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تاریخ فلسفه و ادیان پیش از بیگ بنگ

بررســی  بــزرگ،  انفجــار  یــه ی  نظر از  برآمــده  فلســفی  نتایــج  بهتــر  منظــور درک  بــه 
یــه مطــرح شــده اند، ســودمند بــه نظــر می رســد.  کــه پیــش از تولــد ایــن نظر افــکاری 
یــه بــه  یافــت، ایــن نظر کــه می تــوان در در صــورت پیگیــری چنیــن رونــدی اســت 
کــدام  یــخ بشــر اعتبــار بخشــیده و  کــدام دســته از افــکار مطــرح شــده در طــول تار

گردانیــده اســت. دســته را از حیــث اعتبــار ســاقط 
پــس از بررســی بخش هــای مربــوط بــه دالیــل اصلــی، جانبــی و مخالــف بیگ بنــگ، 
کنــون بــه اختصــار ذکــر می شــود، بــه تفصیــل بررســی خواهــد شــد.  کــه ا افــکاری 
یــخ فلســفه بــه اختصــار بررســی شــده در ایــن بخــش، در آن فصــول  دادرســی تار
کامــل بــه بیگ بنــگ ســپرده خواهــد شــد. هــدف ایــن بخــش، تنهــا  بــا جزئیــات 
یــری جانــدار از وضعیــت پیــش از تولــد بیگ بنــگ در اذهــان  شــکل گیری تصاو

گرامــی اســت. مخاطبــان 
یــخ فلســفه، پرســش وجــود یــا عــدم وجــود خــدا  در صــدر مهم تریــن پرســش های تار
یی دیگــر، پرســش مربــوط بــه ازلــی بــودن یــا نبــودن جهــان و  قــرار می گیــرد. از ســو
نیــز، در صــدر مهم تریــن  بــا پرســش پیشــین پیونــدی تنگاتنــگ دارد  کــه  مــاده، 
یــخ فلســفه،  کــه ایــن دو پرســش مهــم تار پرســش ها بــه چشــم می خــورد. از آنجــا 
کتــاب را شــکل می دهنــد، بــه بررســی  حــوزه ی مشــترک مباحثــات و مناظــرات ایــن 
یــخ فلســفه بــه آن هــا پیــش از تولــد بیگ بنــگ  پاســخ های داده شــده از ســوی تار

پرداختــه خواهــد شــد.
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دیدگاه انکار وجود خدا و پذیرش ازلی بودن ماده

بــر  را تشــکیل می دهــد.  ایــن دیــدگاه، پیش فــرض اصلــی فلســفه ی ماتریالیســم 
ــز  ــدگاه، تنهــا حقیقــِت مطلــق، مــاده اســت و ســوای آن، هیــچ چی ــن دی اســاس ای
یشــتن،  دیگــری وجــود نــدارد. مــاده نــه خلــق شــده اســت و نــه از بیــن مــی رود. از خو
ــد.  ــه شــمار می آی کائنــات ب ــه حیــات خــود ادامــه می دهــد و تنهــا عنصــر ســازنده  ب
ر ماتریالیســم سرچشــمه می گیــرد؛ خــدا وجــود  ــاو کــه از ایــن ب ــر اســاس نتیجــه ای  ب
کــه بــر پایــه ی تفکــر وجــود خــدا  ر بــه ادیانــی  نــدارد. بــه همیــن جهــت هــم اعتقــاد و بــاو

ــت. ــتباه اس ــد، اش گرفته ان ــکل  ش
مکاتــب دیگــری نیــز، خــارج از حــوزه ی فلســفه ی ماتریالیســم، از دیــدگاه ازلــی بــودن 
پنجــم  قــرن  در  بودیســم1 )شــکل گیری  در  مثــال،  بــرای  کرده انــد.  مــاده حمایــت 
کــه همه چیــز در راســتای قوانیــن مکانیکــی از  کلــی بــر ایــن اســت  ق.م(، اعتقــاد 
مــاده، آن هــم بــی هیــچ مداخلــه ای از ســوی خــدا بــه وجــود می آیــد. اگرچــه در برخــی 
گیــرد، بــا این حــال، بــه  فرقه هــای بودیســم، وجــود خــدا می توانــد مــورد پذیــرش قــرار 
دلیــل عــدم بحــث از خــدا و پذیــرش ازلــی بــودن مــاده در متــون مــادر، بودیســم را 

کــرد. ــودن مــاده لحــاظ  ــوان ذیــل عنــوان نیســت انگاری خــدا و فــرض ازلــی ب می ت
بخــش عمــده ای از فلســفه ی هنــد )شــکل گیری آن تــا قــرن بیســتم ق.م بــه درازا 
می کشــد( جهــان را ازلــی می پذیــرد و تــالش در تبییــن جهانــی بــدون خــدا دارد. 
بــا بررســی تائوئیســم2 )ظهــور در قــرن ششــم پیــش از میــالد در چیــن(، بــه تفکــر 
ــا بررســی  یــم. ب ر ازلیــت جهــان برمی خور ــاو شــکل گیری خودبه خــودی همه چیــز و ب
هــر چــه جزئی تــر ایــن مســئله در صفحــات بعــدی و اقتبــاس از ادیــان و فلســفه های 
بــاره ی درســتی یــا نادرســتی ادعاهــای ایــن ادیــان و  ر، بــه حکمیــت  در شــرق دو

فالســفه  در محکمــه ی بیگ بنــگ پرداختــه خواهــد شــد.

1. Buddhism

2. Taoism
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-341( اپیکــور2  و  ق.م(   370-460( دموکریتــوس1  باســتان،  یونــان  اتم گراهــای 
گرفتــه بــود- پــدران  270 ق. م( -کــه پایه هــای اصلــی فلســفه را از دموکریتــوس فــرا 
زی ماتریالیســم محســوب می شــوند. هــر دوی آن هــا جهــان را  دیدگاه هــای امــرو
ــا  ــد. ام ــل نبودن ــان قائ ــن می ــهمی در ای ــدا س ــرای خ ــتند و ب ــدی می پنداش ــی و اب ازل
یــح خــدا و پذیــرش ازلــی بــودن جهــان از ســوی لوکرتیــوس3  اولیــن بــار، انــکار صر
آتئیســم  یکردهــای آشــکار  بــه خاطــر نشــانه ها و رو )98-55 ق.م( مطــرح شــد. 
فلســفه ی  تمثیل گــر  اولیــن  عنــوان  بــه  او  از  عــده ای  لوکرتیــوس،  آراء  و  افــکار  در 

نــام می برنــد. ماتریالیســم 
چهره هــای  جملــه ی  از  نیــز،  دولبــاخ7  بــارون  و  رســه6  کندو تورگــو5،  داالمبــر4، 
ــا ایــن همــه بی تردیــد،  ــه شــمار می آینــد. ب یــخ فلســفه ماتریالیســم ب تأثیرگــذار در تار
بــه   )1820-1895( انگلــس9  یــش  فردر و   )1818-1883( مارکــس8  کارل  از 
یــاد می شــود.  ماتریالیســت  فلســفه  و سرشــناس ترین مروجــان  عنــوان مهم تریــن 
کننــد  مارکسیســت ها در تــالش بودنــد تــا فلســفه ی مارکسیســم را در عمــل اجــرا 
و هفتــاد ســال پــس از مــرگ مارکــس موفــق شــدند، بیــش از یــک ســوم از جمعیــت 
ــس،  کارل مارک ــز  ــه ج ک ــت  گف ــوان  ــی می ت ــه راحت ــد. ب رن ــود در آو ــن خ ــه آیی ــا را ب دنی
کــه در انــدک زمانــی، چنیــن تأثیــر عظیمــی از خــود  یــم  متفکــر دیگــری را ســراغ ندار

1. Democritus

2. Epicurus

3. Lucretius

یاضــی دان و فیزیــک دان فرانســوی و بنیان گــذار  4. ژان لــرون داالمبــر )Jean Le Rond D’Alembert(، ر
اصــل داالمبــر در فیزیــک. مترجــم

بر ژاک تورگو )Anne Robert Jacques, baron de l’Aulne Turgot( سیاست مدار و اقتصاددان  5. آن رو
قرن 18 فرانسوی. مترجم  

یاضی دان و فیلسوف قرن هجده. مترجم رسه )Marquis de Condorcet(، ر کندو 6. مارکی دو 
ــوان  ــار وی می ت ــارون دولبــاخ )Baron d’Holbach( از فالســفه  قــرن هجدهــم میــالدی اســت. از آث 7. ب

کــرد. مترجــم کتــاب منظومــه طبیعــت اشــاره  بــه 
8. Karl Marx 

9. Friedrich Engels
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کــه اساســی ترین  برجــای نهــاده باشــد. خواننــدگان آثــار مارکــس و انگلــس می داننــد 
یــر مطــرح می شــود: مســئله ی فلســفی آن هــا بــه شــکل ز

طبیعت و ماده مقدم اند و خدا وجود ندارد.. 	
خدا در آغاز وجود داشته و ماده و طبیعت اثر خداست.. 	

یکــرد آن هــا همیــن اســت. آن هــا هنــگام پیــش  اساســی ترین پرســش فلســفه در رو
کــرده  حمایــت  اول  گزینــه ی  صحــت  از  خــود،  مســائل  اساســی ترین  کشــیدن 
بودنــد. مشــهورترین ایده پــردازان ماتریالیســم بــه علــم قداســت بخشــیده و بــا هــر 
بررســی  همیــن رو،  از  بودنــد.  برخاســته  مبــارزه  و  مخالفــت  بــه  ادری گــری  ال نــوع 
علمــی دیدگاه هــای ایــن افــراد )شــیفته و والــه علــم(، از منظــر بیگ بنــگ بســیار 
گذاشــته و  کمیــت بی چــون و چــرای علــم، صحــه  بجــا خواهــد بــود. آن هــا بــر حا
ببینیــم  بودنــد.  کــرده  از داده هــای علمــی حمایــت  نتایــج فلســفی  اســتنباط  از 
ــن  ــرد. ای ک ــه قضــاوت خواهــد  علــم )در اینجــا بیگ بنــگ(، فلســفه آن هــا را چگون

مطالــب در بخش هــای بعــدی بــه تفصیــل بررســی خواهــد شــد.

دیدگاه پذیرش ازلی هم ماده و هم خدا

شــق  دو  اینجــا  در  می کننــد،  اشــاره  هــم  ماتریالیســم  متفکــران  کــه  همان طــور 
بنیادیــن وجــود دارد: یــا مــاده از زمــان بی آغــاز وجــود داشــته و خــدا وجــود نــدارد؛ یــا 

خــدا ازلــی اســت و مــاده پــس از او خلــق شــده اســت.
ر فالســفه ی مشــهوری همچــون افالطــون1 )427-347 ق.م(  بــا ایــن همــه، بــاو
ــر پذیــرش ازلــی مــاده و خــدا، دلیــل بررســی  و ارســطو2 )384-322 ق.م(، مبنــی ب
ر جاودانگــی3 جهــان، بیشــتر در تفکــر  ایــن نــوع تفکــر در ایــن بخــش بــوده اســت. بــاو
ارســطو بــه چشــم می خــورد. بــر اســاس دیــدگاه او، ســتارگان همــواره بــا ســوختی 

1. Pato

2. Aristotle

3. Eternity
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بی پایــان، روشــنایی ابــدی از خــود ســاطع می کننــد. وقتــی افالطــون از بــه وجــود 
ایــن  گفــت  یــد، می تــوان  آشــوب1 ســخن می گو و  بــی نظمــی  از  آمــدن همه چیــز 
کثــر  توضیــح او بــه آفرینــش از نیســتی نزدیک تــر اســت؛ بــا ایــن حــال، بنــا بــر دیــدگاه ا

ر داشــت. ــاو ــودن مــاده ب ــی ب ــه ازل مفســران افالطــون، وی ب
یــخ  کــه مهم تریــن حامیــان ایــن دیــدگاه در طــول تار عــالوه بــر افالطــون و ارســطو 
از  حمایــت  بــه  بعــدی  ادوار  در  هــم  آن هــا  از  متأثــر  فالســفه ی  برخــی  بوده انــد، 
ایــن دیــدگاه پرداخته انــد. بــرای مثــال، در جهــان اســالم می تــوان بــه تأثیرپذیــری 
کــه غزالــی بــه ایــن دو  کــرد  ابن ســینا و فارابــی از ایــن دیــدگاه و انتقاداتــی اشــاره 
فیلســوف مســلمان وارد کــرده اســت. بــا وجــودی کــه مســیحیت، افالطون و ارســطو 
کســوت بــزرگان پیــش از تولــد مســیح می پذیــرد؛ یکــی از تفاوت هــای بــزرگ  را در 
آن هــا بــا ادیــان توحیــدی مســئله ی ازلــی بــودن مــاده اســت. از همیــن رو، نتایــج 
ایــن مباحثــه ی مهــم  روشــنگر  ایــن خصــوص،  در  یــه بیگ بنــگ  نظر از  حاصــل 
کســی محــق بــود؛ افالطــون و ارســطو یــا پیــروان  یــخ خواهــد بــود. بــه راســتی چــه  تار

یــد؟ ادیــان توحیــدی2؟ در ایــن بــاره بیگ بنــگ چــه می گو

)
گنوستیسم3 رویکرد الادری گرایانه )آ

همچنــان کــه پیش تــر مطــرح شــد، در خصــوص مســئله ی وجــود یــا عــدم وجــود خدا 
و ازلــی بــودن یــا نبــودن مــاده، دو دیــدگاه اساســی وجــود دارد. می تــوان دیدگاه هــای 
افالطــون و ارســطو را هــم بــه مثابــه ی دیــدگاه ســوم بــه دو دیــدگاه پیشــین افــزود. 
ــدگاه  ــد در ایــن خصــوص، دی گــر چــه بســیاری معتقدن یــخ فلســفه- ا ــا بررســی تار ب
کــه قشــر عظیمــی را  یــم  یکــرد دیگــر نیــز برمی خور چهارمــی وجــود نــدارد- بــه یــک رو
ادری گــری  ادری گرایانــه اســت. ال یکــردی ال یکــرد، رو بــا خــود همــراه ســاخته؛ ایــن رو

1. chaos

2. Monotheistic Religions

3. Agnosticism
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از میــان ســه دیــدگاه پیشــین، درســتی یــا نادرســتی هیچ یــک را تاییــد نمی کنــد؛ 
ــه نمی دهــد. ادری گــری(، هیــچ مــدل جایگزینــی ارائ گنوستیســم )ال بنابرایــن آ

کرد: ادری گرایان را به سه دسته می توان تقسیم  ال
بــه وجــود  کــه  رنــد  باو ایــن  بــر  یکــرد  رو ایــن  ادری گــر1: طرفــداران  1.   بی خدایــان ال
گراییــده و در ایــن تفکــر  ر بــه بی  خدایــی  خــدا نمی تــوان پی بــرد. آن هــا در ایــن بــاو

کــه نتــوان آن را فهمیــد، پــس وجــود نــدارد- ســهیم می شــوند. -خدایــی 
ــد خــدا  یکــرد، در ابتــدا می پذیرن ــه ایــن رو ــل ب ــراد قائ ــا ایمــان2: اف ــان ب ادری گرای 2.  ال
کــرد و بعــد از ایــن بــه ایمانــی متوســل می شــوند  را نمی تــوان بــا عقــل اثبــات یــا رد 
ادری گــر  کانــت بــه عنــوان مشــهورترین ال رود بــه ســاحتش را نــدارد.  کــه عقــل تــوان و

ــرد. ــرار می گی ــن دســته ق ــخ، در ای ی تار
دیدگاه هــای  از  فراتــر  یکــرد،  رو ایــن  بــه  قائــالن  محــض:  ادری گرایــان  ال  .3
ادری گــری بــه آتئیســم)بی خدایی(  یــش حرکــت نمی کننــد و از ال ادری گرایانــه خو ال
ری( وارد نمی شــوند. نقطــه ی حرکــت ایــن افــراد، در اصــل،  و یــا تئیســم)خداباو

آن هاســت. توقــف  نقطــه ی  همــان 
ادری گــری همچنیــن، بــه عنــوان ناتوانــی در تعییــن درســتی یا نادرســتی آموزه های  ال
ادری گــری، عــدم توانایــی در فهــم  ــر، ال ماتریالیســم تعریــف می شــود. از همــه مهم ت
ادری گــری، ایــن  و تشــخیص وجــود یــا عــدم وجــود خــدا را تبییــن می کنــد. طبعــًا ال
کــه -آیــا مــاده ســرآغاز جهــان بــوده یــا نبــوده اســت- را نیــز در فهرســت  پرســش، 

یــش بایگانــی می کنــد. ندانســته ها و نتوان دانســته های خو
ردپــای  می شــود؛  جســت وجو  باســتان  یونــان  در  ادری گــری  ال یشــه های  ر گرچــه 
کــرد.  دنبــال  هــم  سوفســطائیان3  ره ی  دو تــا  می تــوان  را  مشــابه  دیدگاه هــای 
1. Agnostic-Atheists

2. Agnostic- Fideists

ــفه  ــوزگاران فلس ــه آم ــتان، ب ــان باس ــت. در یون ــم اس ــور و معل ــای دانش ــه معن ــت ب ــطایی در لغ 3. سوفس
لقــب سوفســطایی اطــالق می شــد. اواخــر قــرن پنجــم ق.م، جماعتــی از اهــل اندیشــه در یونــان باســتان 
کــه الزمــه ی  ــد، بلکــه در فنــون مباحثــه  کشــف حقیقــت نبودن ــرای  کــرد. اینــان در جســت وجو ب ظهــور 
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ر درســت و قطعــی  کــه از ناممکــن بــودن وجــود بــاو گــوراس1 )485-420 ق.م(،  پروتا
از مشــهورترین سوفســطائیان  گرگیــاس2 )قــرن پنجــم ق.م(،  حمایــت می کــرد و 

هســتند.
یــخ فلســفه  ادری گــری، تداعی کننــده ی دو نــام مهــم در تار بــا ایــن همــه، واژه ی ال
کانــت4 )1804- امانوئــل  و دیگــری  یــد هیــوم3 )1711-1776(  اولــی دیو اســت: 

1726(. کانــت اگرچــه از هیــوم تأثیــر گرفتــه بــود، ولــی حتــی از او هــم نامی تــر گشــت. 
ایــن دو نیــز، از ناتوانــی در فهــم وجــود خــدا و احتمــال ازلــی بــودن مــاده حمایــت 
ــدا  ــود خ ــای وج ــل و برهان ه ــه دالی ــن دو علی ــات ای ــی اعتراض ــل اصل ــد. دلی کرده ان
ادری گــری بــا بیگ بنــگ بــه ایــن  یکــردی اســت. در بخــش بررســی ال اتخــاذ چنیــن رو

اعتراضــات خواهــم پرداخــت.
بــا داده هــای  بیگ بنــگ، دانــش خــود را در مــورد آغــاز جهــان تبییــن می کنــد و 
دفــاع می کنــد.  دانــش  ایــن  و درســتی  از صحــت   و تجربــی  نظــری، مشــاهداتی 
بیگ بنــگ بــا تبییــن دانــش و اطالعــات خــود از لحظــه ی آغــاز حیــات- موضــوع و 
ــر دانســته اند- بســیاری از  ــان آن را نامفهــوم و تبیین ناپذی ادری گرای کــه ال مســئله ای 

ادری گرایانــه را از درجــه اعتبــار ســاقط می کنــد. اعتراضــات ال

دیدگاه پذیرنده ی وجود خدا و آفرینش ماده

ادیــان  آن  یگــر  باز تنهــا  شــاید  و  یــخ  تار در  دیــدگاه  ایــن  حامــی  یگــر  باز مهم تریــن 
توحیــدی هســتند. ادیــان معتقــد بــه تک خدایــی در برابــر تمــام صفــوف مخالــف، 
ــود  ــم وج ــه رغ ــد. ب ــت می کنن ــط او حمای ــان توس ــاده و جه ــق م ــدا و خل ــود خ از وج

کشــف  رش ایــن تبحــر همــت می گماشــتند تــا  معلمــی بــود، تبحرخاصــی داشــتند و بیشــتر بــه پــرو
یکــرد، بعدهــا شــیوه ی ایشــان بــه سفســطه معــروف شــد. مترجــم حقیقــت. بــه خاطــر همیــن رو

1. Protagoras

2. Gorgias

3. David hume

4. Immanuel Kant
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تفاوت هــای بســیار بیــن مذاهــب مســلمان، مســیحی و یهــود، هــر ســه دیــن در 
خصــوص مســئله ی وجــود ازلــی خــدا و خلــق مــاده دارای دیدگاهــی واحــد هســتند. 
کتاب هــای مقــدس خــود بــه تبییــن ایــن دیــدگاه می پردازنــد.  ایــن ادیــان بــا تکیــه بــر 
دیــدگاه مشــترک ادیــان توحیــدی در خصــوص خلــق شــدن مــاده و ازلــی نبــودن آن 
ری - مادی گرایانــه1، بســیار حائــز اهمیــت اســت.  در برابــر دیــدگاه مشــترک  خدانابــاو
از دیدگاه هــای دیگــر متمایــز  را  توحیــدی  ادیــان  کــه  اســت  و اساســی  پایــه  ایــن 

می ســازد.
در ادیــان توحیــدی، قــدرت و عظمــت خــدا، اساســی ترین مفهــوم بــه شــمار می آیــد. 
بــا عظمــت و قــدرت خــدا رد می شــوند و  ایــن رو، تمــام ایضاحــات ناســازگار  از 
ــه خــدا باشــند، پــس زده  کــه در جهــت نســبت دادن عیــب و نقــص ب توضیحاتــی 
کــه به خودی خــود و بــا نیــت بــه وجــود آمــدن، پــا بــه عرصــه  می شــوند. مــاده ای 
کســب می کنــد. بــه همیــن  می نهــد، ماهیتــی مســتقل از قــدرت و نیــروی خــدا 
خاطــر ادیــان توحیــدی بــه شــدت بــا تفکــر جاودانگــی مــاده بــه مبــارزه برمی خیزنــد.
جلــب  توحیــدی  ادیــان  مهــم  بســیار  ادعــای  چهــار  بــه  را  توجهتــان  می خواهــم 
کــه ایــن چهــار نکتــه از دیــدگاه بیگ بنــگ، بســیار حائــز اهمیــت اســت  کنــم؛ چــرا 
)همچنــان کــه در صفحــات پیــش رو بــه تفصیــل مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت(. 
کــه آیــا ادیــان توحیــدی در ایــن تفــاوت دیــدگاه  بررســی ایــن چهــار ادعــا بــه ایــن ســؤال 
گفــت.  فاحــش بــا نظام هــای فکــری دیگــر محــق هســتند یــا نــه، پاســخ خواهــد 
حکمیــت درســتی یــا نادرســتی ایــن چهــار ادعــا را بیگ بنــگ بــه عهــده خواهــد 

ــت. ــد نشس ــاوت خواه ــه قض ــش رو ب ــات پی ــت و در صفح گرف
یر است: چهار ادعای اصلی ادیان توحیدی به قرار ز

1. جهــان از نیســتی خلــق شــده اســت. از همیــن رو مــاده ازلــی نیســت؛ یعنــی دارای 
نقطــه ی شــروع و آغاز اســت.

1. Materialistic atheism
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ــه  ــه ای ب گذشــت از مراحــل معیــن و طــی تحــول چنــد مرحل ــا  2. آفرینــش جهــان ب
ــوع پیوســته اســت. وق

3. جهان هدفمند، آفریده و طراحی شده است.
کــه دارای نقطــه ی آغــاز اســت، پایانــی نیــز دارد. بــا رســیدن بــه  4. جهــان همچنــان 

زمــان مقتضــی و نقطــه ی پایــان، قیامــت رخ خواهــد داد.
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تاریخ علم پیش از طرح نظریه بیگ بنگ

یــخ نجــوم بــه اختصــار بررســی خواهــد شــد. هــدف از ایــن بررســی،  در ایــن فصــل، تار
آشــنایی خواننــده بــا تحــوالت علمــی رخ داده تــا پیــش از تولــد بیگ بنــگ و تداعــی 

یــه در اذهــان خواننــدگان اســت. یخــی ایــن نظر رنمــای تار دو

پیشرفت تمدن های پیشین

ران باســتان،  زی هــم بــرای انســان دو بعضــًا حتــی اطالعــات کــودک ده ســاله ی امــرو
و  اســاطیر  مــوارد،  بســیاری  در  می شــد.  تلقــی  الینحــل  معماهایــی  هم چــون 
ره نســبتًا بزرگــی  افســانه ها، پاســخ گوی آرزو و میــل انســان ها بــه دانســتن بــود. در دو
زه تحــت عنــوان تالش هــای علمــی می شناســیم،  کــه امــرو یــخ، بــه آن چــه  از تار
فنــی  دانــش  نوعــی  بــه  ق.م  ســال  هــزار  ســه  ســومریان1  می دانیــم  یــم.  برنمی خور
کار بســتند. جانشــین  ــه  ــش ب ی ــاه و آســایش خو دســت یافتنــد و آن را در جهــت رف
یاضــی دســت یافتنــد  آن هــا، بابلیــان2، هــم بــه پیشــرفت هایی در حــوزه ی نجــوم و ر
کردنــد و از آن در  یمــی ســودمند ابــداع  و در پــی مشــاهدات طوالنــی و دقیــق، تقو
ز از یکــی از درهــای آســمان  ر آن هــا، خورشــید هــر رو رزی بهــره بردنــد. در بــاو کشــاو
یکــرد بابلی هــا بــه آســمان بــه انــدازه ی  داخــل شــده و از در دیگــر خــارج می شــد. رو
از  آســمان  بررســی  بــا  می کردنــد  تــالش  آن هــا  بــود.  نجوم محــور  ستاره شناســی، 
اشــارات مربــوط بــه آینــده خبــردار شــوند. در مصــر باســتان بــه پیشــرفت های مهمــی 
از وجــود  یــم. همچنیــن  برمی خور یاضیــات  ر و  در زمینــه ی علــم ستاره شناســی 
پیشــرفت های موفقیت آمیــز در ایــن حوزه هــا در تمدن هــای باســتان هنــد و چیــن 

1. Sumerians

2.  Babylonians
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ردن  زی از علــم، بیشــتر در جهــت بــرآو یــم. ایــن تالش هــا متفــاوت از فهــم امــرو باخبر
زمــره صــورت می پذیرفــت. احتیاجــات رو

تمدن هــای نامبــرده در پــی رصــد حرکــت اجــرام آســمانی و بــا تکیــه بــر روابــط منظــم 
رزی و  کشــاو بیــن آن هــا، بــه تخمیــن رخدادهــای آینــده می پرداختنــد و از آن در 
ز  امــرو تــا  آنچــه  بــر  تکیــه  بــا  اســتفاده می کردنــد.  یی های نجوم شناســانه  پیشــگو
زی  می دانیــم، آن هــا نیــازی بــه توضیــح داده هــای مشــاهداتی خــود بســان علــم امــرو
نمی دیدنــد و هرگــز در ســطح نظــری بــه بررســی این مشــاهدات نپرداختنــد. با چنین 
زی وجــود نداشــت. بــا  رونــدی، امــکان پیشــرفت در نجوم شناســی بــه معنــای امــرو
کــی از پیشــرفت های بیشــتر  کــه یافته هــای اخیــر، حا ایــن همــه الزم بــه ذکــر اســت 
یــخ علــم مطــرح شــده- می باشــد. ایــن  کتاب هــای تار آن هــا -نســبت بــه آن چــه در 
ــان باســتان را  ــه و اســاس پیشــرفت های یون ــه پای ک ــوده  ــدان حــد ب ــا ب پیشــرفت ها ت
ــه مــا لــزوم تجدیــد نظــر در فهــم رایــج در خصــوص  رده اســت. ایــن نکتــه ب فراهــم آو

گوشــزد می کنــد. یــخ علــم از یونــان باســتان را  شــروع تار

جهان زمین مرکز1 ارسطو و بطلمیوس

ر داشــت کــه زمیــن در مرکــز دنیــا قــرار دارد و تمام کهکشــان ها، ســتارگان،  ارســطو بــاو
ــدگاه او، عناصــر ســازنده   گــردش می کننــد. براســاس دی ر آن  ــه دو مــاه و خورشــید ب
کامــاٌل متفــاوت از یکدیگــر اســت. ســتارگان از روشــنایی خامــوش  ســتارگان و دنیــا 
کــه  ــان هســتند و ایــن در حالــی اســت  ــد. آن هــا بی آغــاز و بی پای نشــدنی برخوردارن
کاملــی برخــوردار نبــود و دارای  در نظــر او، جهــان، برخــالف ســتارگان از ســاختار 

نقــص تلقــی می شــد.

1. The Geocentric Universe
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بعدهــا بطلمیــوس1، بــا اســتفاده از میــراث برجــای مانــده از ارســطو و بــا بهره گیــری 
کــرد.  ــه  یــی نجــوم شــناختی ارائ از دیدگاه هــای اودوکســوس2 و هیپارخــوس3، الگو
ــر اســاس ایــن مــدل، زمیــن در مرکــز قــرار می گرفــت. مــاه، خورشــید و پنــج ســتاره  ب
ر  ــه دو ــا آن هنــگام یعنــی عطــارد، زهــره، مریــخ، مشــتری و زحــل ب شــناخته شــده ت
قــرار  مــدار  بیرونی تریــن و خارجی تریــن  بودنــد. ســتارگان هــم در  گــردش  دنیــا در 
می گرفتنــد. ایــن مــدل، مــورد توجــه و حمایــت ارســطو، افالطــون و فیثاغــورث -کــه 
گرفــت و بــه منزلــه ی تنهــا  صاحبــان میــراث بطلمیــوس قلمــداد می شــوند- قــرار 

الگــوی جهــان شــناخته شــد.

عصر طالیی جهان اسالم

ره ی پیشــتازی دنیــای اســالم در علــم  بــه عنــوان دو تــا ســیزدهم  از قــرن هشــتم 
ره در دنیــای غــرب  یخ شناســان علــم از همیــن دو ــرده می شــود. بســیاری از تار نام ب
یکــی4 یــاد کردنــد. آن هــا وضعیــت علمــی دنیــای مســلمانان را در  بــه عنــوان عصــر تار

ــا عبــارت عصــر طالیــی متمایــز ســاختند. ران، ب ایــن دو
ره، مســلمانان از میــراث تمــدن یونــان باســتان و در درجــات بعــدی هنــد  در ایــن دو
ــر تحقیقــات  ــار آن هــا و هم چنیــن تکیــه ب ــا ترجمــه ی آث ــد و ب کردن ــران اســتفاده  و ای
ــای  ــه معن ــه، ب ــتند. رصدخان ــزرگ برداش ــی ب گام های ــش  ی ــاهدات خو ــی و مش علم
نتیجــه ی  در  شــد.  تأســیس  مراغــه  در   1259 ســال  در  بــار  اولیــن  آن،  زی  امــرو
گرفتــه در آنجــا، نصرالدیــن توســی الگــوی جهــان بطلمیــوس  تالش هــای صــورت 
ــی و نورالدیــن  کشــید. عالمــان بســیار دیگــری همچــون خوارزمــی، بیرون ــه نقــد  را ب
کردنــد. ترجمه هــا و آثــار علمــی  کمک هــای فراوانــی  بطروجــی هــم بــه نجوم شناســی 

1. Ptolemy

2. Eudox

3. Hipparchus

4. Dark ages
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ــه دنیــای غــرب  ــه دیگــر زبان  هــا، ب ــی ب ــان عرب مســلمانان نیــز از طریــق ترجمــه از زب
یــخ شناســان علــم، پیشــرفت های فنــی  راه یافــت. بــر اســاس آراء بســیاری از تار
ز، در نتیجــه ی راه یابــی ایــن آثــار از دنیــای  ره ی رنســانس تــا بــه امــرو غــرب از دو
یخــی خــود  یشــه ی تار مســلمانان بــه غــرب ممکــن شــده اســت. دنیــای غــرب ر
-یونــان باســتان، افالطــون، ارســطو و بطلمیــوس- را در ســایه ی همیــن ترجمه هــا 
کــرده بودنــد.  کتــاب بطلمیــوس را اعــراب بــه نــام المجســطی ترجمــه  شــناخت. 
کــه نــام اصلــی آن Mathematica بــود، بــه دلیــل ترجمــه از عربــی بــه  کتــاب  ایــن 

Almagest معــروف شــد.

کوپرنیک آغاز شد که با  کلیسا و تحوالتی 

بیــن  ســال   1500 از  بیــش  الگــو  ایــن  بطلمیــوس،  الگــوی  شــدن  مطــرح  از  پــس 
بــه  و  کــرد  پیــدا  جمعیت هــای بســیاری و در رأس آن جوامــع مســیحی طرفــدار 
عنــوان اســاس نجوم شناســی شــناخته شــد. بلــه، بیــش از 1500 ســال! بــه دلیــل 
کلیســا، ایــن الگــو بــه منزلــه ی  یــه ی نجوم شناســی از ســوی  تأییــد درســتی ایــن نظر
دیــدگاه رســمی مســیحیت پذیرفتــه شــد؛ تــا جایــی کــه مخالفــت بــا تصمیــم کلیســا 
از همیــن رو،  بــا خــدا قلمــداد می شــد.  بــارز مخالفــت  مــورد، مصــداق  ایــن  در 
کــه حتــی از تصــور خــود آن هــا  ــدازه ای  ــه ان الگــوی جهــان بطلمیــوس و ارســطو- ب
ــه ارســطو و بطلمیــوس لقــب  گرفــت. ب ــرار  ــود- مــورد پذیــرش عمــوم ق هــم خــارج ب

ــت. گرف ــود  ــه خ ــدس ب ــوی تق ــگ و ب ــان رن ــد و افکارش ــا ش ــز اعط عزی
ــید  ــه خورش ی ــد. وی نظر ــاز ش ــک1 )1543-1473( آغ پرنی کو ــا  ــام ب ــن نظ ــودی ای ناب
بــا جهــان قابــل مشــاهده  از تناســب الگــوی خــود  کــرد و  مرکــزی2 را پایه گــذاری 
کــم هزارســاله ی بطلمیــوس  کــه در برابــر الگــوی حا گفــت. ایــن اعتــراض  ســخن 

1. Copernicus

2. Heliocentrism
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کلیســای  کلیســا را بــه تکاپــو وانداشــت. امــا بعدهــا،  مطــرح می شــد، در ابتــدا، 
یــن بــه شــدت بــه مخالفــت بــا آن برخاســتند. بــر اســاس  کالو کاتولیــک، لوتــر و 
ــر  گ ــه ا ک ــود  ــز نب ــزی جای ــام زمین مرک ــوص نظ ــدی در خص ــچ تردی ــا، هی ــدگاه آن ه دی
کلیســا بــه آن هــا لقــب  کــه  کلیســا و افــرادی  یــه خورشــید  مرکزی درســت می بــود،  نظر
ــه  ــد. بعدهــا، ایــن اعتــراض جــدی ب ــود؛ همگــی در اشــتباه بودن کــرده ب ــز عطــا  عزی
ئیســم1 قلمــداد شــد.  کلیســا یکــی از دالیــل اصلــی شــکل گیری ال بــزرگ  اشــتباه 
ــد  ــد، بی تردی ــیده نمی ش کش ــد  ــه نق ــن ب ــن چنی ــا ای کلیس ــات  ــش و تصمیم ــر دان گ ا
یســم2 هــم، هرگــز بــه وقــوع نمی پیوســت. ئیســم و سکوالر تحــوالت منتســب بــه ال
کلیســا )بــه خصــوص  تعمیــم مطلــق و بی چــون و چــرای دیدگاه هــای مقــدس 
کلیســا بــر پایــه ی  کنتــرل  دیدگاه هــای ارســطو( و راهبــری نظــام آموزشــی تحــت 
کنتــرل علــم  ــود.  ــه ایــن تحــوالت ب ایــن دیدگاه هــا، از دالیــل اصلــی احســاس نیــاز ب
ــرب  ــای غ ــام دنی ــاله ی تم ــا س ــت صده ــی محکومی ــث و بان ــا، باع کلیس ــوی  از س
ــک بســان وحــی الهــی  ــن فیزی ــس ای ــک ارســطو و تقدی ــه اشــتباهات فاحــش فیزی ب
ئیســم  ــار آمــده از ایــن وضــع، تکیــه گاه شــکل گیری ال ــه ب بــود. بعدهــا آســیب های ب

یســم شــد. و سکوالر

ــی  ــت ها در جدای ــن برداش ــی ای ــود دارد، تمام ــم وج ئیس ــاوت از ال ــت هایی متف ــه برداش ک ــودی  ــا وج 1. ب
دیــن از اراده ی حکومــت و ســازمان های دولتــی اشــتراک دارنــد. مســئله ی شــخصی بــودن دیــن بــرای هــر 
ئیســم بــه حســاب  گــون هــم فصــل مشــترک دیگــری در برداشــت های مختلــف از ال گونا فــرد در جوامــع 

ــد. مترجــم می آی
یســم بــه معنــای نادیــده  ئیســم می داننــد. بــا ایــن همــه سکوالر یســم را هــم خانــواده ال 2. بســیاری سکوالر
ــه معنــای  تیــن ب ــان ال یســم در زب ــن و خــدا در تمامــی عرصه هــای جامعــه اســت. واژه سکوالر گرفتــن دی

کار مــی رود. مترجــم »دنیــوی« و در تضــاد بــا »دینــی« یــا »اخــروی« بــه 
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کپلر2 تیکو براهه1 و 

ــراع تلســکوپ از ســوی تیکــو  گرفتــه پیــش از اخت ــن مشــاهدات صــورت  جدی تری
براهــه )1601-1546( انجــام شــد. براهــه از حمایــت پادشــاه دانمــارک برخــوردار بــود 
گــر در همــان ســال ها ســری بــه دنیــای  کــرد. ا و نقشــه ی آســمان را بــه تفصیــل ترســیم 
اســتانبول  در  تقی الدیــن  ســوی  از  رصدخانــه ای  ســاخت  شــاهد  بزنیــم؛  اســالم 
رســیده،  پایــان  بــه  مســلمانان  دنیــای  طالیــی  عصــر  دیگــر،  امــا  بــود.  خواهیــم 
حســادت ها بــر پیشــرفت های علمــی رجحــت یافتــه و رصدخانــه تقی الدیــن در 
ره ی پیشــرفت های  گلوله هــای تــوپ ازهــم فــرو می پاشــد. از ایــن پــس، دو 1582 بــا 

کــرد. یــخ جســت وجو  ــا بایــد در تار ــلمانان را تنه ــی دنیــای مس علم
کپلــر )1630- در دنیــای غــرب، مشــاهدات بســیار مهــم براهــه بــا نظریه پــردازی 
یاضــی دان بســیار قابلــی بــود؛ وی بــا بررســی مشــاهدات  کپلــر ر 1571( همــراه شــد. 
نظــام  بــه  پرنیــک  کو پرداخــت.  پرنیــک  کو نظــام  ایــرادات  تصحیــح  بــه  براهــه، 
ر داشــت، امــا معتقــد بــود زمیــن و دیگــر ســیارات در مدارهایــی  خورشــیدمرکزی بــاو
کپلــر بــه درســتی نشــان داد، ایــن  ر خورشــید می چرخنــد. از ســوی دیگــر  دّوار بــه دو
پرنیــک را اصــالح  کو کپلــر نظــام  مدارهــا نــه دّوار، بلکــه بیضــوی شــکل هســتند. 

ــه درســتی اصــل خورشــید مرکــزی اذعــان داشــت. ــا ب کــرد، ام
بــا وجــود تمامــی ایــن پیشــرفت ها، هنــوز الگــوی بطلمیــوس مــورد قبــول عمــوم مــردم 

بــود و از ســوی کلیســا هــم، تکاپــوی آن چنانــی دیــده نمی شــد.
کــرده  کپلــر در خصــوص طبیعــت وضــع  کــه  یاضــی  ــه بعــد، قوانیــن ر یــخ ب از آن تار
یاضــی در علــوم شــد. ایــن قوانیــن صرفــًا در اطالعــات  بــود، آغازگــر نقــش محــوری ر
تــا  خورشــید  ر  دو بــه  دنیــا  گــردش  از  نمی شــد،  خالصــه  انتزاعــی  داده هــای  و 

یــم. یاضــی ســروکار دار ردســت، تمامــًا بــا ایــن قوانیــن ر ســتاره های دو

1. Tycho Brahe

2.  kepler
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گالیله1 گام های بزرگ 

کار  بــاره ی اجــرام آســمانی بــه  کــه قوانیــن فیزیــک را در کســی بــود  کپلــر نخســتین 
بســت. از ایــن رو، عــده ای بــا اســتناد بــه ایــن گفتــه ی کپلر کــه »ستاره شناســی جزئی 
ــد.  ــی می کنن ــی معرف ــک نجوم ــص فیزی ــتین متخص ــت«، او را نخس ــک اس از فیزی
گالیلــه )1564-1642(  ــا  ــود، ب ــر آغــاز شــده ب کپل ــا  ــه ب ک ــه  ــه ســوی قل ــم ب صعــود عل
کشــف تلســکوپ  کــرد. اگرچــه،  کشــف  گالیلــه، قوانیــن حرکــت را  ادامه یافــت. 
توســط وی مباحثــه برانگیــز اســت؛ امــا انجــام اولیــن رصــد جــدی ســتارگان در 

ری همگانــی اســت. نتیجــه ی اســتفاده از تلســکوپ توســط او، بــاو
ــوی  ــه الگ ری ب ــرگ آو ــه ی م ــکوپ، ضرب ــا تلس ــود ب ــاهدات خ ــی مش ــا بررس ــه ب گالیل
کــرده  پرنیــک رفتــار  کو کــه بــا  کلیســا بــه نرمــی  کــرد؛ ایــن بــار،  جهــان بطلمیــوس وارد 
کمــه  گالیلــه را در دادگاه تفتیــش عقایــد2 بــه محا گالیلــه رفتــار نکــرد. کلیســا  بــود، بــا 
ر حرکــت دنیــا و مرکزیــت  کــرد از بــاو یــش، ادعــا  کشــاند و او، بــرای نجــات جــان خو

کشــیده اســت. خورشــید دســت 
یــداد بــه عنــوان مشــهورترین و بدتریــن نقطــه ی برخــورد دیــن بــا علــم در آثــار  از ایــن رو
ــراد -کــه الگــوی جهــان  ــن اف ــا ای ــاد می شــود. ام ــن چنینــی ی ــه مباحــث ای ــوط ب مرب
ر داشــتند.  بــاو بــه خــدا  قلــب  از صمیــم  را نمی پذیرفتنــد- همگــی  بطلمیــوس 
کلیســا پایبنــد بودنــد. ایمــان بــه خــدا از بســیاری از ســخنان آن هــا  آن هــا حتــی بــه 
کلیســا را  برداشــت می شــود. هیچ یــک از ایــن اشــخاص، نیتــی ماننــد مبــارزه بــا 

1. Galileo

کلیســا در قــرون وســطی  ــد مذهبــی در  ــام محکمه هــای تفتیــش عقای 2. انگیزاســیون )Inquisition(، ن
بــود. بیدادگاه هــای تفتیــش عقایــد، جنایت هــای بی شــماری را بــا نــام خــدا و دیــن مرتکــب می شــدند. 
ــو  ــو برون کــه اســیر ایــن بیدادگاه هــا شــد؛ متفکــر و جغرافــی دان ایتالیایــی، جیوردان یکــی از روشــنفکرانی 
کتابــی بــه نــام »از بی نهایــت،  بــاره عالــم و جهــان در  بــود. وی در ســال 1584، دیدگاه هــای خــود را در
کلیســا را بــا او بــه همــراه داشــت. ســرانجام،  کتــاب نیــز، دشــمنی  عالــم و جهان هــا« نگاشــت و همیــن 
زنــده  زنــده ســوزانده شــد.  رم،  و در  کــرد  یافــت  انگیزاســیون در از محکمــه  پاداشــی بی رحمانــه  وی 

کردنــد، امــا چــه ســود! مترجــم.   پــا  بعدهــا، بــرای او مــزار یادبــود بر
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ــا دیدگاه هــای  ــه دســت آمــده از تالش هــای علمی شــان ب نداشــتند. فقــط نتایــج ب
ر داشــتند ایــن نتایــج، بــا وجــود و  کلیســا هم خوانــی نداشــت. آن هــا بــاو رســمی 
ــی  ــی  زبان یاض ــت: »ر ــه می  گف گالیل ــال،  ــرای مث ــت. ب ــض نیس ــدا در تناق ــدرت خ ق
کــه خــدا بــا آن جهــان را نگاشــته اســت«. او جهــان خلــق شــده از ســوی خــدا  اســت 
ر  کتاب هــای خــدا بــاو کتــاب تشــبیه می کــرد و بــه نبــود تناقــض بیــن  را بــه یــک 
گالیلــه نتوانســت از زندانــی شــدن و اعمــال  داشــت. بــا ایــن همــه، ایــن دیدگاه هــای 
کــه بــا هــدف  کنــد. مجازات هایــی  شــکنجه های مــادی و معنــوی بــر او جلوگیــری 

کلیســا ِاعمــال می شــد. پاشــی  نجــات ســلطه ی در حــال فرو
کــرد؛  گالیلــه اعتــراف  کلیســا بــه ِاعمــال بی عدالتــی در حــق  در ســال های آتــی، 
ــه  ــا ب کلیس ــردن اراده ی  ک ــن  ــه جایگزی ــراف ب ــا اعت ــرادف ب ــل مت ــه در اص ک ــی  اعتراف
کــه از زمــان ارســطو بــه ارث  گالیلــه در فهــم رایجــی  گذشــته بــود.  جــای خــدا، در 
کیفیــت، فیزیــک مبتنــی  رســیده بــود، لــرزه افکنــد. او بــه جــای فیزیــک مبتنــی بــر 
کــه بایــد در  کلمــات  کــرد و بــه مــا آموخــت، طبیعــت را نــه بــا  کمیــت را جایگزیــن  بــر 

ــد. ــات فهمی ــی و عینی یاض ــات ر ــوب قطعی چارچ

ارسطو و دندان های اسب

یی و بــه پایــان رســاندن تقــدس  یاضیــات بــه جــای منطــق ارســطو کــردن ر جایگزیــن 
پرنیــک،  کو کلیســا، مهم تریــن نتیجــه ی انقــالب تحــوالت  ارســطوگرایی از ســوی 
فیزیــک  اصــول  دیگــر،  انقــالب،  ایــن  از  پــس  می شــود.  تلقــی  گالیلــه  و  کپلــر 
کشــیده می شــد و تمــام اصــول تجربــی و  یی بــدون هیــچ مانعــی بــه نقــد  ارســطو
ــرون  ــروف، در ق ــی مع ــاس حکایت ــر اس ــد. ب ــه می ش ــو پرداخت ــی از ن ــی و فیزیک یاض ر
وســطی فــردی پرســیده بــود: »اســب چنــد دنــدان دارد؟« فــرد مقابــل در برابــر پرسشــی 
گفتــه  کــه بــه ســادگی و بــا مشــاهدات پیــش پــا افتــاده می توانســت پاســخ گو باشــد، 
بــه  گفتــه!« و این چنیــن در تــالش  بــاره چــه  بــود: »بگــذار ببینــم ارســطو در ایــن 
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کلیســا برآمــده بــود. یی از ســوی  یی براســاس متــون تقدیــس شــده ارســطو پاســخگو
ــا ثبــت تک تــک مشــاهدات، آزمایش هــا و بررســی های  یکــرد جدیــد، ب براســاس رو
یاضــی بــه  دســت می آمــد. در ادامــه، بــا توضیــح رخدادهــا بــر  انجــام شــده، قوانیــن ر
پرنیــک و گالیله  رنمایــی از آینــده ترســیم می شــد. انقــالب کو پایــه ی ایــن قوانیــن، دو
کیهان شــناختی  کــه در آن، مطالعــات  کپلــر منجــر بــه پایه گــذاری تفکــری شــد  و 
ــاهدات  ــر مش ــه ب ــا تکی ــه ب ــز، بلک ــر می ــر س ــم ب ــرف آن ه ــای ص ــا منطق پردازی ه ــه ب ن
کــرد  تــالش   )1596-1650( رنــه دکارت1  بعدهــا  می گرفــت.  انجــام  آزمایش هــا  و 
کار بنــدد. نقــش  یاضیــات را بــه  یکــرد مبتنــی بــر ر ماننــد فلســفه، در علــم هــم رو
ــِک  ی ــر اســت. همچنان کــه فیز یاضیــات، انکارناپذی ــا ر او در بررســی مــاده و فضــا ب
یاضــی دکارت هــم در  یکــرد ر کالســیک را شــکل داد، رو گالیلــه، اســاس فیزیــک 

کــرد. ــر ایفــا  شــکل گیری علــم مــدرن، نقشــی مؤث

غول بزرگان، نیوتن

یکــرد او بــه فیزیــک،  گالیلــه و رو پرنیــک و مشــاهدات  کو کپلــر و  نظــام خورشــیدمرکز 
بــه شــناخِت هرچــه بیشــتر و بهتــر از جهــان انجامیــد. امــا هنــوز، پرسشــی بی پاســخ 
ــرای  ــت؟ ب ــه می داش ــان نگ ــیارات را در مدارهایش ــزی س ــه چی ــود: چ ــده ب ــی مان باق
پاســخ بــه چنیــن پرسشــی بــه یــک غــول نیــاز بــود، ایــن غــول، اســحاق نیوتــن2 

اســت.  )1642-1726(
یــخ علــم اســت. شــاید،  ر بســیاری، نیوتــن، مشــهورترین فــرد در کل تار بــر اســاس بــاو
گرانــش در  تنهــا رقیــب او در ایــن زمینــه اینشــتین باشــد. از دیــد نیوتــن، نیــروی 
ســطح زمیــن و نیــروی الزم بــرای نگــه داشــتن مــاه در مــدار خــود بــا تقریــب خوبــی بــه 
کــه اجــرام فــرو نمی افتادنــد و در ســایه ی  هــم مشــابه اند. در ســایه ی ایــن قانــون بــود 

1. Rene Descartes

2.  Newton
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ــون،  ــد. ایــن قان یــش در حرکــت بودن کهکشــان ها در مــدار خو ــون، تمــام  همیــن قان
گرانــش1 خوانــده می شــود. ــون جهانــی  قان

ــر اســاس ایــن قانــون، دو جســم دارای جــرم، یکدیگــر را جــذب می کننــد و عامــل  ب
ر فاصلــه آن هــا،  کــه بــا جــرم آن هــا و عکــس مجــذو یــی اســت  ایــن جــذب،  نیرو
رابطــه مســتقیم دارد. نیوتــن بــا بهره گیــری از همیــن قوانیــن اعــالم کــرد نیــروی گرانش 
گرانــش از  خورشــید، عامــل در مــدار نگــه داشــتن زمیــن و ســیاره های دیگــر اســت و 

ــد. ــه شــمار می آی ــم ب مهم تریــن نیروهــا در عال
قوانیــن حرکــت نیوتــن نشــان داد هیــچ چیــز در طبیعــت، ثابــت نیســت. ایــن اصــل، 
بــه نوبــه ی خــود، تفکــر بطلمیــوس، مبنــی بــر ثابــت بــودن ســتارگاِن اطــراف جهــان 
کلیســا هــم  را از میــان برداشــت. دیگــر، الگــوی بطلمیــوس تمامــًا از بیــن رفتــه بــود. 
ر خورشــید اســت.  گــردش بــه دو کــه دنیــا یکــی از ســیاره های در حــال  پذیرفتــه بــود 
کار  ــه  ــرای جهــان ب ــد ب کــه خداون ــه عنــوان قانونــی  گرانــش ب ــون جهانــی  نیوتــن از قان
بســته، نــام می بــرد. ایــن قوانیــن همچنیــن، قابلیــت تعمیــم قوانیــن فیزیکــی زمیــن 
ــاره ی  یی درب کــه دیــدگاه ارســطو ــر تمــام جهــان را تبییــن می کــرد و این چنیــن شــد  ب
ســتارگان و تفاوت هــای آن بــا زمیــن، تمامــًا اعتبــار خــود را از دســت داد. اولیــن بــار، 
کیهان شناســی دســت یافــت.  بــاره ی  بشــریت بــا نیوتــن، بــه دانشــی نظام منــد در
کیهان شناســانه ای دربــاره ی تشــکیل جهــان وجــود  امــا هنــوز، هیــچ الگــوی علمــی 

نداشــت.
در   )1749-1827( الپــالس2  بعدهــا  و   )1724-1804( کانــت  نیوتــن،  از  بعــد 
ــا بهره گیــری از قوانیــن مکانیــک، تشــکیل ســیارات از  ــن و ب چارچــوب قوانیــن نیوت
کانــت و الپــالس را  کردنــد. می تــوان تالش هــای علمــی  گازی را مطــرح  ابرهــای 

کــرد. قلمــداد  کیهان زایــی3  محــدوده ی  در  اولیــن تالش هــای جــدی 

1.  Law of Universal Gravitation

2. Laplace

3. Cosmogony
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گازی  کهکشــان ها از ابرهــای  در ایــن تحقیقــات، از بــه وجــود آمــدن ســتارگان و 
تحــت تأثیــر قانــون جاذبــه دفــاع می شــد، امــا از آن فراتــر نمی رفــت. اولیــن بــار، ایــن 
ــل  ــی و مفص ــی علم کیهان زای ــی و  کیهان شناس ــک  ــه ی ک ــود  ــزرگ ب ــار ب ــه انفج ی نظر
گاز تــا تشــکیل ســتارگان توضیــح داد.  یراتمــی، از ابرهــای اتــم و  را بــا تبییــن ذرات  ز
یــه ای بــه غول هــای بیشــتری نیــاز بــود. اینشــتین و  امــا بــرای شــکل گیری چنیــن نظر

ــه انتظارشــان نشســته بــود. کــه دنیــا ب هابــل و لومتــر غول هایــی بودنــد 
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