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امین 142به بهانۀ 
نشست مرکز نجوم 

ادیب
93اصفهان؛ اسفند 



هدف اصلی این بحث درآمدگونه

چگونه پرسش ای  یهای نشخیی ع می شع  شه
موضومیتع در یره یداوند مرتبط مع نوند؟ 



... بدانم مدوست دار

جای چگونه، یع، از یجی،  ه یجی و  ی چه ادفع
 ه وجود آمده است؟ 



همین پرسش های کودکانه وقتی رنگ و بوی علمی 
... . می گیرند 

یک ییع جای
 حد و اندازه جای در فضی و زمی
 انرژ   ع حد و حصر در جای آغیزین
تبههن جای؛ پرس از آغیز؟
وجود( زمهخه)/جای؛ زیرسییت
 مبینع فیسفع صریح یهای نخیسع
یت جییگیه انسی، تخظهم ظریف جای  ه سود پهدای حه
  وجودِ م کن جای ای  چخدگینه دیگر



  ان خیب اششی  فیسششفع زیششر  خششی  نظریششه ای
. یهای نخیی ع اند

  ایششن ان خیب اششی  فیسششفع  ششه نظریششه  ای
. یهای نخیی ع نکل مع داخد



نادیده گرفتن فلسفه، خود نوعی نگرۀ فلسفی است

 Some cosmologists tend to ignore 

the philosophical choices underlying 

their theories; but simplistic or 

unexamined philosophical 

standpoints are still philosophical 

standpoints!

Ellis, George F R.  in Issues in philosophy of 

Cosmology



چه مبانی فلسفی در کیهان شناسی وجود دارد؟،اما



ضابطه های نظریه های علمی؟



ساختاری 

ونی قدرت تبیین گری در

یرونیقدرت تبیین گری ب

زیباییسادگیسازگاری

یاتصال منطق

یدامنه نظریه؛ توانایی وحدت بخش

میقابلیت یکپارچگی عل

عه قابلیت توس

دآزمون پذیری؛ تایی دارای حمایت مشاهدتی و تجربی



!حاال، سه مشکل اساسی وجود دارد



! خود این ضابطه ها با نظریات علمی توجیه نمی شوند



ه در نظریات کیهان شناختی بین این ضابطه ها تضاد ب
! وجود می آید



. برخی از این ضابطه ها تعریف دقیق و عینی ندارند



چه کنیم؟ 



کیهانشناختیتاکجاست؟دامنه تبیین و پژوهش

ارچه می از مشیاده دورتر مع نویم، و دسش  ی
ود، از آزمو ای و تییهدای  تجر ع یوتیه تر مع نش

ل  شرا  ماشی. جی   حث فیسفع  شیزتر مع نشود
گشیاعگران یوان شومع و جای آغیزین در یره 

. زدمرز  حث ای  می ع و فیسفع واقعی فرو مع ری



...نمونه ای از پرسش های اینچنینی کیهان شناختی 

ر؟ ایخچخهن اند نه جور دیگقوانهن فهزیکع چرا 1.

دارد؟می ع ا جای چه تبههن نرایط مرز  2.

 ه فهزیکع ا  وجشود دانشقوانهناز اسیس، چرا  یید 3.
 یند؟ 

چگونه است؟سرنت قوانهن 4.

است،  ه جی  آنکه نبیند؟ چهز اصال چرا 5.

 وده است؟ حهیتچرا جای پذیرا  6.



سه اگر درباره این پرسش ها کتابی بنویسید در کدام قف
کتابخانه باید قرار گیرد؟

ر؟ ایخچخهن اند نه جور دیگقوانهن فهزیکع چرا 1.

دارد؟می ع ا جای چه تبههن نرایط مرز  2.

 ه فهزیکع ا  وجشود دانشقوانهناز اسیس، چرا  یید 3.
 یند؟ 

چگونه است؟سرنت قوانهن 4.

است،  ه جی  آنکه نبیند؟ چهز اصال چرا 5.

 وده است؟ حهیتچرا جای پذیرا  6.



محدودیت دانش ما، و پرسش های بی جواب

 و وق ششع مششی در یهای نخیسششع توضششهحع دقهشش
د  قطعع  را  نرایط مرز ، قوانهن، ثوا ت مد
ر یره جای نداریم، چگونه مع توانهم  ه پرس د

در جای پیسخ داهم؟ حهیتچرایع پذیرایع 



دیگر انتخابهای متافیزیکی درباره علت نهایی

تصیدف است  !
مخطقی م کن است امشی ایشن تبهشهن  شه حسشیب

و نه وحدت  خشع ا  صورت مع گهشرد! ن ع آید
. نه قدرت په  هخع ا   ه می مع  خشد



دیگر انتخابهای متافیزیکی درباره علت نهایی

ضرورت است !
ا شه جاشی : سیزگیر اسشت-تخای یک نوع فهزیک یود

ای  م کن مخطقع  ییشد از فهزیشک ا ینخشد  پهشرو 
.  یخخد

ر امی می مع توانهم جای ای  جشییگزین دیگشر  تصشو
ک فهزیک  ه مالوه تی این لحظا ی ن وانس ه ایم ی! یخهم
نشه مبشید  فهزیشک: سیزگیر ام دست و پی یخشهم-یود

زگیر و یوان وم و نه مبید  رییضهیتع آ  شر مبخشی  سشی
.  محک ع  خی نشده اند



دیگر انتخابهای متافیزیکی درباره علت نهایی

اح  یل  یالیع دارد !
ه اگر چه سیی یر جای  سهیر نیمح  ل اسشت،  ش

 شل دالیل فهزیکع جای در حقهقشت  سشهیر مح 
. است

این حرف تخای  ه صورت جزیع و مورد  درست
. است



دیگر انتخابهای متافیزیکی درباره علت نهایی

هشهن یک رویداد م کشن و  خشی راین  ع نهشیز از تب
!  است



دیگر انتخابهای متافیزیکی درباره علت نهایی

ان خیب طبهعع یهاینع است !



این سامان مندی و نظم چه تبیینی دارد؟ 

تصیدف است !
ضرورت تخطع نیپذیر است !
امر  سهیر مح  یع است !
ستیک رویداد م کن و  خی راین  ع نهیز از تبههن ا !
ان خیب طبهعع یهاینع است !

طرح و تد هر یداوند است !



یک فرضیه متافیزیکی رقیب دیگر هم وجود دارد 



جهان های چندگانه



MULTI-UNIVERSE

اح  یل آ؟
وجود و میت آ: یک ییع-نی
قدرت تبههخع آ؟
ازمو پذیر  آ؟

آیا این تبیین خداباوارنه را تضعیف می کند؟



... رویکرد دیگر؛ دست از سر این پرسش ها برداریم 

شه مشی آمویشت و تییهشد یشرد یشه  ریشع یینت 
پرس ای ارگز پیسخع دریور نخوااخد ییفشت؛

. چرایه آنای از حدود فام می ییرج اند



فقدان قطعیت متافیزیکی 

ییل داده ای  مرتبط  را  فهصیه داد  ه این مس
. ددر چیرچو ه معرفت نخیسع تجر ع وجود ندار

 پس چه  یید یرد؟

 را جر عاز میم تزمهخه وسهع ر   یید
. هم را  ان خیب در مهی این گزیخه ای پهدا یخ



اکنون طرفداران نظریه طرح و تدبیر خداوندی  می 
...  خواهند نشان دهند 

 در چیرچو شه -نظریه آنای از ا ه نظرییت رقهش
هن تبهش. )  رتشر اسشت-معرفت نخیسع تجر شع

( رتر



علمی  -پیدایش نوعی االهیات نوین عقلی

 At the age of sixteen 

as a junior in high 

school, he first heard 

the message of the 

Christian gospel and 

yielded his life 

to Christ.

مبدبینی به عل



برهان تنظیم ظریف کیهانی 

Fine-Tuning Argument



سناریوی علمی پیدایش جهان فیزیکی

 Tennant (1935) set forward his "wider

theology";

 Dirac (1937) showed some interesting

relationships among certain cosmological

parameters having significant implications;

 Dicke (1961) noted that life is possible only

because of such relationships among those

cosmological parameters.

 Carter (1974), coined the term "Anthropic

Principle”;





Constant Symbol Value (approximate)

Archimedes' constant π 3.1415926535897932385...

natural logarithmic base e 2.718281828...

golden mean Φ 1.618033989...

Ramanujan-soldner constant μ 1.4513692349...

speed of light in a vacuum c 2.99792458 × 10 8 ms -1

gravitational constant G 6.67259... × 10 -11 m 3 s -2 kg

universal gas constant R 8.314510... Jmol -1 K

Avogadro constant N A 6.0221367... × 10 23 mol -1

Boltzmann constant k 1.380658... × 10 -23 JK -1

Stefan-boltzmann constant σ 5.67051... × 10 -8 Wm -2 K 4

molar volume of ideal gas at STP V m 2.241409... × 10 -2 m 3 mol -1

permittivity constant ε 0 8.85418781762 × 10 -12 Fm -1

permeability constant μ 0 1.25663706143 × 10 -6 Hm -1

elementary charge e 1.60217733... × 10 -19 C

plank constant h 6.6260755... × 10 -34 Js

electron mass m e 9.1093897... × 10 -31 kg

proton mass m p 1.6726231... × 10 -27 kg

Constants of Nature



Constant                                                                  Symbol   Value (approximate)

ratio of proton mass to electron mass m p /m e 1836.152701...

electron charge-to-mass ratio e/m e 1.75881961... × 10 11 Ckg -1

neutron mass m n 1.6749286... × 10 -27 kg

Muon mass m μ 1.8835326... × 10 -28 kg

electron magnetic moment μ e 9.2847701... × 10 -24 JT -1

proton magnetic moment μ p 1.41060761... × 10 -26 JT -1

Bohr magneton μ B 9.2740154... × 10 -24 JT -1

nuclear magneton μ N 5.0507866... × 10 -27 JT -1

Bohr radius r B 5.29177249... × 10 -11 m

Rydberg constant R 1.0973731534... × 10 7 m -1

electron Compton wavelength λ C 2.42631058... × 10 -12 m

magnetic flux quantum Φ 0 2.06783461... × 10 -15 Wb

fine-structure constant α 7.29735308... × 10 -3

classical electron radius r e 2.81794092... × 10 -15 m

electron magnetic moment in Bohr magnetons μ e /μ B 1.001159652193...

proton magnetic moment in nuclear magnetons μ p /μ N 2.792847386...

Faraday constant F 96485.309... Cmol -1





مسئیه تبههن یواه :
د؟ثوا ت طبهعت، چرا قطعع، جی، و ثی  خ



Constants in a Constantly 

Changing Cosmos

?!!!



تبیین؟

 ز، امی اح  یل پهشهخع  سهیر نیچهچرا این پدیده ای
!اح  یل پسهخع  سهیر  یالیع دارند



 ،دامخه مقیدیر  یه حهیت را م کشن مشع سشیزند
.  طور نی یورانه ا  محدود و ظریف است



دامنه تنگ جهانهایی که حیات را ممکن می سازند





 مج ومششه نششرایط یهاششینع ییزخششیت از مبششدا  مابینشش(Big-

Bang ) چاشیرده مهیهشیرد سشیله آ و(تقریبشی) تی سرگذنشت
( Carbon-Based life)ن هج یّ پهدای حهیتع  رپییه یر ن

Life-Permitting)و جاینع یه حهیت را م کن مشع سشیزد

Universe)گشششر  ، جشششز  شششی فشششرز وجشششود ریشششزتخظهم
در . نیمح  شل اسشت( Intelligent Fine-Tuner)اون خد

ی، این اس دالل ویژگع ای  معهن و  ه دقت تخظهم نشده جاش
Cosmic)نششیاد  نهزومخششد  ششر حضششور مششد ر  یهاششینع

Designer )ه حسیب مع آید .



تعریفریزتنظیمیوبرخیخوانشهاازاستداللریزتنظیمی

.دبرایامکانبرخورداریازاینمقادیرمتناسبجهانبایدبیاندازهریزتنظیمباش(3م)

.هرشیریزتنظیمیباریزتنظیمگریبهدقتتنظیمشدهاست(4م)

بنابراین،جهانماریزتنظیمگریداردوازاینروستکهمیتوانددرراهی(ن)
.گامنهدکههوشانسانیراممکنسازد

اشتتهبرایجهانیکهحیاتراممکنسازدالزماستکهبههررویقوانینطبیعتیوجودد(1م)
وعتهازمیتوانیمایتنمجم.باشند،وبههررویثوابتیازفیزیک،وشاید،شرایطیمرزی,

.بنامیم(وشرایطمرزی)مجموعهقوانین،ثوابتفیزیکیپارامترهارا

ظهورقوانینطبیعتوثوابطفیزیکیباضرورتپیدایشجهانیکهحیاتراممکنسازد،(2م)
تومااینمقادیرمتناسبپیدایشحیاترامقادیرمناسبقوانینطبیع.بسیارهمبستهاست

.ثوابتفیزیکیمینامیم



1. Definition of FT and some versions of FTA

(P1) For an intelligence-permitting universe there must be such and such LAWs 
OF NATURE (Ls), and such and such CONSTANTs OF PHYSICS (Cs) (and, 
perhaps, such and such INITIAL CONDITIONs (Is)). We may call the collection 
of all these parameters SLC(I) (Set of  Laws of nature and Constants of physics 
(and Initial conditions)).

(P2) Present Ls and Cs (and the Is, if we accept a beginning for our universe) are 
very close to those necessary for intelligence-permitting universe. We call 
these Ls and Cs (and Is) Right ones: RSLC(I)

(P3) Having the SLC(I) very close to RSLC(I), our Universe must have been FINE-

TUNED.

(P4) Any FINE-TUNED thing has been fine-tuned by a FINE-TUNER.

(C) Therefore, our Universe has had some FINE-TUNER in both Ls and Cs (and, 
perhaps, in Is), so that it has been able to evolve in such a way to permit 
intelligence.



توضیح شرایط مرزی در بیان هاوکینگ

many people [such as Craig] would claim that the 

boundary conditions are not part of physics but belong 

to metaphysics or religion. They would claim that 

nature had complete freedom to start the 

universe off any way it wanted. That may be so, 

but it could alsohave made it evolve in a completely 

arbitrary and random manner. Yet all the evidence is 

that it evolves in a regular way according to certain 

laws. It would therefore seem unreasonable to suppose 

that there are also laws governing the 

boundary conditions.(1984b:258)Hawking 



نقدی بر نظر هاوگینگ

 نرایط مشرز  جاشی ی هشدگع فضشی، مقشدار و
گس ره میده موجشود در حیلشت نخسش هن جاشی 

 ع از است چهز  یه میع االصول ن ع تواند قس 
!فهزیک تیقع نود
ولهیم لهن یرگ



استفاده از اصل آنتروپیک حداقلی برای بی اثر کردن
برهان تنظیم ظریف



چالش آنتروپیک



اصل آنتروپیک حداکثری

 و  خشی راین پراسشخجه اشییع یشه  شدا ) جای
ا  از  یید چخی  ینخد یه در مرحیشه( وا س ه اند

. مراحل یود مجیل آفریخ نیظرا را  داخد



اصل حداکثری آنتروپیک

شدو آ از . وجود نیظر  اون خد ضرورت دارد 
اشه  -در نظریشه یوان شوم-اسیس مدل جاشی

. معخییع ندارد
و . دفیع می ع از این نظریه  سهیر دنشوار اسشت

تبههن یوااع می پشس از ایشن مرحیشه نهشز ادامشه 
. مع یی د



بیان کارتر از اصل آنتروپیک ضعیف 

آنچه می ان ظیر ت ینی  آ را داریشم،  شی نشرایط
الزم حضور می،  شه مخشوا نشیظر، محشدود نشده 

.است
(221، 1974ییرتر، )



اصل آنتروپیک حداقلی

یه  یید یود را  را  درك این حقهقت یشه جییگش
یخونع می در جاشی، ضشرورتیب  شرا  توسشعه 
، حضور  سیزگیر  ی وجودمی  ه مخوا نشیظرا

.  رتر  داده نده است، آمیده سیزیم



اصل حداقلی آنتروپیک

اه  تعجبع ندارد یه ا ۀ اجزا  این سشخیریو  
یهاینع را مطی    شی نشرایط الزم  شرا  وجشود 

. ییف ن موجودات دارا  حهیت مع یی هم
یت اگر جای  ه س ت و سویع ن ع رفت یه حهش

وجود م کن  یند، می و مخع نبود تی در یره چرایع
! یود سوال یخد



دو آزمایش فکری

  جای می  ه یدام یک از ایشن دو ازمشو فکشر
نبهه است؟ 

  ادیخگ نآزمو فکر  تور میاهگهر
 لزلعآزمو فکر  جویه آت



تور ماهیگیری گزینشی

 40چه وقشت از یشیف ن مشیاع اشی   زرگ شر از
! یخهدسین ه  ر در تور میاهگهر  یود تعج  مع





آزمون فکری جوخه آتش



تاریخچه صورت بندی های برهان نظم 



هوشیار برگ درختان سبز در نظر 
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 



استدالل از راه نظم 

122۵-12۷41۷۷6-1۷11180۵-1۷43



استدالل به سود نظم

ع ا ۀ جاشی سشخ ع، دلهیش.... آیوزهخیس، سعد ، 
رونشن نظم.  را  اس دالل  ه سود نظم ن ع  هخخد

. است



نقدهای هیوم به استدالل از طریق نظم 

.از معیول مشی ه ن ع توا  ه میت مشی ه رسهد1.

سیزمی  خشع میشت ایشن نظشم -از یجی معیوم یود2.
ل ا  وجود دان ه  ینشد، حیصشداخده اگر نظم . نبیند

ظ ع ییر او مخظم است، امی چخهن نهست یه ار نع مخ
(مغیلطه تییهد). نیظ ع دان ه  یند

ن دانش ه تبههن یدا چهست؟ آیی نبیید وجود نیظم تبهه3.
 یند؟ 



آیا این نقدها به برهان تنظیم ظریف وارد است؟



آیا اصل آنتروپیک می تواند موید و نه مبطل برهان 
تنظیم ظریف باشد؟ 



! ایی می از آغیز  وده ایم؟



آیا ما نظر کرده ایم؟



خصوصیات مهم اصل آنتروپیک، 
به عنوان تبینی درباره نظم

 نهیف ه نکلیک  رای اس قرایعاصل انسینع  ه روش
.است 

 یند یک در جات پونتبههن ترمه عاصل انسینع یک
. ا ایم می ع  ی دالیل غییت انگیرانه نهست

 د یشه  شه یل نرایطع مع پردازتبههناصشل انسینع  ه
.، وجود انسینع را  یمث نده اندنکیع ذاتع



واره در اصل انسینع، می  را  اولهن  یر،  ی طرحش
  غییت اندیشینه جای ن ول و ییشع ا  یشه
 را  نششی داد م یکشرد یشک اصشل غییشت 
ر، اندیشینه از محدوده   پالنک تی روزای  ایهش

اراده نده است، مواجه نده ایم

(2005تانزال نیتي،)



آیا اصل انسانی یک تبیین نهایی است؟



ی تخاشی نششینع از پییشغیی  خد  اصل انسشینع 
د  شدا فهزیکع یی زمین خد نایی ع یه یک فرایخش

اع و ت ییل دارد، نهست؛  یکه ا چخشهن، سشیمیند
ی انسجیم یل فرایخد را،  ه مخوا یک یشل، نشش

.مع داد



 ا رین تبههن ؟





دارمچندم به سردواني پرگار وار گردت   سرگشته ام وليكن، پاي استوار



ی آنچه را آفرید  ی اندازه گهر  دقه  اسش وار یشرد ،و  ش
رد، ار لطف و مار ینع نظ شی داد، و  ه یو ع تد هر ی

پدیده را  را  ا ی جات یه آفریده نشد  شه حریشت 
درآورد ، چخینکه نه از حد و مرز یوی تجیوز ن ییشد و 
ن نه در رسهد  ه مراحل رند یود یوتیاع یخد ، و ایش
د حریت حسیب نده را  دو دنوار   ه سیمی رسین

.زندگع یخدانسیتی  ر اسیس اراده او 
 امام علی علیه السالم

91نهج البالغه خطبه 



نگره ها های این جهان سهم کدام به راستی، راز 
بود؟ وسبک های فکری خواهد 



!از کجا می گویی؟! آقای موالنا چه می گویی؟
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از توجه شما سپاسگزارم  


