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 چکیده

 یرر،اخ هرایاسرت کره در دهره یراتیهال شناسییهاننو در ک اییهنظر یهانی،ک یقدق یمتنظ یهنظر

بر اساس آن بر اثبات وجود خداونرد  یلیدال ةارائ و استنتاجات به مدارانهعلم یدگاهیخداباوران با د

 یرهاز آن،  خداباورانره یرو تقر یهنظر یناز منتقدان ا یکی هاییدگاهد یانحاضر به ب ةمقال. اندنموده

 یبرر رد ادعاهرا یلیدال یاتی،هو ال یعلم یانتقادات ةتا با ارائ کوشیممی و پرداختهاستنگر  یلیامنام و

 یردبا ی،علم هاییهاز نظر یاتیهال هایآن است تا نشان دهد که در برداشتمقاله بر  ین. ایاوریماو ب

و  ینگررش معنرو یرتدر تقو هرایرهنظر یرنکه ا شترا گرفت و در کنار آن توجه دا یاطجانب احت

 .اندپررنگ داشته ینقش ینعلم و د ةرابط ترهر چه محکم یخداباورانه به جهان و برقرار

 
 .برهان نظم، استنگر یهانی،ثابت ک یهانی،پارامتر ک یهانی،ک یقدق یمتنظ یهنظرهای کلیدی: واژه

  

                                                

  دانشگاه باقر العلومینفلسفه دارشد  یکارشناسدانش آموخته ،. 
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 مقدمه

هههم چنههین بههه نههام برهههان ) ى اخیههر از برهههان طراحههینظههم دقیههق، گونهههبرهههان 
Teleological شود( براى اث ات وجود خدا است. شناختی شناخته مییا برهان غایت

ى شناسی بیگ بنگ به مرحلههى کیهانى توسعهاین برهان توسط اکتشافاتی که بوسیله
توسعه، تقری ًا همه دانشمندان و  برانگیختگی و فعالیت رسیدند، رشد کرد. پیش از این

از آن است تر  نظمتر و بیکردند که مفهوم جهان م همفیلسوفان مغرب زمین تصور می
 که در بح ی علمی بگنجد. 

آنچه که فیلسوفان مادى و نه فیلسوفان الهی و مسلمان را در در  درست از نظهم و 
هید مرتضی مرهرى، تفاوت در ت یین برهان آن دچار مشدل کرده است به بیان استاد ش

فهم معناى تصادف است، تصادف به معناى نداشهتن علهت فهاعلی، یها تصهادف بهه 
دارد که هیچ متفدر و فیلسهوف مهادى نیسهت می معناى نداشتن علت غایی؟ وى بیان

که معتقد به ن ود علت فاعلی در سلسله علل جهان باشد، بلده دیدگاهی که این قشهر 
ر این اسا  است که هر معلولی را علتهی اسهت و ایهن سلسهله تها از متفدرین دارند ب

هها وجهود علهت فهاعلی داوم دارد. ندته اصلی در بیان آنها این است کهه آننهایت تبی
ى علهل و داننهد، در واقهع سلسهلهنخستین را در آغاز سلسله علل، غیر ضهرورى مهی

دارد. بنهابراین تفهاوت  نهایهت تهوالیجهان از دو طرف باز بهوده و تها بهیها در معلو 
ى آنها بها علهت مواجههى نگرش فیلسوفان الهی و مسلمان با فیلسوفان مادى در نحوه

غایی است نه علت فاعلی. از نظر فیلسوفان الهی نظهم موجهود در جههان را بهدون در 
توان ت یین کرد و همین قائل شدن علت غایی بهراى جههان نظر گرفتن علت غایی نمی

 فیلسوفان الهی و مادى است.  ىمحل منازعه

در تقریر برهان نظم دقیق نیز که بیانی جدید با تدیهه بهر شهواهد علمهی نهوین بهر 
تهها داللههت  اندنظمههی جهههانی اسههت، فیلسههوفان جریههان الحههادى نههوین کوشههیده



  یهانیک یقدق یمتنظ یهاستنگر در باب نظر یلیامو یدگاهد ىانتقاد یبررس   03  

ى ارائه شده بر داشتن علت غایی در پس رویدادهاى مهورد بحهث در ایهن هااستدال 
ى و هم چنین بر نداشتن علت فاعلی آنگونهه کهه در اندیشهه نظریه را، مخدوش نموده

 مادى گرایان از تصادف مورد فهم واقع شده است، تاکید ورزند.

جههانی بهراى  «نظهم دقیهق» نهاى م  ت و منفی بسیارى نسه ت بهه برههاواکنش
ایندهه، آن، یهک تصهادف ی، او  هاى منفهحیات، مررش شده است، از جمله واکنش

ى اولیه بپذیریم؛ دوم اینده، آن، توسط است که ما باید به عنوان یک دادهاق االنه خوش
ههاى م  هت در مقهاالت و شود. واکنشهاى فیزیک پایه کنار گذاشته میبهترین نظریه

 گنجد.نمی کتب متعددى بیان شده است که در عنوان این تحقیق

ت نهاظم و رد برخهی ى داللت برهان نظم دقیق بر اث ااز جمله کسانی که در زمینه
است. وى صاحب نگاهی بسهیار نقادانهه  رود کرده است ویدتور استنگرمقدمات آن و

ها و شرایط مهرزى جههان مها بهه طهور دقیهق نس ت به این ادعا است که قوانین، ثابت
ن ضهرورت ى ایهاند. بر اسا  ادعهاى اسهتنگر، قهوانین ط یعهت، بهر پایههتنظیم شده

ه بر اسا  آن قوانین باید "مستقل از زاویهه دیهد" باشهند، ک -بسیار ضعی  !!! -منرقی
حتهی اگهر  ،ها ثابت هستند.شدل ثابتی دارند. به بیان استنگر" قوانین در تمامی جهان

 .زاویه دید خاصی وجود نداشته باشد."

بوده است و نظریه "نظهم  دانانهیالاز آنجا که برهان نظم از دیرباز مورد توجه کلیه 
بهه اى ى ریشهههاآید و توانسته است پاسخدقیق" تقریر نوینی از این برهان به شمار می

برخی اشداالت مررش شده بر تقریر پیشین به جهت نظریه تدامل، ارائه دهد، به طور 
جهت بسهط  داناناالهیویژه از سوى فیلسوفان مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین 

صورت کلی  . در تقریر پیشین چهاراندنظریه و رد ایرادات وارد بر آن همت گمارده این
براسا : علیت، انسجام و پیوسهتگی اجهزاى جههان، ) گردیدبراى برهان نظم ارائه می

هدفمندى، حساب احتماالت(. در تقریر نوین صهح ت از قهانون منهدى و ضهرورت 
 حیات انسانی است.این قوانین و شرایط مرزى براى تضمین  وجود
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استنگر در کتابی به طور بسیار گسترده به رد ادعاههاى قهائلین بهه تنظهیم دقیهق در 
پهردازد، در و ...( مهی 1هاى گوناگون آن )َانتروپی، کیهان، کوانتوم، چنهدجهانیشاخه

 پردازیم.این مقاله به بررسی دیدگاه وى در باب نظریه تنظیم کیهانی می

 پارامترهای کیهانی

ى بیهان نظهر خهود دربهاره بهه بررسهی و 2یاتنظیمادقیقهامغاحطهتنگر در کتاب اس
، پارامترهاى کیهانی که مورد بررسی و ادعاى قائلین به تنظیم دقیهق قهرار گرفتهه اسهت

کنهد. پارامترههاى پردازد و با بیان دالیلی، وجهود تنظهیم دقیهق را در جههان رد مهیمی
هها که در تقریر م  ت نظریه تنظیم دقیق در مورد آن کیهانی آن دسته از پارامترها هستند

اند که اگر اندکی بیشتر از مقدار کنهونی یها اى تنظیم دقیق شدهشود که به گونهگفته می
کردند، جهان به این صورتی که براى مها قابهل رؤیهت مقدارى کمتر از آن را اختیار می

هها، ها به پروتهون. نس ت الدترون0یافت. این پارامترها ع ارتند از: است، تشدیل نمی
. چگهالی جرمهی 4. نر  ان ساط عالم، 0. نس ت نیروى الدترومغناطیس به جاذبه، 2

 . ثابت کیهانی.5عالم، 

اى در رد در ادامه به بررسی یدایک ایهن پارامترهها از دیهدگاه اسهتنگر و بیهان ادلهه
 مدعاى او خواهیم پرداخت.

 هاها به پروتوننسبت الکترون

اسهت ( Hugh Rossهیو را ) در 7این نس ت، پارامتر شماره »گوید: ستنگر میا
کهافی ى کند که اگر این نس ت بزرگتر بهود، پیونهدهاى شهیمیایی بهه انهدازهمی او ادعا
داشتند و اگر کوچدتر بود نیروى الدتزومغنهاطیس بهه نیهروى جاذبهه غل هه نمی وجود

نمهود. تعهداد مهی جلهوگیرى هاو سهیاره هها، ستارههاگیرى کهدشانکرد و از شدلمی

                                                
1. Multiverse. 
2. The Fallacy of Fine-Tuning. 
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هها باشهد. زیهرا در جهان به دلیل قانون بقاى بار باید دقیقًا برابر بها پروتهون هاالدترون
فرض بر این است که بار کلی جهان خن ی است. بقاى بار یدی از اصولی است که از 

 را توصهی  آید. هر مدلی که یهک جههانمی به دست 1دید ناظرى اصل استقال  نقره
کند باید اصل استقال  نقره دید ناظر را شامل شود مگر اینده آن جهان توسط یک می

موجود ماورایی آفریده شده باشد که بتواند بار داشته و اصل استقال  نقره نظر ناظر را 
 نقض کند. 

رسیم که هیچ تنظیم دقیقی در کار نیست و این نسه ت توسهط به این نتیجه میپس 
 ,Stenger,2011شناسی قراردادى، ثابت در نظر گرفته شهده اسهت )کیهانفیزیک و 

pp.236-260».) 
 نقد و بررس 

ى دیهد در نقد مرالب ذکر شده باید خاطر نشان نمود که اصهل اسهتقال  از نقرهه
انرژى در -تواند این امدان را به ما دهد که چیزى در مورد توزیع واقعی جرمنمی ناظر

ى دیهد ر توزیع جرمی در فضا و زمان، اصل اسهتقال  از نقرههجهان بدست آوریم. ه
هها مهدنظر خواهنهد بهود. در نتیجهه، اصهل ى توزیعکند، زیرا همهناظر را برآورده می

مهادى( بهه مها ) ى دید ناظر، مرلقًا چیهزى در مهورد جههان فیزیدهیاستقال  از نقره
 هاى ماست. گوید. این فقط محدودیت مد نمی

گویهد: جاذبهه بهه مها وجود جاذبه چیزى در مورد جههان بهه مها مهی با این وجود،
گوید که، هرچیز دیگرى که متعاد  باشد، نواحی با تهراکم جرمهی بهاالتر، تمایهل می

توزیهع قابهل  تهوان یهکمهی بیشترى به فشرده شدن و پیوستن به هم دارند. بهه راحتهی
د که در آن، این اشت اه بوده تصور کر در فضا و زمانانرژى را  -مشاهده و عینی از جرم

 اى در آن وجود ندارد.و بنابراین جاذبه

                                                
1. point of view invariance. 
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 هاناحیهاز  یکه در آن برخ دیریرا در نظر بگانرژى  -جرماز  یعیتوز ،به عنوان م ا 
هسهتند.  یکمه اریبسه یتراکم جرم ىدارا گرید یباال و برخ اریبس یتراکم جرم ىدارا

سرعت جهدا  ،هستند گریددیکه همه ذرات در حا  دور شدن از  دیعالوه، تصور کنهب
بهدون  یجههان نیکه در آن قرار دارنهد. چنه ستا ىاناحیه ها مستقل از تراکِم شدن آن

 بها ههم جمهع هرگز. وجود ندارد ان اشتگی چیه ،یجهان نیگرانش خواهد بود. در چن
 عیهتوز ،وجهود نیهبها ا .ردیهگنمی شدلاى دهیچیپ یزندگ چیرو ه نیشوند و از انمی
 است. ینیعقابل مشاهده و کاماًل  یجهان نیدر چنانرژى  -جرم

و از این رو  نوشت 1کوورینتتوان به طور می را یدیزیف هیمشهور است که هر نظر
ى فیزیدهی استقال  از نقره دید ناظر، هیچ محدودیتی در مورد درسهت بهودن نظریهه

 کند.ایجاد نمی

و  2همههانرور کههه میسههنر» یههدگاه اسههتنگر چنههین آورده اسههت:بههارنز در انتقههاد از د
فیزیدهی کهه در اصهل در یهک  : هر نظریههاندى خود اشاره داشتههمدارانش در مقاله

تواند در هر هندسه و زبهان مختصهات سیستم مختصات خاص نوشته شده است، می
هاى اسهتاندارد، ى نیوتنی با هندسه معاد  آن و فرمو اى بازنویسی شود. نظریهآزادانه
ههاى قابهل رشهد و ى بسیار مناس ی است. از این رو، به منظور جداسازى نظریهنمونه

 هاى غیر قابل رشد، اصل کوورینت عمومی بی فایده است.ترقی از نظریه

گوید که اصهل" ههر قهانون فیزیدهی بایهد بهه صهورت مشابه کارو  نیز میبه طور 
قابهل بیهان باشهد(" پهوچ و توخهالی اسهت حهداقل یها کوورینت عمومی بیهان شهود )

(Barnes, 2011, p.12 ».) 

                                                
1. Covariant: changing in such a way that mathematical interrelations with another 
simultaneously changing quantity or set of quantities remain unchanged. 
2. Misner. 
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ى دید نهاظر اشاره نمود، استنگر استقال  از نقره 1بنابراین، همانرور که لو  بارنز
گوید، با تقارن اشت اه گرفته است. ى جهان فیزیدی نمیاى را دربارهرا که در واقع ندته

که در مورد آن بحث کردم را استقال   زمان-فضاهاى من نام تقارن»گوید: استنگر می
تقارن یک ادعهاى واقعهی (.«. Stenger,2011, p. 129نامم )ى دید ناظر میاز نقره

اى متقارن است به ایهن معناسهت گوییم چهرهى دنیاى فیزیدی است. اینده میدرباره
سهت. اى )کامال متقارن( بها سهمت راسهت آن اکه سمت چپ چهره، یک تصویر آینه

ها متقارن نیستند. با این وجود، صرفًا متقارن ن ودن چهره ى چهرهواضح است که همه
 به معناى ذهنی بودن ساختار آن نیست.

ى چهارچوب در فصل چهار کتاب بهه طهور کامهل دیهدگاه خهود را دربهارهاستنگر 
از بود که نی» کند:نماید و در نهایت این جمع بندى را ارائه میمستقل از ناظر ت یین می

هاى فیزیدی، ریشه در ساختار جهان ندارند و توسط یک خالق نشان دهم که چرا مد 
ى بشهر اند به صورتی که به حالت فعلی دربیایند. او  اینده، آنهها سهاختهتنظیم نشده

اى اند. دوم ایندهه، آنهها بهه گونههبوده و براى تشریح و توصی  مشاهدات ایجاد شهده
ى دید ناظر وابسته ن اشند به این معنا که آنها باید مستقل از نقرهه ىهستند که به نقره

اى وجود نداشهته باشهد ى دید ویژهدید باشند. در واقع آنها در هر عالمی که هیچ نقره
 (.«Stenger,2011, , pp.136-138یدسان خواهند بود )

کهه در واقهع براى رد ادعاى قائالن به تنظیم دقیق از طریقی وارد شده است استنگر 
هاى م انی نظرى در علوم تجربی و فیزیک مورد ق و  و پذیرفته شده را نیز متزلهز  پایه
هاى ناقصهی از در حالی که مشاهدات ما سهایه» ... افزاید که:کند. او در ادامه میمی
دهد، امها اطالعهات مفیهدى را در اختیهار مها قهرار چیزى است که در واقع ر  میآن

کنههیم سهازیم و ط یعههت را توصهی  مهیهاى خهود را میبهها آن مهد دههد کهه مها می
(Stenger,2011, pp.137-138).» 

                                                
1. Luke A. Barnes. 
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شهود کهه اگهر او ثوابهت، ى کتاب استنگر مرهرش مهیحا  این سوا  براى خواننده
ها و قوانین فیزیدی و روابط ریاضی حاکم بر آنها را صرفًا قراردادى بین ها، مد نس ت

ههاى دانهد و از جهنس سهاختهمام آنچه که واقعیت است، نمیآحاد بشر که م تنی بر ت
کند، پس چه پایه و معیارى بهراى که قابل تغییر و بازنگرى هستند قلمداد می یمصنوع

 شود، وجود دارد؟ ادعاهاى خود او که بر اسا  همین م انی و قراردادها ارائه می

یز اساسی نخواهد داشت، شود نبر این اسا  آنچه که از دیدگاه او علمی عنوان می
هها و کنهد. اگهر مهد چرا که این ادعاى او، زیربناى فرضیات خود او را نیز متزلز  می

اند و سپس بها ى فیزیک و محاس ات ریاضی بنا شدهها شالودهقوانینی که بر اسا  آن
چه کهه در محهیط پیرامهون مها در حها  ر  دادن اسهت، پیشروى به بیان چگونگی آن

چه که تا کنون بر واقعیت انر اق داشهته، ند را صرفًا قراردادى و نه م تنی بر آناپرداخته
ى کتاب نیز جایگاهی علمهی نخواههد هاى نویسندهصح ت در آن صورتانگاریم؛ بی

 داشت.

همیشه و پیوسته، علوم تجربی براسا  اصهو  موضهوعه و قهوانینی کهه م تنهی بهر 
انهد و ههر رد و ق هولی نیهز در خهود بهوده شواهد خارجی هستند در پی پیش رد اهداف

ى پذیرش همین اصو  و قوانین، قابل اعتنا و پذیرش خواهد بود. حا  اگر استنگر دایره
دار نخواههد سهاخت. زند باز اصل مسهأله را خدشههحرف از قراردادهاى جدیدى می

لهوم مادامی که قرارداد و قوانینی حاکم اسهت بایهد براسها  آن، نتهایج یدسهانی در ع
 تجربی قابل تصور باشد.

 نسبت نیروی الکترومغناطیس به جاذبه

کنهد کهه اگهر ایهن نسه ت هیو را  است. او ادعا می 5این نس ت پارامتر شماره »

اى با جرم خورشیدى کمتهر از تر بود هیچ ستارهبزرگ
0
داشهت و بنهابراین وجهود نمی 4

این نسه ت کهوچدتر بهود، ههیچ  گردید. اگرها کوتاه و نامنظم میفرآیند سوختن ستاره
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داشهت و بنهابراین ههیچ عنصهر وجهود نمی ۱/3اى با جرم خورشیدى بزرگتر از ستاره
 0۱کنهد کهه چهرا جاذبهه، در اینجا به این اشاره نمی Rossآمد.سنگینی به وجود نمی

تر از نیروى الدتریدی در اتم است. نس ت این نیروها براى یهک ى توانی ضعی مرت ه
ها و یک پروتون محاس ه شده است و به بار و جرم آنها بستگی دارد. اگر جرم الدترون

تهر خواههد بهود، در واقهع تنهها جهرم تر باشند مقدار نیروها به هم نزدیکخیلی بزرگ

2.0۱ط یعی درفیزیک جرم پالنک برابر با  × باشد. نیروى جاذبه کیلوگرم می 03−۱ 
برابر قوى تر از نیهروى  007ریدی واحد در واقع بین دو ذره با جرم پالنک و با بار الدت

ههایی بالفاصهله از بهین الدتریدی است. بنابراین جهانی با ذرات بنیادى با چنین جرم
شهود کهه جاذبهه، هاى فیزیهک گفتهه مهیرغم اینده در بیشترکال خواهند رفت. علی

انهد بهه تر از الدترومغناطیس است هیچ راهی وجود ندارد که کسهی بتوخیلی ضعی 
طور مرلق، شدت جاذبه و هر نیروى دیگرى را بیان کنهد. دلیهل ایندهه جاذبهه در اتهم 

تر است این است که جرم ذرات بنیادى در مقایسه با جرم پالنک خیلهی خیلی ضعی 
 کوچک هستند. 

( را بهه α) ى کامپیوترى شدت نیروى الدترومغنهاطیسمن با استفاده از یک برنامه
تهوانی بها فهرض مقهدار ى مرت ه 2و  03ى و جرم پروتون به اندازه همراه جرم الدترون

مرکزى مقادیر واقعی تغییر دادم . دقت کنید که واحد جرم در این بررسی مهم نیست و 
بهدون ُبعهد ى نس ت جرم به جرم پالنک است که اهمیت دارد. همچنین شدت جاذبه

𝛼𝐺توسط  = 𝐺𝑚𝑝 ℏ𝑐⁄ مجزا نیست. برخالف ادعاى  آید. بنابراین پارامترمی بدست
ى پارامترهها بهه طرفداران نظریه تنظیم دقیق من به این نتیجه رسیده ام که وقتهی انهدازه

شهده سهازى ههاى ش یهدرصهد جههان07کنند، در ى توانی تغییر میى دو مرت هاندازه
آید. ایهن م ها  همچنهین یهک اشهت اه بهزرگ می شرایط مورد نیاز براى حیات به وجود

و فقهط  ها تمام پارامترها را ثابت فرض کهردهدهد، آنمی داران تنظیم دقیق را نشانطرف
دهند. در یک بررسی درست باید تمام پارامترها را بها ههم تغییهر داد، یدی را تغییر می
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 , ,Stenger,2011توانهد تغییهر دیگهرى را ج هران کنهد )زیرا تغییهر یهک پهارامتر می

pp.205-230».) 
 نقد و بررس 

ى تنظیم دقیق ارائه گردیهده ر این بخش نقدى که توسط استنگر بر قائالن به نظریهد
ى است، شاید در ابتداى امهر، منرقهی بهه نظهر برسهد، امها بهر کسهانی کهه در زمینهه

ههاى گونهاگون علهوم تجربهی تجربهه دارنهد، هاى مختل  در حیرههمد سازى ش یه
این موضوع متداو  است که امدان تغییر پوشیده نیست که همواره در امر ش یه سازى، 

ى پارامترهاى درگیر و متغیهر وجهود نهدارد، بهه همهین دلیهل اسهت کهه هم زمان کلیه
ى واقعهی تواند به نمونهمی کنند، یعنی تا حدىرا بر آن اطالق میسازى اصرالش ش یه

رار باشد که کیهانی با پارامترهاى بسیار متعدد، اگر قسازى نزدیک باشد. در مورد ش یه
اى، محاسه ات، بسهیار تمامی پارامترها را متغیر در نظهر بگیهریم، در شهرایط بهس ذره

پیچیده و سنگین خواهد شد و نیازمند مشارکت چندین سیستم فهوق سهنگین خواههد 
 بود.

شود این است کهه حتهی اگهر مهدعیان تنظهیم دقیهق، بها حا  سوالی که مررش می
دقیق شدن یک تک پارامتر را به اث ات برسانند، کهافی  سازى توانسته باشند تنظیمش یه

 نیست تا در صدق ادعایشان کمی تأمل بورزیم؟

 نرخ انبساط عالم 

اگر ایهن پهارامتر  کند کهاست. او ادعا میهیو را  ، ۱این پارامتر، پارامتر شماره »
تشهدیل تر بود، جهان ق ل از آمد و اگر کوچکتر بود، هیچ کهدشانی بوجود نمیبزرگ
و دینش  1رفت. این پارامتر همچنین پارامترى است که ویلیام کریگمی از بین هاستاره
 :اندمررش کرده 2استیفن هاوکینگ 1صورت گزینشی از کتاب تاریخچه زمان به 2دسوزا

                                                
1. William Lane Craig. 
2. Dinesh D'Souza. 
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ى یهک در صهد ههزار میلیهون اگر نر  ان ساط، یک ثانیه پس از مه انگ به اندازه»
 ق ل از اینده به اندازه فعلی برسهد، منقه ض شهده و از بهین تر بود عالممیلیون کوچک

 «رفت.می

ى اینده چهرا کریگ و دسوزا هردو، از مرل ی که هاوکینگ هفت صفحه بعد درباره
، کهه آن مرلهب انهدکند، صرف نظهر کردههیچ تنظیم دقیقی نیاز ن وده است، بیان می

نزدیک به نر  بحرانِی تعیین  نر  ان ساط عالم بصورت اتوماتیک، بسیار» چنین است:
دهد که چهرا نهر  می شده توسط چگالی انرژى عالم خواهد بود، که این مرلب نشان

ان ساط عالم، بدون نیاز به فرض اینده نر  اولیه آن بصورت دقیق تعیین شهده اسهت، 
 «خیلی نزدیک به مقدار بحرانی است.

 ,Stenger هوده اسهت )توان نتیجه گرفت که هیچ تنظهیم دقیقهی درکهار نمیپس 

2011, pp.267-287».) 
 نقد و بررس 

 ,Craig, 2010هاوکینگ که مورد استناد کریگ ) استنگر با آوردن بخشی از کتاب

p. 20( و دسوزا )D’Suza, 2009, p. 84)  قرار نگرفته اسهت تهالش دارد تها آنهها را
ههاى مهتن کتهاب متهم به امین ن ودن در نقل حقایق علمی کند، اما اگهر خواننهده بهه

ى تها از زاویهه اندکریگ و دسوزا مراجعه کند خواهد فهمید که این دو تنها تالش کرده
دیگرى به اث ات مدعاى خود بپردازند، جایی که شواهد بیشترى بر اث ات مدعاى خود 

توانستند بیابند. ال ته قابل توجه است کهه هاوکینهگ نیهز در کتهاب خهود بها آوردن می
اى هرچنهد اشهاره« صورت اتوماتیک، بسیار نزدیک به نهر  بحرانهی... به»... ع ارت

ترى بهراى ناخواسته به تنظیم دقیق در این سوى داستان نیز دارد، که شاید نگاه تیزبینانه
 تفسیر آنچه که او بیان داشته، نیاز بوده است.

                                                                                                               
1. A Brief History of Time. 
2. Stephen Hawking. 
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ده جا که جهان اولیه به صورت یهک سهیاهچاله آغهاز شهکند از آناستنگر ادعا می
است، باالترین آنتروپی ممدن را براى چیزى به آن انهدازه داشهته اسهت و بنهابراین در 

و از این رو در حداقل ُگزیدگی و ویژه بودن( حالت بوده است. در عهین ) ترینمحتمل
تهر از جههان فعلهی کند که در این وضهعیت، آنتروپهی، بسهیار پهایینحا ، او ادعا می

د بگویم آنتروپی جهان در زمهان آغهاز جههان، حهداک ر رسد که بایبه نظر می» است:
است، اما از آن به بعد رو به افزایش است. در واقع، این دقیقًا همان چیهزى اسهت بوده

گویم. هنگامی که جهان آغاز شهد، آنتروپهی آن بهراى شهیئی بهه آن انهدازه، که من می
کهه ههیچ اطالعهاتی را اى بهود بسیار بسیار باال بهود، زیهرا جههان، معهاد  سهیاهچاله

 .(Stenger, 2007, p. 120توان از آن استخراج نمود )نمی

 نهگیهاوک-نیاست. فرمو  استاندارد بدنشهتا گرایانهواپساستنگر کاماًل  ىادعاها
 داخهل یهک ،دههد کهه اگهر مهاده موجهود در جههانمی نشان اهچالهیس یآنتروپ ىبرا
خواهد بود. همانرور  یتر از جهان فعلبزرگ اریبس ،آن یآنتروپ ،فشرده شود اهچالهیس

کهل : » کنهدمهی خهاطر نشهان ایهفرنیکال ىشنا  موسسه فناورهانیک ،که شان کارو 
. اگر است.. ۱۱03حدود  هیاول ىهاما در زمان هیمربوط به جهان اول ىدر فضا یآنتروپ

 ،میجمهع کنه اهچالهیسه کیههمه مواد موجود در جهان قابل مشهاهده را گرفتهه و در 
، بهه عنهوان ههانمجدد ماده در ج میتوان آن را با تنظیخواهد داشت. م 02303 یآنتروپ

که در آن در حا  تدامهل است  یجهتو این همان  وردممدن بدست آ یحداک ر آنتروپ
 «(Carrol, 2010, p. 62) .میهست

 اهچالهیسه کیه صهورتکند، جهان بهه می همانرور که استنگر ادعا ،اگر نیبنابرا
در تضهاد بها قهانون دوم  ،تهر از اکنهون اسهتبهزرگ اریآن بس یآغاز شده است، آنتروپ

. ى آن این است که همواره آنتروپی در حا  افزایش اسهتاست که الزمه کینامیترمود
 یآنتروپهچهرا " میدهه حیاست کهه توضه نیچالش ا ،کندمی همانرور که کارو  اشاره

" (Ibid. p 63ت. )اسه 02303ممدن  یاک ر آنتروپتر از حد نییپا (اریسب) ،۱۱03 ،اولیه
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ناکهام  زیله نأمشدل بپردازد، بلده در در  خود مس نیاستنگر نه تنها نتوانسته است به ا
  مانده است.

 نییپها یکهه آنتروپه ادعها نیهدر مورد ا مخربی ایراداتفوق، جدا از محاس ه  حتی
 یاز س شیکه ب ایراداتی .کوچک بودن جهان بوده است، وجود دارد لیبه دل هیجهان اول

هها رسهد اسهتنگر از آنیامها بهه نظهر مه ،اندشده مررشاى سا  است به طور گسترده
 جهانسرانجام، کند که اگر ینشان م پنروز خاطر جراطالع است. به عنوان م ا ، رایب

اگر  یحت ی،که آنتروپکندبیان می کینامی، قانون دوم ترموددر خود فشرده و جمع شود
 (.Penrose, 1989, p. 329) افتیخواهد  شیافزا تر شود نیزکوچکجهان ى اندازه

 چگالی جرمی عالم 

هستم که منظور او  این پارامتر را بعنوان جرم عالم بیان کرده است. من مرمئن 1دیم
اسهت. او ادعها  هیهو را  03چگالی جرمی بوده است. این پهارامتر، پهارامتر شهماره 

 تهر بهود، مقهدار دوتریهوم بیشهترى از مه انهگ بوجهودکند که اگر این پارامتر بزرگمی
تر بود هلیوم به وجهود سوختند. اگر این پارامتر کوچکبه سرعت می هاآمد و ستارهمی

 آمدند.آمده از مه انگ ناکافی بوده و عناصر سنگین کمترى بوجود می

کسر کوچدی از ثانیه بعد از اینده جهان بوجود آمد،  در طی 2تورمیشناسی کیهان
چند مرت ه تهوانی من سهط شهد. بهه صهورتی کهه از نظهر ى به صورت نمایی و به اندازه

 -مدانی مانند سرح یک بالون بسیار بزرگ تخت شد. این بیانگر این است که چگالی
کهه بهه طهورىهم اکنون خیلی نزدیک به مقدار بحرانی آن است،  -جرم/ انرژى جهان

منفی آنهها اى انرژى مدانیدی کلی تمامی اجسام آن دقیقًا توسط انرژى پتانسیِل جاذبه
بینی از ان ساط ارائه ه صورت یک پیشمتعاد  شده است. در واقع این مرلب در ابتدا ب

رفهت نمی شده بود و یک واقعیت اث ات شده ن ود. اگر این اتفاق به صورت فعلی پیش

                                                
1. Deem. 
2. inflationary cosmology. 
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شد. موفقیت این پیشگویی یدی از چنهدین دلیلهی اسهت کهه می نقضفرضیه ان ساط 
مهد  ى شناسی تورمی را اکنهون یهک بخهش اث هات شهدهکیهان شناسان نظریه کیهان

 شناسند.می شناسیاستاندارد کیهان

به پارامتر هابل بستگی دارد. معدو  ایهن پهارامتر در واقهع همهان چگالی بحرانی 
هزار میلیون میلیون" که هاوکینهگ و طرفهداران  033در نر  ان ساط است." مقدار یک 

ى دقیق بین چگالی و پارامتر هابهل اسهت کنند در واقع رابرهنظم دقیق به آن اشاره می
آید در نتیجه ههیچ تنظهیم دقیقهی در کهار ن هوده اسهت. که از مد  تورمی به دست می

(Stenger, 2011, pp. 267-287) 

تهاکنون نشهان دادیهم کهه برخهی از پارامترههاى »د که: کناستنگر در ادامه بیان می
. دقیهق ندارنهدکیهانی که به نظر براى ایجاد حیات ضرورى هسهتند نیهازى بهه تنظهیم 

نه تنها به طور  هاو الدترون هاچگالی جرمی عالم، نر  ان ساط و نس ت تعداد پروتون
 و  مقدار ثابتی دارند. متداشناسی بلده به دلیل فیزیک و کیهان انددقیق تنظیم نشده

 2ى بزرگی بهه انهدازهى فراوانی دوتریوم مورد نیاز براى حیات، کوچک است و بازه
 توانی وجود دارد.ى مرت ه

 Qبودن ماده در جههان کهه بها نمهاد  2اىتوده کهاند و دیگران ادعا کرده 1مارتین ریز
هها بتواننهد است تا کهدشانیک مرت ه توانی تنظیم شده ى شود، به اندازهمی نشان داده

کننهد فاصهله ى توانی با تنظیم دقیقی که خداپرسهتان ادعها مهیتنظیم شوند. یک مرت ه
فضاى تغییر بیشترى بهراى بهه وجهود  Qدارد. عالوه بر این تغییر جرم پروتون به همراه 

 کند.می آمدن حیات ایجاد

ن است که پهنج پهارامتر در تر با استفاده از مد  استاندارد بیانگر ایدقیقمحاس ات 
شود مشارکت دارند. بنابراین صرفًا تغییرات چگالی که باعث بوجود آمدن کهدشان می

                                                
1. Martin Rees. 
2. Lumpiness. 
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انگارانه است، در نتیجه هیچ تنظیم دقیقی بسیار ساده Qدر نظر گرفتن تغییرات پارامتر 
 (.Ibid,pp 385-386در کار ن وده است )

 نقد و بررس 

برابهر  قابهل رؤیهت،جهان ی متوسط چگال» کند که می ادعااستنگر در کتاب خود 
کهه جههان  سهتیبهدان معنها ن نیهوجهود ا نیبا همان اندازه است. با ا ىااهچالهیبا س

 نیهبه ناظر وابسته اسهت. امها ا ،ندارد و افق یدتایی ندهیآجهان،  رایاست، ز اهچالهیس
کهه  سهتین یمعنه نیهبه ا نی، احا است.  بیشینه ،جهان یاست که آنتروپ یبدان معن

  «.(Ibid, pp. 111-113) داک ر استح ،1اىمنرقه یآنتروپ ِی آنتروپ

از  ،کمتهر از حجهم هابهل یدر ههر حجمه یکه "آنتروپه کندبیان می ىو ،در ادامه
نظهم بهه ) آوردفهراهم مهی رانظهم  جهادیا ىالزم برا ىاست و فضا مقدار بیشینه، کمتر

  («Ibid, p. 113) .شود(جاد میتدریج ای

ههر  یاگرچه آنتروپه ،است بیشینه ،جهان یکند که آنتروپمی استنگر ادعا ،نیبنابرا
 .ستینبیشینه  ،کوچدتر از شعاع هابلِی منرقه فرع

 ىو ىادعاهها ىبرا کدام،مشدل مشخص دارد که هر  سهاستنگر حداقل  ىادعاها
 است:مخرب 

 ،۱۱03 قابل رؤیهت جهاِن  ِی آنتروپ استانداردِ  با محاس اِت او  یمحاس ات آنتروپ -0
 .شد به آن اشارههمانرور که است  02303 ىخیلی کمتر از مقدار بیشینه

در خود فشهرده و همانرور که در باال اشاره شد، اگر جهان بخواهد خود بخود  -2
 ندههیا لیهبه دل ایاست  یبحران یکه جرم آن بزرگتر از چگال لیدل نیبه ا ای) جمع شود

 یآنتروپه ،کیهنامیبها قهانون دوم ترمود ،اسهت( یمنفه مهاثر نیکیههاثابت  کی ىدارا
بهار حهد خهود باشهد.  ىبیشهینهدر  نهدتوانمی فعالً  ،نی. بنابراابدیمی شیهمچنان افزا

                                                
1. local entropy. 
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شهده  است که شناختهسا   03از  شیله که بأمس نیرسد استنگر از امی به نظر ،دیگر
 کند.ینمهم به آن اشاره  یحت و است غافل است

 :مشدل عمده وجود دارد نیچند 003-000در صفحات  ىمحاس ه ودر  -0

نادرسهت  نیهشعاع جهان است. ا ،c / H ،کند شعاع هابلمی استنگر فرض ال (
، 1ىتوپولهوژ نیترصفر باشد، جهان با ساده یی،فضا ىاگر انحنا ،به عنوان م ا  ؛است

بها  H" است. از آنجا که تینهایبا شعاع "ب جهیخواهد بود و در نتنهایت یدی از آن بی
شهعاع  یشعاع هابل حته ،دیگویبرخالف آنچه استنگر م ،کندمی رییگذشت زمان تغ

بها  ههااسهت کهه در آن کهدشهاناى . بلده شعاع هابل فاصلهستین قابل رؤیتجهان 
 ند.شویم دورسرعت نور 

 ی، ازههانیک و ثابهت ییفضها ىکنهد کهه انحنهامی در محاس ه خود فرض ىوب( 
شهود( نمهی حاصلخأل  ىکه از انرژ ىزیچ) ی سادههانیهستند. ثابت ک ىشدا  انرژاَ 

 .شدلی از آن نیست زین ییفضا ىانحنا نیو همچن ستین ىانرژ شدلی از

جههان  ىانرژ یچگال نیانگیاستنگر صحت داشته باشد که مادعاى اگر  یحتپ( 
دههد یارائه نم یاستدالل چیاو ه ،برابر است ،هابلیک شعاع  اى بهاهچالهیبا اندازه س

 یداشهته باشهد. در واقهع، بهه راحتهرا  یحهداک ر آنتروپهبدان منجر شود که جهان که 
 کغیهر ممدهن اسهت کهه یه شود کههحداقل به این منجر می ،امر نیکه ا دیدتوان می

از معادلهه  رایهباشهد. ز ى داشهتهحهداک ر ریهغ یآنتروپهبه طور فضایی، جهان مسرح 
و از  H / cبرابر با  ىانرژ یچگال ىدارا جهان اینچنینی،که هر  دیآیبرم نیچن دمنیفر

 .همان اندازه خواهد بود اى بههالاهچیرو برابر با س نیا

                                                
1. Topology. 
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صرف  ،نندکیرا تجربه م یآنها حداک ر آنتروپ ىهمه ،با استدال  استنگر ،نیبنابرا
 کیهبهه وضهوش  نیه. ابهوده اسهتدر جههان مهنظم انهرژى -جرمچقدر  ندهینظر از ا

 است. معنینامعقو  و بی ىریگجهینت

در نهایت، در مورد این پارامتر نیز استنگر دلیل قابل پذیرشی براى رد ادعاى قائالن 
دهد، ذکر ارت اط چگالی بحرانی با پهارامتر هابهل تنهها از ایهن به تنظیم دقیق ارائه نمی

داد استناد کند و در نهایت به این روست که مجددًا به قراردادى بودن این پارامترها و اع
اید صرفًا برآمهده از قراردادههایی نتیجه برسد که این تنظیم دقیقی که شما به آن رسیده

انهد و اگهر است که دانشمندان براى توصی  رویدادهاى ط یعی بین خود تعری  کرده
 این قراردادها تغییر کنند، مدعاى شما قابل اث ات نیست!

 ثابت کیهانی

 بهه ایهن پهارامتر اشهاره را  جالب است که» آورد:گر در مورد این پارامتر میاستن
، در لیست خود آورده است و بیان 5دیم، این ثابت را به عنوان پارامتر شماره  کند.نمی
 کند. می کند که کوچدترین تغییرى در آن حیات را غیرممدنمی

دیم، حداک ر انحراف قابل ق و  براى این پارامتر را 
0

کنهد. ظهاهرًا او مهی عنوان 03023

بهزرگ در ههاى این عدد را از طریق محاس ات چگالی انرژى کلی نقرهه صهفر میهدان
انهد. ها شناخته شدهعالم بدست آورده است. ذرات بنیادى به عنوان کوانتاى این میدان

اى است که پس از حذف تمام کوانتاهاى میدان باقی ژىصفر، میزان انرى انرژى نقره
ى تهوانی بزرگتهر از حهد بهاالى مشهاهده شهدهى مرت ه 023ماند. این محاس ات، می

 چگالی انرژى خالء جهان بدست آمده است. 

ههاى ِفرمیهون صهرف نظهر کهرده اسهت. این محاس ات از انرژى نقره صفر میدان
شود. اگر درجات آزادى می ابراین از مقدار بوزون کممقدار این انرژى، منفی بوده و بن

شد. در این حالت تقارن بین می بود، چگالی کلی، صفرمی ها برابرها و فرمیونبوزون
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شهد. ایهن تقهارن در نقص مهیشود بیمی که به آن ابرتقارن گفته هاو فرمیون هابوزون
ى باالى یک ترا هادر انرژى شود کهمی پیش بینی ى پایین بی نقص نیست اماهاانرژى

 03ى الدترون ولت بی نقص باشد. ابرتقارن چگالی انرژى در جهان را فقط به انهدازه
ى خیلی زیادى از دهد که هنوز فاصلهمی بار از مقدار مشاهده شده کاهش 53به توان 

 مورد توافق شده دارد. 

دهنهد. انهرژى می نس تچگالی انرژى مربوط به انرژى کیهانی را به انرژى تاریک 
شهود. ایهن انهرژى تقری هًا سهه مهی تاریک به عنوان دلیل اصلی ان ساط جهان شناخته

دههد. از آنجهایی کهه جههان، چگهالی چهارم کل جرم انرژى را در جهان تشدیل مهی
میانگینی برابر با چگالی بحرانی دارد، چگالی انرژى تاریک هنوز چند مرت ه تهوانی از 

توان به این نتیجه رسید که محاسه ات می ه، کمتر است. به نظر منمقدار محاس ه شد
 انجام شده اشت اه بوده است.

انهد. بندى نرسهیدهها هنوز در مورد سوا  کیهانی به جمعدر حا  حاضر فیزیددان
هاى برجسته مانند استیون واین برگ و لئونارد ساسدیند باور دارند دانبرخی از فیزیک

ههاى چندگانهه بهه جهان توان از طریق اعما  اصل آنتروپهیمی را که جواب این سوا 
 بدست آورد. 

در محاس ات چگهالی انهرژى نقرهه صهفر، فهرض را بهر ایهن گهرفتیم کهه تمهامی 
ى موجود در حجمی برابر با حجم جهاِن قابل رویت در نظر گرفته شهوند. از هاحالت

ل دسهتر  آن سیسهتم بهه ى قابهههاه آنتروپی یک سیستم، توسط تعهداد حالتک آنجا
تر از آنتروپی یک سهیاهچاله آید، آنتروپی محاس ه شده در کل حجم، بزرگمی دست

توانیم داخل یک سهیاهچاله را ب ینهیم جا که ما نمیازه خواهد بود. اما از آنبا همان اند
اطالعات ما از داخل آن ناچیز بوده و بنابراین آنتروپی، حداک ر خواههد بهود. بنهابراین 

ها در حجم، اشت اه است. براى تصحیح این اشهت اه بایهد تعهداد محاس ه تعداد حالت
ها برابر با آنتروپهی یهک هاى روى سرح را بدست آوریم. با فرض تعداد حالتحالت
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توانیم چگهالی انهرژى خهالء را بدسهت ى عالم میاى برابر با اندازهسیاهچاله با اندازه
رسیم که یهک جههان خهالی، چگهالی این نتیجه می آوریم. از طریق این محاس ات به

انرژى خالئی برابر با چگهالی بحرانهی خواههد داشهت. هرچنهد ایهن راه حهل برخهی 
اى تهوانی در محاسه ات، مرمئنهًا مرت هه 023تا  53مشدالت تدنیدی دارد، اختالف 

 (.«Ibid,pp 288-312اشت اه است )
 نقد و بررس 

هاى درنظر گرفته شده ى محاس ات عددى و بازهى نحوهاگرچه آنچه استنگر درباره
هاى محاس اتی مدعیان نظم دقیق در سراسر کتاب خود آورده است، ممدن در چینش

است خواننده را تا حدى قانع سازد، اما توجه به این ندته ضرورى است که تمامی این 
ف و پهردازى صهرایرادها به هر نوع محاسه ات عهددى در مرزههاى م تنهی بهر نظریهه

 تواند وارد شود.قراردادهاى پذیرفته شده می

ههاى منشهأ در حا  حاضر اخترشناسان در تعیین این مسأله که کدام یهک از مهد 
هها، بسهتگی بهه جهان درست است، اختالف نظر دارند. صحت و سهقم ایهن نظریهه

جهان دارد. برخی معتقدند چگالی ماده براى متوق  سهاختن  محاس ه مقدار کل ماده
ان ساط جهان کافی نیست. اگر جهان از آستانه بحرانی جاذبه بگذرد، تا ابد به ان سهاط 
خود ادامه خواهد داد. اگر این ادعا درست باشد، م دأ جهان مه انگ خواههد بهود. از 

اده تاریک یا غیر قابل رؤیهت سوى دیگر، کسانی معتقدند که در جهان مقدار زیادى م
اى که انق هاض ى بحرانیوجود دارد. در این صورت ممدن است جهان هنوز از آستانه

توانیم معلوم کنیم که کدام کند، نگذشته باشد. به این ترتیب ما نمیجهان را ممدن می
شناسهی ى کیههانتهر در عرصهههاى بیشمد ، درست است و باید در انتظار پیشرفت

 (044-045، ص0076م. )پترسون، باشی

 ایه نیاستدال  کرده اسهت کهه قهوان خود، مختل  هاىمقاالت و کتاباستنگر در 
از تقهارن و شدسهته  ی یترک ىآنها برپایه رایندارند ز قیدق میبه تنظ ىازین کیزیاصو  ف
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 کتحت ی هاث ات برخی ویژگیاز  بازتابی ها. تقارناین تقارن استوارند یشدن تصادف
متقارن است اگر آن چهره یدسهان در  نهیشخص در آى چهره – هستندخاص  دگرگونی

که به این معنی است که دگرگونی و تغییر چه از چهپ بهه راسهت  -آینه به به نظر برسد
و از آنجا کهه  ،بودن است دسانیها درباره . از آنجا که تقارنچه بالعدس یدسان است

 جههیاستنگر نت ،بماند یبه همان شدل باق یخارجبدون عامل  زیرود همه چمی انتظار
نهدارد.  شهتریب حیتوضهبهه  ىازین نیامور است و بنابرا یعیکه تقارن حالت ط  ردیگمی
اگرچه: اگر جههان کهاماًل  ،کرد نییرا صرفًا با توسل به تقارن ت  یعیط  نیتوان قوانینم

 کیه نیماند و بنهابرامی یباق دسانی ،عناصر ِی احتمال ىهادر تمام م ادله ،متقارن بود
 ىورکه ریههمانرور که دانشهمند مشههور پ ،جهی. در نتشدشامل میرا تغییرناپذیر کل 

 یکند." استنگر سهعمی جادیرا ا هادهیاست که پد ىزی"عدم تقارن همان چ ،اشاره کرد
 نس ت دهد. یتصادف ىشدهنقضرا به تقارن  ضرورى عدم تقارِن  نیدارد ا

را  یزنهدگ ىبرا مورد نیاز نیمجموعه قوان قاً یدق یتصادف ىشدهنقضن چرا تقار اما
جهوابی بهه ایهن کند؟ استنگر هرگز می جادیا گرید احتماالتاز  یعیوس  یط ىبه جا

له أمسهپهرداختن بهه از توان نتیجه گرفت کهه او پیوسهته می نیو بنابرا دهدپرسش نمی
 رود.یطفره م یواقع

نظم در امور ریاضی یا افدار متقن کالمی و فلسفی کهه  اث اتالزم به ذکر است که 
گردد، غیر از اث ات آن در امور ط یعی از راه تجربه است، زیهرا با حدم عقل مررش می

حدم ریاضی یا عقلی همواره کلی و جامع است؛ برخالف حدم تجربی کهه مهدار آن 
جریهان جههان . شهوندیدچار مغالرهه مه یحیمس داناناالهی نجایدر امحدود است. 

ها قابهل دسهتیابی و احاطهه ى کرات و منظومهى زمان یا گسترهآفرینش که از نظر پهنه
هها کهه ها هنوز نیامده و بعضهی از آنها از بین رفته و برخی از آننیست و برخی از آن

هاى پیشرفته هم قرار ندارند، چهه رسهد هم اکنون موجودند، در معرض اطالع دستگاه
اى نیست و تر یهق آن بها سهاعت یها ّلح به ابزار دقیق. این مرلب سادهبه حّس غیر مس
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ى یک کتاب آن س ب قرع به عاقل و عهالم بهودن ى بزرگ که مرالعهکتاب یا کتابخانه
ههاى دیگهر آن کتابخانهه مهورد مرالعهه واقهع کند، هرچند کتابى آن میآن نویسنده

زیرا آنچه کهه از جههان ط یعهت در نشوند، نه تم یل منرقی است و نه تش یه سودمند، 
ى گیهرد، نسه ت بهه آنچهه خهارج از قلمهرو تجربههمعرض آزمون بشر کنونی قرار می

ها را گسسته از یددیگر قابل آزمون بدانیم، احتما  اوست، بسیار اند  است و اگر آن
ه اى باشد که فاقد شعور است، یها ایندهها م دأ فاعلی جداگانهشود که براى آنداده می

ى مقدارى اسهت کهه آزمهون شهده اسهت، و ها همان م دأ پدیدآورندهم دأ آفرینش آن
ها اطالعی در دست نیست و فرض آن اسهت کهه م هدأ چون از نظم یا هرج و مرج آن

اشیا یدی است، شاید بتوان به این نتیجه رسید که م هدأ جههان آفهرینش ى فاعلی همه
 و گاهی غیرعالمانه. کندموجودى است که گاهی عالمانه کار می

الجمله قابل اث ات فی نظم برور خالصه باید گفت کهصغراى برهان نظم، باب در 
است، گرچه نظم بالجمله اث ات نگردد، اما اث ات نظم فی الجمله بهه ایهن اسهت کهه 
آنچه معلوم حضورى هر انسانی نسه ت بهه جههاز ط یعهی، م هالی و عقلهی اوسهت، 

هاى علهوم تجربهی ی و غایی اوست، چه اینده پیشرفتهماهنگی کامل در نظام داخل
 هاى ط یعی است.دار اث ات نظم داخلی و نیز نظم غایی بسیارى از موجودعهده

ى بنابراین اصل نظم در موجودهاى ط یعی فی الجملهه قرعهی اسهت. امها نتیجهه
تهوان قیا  نظم در گرو رسیدگی دقیق به ک راى آن است؛ لیدن بهه طهور اجمها  مهی

 گفت:

چنهان مرهرش اسهت، احتما  پیدایش ذراتی و عناصر اّولی به نحو تصادف هم -0
 ها. چون نظم مشهود در اوصاف هستی است، نه در گوهر وجود آن

 احتما  تصادف در متن نظم، هم بعید نیست. -2
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اث ات نامحدود بودن م دأ هستی و صفات ذاتی وى به برهان نظم دشوار است،  -0
م دأ آفرینش جهان مادى، وجود مجرد محدودى باشد که منشأ این چون ممدن است 

 همه نظم شده است.

 دیهبا سهتیعلت نظهم چ مینده بدانآ ىبرا م،یبرهان نظم بپرداز ىبه ک را دیحا  با
و  دآیمی در تیکل اث ات نشود ک را از نیچرا که اگر ا برالن وقوع تصادف اث ات شود.

واقهع  نیقی دیتواند مفنمی صورت نیدهد و در ایم برهان را از دست یشدل استدالل
 شود.

و در  الزم را داشته باشهد طین شراآ حد وسط دیبا ،تمام باشد یهر برهان ندهیا ىبرا
اث ات حد وسط ن اید از حدود وسهراى بهراهین دیگهر اسهتعانت شهود، زیهرا در ایهن 

ن ایهد از امدهان یها آید. در برهان نظهم نیهز صورت خلط برهان به برهان دیگر الزم می
که هر کدام حد وسهط برههان مخصهوص خهود هسهتند، حدوث یا حرکت و مانند آن

 گردد.استمداد شود، وگرنه برهان نظم به یدی از براهین یاد شده برمی

، دآیهیاسهتدال  مه ىبهرا ىکه به عنوان ک ر یکلى منظور از نظم دهنده در مقدمه
مهدن همهاهنگی مخصهوص در نظهام اى است که س ب پدید آموجود مشخص عینی

داخلی یا غایِی موجودهاى ط یعی است؛ موجهودى کهه وجهود آن بهراى تحقهق نظهم 
مزبور ضرورى است، بنابراین باید احتما  تصادف بهه طهور کامهل منتفهی گهردد، در 

ى حالی که احتما  آن همچنان در اصل ط یعت محفوظ است، زیرا جریهان محاسه ه
متصور، نس ت یدسان دارد. یعنی هیچ مزیتی بهراى یدهی  ى احوا احتماالت در همه

هها خهارج شهود، ها بر صورت دیگر نیست، بنابراین هرکدام از این صهورتاز صورت
مساوى دیگرى است و اگر اتفاقًا صورت او  بیرون آید، هرگهز دلیهل بهر وجهود نهاظم 

 نخواهد بود.  ترین وضع متصور نیز دلیل بر وجود ناظمنظمنیست، همانرور که که بی

هاى اعت ارى و صهناعی، و رعایهت ضهوابط خهاص آن، هرگهز ال ته مقایسه با م ا 
دههد؛ ولهی تها هنگهامی کهه ضهرورت م هدأ بهراى ى باور روانی تصادف را نمیاجازه
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ها منتفهی پیدایش ذرات اولی جهان ثابت نشود و احتما  تصادف در اصل پیدایش آن
)جوادى آملی،  هاست، ممدن استم که وض  آننگردد، چنین احتمالی براى نظم ه

 (02-06، ص00۱3

و اما مرلهب نههایی و بسهیار اساسهی در بهاب نظهم آن اسهت کهه قهانون علهت و 
آیهد، بهه طهورى کهه نهه اث هات آن معلولیت، جزء م ادى و م انی نخستین به شمار می

کهارگیرى علیهت در ممدن است و نه اندار آن. چون در هرگونه استداللی ناگزیر از به 
ق و  علیت مقدمات براى رسیدن به نتیجه( و همهین بهه کهارگیرى ) فرآیند اث ات است

نرسیده است یعنی مصادره به مرلوب کهردن آن کهه ایهن نیهز  تچیزى که هنوز به اث ا
 خراست. 

این نقدى است که بر استنگر وارد است چرا که در کتاب خود بها پافشهارى بهر رد 
ى تصهادف داشهته و در ضهمن آن علیهت را نیهز رد به تقویت فرضیه تنظیم دقیق سعی

هاى خود ناچار و ناگزیر از به کارگیرى آن کند، در صورتی که براى تمامی استدال می
 . است

از آنجا که براى بررسی هر برهانی الزم است هم صغرى و هم ک رى و ههم نتیجهه 
ى برهان نظهم گیرد، اکنون نوبت به نتیجهاگر قیا  اقترانی بود( مورد ارزیابی قرار ) آن

ى آن بهر فهرض ى آن مرابق با مرلوب است یها نهه، چهون نتیجههرسد که آیا نتیجهمی
گهاه، مهدیر و مهدّبر تمامیت همه ى شرایط و ارکان، بیش از اث ات اصل وجهود نهاظم آ

ر وجود ى وجود او، از ق یل واجب یا ممدن بودن و نیز مقداتوان نحوهنیست، لذا نمی
او، از لحاظ وحدت یا تعدد و ک رت، و همچنهین سهایر م احهث مربهوط بهه اسهماى 
حسناى الهی را اث ات نمود، پس اگهر مرلهوب از برههان نظهم اث هات واجهب باشهد، 

ى برهان مزبور مرابق با مرلوب نخواهد بود، مگر با تتمیم آن به برهان صدیقین نتیجه
ب از آن اث ات وص  علم و قدرت واجب بعد از با برهان امدان و وجوب، و اگر مرلو
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 کنهد.فراغ از اصل تحقق ذات باشد، برههان یهاد شهده تها حهدودى آن را کفایهت مهی
 (06-07، ص00۱3)جوادى آملی، 
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 گیرینتیجه

توانهد ذههن همگهان را پیرامهون ایهن نظریهه و و اما در پایان، شاید ساالی کهه مهی
ه خود مشغو  دارد، این باشد کهه: چهرا بسهیارى از هاى ذکر شده براى آن را باستدال 

دانشمندان با قاطعیت و اطمینان، از برههان نظهم )در تقریهر جدیهد آن برههان تنظهیم 
دقیق(، براى اث ات وجود خدا بهره جستند؛ و حتی ایهن حرکهت از سهوى کسهانی کهه 

 اند نیز تایید و تدرار شده است؟حدمت خوانده

 دارد.رسد که در ادامه بیان میندته به ذهن نگارنده میدر پاسخ به این پرسش، دو 

ى پایینی قهرار ى هوشی در رت هپر واضح است که این دانشمندان نه از نظر بهره -0
ها دچار اشهدا  بهوده اند و نه توانایی در  صحیح از طریق ابزارهاى شناختی آنداشته

ایهن دسهته از دانشهمندان  ها این است کهه،است، بلده برداشت درست از عملدرد آن
هاى صرف عقلهی علوم تجربی، آن مقدمات عقلی )که توسط حدیمان در قالب گزاره

اند و به شود( را به عنوان مفروض یقینی و صد در صد نزد خودشان ق و  داشتهبیان می
بردند )چنانچهه کهه فهراوان ها بدون ذکر و بیان بهره میعنوان مدمل براهین خود از آن

اند کهه در مهتن ى بسهیارى از اصهو  پیشهینی بنها شهدههایی که بر پایهستدال است ا
ها پی برد(. در توان به آناند، ولی با دقت در چینش استدال  میاستدال  مذکور ن وده

ى کمترى مهورد توانسته با خدشهها برهان نظم با وجود آن مقدمات میواقع در نظر آن
ى ادراکهی وسیعی از مخاط ان با نظر بهه سهرح و رت هه استفاده قرار گیرد و براى طی 

تواند مفید یقین باشد. اما ممدن است براى کسانی که از دقت عمیق فلسهفی ها میآن
چنان پابرجا باشد، از این رو این گروه از افراد برخوردارند آن ایرادات به برهان نظم هم

 کنند.می براى اث ات وجود خدا به همان براهین صرف عقلی رجوع
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هاى میان دانشمندان علوم تجربِی خداباور و خداناباور در باب وقتی ما از نزاع -2
شویم و با دیدگاه صرف فلسفی به برهان نظهم در اث هات وجهود برهان نظم، خارج می

کنیم که بسهیارى از حدیمهان نهه تنهها ایراداتهی کهه افدنیم، مشاهده میخدا، نظر می
)نظیر هیوم، استنگر، سوبر، مانسون و...( بر برهان نظهم وارد دانشمندان علوم تجربی 

ترى را نیز کنند را در بیان خود دارند، بلده عالوه بر آن، اشداالت و ایرادات گستردهمی
اند که به دالیلی چند، این برهان بهه تنههایی اند، و بیان داشتهبر برهان نظم وارد دانسته

کند؛ اما تقریر صحیح و صرف عقلهی آن را نیهز میبراى اث ات وجود خداوند کفایت ن
 نمایند.بیان می
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