
  62شماره پياپى  دوم، هشمار، شانزدهمسال  :قم پژوهشى دانشگاه - علمىفصلنامهٴ 

)58-31صفحات ( شناسي جديد  بررسي تناهي يا عدم تناهي عالم طبيعت از منظر فلسفه و كيهان  

 

  شناسى جديد  بررسى تناهى يا عدم تناهى عالم طبيعت از منظر فلسفه و كيهان

*شهركى اّهللاٰ دانش حبيب
 

** اّهللاٰ رزمى حبيب   

***ايمان باغبانى
 

 چكيده

اعـم از دانشـمندان، (موضوع متناهى يا نامتنـاهى بـودن عـالم طبيعـت از ديربـاز عالقـه همگـان 

ل بـه آن يفصـتو گرچـه، بـه خصـوص در فلسـفه، بـه را برانگيخته ) فيلسوفان، و حتى عموم مردم

گونه كه در اين مقاله خواهيم ديد پـرداختن بـه ايـن موضـوع بـا توجـه بـه  پرداخته شده، اما همان

و   نجـومى(شناسيم و بر اساس شـناخت فيزيكـى   تر رياضى و هندسى كه اكنون مى ی عميقها نگاه

در ايـن . رسـد تری كه به شكل جديد در دسترس قـرار دارد، الزم بـه نظـر مى وسيع) شناسى  كيهان

شناسى جديـد،   مقدماتى از عناوين و اصطالحات الزم و مختصری از علم كيهانطرح پس از  ،مقاله

و بررسـى  بـه كنيم و مـىمطرح  ،اند كه قائل به تناهى عالم طبيعت بودهرا ور اكثر فالسفه ادله مشه

الوجود است و  اين نگرانى كه به هر حال عالم طبيعت يك مخلوق ممكن.پردازيم مىاين داليل نقد 

د كه اگر اين عدم تناهى در يك يـا چنـ ،تواند نامتناهى باشد با استدالل رياضى قابل رفع است نمى

. كردرا در عالم با ابعاد بيشتر محصور   توان چنين عالمى كه همواره مى چرا ؛بعد باشد مشكلى نيست

كـه  ،انفجار بزرگ »نقطه«شناسى و مواردی مانند انبساط عالم و   مدل استاندارد كيهان خصوصدر 

شـده كـه موضـوع بـه ايـن سـادگى  طرحنيز توضيحاتى  ،در ظاهر دال بر متناهى بودن عالم است

نيست و در شرايط فعلى شاهد و دليل متقنى بر متناهى بودن كيهان نـداريم و بهتـر اسـت منتظـر 

شده در رياضيات كه  البته، با توجه به يك حالت شناخته. كشفيات و اطالعات رصدی جديدتر باشيم

جهان طبيعى قابـل تصـور اسـت كران ولى متناهى داشت، اين حالت نيز برای  توان مجموعه بى مى

  .در عين حال متناهى باشدو كه كيهان مرز و كرانى نداشته باشد 

 .شناسى، انبساط عالم نامتناهى، كيهان ،عالم طبيعت، متناهى :ها واژهكليد

                                                 
 .استاديار گروه فلسفه دانشگاه قم* 

 .دانشگاه قمدانشيار گروه فيزيك ** 
 .دانشگاه قم ،آموخته كارشناسى ارشد گروه فلسفه دانش*** 
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  پيشينه موضوع. 1

. متناهى بودن ابعاد عالم معتقد بودند فالسفه قديم افرادی مانند ذيمقراطيس و ارسطو به انيدر م

بـه تبـع ... هادی سبزواری و صدرا، حاج مالمال، سهروردیسينا،  مانند ابن مسلمان اكثر فيلسوفان

بودند جهان هستى از نظر ُبعد و اندازه متناهى اسـت، ولـى حكيمـان معتقد ارسطو و ذيمقراطيس 

البتـه . دانند و معتقدند از نظر عقلى دليلى بـر تنـاهى ابعـاد نـداريم معاصر آن داليل را كافى نمى

 امكان اقامه دليل بـر نامتنـاهى بـودن در خصوصحكيمان معاصر پس از رد داليل تناهى ابعاد، 

 تعالى و با توجه بـه برخى با توجه به غيرمتناهى بودن ذات باری. اختالف نظر دارند جسمانىعالم 

اّما عده.عالم جسمانى از نظر ُبعد بايد غيرمتناهى باشد معتقدند، قانون سنخيت بين علت و معلول

 توان دليلـى اقامـه كـرد برای نامتناهى بودن عالم جسمانى نيز نمىمعتقدند ای ديگر از حكيمان 

اسـت اين موضوع مبتنى بر طبيعيـات فلسـفه  دربارهشده  سفانه، اكثر بلكه تمام كارهای انجامأمت.

  .قديم است تئكه بر اساس مبانى طبيعيات، رياضيات، و هي

عالم طبيعـت مرتبـه نازلـه مقـام واحـديت حـق اسـت و هـر  ،رفاطبق نظر همه فالسفه و ع

  شخصى به هر اندازه كه اين عالم را بشناسد به همان مقدار توانسته است خود را به مرتبه علمـى

دليل اينكه اكثـر فالسـفه ابعـاد عـالم را  .و عين ثابته عالم كه روح و جان اين عالم است برساند

گويند الزمه عدم تناهى ابعاد عالم، وجود امور مترتبه غيرمتناهيه  ىدانند اين است كه م متناهى مى

ميان امور غيرمتناهى، ترتب هم هسـت، حـال يـا ترتـب  گاهىولى . مجتمعه در زمان واحد است

ها كه  يا ترتب عقلى مثل علت و معلول، های زنجير كه يكى قبل از ديگری است حسى مثل دانه

اين فالسفه معتقدند وجود امور غيرمتناهيه مترتبـه مجتمعـه . ديكى بر ديگری به نحوی تقدم دار

در زمان واحد محال است، اعم از آنكه ترتب ميان آنهـا ترتـب علّـى و معلـولى باشـد يـا ترتـب 

آن وقت يكى از مواردی كه امور غيرمتناهى محال است آنجاست كـه علـل و . غيرعلّى و معلولى

  ).504: 1380زاده آملى،  حسن( احد داشته باشيممعلوالت غيرمتناهيه مجتمعه در زمان و

  عناوين و اصطالحات رخىمعرفى ب. 2

دهيم و از توضـيح  قبل از ورود به بحث اصلى دو اصطالح به كار رفته در اين مقاله را توضيح مى

به فرهنگ اصطالحات فلسفى و منابع كنيم و خوانندگان را  درباره ساير اصطالحات خودداری مى

  . دهيم مرتبط با اين بحث ارجاع مىمرتبط رياضى و هندسى 
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 .ی عالم خاص است كه مجموعه موجودات عالم مادی اسـتادر اين پژوهش به معن »معالَ «

نيز » نهايت بى«اصطالح  .)455: 1366، صليبا( ددارنشكل، حجم و اندازه ، موجودات در اين عالم

بدين صورت كه يـك . ابعاد جسم است بارهدرا نهايت به يك معن بى. داردبير متفاوتى اتعمعانى و 

. به جلو و عقـب داشـته باشـد تواند حركت رو ُبعدی، فقط مى  ُبعدی در يك فضای يك  موجود يك

موجـود . فضای دوُبعدی همان صفحه است كه شامل دو مشخصه هندسى طول و عـرض اسـت

تواند به طرف راست و  عالوه بر حركت رو به جلو و عقب مى ،ُبعدی  برخالف موجود يك ،دوُبعدی

ُبعـدی   فضـای سـه. حركـت كنـد) نه لزومـًا مسـتقيم(ای و روی هر مسيری  هر زاويه چپ نيز با

كنيم كه شامل سه مشخصه طـول، عـرض و  همان فضايى است كه در آن زندگى مى) اقليدسى(

توانـد  يك موجـود دوُبعـدی معنـا نـدارد و نمى كه مفهوم باال و پايين برای  حالى در ،ارتفاع است

ُبعدی، ضمن حركت رو بـه جلـو و  حركت رو به باال يا رو به پايين داشته باشد؛ اما يك موجود سه

  . تواند در جهت باال و پايين نيز حركت كند عقب و رو به راست و چپ، مى

ه نقص و ناتوانى خود در حركت رو بـه بـاال و پـايين بايد توجه كرد كه موجود دوُبعدی متوج

همچنـان كـه . دارد امعنـ به بـاال ُبعدی ؛ زيرا اساسًا حركت رو به باال و پايين در فضای سهيستن

 اُبعدی خود، تصّور حركت غير از حركت مادی و معمـول معنـ ُبعدی در فضای سه برای موجود سه

. شـان كـرد شيدن يك دايره حول آنها، محصـور و زندانىتوان با ك موجودات دوُبعدی را مى. ندارد

توانند  توانند چيزهايى را از نگاه همنوعان خود كتمان كنند؛ ولى نمى كه اين موجودات مى  درحالى

ُبعدی به انحـای مختلـف  دارند؛ زيرا موجودات سه  ُبعدی پنهان نگه چيزی را از نگاه موجودات سه

توانـد يكـى از  ُبعـدی مى موجود سه، مثال رایب. عدی دخالت كنندتوانند در عالم موجودات دوبُ  مى

ها  و از عـالم دوُبعـدی دكشـببه بيـرون  ،ها را كه در داخل دايره محصور و زندانى هستند دوُبعدی

العاده و معجزه به نظر خواهد رسيد،  اين كار برای همنوعان موجود دوُبعدی امری خارق. خارج كند

موضوع اين است كه اين كار . ُبعدی امری بديهى و عادی خواهد بود ود سهكه برای موج  حالى در

به چشم همنوعان دوُبعدی چگونه ديده خواهد  )ُبعدی ها به وسيله موجود سه دوُبعدی كردنخارج (

شده از نگاه همنوعان آن غيب  و موجود خارج است ای شد؟ بايد گفت كه اين كار به صورت لحظه

درست مثـل . آسا خواهد بود ای، معجزه بخواهد برگردانده شود، آن هم لحظه شود و اگر دوباره مى

  . به حالت دوُبعدی) ُبعدی سه(باز شدن يك مكعب 

كه بايد تذكر داد اين است كه اگرچه موجودات دوُبعـدی خـود را در فضـای  موضوع ديگری

ُبعدی فضـای آنهـا  ولى از نگاه يك موجود سه ،كنند دوُبعدی، در يك فضای نامحدود احساس مى
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موجـودات  خصـوصتـوان در  كـه مى همچنين موضوع ديگری. بعدی است محاط در فضای سه

هندسه  شرفتهيپ های دوُبعدی و فضای آنها مطرح كرد، بحث انحنای فضاست كه مرتبط با نظريه

فرض كنيد تعدادی از موجودات دوُبعدی را روی صفحه كاغـذی بريـزيم و . و فيزيك جديد است

ايـن كـار بـرای آنهـا خيلـى ). يا حتى آن را مچالـه كنـيم(كاغذ را انحنا و تاب دهيم  صفحهاين 

اند و فضای  كوچكى از فضای خودشان را اشغال كردهبسيار محسوس نخواهد بود چون آنها محل 

خورده و مچالـه   كنند و مشكل است كه قبول كنند عالم آنها پيچ خود را به طور موضعى حس مى

) تخت و صـاف(فضای دوُبعدی آنها از ديد خود آنها هميشه اقليدسى  ،ه عبارت ديگرب. شده است

ُبعدی فضا به طور موضعى اقليدسى ولى به طـور سراسـری  كه برای موجودات سه  حالى است، در

موجـودات مـورد در . پذيرنـد ها اين موضـوع را بـه طـور بـديهى مى نااقليدسى است و سه ُبعدی

ماننـد رابطـه موجـودات دوُبعـدی و نيز وضعيتى هم  بای و نحوه ارتباط آنها ُبعدی و چهارُبعد سه

كه اين فضـا   حالى در ،نهايت باشد تواند بى كه از ديد موجود دوُبعدی فضا مىوجود دارد ُبعدی  سه

  . ُبعدی محدود است برای موجود سه

نهايت باشد ولى همـين  بىتواند  مىكنيم  ُبعدی كه ما در آن زندگى مى اين عالم سه بنابراين،

 .باشـد) محاط در عوالم با تعداد ابعاد بيشـتر(با ابعاد بيشتر محدود   نهايت در مقابل عالمى عالم بى

كـه در آن اسـت ُبعـدی  عالم مادی سـه تناهى و عدم تناهى بارههدف ما در اين تحقيق بحث در

  .ت كه در باال ذكر شداسى يبه معنا ن مقالههم در اي» نهايت بى« كلمهو  كنيم زندگى مى

افـق (عناوين ديگـر  رخىشناسى جديد و ب مروری كوتاه و گزينشى بر كيهان. 3

  )ذره و مرگ حرارتى

) افق ذره و مرگ حرارتى(به موضوع انبساط عالم، و بعضى عناوين ديگر  اختصاردر اين بخش به 

  .پردازيم كه در ارتباط با تناهى يا عدم تناهى عالم هستند مى

، با استفاده از سه ُبعد طول، عرض )سال قبل از ميالد 300حدود (اقليدس، رياضيدان يونانى، 

 به دستتعريفى كه نيوتن، فيزيكدان و رياضيدان انگليسى، از جهان . و ارتفاع، فضا را تعريف كرد

و فضايى اليتناهى كه با اسـتفاده از سـه ُبعـد طـول، عـرض . داد، مطابق با نظريات اقليدس بود

كـه  ،طبق پارادوكس ُالبر. اّما نظريه فضای اليتناهى عاری از مشكل نيست. شد ارتفاع تعريف مى

شده، اگر ستارگان به يك شـكل در   گرفته) 1840-1758(شناس آلمانى، ويلهلم ُالبر  از نام ستاره

يـزی در اگر چ. ای وجود خواهد داشت جهات ستاره  تمام فضای اليتناهى پراكنده شوند، در تمامى
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مسير ستارگان دوردست قرار نگيرد تمام آسمان درخشندگى خورشيد را خواهد داشـت و بنـابراين 

 . روشن است كه عمًال چنين نيست شب هم برای ما كامالً 

وی . مشكل نظريه نيـوتن را حـل كـرد 1915نظريه نسبيت عام در  مطرح كردنينشتين، با ا

يك جهان دوُبعدی . (است) كران بى(دود اّما نامحصور نشان داد كه فضا و ماده موجود در آن، مح

به شكل سطح يك كره را تصور كنيد، اين جهان محدود خواهد بـود اّمـا هـيچ لبـه يـا حصـاری 

  ). نخواهد داشت

 انبساط عالم و اصطالح انفجار بزرگ  .1. 3

، بـه عمـل شناس آمريكايى ، ستاره)1953-1889(هابل   نظريه انبساط جهان با كشفى كه ادوين

شـدن نظريـه انفجـار بـزرگ  هابل باعـث مطرح  اين كشف. )Hubble, 1929( آورد، شكل گرفت

ها در حال حركت و دور شدن از هـم  او دريافت كه كهكشان. )1369هاوكينگ، ( شد) بنگ  بيگ(

تـر حركـت   های نزديك تر از كهكشان های دورتر، سريع همچنين متوجه شد كه كهكشان. هستند

، دانشمند بلژيكى، اعالم كرد كه عامل ايـن )1966-1894(، ژرژ لِمتر ميالدی 1931در . كنند مى

اتم اوليـه يـك ماهيـت (خودی آن چيزی است كه او اتم اوليه ناميده است  انبساط، تجزيه خودبه

 ).تمام ماده و انرژی موجود در جهان است رندهيتنهاست كه دربرگ

اولين بار كلمـه . انفجار بزرگ نبود هيبه پذيرفتن نظر شناس انگليسى، حاضر فرد هويل، ستاره

راديـويى بـه كـار  ای را همين شخص برای به تمسخر گرفتن اين نظريه در برنامه» بنگ  بيگ«

اعالم كرد كـه جهـان در  1948شناسى بود و در  در عوض او معتقد به يك اصل كامل ستاره. برد

تر، جهـان دارای  به عبـارت خالصـه. رسدببه نظر د بايد يكسان وده شوهر زمان و مكانى كه آزم

طبق نظر هويل، بـه وجـود آمـدن مـداوم مـاده در . Bondi and Gold,1948)( حالتى پايدار است

سرعت به ( كند حالت پايای آن را حفظ مى ،سرتاسر فضا باعث ايجاد توازن در انبساط جهان شده

سال است به قدری كند است  20ر در هر وجود آمدن ماده كه حدود يك اتم هيدروژن در يك ليت

های جهـان پايـدار و انفجـار  بـين نظريـه. )Hoyle, 1948( )مشاهده در آزمايشگاه نيست كه قابل

های  حالت پايا، اندازه و چگـالى كهكشـان هيمثًال طبق نظر. بزرگ چند تفاوت اساسى وجود دارد

انفجار بـزرگ، انـدازه و چگـالى  هياّما طبق نظر ؛يكسان باشد دجديد و قديم در سراسر جهان باي

  .شان افزايش يابد مطابق با ميزان فاصله دى از كيهان كه از ما دورند، باييها بخش
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شود كيهان در حال انبساط اسـت بـه ايـن  طور تصور شود كه اينكه گفته مى ممكن است اين

ديگری قرار داشته باشـد  ست كه فضای كيهانى كه در حال بزرگ شدن است بايد در فضایامعن

گوييم يك ميله آهنى منبسط شـده اسـت ايـن  كه بتواند بزرگ شود؛ مانند اينكه زمانى كه ما مى

كيهان بدين صورت  خصوصولى در . شود ميله در فضايى قرار دارد و ميله در آن فضا منبسط مى

بلكـه بـر اسـاس نيست كه فضايى وجود داشته باشد كه كيهان در آن در حال بزرگ شدن باشد 

انـرژی سـاخته  -زمـان بـا مـاده -فضا ،شناسى جديد است كه پشتوانه كيهان ،نظريه نسبيت عام

انرژی در يك پيكره ثابت و مستقل به نـام  -شناسى نيوتنى نيست كه ماده شود و مانند كيهان مى

 ین آنكه اجزاشوند بدو تر مى ها هستند كه بزرگ در واقع اين مقياس. زمان قرار داشته باشد -فضا

بلكه كل كيهان با افزايش  ،كيهان به شكل جزئى كشيده شوند و به اصالح معمولى منبسط شوند

  .مقياس در حال انبساط است) عامل(پارامتری به نام فاكتور 

 افق ذره  .2. 3

ديگری است كه در دوره كنونى ی ها و اجزا شامل كهكشانپذير  شناسى، جهان مشاهده در كيهان

شده از آنهـا،  اين اشيا اين است كه نور ساطع پذيری دليل مشاهده .را مشاهده كنيمآنها يم توان مى

. )1380هوگان، ( از لحظه آغاز انبساط كيهان تا كنون، زمان كافى برای رسيدن به ما داشته است

فاصـله تـا  ،)های بـزرگ همگن و همسانگرد بودن عالم در مقياس(شناسى   بر اساس اصل كيهان

جهات يكى است، يعنى بـدون توجـه بـه شـكل كلـى  تقريبًا در همهپذير  های جهان مشاهده لبه

هـر . گيـرد يك حجم كروی است كه ناظر در مركز آن قرار مى) مانند(پذير  جهان، جهان مشاهده

پذير  خودش است كه ممكن است با جهان مشـاهدهپذير  ای در جهان دارای جهان مشاهده منطقه

هـای افـق  همچنـين بـه نام(افـق ذّره . يـا نداشـته باشـد پوشـانى داشـته هـمبه مركزيت زمين 

ای اسـت كـه ذرات  ، بيشـترين فاصـله)شود شناسى، افق نور و افق نور كيهانى شناخته مى كيهان

اين فاصله مرز ميـان . اند در طول عمر جهان، آن فاصله را به سوی ناظر پيموده باشند توانسته مى

رو اين فاصله در زمان كنونى،  از اين .دهد جهان را نمايش مى ناپذير اهدهو مش پذير بخش مشاهده

هـا و اهميـت يـك افـق  وجـود، ويژگى. دكنـ امروزی را مشـخص مـىپذير  اندازه جهان مشاهده

افـق «بـا  »افـق ذره«اصـطالح . شناسى مورد بحـث بسـتگى دارد شناسى به مدل كيهان كيهان

تـرين  ا افق رويداد كيهانى در اين اسـت كـه افـق ذّره بزرگفرق افق ذره ب .تفاوت دارد »كيهانى

كـه  است كه تا يك زمان مشخص نور ممكن است از آن به ناظر رسيده باشد، در حالى ای فاصله
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ست كه نور منتشرشده از آن در زمـان حـال ممكـن اسـت بـه ا ای ترين فاصله افق رويداد بزرگ

 ای از كيهـان دال بـر ذره برای هر ناظر و نقطـه واضح است كه وجود افق. ناظری در آينده برسد

محدوديت ارتباط آن ناظر با دورترين نقاط اطراف اوست كه اين به دليل محـدود بـودن حـداكثر 

  . نه دال بر متناهى بودن عالم ،است) يعنى سرعت نور(سرعت ارتباط برقرار كردن در فيزيك 

 مرگ حرارتى . 3. 3

مرگ حرارتى اسـت  هيكند قض مى تقويتو محدود نبودن عالم را  كه انبساط عالم مباحثىيكى از 

كه با اِعمال قانون دوم ترموديناميك به كـل  يكى از تعابيریكه يابد  كه بدين صورت استقرار مى

آيد اين است كه جهان در آغاز پيدايش، آنتروپى مشخصى داشـته اسـت ولـى  جهان به دست مى

كنـد كـه  اين افزايش آنتروپى تا جايى ادامـه پيـدا مى. ده استرفته افزايش پيدا كر مقدار آن رفته

و به  دهدماند و هيچ اتفاقى در آن رخ نب جهان به حالت تعادل ترموديناميكى برسد و از فعاليت باز

توضـيح . )Thomson, 1862( يند به مرگ حرارتى جهـان معـروف اسـتآاين فر. بميرداصطالح 

دو به  دهد تا هر حرارت خود را به محيط سردتر مى  ىمطلب بدين صورت است كه هر جسم گرم

حال اگر ما جهان را نامتناهى و ازلى بپنداريم بايد زمان كـافى . يك دمای مشخص و ثابت برسند

كه ايـن تعـادل  يىاز آنجا. برای كيهان وجود داشته باشد كه دمای تمام نقاط آن با هم برابر شود

پاسخ بـه ايـن اشـكال . نهايت باشد تواند بى گرمايى در كل عالم برقرار نشده است پس عالم نمى

بدين صورت است كه اين استدالل در صورتى صحيح است كه ما جهان را يك جهـان ايسـتا در 

  .ه و هستدانيم كه عالم در حال انبساط بود شناسى جديد مى  كه در كيهان  حالى نظر بگيريم، در

  تناهى عالم از منظر اكثر فالسفه.4

كه بـه ايـن را ه بيان داليل اكثر فالسفه بر تناهى عالم اشاره خواهيم كرد و اشكاالتى دامه بدر ا

  .پذيرند شود توضيح خواهيم داد و بيان خواهيم كرد كه اين داليل خدشه براهين وارد مى

  براهين تناهى ابعاد. 1. 4

ناظر به همـه جهـات عـالم جسـمانى » تناهى ابعاد عالم«عبارت جمع در  هغيبه ص »ابعاد« كلمه

يعنى مثًال از هر نقطه زمين به خط و سير مستقيم به جهتى رهسپار شويم آن خـط و سـير ؛ است

هـم  ئـىلَ كـه خَ  ى نيست چنانئلَ و ديگر مَ  شود ىو پايان دارد كه جهان طبيعت تمام م ابدي ىنفاد م
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ُبعد از نفاد عـالم جسـمانى و پايـان يـافتن ُبعـد، پرسيده شود ه تناهى ابعاد اگر از قائالن ب. نيست

كـه بـر را انـد كـه براهينـى  اّما المأل برای اين گفته. ال مأل و ال خأل :گويند پاسخ مىدر  ،چيست

دليـل اّما ال خأل را به اين . اين عالم متناهى استمعتقدند اند و  اند كامل دانسته تناهى عالم آورده

گويند ُبعد از عالم جسمانى  مىاند، لذا  اند كه خود اينان داليلى را برای امتناع خأل آورده ه كار بردهب

جماعتى از حكمای هند و شيخ ابوالبركات بغـدادی بـه عـدم كه نقل است . ال مأل و ال خأل است

ل به عدم تنـاهى زاده آملى قائ ای مانند حسن ند و در ميان علمای جديد هم عدها تناهى ابعاد قائل

و در نهايـت از انـد  كردهتنـاهى عـالم وارد  در خصـوصداليل فالسفه  رو اشكاالتى را باند  عالم

بـراهين مشـهوری كـه فالسـفه بـر  .ندا های عرفانى عدم تناهى عالم را اثبات كرده طريق بحث

 :عبارت است ازاند  تناهى عالم اقامه كرده

  برهان ُسلّم يا ُسلّمى. الف

توجـه اين برهان بيش از ساير بـراهين به در ميان براهين مذكور برای اثبات تناهى ابعاد، معموًال 

اين برهان را در متون فلسـفه اسـالمى، نخسـت . اند شده و متفكران به بررسى و نقد آن پرداخته

. كـردسينا، با تصحيح و تقرير جديدی از برهانى كه حكمای پيشين اقامه كـرده بودنـد، بيـان  ابن

شكل آن ــ بنا بـر فرضـى كـه در برهـان چون يا ُسلّم بدين جهت است كه  عنوان برهان ُسلّمى

: ايـن برهـان بـدين شـرح اسـت هيتقرير اول. است) ُسلّم(= شود ــ ترسيم شود، شبيه نردبان  مى

ه معلوم اسـت كـ. نهايت امتداد يابد كنيم از نقطه الف، دو خط مانند دو ساق مثلث تا بى فرض مى

افـزايش ) كـه بـه منزلـه وتـر اسـت(هر قدر طول اين دو ساق افزايش يابد، فاصله ميـان آن دو 

پس اگر افزايش طول آن دو ساق نهايتى نداشته باشد، ُبعـد ميـان آن دو نيـز نامتنـاهى . يابد مى

ور شده و به عبارت ديگر محص خواهد بود و چون اين ُبعد يا وتِر نامتناهى در ميان آن دو خط واقع

آيد و اين محـال اسـت، زيـرا الزمـه  و محدود ميان دو حد است، اشكال حصِر نامتناهى الزم مى

حصِر نامتناهى اين است كه متناهى باشد و اين تناقض است؛ چون امتـداد غيرمتنـاهى دو سـاق 

سـينا،  ابن( مستلزم چنين محالى است، در نتيجه وجود خود آن دو ساِق نامتناهى نيز محال اسـت

  .)2/8: 1373؛ صدرالدين شيرازی، 99، مقاله سوم، فصل هشتم ص1: 1404
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  :اند به اين برهان اشكاالتى وارد كرده

  اشكال اول

گاه خطى  هر زيرا. سلّم نيستم ،كه هر چيزی كه ميان دو خط باشد بايد متناهى باشد، اين اصل

مسلمًا متناهى است، اّما اگر خطى ميان تـو ضـلع نامتنـاهى قـرار ميان دو خط متناهى واقع شود 

كنـد كـه بـا فـرض  گيرد امكان آن هست كه خود هم نامتناهى باشد و هيچ دليلـى ايجـاب نمى

 بارهمشكل اينجاست كه در. نامتناهى بودن دو ضلع مثلث وتر مفروض نامتناهى آن متناهى باشد

در رياضـيات  ،مثـال رایب. كنيم زنيم و استدالل مى ىنهايت با تصور محدود ذهن خود حرف م بى

نهايت اسـت اّمـا ايـن  نهايت، بى در بى f(x)=2xبه شكل ساده معمول است كه حالت حدی تابع 

در  fمحصور اسـت يعنـى حالـت حـدی  h(x)=3xو  g(x)=xنهايت بين دو تابع  تابع حتى در بى

  .تر است كوچك hتر و از  بزرگ gنهايت از  بى

  دوم اشكال

بدين صورت كه ما بايد به صدق غيرمتناهى اهتمام  ،اند اشكال ديگری را بر اين برهان وارد كرده

به مثل چنـان اسـت كـه دو . اند وقتى غيرمتناهى صادق آمد حاصر و حاصرين كدام ؛داشته باشيم

اد درجـه اند و چون زاويه ميان آن دو تا به صد و هشت خطى به زاويه حاده يكديگر را تقاطع كرده

ُبعـد بـين آن دو خـط . و ديگر محيط بـه زاويـه نيسـتند شوند ىانفراج يابد آن دو خط يك خط م

ی واقعى ُبعد غيرمتناهى دقـت ابايد به معن. چنين است مفروض هم وقتى به غيرمتناهى رسيد اين
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م بام عـال ممكن نيست به جـايى برسـيم و بگـوييم اينجـا پشـت  برهان ُسلّمى یها با پله. داشت

  .)200: 1363شاهى،  ملك( چه اينكه بام ندارد ،جسمانى است

  رسىبرهان تُ  .ب

جـز  ،اسـت  استنباط شده است كه در حقيقت ترسى همـان ُسـلّمى  برهان ترسى، از برهان ُسلّمى

ی سپر ای نردبان است و ترس به معناُسلّم به معن. اينكه در نحوه اقامه دليل، از يكديگر متمايزند

اند، چون به ظاهر، هيئت آسـمان ماننـد سـپری مـدور و محـدب  گفته خاطر ترسى به اين ؛است

برهـان را چنـين تقريـر  .انـد دهيكه به اين لحاظ كه ماننـد آس اسـت آسـمان نام ، چناندينما ىم

  :اند كرده

جسم مستديری مانند ترس به شش قسم متساوی تقسيم گردد و چون سه خط 

كنند به نحوی اخراج و ترسيم گردند كه وتر هر مستقيم كه در مركز يكديگر را قطع 

گانه در ميان هر دو نصف آن سه خط قرار گيرند شش مثلث  های شش يك از قوس

االضالع و مساوی باهم به وقوع پيوندد و هر يك از زوايای مثلث دو ثلث  متساوی

خواهد بود و به اين تقسيم عالم جسمانى به شش قسم  ،يعنى شصت درجه، قائمه

كه رأس آنها مركز ترس ، ها پس هر گاه دو ضلع هر يك از مثلث. گردد ىيم متقس

به غير نهايت اخراج گردد، انفراج و بعد بين آن دو نيز غيرمتناهى خواهد بود و  ،باشد

يعنى دو ، حال اينكه مقدار آن ُبعد وتری است كه قاعده مثلث و محصور بين حاصرين

  .)496: 1380زاده آملى،  حسن(است ،ضلع مثلث

  برهان ترسى و نقد بررسى 

كه بـر   حالى در ،شده كه دارای مركزی است  ای در نظر گرفته در اين برهان عالم به صورت كره

شناسى جديد هيچ نقطه ارجح و به اصطالح مركزی در عالم نـداريم و طبـق   اساس اصول كيهان

ييـد أنيـز ايـن موضـوع تهای بزرگ و دوردست و در جهات مختلـف  رصدهای مربوط به مقياس

دانيم كه عالم در حال انبساط است و سرعت اين انبساط روز بـه روز  شود و البته اين را نيز مى مى

  .شود بيشتر مى
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  برهان ُمسامته. ج

در صورتى كه . گيريم، اين قطر، متناهى است كنيم و يك قطر آن را در نظر مى ای فرض مى كره

در اين حـال . توان يك خط نامتناهى به موازات قطر كره فرض كرد هى ممكن باشد مىُبعد نامتنا

اگـر كـره را بـه سـمت خـط . يكى قطر كره و ديگری خـط نامتنـاهى: دو خط موازی وجود دارد

نامتناهِى موازِی قطر كره حركت دهيم، در اين صورت خط قطری، از موازاِت با آن خط نامتناهى 

در صورتى كـه وجـود . اين حالت را مسامته گويند. گردد ت آن متمايل مىشود و به سم خارج مى

چون تالى فاسد اسـت، . آيد مسامته و حركت كره محال باشد خط نامتناهى محال نباشد، الزم مى

هر حـادثى . دليل بطالن تالى اين است كه مسامته، امری حادث است. پس مقّدم نيز باطل است

اگر خط مفـروض، . ه با خط نامتناهى نيز بايد نقطه اول داشته باشدپس مسامته قطر كر. اول دارد

اّمـا در ايـن خـط نامتنـاهى، نقطـه اول . متناهى باشد، اولين نقطه مسامته در رأس آن خط است

ای كه فرض شـود بـاالتر از آن نيـز نقطـه ديگـری  تواند موجود باشد، زيرا هر نقطه مسامته نمى

ان گفت مسامته هم بـا نقطـه تحتـانى اسـت و هـم بـا نقطـه تو نمى. هست چون نامتناهى است

توان گفت كه اولـين نقطـه  همچنين نمى. فوقانى، چون اولين نقطه مسامته فقط يك نقطه است

تـوان نقطـه  نيـز نمى. آيد مسامته، در نقطه تحتانى است نه در نقطه فوقانى؛ چون طفره الزم مى

وق آن باز نقطه ديگری هست و باالتر از آن نيـز تـا فوقانى را اولين نقطه مسامته دانست، چون ف

ای در اين خط نامتناهى اولين نقطـه  در اين صورت، هيچ نقطه. نهايت نقاط ديگری وجود دارد بى
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پس مسامته بدون اول خواهد بود و اين امر، به دليل حادث بودن مسامته، محـال . مسامته نيست

ركت كره محال خواهد بود، حال آنكه حركت كـره حاصل از آن، ح جهياست؛ بنابراين فرض و نت

  :1369سبزواری، ( پس خط نامتناهى محال است. شده است محال نيست، بلكه واقع

4/188.(  
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  اشكال

نياز به نقطـه اول مسـامته وقتـى  كنيمچنين فرض   جای پرسش است كه هرگاه ما دو خطى اين

خود نقطـه اول  با فـرض عـدم تنـاهى خـط مفـروض خودبـه ؛باشنددو خط متناهى  است كه هر

اشكال ديگـری كـه بـر . تواند برهان بر تناهى ابعاد باشد مسامته منتفى است و اين استدالل نمى

اند امكـان  ای در نظر گرفته شود اين است كه اگر اينان عالم را به صورت كره اين برهان وارد مى

ايم يا از دنيای بـه  فرض كنيم؛ يعنى يا از ابعاد باالتر استفاده كردهندارد خطى را خارج از اين كره 

  .ايم كه اين جای اشكال است شده خارج »متناهى«اصطالح 

  برهان موازات. د

به ايـن صـورت كـه خـط قطـری كـه مسـامت بـا خـط  ،اين برهان عكس برهان مسامته است

م از مسامته به موازات درآيد پـس مسـامته آن بايـد منقطـع شـود و يغيرمتناهى است اگر بخواه

چون نهايت مسامته، . رسد اگر مسامته نقطه پايانى نداشته باشد به موازات نمى. نهايت داشته باشد
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ای در خط غيرمتنـاهى داشـته  نهايت و انقطاع مسامته نيز بايد نقطه. موازات دو خط قطری است

چـون . ای كـه فـرض شـود در كجای خط غيرمتناهى است؟ هر نقطهآخرين نقطه مسامته . باشد

اگر متنـاهى بـود آخـرين نقطـه مسـامته نخـواهيم . فرض بر اين است كه خط غيرمتناهى است

بـه . شود و نهايت دارد، پس بايد آخرين نقطه مسامته داشت حال چون مسامته منقطع مى. داشت

همـو، ( آيـد تـوازی دو خـط محـال باشـد زم مىعالوه، اگر آخرين نقطه مسامته نداشته باشيم ال

1369 :4/188(. 

  

  
 

  

  )4-3(شكل 

 

 

  اشكال

شود با اين تفاوت كه در  همان اشكالى كه بر برهان مسامته وارد كرديم بر اين برهان نيز وارد مى

زيرا زمانى نقطه اول مسامته وجود  .برهان قبل بيان شد كه نياز به نقطه اول مسامته منتفى است

ولى اگر خط موازی دايره نامتناهى باشـد نقطـه اول مسـامته  ،خواهد داشت كه خط متناهى باشد

در برهان موازات هم نقطه آخر مسامته وقتى وجود  ،طبق مطلبى كه گفته شد.تشهم نخواهيم دا

ات ما خـط را نامتنـاهى فـرض خواهد داشت كه خط متناهى باشد و به دليل آنكه در برهان مواز

  . ايم نقطه آخر مسامته هم نخواهيم داشت كرده

  برهان تطبيق. هـ 

 شود ىاصل استدالل در برهان تطبيق به صورت قياسى استثنايى است كه به اين صورت تقرير م

اش  های متصل وجود داشته باشـد، الزمـه يا كميت، ها كه اگر سلسله غيرمتناهى از علل و معلول
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هـا و  هـای متصـل و سلسـله علت كميت ،بنـابراين. اع نقيضين است كه امری باطـل اسـتاجتم

روش تبيين اين مالزمه از اين قـرار اسـت كـه يـك سلسـله  نيتر ساده. ها متناهى هستند معلول

شده   و از طرفى كه متناهى و قطع ميكن ىشده است را فرض م  غيرمتناهى كه يك طرف آن قطع

مانده را بـا سلسـله مفـروض ديگـری كـه  حال، مقدار باقى. كنيم مىم، كم است، به تعدادی معلو

آن مقـدار را بـر مقـدار فرضـى نخسـت انطبـاق  دهيم يـا مىمشابه سلسله نخست است تطبيق 

شده است از سلسله كامل مشـابه،   دهيم؛ در اين حالت، سلسله ناقص به ميزانى كه از آن قطع مى

مانده كـه  مقدار باقى(و جزء ) سلسله پيش از تقطيع(م تساوی كل تر خواهد بود وگرنه مستلز كوتاه

 . شود كه موجب اجتماع نقيضين است مى) جزءسلسله پيشين است

كه اين تفـاوت ناشـى از  شود ىمپرسش حال . اين دو سلسله با يكديگر تفاوت دارند ،بنابراين

يعنـى مربـوط بـه طـرف . ريا طرف ديگ يا مستند به اول است، يا وسط: سه حالت دارد. كجاست

مربوط به . اند افتهيباشد؛ زيرا فرض بر اين است كه دو سلسله بر يكديگر تطبيق  تواند ىمنقطع نم

 اند وستهيپ هم های به متصل يا علت و معلول چون فرض اين است كه سلسله، كمّ  ،وسط نيز نيست

ت و هر جزء از هر يك از دو و مراتب وسط آن نيز با يكديگر مساوی بوده و بر يكديگر مترتب اس

 توانـد ىپس فقط م. سلسله، مساوی جزء متناظر سلسله مقابل بوده و به ترتيب مطابق با آن است

طرف مقابل باشد و سلسله ناقص در طرف مقابل قبل از سلسله ديگر قطـع  اين تفاوت مستند به

محـدود و متنـاهى اسـت؛ پس سلسله ناقص، محدود و متناهى است و سلسله كامل نيز . شود ىم

بر سلسله ناقص افزون است و هر گاه به مقدار محدود   به مقدار محدود و معلومى زيرا اين سلسله

  . شود ىو متناهى بر مقدار محدود و متناهى افزوده شود، مقدار حاصل نيز محدود م

 كه در فرض نامحدود بودن دو سلسله فرضـى، محـدوديت آن دو سلسـه شود ىنتيجه اين م

 ،بنـابراين. و اجتماع نامحدود بودن و محدود بودن چيزی جز اجتماع نقيضين نيسـت ديآ ىالزم م

زاده  حسـن( پيوسته نيز باطل است هم به ها و ابعاد نامحدود فرض عدم تناهى سلسله علل و معلول

  . )502: 1380آملى، 

  اشكال

توان اين سؤال را مطرح كرد و گفت كه زيـادت و نقصـان و تسـاوی از اوصـاف  در اين مورد مى

كميت و چندی محدود متناهى است و شما فرض دو خط متناهى از يك طرف حق نداريد درباره 
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آييد كه كدام يك از دو خط زائد و كدام ناقص است تا از اين پرسش  كميت نامتناهى پرسش نمى

  ).65: 1363شاهى،  ملك(كه ابعاد نامتناهى محال است  نتيجه بگيريد

خوانـده اسـت ولـى » تدليس مغالطى«آن را نوعى  ،نيز برهان تطبيق را تام ندانسته ميرداماد

، كلمات خواجه نصير و تفتازانى را نقل كرده است و از ايـن برهـان اسفاردر  صدرامال شاگرد وی

  . تآن را دفع كرده اس هایو ايراد كردهدفاع 

تـوانيم يـك امـر نامتنـاهى  شود اين است كه ما مى اشكال ديگری كه بر اين برهان وارد مى

نهايت ميـل  به سمت بى xمثًال اگر  ؛داشته باشيم كه در مقابل يك امر نامتناهى ديگر صفر باشد

همچنـين، در . شود صفر محسوب مى x2نسبت به  xنهايت ميل كند اما  هم به سمت بى x2كند، 

 x-aنهايت ميل كند،  به سمت بى xحساب جديد، اين مطلب كامًال شناخته شده است كه اگرعلم 

)a مقدار محدود دارد (با x  برابر است و تفاوتى ندارد)حالت حدی.(  

  برهان سيد سمرقندی. و

 :نقل كرده به اين صورت بيان شده است كشكولكه شيخ بهايى از سيد سمرقندی در  برهانى

خط الف ب را مشخص نموده و . كنيم غيرمتناهى الف د را رسم مى از نقطه الف خط

سپس بين نقطه ح و نقاط . كنيم االضالع الف ح ب را رسم مى مثلث متساوی

ای كه هر  كنيم به گونه غيرمتناهى مفروض در روی خط الف د، خطوطى را رسم مى

ح ب «های  اويهيك از آن خطوط، وتِر يك زاويه منفرجه خواهند بود كه آن منفرجه ز

» ح ه«وخط » ب ر«تر از  بزرگ» ح ر«خط . خواهد بود... و » ح ر د«، »ح ه ر«، »ه

حال اگر خط . تر از وتر حاده است زيرا وتر منفرجه بزرگ .خواهد بود» ب ه«تر از  بزرگ

د [و خط غيرمتناهى » ح د«بين خط ] وتر[نهايت ادامه داشته باشد انفراج  تا بى» ب د«

كه   حالى خواهد بود در] نهايت نهايت يا د تا بى ب تا بى[تر از غيرمتناهى  النىطو...] و 

های  ح د و د با نقطه[محصور بين حاصرين ] انفراج كه به نظر همان وتر است[آن 

شيخ ( ]شود های محصور نمى نهايت در متن زيرا بى .و اين محال است[است ] مفروض

  ).269: 1403بهايى، 
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  اشكال 

قياس غيرمتناهى با متناهى است و بـه عبـارت : اشكالى كه بر اين برهان وارد است اين است كه

چه در صورت صدق بعد غيرمتناهى نه اطـول و  ،انسحاب حكم متناهى بر غيرمتناهى است ،ديگر

اقصر صادق است و نه محصور بين حاصرين؛ و به همـين بيـان زيـاده و نقصـان در غيرمتنـاهى 

بام فلـك  كند و انسان را به پشـت صادق نيست تا برهان تطبيق عالم جسم و جسمانى را متناهى

يك خط يا يك خـط  نب ديگر متناهىهر چند از جا ،اطلس برساند كه بعد از آن ال خأل و ال مأل

 از دو خط، مقداری تقطيع گردد و تطبيق موهوم فرض شود چه زيادت و نقصـان از اوصـاف كـمّ 

  .اند متناهى

  برهان الم الفى. ز

در اوايـل دفتـر سـوم  و است كه از شيخ بهايى اسـت برهان ديگر بر تناهى عالم برهان الم الفى

آن به الم الفى اين است كه شكل مفروض به صـورت الم تسميه   وجه. است ذكر كرده كشكول

  .الف ال است

  

  

 ر د

 الف
 ب

 ح

 ه
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در اين حـال فـرض ) برهان خلف(اگر نامتناهى بودن ابعاد ممكن نباشد : گونه است كه برهان اين

» ب ح«و » ا ح«و دو ضـلع  )قائمـه اسـت» ا« يعنـى(الزاويه است  قائم» ا ب ح«مثلث  كنيم مى

پـيش » ـهـ«و » د«نهايـت در دو جهـت  و تـا بى» ح«كنند بر روی حـرف  همديگر را قطع مى

) ب(دهيم بـه صـورتى كـه زاويـه  حركت مى) ه ح ا(را به سمت خط ) د ه ب(حال خط . روند مى

ايـن  بايـد از حالـت حـاّده خـارج شـود و) د ه ب(به خاطر حركت خـط ) ب(تر شود، زاويه  بزرگ

الزاويه است بايـد بـه صـورت حـاّده  به دليل اينكه مثلث ما قائم) ب(چون زاويه  .غيرممكن است

 شود كه امكان ندارد دو خط ما تا بى نهايت امتداد داشته باشد پس از اين مطلب حاصل مى .باشد

  .)500: 1380زاده آملى،  حسن(

  اشكال

  :گويد آن چنين مىباره بعد از بيان اين برهان، درآملى زاده  حسن

كه امتداد  -ح ه -و -ح د -اين برهان ناتمام است زيرا امتداد غيرمتناهى هر يك از

دارد كه بعد بين آن دو غيرمتناهى باشد   است چه لزومى -ب د -و -ا ه -همان دو خط

متقابل به رأس هر يك حاده و مقدار متصل است و قابل انقسام  -ح -و دو زاويه

يعنى هر چند ، حال از اصل مقدار خود تجاوز نكند  عين است و در غيرمتناهى بالقوه

در صورت  -ب -درجه باشد در همان حد قابل انقسام غيرمتناهى بالقوه است؛ و زاويه

كه پنجم اولى اصول  است به شكل مأمونى -ح -تساوی دو ساق مثلث مساوی با

امر مذكور يكى است؛ و در صورت عدم تساوی باز حكم زاويه ب و زاويه ح در 

  ).506: همان(است

 هـ

 ح

 ب

 د ا
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  برهان عرشى. ح

اقامه كرده و آن را برهان عرشى خوانده است اين است كه  تلويحاتدر  سهروردیكه  اّما برهانى

اگر ابعاد غيرمتنـاهى باشـد حتمـًا حيثيـات آن نيـز غيرمتنـاهى اسـت و همچنـين نقـاط آن نيـز 

و هر كدام از حيثيات ديگرش يـا متنـاهى  غيرمتناهى است و هر حيثيت نامتناهى بين آن حيثيت

حال اگر بين هر حيثيت را متناهى فرض كنيم هر كدام از آنها با ديگری فـرق . است يا نامتناهى

در حيثيـاتى كـه بـر  ،شـود نتيجه آن است كه بين حيثيت، دو عدد متفاوت حاصـل نمى .كند نمى

كند حيثيات از يكـديگر  فرقى نمى. تچون نهايت داشتن معدوم اس ،كند يكديگر استغراق پيدا مى

متناهى اسـت يـا آنچـه بـين آنهاسـت  یدور باشند يا نزديك به هم باشند چون مشتمل بر اجزا

در هر صورت بين آنها متناهى است پس محل آنها يعنى تمـام حيثيـات متنـاهى . است نامتناهى

ه تناهى وجود دارد كـه است و اگر بين دو حيثيت نامتناهى باشد باز هم بين دو طرف محصورشد

  . )1/59: 1375سهروردی، ( اين محال است

  تناهى عالم بارهدر صدرامالديدگاه  .ط

های خود به بحث تناهى و عدم تناهى عالم آن چنان نپرداخته اسـت و از كـل  در كتاب اصدرمال

داليـل را اين داليلى كه بيان كرديم فقط به چند دليل بر تناهى عالم اكتفا كرده است و همه آن 

در مباحث طبيعيات فلسفه وارد نشـده و بـه آنهـا نپرداختـه وی چندان چون  .ده استكربررسى ن

بـه  .سينا و فالسفه قبل از خود بيشتر به مباحث ماوراءالطبيعه پرداختـه اسـت است و برخالف ابن

 دايـهشرح هو  اسفارهای  بحث تناهى و عدم تناهى عالم در كتاب دربارهنظر خاصى دليل همين 

از فالسفه قبل از خود كه قائل بـه تنـاهى عـالم  ،اثيريه بيان نكرده است و در اين موضوع بيشتر

  .اند پيروی كرده است بوده

دانـد  قائل به بحث اصالت وجود است و وجود را يك حقيقـت مشـكك مى صدرامالاّما چون 

خود است اقامه كنـيم و آن توان يك دليل عقلى بر اينكه عالم طبيعت محصور عالم باالتر از  مى

وجودی است و وجود هم حقيقت بسيطى است كه ذومراتـب اسـت  یاين است كه چون ُبعد امر

توان اين مطلب را بيان كرد  مى. پس ابعاد عالم جسمانى محصور در ابعاد عالم باالتر از خود است

پايين را به اضافه بيشتر  تر از خود تمام كماالت مرتبه كه هر مرتبه باالتری نسبت به مرتبه پايين

  .داز آن دار
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شناسى و   كيهان( ادله تناهى عالم بر اساس مباحث جديد علمىو نقد بررسى . 5

  )رياضيات جديد

شناسان را به  مسئله تناهى و عدم تناهى عالم از جمله موضوعاتى است كه ذهن فالسفه و كيهان

با اينكـه داليلـى از اكثـر فالسـفه را در . خود مشغول كرده و به بررسى اين مسئله واداشته است

فصول قبل برای تناهى عالم آورديم ولى اين داليل چندان قابـل دفـاع نيسـت و البتـه فالسـفه 

شـده و بـر اسـاس  تاكنون شناخته گرچه اشكاالتِ . اند وارد كردهبعدی اشكاالتى را بر اين داليل 

ای قبل بيان كرديم، در ايـن بخـش بـه ه ت قديم بر ادله تناهى عالم را در بخشئرياضيات و هي

الذكر بـر اسـاس مباحـث جديـد  ادله فوقرخى تفكر تناهى عالم و بو نقد طور خالصه به بررسى 

  :پردازيم مى )شناسى و رياضيات جديد  كيهان( علمى

  شناسى جديد متناهى بودن عالم در كيهان)نا(. 1. 5

ايـن . عالم طبيعت در حال انبساط استدهنده اين است كه  شناسان نشان كشفيات رصدی كيهان

 vشـود كـه در ايـن معادلـه  هابل است، در يك معادله سـاده خالصـه مى  مطلب كه از كشفيات

در (هابل   پارامتر dو  vضريب تناسب بين . است d سرعت ظاهری يك كهكشان از ناظر بافاصله

 v=Hdهابـل بـه صـورت   ونشود و قان نشان داده مى Hاست كه با نماد  )هابل  زمان فعل ثابت

هايى كـه دو برابـر از ديـد نـاظر  هابل اين است كه كهكشـان  ی ساده قانونامعن. شود نوشته مى

هايى كه سه برابر دورتر  دورتر هستند دو برابر سرعت دور شدنشان از ناظر بيشتر است و كهكشان

شـوند  ا از مـا دور مىه شـود كهكشـان اينكـه ديـده مى. شوند هستند با سرعتى سه برابر دور مى

شايد اين اشكال به ذهن بيايد كه مـا . آورد كه ما در مركز انبساط قرار داريم گونه به ذهن مى اين

رار بگيرد قگونه نيست بلكه هر ناظری در هر كجای اين عالم  در جايگاه خاصى قرار داريم اّما اين

شود همه نقاط عالم مربـوط  مربوط مىشود، در واقع تا جايى كه به انبساط  همه چيز از او دور مى

ای اسـت كـه ايـن  شده چگالى عـالم بـه گونـه طبق محاسباتى كه تا كنون انجام. به هم هستند

حـال اگـر . انبساط هميشه ادامه خواهد داشت و افزايش انبساط به معنای بزرگ شدن عالم است

ای  شايد عده. امه داشته باشدتوانست هميشه اد بود اين انبساط نمى اين عالم متناهى و محدود مى

اند كه اگر ما عالم را نامتناهى در نظر بگيريم اين نامتنـاهى را  پذيرفته دليلتناهى عالم را به اين 

عـالم  ،شـد داده طبـق توضـيحاتى كـه قـبالً . توان كـرد چگونه با نامتناهى بودن خدا توجيه مى

شود و همچنـين عـالم  دود محسوب مىنهايت مح نهايت در مقابل عالم دوُبعدی بى ُبعدی بى يك
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 ىنهايت امتداد داشته باشد باز عالم ُبعدی كه هر ُبعد آن تا بى نهايت نسبت به عالم سه دوُبعدی بى

نهايـت  پس تناهى يا عدم تناهى عالم را بايد با ابعاد آن سنجيد نه با بى. آيد محدود به حساب مى

نهايت داشته باشيم، مانند  توانيم يك خط بى ما مىحتى در يك ُبعد هم . بودن هر يك از ابعاد آن

  .استدر آن  »محصور«و  »تر كوچك« ،y=2x ، كه در مقايسه با خط معادلهy=x خط با معادله

كه  ای يگری كه در براهين فالسفه قابل نقد است اين است كه داليل هندسىد يكى از موارد

كـه اطالعـات جديـد   حـالى اند در قالب هندسه اقليدسـى اسـت در آنها بر تناهى عالم بيان كرده

هندسـه غيراقليدسـى مبتنى بـر كنيم  كه ما در آن زندگى مى  فيزيكى دال بر اين است كه عالمى

  .است

  نقد برهان ُسلّمىو بررسى . 2. 5

اند كه اگر از نقطـه  گونه شرح داده اند و اين ردهكه فالسفه بر تناهى عالم اقامه ك ، در برهان سلّمى

نهايت برود برای هر شخصى مشخص است  واحد دو امتداد مانند دو ساق مثلث خارج شود و تا بى

نهايـت باشـد  اگر امتداد ايـن دو سـاق بى ،كه فاصله بين اين دو ساق هم در حال زيادشدن است

كه خطى كه بين اين دو ساق قرار دارد محصـور   لىحا در ،نهايت باشد فاصله بين آنها هم بايد بى

مطلب اول . بين حاصرين است و اين نيز محال است كه يك خط نامتناهى بين دو خط قرار گيرد

 ها متناهى باشـند اينكه هيچ دليلى وجود ندارد كه اگر خطى بين اين دو ساق قرار بگيرد آن ساق

هـای  مثال. )2/8: 1373؛ صدرالدين شيرازی، 99، مقاله سوم، فصل هشتم ص1: 1404سينا،  ابن(

نهايت بـا  بى بارهمشكل اينجاست كه در. كند دار مى متعددی وجود دارد كه اين استدالل را خدشه

مثال در رياضيات به شكل ساده رای ب. كنيم زنيم و استدالل مى تصور محدود ذهن خود حرف مى

نهايت است اّمـا ايـن تـابع حتـى در  ت، بىنهاي در بى f(x)=2xمعمول است كه حالت حدی تابع 

 gنهايـت از  در بى fيعنى حالت حـدی  ؛محصور است h(x)=3xو  g(x)=xنهايت بين دو تابع  بى

  .تر است كوچك hتر و از  بزرگ

  برهان ترسى و نقد بررسى . 3. 5

شـده از  اقتباساند كه اين برهان  برهان ترسى برهان ديگری بود كه فالسفه بر تناهى عالم آورده

 ،شود وارد كرديم بر برهان ترسى وارد مى  بود و همان اشكاالتى كه بر برهان ُسلّمى  برهان ُسلّمى

 ،شده كه دارای مركـزی اسـت  ای در نظر گرفته به اضافه آنكه در اين برهان عالم به صورت كره
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الح مركزی در عـالم شناسى جديد هيچ نقطه ارجح و به اصط  كه بر اساس اصول كيهان  حالى در

های بزرگ و دوردست و در جهـات مختلـف نيـز ايـن  نداريم و طبق رصدهای مربوط به مقياس

دانيم كه عالم در حـال انبسـاط اسـت و سـرعت ايـن  شود و البته اين را نيز مى ييد مىأموضوع ت

  .شود مى روز بيشتر انبساط روزبه

  نقد برهان مسامته و موازات بررسى و . 4. 5

سه برهان ديگری است  ،كه عكس برهان مسامته است ،ُمسامته، موازات و برهان تخليص برهان

كنيم اين است كـه  هم ذكر مى دليل اينكه اين سه برهان را با. شده است كه در تناهى عالم ذكر

تقريـر . توان يك برهان در نظـر گرفـت هم ندارند و در اصل مى اين سه برهان تفاوت چندانى با

كنيم كه دارای قطر متناهى است اگـر مـا  ای را فرض مى به اين صورت است كه كرهاين برهان 

توانيم فرض كنيم يك خط متناهى بر سطح كره يـا كنـار آن بـه  بعد غيرمتناهى داشته باشيم مى

پس ما دو خط موازی داريم كه يكى همان قطر دايره است و . موازات قطر كره وجود داشته باشد

اكنون اگر كـره را بـه سـمت  .ايم ى كه بر سطح كره يا كنار آن فرض كردهديگری خط غيرمتناه

خط قطری كره به سمت خط غيرمتناهى بر سطح كره يـا كنـار آن  خط غيرمتناهى حركت دهيم

ای بـرای  شود كه اگر ما خط قطری كره را ادامه دهيم به خاطر حركت كره بايد نقطه متمايل مى

تـوانيم نقطـه  شد و چون خط موازی كره غيرمتناهى اسـت نمىتالقى اين دو خط وجود داشته با

ای كه به عنوان محل برخـورد آن در نظـر بگيـريم  چون هر نقطه ؛برخورد اين دو را داشته باشيم

حال اشكالى . چون خط فرضى ما نامتناهى است ،بايد نقطه برخورد باالتر از آن وجود داشته باشد

انـد  ای در نظـر گرفته است كه اگر اينان عالم را به صورت كرهشود اين  كه بر اين برهان وارد مى

ايم يـا از  امكان ندارد خطى را خارج از اين كره فرض كنيم؛ يعنى يا از ابعاد باالتر اسـتفاده كـرده

  .ايم كه اين جای اشكال است شده خارج »متناهى«دنيای به اصطالح 

  برهان تطبيقو نقد بررسى . 5. 5

بيـان  .انـد سفه در ضمن ابطال بـراهين غيرمتنـاهى بـودن عـالم، ذكـر كردهفالرا برهان تطبيق 

مختصر اين برهان اين است كه اگر يـك خـط غيرمتنـاهى را فـرض كنـيم كـه از يـك طـرف 

اگر از آن طرفى كه در دست ماست يك  ؛غيرمتناهى است و از طرف ديگر متناهى و در دست ما

متر خط فرضى قبلى را با خطى كه يك متر از آن جدا متر جدا كنيم و بعد از جدا كردن اين يك 
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آن برابـر  هيايم با خط اول آيد آن خطى كه يك متر از آن جدا كرده ايم مقايسه كنيم الزم مى كرده

بـه مقـدار  ءجز و مساوی باشد و تساوی جزء و كل به بداهت عقلى باطل است و اگر بگوييم خطِ 

دارد و چون خط كل بـه  ءمتر اضافه بر خط جز يك متر كمتر از خط كل است پس خط كل يك

الزائد على المتناهى به قـدر «مقدار يك متر زائد بر خط جزئى است بايد خط كل نيز بنا به قاعده 

بر اين برهـان هـم اشـكاالتى وارد  ).502: 1380زاده آملى،  حسن( متناهى باشد» المتناهى متناه

ر نامتناهى داشته باشيم كـه در مقابـل امـر نامتنـاهى توانيم يك ام از جمله اينكه ما مى ،شود مى

نهايت ميـل كنـد  هم به سمت بى x2 نهايت ميل كند، به سمت بى xمثًال اگر  ؛صفر باشد یديگر

همچنين، در علم حسـاب جديـد، ايـن مطلـب كـامًال . شودصفر محسوب مى x2نسبت به  x اما

برابر است  x با) مقدار محدود دارد x-a )a نهايت ميل كند، به سمت بى xشده است كه اگر شناخته

  ).حالت حدی(و تفاوتى ندارد 

  نقد برهان سيد سمرقندیبررسى و . 6. 5

چـون تفـاوت  .شـود وارد كرديم به اين برهان هـم وارد مى  همان اشكاالتى كه به برهان ُسلّمى

دفـاع نيسـت و  و سمرقندی در نوع بيان برهان است و برهان سمرقندی هم قابـل  برهان ُسلّمى

  .دارداشكاالتى در اقامه برهان 

  مخالفان نامتناهى بودن عالم» اساسى«دليل . 6

ا قائل بـه متنـاهى بـودن هاز قائالن به تناهى ابعاد بايد پرسيد كه چه چيزی موجب شده است آن

ايـن  .ابدي ىاگر از جهت شكل داشتن اجسام است، كه تا جسم متناهى نشود شكل نم ؛عالم شوند

ولى ايـن بحـث در اجسـام عنصـری و  ،ابدي ىن حق است كه تا جسم متناهى نشود شكل نمسخ

يـك آنهـا از  جاری اسـت كـه يك ،كه هر يك جزئى از اجزای عالم جسمانى هستند،اجرام فلكى

اين مطلب چه ربطى به تنـاهى  ، امادار هستند ارض و قمر و شمس و امثال اينها متناهى و شكل

چون بيان مطلب در اين است . سمانى دارد كه عالم طبيعت را پايان استمجموعه عالم جسم و ج

فالسفه ايـن اسـت سخنان كه آيا مجموع عالم جسمانى متناهى است يا غيرمتناهى، ولى يكى از 

كه چون برای تحقق جسم بايد ابعاد آن جسم متناهى باشـد تـا جسـم محقـق شـود پـس عـالم 

اين مطلب فلسفى كه جسم تا متناهى نشـود شـكل  .چون عالم هم جسمانى است .متناهى است

چـون  .دهنده عالم نيسـت تشكيل یاجزا بارهيابد مطلب صحيحى است اّما در اينجا سخن در نمى
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ولى مجموع  ،ها بايد دارای جسم متناهى باشند تا دارای شكل شوند عالم از جمله كهكشان یاجزا

  .دار بودن ندارد كل آنها نيازی به شكل

هى ابعاد را برای اثبات محددالجهات خواهند باز مطالب آنها بر متنـاهى بـودن عـالم و اگر تنا

كننده جهات است و  كه تعيين  چون محددالجهات در نظر فالسفه يعنى جسمى .قابل خدشه است

ساز است و جهت ساختن آن بدين نحو است كه خود بـاالی مطلـق اسـت و  خود آن جسم جهت

 ،كه بـا او مسـانخ اسـت كشاند ىه را كه خفيف است به سوی خود ممركز وی پايين مطلق و آنچ

بـه  ،كه با او مسانخ نيسـت، مثًال سنگ را ،و ثقيل را كشاند ىكه مثًال دود را به سوی خود م چنان

كه پايين مطلق است و جهت طبيعى همين دو است كه يكى باالی مطلـق  كند ىمركزش پرت م

النهار و فلـك  األفالك و جسـم كـل و معـدل محددالجهات را فلك. پايين مطلق یاست و ديگر

كه حركت آن از مشرق به مغـرب  دانند ىو حركت اولى را از او م نديگو ىاطلس و فلك نهم نيز م

در تنـاهى ُبعـد . انـد فلـك اطلـس محـددالجهات اسـت است؛ اما آنچه در اثبات اين مطلب گفته

كه به تعبيری بـه منزلـه بـام خانـه عـالم  شود ىمنتهى به جسم كل مكه عالم جسمانى نديگو ىم

قوه جاذبه كرات كه زمين نيز از آنهاست ناسـخ عقيـدت بـه محـددالجهات اسـت . جسمانى است

  ).508: 1380زاده آملى،  حسن(

عارف هـم بايـد سـنخيت ه شكل متست و با و پايان حد ىب عالوه بر اين، مبدأ عالم، وجودی

شأنه خودش ايـن حقيقـت را بـه بهتـرين صـورت ادا  علت تعالى. لول محقق باشدبين علت و مع

چه هر اثر نمودار دارايى  ؛و خود از اين كل مستثنا نيست »قل كل يعمل على شاكلته«فرمود كه 

كلمات وجودی را نهايت نبود و اين عالم كه اثر و فعل مبدأ غيرمتنـاهى ، بنابراين .مؤثر خود است

  ).509: همان( است انيپا ىو ب حد ىمثال علت خود ب است بر شاكلت و

ي و لَـو جِئْنـا     بـر ماتكل لَ أَنْ تَنْفَدرُ قَبحالْب دي لَنَفبر ماتكلداداً لرُ محكانَ الْب قُلْ لَو
  ).110: كهف( بِمثْله مدداً

ِ َو لَْو َأن ما ِفى اْألَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقالٌم َو  ُه ِمْن َبْعِدِه َسبَْعُة َأبُْحٍر ما َنِفَدْت كلِماُت اّهللاٰ الَْبْحُر يُمد

َ َعِزيٌز َحك   ).28: لقمان( مٌ يِإن اّهللاٰ

هيات شفاء از افالطون نقل كرده اسـت كـه انحصـار كه شيخ در ثانى سابعه اال وانگهى چنان

زيرا كه  ،خارج ال لنفس طبيعته النفعال عرض له مناالبعد فى حد محدود و شكل مقدر ليس إال 

پس بعد به حسـب ذات و خلقـت خـود و محـدوديت و تنـاهى  دينما ىشىء نفاد خود را اقتضا نم

نپذيرد بلكه از جهت عرض و امر خارج است يعنى از بابت قوه كه خارج از طبيعت اوست و حـال 
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كه بعد او بعد مجرد است و اينكه در اينجا فاعل و مؤثر نفادی نيست كه قوه وی بپذيرد و حال اين

منفرد از ماده است و بدين حقيقت در فصل سـيزدهم نمـط اول اشـارات و شـرح خواجـه بـر آن 

عـد در مكـان بُ  ،از جمله محقق طوسـى و صـاحب اسـفار ،تصريح شده است و جمعى از محققين

ن خـود و مجرد گويند و اين امر بسيط مجرد موجود اگر منتهى شده و نفاد پذيرد مركب از وجـدا

و با قطع نظـر از ايـن مسـائل بـراهين تنـاهى ابعـاد فـى نفسـها  فقدان ماورای خود نخواهد بود

  .اند ناتمام

هى منحصر به عالم شهادت گونه بگويند كه كلمات وجوديه و آثار و افعال اال ای اين شايد عده

و از  ميا حدود كردهفعل حق سبحانه را م ميا دانسته مطلقه نيست كه اگر عالم جسمانى را متناهى

، چه عـوالم ميا دهيدست كش »كل يعمل على شاكلته«مشاكلت بين علت و معلول و حكم محكم 

 ،اند وجود دارنـد ارواح و عقول طوليه و عرضيه و جنود مالئكه اّهللاٰ كه ورای عالم جسم و فوق آن

  .و ال يعلم جنود ربك إال هو :طور كه خداوند سبحان فرمود همان

يم اصل اين كالم حق و محقق است و لكن بايد در كثرت و تمايز انوار نوريـه و گوي در جواب

هى تدبر كرد كه بدون مظاهر و مجالى چگونه كثرت دارنـد تـا تعدد مالئكه اّهللاٰ تعالى و جنود اال

و او صمد حق غيرمتنـاهى  »هو األول و اآلخر و الظاهر و الباطن«منتهى شود به اين حقيقت كه 

كه  غيرمتناهى است و از اينجا انتقال يابى ،كه اطوار و شئون اسمائى او هستند، واست و كلمات ا

: 1380زاده آملـى،  حسن( كلمات عالم جسمانى نيز غيرمتناهى است و تناهى ابعاد به تباهى است

502(.  

  نكته پايانى .7

نهايـت  ايت يك بىنه های با ابعاد باالتر برای هر بى با توجه به اينكه در رياضيات جديد و هندسه

الوجـود  تر وجود دارد، فقط در يك صـورت عـالم طبيعـت بـه عنـوان يـك مخلـوق ممكن بزرگ

  :تواند غيرمتناهى باشد كه نمى

  .نهايت باشد اوًال، تعداد ابعاد آن بى

  .نهايت گسترش داشته باشد ثانيًا، در هر ُبعد تا بى

  .باشدنهايت  ثالثًا، تعداد ابعاد آن به صورت پيوسته بى
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بايد توجـه داشـت كـه . نهايت بودن عالم اشكال وارد كرد توان به بى در اين صورت است كه مى

 یچهارُبعـد  شناسى جديد به شكل استاندارد مطرح است عالمى عالم فعلى كه در فيزيك و كيهان

د مـثًال های فراتر از مدل استاندارد ابعـاد عـالم بـا تعـدا است و در مدل) با لحاظ كردن ُبعد زمان(

مطرح است كـه ايـن موضـوع بـا در نظـر ) ولى به هر حال با تعداد محدود و گسسته... (يازده يا 

نهايت ابعـاد  نهايت يا دارای بى گرفتن اينكه اگر عالم طبيعت با تعداد ابعاد محدود و در هر ُبعد بى

تـر  عـوالم بزرگقبول است و مشكلى با محاط بودن در  نامتناهى گسسته باشد قابل تصور و قابل

  .ندارد) حتى عوالم ماوراء طبيعت(

گيری عالم طبيعت از نقطه تكينه  در اينجا الزم است توضيح داده شود كه اگر ما شروع شكل

 .آيد كه اندازه جهان بايـد محـدود باشـد را بپذيريم به نظر واضح مى »انفجار بزرگ«به اصطالح 

گذشته است؛ ) ميليارد سال است 8/13سن فعلى عالم حدود (زيرا زمان محدودی از انفجار بزرگ 

و به علت اينكه اين انفجار در زمان محدودی به وقوع پيوسته است بايد اندازه عالم متناهى باشد 

ت و گرچه انبساط عالم ادامه دارد اما چون اين انبساط از محدوده زمانى مشخصى شروع شده اس

  : اّما در اين مورد توضيحات ذيل الزم است .باز عالم محدود خواهد بود

، موضـوع انبسـاط عـالم از )انفجار بزرگمدل (كيهان شناسى  مدل استانداردمورد در . 1

بـا ) ماننـد نقطـه انفجـار بـزرگ(در مقايسه با موارد ديگر  است كه ىمعدود موضوعات

كرد كه در ارتباط با اين مطلب قبًال هـم  صحبتتوان درباره آن  ی مىاطمينان بيشتر

 توضيح داده شده است كه اين انبساط به اين معنا نيست كـه شـيئى در شـىء ديگـر

تر بودن عالم در هر لحظه نسبت به  شود و ضمن كوچك منبسط مى) تر فضای بزرگ(

نهايت در يك  لحظات بعدی كه منبسط شده است با توضيح رياضى جا گرفتن يك بى

  .تر قابل توجيه است يت بزرگنها بى

های رقيب و به اصطالح جايگزينى مانند مدل جهان پايا  برای مدل انفجار بزرگ مدل. 2

نهايت است و البته انبساط عالم هم در اين  وجود دارد كه مدلى ازلى و با گستردگى بى

 .گيرد مدل مد نظر قرار مى

صحبت از لحظات قبـل از انفجـار پژوهشى فرامدل انفجار بزرگ  یدر بعضى از كارها. 3

خـأل  كـرهيدر پ  بنگ يك افت و خيز كوانتـومى يا تصور اينكه نقطه بيگ! بزرگ است

نقـش قسـمت  5كـه  0=  5) + -5(شـبيه  »هـيچ«مانند اينكه از به اصـطالح (بوده 

) نقش پتانسيل منفى آن را دارد به وجود آمده است -5ی عالم و ژجنبشى و مثبت انر

بنگ هم بـوده و  قبل از بيگ خأل فيزيكى كرهيبيانگر اين نكته است كه پكه اين خود 
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بـه شـكل (ارها ها ب ى مدلرخنهايت داشته باشد كما اينكه در ب تواند گستردگى بى مى

 .های قبلى و بعدی رخ داده است بنگ بيگ) نوسانى

مانند روی سـطح كـره ) از نظر مبحث هندسى(مثبت  یاگر جهان در وضعيتى با انحنا. 4

توان صحبت از جهانى متناهى اما بيكران كرد؛ البته، اطالعات  دوُبعدی باشد آنگاه مى

شناسى دال بر اين است كه عالم هم در وضعيت فعلى و هـم در لحظـات  فعلى كيهان

زيكـدانان تخت بوده و اين خود محـل پرسـش بـرای في) یانحنا(اوليه دارای هندسه 

است كه از طرق مختلف سعى در توجيه و توضيح آن دارنـد و هنـوز جـای بررسـى و 

  .پژوهش دارد

  نتيجه 

تنـاهى عـالم بـاره های رياضـى در اگرچه در فلسفه به شكل كالسيك و با نگاه غالب، اسـتدالل

اره پذيرند و در مـواردی ماننـد چگـونگى توضـيح دربـ شده، اما ايـن داليـل خدشـه اقامه طبيعت 

البته اين نگرانى كـه . كنند با مشكالت جدی برخورد مى) عالم محدود(عالم ) مرزهای(های  كرانه

رياضـى قابـل رفـع  های الوجود و محدود است با استدالل به هر حال عالم طبيعت مخلوق ممكن

چـون بـه هـر حـال  .است كه اگر اين عدم تناهى در يك يا چند ُبعد باشد جـای اشـكال نيسـت

و فقـط در  كـردمحصور ) با ابعاد باالتر( »تری بزرگ«توان در عالم  را همواره مى  ين عالمىچن اين

نهايت ُبعد آن هم به شكل پيوسته و در هر ُبعـد هـم  يك صورت كه عالم طبيعت دارای تعداد بى

همچنين، اينكه ظاهر مـدل . خوريم و غيرممكن است مشكل برمى هنهايت باشد ب با گستردگى بى

مـل اسـت و شـايد كشـفيات أشناسى دال بر متناهى بودن عالم باشد نيز محل ت ارد كيهاناستاند

شناسى جديد الزم باشـد تـا ايـن موضـوع بـه شـكل  رصدی و تجربى جديد در فيزيك و كيهان

  .تر دنبال شود واضح

خـدوش كليه داليـل فالسـفه را بـر تنـاهى عـالم مگرچه كه بگوييم اين مطلب را هم بايد 

چون  .ّما اين دليل بر آن نيست كه عالم طبيعت محصور عوالم مجرد باالتر از خود نباشدادانستيم 

به ما رسيده عالم طبيعت مانند حلقه انگشتری در يك بيابـان  )ع(طبق رواياتى كه از امام معصوم 

نسبت به عالم مجردات است و در آيات قرآن هم به اين مطلب اشاره شده است كه عالم طبيعت 

با اين حال آيات و رواياتى كه حكايت از اين دارند كه عالم  .بير عوالم باالتر از خود استتحت تد

طبيعت محصور عوالم باالتر از خود است با پژوهش ما منافاتى ندارد كه عالم طبيعت يـك عـالم 
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نامتناهى باشد ولى در عين حال محصور يك عالم باالتر از خـود باشـد چـون بيـان كـرديم كـه 

  . تواند محصور در يك عالم چهارُبعدی نامتناهى باشد ُبعدی نامتناهى مى عالم سه يكمثالً 

شده در رياضيات اشاره كنيم كه بين دو  به اين موضوع شناخته اختصاردر پايان الزم است به 

مكان هندسـى نقـاطى  ،مثالرای ب. بايد تفاوت قائل شد) يا نامتناهى(نهايت  كران و بى عنوان بى

اسـت كـه مـرز و  aكنند نمايانگر ديسك محاط در دايره به شـعاع  صدق مى r < a دلهكه در معا

كران ولى محدود  بى) سطحى(  است؛ يعنى حجمى r = aاما نهايت آن مقدار محدود  ،كرانى ندارد

متصور شـد ) كل كيهان(توان حالتى را برای هندسه عالم طبيعت  با اين مثال ساده مى. و متناهى

هايى نظير اينكه آخر عـالم  پرسش هبدون مرز ولى متناهى باشد كه در اين حالت ب كران و كه بى

دانيم وضعيت ما بـر  گونه كه مى همان. مواجه نمى شويميا مرز عالم چيست و از چه تشكيل شده 

بعدی بودن كره زمـين و صـرف نظـر از  مان از سه فارغ از دانش و آگاهى(روی سطح كره زمين 

های روی زمـين كـه در مقايسـه بـا شـعاع زمـين قابـل  انسان و پسـتى و بلنـدیارتفاع قد يك 

 اسـتولـى محـدود ) بـدون مـرز(كـران  مثال كم و بيش واقعى از يك حالت بى) اند پوشى چشم

  ).هندسه دوبعدی سطح كره(

  منابع
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