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The Creation of the World: Intellection or Coincidence?
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Abstract
This article describes and criticizes two distinct scientific and philosophical views on creation
of the World. In the final summation, a way is suggested for linking of these two views and
answering to the title of the articles's question.
Modern scientific theories predict a great many physical universes in which, depend on any
random initial conditions, could be different laws of physics and different paths of evolution.
We just happen to be in a very small fraction of these universes where some suitable
conditions for coming and evolving of the life so far as the consciousness are satisfied.
Whereas in the first philosophy, the coincidence has not any place in the creation of the
World; there has always been the eternal origin of the World, and the creation is based on the
intellection of incorporeal entities. On this basis, in the case of the existence emantation, it is
considered a metaphysical structure wherein the necessary existence (God) reflects on his
essence and the pure intellect _ who is also single and incorporeal_ is created or issued by that
reflection. The pure intellect has some modes of plurality that make possible to be issued
some large effects by him. But those modes are not so large that could be possible issued all
creatures of the infra-intellects world. Thus it is necessary to be issued many intellects
respectively inso far as the number of plurality is became sufficient for the the plurality of the
infra-world of the intellects. The priority of any intellect to the next intellect is existential not
temporal. To this credict, there has always been the principle of the Nature's material,
following the existence of the final intellect; the Nature has not a beginning in time, but its
events occur temporal and successive. As described, in first philosophy, the concept of
creation is not applies to the principle of the Universe but to its events.
In contrast, the modern scientific and empirical evidences indicate the limitation of the age
of the present (matterial) universe. According to the genuine scientific theories on creation of
the world _ whether the bouncing models in which our universe undergoes cycles of
expansion and recollapse with the physical constants being changed at each bounce or the
inflationary scenario that predict a numerous parallel universes each with own fine-structure
constant _ do not seem to be any causal relationship between one universe events and other
universes ones.
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Numerous universes scenario, in principle, is not a scientific theory but a prediction of the
science that we perhabs never could perform any experimental measurement on it. It also
maybe some religiouses suppose it as a modern secular science's response to the smart and
precise design of God in creation of the World. Nevertheless, consider that there is an entirely
metaphysical version of the numerous universes scenario: If we believe in the existence of
First Origin (God), then we agree with the creation by the intellecion and, following it, we
accept the existence of the incorporeal intellects world, we could also agree with the
possibility of existence of numerous universes, and why is that? For a simple reason that
whatever we finite creatures could think or imagine, an intellect of the intellects world thinks
before (from the eternity): From the one to multi-dimensional spaces to the idea of an infinite
number of quantum paths, and to every idea and theory that will be later appeared in the
human’s thought and imagination. And as it has been discussed, in the incorporeal intellects
world, reflection on a thing is equal to being of that thing, provided that its existence is
compatibe with the immediate perceptions such as the principle of non-contradiction.
It is well known that Albert Einstein, the discoverer of the theories of relativity, said that
God does not play dice. In other words, the creation of the world is not a coinsidence.
Accordig to the first philosophy, this maxim is all right in emantation of the incorporeal
intellects – that are some necessaries of the First Origin’s essence, from some interpretation.
However, as is discussed by this article, the structure of our physical world as seen by us is
formed by coincidence and it has caused any distinction between our universe and other
(prabable) universes.
Accordingly, if we believe in the existence of the incoporeal intellects world _ beyond the
Nature _ we can say in response to the question of the article title: Creation of the World, both
intellection and coinsidence; intellection for the emantation of the incorporeal and timeless
intellects, and coincidence for the various fine-structure constants of different physical
worlds.
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الهیات تطبیقی(علمی پژوهشی)
سال هشتم ،شماره هجدهم ،پاییز و زمستان 1396
ص36-23

آفرینش جهان :تعقل یا تصادف؟


محمد بیدهندی -رهام انصاریمهر
چکیده

در نظریههای علمی امروز ،جهانهای فیزیکی بیشماری پیشبینی میشوند که در هر کدام ،بسته بهه شهرایآ ازهازیص تفهادفی
خود ،ممکص است قانون های فیزیکی متفاوتی حاکم باشند و مسیر تکاملی متفاوتی پیموده شود .ما نیز بهتفادف در کسر بسیار
کوچکی از ایص جهانها زندگی میکنیم که شرایآ مناسب برای پیدایش و تکامل زندگی تا رسیدن بهه موجهودات هوشهمند را
دارند .ایص در حالی است که در فلسفة اولی ،تفادف در افرینش جهان هستی راه ندارد .افرینش بر تعقل موجود مجرد اسهتوار
است؛ همچنیص اصلِ مادۀ طبیعت بهتبعِ وجود عقلهای مجرد ،همواره موجود است .جهان طبیعت سهرازاز زمهانی نهدارد؛ امها
حوادث ان زمانمند هستند و پیدرپی رخ می دهند .با ایص وصف ،مفهوم افرینش بر اصل جهان نیسهت؛ بلکهه بهر حهوادث ان
بهکار می اید .در ایص گفتار ،دو دیدگاه متمایز علمی و فلسفی یادشده در باب افرینش جهان به تفویر و نقد کشهیده مهیشهود.
در جمعبندی نهایی ،چارهای برای ربآدادن ایص دو دیدگاه و پاسخگویی به پرسش عنوان مقاله ،اندیشیده میشود.
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 .1مقدمه
از کجا امدهام .چرا امدم .به کجا خواهم رفهت .ایهصهها از
بنیادیتریص پرسشهایی است که هرکس ممکهص اسهت در
طول زندگی از خود بپرسد و تا راز افرینش جههان فهاش

تکاملگرایان نیز دیدگاههای مشابهی ،بهویژه در باب تضاد
نهاگزیر علهم و دیهص ،وجهود دارنهد (Russ, 2009, P.
)386؛ البته در کشور خودمان تالش هایی برای مرزبنهدی
()2

میان علم سکو ر و علم دینهی شهده اسهت ؛ ولهی ایهص

نشود ،ایص پرسشهها پاسهخ روشهنی نهواهنهد داشهت .از

گفتار ،قفد به نقد کشیدن چنیص دیدگاههایی را ندارد و به

دیرباز فیلسوفان و عالمان متافیزیک ،تنها خهود را شایسهتة

ایص پرسش هم نمیپردازد که ایا علم میتواند یا نمیتواند

پاسخگویی به ایصگونه پرسشها میدانستند .متافیزیک ،بهه

بدون پیشفهر

ههای متهافیزیکی کهار کنهد .همهیص قهدر

تعریف ارسطو« ،علمی است که هسهتی را از ان روی کهه

میگوییم که علم ،بنا به سرشت خهود ،تهابع ههیر مهرام و

هستی است و ویژگی هایی که هسهتی بهه سهبب سرشهت

مسلکی نیست؛ اصول و قواعد خود را دارد کهه برامهده از

خود دارد ،بررسی مهیکنهد» ).(Barnes, 1995, P. 68

تفکر ،ازمایش و خطاست؛ چه دیصداران ،چه دگراندیشان،

چنانکه میدانیم ،فیلسوفان الهی مشابه ایص تعریف ارسهطو

همواره هر دستاورد علمهی را بهه سهود خهود و بهه ضهرر

از متافیزیک (مابعدالطبیعه) را در تعریف فلسفة اولی بهکار

زیرخود توجیه و تفسیر میکنند.

گرفتند؛ جز انکه در تعریف خود به جای هستی یا وجود،

ایص مقاله در دو بهش متفاوت عرضه مهیشهود :بههش

از واژۀ موجود بهره گرفتند )1(.بیگمان ویژگی اصهلی ههر

نهست ،روایت فشردهای اسهت از انچهه برخهی از بزرگهان

موجود مادی ان است که افریهده یها بهه تعبیهر فیلسهوفان
الهی ،حادث شده است؛ ازایص رو ،افرینش جهان مهادی از
مباحث فلسفة اولی شمرده میشود.
تا چندی پیش ،دانشمندان فیزیک و ریاضی ،شهاید بهه
دلیل کمبود شواهد و مدارک علمی ،چندان به ایص مباحث
نمیپرداختند .انان بیشتر در کار شهناخت قهوانیص طبیعهت
(چیستی جهان) و بههکهارگیری ایهص قهوانیص بهرای بهبهود
زندگی ادمیان بودند؛ اما با پیشرفت های چشمگیر فیزیهک
نظری و کیهان شناسی کاربردی ،بررسهی پیشهینه و تلهول
جهان به مبلثی دقیق در علهم امهروز تبهدیل شهده اسهت.

فلسفة اولی در باب افرینش جهان بیان داشهتهانهد؛ بهه یهک
معنا ،ایص بهش درامدی برای بهش بعهدی مقالهه بههشهمار
میاید .بهش دوم ،از دیدگاهی علمهی و گهاه فلسهفی و تها
جای ممکص با واژگان زیرفنهی ،ولهی مسهتدل و مسهتند بهه
منابع معتبر ،روایتهای مطرح فیزیک و کیهانشناسی امهروز
دربارۀ افرینش جهان مهادی اورده و ارزیهابی مهیشهود .در
نتیجهگیری نهایی ،راه حلی برای ربهآدادن ایهص دو دیهدگاه
متمایز و پاسخ به پرسش عنوان مقاله ،پیشنهاد میشود.
 .2آفرینش در فلسفة اولی

بسیاری برانند که بهرای پرسهش ههای بنیهادی نظیهر بها ،

 .1-2طرح مسئله

هماکنون پاسخهای مستند علمی وجهود دارنهد .پهارهای از

در فلسههفة اولههی ،در اولههیص بهههشبنههدی ،موجههودات بههه

ایص پاسخ ها ،چالش ههایی جهدی پهیش روی فیلسهوفان و

«واجب» و «ممکص» بهش مهی شهوند :واجهب ،چیسهتی و

دیص شناسان گذاشته اند؛ ضمص انکه بلثهای تازۀ بسیاری

هستیاش یکی است ،همهواره هسهت و بهیعلهت اسهت.

دربارۀ نسبت میان علم و دیص (یا فلسفه) برپا کرده اسهت.

ممکص به زیرِ خود هست میشود ،چیزی است که نسبتش

در سالهای اخیر ،برخی فیزیکپیشگان برجسته ،سههص از

با هستی و نیستی یکسان است .در بهشبندیهای بعهدی،

شکست فلسفه به میان میاورند؛ چون نتوانسهته اسهت بها

موجودات به زوجهای دیگری بهش میشوند؛ برای مثال،

پیشرفتهای اخیهر علهم و بههویهژه فیزیهک همهراه شهود

در یک بهشبندی ،موجودات ممکص به قدیم و حهادث و

) .(Hawking, 2010, P. 5در میان زیسهتشناسهان و

در بهشبندی دیگر ،به مجرد و مادی بهش میشوند؛ اما
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با اصول مبناگرایی( )3اثبات می شود که وجود واجب  -یها

صدور هستی از مبداء اول (خداوند) اشاره کنیم .در ایهص زمینهه

همان علتِ علتهای همة موجودات ممکص ،چهه قهدیم و

بهنظر مهیرسهد راههی کهه فیلسهوفان الههی از ازهاز در پهیش

حادث ،چه مجرد و مادی  -باید قهدیم (ازلهی و ابهدی) ،از

گرفتهاند ،تا اندازهای ،پیروی از فلوطیص (پلوتینوس) بنیهانگهذار

هر جهت مجرد و بری از ماده و از هر جهت بسهیآ باشهد؛

مکتههب نوافالطههونی در سههدۀ سههوم مههیالدی اسههت ( نههک.

وحدت ذاتی داشته باشهد و ههیر کثرتهی در ذاتهش نباشهد

کاپلستون)546 -533 :1362 ،؛ افهرینش از راه تعقلل صهورت

(نک .طباطبایی .)235-207 :1384 ،در اینجا مباحث علیهت

می گیرد و بر ایهص مبنها ،بهه للهاو صهدور هسهتی ،سهاختاری

بهکار میایند که از ارکان نظهام شهناختی مبنهاگرایی شهمرده

متافیزیکی در نظر میگیرند که در ان ،وجود واجب ،ذاتِ خهود

میشوند :یک بلث به رابطة ضرورت میان علهت و معلهول

را تعقل میکند و با ایص تعقل ،عقل مله

کهه او ههم یکهه و

بازمیگردد که براساس ان ،وقتی علهت تهام موجهود شهود،

مجرد است ،افریده (ابداع یا صادر) میشهود .ایهص عقهل (عقهل

معلول هم (بیدرنگ) موجود میشود که اگر نشود ،میتوان

اول) خود سه پدیده را ابداع میکند؛ به ایص صورت که با تعقهل

استد ل کرد و به اجتماع نقیضیص رسهید کهه ملهال عقلهی

مبداء اول ،عقل بعدی را پدید میاورد؛ با تعقل نسبت به امکهان

است (همان ،)14 :و چون مبداء ازلی و ابدی جههان ،علهت

ذاتی وجودش ،صورت (یا نفس) فلک اول را پدید مهیاورد و

تام همة موجودات است ،جهان هسهتی بایهد ازلهی و ابهدی

با تعقل نسبت به وجوب وجودش از مبداء اول ،مادۀ فلهک اول

باشد .پس ایص پرسش پیش میاید که چگونه اسهت کهه مها

را پدید میاورد .بدیص ترتیب اولیص کثرتِ جسمانی ،یعنی مهاده

پیوسته شاهد حوادث گوناگون و پیدرپی زمانمند هستیم.

و صورت فلک ،صادر میشود .به همهیص روال ،عقهل دوم سهه

بلث دیگر بهه سهنهیت ذاتهی میهان علهت و معلهول

پدیده را ابداع میکند که عقل بعهدی و صهورت و مهادۀ فلهک

بازمیگردد که اگر سنهیت نباشد ،هر چیز میتوانهد علهت

دوم هستند .ایص فرایند تا انجا ادامه مییابد تا به عقلی برسد کهه

هر چیز و هر چیز معلولِ هر چیز باشد که ملالبودن ایص،

به سبب ضعف تدریجی نتواند عقل یا فلهک دیگهری بیافرینهد

بدیهی است (همان)28 :؛ ازایص رو ،در علهت بایهد جهتهی

(نک .ابص سینا.)315 -309 :1388 ،

هم سنخ با معلول وجود داشته باشد و همیص جههت اسهت

در اینجا نوبت به اجسام زمینی میرسد؛ ایهص اجسهام،

که صدور معلول از علت را تعییص میکند .پهس ،از علهت

چنانکه می بینیم ،دستهوش تغییر و حرکتاند ،پس مبادی

یکة مجرد قدیم از جهت یکهبودنش ،نمیتواند معلولهای

نزدیک انها باید پذیرای نوعی تغییر و حرکت باشند .عقل

بسیار و از جههت مجردبهودنش ،نمهیتوانهد معلهولههای

فعال یا همان عقل اخر که حرکتی ندارد ،بهتنههایی سهبب

زیرمجههرد مههادی و از جهههت قههدیمبههودنش ،نمههیتوانههد

پیدایش اجسام نمی شهود .پهس افهالک کهه در حرکهت و

معلول های حادث زمانمند صادر شهود .در اینجها پرسهش

()4

حالت های گوناگون اند ،در ایص زمینه یاور عقل هسهتند.

دیگری پیش می اید اینکهه :چگونهه از ذات مجهرد بسهیآ

اجسام در ماده اشتراک و در صورت اختالف دارنهد .مهادۀ

یگانة ازلی ،جهان مادی با ایصهمه کثرت پدید امده است.

اجسام از طبیعت مشترک افالک (که حرکت دُوری اسهت)

مجموعة ایص پرسشها به گونهة دیگهری ههم مطهرح

و صورت ههای اجسهام ،از حالهتههای گونهاگون افهالک

می شود و ان اینکه :چه چیز مجرد را به مادی ،واحد را به

برمیخیزند (نک .همان .)319 -316 :بها ایهص وصهف ،در

کثیر و قدیم را به حادث پیوند زده است.

تللیل شهفافتهر ،نظهر بهه دانهش ان روزگهار  -پهیش از

 .2-2صدور هستی از راه تعقل

انقالب کهوپرنیکی و قهوانیص حرکهت نیوتهون  -حهوادث

در راهگشایی به پاسهخ پرسهش بها در چهارچوب فلسهفة

جهههان مههادی بههه حرکههت دُوری و همیشههگی فلههک

اولی (یا الهی) ،نهست ضهروری مهیبینهیم کهه بهه چگهونگی

بازمیگردند .ایص حرکت ازاز زمانی ندارد؛ امها بهه ذات و
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سرشت خود حادث است؛ یعنی به علتهی حهادث نیازمنهد

چیزهای جسمانیاند؛ ازایصرو ،ارتباط میان قدیم و حهادث

نیست؛ پس به اعتباری ،قدیم زمانی است (و به ایص اعتبهار

با ایص دو فراهم میشود (همان .)82 :لُهب کهالم انکهه ،در

به علت قدیم نسبت داده میشهود) و بهه اعتبهاری حهادث

قیاس ایص روایت با روایت پیشیص ،به جای انکه گفته شود

است (و به ایص اعتبار حوادث به ان نسبت داده میشود).

حرکت دُوری فلک ،گفته میشود حرکت جوهری طبیعت

در روایت های بعهدی فلسهفة اولهی ،بهرای نمونهه ،در
فلسفة صهدرایی کمهابیش همهیص روال در صهدور هسهتی

جسمانی و به جای انکه گفته شود ماهیت حرکهت تجهدد
است ،گفته میشود نلوۀ وجود حرکت تجدد است.

پذیرفتههه مههیشههود ( نههک .صههدرالمت لهیص-169 :1382 ،

تفاوت دیگر انکه ،چنانکه اشاره شد ،در روایت اخیهر

)188؛( )5اما بهدرستی ،بر انتساب حوادث به حرکت فلهک

هههر چیههز یههک حقیقههت یهها صههورت مجههرد (شههبیه ایههدۀ

اشههکال گرفتههه مههیشههود .یههک دلیههل انکههه :حرکههت

افالطونی) دارد ،زیر از ان عقل های مجردی که در صدور

بهخودیخود هیر حکمی ندارد ،نه علت است نه معلهول؛

هستی با تعقل افریده می شوند .البته یک دلیل مهم وجهود

پدیده ای نسبی است که در ذاتش نهه حهدوث هسهت نهه

چنیص حقیقت عقالنی به موضوع حرکت بهازمیگهردد کهه

قدم ،صفتی است که تابع موصهوف خهود اسهت و چهون

بنا به مبانی فلسفة اولی ،چون موضوع حرکت طبیعهت یها

معنای ان ،خروج تدریجی چیزی از قوه به فعلیهت اسهت،

جوهر متغیر نیست ،به اصلِ ثابهت و یگانههای نسهبت داده

درحقیقت ،موصوف حرکت است کهه از قهوه بهه فعلیهت

میشود (همهان .)196 :1382 ،هرچنهد در تللیهل نههایی،

می رسد و به تجدد و حدوث وصهف مهیشهود نهه خهود

عقلها و صورت ههای مجهرد وجهودی جهدای از وجهود

حرکت (صدرالمت لهیص - )139 :1383 ،و د یهل دیگهری

خداوند ندارند ،به اعتباری،انها صهفات خداوندنهد کهه بها

که پرداختص به انها در گنجایش بلث مها نیسهت  -و امها

ذات او یکی هستند ( نک .همان.)151 -137 :1378 ،

چیزی که بهه ذات و سرشهت خهود تجهدد و نوشهوندگی

 .3-2ارزیابی دیدگاه

دارد ،همانا نحلة وجلةد طعیعلس جسلمانی اسهت کهه

در هههر دو روایههت یادشههده از فلسههفة اولههی ،بهههنظههر

حقیقتی عقالنی نزد خداوند دارد (همهان .)140 :در اینجها

نمیرسد که ازازی زمانی برای رویدادها و دگرگونیههای

منظور از طبیعت ،صورت جسمانی است که در مادۀ جسم

جهان مهادی تفهور شهود و اگهر بلهث حهدوث مطهرح

حلول میکند .توجه شود کهه در ایهص نظهام فکهری ،روحِ

می شود ،منظور پیوسهتگی و نوشهوندگی دم بهه دم اجهزاء

بلث دربارۀ دو مسئلة «ربآ حادث به قدیم» و «ربآ متغیر

جهان است و ایص پیوستگی و نوشوندگی همیشگی ،ت ییهد

به ثابت» یکی است )6(.طبیعت از ان حیث که ثابت است،

و ت کیدی است بر دوام فی

و بهشندگی خداوند ( نک.

مرتبآ با مبهداء ثابهت اسهت و از ان حیهث کهه نوشهونده

صدرالمت لهیص.)419 -361 :1380 ،

است ،حدوث و نوشوندگی پدیدهها به ان مرتبآ میشود.

چنانکه می دانیم ،در گذشته و چهبسها امهروز ،از دیهد

همان گونه که ماده (هیولی) از ان حیث که فعلیت مبهمهی

برخی فیلسوفان ،دو حکم متضاد مانند «جهان ،ازهازی در

دارد ،به همراه صورت از مبداء فعال ابداع میشود و از ان

زمان دارد و در مکان هم به مرزهایی ملدود مهیشهود» و

حیث که قوه و امکان است ،میتواند حدوث یا زوال یابد؛

«جهان ،ازازی در زمان ندارد و در مکان هم به هیر مرزی

به ایص معنا که هر ان به هیو ی دیگری تبدیل شود .پهس

ملدود نمیشود» ،خالفامدِ ) (antinomyعقلِ مله

ایص دو جوهر (یکی هیولی که واسطه در جسمانیت اسهت

شمرده میشد یا میشود  -از میان چهار خالفامهدی کهه

و دیگری طبیعت که واسطه در پیدایش حوادث است) بهه

کانت به تففیل دربهارهی انهها بلهث مهیکنهد (Kant,

سبب حهدوث و زوال ذاتیشهان ،واسهطة حهدوث و زوال

) - 1998, P. 470-95با ایص گمان که میتوان برای هر

افرینش جهان :تعقل یا تفادف؟27 /

دو حکههم ،برهههان جداگانهههای اورد کههه بههه یههک میههزان

پس از کانت) مکانیک نسبیتی مطرح شد که در ان ،زمهان،

قانع کننده باشند .چنیص برهانی ،بیشتر بهصورت خُلف بیان

جدا از مکان معنا نهدارد .زمهان بها سهه بُعهد فضها درههم

میشود؛ برای نمونه ،در اثبات وجود ،سرازاز زمانی بهرای

می امیزد تا فضازمان چهار بُعدی را شکل دههد؛ ازایهصرو،

کرد که جهان ،ازازی در زمان ندارد؛

در ایص نظریه ،پرسشهایی که بهظاهر دربارۀ زمهان اسهت،

بهینهایهت زمهان و بهینهایهت

دراصل ،پرسهشههایی دربهارۀ فضهازمان اسهت و هندسهة

رویداد گذشته است و ایهص نهاممکص اسهت؛ زیهرا از دیهد

فضازمان به چگونه ارایش یهافتص مهاده و حرکهت وابسهته

کانت ،زنجیرۀ بهی نههایتی از رویهدادهای واقعهی نهاممکص

است؛ بنابرایص ،پرسشههای مربهوط بهه زمهان ،تبهدیل بهه

است و در اثبات نبود سرازاز زمانی برای جهان ،می تهوان

پرسش هایی می شود دربارۀ اینکه مهاده چگونهه در جههان

کرد که جهان ،ازازی در زمان دارد؛ پس باید پهیش

توزیع میشود و چگونه حرکت میکند (نک .بهش بعدی

جهان می توان فر

پس تا هر للظة مفهرو

فر

از پیدایش جهان بهینهایهت زمهان (زمهان تههی یها بهدون

همیص مقاله).

رویداد) گذشته باشد و ایص ناممکص است؛ زیهرا ههیرچیهز
نیست تا مرجح برای افرینش جهان فهراهم شهود (Ibid,

 .3آفرینش از دیدگاه علم امروز

) .P. 470-1ممکص است از دید کسی ،تنها یکهی از ایهص

 .1-3جهان گسترشیابنده

د یل خشنودکننده باشد و او تنها یکی از دو حکم متضهاد

ازاز تفویری تازه از گستردگی کیهان ،به دهة سهوم سهدۀ

را بپذیرد .ایص هم ممکص است که کسی د یل دیگهری در

بیستم میالدی بهازمیگهردد .در ان سهالهها ادویهص هابهل

اثبات یک یا هر دو حکم مطهرح کنهد .پهس ایهص پرسهش

) ،(Edwin Hubbleستارهشناس امریکایی ،با بهرهگیری

پیش میاید که ایا امکان توافق همگانی در پهذیرش یکهی

از تلسکوپهای تازهسهاز ان روز ،نهسهت نشهان داد کهه

از دو حکم متضاد وجود دارد.

جدا از کهکشان ما ،کهکشان های بسیاری در جهان وجهود

در پاسخ باید گفت تجربه نشان می دهد که بهه للهاو

دارند که میان انها فضای خهالی گسهتردهای جهای گرفتهه

فلسفی در ایص زمینه نمیتوان همه را بهه پهذیرش حکمهی

اسههت .سههپس وقتههی هابههل و همکههارانش ،بینههاب نههوری

یگانه تسلیم کرد و اینجاست که پای علم و شواهد تجربی

ستارگان کهکشان های دیگر را بررسی میکردند ،دریافتنهد

باز میشود؛ به بیان دیگر ،اگر کسی به للاو فلسفی یکهی

که مجموع رنگ های بیناب نوریِ انهها همگهی بهه میهزان

از دو حکههم متضههاد را نپههذیرد ،شایسههته اسههت کههه بههه

یکسانی به سوی انتهای سرخ بیناب جابهجها شهدهانهد .از

نظریههای علمی معتبر زمانة خود روی اورد؛ نظریههههایی

ایص پدیده که جابههجهایی بهه سهرخ ) (red shiftنامیهده

کههه بهها شههواهد تجربههی موجههود همهههوانی دارنههد و

میشود ،چه نتیجهای میتوان گرفت.

پیشبینیهای درستی هم از رفتار ایندۀ جهان ان بههدسهت

در اینجا به کمی هشیاری و دانش فیزیکی نیهاز اسهت:

می دهند .نکته ان است که خالفامدهای فلسفی چهبسا با

چنانکه می دانیم ،نور هنگام گهذر از منشهور شیشههای بهه

پیشرفت علم رفتهرفته از میان برود؛ چنانکه خالف امهدی

رنگهای سازندۀ خود تجزیه میشود .حال توجه کنیم کهه

که کانت از ان نام میبرد ،تنها در بافهت مکانیهک نیهوتنی

در بیناب نور مریی ،بسامد نور سرخ از همه کمتر اسهت -

(که در زمان کانت ،بیش از دویست سال پهیش ،بههخهوبی

بسامد یعنی تعداد نوسانهای کامل موج در یکای زمهان -

جا افتاده بود) نمایان می شود .در ان بافهت ،زمهان ،خطهی

و همیصطور که به رنگ بنفش نزدیهک مهیشهویم ،بسهامد

ناملههدود و مسههتقل از مکههان (و مسههتقل از رویههدادهای

پیوسته افزایش مییابد .ایص را هم میدانیم که اگر منبع نور

جهان) پنداشته می شد؛ ولی بعدها (نزدیک به یکفد سهال

از ما دور شود ،بسامد نوری که به مها مهیرسهد ،کمتهر از
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حالتی است که منبع نور نسبت به ما ساکص است؛ به همیص

ازایص رو ،اندازه و ارایش خود را در حال بزرگشدن فضها

روال ،اگر منبع نور به ما نزدیک شود ،بسامد نوری کهه بهه

حفظ میکند  -و در ابعاد کوچکتر ،مها و ابزارهایمهان بها

ما می رسد ،بیشتر از حالتی است کهه منبهع نسهبت بهه مها

نیروهای الکترومغناطیسی مقید شدهایم و اگر چنهیص نبهود،

ساکص است ) .(Holliday, 2011, P. 461بها دانسهتص

یعنی هرچیزی ازاد بود کهه گسهترش یابهد ،مها و اسهباب

ایص قانون علمی ،به ایص نتیجة منطقی میرسیم کهه بینهاب

اندازهگیریمان به یک نسبت گسترش مییافتیم و بههظهاهر

نوری ستارگان به ایص علت به سمت سرخ بیناب جابهجها

هیر تفاوتی ثبت نمی شد؛ البته بررسیها نشان میدهند که

میشود که ستارگان در حال دورشدن از مها هسهتند؛ البتهه

شمار کمی از کهکشانها از گسترش باز ایستادهاند و حتی

اگر ستارگان به ما نزدیک میشدند ،بیناب نهوری انهها بهه

بیناب نوری انها به سمت ابی جابهجا شهده اسهت؛ بهرای

سمت بنفش جابهجا میشد (براساس ایهص پدیهده ،نسهبتی

نمونه ،در گروه کهکشانی مللی ما  -شامل کهکشان ههای

میان سرعت منبع موج و بسامد موج برقرار است .در روی

راه شیری و اندرومدا  -هماکنون همسایة ما اندرومهدا بها

زمیص ،پلیس از همیص نسبت استفاده میکنهد و بها بهراورد

اهنگ اهستهای در حال نزدیکشدن به ماست (همان).

بسامد امواج رادیویی بازتابیده از خودروها ،سرعت انها را

کشف درحال گسترشبودن جهان ،انقالب فکری بهزرگ

مشهص میکند .در زندگی روزمره ههم هریهک از مها بها

سدۀ بیستم شمرده میشود؛ البته در چارچوب گرانش نیهوتنی

موج صوتی ایص پدیده را تجربه کردهایم :صدای اژیری که

هم چهبسا پیشبینی میشود که یک جهان ایستا سرانجام زیهر

از ما دور میشود زیهرتهر مهیشهود؛ زیهرا بسهامد صهوتی

ت ثیر گرانش شروع به انقبا

و رُمبش کنهد؛ ولهی بهه للهاو

کمتری به گوش ما میرسد).

ریاضی ،انیشتیص بود که در صورتبندی ازازی نظریة نسهبیت

با شرحی که شد ،روشص است که دورشدن کهکشانها

عام خویش ،در سال  1915میالدی ( 1294خورشهیدی) ،بهه

از یکدیگر ،یا همان انبساط جهان ،چیزی نیست که بتهوان

معادلههای زمانمندی رسید کهه حکایهت از رُمهبش تهدریجی

ان را با اندازه گیری هندسی مشاهده کرد .درواقع از زمانی

فضهها داشههت؛ امهها او شههاید بههه پیههروی از فههر

سههنتی

که پدیدۀ جابهجایی به سهرخ مشهاهده شهد ،فرضهیهههای

سههتارهشناسههان ان روز کههه جهههان را ایسههتا مههیدانسههتند ،در

علمی دیگری هم در توجیه ایص پدیده مطهرح شهدند؛ امها

معادلههای خود یک ثابت کیههانشهناختی وارد کهرد تها یهک

رفتهرفته روشص شد کهه ان فرضهیههها بها همهة شهواهد و

پاسخ ایستا داشته باشد .ثابت کیهانشناختی بیهانکننهدۀ نهوعی

اندازهگیریها سهازگار نیسهتند .بها کنهاررفتص فرضهیهههای

نیههروی پادگرانشههی (ضههد جاذبههه) اسههت کههه خاسههتگاه ان

ناسازگار ،سرانجام فرضیة انبساط یا گسترشیهافتص جههان

مشهص نیست .انیشتیص مقدار ایص ثابت کیهانی را طهوری در

برجای مانده است که هیر ناسهازگاری بها شهواهد نهدارد

نظر گرفت کهه در برابهر جاذبهة موجهود در جههان ،ثبهات و

(نک .اوهانیان.)140-139 :1381 ،

ایستایی جهان را موجب شهود .امهروزه ایهص ثابهت همچنهان

اندازهگیهریهها همچنهیص نشهان مهیدهنهد کهه میهزان

مطرح است؛ اما کیهانشناسان به للاو تجربهی ان را چنهدیص

جابه جایی به سرخ با فاصلة کهکشان از ما متناسب اسهت؛

برابر مقدار نظری انیشتیص براورد کردهاند .درحقیقهت ،وجهود

به بیان دیگر ،هرچه کهکشان از ما دورتر باشد ،با سهرعت

ثابت کیهانشناختی نشاندهندۀ نوعی انرژی ناشهناخته بهه نهام

بیشتری از ما فاصله میگیرد .همچنیص گسترشیافتص فضها،

انرژی تاریک است که گسترش شهتابدار جههان را موجهب

اندازۀ اجسام مادی مانند ستارگان ،سیارهها ،اتمها یا دیگهر

میشود ).(Schutz, 2009, P. 358

اجسام را تغییر نمی دهد؛ در اصل ،هر کهکشان بها نیهروی

همچنیص رصدهای کیهانی گوناگون نشان میدهد برای

گرانشى برایند ستارگان و دیگر اجرام خود مقید میشود و

انکه ستارگان موجود در کهکشان ما و دیگهر کهکشهانهها
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در مدار خود پایدار باشند ،باید مادۀ بسیار بیشتری نسهبت

را ببینیم؛ زیرا نور بهشهای بسیار دوردسهت ان تهازه بهه

به انچه میبینیم در کیهان وجود داشته باشد .سهاختار ایهص

زمیص می رسد؛ اما ایص نور ،به سبب انبساط جهان ،انچنان

ماده (مادۀ تاریک) ههم ناشهناخته اسهت؛ امها همهیص نهوع

به سرخ جابهجا شده است که ابزارهای ما ان را بهصورت

ناشناختة ماده به همهراه مهاده شهناختهشهده  -مهادهای کهه

میکروموج ثبت میکنند که بسامد ان بسیار کمتهر از نهور

برساخته از ذرات بنیادی الکترون ،پروتون و نوترون است

مریی است (بهشهی از برفهکههای تلویزیهون اثهر همهیص

 -پایداری سهتارگان در مهدارهای خهود را موجهب شهده

میکروموجهاست) .در سالهای اخیر ماهوارههای رصهدگر

است .توجه کنیم مادۀ تاریک حدود  25درصهد از انهرژی

دقیقی به همیص منظور به فضا فرستاده اند .براوردها نشهان

امروز کیهان را به بار مهیاورد و انهرژی تاریهک عههدهدار

می دهند که کیهان کنونی از تابش گرمایی زمینهه بها دمهای

حهدود  70درصهد ان اسهت (Matarrese, 2011, P.

بسیار پاییص  -حدود  270درجة سلسیوس زیر صفر  -پُر

) .xiبهها ایههص حسههاب ،مههادۀ دیههدنی کههه دانشههمندان و

شده است )( ،(Brix, 2009, P. 90البته میانگیص دمهای

اخترشناسان سال های طو نی بهه ان توجهه داشهتند ،تنهها

زمیص با تر از صفر است ،به ایص سبب که در نزدیکی یک

اندکی بیش از  4درصد از کیهان را تشکیل میدهد.

ستارۀ داغ است) .به تعبیری ،جهان ازازیص با دمای هزاران

 .2-3پیامدهای انعساط کیهان

هزار درجة سلسیوس ،همراه با گسترشیافتص ،رفتهرفته بهه

انبساط جهان ایهص معنها را دربهردارد کهه جههان سهص

چنیص میانگیص دمایی پایینی سرد شهده اسهت (در گرمهای

ملدودی دارد یا انکه در زمان ملهدودی از یهک حالهت

بسیار زیاد ،انرژی و سرعت ذرات هم بسیار زیاد میشهود

بسیار فشرده و چگال رفتهرفته به ایص اندازه رسیده اسهت.

و امروزه در شتاب دهنده های بزرگ ذرات ،با دادن انهرژی

نمهای منسهوب بهه

و سرعت بسیار با به ذرات بنیهادی ،تهالش مهیشهود تها

با ایهص توصهیف ،چیسهتان یها تنهاق

هههاینریش اُلبههرز ) ،(Heinrich Olbersسههتارهشههناس

شرایآ ازازیص جهان بازسازی شود).

المانی ،حل می شود؛ مطابق ایص چیسهتان ،در یهک جههان

گسترشیافتص جهان ،جدا از حهل برخهی چیسهتانهها،

ایستا (و بیکرانه و با ستارگان بیشمار) ،در اسهمان شهب

پرسش ها و چیستان های دیگری به بار اورده است :اینکهه

هر خآ دید بهطبع به یک ستاره مهیرسهد؛ درنتیجهه بایهد

جهان چگونه بهه وضهع کنهونی خهود تلهول یافهت و در

همة اسمان نورانی به نظر اید .راه حل ان است که بگوییم

گذشته چه وضع و حالی داشت .نهستیص ستارگان چگونه

اسمان شب تاریک است؛ زیرا ستارگان نه بیشمارند و نه

تشکیل شهدند ،چهرا انهها گهروه گهروه در کهکشهان ههای

ازلی .نور ستارگان دوردست هنوز به ما نرسیده اسهت؛ بهه

مهتلف پراکنده شدند .همچنهیص ،عناصهر چگونهه سهاخته

ایص علت که سص جهان به اندازهای نیست که نور فرصهت

شدند ،و بر جهان ،هنگامی که بسهیار چگهال و بسهیار داغ

یافته باشد تا همة راه را بپیماید و به ما برسهد (Schutz,

بود ،چه قوانینی حاکم بود.

).2009, P. 337

مدل های مهتلفِ شکلگرفته بهر پایهة نظریهة نسهبیت

شواهد تجربی دیگری هم در ت ییهد ایهص نظهر وجهود

عام ،نشان میدهند همیصطور که در زمان بهه گذشهته بهاز

دارد .یکی از انها وجود میکروموج زمینهة کیههانی اسهت.

میگردیم ،سرانجام بهه نقطههای مهیرسهیم کهه خمیهدگی

چنهههانکهههه جهههورج گهههاموف )،(George Gamow

فضازمان بینهایت میشود .ریاضیدانان چنهیص نقطههای را

ستاره شناس روسی ،پیشنهاد کرد جهان ازازیص باید چنهان

تکینگی مینامند (تشبیه سادۀ ان ،عددی است کهه تقسهیم

فشرده و گداخته باشد کهه از ان نهور سهپید تهابش شهود.

بر صفر میشود) و در خمیدگی بینهایهت ،مفهاهیم رایه

استد ل می شود که هنوز باید بتوانیم تابش جهان ازهازیص

زمان و فضا درهم میشکنند و قوانیص شناختهشدۀ فیزیهک
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از کههار مههیافتنههد .البتههه ،چنههانکههه تللیههل شههده اسههت،

پیموده است .درون ایص پاسخ سرراسهت ایهص بهاور نهفتهه

بی نهایت های ریاضی در جهان فیزیکهی روی نمهیدهنهد؛

است که هیر دلیل قاطعی وجود ندارد که چرا جههان ایهص

طییعههت سههازوکارهایی دارد کههه بهها انههها تکینگههیههها یهها

اندازه را دارد؛ پس گویا عمر جهان به تفادف نزدیهک بهه

بی نهایت های ریاضی (که تفورش برای ما بسهیار دشهوار

 14بیلیون سال است؛ اما پاسخ دیگری هم به ایص پرسهش

است) از میان میرود ،نک(Penrose, 2004, P. 769-.

وجود دارد ،پاسهی که رابرت دیهک )،(Robert Dicke

) .72از ایص بلث دربارۀ وضع ازاز جهان به یهک اعتبهار

ستارهشناس امریکایی داد .او نهست خاطرنشان کهرد کهه

میتوان نتیجه گرفت اگر رویدادهایی پیش از ازهاز جههان

پایة شیمیایی همة گونههای شهناختهشهدۀ زنهدگی بهر کهربص

ما رخ داده باشند ،ارتباط علّی با حوادث پس از ان نهدارد

استوار است .سپس اسهتد ل کهرد کهه کهربص در کهورهههای

و به اعتبار دیگر میتوان نتیجه گرفهت کهه زمهان بها یهک

سنگیص ستارگان ساخته میشود و ایص فراینهد نزدیهک بهه 10

انفجار بزرگ ازاز شده است (و چنانکه می دانیم ،انفجهار

بیلیون سال بهدرازا میکشد؛ تنها پس از ایص مهدت اسهت کهه

بزرگ – یا بیهگ بنهگ ) – (big bangاکنهون جزیهی از

ستاره فرو میپاشد و عناصر تازهپهته در سراسر کیهان پههش

فرهنگ و باورهای همگانی مردم جهان شده است).

میشود؛ جایی که سرانجام ممکهص اسهت بهشهی از سهاختار

 .3-3اصل انسانی

سیارهای شود که در کمربند زندگی منظومة خود  -کمربنهدی

در کیهانشناسی ،سص جهان با مدت زمانِ سهپریشهده

که در ان اب مایع بتواند وجود داشهته باشهد  -جهای دارد و

از انفجار بزرگ تا به امروز تعریف میشود .در تهازهتهریص

تکامل زنهدگی در ان رخ مهیدههد .از سهوی دیگهر ،جههان

اخبار ،سص جهان  13.798 ± 0.037بیلیون سال بهراورد

چندان پیرتر از  10بیلیون سال نیست؛ زیهرا در ایهص صهورت،

شده است( )7(.که نشان میدهد در براورد سهص جههان 37

همة سوخت ستارگان مفرف و جهان سرد و تاریک میشهد

میلیون سال عدمقطعیت وجود دارد که در قیهاس بها عهدد

و دیگر ،جای زندگی نداشت .به ایص اعتبار ،بزرگبودن جهان

اصلی از  1درصد هم کمتر است) .در اینجا کاری نهداریم

پیشنیاز وجود ماست و اگر جهان اندازۀ کوچکتری داشهت،

که ایص رقم چگونه و با چه مدل نظری و تجربی بهدسهت

ما خود وجود نداشتیم که از وجود جههان اگهاه باشهیم ،نهک.

میاید؛ اما با کمی بینش علمهی  -همهرا بها کمهی نگهرش

).(Carr, 2007, P. 77-8

فلسفی  -استد ل میشود کهه صهرف وجهود مها (ادمیهان

اصل انسانی ،به صورتی کهه در بها بیهان شهد ،بهرای

هوشمند) در جهان قواعدی را بهه ان تلمیهل مهیکننهد و

برخی پیشبینیههای علمهی (ماننهد بهراورد تقریبهی سهص

بهگونهای روشص میسازند کهه مها در چهه زمهانی پهس از

کیهان) بهکار گرفته میشود؛ اما روایهت قهویتهری ههم از

انفجار بزرگ و در کجای جهان کنونی زندگی میکنیم .بهه

اصل انسانی هسهت کهه حکایهت از طراحهی هوشهمندانة

تعبیهری ،واقعیس هستی ما ویژگیهای محیط زنلدگیمان

جهان دارد؛ ایص اصل می گوید میان ثابت های ساختار ریهز

را پیشبینی میکند.

فیزیکی  -ثابت های بهی بُعهدی کهه شهدت چههار نیهروی

جملة اخیر که مضمونی فلسهفی دارد ،بیهانی از اصهل
انسههانی یهها انسههانملههوری )(anthropic principle
است )8(.برای اشنایی با ایص اصل ،نهست ایهص پرسهش را
در نظر بگیرید :چرا جهان بهه ایهص بزرگهی اسهت .پاسهخ
سردستی ان است که انهدازۀ جههان مشهاهدهپهذیر کنهونی
برابر است با مسافتی که نور از زمان انفجار بزرگ تا کنون

بنیادی طبیعت (گرانش ،الکترومغناطیس ،هستهای ضعیف،
هستهای قوی) را تعییص میکند  -نسبتهایی وجهود دارد؛ بها
ایص هدف که زندگی بتواند پدید اید و پیچیده شهود .بهه ایهص
اعتبار ،ایص واقعیت که ما وجود داریم قیهدهایی را بهه ملهیآ
پیرامون ما و همچنیص بهه شهکل و ملتهوای قهوانیص طبیعهت
تلمیل میکنند .بر اساس ایص ،تنها بلث پهتهشدن سازهههای
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زندگی در ستارگان مطرح نیست؛ ایص بلث هم مطرح اسهت

نور بر یک جسم است؛ بهه ایهص منظهور کهه بتهوانیم ان را

که نیروهای طبیعت ،نهست ،باید اجازه دهد کهه سهتارگان و

ببینیم :تاباندن حتی یک نور بسهیار ضهعیف بهر روی یهک

کهکشانها شکل گیرد و البته ایص هم کهافی نیسهت .دینامیهک

ذرۀ کوانتومی بر ان ته ثیر مهیگهذارد و حالهت ان (ماننهد

ستاره باید چنان باشد که سرانجام منفجر شهود و درسهت بهه

انههرژی و سههرعت ان) را دگرگههون مههیکنههد .بنههابرایص،

شکلی منفجر شهود کهه عناصهر سهنگیص درون فضها پراکنهده

اندازهگیریها همواره بهگونهای با اجسام تداخل میکنند و

شوند .هر حلقة ایص زنجیره بهرای وجهود مها سرنوشهتسهاز

ایص به رابطة «عهدمقطعیهت ههایزنبرگ» (Heisenberg

است ).(Ibid, P. 78

) uncertaintyمی انجامد که بنا بهه ان ،اگهر یکهی از دو

شمار بُعدهای فضا هم از وجود مها کشهف مهیشهود،

کمیت مکان و سرعت با دقت بیشتری اندازهگیهری شهود،

زیرا بنا به قهوانیص گهرانش ،تنهها اگهر فضها سهه بُعهدی و

دقت اندازهگیری دیگری کمتر میشود )(Ibid, P. 523؛

منظومههای ستارهای تکخورشهیدی باشهند ،امکهان مهدار

اما افت و خیزهای کوانتومی یک ویژگی روابآ عدمقطعیت

بیضوی پایدار بهرای یهک سهیاره فهراهم مهیشهود ،نهک.

است؛ هنگامی که برای کمیت ههای میهدان بهه کهار بسهته

) .(Schutz, 2009, P. 287-90و میدانیم که ایص مدار

میشود ) .(Ibid, P.861اگر کمیت میدان و اهنگ تغییر

بیضوی باید به دایره بسیار نزدیک باشد  -مانند مدار زمیص

میدان در ناحیة بسیار کوچکی اندازهگیری شود ،هرکدام از

 -تا نوسان های گرمایی فاحش در حیص گردش سهیاره بهه

ایص دو که با دقت بیشتری انهدازهگیهری شهود ،بهه همهان

گرد خورشید خود رخ ندهد.

نسبت دقت اندازهگیری دیگری کمتر میشود .نتیجهة ایهص
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عدمقطعیت ،همان افت وخیزها یا لرزه های کوانتومی است

جههدا از طههرح هوشههمندانه  -کههه وجههود افریننههدهای

که انرژی زمینة خالء را پدید میاورد (و ایص شهاهدی بهر

هوشمند را اقتضا دارد  -در توجیه اصل انسانی به روایهت

ان است که فضای تهی وجود ندارد) .در شهرح همگهانی،

قوی ان ،مدتی است که دانشمندان ایهص نظریهه را مطهرح

ایص پدیده چنیص تفویر میشود که یک ذره با پادذرۀ خود

کرده اند که نه یک جهان کهه شهمار بسهیاری از جههانهها

همزمان ظاهر میشوند؛ سپس در کسر بسهیار کهوچکی از

وجود دارند؛ هریک با ثابت ساختار ریز مهتص بهه خهود.

ثانیه به یکدیگر برخورد میکنند و نهابود مهیشهوند؛ ایهص

بنا به ایص نظر ،ما بههتفهادف در کسهر بسهیار کهوچکی از

نابودی ،انرژی بسیار کوچکی را پدیهد مهی اورد (ههر ذره

جهانها زندگی میکنیم که ثابتههای مناسهب را بهراورده

یک پادذره دارد که ویژگیهایی چون جرم و طول عمر ان

می سازند .یک پایة فیزیکی برای ایص نظریه به انرژی زمینة

با ذره یکسان ،ولی عالمت بهار الکتهریکیش – و عالمهت

خالء ارتباط دارد که برامهده از افهتوخیزههای کوانتهومی

برخی ویژگیهای دیگر ان – مهالف ذره است).

است .در توضیح ایص مطلب ،نهست به ایهص نکتهه توجهه

ممکص است میان انرژی خالء و ثابت کیهانشناختی -

کنیم که بنا به نظریه های امروز فیزیک ،میدان ها نیروهها را

که موجب انبساط شتابدار جهان است  -رابطهای برقهرار

انتقال میدهند و میدانهای نیرو بهگونهای تفویر میشوند

باشههد ) .(Schutz, 2009, P. 342بههه هههر روی،

که گویی از ذرات مجازی گوناگونی ساخته میشهوند کهه

لرزههای کوانتومی و انهرژی زمینهة خهالء از ویژگهیههای

میان ذرات ماده رفهتوامهد مهیکننهد و نیروهها را انتقهال

ساختاری جهان ماست و همانطور که پیشنهاد شده است،

میدهند ) .(Penrose, 2004, P. 594همچنهیص ،بهرای

جهههانهههای ممکههص بسههیاری وجههود دارد کههه هرکههدام،

مشاهده یها انهدازه گیهری یهک ذرۀ کوانتهومی بایهد بها ان

بهتفادف ،کمینة انرژی خالء خاص خود را دارد (Carr,

برهمکنش کنید؛ مثال روشص کننده در ایهص زمینهه ،تابانهدن

) .2007, P. 5کمینة انرژی خالء ثابتهای سهاختار ریهز
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طبیعت را دگرگون میکند و همیص موجهب تغییهر قهوانیص

جهانهایی هستند کهه گسهترش مهییابنهد و انهدکی بعهد،

مشاهدهشدۀ فیزیکی میشود.

درحههالیکههه هنههوز انههدازۀ میکروسههکوپی دارنههد ،از هههم

البته روایت های گوناگونی از نظریة جهان های پُرشمار

میپاشند .ایص حبابهای نابودشونده به انهدازۀ کهافی دوام

وجود دارند؛ مدل نةسلانی  -کهه در ان ،جههان ههر بهار

نمیاورند تا کهکشانها و سهتارگان را بپروراننهد ،تها چهه

افریده میشود ،گسترش مییابد ،سپس بهه جهای ازهازیص

رسد به زندگی هوشمند؛ باایصحال ،شمار کمی از حبابها

خود بازمیگردد  -پس از یک دورۀ رونق و رکود ،اکنهون

بهها اهنگههی افزاینههده گسههترش مههییابنههد و دیگههر از هههم

جان تازهای گرفته است .در صورتبندیهای جدیهد ایهص

نمیپاشند .ممکص است درون حبابها مقادیر گوناگونی از

مدل که همچنان در چارچوب نظریة نسهبیت عهام اسهت،

ثابت های ساختارریز (و درنتیجه قوانیص فیزیکی متفهاوت)

جهان در فرایند رُمبش ،هر بار پیش از رسیدن به تکینگی،

باشند؛ ولی تنها کسر بسهیار کهوچکی از انهها موجودههای

انبساط خود را ازاز میکنهد ( .(Xue, 2013, P.1-7در

هشیار را میپرورانند .جهان ما در ایص کسر میگنجد.

ایص روایت ،به نظر می رسد هر بار شهرایآ ازهازیص جههان

شاید بتوان در صورتبندی تیزهوشانهای کهه ریچهارد

متفاوت باشد؛ ازایصرو ،چهبسا که تکامهل جههان بههگونهة

فههاینمص ) ،(Richard Feynmanفیزیههکدان برجسههتة

متفاوتی از قبل انجام شود و ایص امکان هم هسهت کهه در

امریکههایی ،بههرای مکانیههک کوانتههومی بهههدسههت داد ،پایهة

هر بار ،ثابتهای فیزیکی تغییر کنند.

فیزیکی دیگری برای نظریة جهانهای بیشمار پیهدا کهرد.

روایت مطرح دیگر ،مدل تةرمی است که حکایهت از

در صههورتبنههدی فههاینمص ،هرگههاه ذرهای از نقطهههای بههه

ان دارد که جههان در للظهة کوتهاهی پهس از انفجهار بها

نقطه ای دیگر برود ،همة مسیرهای موجود میهان دو نقطهة

سرعتی سرسام اور ،بسهیار بها تر از نهور ،گسهترش یافتهه

ازاز و پایان مسیر را می پیماید تا به مقفهد برسهد (یعنهی

اسهت ،نهک .(Linde, 2007, P. 127-50) .اسهتد ل

ذره هر پیشهینه ای را دارد) .بها ایهص حسهاب ،بهرای انکهه

می شود که اگر چنیص گسترش تورمی رخ نمهیداد ،تهابش

احتمههال رسههیدن یههک ذره از نقطهههای بههه نقطهههای دیگههر

زمینة کیهانی (که پیشتر بدان اشاره شد) چنیص یکنواخهت

بهدست اید ،باید برایند همة مسیرهای ممکص ذره از ازهاز

نبود؛ زیرا گرما نمیتواند با سرعتی بیشتر از نور انتقال یابد

تا پایان حساب شود .به ایص دلیل ،برایند همة مسیرها ،بهه

و در جهان به ایص بزرگی ،تعادل گرمهایی کنهونی را پدیهد

جز یکی ،با ضرایب نمهایی مههالف ،همهدیگر را حهذف

اورد  -ممکص است ایص پرسش مطرح شود که مگر نهه ان

مههیکننههد ،نههک.(Sakurai, 1994, P.109-23) .

است که هیرچیز در جهان نمیتواند بیش از سهرعت نهور

(توصیف دقیق ایص فرایند به ریاضیات پیشرفته نیهاز دارد.

حرکت کند ،پس چگونهه جههان در برههه ای از زمهان بها

برای تشبیه بسیار ساده  ،جمع اعهداد مثبهت و منفهی را در

سرعتی بیش از نور گسترش یافته است .پاسخ ان است که

نظر بگیرید که یکی یکی صفر مهیشهوند) .ایها مهیتهوان

ملدودیت سرعت ،تنها برای اجسام است .خود فضا تهابع

روش فاینمص را که برای یک ذرۀ کوانتومی درست از کهار

ایص قاعده نیست.

در میاید ،برای کل جهان بهکار گرفت.

برای شرح همگانی مدل تورمی ،جهان گسترشیابنهده

استفص هاوکینگ ) ،(Stephan Hawkingفیزیکدان

را همانند سطح یک حباب در نظهر مهیگیرنهد :جههان در

مشهور انگلیسی ،به ایهص پرسهش پاسهخ مثبهت مهیدههد.

للظة افرینش به تشکیل حباب های بهار در اب جوشهان

درحقیقت ،اگر در زمان به عقب بازگردیم ،تا زمان خهارج

شباهت دارد .حبابههای ریهز بسهیاری ،پدیهدار و سهپس

از تفور  10به توان منفی  43ثانیه پس از انفجار بهزرگ -

نابود مهیشهوند .ایهص حبهابهها نشهاندهنهدۀ بسهیاری از

و بیش از ایص نمی توان به عقب بازگشت؛ زیرا نظریهههای

افرینش جهان :تعقل یا تفادف؟33 /

فیزیک هیر تفویری از ان ندارد  -جهان انقهدر کوچهک

 .5 -3ارزیابی نظریة جهانهای بیشمار

بوده است که رویدادی کوانتومی بهشمار میاید .هاوکینگ

نظریة جهانهای بیشمار ،با دانش کنونی بشر ،بهللاو

نهست ایص شرط را میگذارد که در جههان ازهازیص ،بُعهد

تجربههی ازمههونپههذیر نیسههت .دو مههالک مشهههور بههرای

زمان با ابعاد فضا درهم امیهته است؛ بههگونههایکهه ههیر

ازمونپذیری یک نظریه ،یکی امکهان ابطهالپهذیری ان بها

بُعههد زمههانی وجههود نههدارد .او چنههیص شههرطی را «شههرط

انجههام ازمههایش و مشههاهده و دیگههری ،توانههایی ان بههرای

بیمرزی» مینامد که با ان مهیتهوان از ایهص دشهواری کهه

پیشبینی علمی است .چنانکه می دانیم ،نظریههای فلسهفی

زمان یک ازاز دارد ،رها شهد .بهرای تفهور بهتهر ،تشهبیه

و متافیزیکی ههم بهه للهاو تجربهی ازمهونپهذیر نیسهتند؛

قطب های جغرافیایی زمیص بهکار میاید که مانند هر نقطهة

بنابرایص ،برخی مفهوم جهانههای بهیشهمار را همهانقهدر

دیگری است .با ایص تفویر ،همانگونه که زمیص بهیکرانهه

متافیزیکی میدانند که مفهوم تعقل مبهداء اول در افهرینش

است ،فضازمان نیهز کرانهه ای نهدارد .بها ایهص وصهف ،در

جهان را ،نک .(Davies, 2007, P. 487-505) .بهنظر

کاربرد روش فاینمص به کل جهان ،سهرازازی بهرای زمهان

میرسد ،مشکل اصلی ایص باشد که جهانههای مهوازی بها

وجود ندارد .به ایص اعتبهار ،همهة پیشهینهههایی کهه شهرط

یکدیگر رابطة علّی ندارنهد؛ یعنهی یهک جههان بهر جههان

بی مرزی را بهراورده مهیسهازند و بهه جههان کنهونی مها

موازی خود ت ثیر نمیگذارد و از ان ته ثیر نمهیپهذیرد .بها

میانجامند ،جمع بسهته مهیشهود .از ایهص دیهدگاه ،جههان

وجود ایص ،از دید نگارنهده ،گنجانهدن نظریهة جههانههای

خودبهخود با هر مسیر ممکنی ازاز میشود .بدیص ترتیهب،

بههیشههمار در عرصههة متافیزیههک ملهه

 ،بههه صههرف

در حالیکه برخی از ایص جهانها مشابه جهان مها هسهتند،

ازمون ناپذیری ،از هشیاری علمی به دور است؛ مگر انکهه

بیشتر انها متفاوت انهد .هاوکینهگ همچنهیص ایهص پیشهنهاد

بر ایص باور باشیم که نظریههای ریاضی نیز از عرصة علهم،

جذاب را مطرح میکند که هر رویداد ممکنی که در ذههص

خارج شدند و در عرصة متافیزیهک مله

جهای دارنهد.

برای گذشتة جهان خود تفور میکنیم ،چهبسا در یکهی از

برای روشصشدن مطلب ،به جاست که به یک پایة ریاضهی

ایص جهان های بی شمار بهواقع روی داده اسهت؛ ازایهصرو،

نظریة جهان های بی شمار اشهاره کنهیم کهه برنهارد ریمهان

وضع فعلی ان جهانها با وضهع فعلهی جههان مها تفهاوت

) ،(Bernhardt Riemannریاضههیدان المههانی سههدۀ

دارد ،نک.(Hawking, 2010, P. 101-20) .

نوزدهم ،بهدسهت داد .او بها تعریهف فضهاهای خمیهدۀ N

در نقد ایص دیدگاه ،گفته میشود در صورتبندیههای

بُعدی ( Nاز یک تا بینهایت) ،بینهایت هندسة نااقلیدسی

جدید مدل نوسانی ،چنانکهه اشهاره شهد ،جههان پهیش از

بهدست اورد که هرکدام قضایای خاص خود را دارد ،نک.

رسیدن به حالت کوانتومی ،انبساط خود را از سر میگیرد.

) .(Penrose, 2004, P. 217-46نهسههت بهههنظههر

در ایص صورت ،روش های کوانتهومی در شهرایآ ازهازیص

میرسید کهه صهورتبنهدیههای هندسهی او نمونههای از

جهان بهکار نمی ایند و بلث بها  ،کهه بسهیار ههم ذهنهی

سرگرمیهای فکری مله

اسهت؛ امها در سهدۀ بیسهتم،

است ،اشهکال پیهدا مهیکنهد .دیگهر انکهه ههر کسهری از

نظریة نسبیت عام  -که ساختار کالن جهان ما را با دقهت

بهینهایهت کهه در نظهر بگیهریم ،خهود بهینهایهت اسهت؛

بسیار توصیف میکند  -بر پایة هندسة ریمانی چهاربُعدی

ازایصرو ،فرضیة جهانهای بیشمار ،در ایص روایت خاص،

بنا شد .درحقیقت ،ایص امکهان کهه ابعهاد فضها از یهک تها

ایص ایدۀ سرساماور را دربردارد که هرکهدام از ادمیهان ،یها

بینهایت تغییر کند ،جهانهای بیشماری را پدید مهیاورد

هر موجود دیگری ،بینهایهت نسههة همسهان بها خهود و

که در هریک ،به صرف بیش و کهم بهودن بُعهدهای فضها،

بهکلی دور از دسترس خود دارد.

()9

قوانیص فیزیکی بهکل متفاوتی را حاکم میکند.
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 .4نتیجه

جهان تفسیر کننهد؛ امها توجهه کنهیم کهه روایتهی سراسهر

در فلسفة اولی که بر نظام شناختی مبناگرایی استوار است،

متافیزیکی از جهان های بی شمار هم وجهود دارد :اگهر بهه

مبداء ازلی و ابدی جهان همواره وجود دارد و افهرینش از

وجود مبهداء اول (خداونهد) بهاور داشهته باشهیم و انگهاه

راه تعقل موجود مجرد صورت میگیرد .بهر ایهص مبنها ،بهه

افرینش از راه تعقل و به دنبال ان ،جهان عقلههای مجهرد

للاو صدور هستی ،ساختاری متافیزیکی در نظر میگیرند

را بپذیریم ،میتوانیم امکان وجود جهانههای بهیشهمار را

که در ان وجود واجب ،ذات خود را تعقل میکند و با ایص

هم بپذیریم؛ و چرا چنیص اسهت .بهه ایهص دلیهل سهاده کهه

افریده یا صادر می شود که او هم یکهه

هرچه ما موجودات کرانمند بتوانیم تعقل یها تفهور کنهیم،

و مجرد است .در ایص عقل ،جهتهای کثرتی وجود دارند

عقلی از جهان عقلها پیشتر (از ازل) تعقل کرده است :از

که صدور معلولهای کثیر را از او ممکص میسازند؛ اما ایص

امکان فضاهای یک تها بهینهایهت بُعهدی گرفتهه تها ایهدۀ

جهت های کثیر انقدر نیستند که صهدور همهة موجهودات

بی نهایت مسیر کوانتومی و تا هر ایده و نظریهای که بعدها

مادون جهان عقل را ممکهص سهازند؛ بنهابرایص زم اسهت

در تعقل یا تفور بشر میاید؛ چنانکه اورده اند در جههان

عقلهای بسیاری بهترتیب صادر شوند تا حدی کهه شهمار

عقل های مجرد ،تعقل یهک چیهز همهان و موجودشهدنش

کثرت ها برای کثرت جهان پس از عقل بسنده باشند .تقدم

همان؛ مشروط بر انکهه موجهودیتش بها بهدیهیات عقلهی،

تعقل ،عقل مل

هر عقلی بر عقل بعدی ،وجودی است نه زمهانی .بهه ایهص

مانند اصول عدمتناق

 ،سازگار باشد.

اعتبار ،اصل مادۀ طبیعت به تبع وجود عقهل اخهر همهواره

مشهور است که بنیانگهذار نظریههههای نسهبیت گفتهه

موجود بوده است .جهان طبیعت سرازاز زمانی ندارد؛ امها

است افریدگار با جهان تاسبازی نمیکند .به سهص دیگر،

حوادث ان زمانمند هستند و پیدر پی رخ می دهند .با ایص

تفادف در افرینش جهان راه ندارد .ایص گفته بنا به فلسفة

وصف ،مفهوم افرینش بر اصهل جههان نیسهت؛ بلکهه بهر

اولی ،در صدور عقل های مجرد که به یک تعبیهر از لهوازم

حوادث ان بهکار میاید.

ذات مبداء اولاند ،سراسر درست است؛ اما توجه کنیم کهه

ایص درحالی است که شواهد علمی و تجربی امهروز از

تفادف  ،چنانکه در بلهث لهرزه ههای کوانتهومی دیهدیم،

ملدودبودن سص کل جهان (مادی) کنهونی حکایهت دارد.

ساختار جهان فیزیکی ما را بدیصگونه که مهیبینهیم شهکل

در نظریههای علمی مطرحشده برای پیهدایش جههان ،چهه

داده و موجب تمهایز ایهص جههان بها جههانههای فیزیکهی

در مدل نوسانی  -که در ان هر بار جهان افریده میشهود،

(احتمالی) دیگر شده است (در ان بلث امهد کهه انهرژیِ

گسترش مییابد ،سپس به جای ازازیص خود بازمیگردد -

زمینة خالء برامده از افتوخیزهای کوانتومی است .به ایص

چه در مدل تورمی  -که در ان جهانهای موازی بیشمار،

پیشنهاد هم اشاره شد که متناظر بها کمینههههای گونهاگون

هریک با ثابت ساختار ریز ویژۀ خود ،پیشبینی میشود –

انرژی خالء ،جهانهای گوناگونی  -هریک بها ثابهتههای

بهنظر نمیرسد که میان حوادث یک جهان بها جههانههای

ساختار ریز متفاوت  -وجود دارند).

قبل و بعد ان ،رابطة علّی برقرار باشد.

با ایص اوصاف ،اگر به وجود جهان عقلههای مجهرد -

در اصل ،جهانهای بیشمار ،یک نظریه نیسهت؛ بلکهه

فرای جهان طبیعت  -باور داشته باشیم ،میتوانیم در پاسخ

یک پیشبینی علمی است که شاید هیرگاه امکان ازمون و

به پرسش عنوان بندی مقاله چنیص بگوییم :افرینش جههان،

سنجش تجربی پیدا نکند .همچنیص ممکص است عهدهای از

هم تعقل هم تفادف! تعقهل از بابهت صهدور عقهل ههای

دیص بهاوران ان را واکهنش علهم سهکو ر امهروز در برابهر

مجرد و بری از زمان ،و تفادف از بابت ثابتهای ساختار

طراحی و کنش دقیق و هوشهمندانة خداونهد در افهرینش

ریز گوناگون برای جهانهای فیزیکی گوناگون.
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شده است که در ان ،هستی ریاضی و هستی فیزیکی برابر

« -1فالموضوع ا ول لههذا العلهم ههو الموجهود بمها ههو

گرفته می شوند .به بیان دیگر ،همة ساختارهای ریاضی بهه

موجود ،و مطالبه ا مور التی تللقه بما هو موجود فی زیر

للاو فیزیکی وجود دارنهد ،نهک(Tegmark, 2007, .

شرط» (ابص سینا.)11-10 :1388 ،

) .P. 99-126در ایههص مههورد بهههاصههطالح مههیگوینههد

 -2نک .گلشنی ،مهدی ( ،)1385از علم سکةالر تا عللم

دموکراسی ریاضی وجود دارد.

دینی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 -3در نظام مبناگرایی ،معرفت همچون ساختمانی انگاشته
می شود که در پایة زیریص خود بر معرفتی بنیادیص بنا شهده
است .بر اساس ایص ،در مقام ارزش گذاری باورها ،بهاوری
درست و یقیصاور اسهت کهه از بهاور درسهت و یقهیصاور
پیشینی به دست امده باشد .ایص باور پیشیص هم در صورتی

منابع
 -1ابص سینا ،حسیص بهص عبهدا  ،)1381( ،االشلارا

و

التنعیها  ،قم ،بوستان کتاب.
 ،)1388( ،-------------------------- -2الهیللللا

از

کتاب شفا ،تهران ،امیرکبیر.

درست و یقیص اور است که بر پایة باور درست و یقیصاور

 -3اُوهانیان ،هانس سهی« ،)1381( ،چه مقیاسهای فضلا

پیشیصتری بنا شده باشد و ایص روند تا انجا ادامه مهییابهد

در انعسللاط کیهللان شللرکس دارنللد؟» ترجمههه رهههام

که سرانجام به باور یا باورههایی برسهیم کهه دیگهر ناچهار

انفاریمهر ،مجله فیزیک ،شماره  3و  ،4پهاییز و زمسهتان

نباشیم برای ارزشگذاری انها به دنبهال بهاور بنیهادیتهری

 ،.81صص .140 -139

بگردیم ،نک.(Audi, 1999, P. 321-3) .

 -4صههدرالمت لهیص (صههدرالدیص شههیرازی) ،ملمههد بههص

 -4ناگفته نماند که عقل فعال نقش دیگهری ههم دارد .در

ابراهیم ،)1378( ،رساله فی الحدوث ،تهران ،بنیاد حکمت

ایص نظام ،اندیشه و اگاهی ،تنها از انِ موجود مجرد اسهت

اسالمی صدرا.

و در جای خود بیان میشود که ادمیهان وقتهی بهه چیهزی

 ،)1380( ،--------------------------- -5الحکمللللله

میاندیشند به عقل فعال وصل میشوند« :ان النفس الناطقه

المتعالیه فی االسفار االربعه العقلیه (جلد  ،)7تهران ،بنیاد

اذا عقلت شیئتاً ،فانما تعقل ذلک الشیء اتفهالهها بالعقهل

حکمت اسالمی صدرا.

الفعال» (ابص سینا.)325 :1381 ،

 ،)1382( ،------------------- -6الشلللللةاهد

 -5البته روایت پیراستة عالمهه طباطبهایی ههم هسهت کهه

الربةبیه فلی المنلاها السللةکیه ،تههران ،بنیهاد حکمهت

اضافات روایتههای پیشهیص  -ازجملهه وجهود افسهانهای
افالک  -را در خود نهدارد و در ان بهر افهزایش تهدریجی
جهتهای کثرت در عقلهای طولی ت کید میشهود (نهک.
طباطبایی.)298-290 :1384 ،
 -6نک .صدرالمت لهیص :1383 ،المرحله السابعه ،ففل :21
فی کیفیهت ربهآ المتغیهر بالثابهت؛ و ففهل :33فهی ربهآ
اللادث بالقدیم.

اسالمی صدرا.
 ،)1383( ،------------------- -7الحکملللللله
المتعالیه فی االسفار االربعله العقلیله ،ج ،3تههران ،بنیهاد
حکمت اسالمی صدرا.
 -8طباطبههایی ،سههید ملمههد حسههیص ،)1384( ،نهایلله
الحکمه ،الجزءالثانی ،قم ،مؤسسه النشر ا سالمی.

_7- http://en. wikipedia. org/ wiki/ Age_ of

 -9کاپلسههتون ،فردریههک ،)1385( ،تللاریف فلسللفه ،ج،1

the_ universe

ترجمة سیدجالل الدیص مجتبوی ،تهران ،شرکت انتشهارات

8- http://en. wikipedia. org/wiki/ Anthropic
_ principle
 -9فراتر از ایص ،روایتی از جهانهای بیشمار هم پیشهنهاد

علمی و فرهنگی ،چاپ پنجم.
 -10گلشنی ،مهدی ،)1385( ،از علم سلکةالر تلا عللم
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