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  دهستی جهان و ابعا
  

  قبلۀبه ادام
  

زمانيکه منصور حالج فرياد ان الحق سر ميداد، او به هستی ايکه . هستی از جمله بحث انگيز ترين مسايل فلسفيست
د،  اسالمی خداوند را هستی کل معرفی ميدارۀهمانطوريکه فلسف. در سرتا پای جهان در جريان است توجه داشت

هستی در کوچکترين سلول های بدن انسان در جريان است و منصور سروپای خود را هست ميديد و فرياد ان الخق 
 .سرميداد

حالج در اين ادعای خويش تنها نيست، بلکه بسيارند کسانيکه همچون او ميانديشيدند؛ از جمله حافظ شيرازی که بار 
  :آنجا که ميفرمايد . اشته استها به صورت تلويحی به اين ادعای منصور صحه گذ

  
  گفت آن يار کزاو گشت سر دار بلند
  جرمش اين بود که اسرار هويدا ميکرد

  
حافظ برای تائيد ادعای حالج در جای . اين اسرار همان برداشت و تصوريست که حالج از هستی و انسان دارد

 :ديگری نيز ميفرمايد 
  چو منصور از حقيقت هرکه بردارند، بردارند

  
توجه نمائيم و آنرا با درنظرداشت برداشتهای ما از علم فيزيک و  سالها دل طلب جام جم از ما ميکرد اگر به غزل

  . تيوری نسبيت دقيقًا مورد مطالعه قرار دهيم بهتر ميتوان به آنچه حافظ ميخواسته است بگويد، پی برد
مشيد جهان را در آن ميديده است؛ يعنی ظرفيکه جام جم يا جام جمشيد، جامی بوده است که مطابق به افسانه ها ج

 ابعاد ديگر غير از چهار ُبعد قبًال ۀ ديگر اگر بگوئيم، همان فضای ظرف که در مقالۀبگون. جهان در آن جا دارد
 .  شناخته شده به آن پرداخته شد و اگر خالصه تر گفته شود، جام جم يعنی هستی ايکه جهان مادی در آن واقع است

 جستجوی چنين امکانی بوده است تا جهان را با تمام کوايفش در يک ظرف تماشا کند؛ ولی چنين امری حافظ در
ناممکن بوده است؛ زيرا برای تماشای جهان منحيث مظروف بايد در يکزمان بر تمام جهان گذشت و يا بر آن محيط 

 همچون حالج دانسته است که هستی مگر حافظ. در حاليکه انسان منحيث جزئی از جهان، محاط بر جهان است. شد
بر جهان مادی محيط است و آن هستی در وجود او نيز در جريان ميباشد و بخاطر آنکه تلويحًا به ادعای منصور 

 :حالج صحه گذاشته باشد، ميگويد 
  آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا ميکرد

  . آنچه است اوست. زيرا در ديد حالج من و مايی وجود ندارد
   است و هيچ نيست جز اوکه یکی

  :و خود را طوری با او يکی ميبيند که حتی وجود مادی خويش را بيگانه خوانده و ميسرايد 
 

 بدان مقام رسيد اتحاد من با دوست
  که باز می نشناسم که اين منم يا او

  
 :يگويد   هستی جوهريست، با خود بيگانه ميداند و مۀحافظ نيز با پيروی از منصور، دلش را که منزلگا

 .  آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا ميکرد
 :او تناسب ميان هستی منحيث فضای ظرف و جهان مادی منحيث فضای مظروف را ميداند و ميسرايد  

  
  گوهری کز صدف کون و مکان بيرون است

  طلب از گمشدگان لب دريا ميکرد
 : و اما  

  گفتم اين جام جهان بين به تو کی داد حکيم
  ز که اين ُگنبد مينا ميکردگفت آنرو
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حافظ در اين بيت خود را از قيد اصطالحات مروج زمانش رهانيده و بجای ُگنبد خضرا که متداول بوده است، گنبد 

  . مينا را بکار برده است
  چرا حافظ اصطالح گنبد مينا را بجای گنبد خضرا بکار برده است؟

  :برای پاسخ به اين سوال 
آن کريم آسمان را دودگونه توصيف نموده است؛ ولی هرگز باال بودن و يا پائين بودن آسمان  اول بايد دانست که قر

  .  آسمان، به چگالی پائين آن نظر داشته استۀقرآن کريم، با توصيف دودگون. مطرح نيست
، شکل جهان را دوم اينکه دانشمندان شرقی قبل از انشتين و تيوری نسبيت که به اثبات انحنای جهان و کاينات انجاميد

منحنی معرفی نموده بودند؛ زيرا کم نيست گفته هائيکه هرکدام آسمان را ُگنبد خضرا خوانده اند و ُگبند ها مطابق به 
  . علوم مهندسی و ساختمانی به ساختمانهای تذری يا منحنی شکل اطالق ميگردد

دانها را پوشانيده است، آمده است و اگر همه  و باالخره سوم اينکه مينا به معنای آبگينه و غشای شفافی که روی دن
  . معانی مينا را جمع نمائيم مفهوم شفافيت با چگالی پائين را ارائه مينمايد

  .  فوق، خواننده به آنچه حافظ ميخواسته است بگويد، نزديکتر ميشودۀباتوجه به سه نکت
 : مينمايد  حافظ در غزل خويش سرتا پا به هستی توجه داشته است؛ آنجا که عالوه

  
  فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد
  ديگران هم بکنند آنچه مسيحا ميکرد

  
روح القدس همان هستی جوهريست که در دل مريم دميده شد و به پيدايش حضرت عيسی بن مريم انجاميد؛ يعنی اگر 

يابد که حضرت اندکی از خواص هستی جوهری در وجود کسی دميده شود، آن کس به همان امکاناتی دست می 
  . عيسی با مسح نمودن مرده ها را دوباره زنده مينمود

  
  ولی چرا مينا؟

  خصوصيت مينائی چگونه حاصل ميشود؟
  . ـ يا اينکه طبيعتًا و يا ذاتًا جسمی و يا موجودی با خصوصيت مينائی خلق شده است

  .  جسم ذيدخل استۀ انسانی در پراگندگی مواد متشکلۀـ يا اينکه اراد
 وجودش متالشی و از چگالی آن کاسته ميشود؛ ۀباالخره يا اينکه جسمی در اثر باال رفتن سرعت، مواد متشکلـ و 

  .  تراکم مواد در يک جسم استۀزيرا چگالی نتيج
حافظ در جهان و کاينات به سرعت هستی توجه داشته است که بر زمان نيز ميگذرد و در نتيجه شفاف جلوه نموده و 

  . ه صفر تقرب ميکندچگالی آن نيز ب
 تراکم مواد در يک جسم ميداند؛ بلکه حضرت ابوالمعانی ۀولی اين تنها حافظ نيست که شفافيت را تابع پائين آمدن انداز

 :ميرزا عبدالقادر بيدل نيز در اين مورد اشاراتی نموده است؛ آنجا که ميفرمايد 
  

  جزو موزون اعتدال جوهر کل ميشود
  قلقل ميشودتا شود مينا صدای کوه 

  
 : بيدل به منظور بيان تاثير سرعت بر خواص فيزيکی اشيا عميق تر شده و ميفرمايد 

  
  جرئت رفتار شمعم گر به اين واماندگيست
  رفته رفته نقش پا بر گردنم ُغل می شود

  
نرا تعقيب صرفنظر از ساير برداشت ها و تفاسيريکه از اين غزل بيدل شده است، ابيات متذکره و ساير ابياتيکه آ

  . مينمايد، همه بر بنيادی استوارند که قرنها بعد انشتين آنرا تحت نام تيوری نسبيت ارائه کرد
در نخستين مصراع بيدل خواسته است اصل عمومی تناسب جوهر با عرايص را که همان محدوديت عرايض بر 

زا را در ثبات جوهر کل ضروری تلقی او به همين منظور توازن و يا تناسب عرايض با اج. جوهر است، بيان نمايد
نموده ميگويد که رعايت تناسب الزم ميان اجزا و جوهر کل موجبات ثبات جوهر کل را فرهم می آورد؛ به اين معنا 
که اگر خصوصيات جوهر کل در يکی از اجزا يا عرايض مالحظه گردد، ديگر جوهر کل نميتواند در مقام جوهر کل 

 خواص و صفات جوهر کل را دارد؛ زيرا او نيز به عنوان جوهر کل ميتواند عرض برای آن عرض باشد که عين
  . اندام نمايد
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 مواد که در ۀ تراکم فوق العادۀبيدل بخاطر توضيح مطلبش کوه را مثال می آورد، زيرا کوه، سنگ است و سنگ نتيج
.  کوه يا سنگ استۀدگی مواد متشکلولی مينا شدن و يا شفاف شدن مستلزم پراگن. نتيجه چگالی را باال برده است

 جسمی پراگنده تر شد، از چگالی آن جسم کاسته شده و در نتيجه کوه آب شده، صدای آن قلقل ۀزمانيکه مواد متشکل
در حقيقت بيدل با اين بيت خواسته است تا مقام وجود و هويت ذاتی و طبيعی اشياء را توام با اهميت توازن . ميشود

 عرايض بيان نموده هشدار دهد که اگر سنگ هم کوه هم، که به اساس تيرگی و چگالی باالی آن الزم ميان جواهر و
  .کسب هويت ميکند، نرم شود، به چگالی آب ميرسد و ديگر نميتوان از سنگ سخن گفت؛ مگر از آب

  :چند بيت بعد تر اثرات سرعت بر اجسام را نيز بيان نموده است، آنجا که ميفرمايد 
 

  ر شمعم گر به اين واماندگيستجرئت رفتا
  رفته رفته نقش پا بر گردنم ُغل ميشود

  
، بيان نموده بر من چو عمر ميگذرد پير از آن شدماين بيت قطعًا تکرار احسن همان مفهوميست که حافظ در بيت 

  . است
فته بوديم ديگ ران با علوم مثبته چرا ما با اين همه فرهنگ غنی منتظر نشستيم تا آنچه را ما به صورت پراگنده 

  جمعبندی نموده منحيث تيوری ارائه نمايند؟
اگر موالنا از انرژی پنهان در دل هر ذره گفت و يا حافظ و بيدل از نسبيت زمان، ما نيز همان گفته های آنها را با 

 به آن توجه همان ظواهر مطلب تفسير ميکنيم و هی که تفسير ميکنيم، بدون آنکه فيزيک دانها و رياضی دانهای ما
  .  گفته های آنها دقت نموده باشندۀنموده و به کن

در حاليکه داروين ، پس از بيدل .  بوزينه مطابق ميل خويش نموديمۀما تمام وقت خويش را صرف جستجوی کلم
  .  بيدل را در چوکات تيوری تنازع بقاء ترتيب و بر مفاخر ملی انگليس افزودۀهمان گفت

ل همچون داروين نمی انديشيده است و ساير اشعارش آن طرز ديد در رابطه به پيدايش و   پذيرفتنی است که بيد
انسان . تکامل انسان را نمی پذيرد؛ ولی بايد پذيرفت که شخصيت و عقايد انسانهای متفکر با گذشت زمان کامل ميشود

  . تثنی باشدروزی طوری و روز ديگر طور ديگری ميانديشد و بيدل نيز از اين امر نميتواند مس
  به هر صورت،

  . با اينهمه شمس تبريز با صراحت به حالج می تازد و ادعای اورا طوريکه قبًال به آن اشاره شد رد مينمايد
شمس تبريز در انتقاد خويش از حالج به ذات خداوند توجه نموده و صفت هستی ای او را از ذات غير مادی او جدا 

  . نموده و به اين نتيجه رسيده است
 کوتاه آنرا رد کرد؛ زيرا هستی ۀمگر ادعای حالج و حمايت حافظ از آن آنچنان ساده هم نيست که بتوان در يک جمل

 . يگانه صفتی است که به لحاظ تقدم و تاخر به ذات تقرب ميکند
 موجودات را  مشترک ميان تمامۀقسميکه قبًال تذکر يافت، موجودات يا دارای زندگی اند و يا فاقد آن؛ مگر آنچه نقط

  . تشکيل داده است، هستی آنهاست
بناًء ذات هيچ موجودی بدون . وجود هيچ موجودی، بدون هستی که محتوی زندگی و وجود است، نميتواند مفهوم شود

هستی نميتواند مفهوم گردد و اين هستی خود تنها در زندگی خالصه نميشود؛ زيرا هستی بر زندگی طوری تقدم دارد 
  . هستی زندگی و حيات بخش است. ثابه جوهر و دومی در مقام عرض مطرح اندکه اولی به م

پس زندگی نفوذ عاريتی ايست . در تفکيک زندگی از هستی ميتوان گفت که اولی تابع زمان و دومی مستقل از آنست
اده اند و يا از وجود هستی غير مادی در وجود موجودات مادی ای حيه که ُرعای آن در تبعيت از زمان يا واجد ار

  .  نافذ، هيچگاه ارتباطش را با هستی ُکل قطع نمينمايد مگر از وجود مادیۀهستی اين تراش. فاقد آن
شايد حالج با چنين ادراکی از . نميخواهم بگويم هستی يعنی خدا، مگر روح چيزی جز قسمتی از هستی نميتواند باشد

 :هستی ميسرود 
  

  بدان مقام رسيد اتحاد من با دوست
  ه باز می نشناسم که اين منم يا اوک

  
باوجود چنين تفکيک ميان زندگی و هستی است که ميتوانيم به سوال وجود و يا عدم وجود زندگی در خارج از 

  .  شمسی خويش پرداخته و پاسخ الزم را دريابيمۀمنظوم
 ما قرار ميگيرند، همه  شمسیۀزمانيکه دانشمندان غربی در برابر سوال امکان وجود زندگی در خارج از منظوم

ميگويند که برای پاسخ به اين سوال بايد نخست زندگی را تعريف نمود تا بعدًا وجود آنرا در ساير منظومه ها و 
 :کهکشانها جستجو نمود
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اين مشکل از همان تداخل مفهوم زندگی و هستی در زبان آنها ناشی ميشود؛ زيرا در زبانهای انگليسی و فرانسوی 

در زبان فارسی هرگاه گفته .  هستی را به همان مفهومی که در زبان دری رايج است نميتوان سراغ نمودۀممعادل کل
اما اگر بزبان فرانسوی گفته شود وجود .  ما وجود دارد، اين گفته يک اشتباه نيستۀشود هستی در خارج از منظوم

ديگری در ساير منظومه ها زندگی مينمايند،  محض است و اگر بگوېيم حيوانات فقاری و عشرات ۀوجود دارد اشتبا
  . اين امر تا کنون به اثبات نرسيده است

  :برای حل مشکل، سوال را بايد به دو گونه مطرح کرد 
 را معادل هستی تصور نموده بپرسيم که آيا هستی در خارج از نظام شمس ما وجود دارد يا خير؟ اين الیفو  وی اگر

  . سوال علمًا اشتباه است
هستی با سرعت بی نهايت سريعتر از . تی جريان اليتناهيست که هيچکس نه آغاز آنرا ميداند و نه انجام آنراهس

سرعت نور در جريان است و در مقايسه با شعاع گاما بينهايت نافذ و به همين علت گذشته و آينده را نشناخته و در 
  . يکزمان درهمه جاست

ه به کمک ابعاد شناخته شده معين ميشوند؛ همانند يک پارچه تکه که مجموعه هرجسم در حقيقت بافتی از مواد است ک
اگر به شکل عادی به اين پارچه نگاه شود، تار و پود آنرا نميتوانيم ببينيم و آنرا به طور بسته . ای از تار و پود است

ما اگر همين پارچه تکه را تحت ا. ميبينيم که تصور ميشود هيچ موجودی يا جسمی نميتواند از البالی آن عبور نمايد
ميکروسکوپ قرار داده به آن نگاه کنيم، ديده خواهد شد که ميان هر تار و پود فاصله ای وجد دارد که موجودات 

به همين گونه هستی مستقل از تمام ابعاد و با چگالی مساوی به صفر . کوچک ميتوانند به سادگی از آن عبور نمايند
حتی از ريز ترين ذرات، صرفنظر از . ر تمام اجسام و ذرات نفوذ نموده و از آنها عبور نمايدتوانائی آنرا دارد تا د

  خصوصيت فيزيکی آن؛ چون الکترون ها با قطر
  .  متر٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١

هستی در يکزمان کوچکترين و بزرگترين است و با سرعت اليتناهی ايکه به سکون تقرب ميکند، در يکزمان در 
 .  تهمه جاس

 !چرا اينهمه تناقض؟ کوچکترين و بزرگترين و سريعترين و ساکن 
 مساوی تقسيم ۀقطر الکترون دارای مرکزيست که آنرا به دو حص. ذره ای کوچکی چون الکترون را در نظر بگيريم

  .ر استميکند؛ يعنی هر شعاع الکترون مساوی ميشود به نيم قطر آن که به مفهوم وجود فاصله ميان دو انتهای قط
 ۀاگر همين گفت.  بزگتر باشد۴٣ به توان ١٠ماکس پالنک آلمانی در مورد بزرگی جهان مينوشت که جهان نميتواند از 

. ۴٣ به توان منفی ١٠پالنک را اساس قرار دهيم، ميتوانيم بگوئيم که ريز ترين ذره دارای قطريست مساوی به 
کتر شود، خصوصيت مادی خود را از دست داده و فاصله از  کوچ۴٣ به توان منفی ١٠زمانيکه ذره ای فراتر از 

  . بين ميرود؛ زيرا فاصله امريست مادی و زمانيکه فاصله از ميان رفت يا عدم است و يا حضور در همه جا
در مورد عدم و رديف بندی آن در ميان مباحث فلسفی چون حقايق، اعتباريات و وهميات، بايد دانست که آيا زمان 

  ذرد و ياخير؟برعدم ميگ
ولی موجود مستقل از زمان و . موجود تابع زمان و يا مستقل از آن که فاقد عرايض باشد نميتواند وجود داشته باشد

  . دارای عرايض را نمتوان عدم تصور کرد؛ مگر هستی مطلق
تواند ارائه نمايد؛ زيرا اگر جواب مثبت باشد، عدم همان مفهومی را که در اذهان نسبت به آن زرق گرديده است، نمي

  . هرآنچه که زمان برآن ميگذرد، ثابت نيست و هرآنچه ثابت نيست متغير است
پس عدم، با خصوصيت تبعيت از زمان حتی نميتواند . تغيير اثرپذيريست و هرآنچه موجود نباشد نميتواند اثرپذير باشد

  . مفهوم باشد
د و بدينگونه ثابت باقيمانده، هيچ تغييری را نميتوان در آن تصور ولی اگر جواب منفی باشد، پس زمان به آن نميگذر

  . نمود
  . در اينصورت تمام تيوری های پرداخته شده توسط انسانها مبنی بر پيدايش جهان و زندگی نادرست از آب در ميايند

که آغاز جهان را از حاکم ترين و پذيرفته شده ترين تيوری در رابطه به پيدايش جهان همان تيوری بيگ بانگ است 
اگر دقيقتر توجه نمائيم، همين نقطه، جهت صحت وجودش، بايد . نقطه ای با قطر چند ميليون کيلومتری معرفی ميدارد

ولی اگر . اگر اين سطح را هستی تصور نمائيم، پس بيگ بانگ آغاز جهان هستی نيست. در سطحی قرار داشته باشد
 .  ئيم، پس جهالن هستی جزئيست از عدمسطح و يا فضای مزبور را عدم فرض نما

بناًء امکان پيدايش هستی از . اگر عدم را مستقل از زمان تصور نمائيم، پس هيچ تغييری را در آن نبايد تصور نمود
 تحت اثر عدم ۀدل عدم به صفر تقرب ميکند و هستی، بنا به خصوصيت استقالل عدم از زمان، توانائی تصرف ساح

  . داشت و بدينگونه تيوری آماس نيز منطقش را ميبازدرا در خود نخواهد 
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ولی اگر عدم را سطح و يا فضای تصور نمائيم که تمام پديده های مادی در تابعيت از ابعاد شناخته شده در آن امکان 
  . رشد و تغيير را می يابند، ديگر از عدم نه؛ بلکه از هستی بايد صحبت کرد

دی کوچکتر ميشود، خصوصيت مادی خويش را از دست داده، فاصله را نمی پس ذره ای که از همان حد معين ما
ازاينکه ريز ترين است، قابليت نفوذ در همه اشياء را دارد و از . شناسد و به همين علت در يکزمان در همه جاست

  . اينکه فاصله را نمی شناسد، سريعترين است
 :موضوع را طور ديگری مطرح ميکنيم 

يک، هرگاه جسمی سرعت نور را اختيار نمايد، جرم آن متناسب با سرعت بزرگ شده و خود به مطابق به علم فيز
اگر اين سرعت اليتناهی باشد، جرم جسم اليتناهی بزرگ ميشود و مفهوم فاصله از ميان رفته، . انرژی مبدل ميشود

 آنکه جسمی و يا کوچکترين ذره ای بدون. جسم به صورت اليتناهی نافذ و همه را دربر گرفته و در همه نفوذ مينمايد
اين . توان آنرا داشته باشد تا در او نفوذ و يا از آن عبور نمايد؛ زيرا هيچ فاصله ای برای عبور باقی نخواهد ماند

  . خصوصيت را فقط در هستی ميتوان جستجو کرد
  اما چرا در يکزمان هم سريعترين و هم ساکن ترين؟

حرکت اخذ موقعيت های مختلف در فواصل .  باالثر حرکت مفهوم ميشودسرعت نسبت فاصله و زمان است که
  .سريعترين سرعت حضور يک جسم در کوچکترين واحد زمانی در همه جاست. مختلف است

  .  دانشمندان تا کنوان فقط شکل واحدی از سرعت را معرفی نموده اند
  : نمايم در اينجا ميخواهم دو نوع سرعت با اثرات متفاوت از هم را معرفی

اينکه ميگويم شکل نوع سرعت، در حقيقت همان شکل حرکت است؛ زيرا سرعت حرکت است و شکل سرعت تابع 
  .  شکل حرکت جسم در فواصل و مکانهای مختلف ميباشد
  :به صورت عموم دو شکل متفاوت حرکت وجود دارند 

  ـ حرکت مرکز گريز
  ـ حرکت مرکز گرا

بلکه زمان در هر جهت جاريست و اين امر . ارد که بتوان از آن سبقت جستبايد دانست که زمان جهت مشخصی ند
زمان برهمه جيز . از تقرب سرعت زمان با سرعت هستی ناشی ميشود، با اين تفاوت که هستی بر زمان مقدم است

ان زمان از اينکه در همه جاست، فاصله مي. ميگذزد جز به هستی و خودش و به همين دليل زمان در همه جا جاريست
همه . عدم شناخت گذشته و آينده منطقًا به مفهوم عدم شناخت فاصله است. وجود ندارد و گذشته و آينده را نمی شناسد

جا بودن زمان در يکوقت و فقدان فاصله نزد آن موجب ميشود تا زمان جهت مشخصی نداشته باشد که ما فقط در 
ت کمائی نمائيم؛ بلکه حرکت در هر جهتی که باشد، در حرکت با سرعت متفاوت در آن جهت خاص، زمان متفاو

  . تناسب با سرعت، صرفنظر از شکل آن، کمائی مدت را موجب ميشود
با اين تفاوت که در سرعت با حرکت مرکز گريز فقط مدت و در سرعت با حرکت مرکز گرا زمان کمائی و همراه با 

عث کسب مکانهای مختلف در فواصل مختلف توسط آن جرم جسم نيز بزرگ ميشود؛ زيرا سرعت مرکز گريز با
 اين حرکت را ميتوان شبها در حرکت شهاب های ثاقب مالحظه ۀنتيج. جسم گرديده و مکررًا آنرا از دست ميدهد

 ديگر حرکت ميکند، خود ۀشهاب ثاقب که با کسب سرعتی قرين به سرعت نور از يک نقطه در آسمان به نقط. کرد
 اخير ۀ اخير که از سرعت آن کاسته ميشود، يا بکلی محو ميشود و يا جرم آن در نقطۀ در نقطبه انرژی تبديل شده و
پس جاودانگی يعنی اخذ سرعت اليتناهی با حرکت مرکز گرا نه .  آغازين داشت، کوچکتر استۀاز جرمی که در نقط

  . مرکز گريز
 اليتناهی ۀب نمايد، جرم آن نيز به گونزمانيکه جسمی و يا موجودی با حرکت مرکز گرا سرعت اليتناهی را کس

بدينگونه ميتوان . لهذا در يک زمان در همه جا حضور می يابد و چنين حضوری عين سکون است. بزرگ ميشود
  . گفت که هستی و زمان سريعترين، ساکن ترين و ثابت ترين هايند با اين تفاوت که وجود اولی بر دومی مقدم است

 شمسی ما ۀ تذکر يافت، ديگر سوال امکان و يا عدم امکان وجود هستی در خارج از منظومبا توجه به آنچه در باال
 . سواليست بی مورد

 تاريک و متباقی ساير مواد شناخته شده معرفی ميدارد و اين ۀ فيصد ماد٩٠علم فيزيک نجومی جهان را متشکل از 
د و ذراتی در حال شکل گيری متداوم در جهانی علم فيزيک و کيمياست که تجربتًا ما را به جهانی متشکل از موا

  . متيقن ميسازد که ما جزئی از آنيم
از جانب ديگر اين هستی است که همه را در بر ميگيرد و بر همه طوری ميگذرد که هيچ چيزی نميتواند از آن فرار 

  .  نمايد
مان تلويحًا از جهان و هستی ای سخن  تصويری از جهان در حال آماس و انبساط توام با زۀتيوری بيگ بانگ با ارائ
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  . ميگويد که جزئی از عدم است؛ يعنی هستی را در دل عدم معرفی ميکند
هيچ علمی .  کامًال علمی باشد، يک سؤال فلسفيستۀ جهان و هستی ای معين و يا اليتناهی بيش از آنکه يک مسالۀمسال

يست؛ زيرا مطابق به علم فيزيک، هيچ چيزی و يا اعم از رياضی و فيزيک قادر به شناخت و پذيرش اليتناهی ن
اين در حاليست که انشتين خود از شش ُبعد . موجودی خارج از چهار ُبعد شناخته شده نميتواند وجود واقعی کسب نمايد

به همينگونه رياضی وجود چيزی را خارج از چوکات اعداد . ديگريکه تا هنوز ناشناخته مانده اند حرف ميزند
  .نميپذيرد

 آنرا نميتوانيم تعيين نمائيم، انتخاب ديگری نخواهيم داشت جز ۀمگر تا زمانيکه ما محاط به هستی ای ميباشيم که انداز
 ۀ تنگاتنگ ميان علم و فلسفه، علم مجموعۀباوجود رابط. اين منطق بيشتر فلسفی است تا علمی. پذيرش اليتناهی

  . منطقيستۀ بکارگيری اين معلومات به شيوۀفلسفه وسيلمعلوماتيست که در اثر تحقيقات بدست آمده اند و 
در حاليکه فلسفه حقيقت را جستجو نموده تالش مينمايد تا آنرا . علم به حقيقتی ميرسد بدون آنکه آنرا جستجو نمايد

 اعتقاد علم حرکت است و فلسفه شک و. درک و توضيح نمايد و اعتقاد تالش دارد تا آنرا به ما بقبوالند و تحميل نمايد
خوشبختانه تا هنوز . پرواضح است که راسخ ترين اعتقاد، اعتقاد به حقيقتيست که علمًا به اثبات رسيده است. سکون

  . حقايق علمًا به اثبات نرسيده اند و الی انسان خود را در سکون مطلق ميافتۀهم
از چوکات آنها را نيز در خود نمی از اينکه انسان محاط به جهان و هستی است و نه محيط به آندو و توان خروج 

بيند، انتخاب ديگری برايش باقی نميماند جز پذيرش وجود اليتناهی و به همين دليل علم رياضی اليتناهی را منحيث 
  .مفهوم پذيرفته است

  .بسيارند کسانيکه با عدم پذيرش وجود اليتناهی، وجود صفر را ميپذيرند
  .د؛ مانند موج که در وجود آب معين ميشودهر عرض به اساس وجود جوهرش معين ميشو

. هر جسم و يا موجود بنا بر چهار ُبعد شناخته شده تشخيص و در ارتباط با جوهريکه محاط بر اوست معين ميشود
بدين مفهوم که هرگاه عرضی از چوکات عرض خويش برون آيد، صفت عرض بودن نسبت به جوهر خود را از 

  .چراغ عالمی گل ميشود بيدل از اين باد تند ۀپذير نيست و به گفتدست ميدهد و چنين امری امکان 
زيرا . بنابر اين، اگر اليتناهی وجود نميداشت، معينی وجود نميداشت. پس هر جوهر بر عرض خويش اليتناهيست

ستی ه. هيچ عرض قابليت اليتناهی بودن به خويش را ندارد و هيچ موجود معينی نميتواند بر خويش اليتناهی باشد
  .بناًء تنها هستی جوهر خالص است. يگانه نا معينيست که بر خويش معين است

هر موجود يا .   هستی با سرعت و خصوصيت اليتناهی در يکزمان در همه جا حضور دارد و جاودانه ماندگار است
يتناهی تمام ابعاد جسمی که خصوصيت اليتناهی بودن را کسب نمايد، جاودانه ميماند و زمان بر آن نمگذرد؛ زيرا ال

منجمله زمان را در خود جا داده است و هرگاه اليتناهی را در چوکات ابعاد قرار دهيم خصوصيت اليتناهی بودن 
  .خويش را از دست ميدهد

  : ذيل ميرسيم ۀاگر تيوری بگ بانگ را مورد مطالعه و تحليل قرار دهيم، باالخره به نتيج
  صفر = جهان - هستی

   استهستی عين جهان
 . پس هستی جزء معينيست که در دل عدم الیتناهی قرار دارد

  
 . در حاليکه با يک ديد فلسفی در ميابيم که عدم منحيث مفهوم جزېيست از هستی

عدم . اگر جيزی وجود نميداشت، عدم آن مفهومی نداشت. بناًء وجود آن چيز بر عدم آن تقدم دارد. عدم نبود چيزيست
وجود  نور بر سايه تقدم دارد؛ .  نبود نور استۀسايه نتيج. د جسمی و يا موجودی کسب ميکندمفهوم خويش را از وجو

 ۀباوجود آن، عدم نور در يک نقط. زيرا اگر نوری نميبود، سايه ای مفهوم نميشد؛ يعنی عدم کسب مفهوم نميکرد
 . مشخص به بيانگر عدم مطلق آن نيست

هستی ايکه حتی از عدم نسبی آن نيز نميتوان .  هستی اثبات مينمايداين مطلب جزئی بودن عدم را در مقايسه با
 . صحبت کرد

  :بنابر اين 
  

  هستی الیتناهی = جهان - هستی الیتناهی
  هستی عين جهان نيست

  پس جهان همچون عدم طوری جزئی از هستی اند که اولی موجود و دومی مفهوم است
  

جود فراگير در هرجاست، حتی در خارج از جهانيکه ما جزئی از  موۀبا در نظرداشت اين مطلب که هستی به مثاب
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 . ما سؤاليست بی موردۀآنيم، سؤال امکان وجود و يا عدم امکان وجود هستی در خارج از منظوم
 : ذيل ميتوان ترتيب نمود تا مفهوم گردد ۀسؤال را به دوگون

   ما وجود دارد؟ۀـ آيا زندگی در خارج از منظوم
  نده ای چون زمينی ها در ساير منظومه ها و کهکشانها وجود دارند؟ـ آيا موجودات ز

اگر تيوری انبساط جهان را طوريکه تيوری بيگ بانگ مطرح مينمايد در نظر بگيريم و هستی را عين جهان تصور 
 خواهد  ديگری نداريم جز اينکه عدم را بزرگتر از هستی تلقی کنيم؛ زيرا اين جهان در دل عدم انبساطۀنمائيم، را

دليلی را که ميتوان به اين ادعا آورد، ُعمر بروتون هاست؛ زيرا دانشمندان تثبيت . در حاليکه چنين نميتواند باشد. کرد
 مرتبه بيشتر از عمر جهان ماست و اين مطلب به ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠نموده اند که عمر پروتونها 

  . مفهوم آنست که هستی قبل از جهان وجود داشته است
 

زمانيکه صاحب اين قلم مضمونی را نوشت که محتوی آنرا حضور هستی در همه جا و قدامت آن نسبت به عدم 
تشکيل ميداد، يکی از دانشمندان فرانسوی که بدون شک يکی از طرفداران و مدافعين تيوری بيگ بانگ نيز ميباشد، 

  :لم ميل کرد پس از خوانش مضمون، جواب مختصری به ترتيب ذيل به آدرس صاحب ق
 

  صفر = جهان - هستی
  . ولی خيلی مضحک است اگر گفته شود هستی در دل عدم قرار دارد

  
 . او خود در همان سطر اول قرار داشتن هستی را در دل عدم پذيرفته بود 

گ  حاصله از تحليل تيوری بيگ بانۀصاحب اين قلم در مضمون خويش از قرار داشتن هستی در دل عدم منحيث نتيج
ـ که تفصيل آن در مبحث بعدی تحت عنوان تيوری بيگ بانگ خواهد آمد ـ صحبت ميکرد که خود آنرا نمی پيرفت، 

  : عزيز ميگذرد ۀ قسمتی از آن ذيًال از ديد خوانندۀبه جواب آن دانشمند سطوری را نوشت که ترجم
 

  !دانشمند محترم 
 . سيم نموده تصور نمائيد که دايره جهانيست که ما جزئی از آنيم سانتی متر روی ورقی تر١٠لطفًا دايره ای به قطر 

هر انسان عاقلی که به اين دايره که ما آنرا جهان خوانده ايم نگاه کند، در مورد آنچه که در خارج از دايره قرار دارد 
 عدم مطلق ميتواند اين هيچ چه مفهومی را جز. خواهد پرسيد و ما جواب ديگری نخواهيم داشت جز اينکه بگوئيم هيچ

 افاده نمايد؟
از جانب ديگر اين من نيستم که اين نظر محدويت هستی بر عدم را مطرح و از آن دفاع ميکنم؛ بلکه اين نتيجه از 

 . تحليل تيوری بيگ بانگ استنتاج ميشود
  طرفداران تيوری بيگ باگ چه ميگويند؟

اين تيوری به دليل زيرين . را تشکيل داده اند، صحبت ميکنندآنها از انفجار و پراگنده شدن مواديکه اساس جهان ما  
 :ميخواهد به ما بقبوالند که هستی جزئيست از عدم مطلق 

ـ مکان و يا فضائی را که جهان در اثر بيگ بانگ تصرف نموده است، اگر هستی را غير از جهان ندانيم، ساحه 
 . ايست مربوط به عدم مطلق

 روزی همين جهانی در حال انبساط با زمان به خود ميپيچد ـ بيگ برانچ ـ بناًء فضا و ـ مطابق به تيوری بيگ بانگ
 . مکانی را که جهان از دست ميدهد، عدم مطلق را تشکيل خواهد داد

 . پس در همه حال؛ چه انبساط و چه انقباض، جهان ما منحيث معينی در دی عدم غير معين قرار دارد 
بيگ بانگ ـ جهان نسبت به عدمی که آنرا احاطه نموده است، معين است و اط اينکه از اينکه ـ مطابق به تيوری 

هستی عين جهان است، بناًء هستی نقطه ايست در دل عدم و اگر طور ديگری گفته شود، هستی جزئيست از عدم 
 . مطلق

يتناهی و عدم هستی ال.  عرضی از عدمۀهستی ايرا که من از آن صحبت نيکنم هستی ايست جوهری نه به مثاب
     ...."بناًء هستی در جارج از جهان ما نيز وجود دارد. جهان ما عرضيست از هستی جوهری. مفهوميست اعتباری

  
 ادامه دارد

 
  
  
  


