در باره ي جوهره ي ماده
ماده در واقع همان چيزي است كه تماميت وجود و هر آ نچه را كه در آن هستيم شامل ميشود  .در طول تاارخ
علم ،انسانهاي بسياري بودهاند كه ميخواستند بدانند ماده چيست و چه خواصي دارد و قانونمنديهاي آن چگونه
اختيار حركت و خا "چگونه شدن" آن را در اختيار دارند .از آنجا كه ماده تماميت وجود انسان و جهاان خاارا از او را
در بر ميگيرد تعرخف دقيق آن را تقرخبا غير ممكن نموده است در عين حال كه همه كس وجود آنرا به سااده تارخن
وجهي احساس مي كند .شاخد اخن تعرخف بتواند تا حدي نه چندان عميق حق آن را براي گرخز از بيتعرخفي ادا كناد.

ماده چيزي است ك ه هستي با آن تكوخن مي خابد.
پس از گذر از تعرخف ماده مهم ترخن موضوع عملكرد آن است .معموال ساده ترخن برداشت از ماده كه نه تنهاا علام
مكانيك بلكه دانش فيزخك هم در آن خيلي جلو نرفته است ماهيت عملكرد و رفتار بروني ماده است .باراي ورود باه
مطلب بهتر است از برداشتي ساده نسبت به ماده شروع كنيم .
از دخدگاه دانش مكانيك ماده (در حالت جامد) جسمي است صلب كاه فقاد در موادودهي مارزي خاود وجاود
داشته و خارا از آن وجود ندارد .خك گلولهي فوالدي به قطر واحد طول  -از دخد ساده ي ماادي  -در كلياه نقااطي
كه فاصله ي آن ها از مركز كره كمتر از واحد طول است وجود داشاته و در نقااطي بيتاتر از آن وجاود نادارد .اخان
ميشود خك برداشت ساده از ماده ،اما ادامه كار.
قانوني وجود دارد به نام"قانون جاذبهي عمومي"  .اخن قاانون مايگوخاد هار مااده نسابت باه ماادهي دخگارداراي
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جاذبهاي است كه ميل دارد آن را به طرف خود بكتد و نيروي كِتَندگي آن نيز برابر است با
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در اخن رابطه  Fمقدار نيروي جاذبه بين دو ماده  K ،عدد ثابت m ،جرم مادّه اول َ mجارم مااده دوم و  dفاصاله ي
بين مركزهاي ثقل دو ماده است .برمبناي اخن قانون معلوم ميشود هر ماده در اطراف خود داراي حوضهي جاذباهاي
است كه با قرار گرفتن در حوضهي جاذبه مادهي دخگر باعث جذب آنها به خكدخگر ميشود  .اخن پدخده نتاانگر اخان
است كه مواد مي توانند بدون تماس جسم به جسم نيروخي را به خكدخگر اعمال كنند.
در زندگي روزمره ما آموختهاخم كه براي حركت دادن هر جسم باخستي تماس جسم با جسم وجود داشته باشاد اماا
نيروي جاذبه اخن كار را بدون اخن تماس انجام ميدهاد .در ماورد نياروي جاذباه مطالعاا فراواناي صاور گرفتاه و
تقرخبا" ميتوان گفت تمام قانونمنديهاي آن نيز پيدا شده است ولي تااكنون روي اخان مطلاب كساي ناخساتاده كاه
بگوخد ماهيت اخن ميدان جاذبه چيست .اخن پا سفت نكردن نخست شاخد به اخان دليال باوده كاه جاواب آن متاكل
مينموده و دوم آن كه كاري در گرو جواب اخن پرسش روي زمين نمانده بود .اما حاال به نظر مايرساد وقات اخان پاا
سفت كردن رسيده است چُن مينماخد اصرار در خافتن پاس براي آن ميتواند ما را به سمت پي بردن باه خواصاي از
مادّه  -كه ساليان دراز خاموشانه سر در پي كار خود داشته است  -راهنماخي كند.
نيروي جاذبه خكي از اخن موارد است .وقتي بدون تماس جسم با جسم نيروخي خود را مينماخاند گوش درون ما چاه
پيامي را از ماده ميشنود .آن  -خعني مادّه  -به ما ميگوخد  :وجود من در قطر ظاهري واحد خالصه نميشود  .من در
فضاي اطراف خود داراي تاثيراتي هستم كه سادهترخن آن جاذبهي عمومي است .جاذبهي عمومي اگار چاه باه چتام
دخده نميشود ولي خك اثر گذارندهي مادي است  -زخرا كه جز اخن چيز دخگاري سارا نيسات  -و وجاود دارد چاان
نميتوان انكارش كرد .
'
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در اخنجا نخستين قانون تاثير ماده بر مويد اطراف خود را بيان ميكنايم  .مادّه تنها در شكل ظااهري خاود
خالصه نمي شود  .هر مادّه در خارا از مويد داخلي خود داراي تاثيراتي بوده و لذا در همهي آن
نقاط وجود دارد ،با توجه به رابطهي نيروي جاذبه ،اخن تاثير تا بي نهاخت ادامه دارد ولي مقدار آن به
تناسب عكس توان دو فاصله كاهش ميخابد.

اما تنها اخن نيروي جاذبه عمومي نيست كه ميتواند به صور "بدون تماس" بر ماواد مجااور خاود تااثير گاذارد .
نيروهاي دخگري نيز وجود دارند كه ميتوانند به گونهي نيروي جاذبهي عمومي  -ولاي در موادودهاي كوچاك تار -
روي مواد دخگر اعمال نيرو كنند .ميدانهاي الكترخكي و مغناطيسي هر دو از اخن دست نيروها هستند .در اخان مياان
ميدانهاي مغناطيسي به دليل رفتارهاخي كه از خود نتاان ماي دهناد چارا راهنمااخي هساتند كاه ماي تاوانيم باا
متاهدهي آنها ،انگارهي خود در بارهي ماده را خك پلهي دخگر جلو تر ببرخم .چان سرِ آن دارخم تا زخرپاخاهي تادوخن
نظرخه بر مبناي تصورا واهي گذارده نتود ناچار هستيم مختصري در باره ي خكاي از جلاوههااي پدخاده مغنااطيس
خعني ساختمان كرخستالي آهن شرح دهيم .در آهن نسبتا" خالص آراخش اتمها در اطراف خك مكعب ،واقع در سطوح
و رئوس آن است .به آهني كه اتمهاي آن نسبت به هم چنين آراختي داشته باشند آهن «آلفا» مايگوخناد  .چنانچاه
اخن آهن را گرم كنيم در دماي باالتر از  077درجه سانتي گراد ،آراخش خاد شده به آراخش دخگري تبدخل خواهد شاد.
در اخن آراخش جدخد اتم ها روي رئوس و سطوح خك منتور  6ضلعي فرضي مينتينند كه در اخن صور به آن آهان
«گاما» گفته مي شود .
از نظر خواص فيزخكي بين آهن «آلفا» و آهن «گاما» تفاو هاخي وجود دارد كه در اخن گفتگو ما تنها به خكي از آن
ها توجه ميكنيم و آن اخنست كه آهن «آلفا :داراي خاواص مغناطيساي اسات ولاي آهان «گاماا :هاي ناوع خاواص
مغناطيسي از خود نتان نمي دهد .اخن بدان معنا است كه آهنربا مي تواند آهن «آلفا :را جذب كند ولي آهان «گاماا»
را نه  ،و نيز آهن «آلفا» ميتواند در خك ميدان مغناطيس ،خود آهنربا شود ولي آهن «گاما» نه  ،و نكتهي مورد توجه
همين جا است .هي تفاوتي در ساختمان اتمهاي ساختار «آلفا» و ساختار «گاما» نسبت به خكادخگر وجاود نادارد در
نتيجه تفاو عملكرد آنها فقد مربوط به طرز قرار گرفتن اتمهاي آنها در كنار خكدخگر ميشود .فلز آهن ،در صورتيكه
اتمهاي بلور آن به شكل ساختار «آلفا» نسبت به خكادخگر قارار بگيرناد ماي توانناد توساد آهنرباا جاذب شاود و در
صورتيكه شكلبندي اتم هاي آن تغيير كند دخگر خاصيت جذب شدن توسد آهنرباا را نخواهاد داشات و اخان خعناي
تغيير خاصيت بروني جسم در اثر تغيير سامان بين ذرَا سازنده ي آن ( و نه در اثرتفاو بين خود اجزا ).
بدخن ترتيب مي توانيم قانون اول را كه بعد از بوث جاذبه عمومي به صور حروف درشتتر نوشته شاد باه صاور
زخر دگرگون و خا در واقع تكميل كنيم .

ميدان پيرامون هر ماده عالوه بر جاذبهي عمومي توت تاثيرساختار داخلي آن نيز هست .چنانچه
ساختار دروني مادهاي تغيير خابد ،بيگمان ميدان پيرامون آن نيزبه سبب آن ،دِگَر خواهد شد.
منظوراز واژه ي ميدان دراخنجا نه خك ميدان مغناطيسي و خا الكترخكي و خا انواع شاناخته شاده ي آن بلكاه منظاور
مودوده اي هالهوار با وضعيتي وخژه است كه تا قبل از پيداخش آن ساختار خاص مادّه وجود نداشته است .اخن وضعيت
هالهوار ميتواند تركيب و خا آميزهخي از ميدانهاي شناخته شده  -و خا شناخته نتده  -فيزخكي باشد .در اخن صاور
ميتوانيم در مورد ماده بگوخيم:

هر ماده در گرداگرد ظاهري و مكانيكي خودش خالصه نماي شود .مادّخت هر ماده تا خارا از آن و
تا مودودهاي نا آشكار ادامه دارد و شكل آن در خارا از مودودهي ظاهرياش زخر تاثير مساتقيم
وضعيت داخلي – خعني آراخش و انتظام دروني – آن قرار دارد .تاثيرا (خا ميدان) بُروني هر ماده با
اخجاد هر دِگَرِش درسامان دروني آن ،دخگر ميشود.
آخا ميدان خا هالهي هر ماده ميتواند تاثيري در عملكرد مادههاي همكنار خود داشته باشد ؟ پاس باه اخان پرساش
ميتواند نظر ما را نسبت به ماهيت عمل كرد ماده عميقتر كند.
جواب پرسش باال ،آري است .آري ميدان هر ماده ميتواند در عملكرد دروني مادّه همكنار خود اثر گاذارد .چگوناه؟
براي شكافتن اخن جستار نيازمندخم مانند دو نمونهي پيتين از فيزخك كمك بگيرخم .در فيزخك هستهاي كاه بيتاتر
به گفتار در بارهي كنش و واكنش اتم هاي ناپاخدار ميپردازد ،پدخده اي وجود دارد كه "نيمه عمر" نام دارد .اتامهااي
اجسام پرتوزا خعني موادي كه پرتوهاي فعال «آلفا» 1و «بتا» و «گاما» از خود پخش ميكنند ،به دليال ناپاخادار باودن
 -1این «آلفا» و «گاما» با آن «آلفا» و «گاما» نام برده شده در مورد آهن فرق دارد.

پيوسته در حال تجزخه بوده و با از دست دادن بختي از موجودخت خود به صور تابشهاي خاد شده همراه باا سَابُك
شدن ،به اتمهاي كوچكتر كه در نهاخت پاخدار هستند تبدخل ميشاوند .باراي مااال اتام اورانياوم باا از دسات دادن
اشعهي آلفا و بتا و گاما تبدخل به اتم سرب ميشود كه از اتم اورانيوم كوچكتر بوده و پاخدار نياز هسات .در اخان ناوع
تجزخه نكته اي وجود دارد كه بنظر مي رسد تا كنون پاس قانع كنندهاي براي آن پيدا نتده است .وقتاي خاك ماادّهي
پرتو زا تجزخه ميشود چنين گفته شده كه اتم آن مادّه نميتواند در آن حالتي كه هست به صور پاخدار باقي بماند و
لذا براي رسيدن به حالت پاخدار مقداري از انرژي و خا جسم خود را از دست داده و به اتم پاخدارتري تبدخل مايشاود.
اما در خك مادّه ي ناپاخدار ميتواند ميلياردها اتم ناپاخدار وجود داشته باشد كه همگي با ساختار خود در ناسازگار بوده
و تماخل دارند هر چه زودتر با از دست دادن چيزي (مانند پرتو) خود را باه صاور پاخادار درآورناد .در اخان صاور
چنانچه زمان الزم براي تجزخه خك اتم ناپاخدار عنصر ي " "tباشاد هماهي اتام هااي ناپاخادار اخان جسام مساتقل از
خكدخگر ميتوانند در همان زمان " "tتجزخه شده و خود را به حالت پاخدارتر برسانند .ليكن در عمل چنين نيسات .در
خك مادّه پرتو زا (زخر حجم بوراني) هيچگاه اتمهاي ناپاخدار خكجا به اتم پاخدار تبدخل نميشود .آنها اخن عمل را بادون
عجله و با نظمي خاص كه به قانون نيز در آمده است به انجام ميرسانند .قانون حاكم بر اخن نوع تجزخه "قاانون نيماه
عمر مواد پرتو زا" نام دارد .بر اساس اخن قانون ،همواره در خك زمان معين  -خعني زمان نيماه عمار  -فقاد نيماي از
اتمهاي ناپاخدار هر جسم پرتو زا تجزخه ميشود .براي ماال اگر نيمه عمر مادّه ي پرتوزاخي  17ساعت باشاد در هار 17
ساعت نيمي از اتمهاي نا پاخدار آن تجزخه شده و تبدخل به اتمي كوچكتر مي شود.
اخن موضوع همان نقطه تپتي است كه فكر را در خود مياخستاند و باعث شاكل خاافتن پرستاي ماي شاود كاه تاا
پاسخي براخش خافته نتود خواب بدون دغدغه براي انسان پرستگر باقي نمينهد .چرا اتمهااي ناپاخادار باراي تجزخاه
شدن خود را در نوبتي (نماخي) قرار ميدهند .چه عاملي به آنها ميفهماند كه « حاال نوبت تجزخه شدن تو نيست ،فعال
تقاضا براي اخن كار باال است و زخاد هستند اتم هاخي كه بيش از تو عجلهي تجزخه دارند ،كمي صبر كان تاا خلاو تار
شود» .اخن پدخده چگونه قابل بيان است؟ تنها بيان ممكن اخن است كه بپذخرخم اتمهاي ناپاخدار در زخار فتاار ميادان
اتم هاي ناپاخدار دخگر كه صبر كمتري براي پاخدار ماندن دارند از طغيان بر عليه خود دست برداشته و منتظار شاراخد
آرامتري ميشوند .اخن خعني تاثير ميدان خك ذره اتم در عمل كرد دروني اتمهاي همكنار خود ،و تردخدي نيسات كاه
اخن تاثير بيگمان متقابل خواهد بود ولي نه تقابلي برابر .
اخن تنها خك نمونه از مراوده متقابل دروني ماده است .نمونهي دخگري از اخن دست در شايمي آلاي هسات .ميازان
تركيب پذخري الكل با اسيد آلي بستگي به تعداد تركيب شدههاي قبلي در مولول دارد به نووي كاه هار چاه تعاداد
مولكول هاي تركيب شده با اسيد در آن مولول بيتتر باشد ميل تركيب براي آن مولكول هاخي كه هنوز تركيب نتده
اند كمتر ميشود ولي به موض اخنكه از راهي مولكولهاي تركيب شده را از مولول خارا كنيم ميل به تركيب باراي
آنها كه هنوز با هم تركيب نتده اند افزاخش ميخابد .آخا ميل تركيبي دو مولكول نسبت به هم باخستي تابعي از حضاور
تركيب شدههاي قبلي در مويد باشد در سرتاسر دانش فيزخك ،شيمي ،زخست شناسي و… به وفور ميتاوان متاابه
چنين پدخدههاخي را خافت و آنها را بر انداز كرد ،همهي آنها گوخاي آن هساتند كاه هيچگااه كانش و واكانش ماواد،
مستقل از ميدان مواد مجاور خود نيست .بدخن ترتيب ميتوانيم بيانيه دخگري در تكميل خابش عملكرد مادّه باه شارح
زخر بنوخسيم .

هر مادّه در اطراف خود ميداني دارد كه توت تاثير وضعييت و آراخش و كمييت و كييفيت عناصر
دروني آن است .اخن ميدان به تناسب سادگي ،پيچيدگي ،ضعف  ،تواناخي و ساخر متخصا خود ،مي
تواند روي عملكرد مواد پيرامون خود اثر گذارَد و نيز به تناسب وضعييت دروني خود مي تواند از
م يدان مواد اطراف خود تاثير بگيرد.
هر شي براي اخنكه "چگونه بتود" كامال وابسته به درون خود نيسات .اخنكاه در كجاا قارار دارد و در كناار او چاه
ميگذرد و چه اشيا دخگري با چه پيچيدگيهاي دروني ،همكنار آن هستند روي چگونه شدنش تاثير ميگذارد اما اخن

تاثير تنها خك سوي آن "چگونه شدن" است .سوي دخگر آن ،قابليت درونيِ شي براي گرفتن تاثيرهاي بيروني است و
برسرهم هر چگونه شدني دستاورد " كِش و واكِش" هاخي است كه خك شي ميان دَرون خود با پيرامونش دارد.
در جهان نمونههاي زخادي وجود دارد كه تاخيد كنندهي اخن گزاره است و برخي از آنها آن قدر ملموساند كاه ماا را
براي پذخرش باورهاي خرافي توت فتار قرار ميدهند .تنها در ساخه خابش روابد بين پدخدهها است كه ميتوانيم خود
را از فتار تسليم كننده در برابر خرافا برهانيم .بارها دخده شده است كه فردي باا نگااه كاردن باه شاياي آن را باه
حركت درآورده است .مرتاضها در هندوستان برعليه نيروي جاذبه زمين فرمان صادر مي كنند بادون آنكاه از قاوانين
شناخته شده ي فيزخك استفاده كنند ،اخن كار خك نيرنگ نيست ،عكس هاي زخادي از اخن پدخده گرفتاه شاده اسات.
دوربين عكاسي را نميتوان دچار خطاي بيناخي كرد .بار ها شده است كه چناين افارادي باا نگااه كاردن باه چار از
فاصلهاي آن را به گردش درآورده اند .همهي اخنها قابل توجيه نيست جز آنكه بپذخرخم مغز انسان كه داراي سااختمان
بسيار پيچيدهاي است در ساخه تمرخنهاخي براي تاثير گذاري روي اشيا ،تواناخي الزم را به دست آورده و توانسته است
از راههاي بدون تماس ،روي چگونه شدن اشيا مجاور خود اثر بگذارد .مغز انسان پيچيدهترخن مجموعهاي است كه تاا
كنون شناخته شده و شناخت بتر نسبت به اخن عضو هنوز از مرحلهي جعبه سياه (كه فقد به دخدن برخي از كانش
و واكنش ها از بيرون مودود ميشود) تجاوز نكرده است .وقتي خك اتم ناپاخدار ميتواند آن گوناه كاه شارح آن رفات
روي اتم مجاور خود اثر گذار باشد آخا عضوي به پيچيدگي مغز انسان نميتواند تاثيري به همان اندازه پيچيادهتار روي
پيرامون خود داشته باشد .
ميگوخند باورهاي خرافي رخته در ناداني و ترس انسان دارد .اگر چه اخن خك گزارهي درسات اسات ولاي باورهااي
خرافي براي هستي خافتن ،نياز به شهودي دارندكه به باوراندن آنها كمك كند اخان شاهود حركاتهاا و پدخادههااخي
هستند كه به دليل نداشتن توضيح در قالب قوانين شناخته شدهي فيزخاك ،تبادخل باه پتاتوانهاي باراي پياداخش و
استوكام باورهاي خرافي شده اند .پيگيريهاي كنجكاوانه و خستگي ناپذخر انساان در اخان ماورد قطعاا پوشايدههااي
بيتتري را در آخنده آشكار خواهد كرد.
مادّه و تماخل عام
هرگاه نسبت به موجودا جهان (با توجه به روند تارخخي آنها) رخز بين شوخم خك موضوع را در متن آن به خاوبي
متاهده مي كنيم و آن فَراشد (تكامل) است .اخن تكامل در همهي جنبههاي جهان  -چه در موصوال جهاان و چاه
موصوال دست انسان  -به چتم ميخورد .با توجه به قوانين تكامال اناواع ،انساان خاود موصاول فراشاد ردههااي
استخوان داران است و استخوان داران نيز بر آمده از خكي از شاخههاي حيوانا پرسالولي و آن نياز باه نوباه خاود از
تكامل موجودا زندهي تك سلولي بوده است .و اما خود موجود زندهي تك سلولي حاصل پيوند خاصي از اسيد هااي
آمينه به ميانداري مولكولهاي سنگين« »DNAچهرهي هستي خافتاه اسات و اسايدهاي آميناه ،خاود از تركيباا
كوچك تر و ساده تر و در نهاخت از اتم هاي عناصر موجود در طبيعت بوده است .در اخن فراخناد هميتاه خاك پرساش
ميتواند با تناوبي كه هيچگاه به حد موو شدن نمي رسد به صورتي پيوسته خود را به ما نتان دهد و آن ،اخان اسات:
نيروخي كه اخن تكامل ساختاري را  -عليرغم همه افت و خيزهاخي كه در جزخيا به چتم ميخورد  -باه آن توميال
ميكند كجاست و به چه نوو عمل ميكند .براي خافتن پاس اخن سئوال شاخد بهتر باشاد مادتي خاود را جااي خاك
مادّهي "بيجان" بگذارخم .چرا ما (به عنوان خك انسان) پيوسته در فكر بهسازي شراخد مسكن و زندگي خود هستيم ؟
براي پاس باخد كمي فكر كنيم .جسم و روان ما چنين آرامتي را مي خواهاد .چارا جسام ماا چناين آرامتاي راماي
خواهد؟ قطعا اخن مربوط به ساختار جسمي ما ميشود ،شاخد ادامه پرسش بيتتر ما را با واژهي نميدانام روبارو كناد.
بسيار خوب تا همين جا را مي پذخرخم كه "اخن آرامش مربوط به ساختارجسمي ما ماي شاود" .آخاا حيواناا نيااز باه
تغذخه بهتر و مسكن راحت تر ندارند .آخا حيواناتي را كه ميشناسيم هر گونه خوردني را براي خوردن ماي پذخرناد و خاا
بين آنها تفاوتي از نظر مطلوبيت قاخل نيستند ،وآخا حيوانا وحتي ،غار را براي خوابيدن بهتر از فضاي باز نمي دانناد.
اخنها مي رساند كه تماخل به آرامش تنها به انسان مودود نمي شود .حيوانا هم باه دنباال آن هساتند ولاي گياهاان
چطور .ميدانيم كه گياهان نيز براي حفظ موجودخت خود خواستههاخي دارند و تماخل عمومي آنها نيز به گونهاي است
كه به سمت بدست آوردن آن حركت ميكنند .آنچه را كه خك گياه معين از امالح زمين به خاود جاذب مايكناد باا

آنچه كه گياه دخگر جذب ميكند به لواظ كمي و كيفي دقيقا خكي نيستند ،و دخگر آنكه اصوال گياه نيز از باين آنچاه
كه در زمين و هوا وجود دارد آنهاخي را كه مي خواهد انتخاب ميكند .در جنگلهاي انبوه درختان سعي ميكنند براي
رساندن خود به نور خورشيد پيوسته به ارتفاع خاود بيافزاخناد و در نتيجاه در آنجاا طاول درختاان ازجاا هااخي كاه
نورخورشيد بهتر به آن ها ميرسد خيلي بيتتر است .البته منظور اخن نيست كه گفته شود درخت ها با فكر كردن باه
اخن نتيجه رسيده اند كه براي دست خابي به نور خورشيد باخستي قد خود را باال بكتاند ولاي آخاا انسااني كاه "فكار"
مي كند تا شراخد بهتري براي زخست خود فراهم كند با عمل درخت ماهيتا خكي نيست؟ به نظر مي رساد عمال خاك
انسان براي خافتن شراخد زخستي بهتر ،با عمل خك درخت بدان گونه كه در باال به آن اشاره شد تفاو ماهوي ندارناد،
خعني آنچه را كه ما از آن به عنوان فكر و آگاهي خاد ميكنيم همان گردن نهادن به تماخل عمومي نهفته در وجاود ماا
است با اخن تفاو كه در انسان ،حافظه ي بزرگتر همراه با تواناخي پردازشاي كاه از آن منتاا مايگيارد فراخناد ارضاا
تماخال دروني را  -در مقاخسه با درخت  -سرعت بيتتري مي بختد ولي هر دو حركتي در جهت اخجاد شاراخد بهتار
و آرامش بيتتر براي زندگي و در جرخان زندگي است .
در ادامه اخن نگرش ،كه از انسان به سمت حيوان و سپس تاا گيااه كتاانده شاد خاود را باه مارز غيار زنادههاا
ميرسانيم ،به طور عام دخده ميشود كه غير زندهها نيز از چنين خاصييتي برخوردارند .آن ها نيز همواره در پاي اخان
هستند كه به سمت تماخل عمومي خود پيش رَوَند .اسيد ها تماخل به تركيب با باز هاا دارناد ،اكسايژن نياز تماخال باه
تركيب با فلزا دارد و بسياري از فرآخندهاي دخگر .در اخن ميان اگر چه فرآخندهاي واروناه هام دخاده ماي شاود ولاي
جرخان عمومي فَراشد جهان رو به پيچيده تر شدن دارد .اخن تماخل با خك نگاه همه جانبه در هماهي اجازا جهاان باه
چتم ميخورد ،از سادهترخن تا پيچيدهترخن آنها ،و آنچه كه ميتوانيم در بارهي اخن فَراشد عمومي بگوخيم اخان اسات
كه :

مادّه  ،از اولين ذرّه ي بنيادي تا پيچيده ترخن وضعييت آن  ،مملو از تماخلي است كه حتي خاك
لوظه براي ارضا آن از پا نمي نتيند و آن چيزي نيست جز كوشش براي حفظ و خرسند سازي خود
و كسب آرامش بيتتر از طرخق گسترش بيش از پيش روابد خود با جهان مجاور.
در خك نگرش كلي به جهان مادّي ،هميته اصالح وضعييت از طرخق گستردهتر و پيچيدهتر كردن رواباد باا جهاان
همكنار هميته وجود دارد ولي درنگرشهاي مودود ممكن است درمراحلي ،مرگ و تالشي پدخده متااهده شاود .در
چنين شراخطي وقتي امكان گسترش در مويد از موضاوع سالب مايشاود پدخاده هماهي هامّ خاود را معطاوف باه
نگهداشت (و تنها نگهداشت) خوخش ميكند و در راه اخن نگهداشت خود ،اگر بتواند خود را هم تغيير ميدهد ،و البته
گاهي هم شراخطي پياش ميآخد كه همان حفظ هم امكان پذخر نميشود .از بين رفتن و خاا فراشاد (تكامال) هازاران
گونه ي گياهي و حيواني و خا حتي انساني بر بستر همين شراخد ر داده است .در عرصهي فرهناگ و تمادن نياز باه
همين ترتيب .تمدنهاخي كه به وجود آمده ،گسترش خافته و برخي از آنها نابود شده اند نيز به پيروي از همين قانون
بوده است ولي سرانجام آنچه كه تاكنون خدشه ناپذخر راه خود را رفته است همان اصول پا بار جااي تماخال طبيعاي
مادّه براي بهتر شدن هر چه بيتتر در ساخه ي گسترش رابطه با جهان همجوار خود بوده است.

عبدالرحمان حسني
07

