یاریبس

ها به  ت انسانیداا عدم هیت یم که هداین نکته هستیگر ناظر اید یکند و از سو یم یمتعدد یف اخالقیمتعهد به انجام تکال

 . دست خداست

شود  ید میآن تأک یشناسد، اما در همه  جا یا مهجورالعقل را مسئول و مکلف نمیوانات و افراد نابالغ و یم حیقرآن حک

. دیآ یبه شمار م ین رو موجود مسئولیر زندگی دارد   و از ایح مسیصواب و تصح یکرد به کارهایرو یکه انسان اراده الزم برا

ز صرفا در اثر اعتراف فعاالنه بر یز نیز است و همان مقدار ناچیقت مطلق ناچیدر برابر حق یهمانند علم انسان ین اراده انسانیاما ا

مصروف کند، نه هر  یتحقق اهداف منطق ید کوشش خود را صرفا برایلذا انسان با. شود یقت مطلق متحقق میحق یکرانگیب

ا اگر ین شعار که گویا. ستیز در حوزه اقتدارات انسان نیل به همه چیرا نیخودخواهانه، ز یو به خصوص نه هدف ها یهدف

تراوش کرده است که  یاست که از ذهن کسان یا فکری، یست تجارتیا شعاریست، یر ممکن نیغ یچ هدفیکند، ه« اراده»انسان 

 . ان قرار دهندیگاه خدایخواهند انسان را در جایم

ابد، به برده ی یفزون یو یآن که قدرت ها یان قرار دهد، به جایگاه خدایخود را در جا ه هرگاه انسانم کیدان ینک میما ا

را « میبه شرط وجود اراده و تصم یقابل حصول بودن هر هدف »لذا ما شعار . گردد یان میشود و عجز کامل او نما یل میتبد

 ] 11[ .میآور یبارز کفر به حساب م یها م و آن را از نشانهیکن یم یکامال نف

بسیاری از فیزیکدانان و فالسفه، مکانیک کوانتومی پرسش هایی  را مطرح کرده که نمی تواند  به اندازه  یده یبه عق

اصل اساسی این چشم انداز، . کافی در چهارچوب سنتی علوم طبیعی،  جهان بینی که برخاسته از قرن هفدهم است، بحث شود

 .است "شعور "و  "ماده" جدایی موضوع  و هدف دانش است، و به عنوان یک نتیجه از یک تضاد  شدید بینامکان 

تنها علل را پیدا می کند ، اما این  ، محقق شعور و آگاهی (در جهان ،ایجاد شده نیست)در فضاهای باالتر کوانتومی 

توصیف خداتعارف به عنوان باالترین اصل و یا انگیزه ، مجموعه توسط فیزیکدانان هنوز درک نشده است، اگر چه در متون م

 -خدا درخشنده  .بیش از حد خود شامل، بدون آغاز و بدون پایان، اما شامل همه علل دیگر است -افته شده یعلت .شده است 

 .نیست ، اما می تواند تنها در جلوه و مظاهر آن مورد مطالعه قرارگیرد گیری  منبع نور، که خودش بی اندازه است و قابل اندازه 

 .بخشی از عناصر مکانیک کالسیک است ،.....انسان و یعنی این جهان خارق العاده، بدن  -خلقت خدا 

روحانی عالم و پیشوای )متعالیه گسترده برهمن  .جهان کوانتومی وارد دنیای ما می شود ، اما فاقد دوگانگی است

سپس به علل و عالئم آن در جهان کوانتومی باالتر پی   .قوانین کوانتومی است  که فیزیکدان  شروع به درک می کند  -(مذهب

او قوانین جهان را به بندگان خود دیکته .  ، که ، صفات خداوند است ، که در حال حاضر مایل اند به دنیای ما وارد شونددمی بر

تابع موج به عنوان . این مورد به دیگران کمک کند، چرا که او همه چیز را  در مورد باال می داند می کند ، ممکن است در

بدون شک، بازتاب درک واقعیت مربوط به یک سطح عمیق تر از بینش   .را بازی می کند  بازتابی از واقعیت فیزیکی، نقش آینه

 . استنور ابدی   و  خدا  واقعیت.است  "تحت الفظی "
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آینه نیمه شفاف به طور (  7:26حکمت، .  )است"بازتابی از نور ابدی، آینه بی لکه از قدرت خدا، تصویر خوبی او"عقل 

خدا خود را در وهله اول از طریق  قانون موسی آشکار کرد ، که نامرئی . می کند همزمان جهان مارا  از فراتر آن متصل و جدا

فقط یک بخش کوچک،  -تمام جهان قریب به اتفاق با روند طوالنی عمر خود  شوداست، اما آن به نظم خاص باالتر منجر می 

تا آنجا که ما در بزرگ .ترمی باشد ، و به دلیل آن است که محکوم به انقراض شده است   محدود، و ًمحدود از چیزی بزرگ

قابل تصور، تقریبا آزاد افزایش یابد، اما  سطح آگاهی می تواند به ارتفاع غیر .، همیشه در سیستم محدود باقی می مانیم  یینما

دراین سیستم هیچ چیز .  که نشان می دهد بدست می آوریم   یفیزیک کوانتوم را ما تنها از هر گونه فرایندهای کامال معنو

 .برای یاد گیری وجود ندارند ، در حالی که همه اجزاء آن جلوه ها هستند

. برگشت  داریم  ، همیشه یک سیستم ترمودینامیکی محدود  وجود دارد جریان فرآیندهای  غیر قابل  در جایی که

حضور آنها .جنبش و حرکت  وجود دارد، آن باید از سه قسمت تشکیل شده باشد ،  شامل مراحل تولد، زندگی و مرگ است

ها با تمام قوانین  این سیستم .نشانه ای از سیستم های محدود  است که در حال مرگ و گسسته شدن  نسبی ویا  قطعی است

با فراموشی .فیزیک، در جهان ما در حال حاضر ، فراتر از ذهن انسان به عنوان نظام منطق بشری و کارآمد شرح داده شده است

حرکت یک طرفه سیستم  رو به پایان، هیچ کس نمی تواند بیرون از این روند باشد، در زمینه  -جشن مرگ شروع می شود 

قوانین فیزیکی ثانویه که  وابسته به ذهن انسان  .هیچ واقعیت عینی فیزیکی ندارد.نظر می گیرند  تحقیقات خود آن را در

 .اوخارج  از زمان خواهد بود. حامل فیزیک کوانتوم اند -هستند 

-این مرز تقسیم  .بااندازه و بی اندازه، آشکار و غیر آشکاریا پنهانی ، کالسیک و کوانتوم   :بنابراین، دو جهان وجود دارد

برای رسیدن به حالت کوانتومی جهان، شما  .همه زندگی انعکاس جهان نامرئی است.امکان اندازه گیری تعریف می شود کد

  د ، از این که  آن فضا و زمان نداربه روش معمول شرح داده شو د دنمی توان .نیاز به پیدا کردن جایگزین یادگیری دارید

 .ات انسان عادی وجود نداردیاخالق یهیچ آغاز و پایانی وجود ندارد، و هیچ اصول اخالق، ثابتهای فیزیکی مشخص نیست 

 .کسی که می تواند آن را بررسی کند -با این حال، یک فیزیکدان وجود دارد  .فیزیک کوانتومی به عنوان یک علم وجود ندارد

به  یک انسان مذهبی، یک عارف، مؤمن (فیزیک کالسیک)از یک ملحد  واو انجام شودبرای این که این سفر از طریق مرز ذهن 

 ] 12[. رسدبو درک شده ،   شده  دگرگون

شریف ترین و نجیب ترین »: آلبرت اینشتین، که علوم پایه اى امروزه، اساس خود را از او دریافت کرده است، می گوید 

هسته و جوانه همه هنرها و هر دانش واقعى در چنین انفعالى نهفته . انفعال عرفانى استانفعالى که بشر قادر به درک آن است، 

با مشاهده عظمت و شکوه )کسى که از این احساس عارى باشد و قابلیت آن را نداشته باشد که محو حیرت و شگفتى . است

ت ادراک ما نیست به واقع موجود است وقوف به این نکته که آن چه در قدر .گردد چنین شخصى مرده اى بیش نیست( هستى

از آن چه که در قدرت ادراک ما نیست، به )و گاه گاه فقط جلوه هایى از این دانش عظیم و زیبایى درخشان آشکار مى گردد 

چنین . و حال آن که ادراک حقیر ما فقط قادر به فهم خشن ترین صور آن مى باشد.( وسیله دانش هاى ما آشکار مى گردد

اگر مفهوم مذهب را از این لحاظ در نظر بگیریم و . و چنین احساسى به نظر من مرکز احساسات مذهبى واقعى مى باشدوقوفى 

 .« منحصرا از این لحاظ، من در شمار کسانى هستم که صاحب عمیق ترین احساسات مذهبى مى باشند

رند، خاصه آن هایى که به فیزیک و ریاضى دانشمندانى که با علوم طبیعت سروکار دا ، به نظر اینشتین، بیش از همه

نامید، به نظر وى، در چنین « مذهب جهانى »ریشه آن چه اینشتین . مى پردازند، مى توانند این انفعاالت عرفانى را درک کنند
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تجربه مذهبى جهانى شریف ترین و قوى ترین تجربه و احساسى است که ممکن است از تجسس علمى . مطالعاتى وجود دارد

 . « میق هویدا گرددع

این اعتقاد که موازین صاحب ارزش براى جهان هستى همگى منطقى مى باشند، یعنى عقل قادر به »: در ادامه مى گوید

امروزه براى من قابل تصور نیست که دانشمندى واقعى وجود داشته باشد . ادراک آن ها است، به واقع جزو حیطه مذهب است

زیرا عبارات با بهترین وجه، مقاصد  ;براى توضیح این عبارات، شرح مفصلى الزم نیست  .نباشد که از چنین ایمانى برخوردار

تفکیک علم از ارزش ها و بایدها و شایدها از واقعیات آن چنان که هستند به هیچ وجه . دانش و دانشمند را آشکار مى سازد

. .همه بایدها و شایدها امور اعتبارى و بى اساسى مى باشد اثبات کننده این مدعا نیست که ارزش ها و معنویات و به طور کلى

» [13[ 

حس عرفانی زیباترین احساسی است که می توان به آن . احساس مذهبی آفرینش شاه کلید تحقیقات علمی است»

شکوه و کسی که دارای این حس نیست، نمی تواند در برابر عظمت و . هنرها و علوم حقیقی است هاین حس گهواره هم. رسید

 ]11 . [جالل خداوند دچار حیرت نشود، گویی مرده است و شمعی است خاموش

 

 نتیجه گیری  -7

اما .  آن چه  که  در مورد او و حتی در مورد روند خلقت می توانیم بدانیم ، محدود می شود عالی بودن خداوند در واقع به

هنوز هم بیشتر آن چه که او برای  ما آشکار کرده است، ازطریق جهان طبیعی وجود دارد، به طوری که توسط  علم مدرن، و 

اما علم هنوز هم مفید .  و گم شده  در ابدیت است انسان موجودی گم شده در این زمین.  کتاب آسمانی بررسی می شود نیز 

جدای از مزایای عملی دانش،آن می تواند به ما چیزهایی در مورد  مراقبت از قدر وارزش خدا، قدرت، عظمت، و عشق به . است

ی را اذعان بی به آن غیر ممکن می نمود و در نهایت می توان این حقیقت عال او را نشان دهد که در غیر این صورت دستیا

او، قلب خود را به ما می دهد و حقیقتاً ایمان فراتر از  ، دست خود را به ما نشان می دهد؛ در ایمان داشت که  در خلقت خدا

 ]1۱[ علم است

حال اگر تک به تک .ای به سوی غیر خود راهنماست نشانه است و هر نشانه« اسم»تعلیم داده است که به ما دین اسالم 

است که غیر خود را نشان   دهند، پس کل جهان هستی نیز یک نشانه ای هستند که غیر خود را نشان می اجزای جهان نشانه

جود آید، بیانگر وجودی هستند که خود علت العلل است و تواند بدون علت و عامل به و یعنی اگر کل عالم هستی نمی. دهد می

اگر همه ضعیف هستند، نشان از یک قوی  –اگر همه فانی هستند، نشان از یک باقی دارند  –خواهد  عاملی برای وجودش نمی

نیاز همگان  ، به واسطهاگر همه نیازمند به غیر هستند، نشان از وجودی غنی و بی نیاز دارد که  –دارد که ضعفی بر او راه نیابد 

 ]11 [. و کمال مطلق دارد... پس جهان خلقت و مخلوقات، همه نشان از خالق حکیم و علیم و قادر و حی . را بر طرف نماید
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دانشمندان و فیلسوفان علم پذیرفته اند که به دلیل وجود برخی محدودیت های ذاتی در علم، نمی توانیم  هتقریباً هم

 .طبیعت از راه علم پاسخ داده شوند هپرسش های ما دربار هباشیم که همانتظار داشته 

باید توجه :چنین می گوید« علم مَداری»نیکوالس رشر فیلسوف مشهور معاصر ضمن ردّ دیدگاه های افراطی مانند 

شیمی، زیست شناسی، کنیم که معرفت علمی، تنها یکی از انواع معرفت ها است،  ما هر اندازه هم که افق دانش های فیزیک، 

انسان و شئون او باقی می مانند که بغرنج تر از آنند که با  هروان شناسی را بسط دهیم مالحظه می کنیم هنوز مسائلی دربار

است بلکه بدان سبب است که این گونه  خود ناتوان هر محدودداین نه از آن رو است که علم .ابزارهای علمی، حل شدنی باشند

 ]19 [ .از قلمرو علم بیرون اند اساساً ، مسائل

مانند ]تبیین مفاهیمی با سرشت کامالً متفاوت  هخاص خود، محدود است و از این رو نمی تواند از عهد هعلم به عرص 

. اگرچه علم در قلمروی خود بسیار قدرتمند است اما این قلمرو کامالً محدود است. برآید[ زیبایی، شعور، اختیار و اندیشه

آنها از کجا پدید آمده اند و »:  که این هعملکرد واقعیِ قوانینِ فیزیکی اظهار نظر کند اما دربار هآنکه می تواند دربار فیزیک با

باید براساس معیاری که در خارج از قلمروفیزیک قرار دارد  ، این گونه مسائل. ، چیزی نمی گوید«اینکه اساساً چرا وجود دارند؟

ه باید تأکید کنم که محدودیت های حاکم بر آنچه علم می تواند بدان دست یابد چیزی نیست که بر این نکت. حل و فصل شوند

تحت تأثیر پیشرفت های علمی و فناورانه باشد چراکه ماهیت علم به گونه ای است که این محدودیت ها را ایجاب می کند و با 

هش هایی که به بنیادها و مبانی علم مربوط می شوند ورای اصوالً پژو. پیشرفت های علمی در آینده برطرف شدنی نخواهند بود

 ]18. [. علم جای دارند هحوز

ننده نظم در یک خالق آفریوجود . ردیگ یشتر مورد توجه قرار میشتر و بید دانشمندان به مسئله وجود خالق بیامروزه د

 یدعوت م یخداشناس یاز راه ها یکیعت به عنوان یباشد و اسالم همواره ما را به شناخت طب یات اسالم میهیعت از بدیطب

از  ید به ذات برخیتوان یچ گاه نمیما روشن کرده که شما ه یعت براین در کنار دعوت ما به شناخت طبین دیالبته هم. کند

ذات م یتوان یچ گاه نمین مدعاست که ما هیبرا یزنبرگ گواهیت هایرسد اصل عدم قطع یلذا به نظر م. د یده ها برسیپد

 ]17 [.میعت را درک کنیطب

ر قابل انکار در اثبات یغ بیانی، ن یا. جز ذهن انسان نبوده است یزیه کوانتوم چیشرفت نظریدر پ یمحرکه اصل یروین

در جهان وجود ندارد و نخواهد داشت، که بتواند در  یوتریچ کامپید هیترد یب. ک مغز انسان استیتمیر آلگوریت غیماه

  د دستیمشکل و شا یکه کشف ابعاد ناشناخته امر یبه درست. ستیباشد که خود قادر به مشاهده آنها ن یابعاد یجستجو

د در درجه یابعاد ناشناخته است، با یاگر انسان در جستجو. ن کار وجود داردیا یز برایبر ن انیک راه میاست، اما  یافتنین

 یاست که در شعور و یر محدودیز فراتر از تصوید انسان نت خویش بنگرد تا معلوم شود که واقعیشتن خوینخست در خو

 .منعکس است

کرده است، اما  یق ذهن خود معرفیاست که از طر یقت به دنبال کشف ذراتیه حقیتوج یبرا یبه هر حال انسان امروز

نده فراتر یآ یمقدورات فنن و یقابل تصور امروز یطلبد که بعضا از مقدورات فن یر متعارف را میغ یزاتیاثبات وجود آنها تجه

ن ابعاد ناشناخته یناشناخته است که هرگز آنها را مشاهده نکرده است، اما ا ین به دنبال کشف ابعادیهمچن یانسان کنون. است

تفنن  ین ابعاد نامکشوف برایاثبات وجود ا. دارد یر عادیغ یداتیاز به تمهیز نیاند، و اثبات وجود آنها ن از ذهن او سربرآورده

 یا ذهن فعال او گهواره یبرند و برا یدارد، فراتر م ینیماش یتین ابعاد انسان را از محدوده زمان و مکان که ماهیست، بلکه این
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 یورت  مصدر این  .متعارف فراهم می کنند که بتواند با گذشته و حال و آینده به طور همزمان تعامل کند ریغ یمرکب از ابعاد

ر دست خود را در یبرخوردار شود که خود و افراد ز یمرتفع بر خود و جهان اطراف خود بنگرد و از چنان قدرت یا تواند از نقطه
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