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 ه مفهوم ماد  
 در فلسفه و علم 

 
  The concept of matter in Philosophy and Science  

 

  :چکیده

  اندیشه ترین مسائل در تاریخ یکی از اصلی فضا، مفهوم زمان و چون مفهوم ، هم مفهوم مادّه و چیستی آن

در )قبل سقراط تا عصر حاضر ااز مه ی مفهوم مادّ های مختلفی در باره . نظریه باشد و می  انسان بوده

  ، ند. برای مثالاشده  بیان  (از جانب علم فیزیکویژه  به های اخیر  هند قدیم و در قرن   و  ، چینباستان  یونان

  کوچک   نهایت زیاد واجزاء بیمعتقد بود ماده از    شش قرن پیش از میالد   جانیسم درهند هاویرا یا  امکتب م

 (. یونان  گرائی درمکتب اتم  از پیشقرن نزدیک به دو ) تشکیل شده است و فاقد فرم غیرقابل تقسیم و

  آوردهای دست های علمیـ  صنعتی قرن نوزدهم و  با پیشرفت ویژه  های اخیر به در طول قرن  که    یانظریه 

صل از شناخت عملکرد متفاوت مادّه در اوار حقرن بیستم تحول اساسی یافت، تحولی جهش  شگرف

،  جستجوو    اندیشه   هزاران سال  رسد که ما در قرن حاضر، یعنی پس ازنظر می اشکال و ابعاد گوناگون. به 

   هستیم. (بخش کیهان، هستی خالء کوانتوی ه نامب ) عالم المواد به چیزی به نام مادّه  یابیدست  در آستانه

و سپس مادّه و مسئله چیستی   پرداختهبه تاریخچه مفهوم مادّه  یگفتار پیش خواهم پس از در این مقاله می 

های علمی همگرائی  و در پایان با بیان آخرین یافته  نموده  آن را از دیدگاه دانش فلسفه و علم فیزیک بررسی

 مفهوم مادّه را نشان دهم. فلسفه و فیزیک در 

 

 :گفتارپیش 

  :تفکیک واژه ماده از مادّه

تواند بچه بزاید  معنای جنس. جنسی از جانوران که می واژه ماده )بدون تشدید( یک کلمه فارسی است به 

 یا تخم بگذارد.

چیزی است که جرم معنای هر  باشد. مادّه به واژه مادّه )با تشدید( یک کلمه عربی است و جمع آن مواد می

 .   داریممد نظر  را مفهوم مادّه )با تشدید( مقالهدر این ما کند. دارد و فضائی را اشغال می

ساختمانی و تنه درخت.   معنای چوب، چوبِ شود به " نامیده می  materiaدر التین "ماتِریا مادّه  واژه

معنای َرِحم،  " به matrixمعنای مادر و از کلمه "ماتریس " به materماتِریا مشتق شده از کلمه "ماتِر 

 پیدا نموده است. نیز ِزهدان است. واژه "ماتِریا" در طول زمان معناهائی مانند شیئ، چیز و موضوع را 

 

فیزیک مشاهده    علمِ   ی ازقانون این واژه در هیچ    !ندارد   واژه مادّه یک مقوله علمی نیست و تعریف نظری

شود که  به همه آن چیزهائی گفته می  ،در علوم طبیعی ، بطور کلیفیزیکعلم شود. مادّه در نمی 

"پیدایش جهان ـ پیش از  مقالهموضوعیت فیزیکی دارند. "مادّه چگونه بدنیا آمد؟" پرسشی است که در 

    کنم. نظر میجا از پرداختن به آن صرف بحث نمودم و در این  ۱مهبانگ چه بود؟ و مهبانگ در کجا بود؟"

         . مقدار مادّه یا جرم یک کمیت مرسوم است  از زمان نیوتن برای "مقدار مادّه"استفاده ازمقوله جرم 

 ـ۱ـ



       ارد.علوم طبیعی حضور د علم فیزیک و  شود. مقوله جرم بعکس واژه مادّه در قوانین  فیزیکی محسوب می 

  

 : دّهنکاتی کلی در بارۀ مفهوم ما

ها بسیار بزرگتر یا بسیار کوچکتر از آنی بودیم که  آدماید که اگر ما آیا تاکنون به این مطلب فکر کرده

اگر به اندازه خورشید و یا به اندازه یک الکترون   ،برای مثال ؟د نموهان برایمان چگونه میکیهستیم 

  .بودیم

ـ فرض کنیم ما بزرگی خورشید را داریم. یعنی،، بیش از یک میلیون برابر زمین بزرگ هستیم. و  ۱

دستگاه   سرعت عملکرد   میلیارد سال، و  ۹طول عمر خورشید را داریم، یعنی حدود  چنین فرض کنیم ما  هم 

هان را نوع دیگری یکچنان وضعیتی ما    یک  شک درد. بی بو  رها کندتکمیت   ادراک ما نیز متناسب با این 

آمدند و صبحگاهی می ها و ثوابت مانند ِمه  سیاره  ؛نمود ثبات می برایمان بسیار بی   گیتی  :دیم کرمشاهده می

 نسبت به دیگری جای خاصی نداشت.  یکرفتند و هیچ می

دستگاه ادراک ماست. عمل  و سرعت    کوتاه  خاطر طول عمرنماید به نسبتا پایدار می  نهان برایماکیکه  این 

  و  مانند هندسه اقلیدسی ،های علمیمدل  با یاریرا  جهان اطراف خود توانستیم نمی ما اگر چنین نبود 

دست به کشفیات و اختراعات  ردهکها اطمینان حاصل از صحت آن  کنیم و تشریح (و ... فیزیک نیوتنی

ی  که طبیعت آن نه کالسیک را داشتیم در محیطی توان زندگی اگر ما ،محال بر فرض  در مقابل و بزنیم.

 ی نیاز   کهآن بی   ،تیمیافدرمیفیزیک نسبیت و شیوه کار با آن را    ود کهنممی الزم    بلکه نسبیتی بود   )نیوتنی(

پاسخ به این پرسش  د؟  ما باشمطلوب    توانست می   آیا چنان حالتیاما  .  شیمداشته با  نیوتن  و  اقلیدس، گالیله  به

 .از وضعیت کنونی ما دشوار است 

نبودیم، یعنی حدود سه میلیاردم از الکترون ی ها خیلی بزرگتر از یک ذرهـ حال تصور کنیم، ما آدم۲

متر، و عمر الکترون را داشتیم، یعنی حدود هزار میلیارد میلیارد سال، و دستگاه  یک میلیاردم سانتی 

مادون   ن وضعیتی ذرات ا در یک چنآیا ما کرد. تر کار می ها ظریف به نسبت این کمیت  ن نیزماادراک

آیا    ؟اند بدون مکث در جنب و جوش   کردیم کهمشاهده می  ایذره حالت موجی ـ    در  را  ها )دنیا کوانتوم(اتم 

ها، ها و مزون ها را طوالنی و ذرات دیگر، مانند میون ها و فوتون ها مانند پروتون عمر بعضی از آن ما 

 بدون اقلیدس،)یم قوانین دنیای خود را بود ناچار  ین وضعیتچناما در  شک؟ بی یافتیم را کوتاه در می

 جنب نظریه نسبیت   کره خاکی  نانشدیم که فیزیکداشاید هم متوجه می   .ریمیگکشف و بکار  (نیوتن  گالیله و

یافتیم که تصور  و درمی ند دار ذرات بنیادی" مدل استاندارد " نظریه کوانتوم با مرکزیت  ای به نامنظریه 

حتی مفهوم مناسبی هم برای    و  است   قابل تجسسم  دشوار  بسیار  هاآن برای    ما  ایذره   ـ  حالت دوگانه موجی

 را  علت این امر بدرستیها آن  شدیم کهشاید متوجه می  و باز در زبان خود ندارند  ما یحالت دوگانه بیان 

شان در آن شرایطی که دستگاه ادراک ،د انند می خود  خاص  محیط زیست  در شانتکامل شرایط ناشی از

شان در مورد معکوس   بنوعی  ها با مسائلی درگیرهستند کهکردیم که آنیعنی، درک میگرفته است.  شکل

بدون   ، به اصطالح دنیای کالسیک، هااتم از دنیای فوق  توانستیم نمی  نیز ما خود ما صادق است. چرا که

و    پونگتجسم بزرگی چیزی به اندازه توپ پینگ   ،برای مثال  .یمه باشداشت  یاطالع   ترینکوچک پژوهش  

بایستی دست برای مطلع شدن از دنیای ماکروسکپی می ما    تردید دشوار بود. بی   بسیار  مانبرایخواص آن  

اقلیدس، گالیه و نیوتن را   کسانی مانند  الزم بود  و  زدیممی  ایوسیع، همه جانبه و پرهزینه به تحقیقات 

           داشتیم.

  ۱۰–۲۲در ابعاد غیرقابل تصور کوچک، کمتر از :دارد  مادّه وسیعبسیار  دامنهنکات ذکر شده نشان از 

ذره و غیرقابل تصور بزرگ،   یک متر، یعنی کمتر از یک ده هزارم از یک میلیارد میلیاردم متر برای

هان در حال حاضر،  کی شعاع  عنوانبه   متر، یعنی بیش از صد میلیون میلیارد میلیارد متر ۲۶۱۰بیشتر از 

 میلیارد سال نوری.                                        ۱۳،۸برابر با  

 

ه یک مقوله  کنیم. این واژه نیز مانند واژه مادّ های مختلف استفاده میتذکر: ما از واژه ذّره در عرصه 

است و در هیچ فرمول ریاضی علم فیزیک  علمی نیست. به این معنا که واژه ذره فاقد یک تعریف نظری  

  شود.مشاهده نمی 

 ـ۲ـ



 : هتاریچه مفهوم ماد  

 باشد. همواره مورد بحث و منقاشه بوده و هنوز هم می  ه در طول هزاران سال گذشتهمفهوم مادّ 

گرفته  شکل  arche  ،Urstoffه اولیه  هان از یک مادّ کیبر این باور بودند که همه چیز در  پیشاسقراطییان  

طالس  ه اولیه برای. مادّ بود  و در دسترس ای که تجربی به شکل گسترده قابل مالحظههاست. از مادّ 

Thales ( ۶۲۴ـ  ۵۴۶ ،یفیلسوف یونان  )برای آناکسیمنس آبپیش از میالد ،Anaximenes (  فیلسوف

  ۴۶۰  ،فیلسوف دوران باستان)  Heraklit)هوا( و برای هراکلیت    بادپیش از میالد(    ۵۸۵ـ    ۵۲۵  ،یونانی

)ایالت( فارس   Satrapieساتراپی  که آن زمان جزو Ephesosپیش از میالد( متولد افِسوس  ۵۲۰ـ 

 بود.   آتششد محسوب می (آسیای صغیر)

به این خاطر  هوایا  بادر نیست. وبه این دلیل که حیات بدون آب قابل تصآب  :اما چرا آب، باد و آتش؟

شود. هراکلیت  به این دلیل که از انبساط هوا آتش حاصل می  آتشخره، و  صکه از انقباض آن آب، سنگ و  

در  حاکم است.( Werden und Vergehen) ‘اصل شدن و نابود شدن’ هانکیمعتقد بود که در 

 آید.  وجود می اولیه است که از آن همه چیز به ه همان مادّ ( Weltfeuer)هانی کیشناسی او آتش کیهان 

نیمه دوم   ،پرداز موسیقی و فیلسوف یونانی مکتب فیثاغورثینظریه  ،دانریاضی ) Hippasosهیپاسوس 

هان است. و باالخره  کی ه اولیه قرن ششم تا نیمه قرن اول پنجم پیش از میالد( نیز معتقد بود که آتش مادّ 

ه اولیه  پیش از میالد( بر این نظر بود که مادّ  ۴۹۵ـ ۴۳۵ ،فیلسوف یونانی) Empedoklesامپدوکلس 

 که بستر زایش است.  دلیلاین به خاک د. باشمی ( خاک آب، باد، آتش و ) عنصر ۴شامل 

 

که اشیاء مشاهده از این است عبارت  بود  پرسشی که در این مقطع برای فیلسوفان پیشاسقراطی مطرح

اند. طالس، آناکسیمنس و هراکلیت معتقد بودند که همه اشیاء  ه اولیه تشکیل شده شده به چه نسبتی از مادّ 

  ۵۲۰/ ۵۱۵ـ ۴۵۵⁄۴۶۰ ،فیلسوف یونانی) Parmenidesآیند. پارمنیدس دست میه اولیه به از تبدیل مادّ 

نماید حاصل  چه متغییر می دانست. به گمان او آن پیش از میالد( باالترین اصل را تغییرناپذیری هستنده می

وجود ندارد. به این خاطر که فکر آدمی تنها معطوف    هیچچنین معتقد بود که  از درک ناقص ماست. او هم 

عنصر نامبرده را  ۴قابل تصور نیست. امپدوکلس خالء همین دلیل است و به( Seiendes)به هستنده 

 کرد.        نامتغییر و اشیاء تجربی مشاهده شده را مخلوطی از این عناصر تعبیر می 

پیش از میالد(  ۵۳۴ـ ۴۶۷به روایتی  ۵۰۰⁄۴۹۹ـ ۴۲۸ ،فیلسوف یونانی) Anaxagoresآناکساغورث 

نهایت عنصر بلکه بی   ۴نظری مشابه نظر امپدوکلس داشت. با این تفاوت که او تعداد عناصر اولیه را نه  

شد اصل می   ۴ای را که شامل  کرد. آناکساغورث در وساطت میان هراکلیت و پارامنیدس نظریه تصور می 

ـ هر چیزی در آن سهم  ۲ـ در آغاز همه چیز باهم مخلوط بود.  ۱ودند از:  اصل عبارت ب  ۴ارائه نمود. این  

وجود  ـ هیچ چیزی از هیچ به ۴ای که غیرقابل تقسیم باشد وجود نداشت.  ـ در آن هیچ ذره ۳خود را داشت.  

پیش از میالد( اما بر خالف  ۶۱۰ـ  ۵۴۶ ،فیلسوف یونانی) Anaximanderآید. آناکسیماندر نمی 

نظر داشت.   Aperion  آپریونآناکساغورث تنها به یک عنصر، یک عنصر فرضی ناشناخته شده، به نام  

نهایت  نهایت زیاد موجود است و از نظر زمانی و مکانی نامحدود و بی او معتقد بود که آپریون به مقدار بی

 زیاد قابل تقسیم است.  

پیش از میالد(    ۴۶۰⁄۴۵۹ـ    ۳۷۱⁄۳۷۰از آخرین فیلسوفان ماقبل سقراط )  Demokritمکریت  د   ،در مقابل

ه تنها تا  فیلسوف یونانی قرن پنجم پیش از میالد( بر این نظر بودند که مادّ ) Leukippو معلم او لُئوکیپ 

گذاشتند. این دو، بعکس بنیان گرائی در یونان را ترتیب مکتب اتم این ها به حد معینی قابل تقسیم است. ان

، ست. لئوکیپ و دمکریت کوچکترین اجزاء را اتمنینهایت قابل تقسیم  ه بیآناکسیماندر، معتقد بودند که مادّ 

ها  های گوناگون اتم توان از طریق چینشمی ها بر این نظر بودند که نامیدند. آن  ،غیرقابل تقسیم به معنای

  یافت.دست  یحّسی و روان به تمامی اشیاء موجود و حتی درک

گرائی تا حدود زیادی به فراموشی سپرده شد. یکی از نادر کسانی بعد از لئوکیب و دمکریت مکتب اتم 

گرائی توجه کرد و تا حدی هم آن را توسعه داد که نزدیک نیم قرن پس از مرگ دمکریت به مکتب اتم 

بود. اپیکور از جمله بر این نظر بود که   (پیش از میالد  ۳۴۱ـ ۲۷۱ ،فیلسوف یونانی) Epikurاپیکور 

 یافت.شوند دست لکول نامیده می وها به ساختارهائی که اکنون م توان با ترکیب اتم می

     ـ۳ـ 



در   .ه اولیه افتادند ، به فکر طرح انتزاعی مادّ باوراندوگانه وف به  پس از پیشاسقراطییان فیلسوفانی، معر

پیش از میالد( و ارسطو   ۴۲۸⁄ ۴۲۷ـ ۳۴۷⁄۳۴۸ ،فیلسوف یونانی) Platonدرجه اول افالطون 

Aristoteles (۳۸۴ـ  ۳۲۲ ،فیلسوف یونانی  .)پیش از میالد 

 

  ایده کند و معتقد است خورا متاثر از تصور می ه اولیه را مادّ  Chora" خورامقوله آبستراکت "  افالطون

معنای جا، منطقه، زمین و  آید. )خورا در زبان یونانی به به شکل اشیاء قابل درک توسط حواس درمی

 :۲کند هان را این چنین توصیف می کیپیدایش  Timaios( افالطون در دیالوگ تیمائوس  .باشد فضا می

 

زند تا از آن  ه نامنظم اولیه "خورا" می دهی مادّ نیکوکار، دست به نظم ، آفریننده Demiurg دمیورگ 

ها تبعیت و همه چیزهای جسمانی را شبیه  کائنات و هر آنچه هست را فرم دهد. دمیورگ از دنیای ایده 

ها داند. او معتقد است همه آن ظاهر واقعی می ند. افالطون اشیاء قابل ادراک حّسی را به داایده ابدی می 

از "خورا"  اِترگیری آب، باد، آتش، خاک و اند. افالطون دخالت دمیورگ را عامل شکلتنها سایه ایده

ای که سنگ بنای تمامی اشیاء محسوب شده و نهایتا از ذرات کوچک با فرم هندسی  داند. اجسام پنجگانه می

       اند.ضالع، تشکیل شدهاالمثلث با اضالع مساوی، مثلث متساوی 

 داند.       ون عامل حرکت را روح، روح جهانی، آفریده شده به دست دمیورگ می افالط

دهند، افالطون اولین کسی است که با طرح نظریه ایده، کیفیت تازه و سرنوشت  شواهد تاریخی نشان می 

جا اینداند. در ها می ها را از آِن دنیای ایدهای که واقعیت کند. نظریه می  اندیشهسازی را وارد صحنه 

مطرح و  و یا هرکس دیگری ای از جانب افالطون توان این پرسش را مطرح کرد: اگر چنان نظریه می

هزار ساله و فجایع بیشمار در طول ین های چند های فکری، کشمکششد، آیا باز کژروی پیگیری نمی 

مکریت و اپیکور ادامه پیوستند؟ به بیان دیگر، اگر راه لئوکیپ، د وقوع می های مختلف به تاریخ تحت نام 

خورد؟ پاسخ هرچه باشد الزم است گفته شود که افالطون  دیگری رقم نمی  ه یافت تاریخ انسان بگون می

اندیشده است. او در تیمائوس به مطلبی  چه او آن را دمیورگ )آفریننده( نامیده چگونه می خود در مورد آن

شود. عد از او، عمدا یا سهوا، نادیده گرفته می اهمیت است، مطلبی که ب حائزکند که بسیار اشاره می

 نویسد: داند. او میافالطون دمیورگ را یک سوداگری بیش نمی 

‹‹آفریننده و بانی این جهان را تعیین کردن کار دشواری است و نمایاندن آن برای همگان، در صورت 

 ۲››.مشخص شدنش، ناممکن است 

 

را مادّه اولیه   Hyle" هیولی پذیر است بود. او مقوله آبستراکت " معتقد به فرم و چیزی که فرم  ارسطو

آید. )هایل می   قابل درک توسط حواس در  دانسته و بر این نظر است که هیولی متاثر از فرم به شکل اشیاءِ 

توان با فرم دادنش چیزی از آن معنای چوب است که میهای فارسی "هیوال، در زبان یونانی به در نوشته 

سیاستمدار، )  Ciceros  Marcus Tulliusساخت(. هیولی در ترجمه التین مارکوس توللیوس کیِکرو

نامیده شده است. مفهومی   materia ماتِریاپیش از میالد(  ۱۰۶ـ ۴۳ ،فیلسوف و سخنور معروف رومی

شود. ارسطو معتقد است مادّه گفته می  Materieو در آلمانی ماتِری  matterکه در انگلیسی به آن ماتر 

گردد. مادّه را سبب می  materia secundaپذیریش مادّه ثانوی فرم و با فرم بی  materia primaاولیه 

تواند به مثابه مادّه اولیه برای مادّه مرکب بعدی تلقی گردد و الی آخر. از نگاه ارسطو واقعیت  ثانوی می 

 یعنی مادّه فرم داده شده. 

 پذیرفت:ارسطو به دو دلیل نظریه پیشاسقراطییان را نمی 

 ها تنها به معدود عناصر اولیه و خاطر باور آن ـ به ۱

 گیری عناصر اولیه مورد نظرشان.  ل ها به چگونگی شکـ به دلیل نپرداختن آن ۲

آورد. او معتقد به یک اصل یا رابطه  ه اولیه بحساب نمی عنوان مادّ ارسطو آب، باد، آتش و خاک را به 

باشد. ه توسط فرم قابل تشخیص می شود". او بر این نظر بود که مادّ حاصل می  yاز    xگوید: "است که می

او جسم و روان را نه دو ذات کامال دهد. رابطه جسم ـ روان نیز توسعه میه ـ فرم را به ارسطو مدل مادّ 

    . داند مستقل نامتجانس بلکه متمم یکدیگر می 
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عنصری امپدوکلس به ایجاد رابطه میان عناصر آب، باد، آتش و   ۴ارسطو در راستای توسعه نظریه 

پردازد. بدین شکل که عنصر خاک را سرد های "گرم و سرد" و "خشک و مرطوب" می خاک با کیفیت 

کند. ارسطو و خشک، آب را سرد و مرطوب، باد را مرطوب و گرم و آتش را گرم و خشک توصیف می 

دهد. چنین عناصر ذکر شده را نسبت به وزنشان در سطوح کروی مختلف با مرکزیتی مشترک قرار میهم 

اند ن که جملگی توسط گنبد سماوی )اتر( احاطه شدهاز پائین به باال: خاک، آب، باد و فضای روشن آسما

عنصر امپدوکلس اضافه  ۴عنوان عنصر پنجم به و باالتر از آن دیگر چیزی نیست. ارسطو اتر را به 

را تابع    حرکتکند. او با طرح نظریه سطوح مختلف برای عناصر نسبت به وزنشان عمال دینامیک و  می

های  جرم با  شخص اما، از دو جسم در یک ارتفاع مبرای مثال شت داند. ارسطو باور داوزن اجسام می 

قرن    ۲۰کند. مطلبی که گالیله آن را حدود  تر است زودتر با زمین برخورد میکه سنگین   یمتفاوت آن یک

 بعد نادرست ارزیابی نمود.  

اشاعه فراوانی پیدا ویژه به برکت آثار و پرآوازگی ارسطو عنصری امپدوکلس از جمله و به  ۴نظریه 

 سال، یعنی تا اواخر قرون  ۲۰۰۰کند و با گذشت زمان تبدیل به یک نظریه غالب گشته و حدود می

یک ه را با  تاریخچه مفهوم مادّ   یمتوانمی   ما  ماند. معنای این گفته آن است که، به قوت خود باقی مییوسط

. هیمعلوم تجربی پا به عرصه وجود می گذارد ادامه د  ی کهاز دوران (قرن ۲۰ احدود )  زمانی جهش

مقطع  در همین    قیقاشود. د ها از طریق آزمایش شروع می ها و بیان آزمائی ادعا یعنی، از دورانی که راست 

های عینی از  هه ملموس گشته و تالش برای استنتاج آن از داد که نیاز به مفهوم فیزیکی مادّ  زمانی است 

 ، دان ایتالیائیمنجم، فیزیک و ریاضی  Galileo Galilei) گالیله یعنی از زمان میالدی، ۱۶۰۰حدود 

گردید عبارت   ارائهه برای مفهوم مادّ  در این مقطع زمانیشود. تعریفی که ( شروع می ۱۵۶۴ـ ۱۶۴۲

ند از بود  شد. مشخصه عام آن عبارت بود از: اجسام قابل لمس. این تعریف صدها سال معتبر شمرده می

. ویژگی مهم (نیرو) پذیری، قابلیت حرکت، قابلیت سکون و مقاومت در برابر حرکت گستردگی، تقسیم 

شد و در مینادیده گرفته  (ارسطوبه خاطر سایه کماکان موجود )مربوطه ه جسم مقدار مادّ یعنی دیگر، 

 آمد.  زمره خواص عام اجسام بحساب نمی 

 

( معتقد بود که مقاومت اجسام در  ۱۵۷۱ـ ۱۶۳۰ ،دان آلمانی ، منجم و ریاضی Johannes Kepler) کپلر

 است. (inertial) ختیبرابر حرکت در رابطه با کمیتی به نام لَ 

 

( مقاومت اجسام در برابر ۱۵۹۶ـ  ۱۶۵۰  ،دان و فیلسوف فرانسویریاضی   ،Descartes  Rene)  دکارت

 دید. حرکت را در ارتباط با خواص هندسی فضای محصور شده از جانب آن آجسام می 

 

( مانند لئوکیپ، دمکریت و  ۱۶۴۲ـ ۱۷۲۷ ،دان انگلیسی، فیزیک و ریاضی Isaac Newton) نیوتن

ه در دانست. نیوتن مقدار مادّ ها( می ذرات )اتمی را متشکل از رو او اجسام مادّ گرا بود. از ایناپیکور اتم 

ه در واحد  معنای مقدار مادّ جسم معینی را از طریق چگالی و حجم آن محاسبه نمود. چگالی برای نیوتن به 

آن جسم نامید. نیوتن مقاومت اجسام در برابر حرکت را در رابطه مستقیم    جرم  حجم بود. او این کمیت را

کند. هرچه مقدار ذرات یا جرم جسم بیشتر باشد مقاومت آن جسم، یعنی لختی  ها توصیف می با جرم آن 

را تعریف و کمیتی   وزنآن در برابر حرکت بیشتر است و بعکس. او توانست با یاری مقوله جرم مقوله 

 ۳آید.دست میشتاب به  باضرب جرم بداند که از حاصل

 

در قرن هفدهم الزم بود مسائلی از علم شیمی مانند تبخیر، تقطیر و تصعید )جامد را به بخار تبدیل کردن(  

(  ۱۶۲۶ـ  ۱۶۹۱  ،دان انگلیسی، فیزیک و شیمی Robert Boyle)  بویلتوسط علم فیزیک مستدل گردند.  

های صرفا مکانیکی میان ها و پروسه توانست توضیحات فیزیکی الزم را با فرض ساختار اجسام از اتم 

لکول عمال به کیمیاگری و دوران  وارائه کند. بویل با تعریف مقوله عنصر شیمیائی و مقوله م راها آن

 نسبتا طوالنی آن خاتمه داد. 

 ( ۱۷۴۳ـ ۱۷۹۴ ،دان و وکیل فرانسوی، شیمی Antoine de Lavoisier) الوازیه اواخر قرن هجدهم
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 ماند )قانون بقای  ثابت می ،هاهای شیمیائی جمع جرم عناصر، پیش و پس از تبدیل نشان داد که در تبدیل 

 جرم(.  

با فرض ثابت و   (۱۷۶۶ـ ۱۸۴۴ ،دان انگلیسیفیزیک و شیمی John Dalton) دالتوندر قرن نوزدهم 

ریزی نمود. تعداد عناصر  علم شیمی جدید را پی  ،دانستن این دو ویژگی اصل ها و فناناپذیربودن اتم 

شد. یک قرن بعد، یعنی عنصر می  ۳۰شیمیائی شناسائی شده از دوران باستان تا زمان دالتون محدود به 

  عنصر رسید.     ۱۰۰در قرن بیستم، تعداد عناصر شیمیائی شناخته شده به بیش از 

ارز ه )جرم( هم با ارائه نظریه نسبیت خاص نشان داد که مادّ   آلبرت اینشتین(  ۱۹۰۵در اوایل قرن بیستم ) 

جرم را به انرژی و انرژی را به جرم  2E = mcتوان طبق فرمول معروف او انرژی است، یعنی می 

 ه( تبدیل کرد.)مادّ 

  رادرفورد های از طریق آزمایش  ۱۹۱۱ سال ها،الکترون ها متشکل از هسته و با شناخت از ساختار اتم 

(Rutherford   Ernstو شکافتن هسته اتم در سال  ۱۸۷۱ـ۱۹۳۷  ،دان نیوزلندیفیزیک )از جانب    ۱۹۳۸

  ، دان آلمانیشیمی   Otto Hahn)   هان(  ۱۸۷۸ـ  ۱۹۶۸  ،دان اتریشیفیزیک   Lise Meitner  )  مایتنر  خانم

نظریه مکتب  ،(۱۹۰۲ـ ۱۹۸۰ ،دان آلمانیشیمی  ،Fritz Straßmann) اشتراسَمن( و ۱۸۷۹ـ۱۹۶۸

که اتم غیرقابل تقسیم است به تاریخ سپرده شد. در عین حال دنیای  گرایان دوران باستان مبنی بر این اتم 

از ذراتی  خود  معلوم شد که هسته اتم سپس ای به رویمان گشوده شد.ها و دنیای فیزیک هسته مادون اتم 

 . های پروتون و نوترون تشکیل شده است به نام 

های ساختاری     ها نیز بنوبه خود از پیچیدگی ها و نوترون های بعدی نشان دادند که پروتون بررسی 

در ادامه دریافتیم که هر یک   .اند تشکیل شده   هاها و گلئون به نام کوارک  خاصی برخوردارند و از ذراتی

 شوند.   پادذره خود را دارند که در صورت برخود با یکدیگر به انرژی تبدیل میاز ذرات بنیادی 

  توانند تحت شرایط معینی از انرژی ذرات، میپاد ی، از جمله د همه ذرات بنیا چنین دریافتیم کهما هم 

 و انرژی.    جرموجود آیند و یا به انرژی تبدیل گردند، به معنای هم ارزی به 

جای هیچ،  ه، توضیح داده شده در مقاله "چرا به ه و پادمادّ دهند که ما جنب مادّ آوردها نشان میآخرین دست 

    م. یدهتوضیج می  جداگانه ایمقاله دررا داریم که  ه منفیماد   ۴"؟چیزی وجود دارد 

شدند )آب، باد، آتش و خاک( در قرن ه اولیه محسوب می قرن پیش مادّ  ۲۵ در طور خالصه، آنچهبه 

نوزدهم عناصر شیمیائی و در قرن بیستم ذرات بنیادی نام گرفتند. گرچه تعداد ذرات بنیادی محدود به  

 به زبان  یا (اولیهه عنوان مادّ ه به ارائه تنها یک مادّ )شود اما آرزوی انسان دوران باستان چند ذره می 

ساله انسان   ۲۵۰۰رسد که این خواست و تالش  نظر مینیروی اولیه هنوز مطرح است. چنین به    امروزی

 با محوریت خالء کوانتومی،   ،نظریه نسبیت و نظریه کوانتوم  محیط برای با ارائه نظریه  حاضردر قرن 

 به ثمر خواهد رسید. 

ف  ل های مختمسئله در فرهنگ این  چرا که    ،شود نمی  چه تاکنون ذکر شد به آن   منحصر  ،هتاریخچه مفهوم مادّ 

به    نگاهیهرچند کوتاه  است  همین خاطر الزم  . بهاست   بوده  د نظرم  بسیار  آسیای شرقیدر    ویژهبه   جهان

 های پیشین داشته باشیم.  گفته  شان بانکات مشترک و تفاوت  وا دیدگاه این 

  

 : ه در چین قدیم مفهوم مادّ 

ه. این طرز نگاه های طبیعی مد نظر بودند تا ساختار مادّ ها و روابط میان پدیده در چین عمدتا دگرگونی 

ود  به بیشتر شباهت به دیدگاه هراکلیت دارد. هراکلیت معتقد بود در جهان اصل شدن و نا به مفهوم مادّ 

های جاری در حکمفرماست. به بیان دیگر، فلسفه در چین قدیم انسان را بخشی از طبیعت و جریان شدن 

دیدند و  ساختار آن  دید. در مقابل اغلب فیلسوفان یونانی )اروپائی( طبیعت را به عنوان ابژکت میآن می 

 را مد نظر داشتند.    

ری است فرضی دارای دو َوجه. در چین  است. تایجی عنص Taiji تایجیمقوله اصلی در فلسفه چینی 

وجود آمده است. ُوجی جهانی تصور  به  Wujiباور بر این بود که تایجی از یک جهان اولیه به نام ُوجی 

شد عاری از فرم، حرکت، فضا، زمان و هر چیز قابل تصور دیگری. باور به دو وجهی بودن تایجی  می

   : گرم و سرد؛ روشن و تاریک؛ نرم و سخت، بود. فلسفه و تاریخ یهای دوگانه خاطر توضیح حالت به 
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 : فلسفه در چین متاثر از دو جریان فکری، داُوایسم و بودیسم، است 

باشد. داُو مکتبی پنج عنصری )آب، آتش، خاک، چوب و فلز( است که از معنای علم راه میبه  داُوایسم

این مکتب، بعکس فلسفه یونان قدیم، عنصرهای نامبرده قرن چهارم پیش از میالد در چین مطرح بود. 

 داند.های جاری در جهان می ه اولیه بلکه خواص دینامیکی پروسهعنوان مادّ را نه به 

باشد. گاُوتاما در می  Siddhartha Gautama، آئین، آداب و رسوم استناد شده به تعالیم گاُوتاما بودیسم

ضمیر لقب افتخاری معنای روشن زیسته است. بودا بهشمال هند میقرن ششم یا پنجم پیش از میالد در 

چینی هستند. بودیسم در عین   ،گاُوتاما است. در حال حاضر حدود نیمی از معتقدان این آئین یا مذهب 

کند. بلکه  عنوان شئ ارزیابی نمی ها را به خاک( هیج یک از آن اعتقاد به چهار عنصر )آب، هوا، آتش و

                                                 ۵ی یک جهان متغییر توسط حواس هستند.های حس شده ها خاصیت همه آن  معتقد است که

                                   

 : ه در هند قدیممفهوم مادّ 

آلیسم، معناهای مانند ماتریالیسم و ایده ،گوناگون های دیدگاهخاطر حضور ه در فلسفه هندی، بهمفهوم مادّ 

بود که در    Ajita Kesakambaliهای هندی، آجیتا ِکساکامبالی متفاوتی دارد. یکی از اولین ماتریالیست 

  ۴عصر بودا. کساکامبالی معتقد بود که انسان از زیسته است، یعنی حدودا هم قرن ششم پیش از میالد می 

شود. مکتب  عنصر تجزیه می   ۴همان  تشکیل شده و پس از مرگ دوباره به عنصر آب، باد، آتش و خاک 

چه  قابل لمس نیست ماتریالیست هندی به چیزی مافوق طبیعت اعتقاد ندارد. این مکتب معتقد است هر آن 

علت و معلول را در نهایت  و جمله است فضا و اتم. این مکتب آگاهیتواند وجود داشته باشد، از آننمی 

مخالف هرگونه نگاه  هندی پندارد. به بیان دیگر، مکتب ماتریالیسم ه می رفته از حضور مادّ گنشات 

آلیسم نیز هستیم. این مکتب در اشکال ترانساندانتالی به موضوعات است. البته ما در هند شاهد مکتب ایده 

اویرا  ، ماهShankara، شانکارا Samkhyaسامخیا  های:گردد، عمدتا تحت نام مختلف ظاهر می 

Mahavira  و بودیسمBuddhismus . 

افتد را به یک روح غیرفعال ُمذکر چه در جهان اتفاق می باوران، هر آن، مکتب دوگانه مکتب سامخیا

( رجعت  Prakritiه اولیه فعال مؤنث یا طبیعت فعال مُونث )پراکریتی ( و یک مادّ purusha)پُُرشا 

که خود آن فعال مُونث یا طبیعت فعال مؤنث علت همه چیزهاست، بی ه اولیه دهد. در این مکتب مادّ می

 داند.          علت وجودی داشته باشد. سامخیا طبیعت یا پراکریتی را نامشروط و فناناپذیر می 

،  Brahmanآلیستی خالص و مطلق که براهَمن باوران، معتقد به فلسفه ایده، مکتب یگانهمکتب شانکارا

  Atmaیا آتما  Atmanانگارد. این مکتب فرقی میان براهمن و آتمن روح جهانی، را تنها واقعیت می

چه که قابل مالحظه است را تصویری از ه و هر آنخویشمند )روح فناناپذیر( قائل نیست. شانکارا مادّ  ِمن 

ه و انرژی داند. در این مکتب حرکت، مادّ ، الهه هندی، میMayaا های نهفته در پشت پرده مایت عیقوا

 شوند و وجود خارجی ندارند. ساخته و پروده  فکر محسوب می

گذاری شد. ، در قرن ششم پیش از میالد توسط ماهاویرا پایه Jainismus، مکتب جاینیسم  مکتب ماهاویرا

نهایت است. و اشیاء برخوردار از یک روح بی این مکتب معتقد است که جهان آفریده نشده، ابدی و 

 ّ ه را متشکل از اجزاء ده هستند. مکتب جاینیسم مادّ نامتغییر توانمند، تابع زمان، فضا، حرکت، سکون و ما

داند. از ترکیب این اجزاء کوچک اجزاء بزرگتر غیرقابل تقسیم و فاقد فرم می  و  کوچک  و  نهایت زیاد بی 

گرا است. نند رنگ و بوی دارند. به بیان دیگر، مکتب جانیسم یک مکتب اتم گیرند که خواصی ماشکل می

عنوان اولین  ویژه از نظر تاریخی قابل توجه است، چرا که اغلب لئوکیپ و دمکریت به این نکته به 

 شوند.  گرائی معرفی شده و میگذاران مکتب اتم بنیان 

 

 :ه در دانش فلسفه مفهوم ماد  

 دانم پیش از ورود به اصل موضوع سه نکته را متذکر شوم: در اینجا الزم می 

های  هان کی. برای مثال بحث "۷و۶های علمی تفکیک کالم از واقعیت است ـ دشوارترین مطلب در بحث ۱

شود و  راحتی در زبان طبیعی ساخته و بیان می به  های موازی""کیهان  گیریم.موازی" را در نظر می 

  های موازی عینیت دارند یا خیر منوط هان کیکه آیا اصوال ندهد. این را می فانتازی ما هم امکان تجسم آ

 ـ۷ـ



آزمائی چنان  راست  ی برایامکان هیچ ها. اما ماامکان برقراری رابطه با آن اثبات نظری و شود به می

و تا زمانی که چنین اتفاقی نیافتاده است مجاز نیستم آن را چیزی واقعی بیانگاریم. مثالی   نداریم کالمی

جا نیز تجربه، محیط زیست، زبان طبیعی و فانتازی  . در این "تصور بودن در یک مکان معینی"دیگر: 

واقعیت ندارد. ست و نی ی بیشباطل خیال یک کنند. اما اینبودن در یک مکان معین را به ما القاء می ،ما

همه چیز در حال تحول و تغییر است.   چرا که  هان وجود ندارد،کیبه این دلیل که اصوال مکان معینی در  

اطر توجه به امر تفکیک کالم خهمین هر به اصطالح مکان معینی تنها یک تقریب است و نه بیشتر. به 

، یعنی  رونسبتا دشوار و انتزاعی پیش ویژه در بحث از واقعیت بسیار ضروری و حائز اهمیت است، به

 .        مفهوم مادّه

گر: اختالف نظر عمدتا از ـ اختالف نظر در ارزیابی یک جریان مشخص توسط دو یا چند مشاهده۲

بر عهده   ، چنانچه مربوط به تخصص خاصی نباشد،شود. توضیح آنها حاصل می جایگاه و بینش انسان 

با یکدیگر    شاناین دو و رابطه است. بدون شناخت کافی از    اجتمائی و فردی  شناسی و روان   شناسیجامعه 

 اختالف نظرها دشوار است.        و ارزیابی درست 

ه و مسئله را محدود شده به آنچه دانش فلسفه صرفا در باره خوِد مفهوم مادّ  بخشـ مایلم مطالب این ۳

بدور از هر موضوع و سخنی آمیخته با مسائل ثانوی، پیشاپیش  دارد بدانم. یعنی، می منظور چیستی آن 

و اعتقادی. به این خاطر که چنین روشی امکان ارائه اصل مطلب را در  شده مکتبی وگذاری ارزش

 نماید.زمان نسبتا کوتاهی میسر می

    

 :  ه از نگاه فلسفهمفهوم مادّ 

ای های پایه وکوشش برای ارائه پاسخ  (ایه فوق علوم و فوق رشت)های اساسی وظیفه فلسفه طرح پرسش 

آیا شناختی را سراغ داریم که آدم  ،پرسیماما می ، از جمله پرسش مربوط به مفهوم مادّه. هاست به آن 

 معقولی در آن شک نکند؟  

توانیم بر حتمی و  شویم که نمی متوجه می   دقت اما با کمی    ،نمایند بسیاری چیزها برای ما حتمی و یقین می 

خاطر های ما همواره این شانس را دارند که نادرست باشند. به ها پافشاری کنیم. یعنی پنداشت یقین بودن آن 

کرده و در ادامه به مفهوم مادّه روشن  ساده کنم آن را با یک مثالاهمیت باالی این مطلب سعی می

باشیم، آنچه در مورد این مثال و . توجه داشته  )یک میز چهارگوش(  من  : مثال میز جلوی صندلیبپردازم 

 باشد.          ی دیگر نیز می گردد قابل توسعه به چیزهای مادّ نتایج حاصل از آن بیان می 

  نظر هستید که میز جلوی صندلی من یک "واقعیت" است. حس بینائی ما شک شما نیز با من هم بی 

المسه ما صاف، سخت و کمی سرد بودن  عنوان دو "واقعیت"؛ حس چهارگوش بودن و رنگ آن را به 

  بهتر بگویم   ها"،که آیا این "واقعیت است کنند. پرسش این عنوان سه "واقعیت" دیگر به ما القاء می آن را به 

   کنیم؟می  و فکر ؟ یعنی، همانی هستند که مالحظه، واقعی هستند دارند  وجود   واقعا نمایانند آنچه چنان می 

کنند. رنگ را تایید نمی آن زوایای مختلف چهارگوش بودن و رنگ خاص  مشاهده میز از فواصل واما 

گر است. صافی سطح  میز برای مثال تابع نوع نور، شدت و ضعف و جهت تابش آن و نقطه دید مشاهده 

بین از ناصاف بودن سطح آن اطمینان توان با یک ذره میز نیز یک امر ظاهری است، چرا که براحتی می 

شود مین منوال درجه سختی و دمای میز که اولی با مقدار نیروئی که به آن وارد می هحاصل کرد. به 

های  جا با تفاوت رابطه مستقیم دارد و دومی با دمای محیط و دستان لمس کننده. به بیان دیگر، ما در این 

 کند.     مواجه هستیم. این مطلب در دانش فلسفه نقش مهمی بازی می  پوشیچشم غیرقابل 

 

شویم که ناصافی گیریم. با کمی دقت متوجه میبرای توضیح بیشتر، صافی سطح میز را در نظر می

نماید. در بین، بسیار شدیدتر میسطح میز، در صورت مشاهده آن با یک میکروسکوپ بجای یک ذره

 بسیار ریزی  هاییابیم که آن در اصل از دانهصورت استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی درمی

ای هم که گویای رنگ میز باشد وجود شویم نشانه می تشکیل شده است. در عین حال متوجه )مولکول( 

اند. یعنی،  ها، یعنی از عناصر شیمیائی، تشکیل شده ها بنوبه خود از اتم لکول ودانیم که م میما ندارد. 

شود. اتم ساختاری داده میت اتم چیست؟" رجعت  واقعی یت میز اکنون به پرسش از "واقعپرسش در باره  
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های پرتون  است متشکل از هسته و ذراتی به نام الکترون. و هسته اتم بنوبه خود متشکل از ذراتی با نام 

ت این ذرات" چیست؟ با پیشرفت علم متوجه شدیم که ذرات پروتون و نوترون خود واقعیو نوترون. اما " 

ت ذرات بنیادی" چیست؟  واقعیترات بنیادی. و اما " ساختاری پیچیده دارند متشکل از به اصطالح ذ 

ها این امیدواری را به  هاست که جریان دارد. تعداد بسیار محدود آن پژوهش در باره ذرات بنیادی مدت 

گیری کیهان از ذرات چگونه شکل ها وچیستی آن  توضیح دهد که بتوانیم در قرن حاضر موفق بهما می 

های" میز چه چیزی باقی  به این ترتیب از آن همه "واقعیت اصل از خالء کوانتومی، گردیم. حبنیادی، 

 در نهایت   آیا مسئله اساسی  چیزها چه معنائی دارد؟  واقعیت پرسش از    ماند؟ اصوال، سوای مثال میز،  می

 ۴خالء یا "هیچ"فیزیکی چیست؟و اما فیزیکی( نیست؟ خالء کوانتومی )"هیچ" 

ه، برای مثال میز جلوی صندلی من، عنوان مادّ م که آیا اصوال چیزی بهیشو در اینجا وارد این بحث نمی

گونه که  که آن تنها ساخته و پرداخته دستگاه ادراک ماست، یعنی آن مستقل از حواس ما وجود دارد یا این 

توانیم هم مطمئن  مطمئن نباشیم که اشیاء مستقل از حواس ما وجود دارند نمی ها معتقدند. اگر ما  الیست ایده

ها آن که که مطمئن باشیم باشیم که جسم یا اندام همنوعانمان مستقل از ما وجود دارند، چه برسد به این

دارای آگاهی نیز هستند. دکارت برای این امر مهم، یعنی کسب اطمینان از وجود چیزها، روش شک  

    کنم، پس هستم" : "من فکر می ۸سیستماتیک را ابداع نمود  کردن

 نیست:  یکنم، پس هستم" به دو دلیل استدالل کامال رضایت بخش استدالل دکارت "من فکر می لبته اینا

که "من"، یک من ثابتی نیست. من دیروز با من امروز با من فردا الزاما یکی نیستند.       خاطر آن ـ به ۱

مان اندازه دشوار است که دستیابی به حقیقت میز جلوی صندلی  هدستیابی به حقیقت "من" حداقل به ـ ۲

 من دشوار است. 

(  ۱۶۴۶ ـ۱۷۱۶ ،دان آلمانی، فیلسوف و ریاضی Gottfried Leibniz) الیبنزبرای مثال  ها،ایده آلیست 

ه را نه چیزی مستقل از  ( مادّ ۱۶۸۵ـ۱۷۵۳ ،، فیلسوف و کشیش ایرلتدیGeorge Berkeley)  برکلی و

ه ممکن ها منکر آنند که آگاهی به علت وجود مادّ همین دلیل آنانگارند. به ای میحواس بلکه ذهنی، ایده 

 است.

یافت. دیوید  ها به نتایجی عینی دست هائی است که بتوان با یاری آن بررسی مسائل فلسفی نیازمند روشی

( منتقد فلسفیدن متافیزیکی یکی از پیشروان  ۱۷۱۱ـ۱۷۷۶فیلسوف اسکاتلندی ، David Hume) هیوم

 گرائی و فلسفه تحلیلی است. هیوم انسان را محور فلسفه خود قرار داده وگذاران مکتب تجربه و پایه 

ها توضیح دهد. یعنی،  پروسه   و  کوشد مفاهیم متافیزیکی مانند فهم، خرد و اراده را از طریق عملکردهایم

خاطر فقدان ه را، بهدهد. هیوم مقوله مادّ روشی که گالیله ابداع و هیوم آن را به حیطه فلسفه توسعه می با 

 داند.    خوانی آن با چیزی در تجربه ما، گمراه  کننده می هم 

را از خواب جزم گفت: هیوم من ( متاثر از فلسفه هیوم می ۱۷۲۴ـ ۱۸۰۴ ،فیلسوف آلمانی)امانوئل کانت 

  کند. هیوم مدعی است که نسبت اندیشم بیدار کرد. با این حال او نظر هیوم در باره مفهوم ماده را تایید نمی

همواره ممکن است اما کامال  (به چیزی ناشناخته شده)ه های گوناگون اشیاء به حضور مادّ دادن جلوه

ها برای آن  و این امکان را تنها برای اشیاء تجربی کند. اوتر عمل می معناست. کانت در مقابل محتاط بی 

 ۹مدعی است. پیشاتجربی، یعنی آپریوری،

های فیزیک عصر ما خوانائی  کند با یافته شکلی که کانت آن را مطرح می ه بهکنم، مفهوم مادّ اشاره می 

 ندارد.               

ّ  ما مانند فرم،    ،های گوناگون اشیاءکنیم که جلوه ده از این نقطه حرکت میدر ارزیابی خود از مفهوم ما

ه به معنای وسیع آن که تنها  از چیزی به نام مادّ   ،حاصل از چیزی است مستقل از حواس ما  هرنگ و غیر

آوردهای شگرف و غیرقابل انکار علوم  شود. پشتوانه ارزیابی ما دست های قابل لمس نمی محدود به چیز 

بیولوژی ملکولی، تکامل و روانشناسی به ویژه در صد سال اخیر و نتایج حاصل پایه مانند علم فیزیک، 

       های فیلسوفان آشنا با علوم طبیعی است. از بررسی 

 

 : ه در علم فیزیکمفهوم ماد  

 از اهل اندیشههای دهد که انسان نگاهی اجمالی به مسیر پیموده شده در چند هزار سال گذشته نشان می 
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 گرفته از یک  اند ساختارهای مختلف جهان را شکلدر چین، هند، آسیای صغیر و یونان قدیم کوشیدهجمله  

باورانی مانند طالس و هراکلیت آب یا آتش را سنگ بنای اولیه عالم  ه اولیه توصیف کنند. یگانه مادّ 

وجود گذاشت. پیشروان  عرصه باوری، مکتب دوآلیسم، پا به ها دوگانه دانستند. پس از گذشت قرنمی

ه و فرم" بودند. نظریه  با نظریه "مادّ   ۱۱و۱۰ارسطوه و ایده" و سپس  با نظریه "مادّ   ۲مکتب دوآلیسم افالطون

دار و بعکس مالحظه نمود. نظریه  جان به جان ه از بیتوان برای مثال در تغییر فرم مادّ ارسطو را می 

 زد. یعنی تا زمان دکارت، حرف اول را میه و فرم" ارسطو به مدت دوهزار سال، "مادّ 

نشان   ۳مکانیک جدید گالیله و نیوتوناما بعد بیشتر نظریه "ماده و ذهن" مطرح است. از این مرحله به 

پذیر است. یعنی،  ها به نیروی ذهنی امکان دادن آن  ی بدون رجعت مادّ دنیای های دادند که توضیح پدیده

باشد. فهم این چنینی ه مستفل از ذهن و هر نیروی به اصطالح ماوراء طبیعی میکه عملکرد مادّ   شد معلوم  

هاست که در علوم طبیعی متداول است. از اوایل قرن بیستم، پس از روشن شدن  ه اکنون قرن از مفهوم مادّ 

انرژی برای فرم  ، تفکیک این دو از یکدیگر معنائی ندارد. در عین حال توان۱۲و انرژیجرم ارزی هم 

 کدام  هر  ،اندازد. انرژهای شناخته شدهه، میپذیری مادّ ه ما را به یاد نظریه ارسطو، معتقد به فرمدادن مادّ 

مغناطیسی یا میدان   اند. برای مثال انرژی خورشیدی، انرژی الکترواز ذرات مختص خود تشکیل شده

 ها تشکیل شده است. الکترومناطیسی، از ذراتی به نام فوتون 

 

شود. به این دلیل که ه در علم فیزیک می از قرن بیستم توجه خاصی به فرم یا ساختارهای مختلف مادّ 

ه مفهوم مادّ  فهماند برای گیری این ساختارها شده شناخت درست از ساختارها و نیروهائی که سبب شکل

ای قرار داد به این امید که از این  را تحت شرایط ویژه ه  باید مادّ باشد. برای این منظور می تعیین کننده می 

طریق از بعضی از خواص نامتغییر آن کسب اطالع نمود. پیشتر این روش در علم شیمی بکارگرفته شده  

رسید نظر می یافت. آن زمان به بود. از این طریق بود که انسان به مفهوم عنصر، عنصر شیمیائی، دست 

یعنی همان تصوری    ،ه هستند گانه شیمی آخرین ذرات غیرقابل تقسیم مادّ   ۲۶ی  که عنصرهای شناخته شده

در حال )ها گرایان قدیم از جمله دمکریت داشتند. اما کشف عناصر مختلف دیگر و کثرت تعداد آنکه اتم 

برای   ، اماها خواص مشترکی باشد به این ایده انجامید که شاید میان آن  (حاضر بیش از صد عنصر

مالحظه خواص مشترک   رایبردن به این مهم نیروهای مطرح در علم شیمی توان تجزیه عناصر، بپی 

ها های شیمیائی بود. این پروسه ها، را نداشتند. قدم مهم بعدی کشف بقاء جرم در پروسه احتمالی میان آن 

یعنی جرم عنصر  )هر یک از عنصرها چند برابر جرم کوچکترین عنصر  عمال نشان دادند که جرمِ 

  است. (هیدروژن یا اتم هیدروژن

 

 ( ۱۸۵۲ـ ۱۹۰۸  ،دان فرانسوی، فیزیک Henri Becquerel)   آنری بکرلبا کشف مواد رادیوآکتو توسط  

دان لهستانی ـ فرانسوی برنده دو ، فیزیک و شیمی Marie Curi)  ماریا ِکوریو تحقیقات    ۱۸۹۶در سال  

فیزیکدان نیوزلندی ـ  ، Ernest Rutherford) ارنست رادرفورد( و ۱۸۶۷ـ۱۹۳۴ ،جایزه نوبل

( و بسیاری دیگر امکان تبدیل عناصر شیمیائی بیکدیگر با یاری اشعه مواد ۱۸۷۱ـ ۱۹۳۷اسکاتلندی 

مواد رادیوآکتیو متشکل از ذراتی است به نام ذره آلفا.   هایرادیوآکتیو آشکار گردید. یکی از این اشعه 

شوند. انرژی ذره آلفا در مقایسه با  ه رادیوآکتیو به بیرون پرتاب می از مادّ  ذرات آلفا با انرژی بسیار باال

ها با بکارگیری این انرژی به  دانهای مطرح تا آن زمان یک میلیون مرتبه بیشتر بود. فیزیک انرژی 

 ۱۰–۱۳ها از یک هسته با شعاع حدود  اره ساختار عناصر شیمیائی پرداخته و دریافتند که اتم پژوهش در ب

متر و با همان  سانتی   ۱۰–۸هائی در مدار آن در شعاعی حدود  الکتریکی مثبت و الکترون   متر و بارِ ی سانت 

ترازی اند. هم هستند تشکیل شدهرانی سریع  وَ بار اما با عالمت منفی در حرکت دَ الکتریکی این  میزان بارِ 

دهد. مقایسه شعاع هسته  ها در مجموع اتم را نسبت به بیرون خنثی نشان میبارالکتریکی هسته و الکترون 

دهد که شعاع هسته اتم حدود صدهزار مرتبه کوچکتر از شعاع اتم است. معنای اتم با شعاع اتم نشان می

چنانچه "فضای خالی"   ،الی" تشکیل شده است. برای مثالاین سخن آن است که اتم عمدتا از "فضای خ

میان عناصر   انفعاالتِ ومترمکعب بود. در فعلها نبودند حجم کل کره زمین تنها حدود یک سانتیاتم 

 از ها ها، بلورها و یا ارگانیسم لکول وگیری مها تعیین کننده هستند. شکلهای مدار اتمالکترون  ،شیمیائی

 ـ ۱۰ـ



ها تنها از طریق  اتم   تغییر خواص شیمیائی خودِ اما  گردد.  ممکن می   هاهای مدار اتم ترکیب الکترون طریق  

ها اکنون آرزوی دیرینه کیمیاگران صورت پذیر است. با امکان تغییر هسته اتم ها امکان تغییر هسته آن 

ها را به طال تبدیل کرد. مس آن توان با تغییر هسته اتم آهن یا اتم می ،عملی پیدا کرده است. برای مثال

نیاز به ابزار پُرهزینه و  )خاطر به صرفه نبودن چنان کاری است گیرد تنها به اگر این کار صورت نمی 

بخصوص انرژی بسیار باال، حدود یک میلیون برابر انرژی الزم در فعل و انفعاالت میان عناصر 

 .  (شیمیائی

ها این امکان هسته اتم   . کسب اطالع از ساختارست هاهسته اتم   سینیازمند برره  وحدت در مفهوم مادّ   ایجاد 

معنای شکافتن هسته اتم است. شکاف به   و این.  بیمیاها دست آن به خواص مشترک میان    دهد کهرا به ما می

باشد. در ای اما به دلیل انسجام بسیار باالی ذرات تشکیل دهنده آن، نیازمند نیروی بسیار قوی می هسته 

رادرفورد موفق شد  ۱۹۱۹ در سال جوئی از انرژی ذره آلفا بود.ده اول قرن بیستم تنها امکان بهره سه 

 د تولیهسته ازت را به هسته اکسیژن تبدیل کند، یعنی از عنصر ازت عنصر اکسیژن    آلفا  با استفاده از ذره

فا که بطور طبیعی در  دیگر انرژی ذره آل ،برای تبدیل هسته عنصر لیسیوم به هسته عنصر هلیوم .کند 

تولید شوند. یعنی، دستگاه و ابزاری    یترقوی های  نمود انرژی رو الزم می دسترس بود کافی نبود. از این 

و   و مجهزترین ترینها را به حد نیاز رساند. قوی انرژی آن  ،ساخته شوند که بتوان با شتاب دادن ذرات 

کشور اروپائی از اوایل  ۱۰که با مشارکت بیش از ذرات دهنده ترین دستگاه شتاب پرهزینه در عین حال 

در عمق صد متری شهر )د شریزی و شروع به ساختن آن در کشور سوئیس رن بیستم برنامه قده پنجاه 

باشد. این بزرگترین آزمایشگاه جهان در طول  معروف به آزمایشگاه سرن، می  (کیلومتر  ۲۷ژنو با طول  

های  ته است. سرن در اختیار دانشمندان جهان از جمله ایران برای آزمایش زمان تکمیل و توسعه یاف 

 قرار دارد.  رهو غی ایهسته  ،گوناگون

 

تشکیل   ،پروتون و نوترون ذکر شده در باال، هاینام  اها از دو ذره بها نشان دادند که هسته اتم آزمایش 

  ( الکترون، پروتون و نوترون )شده است. یعنی معلوم شد که تمامی عناصر شیمیائی در اصل از سه ذره  

آوردی بزرگ برای انسان در تالش برای به وحدت رساندن هر آنچه  دست  ،اند. این شناخت تشکیل شده 

چرا که آرزوی  ائی محسوب شود،نهتوانست هدف ی است بود. اما همین موفقیت شگرف نیز نمی مادّ 

ها،  ی تشکیل دهنده هسته اتم نمود ساختار دو ذره رو الزم میعالم بود. از این  هه اولی دیرینه او کشف مادّ 

یافته و قدمی ها دست پروتون و نوترون، بررسی شوند. به این امید که شاید به خواص مشترکی میان آن 

 نسبت به  یترقوی هائی انرژی به منظور نیاز ه نزدیکتر شد. برای این مادّ در مفهوم  وحدت  به دیگر

 بایست انرژی حرکتی ذراتی را که برای برخورد می  به این معنا کهای الزم بود. شکاف هسته 

ذرات تشکیل    تا  ای رساند که در برخورد با یکدیگر متالشی شدهچنان درجه اند بهباهم در نظر گرفته شده 

نیز بررسی    ههای نظری مربوط ها الزم بود بخش زمان با این تالش تردید هم ها آشکار گردند. بیدهنده آن

در نیمه دوم قرن   ‘ذرات بنیادی مدل استاندارد ’. با ارائه مدل نظری پُرتوانی به نام ند و شو پیش رانده 

ه در بُعد ذرات بنیادی مطرح  مادّ   مفهومهای مختلف اکنون مسئله  بیستم و تایید صحت آن از طریق آزمایش 

 است.  

ها همراه با ذره الکترون به تنهائی برای ترسیم مفهوم  روشن است که ذرات بنیادی تشکیل دهنده هسته اتم 

و ذرات تشکیل دهنده آن، یعنی    یه کافی نیستند. چرا که پیوند ذرات بنیادی با میدان گرانشواحدی از مادّ 

به وحدت میان نیروهای مطرح در باید می ذیر است. به دیگر سخن، ذره گراویتون، امری اجتناب ناپ

 ای به نام نظریه گرانش  . شاید چنین وحدتی از طریق نظریه فت یافیزیک کوانتومی و فیزیک گرانشی دست 

ه و انرژی تاریک که بخش  ما هنوز از ماهیت به اصطالح مادّ  که کوانتومی عملی گردد. ناگفته نماند 

 دهند اطالع چندانی نداریم.                                                    هان را تشکیل می کیعمده 

شود که گویا انرژی  گیری میچنین نتیجه  جرمبه انرژی و انرژی به  جرماز امکان تبدیل  ی: گاه اشاره

که دقیقا  چرا، پذیرفت چون و چرا توان آن را بی اما نمی  ،است. ممکن است چنین باشد  ه ه اولیهمان مادّ 

(  از نظر فیزیکی و از نظر فلسفی)منظور از انرژی چیست که  )حداقل برای نگارنده( روشن نیست 

  ۱۴و ۱۳شود.انرژی ـ تکان، انرژی نامیده می ـزمانی تانسور بخش نظریه نسبیت در دانیم می  هرچند که

 ـ ۱۱ـ



 همگرائی فلسفه و فیزیک 

   :هدر مفهوم ماد        

های دور غیرممکن بود. در عصر روشنگری نیز پیروان  تفکیک فلسفه و فیزیک از یکدیگر در گذشته

تر تجربه و آزمایش بود دقیقهای بنیادی خود را که متکی به  گرائی بندرت سعی کردند نظریه مکتب تجربه 

ند. برای  شد   های متفاوت ارائهحتی با تعریف   نها ناروشن و گاههمین دلیل بسیاری از مفهوم ه ند. بکن بیان  

تر از م. درک روشن و عمیق ی ه از جانب هیوم و کانت که پیشتر بدان پرداختتعریف مفهوم مادّ  ،مثال

 فلسفه و بعکس   علم فیزیک از ابزار دانِش   زمانِ جوئی هم نیازمند بهره  ،های مشترک فلسفه و فیزیکمفهوم 

تردید فعالیت در یک چنین عرصه  های علم فیزیک. بی جوئی دانش فلسفه از یافته یعنی بهره  می باشد،

باشند.    گیتیتری از  هائی که قادر به ارائه تصویر کاملهای خاص خود است. مفهوم بنیادی نیازمند مفهوم 

  علم تکامل  ،لکولیوویژه فیزیک، بیولوژی مبرای این منظور نیاز به فیلسوفان آشنا به علوم طبیعی، به

 ی است.فلسفهای دانان عالقمند به پرسش ، و فیزیکو علم سینرجتیک

  

ماهیت هائی مانند: شئ و  پرسش   ؛ها" مطرح است در فلسفه، بخش آنتولوژی، موضوع "هست" و "هستنده 

صورت چگونه دو چیز  در ایناما آیا ماهیت بخشی از شئ است؟  ؟ای باهم دارند چیستند و چه رابطه

تغییر   (هابرای مثال آدم ) گوئیم چیزها ها می توانند دارای یک ماهیت باشند؟ چرا بعضی وقت مختلف می 

هویت خود را از دست داده  ،و گاهی هم چیزها بر اثر تغییر کنند؟شان را حفظ می کنند ولیکن هویت می

 .و دیگر وجود ندارند، مانند تکه یخی که آب شده باشد 

شد بلکه حالت عام باها منحصر به یک شئ و یا یک ماهیت خاص نمیگونه پرسشتردید پاسخ این بی 

ه  توان نتایج علوم طبیعی، ب های تجربی، آنتولوژی تحلیلی دریافته است که نمی دارد. با توجه به دریافت 

فیزیک مدرن،  گیری از مفهوم تقارن، محور اصلیویژه علم فیزیک را نادیده گرفت. آنتولوژی با بهره 

هائی که متقابال به  موفقیت یابد. گیری دست های چشم و انتخاب آن برای تحقیق توانسته است به موفقیت 

ی اصلی در آنتولوژی  مادّه. ایده رسانند، از جمله در مفهوم های فیزیکی یاری می تر مفهوم شناخت عمیق 

ای از جا مجموعه شوند. چیزها در این الکترون، بنیادی محسوب نمی  آن است که چیزها، برای مثال ذره

ها ، هستند. و پرسش این است که کدامیک از خاصیت )مثال میز( ها، مانند فرم، رنگ و غیروخاصیت 

آنکه چیِز مربوطه از بین برود. اما چگونه  غییر کنند، بی توانند در طول زمان تدائمی هستند و کدامیک می 

 توانند تغییر کنند؟  ها میاصلی است و کدام خاصیت  ،ها برای هویت چیزِ توان دانست کدام خاصیت می

 

ها. این روش  ی گروهی تقارن وجود دارد: روش آنالیز نظریه  ،در فیزیک مدرن روشی با توان این کار

محور    ۳مولد برای دََوران )حول    ۳مولد: شامل    ۱۰های گروه پوآنکاره ]دارای  بدیل دهد که در تنشان می 

جائی در فضا  به مولد برای جا ۳جائی در فضازمان ) به مولد برای جا  ۴مولد در راستای فضا و  ۳فضا(، 

اصلی چیز هستند.  های  هائی وجود دارند که دقیقا همان خاصیت ([ ثابت جائی در زمانبهمولد برای جا ۱و  

. های اصلی آن هستند ( خاصیت Spinبرای مثال، در مورد ذره الکترون جرم و بارالکتریکی و اسپین ) 

توانند تغییر های اصلی نیستند و می مانند حالت جایگزیدگی آن خاصیت  های ذره الکترونی خاصیت بقیه 

      ریاضی و فیزیکدان ، منجم و فیلسوف فرانسوی( ۱۸۵۴ـ  ۱۹۱۲ پوآنکاره)آنری  ۵۱کنند.

اند، از جمله چالش کشیده های ذهنی ما را به ویژه علم فیزیک بارها عادت دانیم که نتایج علوم تجربی به می

ین ادر    ایم.و معلول را دال بر دترمینیستی بودن دانسته   انگاشت ذهنی ما از فضا و زمان مطلق و یا علت 

توان گردیم. در این مورد به سادگی می، یعنی میز جلوی صندلی، برمی باالرابطه به مثال ذکر شده در 

ها  تشکیل دهنده آن و روابط میان اتم  )ذرات بنیادی( هایگفت که از نگاه آنتولوژی نه خود میز بلکه اتم

به این دلیل که گرچه    ،درک شود   ده آنسا  شکلدر اولویت قرار دارند. اولویت تقارن آنتولوژی اما نباید به 

ها و روابط میان  توانند از تقارن ها شکل گرفته است، ذرات بنیادی اما نمی ها و روابط میان آن میز از اتم 

جود آیند و دوباره  بوتوانند از خالء ذرات میکه دهد ها تشکیل شده باشند. فیزیک کوانتومی نشان می آن

نماید. بدین معنا که ذرات بنیادی چگونه  می  ،وضعیتی در آنتولوژی ذرات پارادکسنابود شوند. یک چنین  

 ؟ یا بوجود بیایند  توانند از خالء بوجود آمده باشند می
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، تحصیل کرده فیزیک و فیلسوف آلمانی، به این پرسش پاسخ کامال فیزیکی   Meinard Kuhlmannنمکل

توانند  که ذرات میاین   ۶۱گیرند.های نهفته در خالء شکل میخاصیت که ذرات بنیادی از  و آن این   ،دهد می

باشد. از اواخر دهه سوم قرن گذشته ای برای علم فیزیک نمی یند مطلب تازهبیا  از خالء بوجود 

ند. اه گیری ذرات بنیادی از خالء را هم از نظر نظری و هم از نظر تجربی بررسی نمود ها شکلدانفیزیک 

در  این ادعامی، صحت وهای مهم فیزیک کوانتدر کوانتوم الکترودینامیک، یکی از بخش ،مثالبرای 

مفهوم خالء یا   الزم است توجه داشته باشیم کهطول نزدیک به یک قرن به اثبات رسیده است. 

       ۴فلسفی است. "هیچ" از متفاوت فیزیکی " هیچ"

 

 : عراجم

1. Hassan Bolouri 

" در کتاب:  مهبانگ چه بود؟ مهبانگ در کجا بود؟ . حسن بلوری، ِمهبانگ و پیدایش جهان "پیش از ۱

  جعفرآقایانی چاوشی،  گردآورندهشناسی در ایران معاصر، هایی در نجوم، اخترفیزیک و کیهان پژوهش 

   ۱۳۹۷مؤسسهُ انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، تهران 

2. Platon, Timaios, Übersetzung von T. Paulsen und R. Rehn, Reclam Universa-

Bibliothek, Stuttgard 2013 

3. Isaac Newton, Mathematische Prinzipien der Naturlehre, wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, Darmstadt, 1963 

4. Hassan Bolouri 

 ۱۳۹۹های فارسی زبان، جود دارد؟، منتشر شده در سایت جای هیچ، چیزی وچرا به . حسن بلوری، ۴

5. Wikipedia, Materiebegrieff in der Physik und Philosophie, 2017  

6. Werner von Heisenberg 

     ۱۳۶۸ورنر هایزنبرگ، جزء و کل، ترجمه حسین معصومی همدانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران،  

7. Werner von Heisenberg, Physik und Philosophie, Ullstein Verlag, Frankfurt 

am Main, 1977 

8. Rene`Descartes, Philosophische Schriften in einem Band, Felix Meiner 

Verlag, Hamburg, 1996  

9. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Verlag Philipp Reclam jun. 

Leipzig, 1979 

10. Aristoteles, Metaphysik, Verlag Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1978 

11. Aristoteles, Physik, bearbeitet von Michael Holzinger, Berliner Ausgabe, 

2016 

12. Albert Einstein, Ist die Trägheit eines Körpers von seiem Energiegehalt 

abbhängig?, Annalen der Physik und der Chemie, Jg. 17, 1905 

13. L. D. Landau, E. M. Lifschitz, Lehrbuch der Theoretischen Physik, Bd II, 

Klassische Feldtheorie, Akademie Verlag, Berlin, 1967 

14. Peter G. Bergmann, Introduction to the Theory of Relativity, Dover 

Publications, New York, 1976 

15. Hassan Bolouri 

 ۱۳۹۸های فارسی زبان،  . حسن بلوری، کوانتوم و فلسفه، منتشر شده در سایت ۱۵

16. Meinard Kuhlmann, Sein oder Nichtsein?, Physik Journal, Nr.6, 15. Jahr- 

gang, Wiley-VcH Verlag, Weinheim, 2016 

 

                                                                                                    ت عکس مقاله ازانترن *

   ـ ۱۳ـ



   
 


