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 جلسه دوم

توانند در جلسه پیش به این نکته رسیدیم که در راه حصول علم، خداوند سه چیز برای ما قرا داده است که می

 چشم بینا، قلب روشن و گوش شنوا. باعث پیشرفت علمی شوند:

بینید تصادفی نبوده و به چیزهای دیگر چه میشوداین است که آنزد مییکی از چیزهایی که زیاد به ما گوش

نیستند. حرکت ماه و خورشید و ... به هم مرتبط بوده و از هم منفصل  اینکه بدانیمبه عنوان مثال مرتبط است. 

و کسی که  کنداند و مرتب نیز تکرار میمرتبطها به هم در حقیقت چیزی در وجود ما هست که به ما بگوید این

مورد غفلت قرار می شود فیزیکدان واقعی. دلیل اینکه این حرف برای افراد زیادی به دنبال این حرف برود، می

توجهی گیرد نشأت گرفتن آن از ناخودآگاه افراد است و تنها کسانی که گوش شنوا دارند دچار این فراموشی و بی

 ها را بگوید؟ی در وجود ما چه هست که اینشوند. ولنمی

 فرماید:اولوااللباب میخداوند در قرآن در وصف 

خَّلْقِ الس َّماواتِ وَّ الْأَّْرضِ رَّب َّنا ما خَّلَّقْتَّ هذا باِطالً  جُنُوبِهِمْ وَّ یَّتَّفَّک َّرُونَّ فی الل َّهَّ قِیاماً وَّ قُعُوداً وَّ عَّلى ال َّذینَّ یَّذْکُرُونَّ"

 1"قِنا عَّذابَّ الن َّارسُبْحانَّكَّ فَّ

گویند ) ربنا ما خلقت هذا کنند و ذکر که میاین افراد همواره و در همه حال خداوند را برای خود یادآوری می

 ربط نیستند.ها بیها و زمین ( برقرار است و اینآسمانهذا: این است که روابطی در همه هستی ) (باطال 

ها به هم مرتبطند. قرآن سعی در حقیقت مطابق با این آیه، ذکر واقعی یعنی همین که به یادمان بیفتد این

گوییم وقتی می کند. کند در جاهای مختلف تذکر بدهد. فیزیکدان واقعی در هیچ حالی از این یاد غفلت نمیمی

ند. گاهی اوقات در طول روز اتفاقاتی برایمان رخ  ربط کار کگوییم خدا منزه است از اینکه بیسبحان اهلل یعنی می

بریم بی هیچ دلیل بودند ولی در برخی از این موارد کاماًل توجهی از کنارشان گذشته و گمان میدهد که با بیمی

شود که اگر غفلتی منجر به پیامد ناگواری میشود که این اتفاقات دلیلی داشتند. گاهی این بیبرایمان روشن می

توجهی این است نشست. دلیل این بیابتدا به اتفاقاتی که رخ داده بود توجه کرده بودیم نتیجه بد به بار نمی از

 ، خوب مشاهده کردهو روابطش را بدست آوریم.خواهیم به دنبال فیزیك مسأله برویمکه نمی
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اگر گوش شنوا داشته باشید کنید. گوش شنوا هم بسیار مهم است. اگر دنبال روابط باشید، مسلماً پیشرفت می

 کنید.چشم بینا و با بصیرت نیز پیدا می

 فرماید:خداوند در قرآن می

 2"هُوَّ ال َّذی جَّعَّلَّ الش َّمْسَّ ضِیاءً وَّ الْقَّمَّرَّ نُوراً وَّ قَّد َّرَّهُ مَّنازِلَّ لِتَّْعلَّمُوا عَّدَّدَّ الس ِنینَّ وَّ الِْحساب"

 ؟و دنبال روابط بیان شده در آن گشتید فکر کردیدآیا تا کنون به این آیه و دلیل تك تك کلماتش 

به معنی نگاه سیستمی داشتن به  ،مرتبط در نظر گرفتن یك مجموعه، علی رغم ندانستن روابط حاکم بر آن

. در قرآن رب العالمین در حقیقت اشاره به همین موضوع داشته و عالم را متشکل از آنمجموعه است

 اکنون،و حتی هم قدیمدر انحرافات لق و جلوبرنده و یك رب دارد. یکی از هایی دانسته که یك خازیرسیستم

خدایان زیادی برای جهان قائل بوده و با عنوان خدای بادها، خدای ها دی به جهان است. آنحینداشتن نگاه تو

 کردند.ها، خدای خورشید و ماه و ... یاد میدریاها و خشکی

مختلف مانند عالم باد، عالم خورشید، عالم خشکی و منظومه شمسی و ... را در های خداوند تأکید دارد که عالم

ها را نیز درنظر داشته باشید. در ها یك خدا دارند روابط بین آنی آنکه همهنظر بگیرید و باید با توجه به این

 ل یك رب هستند.ها تحت سیطره و کنتری آنحقیقت این نگاه توحیدی هر کدام را یك عالم میداند که همه

ها ها را به این راه درست هدایت کنند و این موضوع را به آنقرآن و انبیاء الهی به دنبال این بودند که انسان

ی راجع به آیه الحسنه. بهای هم راجع به قرضخورشید و ماه داریم و آیهای راجع به در قرآن آیهگوشزد نمایند.

مرتکب اشتباه الحسنه ی قرضییم قطعاً روابطی وجود دارد، اما در مورد آیهگوخورشید و ماه گوش نموده و می

بریم و در کل گمان می ها و قواعدی بر آن حاکم استو فرمول برقرار بودهروابطی  کنیمنمیو فرض  شده

 .فیزیکی ندارند

از فیزیکدان افرادی ن منظورما البد ی فیزیکدانان موحد بودند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت کهآیا همه

پاسخ این به درستی کردیم که بتوانیم است. ما در زمان این افراد زندگی نمیمچون گاوس، نیوتن و پاستور ه

سینا را به ی فیزیکدان افرادی همچون ابنای که وجود دارد این است که چرا کلمهسوال را بدهیم. اما نکته

رگ و فردی موحد بود. چه القائاتی به ما باعث این غفلت بزرگ از این آورد. ابن سینا فیزیکدانی بزذهنمان نمی

اهلل ترین کتاب فیزیك و رسولقرآن مفصلافراد شده است. بگذارید پا را فراتر نهیم. آیا غیر از این است که 
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نقدر مختصر و مفید آیابید که ی فیزیك به عظمت قرآن می؟ آیا کتابی در زمینهبزرگترین فیزیکدان است

به میان ها سخنی ها و زمینمطالب را بیان نموده باشد؟ کدام کتاب فیزیك است که راجع به خلقت آسمان

ها از ظهورش هنوز اشتباهی بر آنوارد نشده باشد.  خداوند در ام کتاب است که با گذشت قرندکآورده باشد؟

 فرماید:قرآن می

 3"ظُرُوا کَّیْفَّ بَّدَّأَّ الْخَّلْققُلْ سیرُوا فِی الْأَّْرضِ فَّانْ"

شناسی را معرفی نمودند. در جایی شناسی، اخترشناسی و کیهانای به این آیه گوش نموده و علوم زمینعده

 دیگر در قرآن آمده است:

 4"أَّ وَّ لَّمْ یَّرَّ ال َّذینَّ کَّفَّرُوا أَّن َّ الس َّماواتِ وَّ الْأَّْرضَّ کانَّتا رَّتْقاً فَّفَّتَّقْناهُما"

ها را باز نمودیم و ها و زمین بسته بودند و ما آنکه آسمان ندیدندگوید آیا کسانی که کافر شدند ه میاین آی

گوید حتی کافران نیز این موضوع را مشاهده نمودند و دیدن این آیه میهمچنان در حال پخش کردنش هستیم. 

ها و زمین بنگ در مورد خلقت آسمان ی بیگفیزیك مخلوقات منحصر به غیرکافران نیست. به این ترتیب نظریه

 دهد که به این آیه گوش نموده است.را کسی می

 در قرآن آمده است:

یُضاعُِف کُل ِ سُنُْبلَّةٍ مِائَُّة حَّب ٍَّة وَّ الل َّهُ  فی سَّبیلِ الل َّهِ کَّمَّثَّلِ حَّب َّةٍ أَّنْبَّتَّتْ سَّبْعَّ سَّنابِلَّ مَّثَّلُ ال َّذینَّ یُنْفِقُونَّ أَّمْوالَّهُمْ فی"

 5"لِمَّنْ یَّشاءُ وَّ الل َّهُ واسٌِع عَّلیم

سازی شده است. کار این افراد مشابه کنند شبیهدر این آیه داستان افرادی که اموالشان را در راه خدا انفاق می

مشکلی آید که در هر خوشه صد دانه وجود دارد. ای بوجود میخوشه کارند از هر دانهای است که وقتی میدانه

ی ها توجه ننمودیم. به مسألهی اقتصاد داریم به این دلیل است که به این آیهی خود در مسألهه ما در جامعهک

باشد. این درحالی است که ها حاکم نمیکنیم روابطی فیزیکی بر آناقتصادی نگاه سیستمی نداریم و فکر می

اکنون در برخی از است که سود آن صفر باشد و هم اقتصاددانان غربی امروزه بر این باورند که بهترین اقتصاد آن
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ی پیش و این جلسه با مقدماتی که در جلسه و نتایج بسیار خوبی حاصل نمودند. کردندکشورهایشان آن را پیاده 

 شود که:برای رویکرد صحیح به فیزیك بیان شد حال این سوال مطرح می

 فیزیک چه ابعادی دارد؟

نماییم. فرد تنگدستی نزد امام صادق)ع( رفت و از حضرت پرسید من در الی آغاز میپاسخ به این سوال را با مث

ای ندارم چه باید بکنم تا از این مشکل رهایی یابم. حضرت فرمود: صدقه بده! این فرد این دنیا مال و اندوخته

ضرت فرمود حتی اگر چند بار دیگر نیز سوال خود را تکرا نموده تا شاید جواب بهتری بشنود ولی در نهایت ح

شود. در حالی که روابطی بر بریم هر چه بیندوزیم مال ما میالحسنه بگیر و صدقه بده. ما گمان مینداری قرض

اقتصاد این جهان حاکم است که حضرت با اشراف کامل و اطمینان کامل به آن این پیشنهاد را دادند. ما گمان 

 گیریم. ای نمیهیچ نتیجهنادیده انگاشتن اینها با لذا شته و بریم روابطی در زمینه اقتصاد وجود ندامی

ی تعیین قیمت اجناس نیز روابطی دارد و اقتصاددانان نیز دنبال این روابط هستند. ولی ما گمان حتی مسأله

ی ذبهای ندارند. در حالی که اگر دقت کنیم می بینیم ما جافیزیك نبوده و روابط و قاعده وها جزبریم که اینمی

زمین و نیروی الکترومغناطیسی را ندیدیم ولی با اثرش به وجودش پی بردیم. پس کافی است در این زمینه و 

های دیگری از این قبیل نیز از آثارشان استفاده نموده و به روابط موجود پی ببریم، نه اینکه کالً آن را رها زمینه

. پس تمام مواردی که گفتیم چون در عالم اثری دارند، فیزیکی ای برقرار نمی باشدنموده و به غلط بگوییم رابطه

ها حاکم است. مسائلی همچون غیبت، حسادت و نگاه به نامحرم نیز فیزیك دارند. به ای بر آنداشته و رابطه

اند. در حالی که ما اند و آن را خوردن گوشت برادر مرده گفتهفیزیك غیبت را توضیح دادهقرآن عنوان مثال 

افتد و اثر آن نیز به ایم با غیبت نمودن واقعا این اتفاق میبریم این تنها یك تمثیل است و قبول نکردهان میگم

 ماند.جا می

ی کار دانشگاه فیزیك دارد؟ اگر توان ارتباط دانشگاه با صنعت را نام برد. آیا نحوهبه عنوان مثالی دیگر می

کدام خواهند خوانی نداشته باشد، آیا هیچی صنعتیهمهای جامعهندهدی دانشگاهی با چرخهای جامعهدندهچرخ

ها را از ی علوم انسانی قرار داده و آنشناسی را در حوزهجاست که ما علومی از قبیل جامعهچرخید؟ مشکل این

 فیزیك و ریاضیات مجزا نمودیم. 

خداوند این جهان را به صورت هفت زمین و هفت آسمان خلق کرده است. به طوری که آسمان اول زمین اول را 

ها و در نهایت دربرگرفته است و زمین دوم آسمان اول را و همینطور تا آسمان هفتم، بعد از آسمان هفتم حجاب
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رند. خدایی که این خاصیت را برای جهان ها به هم مرتبط بوده و یك خدا دای ایننیز عرش خداوند است. همه

 الحسنه وغیره نیز فیزیکی قرار داده است.قرار داده است، برای غیبت، قرض

توان به سرگذشت قوم لوط اشاره نمود. این قوم به حرف خدا و پیامبرش گوش ننموده به عنوان مثالی دیگر می

شان را ویران نمود. قرآن ها کرد و خانه  و کاشانهآنو خداوند در نهایت فرشتگانی را مأمور به نزول عذاب بر 

ها های آنشدن خانهکنیم ویرانحال ما به اشتباه فکر می هایشان آمد.گوید بروید و ببینید که چه بر سر خانهمی

 فیزیکی دارد ولی اعمال این قوم فیزیکی ندارد!

 فرماید:خداوند می

 6"إِال َّ قَّلیالمِنَّ اْلعِْلمِ  وَّ ما أُوتیتُمْ"

خداوند کمی از علم این جهان را به ما داده است و ما وظیفه داریم دنبال همین مقدار کم برویم. وقتی 

شود تنها در صورتی باید آن را بپذیریم که علم موردنیازش را داشته باشیم ولی اگر مسئولیتی به ما سپرده می

 گیر ما و اطرافیانمان خواهد شد.واقبش دامنپیگیر علم الزمش نرویم در کارهای خود مانده و ع

ی بیان شد برای گسترده کردن دیدمان نسبت به مسأله 1ای بر درس فیزیك جا به عنوان مقدمهاینچه که تا آن

فیزیك بود. ما در این درس به طور جزئی به فیزیك زمین و آسمان اول می پردازیم. ولی نباید مسائلی که بدان 

ی عصای حضرت معجزه دانسته و به دنبال روابطش نرویم. به عنوان مثال شکافتن دریا با اشارهعلم نداریم را 

ی معجزه را بکار نبرده است. نکته این است موسی و به اذن خداوند نیز حتما فیزیکی دارد. خداوند در قرآن کلمه

ها و زمین نیز و گردش آسمان که ما از انجام این قبیل کارها عاجزیم. چه بسا کارهایی همچون نفس کشیدن

برای ما معجزه است. بنابراین معجزه نامیدن نباید ناشی از تنبلی ما باشد. باید به دنبال روابط مسائلی همچون 

خدایی دارد و که  بدانیمالحسنه نیز برویم و فیزیك و روابطش را بدست آوریم. باید جهان را یکپارچه قرض

به عنوان مثال روابط روزی  روابط این جهان اتفاقی نبوده و فیزیکی دارد.بدانیم باید روابطی بر آن حاکم است. 

 در آسمان چهارم وجود دارد و حضرت میکائیل موکل روزی تمام موجودات است.

ها طور نباشد که خارجیر مطلع نیستیم باید برویم و بیاموزیم. اینگهای دیاگر ما از فیزیك این آسمان و آسمان

ها را از هم جدا نپنداریم و همچنین با داشتن نگاه ته و ما مبهوت بمانیم. در این راستا بایستی اینآن را یاف
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ها را یکپارچه بدانیم. نباید بگوییم کارهایی از قبیل دعا، نذر و انفاق، نیکی به پدر و مادر، خواستن و توحیدی این

 نمازهایی از قبیل نماز باران فیزیکی ندارند.

 تکلیف:

ها اشاره شد را در قرآن یافته و چند آیه قبل و بعد آن را مطالعه نموده و تی که در این جلسه بدانآیا -1

 ها بیندیشید.راجع به آن

 ی زیر را در قرآن یافته و با خواندن چند آیه قبل و بعد از آن در آن تدبر کنید.آیه -2

 7"رَّب ِكَّ کَّیْفَّ مَّد َّ الظ ِل َّ وَّ لَّوْ شاءَّ لَّجَّعَّلَّهُ ساکِناً ثُم َّ جَّعَّلْنَّا الش َّمْسَّ عَّلَّیْهِ دَّلیالً  أَّ لَّمْ تَّرَّ إِلى"
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