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 چکیده

. در پردازدیم یادبر مساله رابطه مجرد و م دیبا تاک ییگرانوخاسته یانتقاد لیرساله، به تحل نیا

ما از جهان، به دنبال  یکل ریکه در تصو یشده است با مرور تحوالت یفصل اول آن، سع

مواضع  انیدر م ییگرانوخاسته گاهیاست، جا رفتهیصورت پذ دیدر قرون جد یعلم یهاشرفتیپ

که شود میداده  حیتوضبه صورت کلی، فصل،  نیا یمشخص شود. در انتها د،یدوره جد یفلسف

گرایان خود را نوخاسته، و کالیسم استگرایی و فیزیاعتدالی بین دوگانه یموضع ،ییگراخاستهنو

دیدگاه خود، در  برخی از آنان، مدعی اهمیت پارادایمی جا که، تا آنننددامیفیزیکالیسم  بیرق

 اند. این موضع فلسفیمقابل 

که بتوان  یبه نحو ،ییگراخاستهو نو سمیکالیزیف نییرساله، اختصاص دارد به تب یفصل بعد دو

، به تحلیل ، و از طریق این مقایسهنمود سهیمقا گریکدیرا با  یدو موضع فلسف نیبر آن، ا یمبتن

 سمیکالیزینسبت ف یچه مدنظر است، بررس. در فصل دوم، آنگرایی دست یافتانتقادی نوخاسته

 ییجبرگرا ،ییگرالیتقل ،ییگراعتیطب رینظ ،تصویر جدید از جهانپارادایم یا  یهالفهؤم گریبا د

های تصویر مشترک مؤلفه ادعایشود که فیزیکالیسم، یمجا نشان داده در این. هاستنیو امثال ا

، اگر هم با گراییاستهاین یعنی نوخ .ها الاقتضاء استنسبت به بسیاری از آن و جدید نیست

 پارادایمی داشته باشد. اهمیت تواند فیزیکالیسم ناسازگار باشد، لزوماً نمی

 نیاشده است.  سهیمقا سمیکالیزیو با ف ریتقر انیگرانوخاسته یهادگاهیدر فصل سوم، انواع د

متنوع  یهادگاهید انیخاص از م یمواضع دنیاول، برگز جهیدارد. نت یدر پ جهیدو نت سه،یمقا

میان  سهیمقااساس بر  گر،ید انیند. به بارد یناسازگار سمیکالیزیاست که با ف انیگرانوخاسته

 سمیکالیزیکه با ف یاانهیگرانوخاسته هاییهآن قسم نظر ان،یگرانوخاسته یهاهدگایو د سمیکالیزیف

 . شوندیقلمداد شده و کنار گذاشته م یفلسف نییپا تیسازگار است، واجد اهم

مباحث راجع به  نهفته است. در عموم گیریهجینتهمین  نیموجود در رساله، در ا ینوآور کی

انجام  فیو ضع یبه صورت دو دسته قو ان،یگرانوخاسته یهادگاهید یبنددسته ،ییگرانوخاسته

ها انجام دسته نیهر کدام از ا لیذ یهادگاهیدر مفاد د یترشیب ختیشنایو دقت هست شودیم

به دقت  ختیشنایتاز منظر هس انه،یگرامختلف نوخاسته یهادگاهیرساله، د نی. اما در اشودینم

 . شودیم نییها تبآن تراقشده و وجوه اشتراک و اف سهیمقا گریکدیبا  زیو ن سمیکالیزیبا ف ،یبررس

 شش



که از منظر  گرایانه استدیدگاه نوخاسته بندی دقیق سهاین بررسی، صورتنتیجه اول 

 سهیمقا یبرا شودیم است که نشان داده نیوم، اد جهینت. شناختی، با فیزیکالیسم ناسازگارندهستی

الزم ین موضع فلسفی، به منظور ارزیابی اهمیت پارادایمی ا ،گراییو نوخاسته سمیکالیزیف ترقیدق

های مختلف درباره تلقی با - مدنظر سه دیدگاه –گرایانه های منتخب نوخاستهنسبت دیدگاهاست 

 دارد.  قوانین طبیعت، بررسی شود. فصل چهارم رساله، به این مهم اختصاص

رایج  هایقیبا تل، گرایانهسه دیدگاه منتخب نوخاستهنسبت بر همین اساس، در فصل چهارم، 

جا شود. نوآوری دیگر رساله در انجام این بررسی است. در اینره قوانین طبیعت، بررسی میدربا

)که از تعاریف منتخب این علّی از نوخاستگی  شود که دو تعریف جوهری ونشان داده می

سازگار است.  ،بِرد از قوانین طبیعت آرمسترانگ و -به ترتیب، چگونه با دو تلقی تولیاند( رساله

شود که تعریف قانونی از نوخاستگی، که تعریف اختصاصی پیشنهادی این و نیز نشان داده می

در این وئیس درباره قوانین طبیعت سازگار است. ل -رساله است، چگونه با دیدگاه رمزی

گرایی توان نوخاستهدهد که مینهفته است. این سازگاری نشان مینتیجه اساسی ی، یک سازگار

اش با فیزیکالیسم زمان، هم محتوای اصلی آن و ناسازگاریبندی نمود که همای صورترا به گونه

کلی  حفظ شود و هم، موضعی هیومی باشد؛ یعنی به صورت کلی، سازگار با پارادایم یا تصویر

 . شود جهانجدید از 

ایده حرکت در متافیزیک کالسیک، و به طور گرایی با فصل پنجم، به بررسی نسبت نوخاسته

این جهت این بررسی از اختصاص دارد.  ،نظریه حرکت جوهری اشتدادی مالصدرا ، باخاص

شناسی مالصدرا، یک تحول اساسی در تصویر کلی از قبول دستگاه هستی حائز اهمیت است که

تواند های ظاهری، میگرایی با این دیدگاه، به دلیل شباهتنسبت نوخاستهو  ،زندمیجهان رقم 

رغم وجود برخی گرایی باشد. علیمعیار دیگری برای سنجش اهمیت پارادایمی قبول نوخاسته

گرایی و نظریه حرکت جوهری اشتدادی که مورد توجه برخی میان نوخاسته ابتداییهای شباهت

دهد، این دو از تر این دو دیدگاه، نشان میای دقیقگرفته است، بررسی مقایسه محققان نیز قرار

را  ییآن شباهت ابتدا توانیکه م یاگونهد بهندار گریدیکبا  ینیادیتفاوت بنشناختی، منظر هستی

 در نهایت، نتیجه این پژوهش، عبارت است از اینکهدانست.  یشباهت ظاهر کیصرفاً 

 انهیگراعتیطب یموضع اوالً سم،یکالیزیبا ف ییهایدارا بودن ناسازگار رغمیعل ،ییگرانوخاسته

 یپاسخ تواندینم اً یو ثان -بندی هیومی ارائه نمود توان از آن، یک صورتو حتی می - است

 . بدهد یبه مسئله رابطه مجرد و ماد دیجد

 هفت
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 1 شگفتاریپ

 

 پیشگفتار

های مختلف شود. این برداشت، معانی متنوعی برداشت می«دانشگاه اسالمی»و « علم دینی»از دو اصطالح 

در عین حال، به باور کند. ها و عملکردها بروز میمعنایی، در مقام عمل، به صورت طیف وسیعی از گرایش

یی عمیق و ، برای بدست آوردن معنا«انشگاه اسالمید»و « علم دینی»اینجانب، اغلب طرفداران و مخالفان 

چه بسا  کند، کنکاش شود،که طرفداری میاگر درباره آن –اند دقیق، از این دو اصطالح، تالش چندانی نکرده

کند مداقه که مخالفت میکند، و اگر در آرای آنچه را ادعا کرده دنبال میآن خالف روشن گردد که در عمل،

 گیرد: گوید پی میچه را در ظاهر میمشخص شود که نقیض آنشود، چه بسا 

ْْلَْخََسايَن أَْعامًل  ِّئُُُكْ ِبا يَن َضلذ َسْعُيهُْم ِفا الَْحياةا ؟ قُْل َهْل نُنَبا ا نُوَن ُصنْعاً ااَّلذ س ا ْم َُيْ ُ ُبوَن أََّنذ س َ نْيا َو ُُهْ ََيْ  دلُّ

 «104-103کهف: »

 صفرا فزود نیاز قضا سرکنگب

 نمودیم یدام خشکبا روغن

 دفتر اول( -)مثنوی معنوی

تر اندیشیدن درباره نسبت علم و دین، دقیقتالش برای  از ظاهرگرایی وعبور مناسب برای یک نقطه آغازین 

کنند. تصویری که در آن، مقوالتی توجه به تصویری کلی است که هر کدام از این دو، از جهان، ترسیم می

در عالم تبیین  هان، جایگاه خداوند و نحوه ارتباط او با غیرش، و موقعیت انساننظیر نظام علّی و معلولی ج

 –های علمی نقالباین تصویر کلی، یکی از معانی اصطالح پارادایم است که بعد از کتاب ساختار اشود. می

 در ادبیات فلسفی قرن بیستم، جایگاه مهمی یافت.  - توماس کوهننوشته 
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ن سنخیت دارد و به خوبی با این نقطه آغازی موضعی رقیب برای فیزیکالیسم است، نیز، که گرایینوخاسته

گرایان، از جمله نانسی برخی نوخاستهله علم و دین باشد. ئموضوع پژوهشی عمیق معطوف به مس دتوانمی

اند هاند؛ یعنی مدعی شدگرایی شدهمورفی و پاول دیویس، به صراحت مدعی اهمیت پارادایمی قبول نوخاسته

گاه به مباحث نتحولی که با . زندجهان رقم میاز ، تحولی اساسی در تصویر کلی ما این دیدگاه فلسفیکه 

گرایان، بناست فهم ما درباره نظام علّی طبیعت، فاعلیت الهی و تصور از فلسفی ارائه شده توسط نوخاسته

 انسان به مثابه موجود دارای اراده آزاد را متأثر سازد. 

ی نسبت میان تر دغدغهگرایی، یک تالش فلسفی معطوف به پیگیری عمیقن رو، تحلیل انتقادی نوخاستهاز ای

نیز، از این رو موضوعیت ( انگاریمسئله دوگانه) یمجرد و ماد یرابطهی دوگانهعلم و دین است. تأکید بر 

باال به پایین، از سطوح باالتر دن یک رابطه علّی گرایان، برقرار بومضمون ادعای اصلی نوخاستهدارد که 

گرایان از منظر تاریخ فلسفه، تالش دارند پاسخی تر است. بنابراین، گویی نوخاستهپیچیدگی به سطوح پایین

شد و هم با پیشنهاد دهند که هم با دستاوردهای جدید علمی سازگار با یجدید به مسئله رابطه مجرد و ماد

 فاوت اساسی داشته باشد. تصویر رایج فیزیکالیستی از جهان، ت

ها در تنشناختی انجام پذیرد. گرایی از منظر هستیدر این رساله، سعی شده است تحلیل انتقادی نوخاسته

برای  همیت پارادایمیاشدن است که دارا  فیزیکالیسمبا گرایی نوخاستهشناختی صورت ناسازگاری هستی

چون تافیزیکی دیگری هممموجب شد پای مقوالت . انتخاب این رویکرد شودگرایی ممکن مینوخاسته

 نیز به دامنه پژوهش گشوده شود.« تغییر و حرکت»و « قوانین طبیعت»

گرایی را، ارزیابی داوری، ادعای اهمیت پارادایمی نوخاستهدر این رساله، تالش شد، با پرهیز از هر نوع پیش

واجهه مصداقی از م اما امیدوارم این تالش پژوهشی،کند هر چند نتیجه نهایی، این ادعا را تضعیف میکنیم. 

  عمیق و دقیق، با مسائل حوزه علم و دین بوده و مورد استفاده جامعه علمی کشور قرار بگیرد.
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 گرایی در میان مواضع فلسفی دوره جدیدجایگاه نوخاسته 1

ها را در خود ین یافتهااز دارد که جهان، به چارچوبی کالن نیی درباره هایشانسان برای معنادار کردن یافته

های سبت این چارچوب یا پارادایم با یافتهن(. 7 :1390گلشنی ) ها با یکدیگر را معین کندو نسبت آن دادهیجا

گذارند و هم می تأثیرمان از جهان های علمی ما در ترسیم تصویر کلیعلمی، دوسویه است؛ یعنی هم یافته

-296و  265- 255 :1392باربور )ند ککننده ایفا میهای معرفتی و علمی ما نقشی تعییناین تصویر در تالش

302). 

تواند رکنی از چارچوب کالن مفهومی ما برای رسم تصویری ی مفهومی بنیادین که می، به مثابهنوخاستن

دوم قرن نوزدهم  مهین یفلسف اتیبار در ادب نینخست ی جهان محسوب شود،هامان دربارهمعنادار از یافته

( به مثابه اتیلت حبه اصا نی)قائل  انیگرااتیو ح هاستیمکان انیم یفلسف یمباحثهانگلستان، و در ضمن 

ز ا زیهمه چ دارند،یم انیب هاستیچنان که مکاننه آن داشت،یم انیمطرح شد که ب یفلسف موضع سوم کی

 یندهایو فرا یقابل فروکاست به سطوح ماد ات،یحیموجودات ذ یاختصاص یهایژگیو و اتیجمله ح

روح  یدربردارنده نوع ات،یحیمعتقدند، موجودات ذ اتیبه اصالت ح نیچنان که قائلاست و نه آن وارنیماش

 . اندبخشاتیح

 ات،یحیموجودات ذ یاختصاص یهایژگیباورند که اگرچه فروکاست و نیدر عوض بر ا انیگرانوخاسته

 یهایژگیاست اما و یدننش انایو اح زیبرانگآن، چالش وارنیماش یندهایبه ماده و فرا ،یشعور و آگاه رینظ

 .اندیآن مبتن وارنیماش یندهایبر ماده و فرا ت،یندارند و در نها یرمادیدر موجودات غ شهیمذکور، ر

مورد  یمیو ش یشناسستیز رینظ یدانشمندان علوم یاز سو دهیا نیا م،ستینخست قرن ب مهیاز آن و در ن پس

 ک،یزیفروکاست بودن آن به ف رقابلیشان و غآن، بر اصالت علوم مورد عالقه قیتوجه واقع شد تا بتوانند از طر
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 ده،یچیپ یهاستمیستم و در ضمن مباحث سیدوم قرن ب مهیدر ن ،ییگرااقبال به نوخاسته نیورزند. ا دیتاک

از فالسفه را به خود معطوف  یو توجه جمع قابل توجه افتی یو فلسفه ذهن، رونق مضاعف یعلوم شناخت

 رینظ ،دهیا نیدرباره ا یهادگاهیاز د یامروزه انواع متنوع ،ییگرابه نوخاسته یاقبال فلسف نیا جهیداشت. در نت

 اند. طرح شده رهیتن درزمان و غو نوخاسزمان هم و نوخاستن فیضع و نوخاستن ینوخاستن قو

. از جمله صاحبان اندینییبر سطوح پا یقدرت علّ ی، داراسطوح برآمده از نوخاستن ها،یتلق نیاز ا یبرخ در

را از منظر علوم  نییباال به پا تیّاشاره نمود که عل ،، جاناتان لو و کانرکاکیبه آرتور پ توانیم ،یتلق نیا

چنان را آن ن،ییبه پا باال تیّعل و نوخاسته یعنیدو مقوله؛  نیا قیتلف یمورف ی. نانسندمدرن، مجاز دانست یتجرب

 یاساس یمدعا دو مقوله، دو نیا قی. تلفکندیم یدر علم معرف یمیتحول پارادا یکه آن را نوع داندیمهم م

که  دهندیرا بروز م ییهاتیاز خود موجود ستم،یس یدگیچیبا صعود در مراتب پ هازمیو ارگان هاستمیدارد: س

 ای یستیوح  ز)سط ینییقابل فروکاست به سطوح پا ا،یاست و ثان ترنییپا راتببر م یقدرت علّ یاوال دارا

 . ستی( نیکیزیف

اده است، م یورا انایکه اح عتیاز طب یشناخته شدن سطوح تیو به رسم نییباال به پا تیّمجاز شدن عل نیا

 فرضشیپ ،ییگرالیتقل ن،یاز ا شیمدرن دارد چرا که تا پ یعلوم تجرب خیارت یبرا ییباال اریبس تیاهم

 ییسطوح باال نییبتسمت  هب ،یعلم قاتیوجودشناسانه علم بوده و همواره جهت تحق یشناسانه و حتروش

به  - ییگرانوخاسته رینظ ییهادهیروست که طرح ا نیبوده است. از هم ینییسطوح پا یهایژگیبر اساس و

و دانشمندان  نیاز متفکر یاریورد پسند بسم یادیز زانیبه م -شود  مهیضم نییباال به پا تیکه به عل یزمان ژهیو

 افتاده است.  نیمتد

 یو فلسف ینظر قاتیتحق ر،یاخ یهاسبب شده است که در دهه ن،یو دانشمندان متد نیاستقبال متفکر نیا

 قات،یتحق نیاز ا یبخش مهم یکه هدف اصل ردینجام پذا یعیفوق الذکر، در حجم وس یهادهیمعطوف به ا

 اتیو ح عتیدر طب یاله تیفاعل رینظ یدر دفاع مجدد از مقوالت ن،یعلم و د انیم ینظر وندیبرقرار نمودن پ

راستا، نشان  نیدر ا رفتهیانجام پذ یهابوده است. مرور تالش یعلم یهاهیاز نظر یمندپس از مرگ، با بهره

 تیفاعل تیبا محور عتیطب -بوده است: مبحث رابطه خدا وندیپ یبرا یمبحث، محل مناسب که دو دهدیم

مباحث،  نیهر دو ا ک،ی. از منظر کالسیآگاه تیمحور ابدن( ب -بدن )ذهن -و مبحث رابطه روح یخاص اله
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ودات مجرد و موج انیآن، از نسبت م لیکه ذ یاقرار دارد؛ مساله «ریثابت و متغ»ارتباط  یخیمساله تار لیذ

 .شودیبحث م یموجودات ماد

د که چگونه انجام شده در صدند نشان دهن یهااز تالش یابخش عمده تر،قیدق انیو به ب جهینت در

روح را  خداوند و رینظ یموجودات متعال رشیپذ یالزم برا یعلم نهیسو زم کیاز  ،یروز علم یدستاوردها

 . دهندیم بدست عت،یموجودات با طب نیاز نحوه ارتباط ا ینییتب گر،ید یو از سو آورندیفراهم م

 یچه امثال نانسدر پرتو آن نیعلم و د انیم ینظر وندیپ یبرقرار یپس از چند دهه تالش در راستا اکنون،

تا چه  ،ییگرامساله طرح شود که نوخاسته نیجا دارد ا دانند،یم یمی، تحول پارادا تونیکل پیلیو ف یمورف

 و مجرد پاسخ گفته است؟  یگونه، به مساله رابطه مادو چ زانیم

 ییگراه نوخاستهک ینسبت لیراستا الزم است، به تحل نیمساله پرداخته خواهد شد و در ا نیرساله، به ا نیدر ا

لفه ؤم نیتریت که اصلدر آن اس لیتحل نیا تیدارد، پرداخت. اهم ییگراعتیو طب الیسمکیزیف ،ییگرالیبا تقل

 انهیگراعتیطب یهافرضشیماده، پ ورابطه مجرد  کیناظر به مساله کالس دیوجود در دوران جدم یفکر

رو، اگر  نیامساله را منحل نموده بود. از  نیا ،یبوده است که به صورت ضمن یشده در علوم تجرب رفتهیپذ

ودات از وجود موج ،یلمع اقیکه اوال، بتوان در س ردیفاصله بگ یبه نحو ییگراعتیاز طب ،ییگرانوخاسته

و مجرد از  عتیباز ط یاز نحوه وجود موجودات متعال ییهانییتب ا،یو ماده سخن گفت و ثان عتیاز طب یمتعال

در  یمیتحول پارادا یبه ادعا توانیگاه مو ماده، در علم مطرح کرد، آن عتیها با طبماده و نحوه ارتباط آن

 بود.  نیبخوش رفتهیپذ انجام یهاو نسبت به تالش دواریعلم ام

از  یدیو جد لیبد یهاو صرفا، به نسخه تیمقوله، در نها نیچه ااست که چنان نیمساله در ا نیا تیاهم اما

نحوه وجود موجودات  نییها در تباستفاده از آن جینسبت به نتا ستیبایگاه مختم شود، آن ییگراعتیطب

چه بسا به واسطه کاربست  تر،قیدق انیبه کار بست. به ب یترشینظر بدقت عتیها با طبو ارتباط آن یمتعال

باال به  تیو عل ییگرااز نوخاسته یمندکه ممکن است به دنبال بهره ییگراعتیاز طب یدیو جد لینسخه بد

در  یمیداتحول پارا ،یعیبه سطح طب عتیاز طب یبا فروکاست نحوه وجود موجودات متعال د،یبدست آ ن،ییپا

 نه در علم، رخ دهد! و  نید
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 جهیدر علم را نت یمیتحول پارادا تون،یو کل یمورف یمطابق ادعاها ،ییگرامساله که نوخاسته نیا نیبنابرا

 یبرا کنندهنییو تع یمحور یامساله ،ییگراعتیاز طباست  یاشدهبر خالف آن، نسخه اصالح ای دهدیم

است که  یادر حل مساله ر،یاخ یهاه در دههصورت گرفت ینظر یهاتالش تیدرباره موفق یداور

بدن،  -و روح عتیبط -رابطه خدا ریآن نظ قیآن، با عنوان رابطه مجرد و ماده و مصاد کیکالس یبندصورت

 بوده است. دانانیاله یشگیاز جمله مسائل مهم و هم

 جدید یمخدوش شدن تصویر کلی ارسطویی از جهان و آغاز دوره 11.

های فلسفی و دانش علمی پیرامون طبیعت، ، معارف دینی، آموزهوسطیقروندید، در ج یدورهتا پیش از 

های وی در های ارسطو و آموزهانسجام پارادایمی داشتند؛ بسیاری این پارادایم را به این اعتبار که یافته

 15حدود عمر پارادایم ارسطویی در . دانندمی ارسطوییداشته است،  و مؤثری اش نقش محوریگیریشکل

داشت که  جهاناز  شدهرفتهیپذ کلیبسیار طوالنی یک تصویر  زمانمدتقرن بوده است؛ یعنی انسان برای 

جدید و به دنبال وقوع انقالب علمی، از همان  یاما در دوره؛ گرفتیبرمزمان در علم، فلسفه و دین را هم

های فلسفی دید با تعالیم دینی و آموزههایی میان علم جترین کشفیات جدید، تنشبدو طرح شدن ابتدایی

  های جدیدی جایگزین آن گشت، پارادایم جامع تاریخی گسست و پارادایم1موجود در آن زمان پدید آمد

(DeWitt 2010, 81–113). 

ها اطالق ها و روشای از ایدهو به یک معنای عمومی، پارادایم به مجموعه ،بر اساس تعریف توماس کوهن

کلیدی این  هایمؤلفه ازجملهدهند. علمی ما را شکل می کارسبکزمان تصویر ما از جهان و گردد که هممی

قوانین  ای ازبندی مجموعهتوانند صورتعلمی است که می یهای برجستهمعنا، دستاوردها و نمونه موفقیت

های موفق، نظیر آزمایش مندل در حوزه ژنتیک، و معادالت، نظیر قوانین نیوتن و معادالت ماکسول، یا آزمایش

د. نها سازهای جدید را جایگزین آنهای گذشته را در مقیاس کالن، مخدوش ساخته و نظریهباشند که دیدگاه

                                                

 

 وست.ها در زمینه مسیحی به وقوع پیبا توجه به بستر جغرافیایی انقالب علمی، این تنش 1
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تری از پارادایم نیز در نظر گرفت؛ کوهن دودتر و معینمعنای محی مثابهبه تواناین جزء مقوم پارادایم را می

های نیز نخستین بار در کاربست پارادایم، چنین معنای محدودی را مراد کرده است. به این معنا، موفقیت

تحقیق و بررسی آن  یبخشی خواهند بود که سایرین را در نوع تصورشان از جهان و نحوهمذکور، منبع الهام

 .(Godfrey-Smith 2003, 77) سازدمی متأثر

های فقیتجدید، بررسی مو یدوره بر این اساس، برای درک تحوالت پدید آمده در تصویر کالن از جهان در

گیری تصویر جدید در این دوران، در کنار گذاشته شدن تصویر ارسطویی و شکل مؤثرعلمی  یبرجسته

متافیزیکی و طبیعیاتی  دودسته به تصویر کلی ارسطویی را به قوام دهندههای هانگار اینجادر یابد. موضوعیت می

 و کردهاشارهجدید، مخدوش شدند  یورهددر نخستین مراحل  ها کهآن ازبرخی به چنین هم کنیم.می تقسیم

 :کنیمها را مرور میسیر تحول در آن

 های طبیعیاتیهانگار .1

  مرقفوق »و « تحت قمر»به دو عالم متمایز  عالمو تفکیک  عالمواقع بودن زمین در مرکز». 

 قمر و توضیح کیفیات آن عالم، عالم فوق  یدهندهلیتشکجوهر  به عنوان 2در نظر گرفتن اثیر

 .حرکت اجرام سماوی مربوط بدان، از طریق خواص اثیر ازجمله

  عالمنهایی  محیط و حدّ یمثابهبهدر نظر گرفتن فلک حامل ستارگان. 

 های متافیزیکیهانگار .2

  غایت»مقوله  و واقعیت بیرونی داشتن طبیعتامور از  3انهیگراتیغاهای تبیینپذیرفتن». 

                                                

 

توان جوهر پنجمی دانست اثیر را میطبیعت زمینی بودند، است.  یل دهندهکه تشکی ،اثیر در نظر ارسطو، جوهری غیر از جواهر آب، خاک، هوا و آتش 2

 سازد.اند، میکه در نظر ارسطو متعلق به عوالم فوقانی نسبت به عالم طبیعت که اجرام سماوی را،

Teleological 3 
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  در ضمن قول به  ،تر عقلیها از قوانین عمومیبودن قوانین طبیعت و امکان استنتاج آنمعقول

 .واقعیت بیرونی داشتن عقول

  به طبیعت 4انهیگراذاتنگرش  و پذیرش سوکیو انکار نگرش اتمی از  تجزایالجزء عدم قول به 

  .جوهر، ماهیت و غیره هیوال، ماده، صورت، ،مفاهیمی نظیر در چارچوب

جدید  یورهتحول تصویر کلی انسان از جهان، نخستین گذار از پارادایم ارسطویی به د یبررسی تاریخچه در

علمی،  یک رشتهی یمثابهبهلمیوسی فت. نجوم بطدر علم نجوم یا شدهحاصلهای توان در موفقیترا می

 یاشدهتیتثبجزء  یمثابهبهت و یاتی داشهای فلسفی و الهقرن، همبستگی کاملی با سایر آموزه 15برای حدود 

 بود. شدهرفتهیپذاز پارادایم یکپارچه قرون وسطایی؛ یعنی پارادایم ارسطویی، 

 دیخورشخاص دستگاه  طوربههای متفاوت نجومی و افزایش دقت مشاهدات و محاسبات و ارائه دستگاه

 5وم بطلمیوسی در نظر گرفت.نخستین مصادیق نقد نج یمثابهبهتوان در قرن شانزدهم را می یمرکز

 ،کار کپلر یدر طول یک قرن برای افزایش دقت علم نجوم، نتیجه گرفتهانجامهای ، از میان تالشحالنیدرع

شود. اساسی کنار گذاشته شدن پارادایم ارسطویی محسوب می یکه در ابتدای قرن هفدهم منتشر شد، نمونه

 -مهم فلسفی یجام پذیرفته در قرن شانزدهم، کنار گذاشتن دو انگارههای انوجه تمایز کار کپلر از سایر تالش

 مفهومی ارسطویی بود.

و « ای شکلمدارهای دایره»بایست در شناسی ارسطو، اجرام سماوی میهستی جهیدرنتدر پارادایم ارسطویی، 

مفهومی؛  -لسفیحول مرکز عالم؛ یعنی زمین، حرکت داشته باشند. این دو انگاره ف« سرعت یکنواخت»با 

دو قانون معقول ی مثابهبه ها راتوان آنکه می «حرکت با سرعت یکنواخت»و « ای شکلمدار دایره»یعنی 

                                                

 

Essential 4 

 سی داشت. در عینود که نتایج عملی بهتری نسبت به نظام بطلمیونجومی خورشید مرکزی را پیشنهاد نم رنیک در ابتدای قرن شانزدهم، دستگاهکوپ 5

ای که از این دستگاه جدید به سبب خوانش ابزارانگرانهعلمی داشت اما  یکوپرنیکی طرفداران فراوانی در میان جامعه حال، در آن دوران اگرچه دستگاه

 به حساب نیامد. ادایمگاه به عنوان یک تحول انقالبی در نجوم و تغییر پارهیچشده بود، 
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نقش مهمی در قرار گرفتن دستگاه نجومی بطلمیوس، تر در نظر گرفت، طبیعی استنتاج شده از اصول عقلی کلی

یک مبحث فلسفی، ذیل یک پارادایم واحد،  یمثابهبه ،شناسی ارسطوو هستی ،علمی ییک شاخه یمثابهبه

بندی موفق حرکت سیارات منظومه شمسی با مرکزیت خورشید بر اساس اما کپلر با صورت؛ نمودایفا می

شناسی ارسطویی را که امتداد طبیعیاتی از هستیمهم  یاین دو انگارههای متغیر، مدارهای بیضوی و سرعت

قرن  15تر، این نخستین بار بود که پس از حدود به بیان دقیق 6ها را وانهاد.و آنیافته بود، به چالش کشیده 

از جهان در  شدهرفتهیپذ، تصویر کالن توسط کپلر شنهادشدهیپموفقیت معادالت حاکمیت پارادایم ارسطویی، 

 کرد.مخدوش می -مهم فلسفی  یحداقل در مقیاس آن دو آموزه -پارادایم مذکور را 

، آن زمان های تخصصی و علمی، کار کپلر به سبب دارا بودن ریاضیات پیشرفته، خارج از محیطلحانیدرع

اساسی تصویر کلی ارسطویی از جهان، با  هایمؤلفه یچندان مطرح نشد. عمومیت یافتن تردید درباره

یله آغاز به تشار معادالت کپلر، گالنا پس ازمشاهدات نجومی گالیله محقق شد. درست به فاصله یک سال 

گرفت، کرد. با به میان کشیده شدن پای میتلسکوپ انجام  لهیوسبهکه  ،انتشار نتایج مشاهدات نجومی خود

گالیله در مخدوش  مؤثرکارهای  7کلیسا به ارزیابی کارهای گالیله، نتایج کارهای وی شهرت مضاعفی نیز یافت.

های تاریک روی سطح لکه یمشاهده»، «های ماهستانکوه یمشاهده»شدن پارادایم ارسطویی عبارت است از: 

فازهای  یمشاهده»، «مشتری یقمرهای سیاره یمشاهده»، «زحل یهای دور سیارهحلقه یمشاهده»، «خورشید

 «.های مشاهده نشده تا آن زمانستاره یمشاهده»و « زهره یمختلف سیاره

مفهومی در  -مهم فلسفی یدو انگارهی درباره پلرهایی که معادالت کمشاهدات مذکور، در تکمیل چالش

بر هم زد.  یکلبهساخت، تصویر کلی پارادایم ارسطویی از آسمان و افالک را پارادایم ارسطویی مطرح می

جوهر اجرام اثیر باور ارسطویی مبنی بر اینکه  برخالفهای ماه، نشان از آن داشت که کوهستان یمشاهده

                                                

 

اگرچه خورشید مرکز هم شد. دستگاه نجومی کوپرنیک فهومی ارسطویی به صورت رسمی کنار گذاشته میم -های فلسفیاین نخستین بار بود که انگاره 6

 مذکور متعهد باقی مانده بود. یبود اما کماکان به دو انگاره

های گری دینی، برخوردهای خشنی با منتقدین و مخالفان خود در زمینهنی خود با نهضت اصالحرحدود یک ق یدر آن زمان، کلیسا بواسطه مواجهه 7

 مختلف، داشت )منبع، باربور(.
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خاکی است و بدین ترتیب، این مشاهده، به  یزمین یک سیاره همچونست، ماه نیز سماوی پیرامون زمین ا

ارسطویی؛ یعنی متشکل بودن اجرام سماوی از اثیر را به چالش  میپاراداهای نحو مستقیم، یکی از انگاره

 کهچرامتافیزیکی جوهر داشت  یبستگی باالیی با مخدوش شدن انگارهاین چالش طبیعیاتی، همکشید. می

ماوی نیز، تردیدهای جدی اجرام س یدهندهلیتشک جوهرنی اثیر؛ یعموجودیت  یدربارهمستقیم،  صورتبه

، برهانی را که برای مدت بسیار طوالنی، در دفاع از سکون میرمستقیغ صورتبهچنین آورد. هممی به وجود

د. در پارادایم ارسطویی، حرکت کربود مخدوش می شدهرفتهیپذزمین و حرکت سایر اجرام سماوی حول آن، 

توانستند علت حرکت واقع شوند، زمین زمین، نمی یکره یدهندهلیتشکنیازمند علت است و چون جواهر 

ای حرکت آن حول زمین، بینه حالنیدرعو  ،خاکی بودن ماه یشد. بدین ترتیب، مشاهدهساکن دانسته می

 یدربارهپارادایم ارسطویی  یزیکیمتاف هایکی دیگر از انگاره، یمیرمستقیغ طوربهشد و علیه این برهان می

 کشید.را به چالش مینین حرکت قوا

اجرام سماوی  یدهندهلیتشککه جوهر را ، این انگاره های حول زحل نیز، به نحو دیگریحلقه یمشاهده

 کاملته آن بودند، رساخب، اجرامی که جهیدرنتبود و  یرمادیغساخت. اثیر جوهری اثیر است مخدوش می

شد امل دانسته میک، شکل هندسی این اجرام نیز، بر اساس تعالیم ارسطویی، کره جهیدرنتشدند. دانسته می

ن توسط گالیله در آن زمان، چنی شدهمشاهدههای حول زحل، با در نظر گرفتن کیفیت تصاویر که حلقهحال آن

 شدهمشاهدههای تاریکی که روی سطح خورشید . لکهکامل نیست ینمود که زحل به لحاظ هندسی، کرهمی

 یمثابهبهها همه بود نیز شاهدی علیه این انگاره بود که عالم فوق قمر، عالمی کامل و الیتغیر است و این

 رفت.شواهدی علیه تصویر ارسطویی از اثیر و اجرام سماوی به کار می

 حرکت یارسطویی از نحوه -تلقی بطلمیوسی فبرخالقمرهای مشتری، نشان از آن داشت که  یمشاهده

، مرکز عالم واقع اشدهندهلیتشکگفت تنها زمین است که به سبب ویژگی جواهر که می -اجرام سماوی 

قماری در حال گردش به دور خود که ابود مصداق عینی دیگری؛ یعنی مشتری، مشاهده شده  -شود می

مستقیم، شاهدی به نفع چرخش زهره به  طوربهزهره،  یارهفازهای مختلف سی یچنین مشاهده. همداشت

دور خورشید بود که ضرورت بازنگری در دستگاه نجومی بطلمیوس )حداقل در فرض چرخش زهره به دور 

تر کرد که آسمان بسیار بزرگهای جدید نیز این مهم را اثبات میستاره یرساند. مشاهدهزمین( را به اثبات می




