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فصل اول از کتاب افسانه زندگی
این فصل از کتاب در خرداد ماه  1395تجدید نظر شده است
اسطورههایى از خلقت
هيچ گروه انسانى هر قدر هم پرت افتاده و منزوى و هيچ قبيلهاى هر چند هم ابتدایى
وجود ندارد که ارتباط خود را با واقعيت الهى نا محسوسى برقرار نساخته و آن را

براساس موازینى مدون نكرده باشد ( .از هيوبر ریوز ،در کتاب ساعت سرمستى)
تصادف یا مشيّت الهى؟
مغزى که انسان مترقى به کمك آن شروع به شناسایى گذشته زیستى خود کرد ،در
شرایطى توسعه و تكامل یافته است که اکنون دیگر آن شرایط وجود ندارد و مدتهاست
از بينرفته ،مغز انسانها از نظر گنجایش و حجم اطالعات و نيز از نظر پيچيدگى سيستم
عصبى در طى ميليونها سال تحول ،تكامل و توسعه پيدا کرده است .اجداد اوليه ما بر
روى اطالعاتى واقعا مختصر عمل و عكسالعمل از خود نشان مىدادند .آنها در محيطى
محدود زندگى مىکردند و دنيا به نظرشان بسيارکوچك و مسطح و یا در واقع دو بُعدى
بود .آنها اطالعات را در حدود ظرفيت خودشان درك مىکردند و عملكردشان نيز
متناسب با همين مقدار ادراك بود .مثالً فكر مىکردند که دنيا بين آنها و اشباح (ارواح،
جن و پرى) تقسيم گردیده است .مغزى که این عقاید را داشت ،امروزه قادر به حل
ظرافتهاى نهفته مسائل بغرنج ریاضى و فيزیك است .همين پيشرفت به دليل جهش و توسعه مغز
ما ست که اجازه مىدهد افسانه زندگى را از آغاز پيدایش تاکنون با دقتى نسبتا" زیاد نقل کنيم.
در طى دو قرن اخير بينش انسان از زمان بهکلى دگرگون شده است .در آغاز قرن
نوزدهم فكر مىکردند که فاصله زمانى بين خلقت و زمان حال بيش از چند هزار سال
نيست .در پایان قرن نوزدهم این فاصله زمانى به چهل هزار سال رسيد و اکنون در
پایان قرن بيستم به سيزده و هشت دهم( ) 13/8ميليارد سال رسيده است .اغلب
انسانها از درك این فاصله زمانى عاجزند و براى آنها مسائل روزمره زندگى از تولد گرفته
تا مرگ ،یعنى زمان زیستى ،مطرح است .و دید جامعه شناسانه آن بدین صورت است
که افراد معمولى ،دو تا سه نسل و اشخاصى با مطالعات تاریخى ،احتماالً چند هزار سال
تاریخ تمدن بشر را مورد توجه قرار مىدهند .فاصله هاى زمانى بيشتر ،احساسى را در
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انسان برنمىانگيزد .ولى شاید بعد از آشنایى عميق با افسانه زندگى و شناخت زیر و
بمهاى تحوالت جهانى ،احساسى دیگر در درون ما ایجاد شود .این احساس را مىتوان
نوعى رهایى روحى دانست ،به نحوى که دیگر بودن یا نبودن ،مرگ یا زندگى ،داشتن و
یا نداشتن مفهوم خود را از دست مىدهد و انسان خود را ذرّهاى در درون یكى از
حلقههاى زنجيره بسيار طویل تحول جهانى مىبيند و در این زمان است که بار
مسئوليت خود را نسبت به تكامل و گرایش به سوى پيچيدگى مطلق و یا رسيدن به
حقيقت درك مىکند.
مغز انسانها از زمانهاى بسيار دور ،یعنى از زمانى که مانند حيوانات زندگى مىکرده
تاکنون تكامل و توسعه بسيار یافته ،به نحوى که به مدّد آن بشر توانسته به تدریج
چيزهاى بيش از پيش پيچيده و متنوع بيافریند .ابتدا غارنشين شده و از اشجار به
عنوان وسيله دفاعى و سپس از سنگ براى ساخت ابزارآالت مختلف استفاده نموده،
چندى بعد به آتش دست یافته و فلزات را کشف کرده است .طولى نمىکشد که ابزارهاى
فلزى ساخته ،عشق ورزیده و شعر و هنر را آفریده و در نهایت درمورد وجود خود ،به
سؤال نشسته است.
کيهان براى ما یك نقطه استفهام است :سؤالى بزرگ که فيلسوفها و دانشمندان سعى
مىکنند به آن آخرین جواب خود را بدهند .از آغاز این قرن تاکنون بينش ما نسبت به
آفرینش و کيهان لطيفتر شده و تكامل یافته ،ولى در عين حال پيچيدهتر و بغرنجتر نيز
شده است .چيزهایى که به آنها اعتقاد و ایمان داشتيم ،منهدم شده و فرو ریختهاند و
پرسشهاى جدیدى که پيشتر حتى تصور آن را هم نمىکردیم ،پدیدار گشته است .با
این وجود اسرار نهفته اصلى همچنان برجاى مانده است.
طبيعت واقعى اوليه جهان چه بوده و از کجا برخاسته است؟ براى چه این چنين است
که هست؟ آیا آغاز و پایانى هم براى آن وجود دارد؟ این سؤاالت اززمانى که بشر خود
را شناخته و تاکنون که به اعماق فضا سفر کرده و ستارگان وکهكشانهایى را مى بيند
که ميلياردها ميليارد کيلومتر از ما فاصله دارند ،به صورمختلف وجود داشته است.
بعد از چند هزار سال تحول و تكامل فكرى ،بشر در پایان قرن بيستم و آغاز قرن بيست
ویكم ميالدى به این نتيجه رسيده است که آغاز دنيا با انفجارى شروع شده و به آن
آتش نخستين و یا با بيانى دیگر مهبانگ مىگوید .برخی از دانشمندان به این نتيجه
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رسيدهاند که در درون ذرّات مادّه از همان لحظه پيدایش تمایلى به تكامل و یا گرایش
به پيچيدگى مطلق نهفته است .اتم اکسيژن و هيدروژن به یك دیگر رسيده و ملكول
معجزه آساى آب را به وجود مىآورند و از قِبلِ آن اقيانوسها تشكيل مىشود و در درون
آنها ،ملكولهاى دیگر به دليل همين گرایش به تنوع و پيچيدگى ،گرد یك جمع شده و
موجود زندهاى را به وجود مىآورند ،که مىتواند جهان را به زیرسؤال برده ،دليل وجود
خود را جویا شود .این نتيجهگيرى (یعنى تمایل به پيچيدگى) خيلى از ابهامات علوم
عصر حاضر را از بين مىبرد و جوابگوى استفهامهاى آنها مىشود .همانگونه که در عصر
فالسفه یونان باستان ،تصوراینكه ،دنيا از چهار عنصر آب ،خاك ،باد و آتش درست شده
است ،بنبست فلسفى آنها را درباره تفسير مادّه از بين بُرد و آنها توانستند جوابهایى
به مجهوالت جهان بدهند .بعدا :خواهيم دید که سهروردى در قرن ششم هجرى با
دیدى بسيار نزدیك به دید امروز ما ،جهان و کليه مواد و موجودات در آن را حاصل از
نوراالنوار مىدانسته و این نورها را به نوعى دستهبندى کرده تا بتواند دليل وجود نه
سپهر در جهان و دليل وجود عقل و ادراك را در مغز بشر تعبير کند و چون گفتهاش
جلوتر از زمان او بود ،متعصبان استدالل او را به الحاد تعبير کرده و او رادر سن 38
سالگى ـ با وجود آنكه بيش از صد جلدکتاب و رساله تأليف کرده بود ـ در زندان خفه
کردند.
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علم براى توجيه چگونگى تشكيل کيهان و به وجود آمدن انسان متفكر ،اجبارا" به
فرضيه پناه مىبرد و تا زمانى که فرضيه ثابت نشود شك و تردید از بين نرود ،به نتيجه
دلخواه نخواهد رسيد .ولى در اعتقاد جایى براى تردید وجود ندارد وایمان به یك مبدأ
الهى جوابگوى تمام ابهامات است.
مذاهب مختلف ،خواه توحيدى و خواه چند خدایى ،همه به قدرت الهى معتقدند و ایمان
دارند که کيهان و موجودات روى زمين به امر خالقى به وجود آمدهاند .و اما در قرون
اخير نظریه هاى علمى در بسيارى از موارد اعتقادات برخى از مذاهب ،به ویژه مذاهب
چند خدایى را متزلزل کرده و حتى پارهاى از تفسيرهاى مذاهب توحيدى را مورد تردید
قرار داده است .برخى از معتقدان که آیات مقدسه دین خود را بد تفسير و تعبير
کردهاند ،با سماجت به اینگونه تفاسير نا استوار پایبند بوده ،مقاومت مىکنند و سعى
دارند مانع از تدریس نظریه تحول در مدارس شوند .همچنين در برخى از مجامع
پيشرفته دنيا چون این معنویت کسب نشده ،پيشرفت علم تضادهایى با اعتقادات آنها
ایجاد کرده است .در سال  1925ميالدى در ایالت تنسى امریكا با تصویب قانون رسمى،
تدریس نظریه داروین در مدارس این ایالت ممنوع اعالم شد .پس از چندى ایالتهاى
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دیگر امریكا از جمله ارکانزاس ،ميسى سيپى و ...نيز از آن پيروى کردند .و حال آنكه
بيش از صد سال است که نظریه داروین به وسيله اکثر دانشمندان پذیرفته شده است.
فقط در سال  1968این قانون در امریكا لغو و قانونى دیگر تصویب گردیدکه در طى آن
باید نظریه خلقت مذهبى همراه با نظریه تحول بيولوژى در مدارس تدریس شود .قانون
اخير در سال  1987لغو شد.
روحانيون مسيحى نظریات علمى ارسطو را که برمبناى منطق عقل سليم بود نه براساس
تجربه به عنوان اصول اعتقادى خود پذیرفته بودند و به بسيارى ازنظریات که منتج از
مباحث عقلى بود نه علمى ،مانند اینكه زمين مرکز دنيا و ساکن است و خورشيد و
ستارگان به دور آن در گردش هستند و یا سرعت سقوط اشيا تابع جرم آنهاست ،ایمان
داشتند .این نوع دید از جهان به مدت دوهزار سال مانع از پيشرفت علم شد و همچنين
به علت دفاع کليسا از نظریات غلط بطلميوس تا قرن هفدهم ،یعنى تقریبا هزارسال،
اخترشناسى پيشرفتى نكرد وحتى در همين قرن هفدهم کليسا گاليله را با وجود آنكه
یك شخصيت روحانی معروف بود ،محكوم به حبس ابد کرد و یا ژیور دانو بریو را فقط
به دليل اینكه مىگفت« :در ستارگان دیگر هم زندگى مانند زندگى زمينى وجود دارد».
در مأل عام زنده سوزاندند.
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برعكس عده کثيرى از اعتقادیون با مدّد گرفتن از علوم باستانشناسى ،شيمى ،فيزیك،
اخترشناسى ،اختر فيزیك و پزشكى ،سعى دارند که تفسيرهاى بهتر و مناسبترى از
آیات مذهبى خود عرضه کنند .بسيارى از معتقدان و حتی واتيكان (مرجع تقليد
مسيحيت) رابطه بين مهبانگ و آتش نخستين را که در اغلب ادیان به آن اشاره شده
است ،اکنون پذیرفتهاند و باور دارند که منبع اوليه نور الهی است و خالق آن را به وجود
آورده است .آنان خورشيد را علت و معلول زندگی مىدانند.
در افریقا ،آسيا ،اروپا و امریكا ،خورشيد همواره مورد احترام همه ادیان بوده است.
اسطورههاى قومى
افسانه زندگى نيز مانند تمام داستانها ،آغازى دارد؛ براى اینكه قصه واقعا کامل باشد
نباید این آغاز را بهظهور اولين موجوداتى که آنها را زنده مىناميم نسبت دهيم ،زیرا
این موجودات زنده نيز از عناصرى شكل گرفتهاند که ما آنها را درکيهان باز مىیابيم.
اگر آنها را به ذرات بىنهایت کوچك تجزیه کنيم ،در درون آنها اتمها و ذرّاتى خواهيم
یافت مشابه اجزاى تشكيلدهنده ستارگان درخشان و یاخاکسترهایى که بهصورت
ابرهایى درون کهكشانها دیده مىشوند .بنابراین ،بایدبه سرچشمه این عناصر رسيد از
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این روست که شروع افسانه ،همزمان با شروع جهان خواهد بود.
از لحظه اى که انسان به اطراف خود نظر انداخت و دليل وجود اشيا را از خودپرسيد،
چگونگى پيدایش عالم براى او مطرح شد .آن چيزهایى که امروز وجود دارند حاصل
چيزهایى است که دیروز وجود داشته و چيزهاى دیروز مربوط به روزهاى گذشته آن
است ،اگر با همين قياس به عقب برویم آیا به روزى خواهيم رسيد که دیروزى نداشته
باشد؟ تمامى قبایل و تمدنها براى آن جوابهایى یافتهاندکه اکثر اوقات به صورت
روایتهاى شگفتانگيز و شاعرانه نقلکننده هزارانحوادث هيجانانگيز است و غالبا
حكایت از مبارزه ميان خوبيها و بدیها مىکند(اهورا و اهریمن) .زیرا همواره کارهاى
خوب در تضاد با کارهاى شيطانى است ونتيجه این تعارضها دنياى کنونى است که در
آن موفقيت و شكست ،بدى و خوبی با یكدیگر درآميختهاند.اغلب این روایات ،حوادث
باستانى را بهعنوان خلقت تعریف کرده و خالقی را براى آن انگاشتهاند؛ نتيجه همه آنها
این است که خالقى دنيا را بهوجود آورده است .بدینترتيب به سؤال اوليه پاسخ داده
مىشود و یا به روایت دیگر ،دنياى قبل از جهان کنونى را مسكن خالقى مىدانند که
خود آغازى نداشته است .درخارج از دنياى ظاهرى ما ،خالق تحتتأثير ماده ،فضا و
زمان قرار نمىگيرد ،بنابراین آغاز و پایان شامل او نمىشود .منزلتى که بدینترتيب به
او نسبت داده شده است ،بهنحوى است که ما نمىتوانيم براساس فهم کنونى خود او را
تعریف کنيم .تنها اطالعاتى که از او داریم بنا به خواسته او و بهوسيله وحىاى است که
او به افراد منتخب خود براى راهنمایى بشریت نازل کرده است.
هر تمدن و قبيلهاى ،خلقت را به گونهاى خاص توصيف مىکند ولى در نهایت همه آنها
در اصل مشتركاند :خالق از مخلوق خود دور مىشود .براى مثال ،مردم دوگون افریقاى
سياه ،معتقد هستند که خالق در آغاز تخمى متشكل از جنين دو جفت دوقلو خلق کرد،
بنا به اراده او هر یك از این زوجها باید مبدل به مخلوق نر و ماده مىشدند که باید از
وجود قلمرو سازگارى که در اختيار آنها گذاشته شده بود ،یعنى زمين ،بهره مىبردند.
ولى یكى از این دو زوج به اميد اینكه زودتر درپدیدهاى که از پيش برنامهریزى شده
بود ،وارد شود و آن را قلمرو خود سازد،تخم را قبل از زمان مقرر شكست و در نتيجه،
آنها با بخشى از محتویات تخم ،دنياى به کمال نرسيدهاى را که ما مىشناسيم به وجود
آوردند .خالق که بدین طریق اغفال شده و در انتظار بوده ،دوقلوها را به حال خود رها
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کرده و مىگذارد داستان بدون دخالت او ادامه یابد.

برخى از قبایل هرگز درباره مسئله مبدأ از خود سؤالى نكردهاند و یا این سؤال براى آنها
مطرح نشده است .گسترش زمان ،مشابه حرکت دورانى است که هميشه از یك مرحله
عبور مىکند .در دید آنها همهچيز بهگونهاى اتفاق مىافتد که گویی فعل «بودن» قابل
صرف نيست .چيزى که وجود دارد همواره وجود داشته و وجود خواهد داشت ،اختالف
بين« :هستم» و «بودهام» و «خواهم بود» مسئلهاىظاهرى و قراردادى است .شگفتى
در بودن است و این مهم نيست که در چه زمانى؟ بدون شك این دید از دنيا نزد
اسكيموهاى «آماساليميوت» رواج یافته است .این اسكيموها که در سواحل گروئنلند
از چهار یا پنج قرن پيش مجزا از بقيه تمدنها در مصب رودخانه سرميليك ،واقع در
کنارههاى خليج فيورد در نروژ ،درجایى که یخچالهاى طبيعى و جزایرى یخى تمامى
قطب شمال را مىپوشاند،زندگى مىکنند .آب رودخانه سرميليك به اقيانوس اطلس در
ناحيهاى ریخته مىشود که در آن جزیرههاى یخى شناور و عظيمى وجود دارد که
هميشه سبب وحشت دریانوردانى که از این ناحيه عبور مىکنند ،مىشود .این سواحل
برخالف سواحل غربى که بهوسيله سدهاى یخى عظيمى محافظت مىشوند ،است.
تا سال  1884هيچ دریانوردى جرأت نزدیك شدن به این سواحل را نداشته است .در
این تاریخ دریانوردانى از دانمارك به این سواحل نزدیك شده و گروهی از انسانها را
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یافتند که دید آنها از دنيا کامالً متفاوت از بقيه تمدنهاى بشرى بود .دربين این افراد
ى
ترس از مرگ اصالً مفهومى ندارد .آماساليميوتها گمان دارند که روح یك حرکت دوران ِ
بىپایانى از زنده به مرده و از مرده به زنده را طى مىکند .هر بچهاى که به دنيا مىآید
امانتدار
روح فردى است که بهتازگى فوت کرده است .به گفتههاى ربرت ژسن ،اولين اروپایى
که مدتى از عمر خود را در سالهاى  1926در ميان افراد این قبيله سپرى کرده است،
توجه کنيد:
در ميان این افراد خودکشى بسيار رایج است و این عمل نمودارى از آزادیهاى شخصى
و مورد احترام ساکنان سواحل فيورد است .صياد پير ،باور دارد که وظایف خود را در
زندگى انجام داده است ،روزى به منزل یا به زیر چادر نزد افراد خانواده مىآید و شروع
به صحبت مىکند و از آنها مىپرسد :آیا زندگى طوالنی نبوده است؟ آیا فرزندان به
اندازه کافى فوك به خانه نمىآورند؟ همگى متوجه مىشوند که او قصد رفتن
(خودکشى) دارد ،برخى از اوقات به مدت طوالنى از زندگى خود و از اعمال خوب و یا
بدى که در زندگى انجام داده است صحبت مىکند ،سپس سوار بر قایق خود مىشود،
گاهى از اوقات پسرانش نيز به اوکمك مىکنند .از کنارهها دور مىشود و آگاهانه قایق
را واژگون کرده و دیگر تالشى براى برگرداندن آن نمىکند.
زمان براى این مردم به مثابه فرش گسترده و بدون پایان نيست؛ برعكس مشابه فالخنى
در گردش است که هيچگاه رها نمىشود .اختالط زمانهاى گذشته ،حال وآینده تمام
سؤاالت مربوط به حوادث نخستين خلقت را که پىدرپى بودن ساعات و روز و سال را
در برخواهد داشت از ميان برمىدارد.
در آماساليك جز یخ ،فوك و اسكيموها چيز دیگرى وجود ندارد .یخها درتابستان بر
روى آب شناور مىشوند و به سوى اقيانوس حرکت مىکنند و در آنجا از بين مىروند،
سپس تحتتأثير پرتوى خورشيد تبخير شده و مبدل به ابر مىشوند و بهصورت باران
بر روى جزایر یخى مىبارند و در زمستان دوباره مبدل به یخ مىشوند .از دیدگاه
اسكيموها روح انسانها و روح فوکها از نسلى به نسل دیگر انتقال مىیابد و همينطور
در چرخش است .روح جسم پيرى را رها کرده و در جسم تازهاى حلول مىکند ،از اینرو
مرگ مفهومى ندارد.
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براى تمدنهاى دیگر ،زمان تشریحکننده چرخشى که مراحل مختلفى را از نقطه ابتدایى
آغاز و در پایان ،چرخش جدیدى را تكرار کند نيست .زمان بهطور دائمى بين دو قطب
نوسان دارد .و تصور مىکنم عمق دید چينيها از زمان،موقعىکه رابطه حرکتى بين «ین»
و «یانگ» را مطرح مىکنند چنين باشد .مسئله براى آنها در مقابل هم نهادن دو چيز
مخالف مانند روشنى و تاریكى ،گرم و سرد و یا مؤنث و مذکر نيست ،بلكه فهم
همزیستى این پدیدهها با یكدیگر مطرح است.هر کدام از آنها حقيقت وجودى خود را
در کنار دیگرى بهدست مىآورد« .بودن» نمىتواند جز با «هم بودن» خودنمایى کند .در
این شيوه از دید ،زمان بُعد قابل مالحظهاى در سرنوشت اشياء ندارد .هيچگونه سؤالى
سعى به عقب بردن زمان تا لحظه اوليه فرضى را ندارد .باز هم در این نوع دید از دنيا
سؤال درباره مبدأ مطرح نمىشود.
درواقع در اُسطورههاى چين باستان آمده است که خالقين شكوهمند وشگفتانگيز
مفاهيمى از زندگى را در احكامى مبتنى بر تناوب به موجوداتی چون اژدها ،الكپشت،
پرندگان و ...وحى کردهاند .از جمله این تناوبها مىتوان روز و شب؛ زمين و آسمان؛
جوهر و مادّه؛ سرد و گرم؛ ماده و نر؛ زمستان و تابستان و ...را نام برد .این دو عبارت در
فرهنگ چينى مفهوم عميقى یافته است و با وجود آنكه این دو کلمه ضدیكدیگر بهنظر
مىرسد ولى همواره با یكدیگر درتحول هستند .درواقع «ین» به مفهوم بيحسى و
«یانگ» به مفهوم قدرت یا نيرو است .بهعنوان مثال «ین» شب است و «یانگ» روز و
این دو در  24ساعت با هم تحول پيدا مىکنند .بهتدریج که صبح طلوع مىکند شب
ضعيف شده و یانگ قدرت مىگيرد ولى تناوب این دو ظاهرى است ،زیرا این دو باهم
همزیستی دارند ،فقط نسبت آنهاست که در شبانهروز تغيير مىکند .مثالً سهميه «ین»
در روز بسيار کم و سهميه «یانگ» بسيار است و برعكس سهميه «یانگ» در شب به
مراتب کمتر از سهميه «ین» است.
«رِ» خداى بزرگ و یا خداى خورشيدِ مصریان در عصر فراعنه ،به صورت آدمى ترسيم
و یا حجارى شده که بر روى سرصفحهاى از خورشيد دارد.
مصریان او را خالق دوره چرخشى زمان مىپنداشتند و باور داشتند که او بازدارنده
جهان از رجعت به عدم اوليه است .رِ را اولين فرعون مصر تصور مىکردند و
کلمه«رامسس» از نام او گرفته شده است .قبيله آزتك (مردمان قدیم مكزیك) به آتش
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نخستينى که خالق دنيا بهوجود آورده معتقد بودند و ایمان داشتند که ملت خورشيد
باید خود را در آن بيندازند تا ستاره خدا شده ،بتواند به چرخش خود ادامه دهند.

یونانيان باستان به تحول مادّه معتقد بودهاند و باور داشتهاند که زمين و آسمان از هرج
و مرج اوليه بهوجود آمده و اجتماع آنها موجب پدید آمدن غولهاى دریایى بسيار بزرگى
شده است ،این غولها نسل بعد از نسل متحول شده و در نهایت به انسان تبدیل شدهاند.
در هندویسم ،خلقت دنيا و موجودات را از برکت وجود سه الوهيت مىدانند« .برهما»
خداى خالق است و ستارگان وسيّارات را بر روى مدارهایى نگه مىدارد« .ویشنو»
نيرویى پيونددهنده و جاذبدارد و سرانجام «شيوا» که نيرویى مخرّب و متالشىکننده
را به او نسبت مىدهند.
اغلب تمدنهاى بشرى از افراد برترى یاد مىکنند که وحى به آنها نازل گردیده است و
این افراد اذعان داشتهاند تمایالت خالق و چگونگى خلقت دنيا به آنها الهام شده و آنها
باید آن را براى دیگران آشكار کنند .ایمان داشتن و یا نداشتن به این شواهد مسئلهاى
شخصى است .ولى «ایمان» جزو لغات متعارف در علم نيست ،در عصر ما یك پژوهشگر
به یك نظریه «ایمان» ندارد ،بلكه آن را مورد بررسى و آزمایش قرار مىدهد.

12

در ادیان یهودى یا مسيحى ،متونى وجود دارد که خلقت را به بيانى زیبا و شيوا توصيف
مىکنند ،در اولين فصل کتاب مقدس یهودیان پيدایش یا تكوین )1( La Génésو
مراحل پىدرپى خلقت در هفتباب شرح داده شده است .شش روز کار پرزحمت خالق
صرف خلقت نور ،آسمان ،گياهان ،خورشيد ،زمين و ماه،حيوانات و در آخر انسان شد
که :خداوند او را بر انگاره خود آفرید و سرانجام روز هفتم یعنى روز استراحت فرا رسيد.
مسلما بخش اصلى تورات را خلقت انسان تشكيل مىدهد ،ولى از طرف خالق اگر واقع
را بگویيم این بخش رفتار بدیعى را نشان مىدهد .خالق به آدم و به جانداران دستور
مىدهد« :بارور و توليدمثلکننده باشيد و زمين را پرکنيد» .ولى در مورد آدم مىافزاید:
«آنها را به اختيار خود درآور» .دستور دیگر ،اطاعت کردن نيست بلكه به اطاعت
درآوردن و ارباب شدن است .در اینجا خالق محو و از مخلوق خود دور مىشود و بخشى
از قدرت خود را بر روى زمين به آدم تفویض مىکند.
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تعميق در باورهای دینی در ایران:
زَردُشت یا اشوزَرتُشت ،پيامبر ایران باستان بود که مزدیسنا را بنيان گذاشت .وی
سراینده گاتها ،کهنترین بخش اوستا است.
 .ساسانيان به خوبی تشخيص داده بودند که تشكيالت نيرومند و منظمی چون طبقه ی
روحانيون برای پشتيبانی از سلطنت امری ضروری است« .روحانيون زرتشتی دولتی در
داخل دولت تشكيل می دادند .مغان برای خود سلسله مراتبی داشتند .ظاهراً هر
ناحيهای حوزهی روحانيت یك مغ بزرگ بود.
جامعۀ ساسانی به گونۀ طبقاتی اداره میشد .جامعه به چهار طبقه موبدان ،جنگاوران،
دبيران و پيشه وران تقسيم شده بود .دین رسمی شاهنشاهی ساسانی ،کيش زرتشتی
بود و اوستا و زند منابع اصلی حقوقی و دینی حكومت ساسانی محسوب میشدند.
اردشير بابكان مؤسس شاهنشاهی ساسانی ،مؤسس نظام شبه کاست ساسانی محسوب
می شود .نظامی که در ابتدا موجب تداوم امپراتوری ساسانی بود و در پایان یكی از
مهمترین دالیل سقوط ساسانی محسوب گشت .زیرا رفتار روحانيون زردشتی و دخالت
آنها در نظام حكومتی و عزل و انتخاب شاهان از سوی موبد موبدان مردم را بسيار آزرده
کرده بود .و ملت در مقابله با حملۀ اعراب به ایران چندان مقاومتی از خود نشان ندادند.
14

حضرت محمد (ص) در جامعه مُشرك شبه جزیره عربستان به دنيا آمد ،اما از بتپرستی
و نزدیك شدن به زشتیهای رفتاری رایج در جامعه پرهيز میکرد .در چهل سالگی به
پيامبری رسيد و مهمترین پيامش دعوت به توحيد بود .هدف از بعثتش را تكميل فضایل
اخالقی معرفی کرد.
در دین اسالم خداى قادر ،خالق جهان و جهانيان است.
اسالم به معنی تسليم در برابر خداست .اسالم دین قانون و عمل است ،نه ریاضت و
رهبانيت .اسالم یك دین ميانه رو است؛ تشویق به کمك به فقيران میکند ولی تشویق
به ترك دنيا نمیکند .مسلمان میتواند مستقيماً با خدا راز و نياز کنند و لزوماً نيازی به
واسطه فيض نيست .مسجد تنها مكان تجمع است و مانند کليسا دارای قدرت مذهبی
نيست .اسالم ،برخالف یهودیت ،پس از ظهور به سرعت دینی جهانی میشود و مردم را
به مسلمان شدن تشویق میکند ولی اصرار زیادی بر مسلمان کردن ندارد.
اولين دستور قرآن در طلب علم و دانش بودن است .فردوسى نيز دستور قرآن را زیبا
ترجمه کرده است« :زگهواره تا گور دانش بجو».آیات و دستورهاى قرآن در هر عصر و
زمان قابل تفسير بوده و فراخور فهم و معرفت تعبيرکننده است و آنها را باید مطابق با
پيشرفت علم تفسير کرد نه براساس درکى که چهارده قرن پيش به دست مى داد.
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درواقع در زمان نزول قرآن مردم عربستان دختران خود را زنده به گور مى کردند و
دستورهاى قرآن ما نع این کار شد .در عصر ما تفسير دستورهاى قرآن و یا هر کتاب
آسمانى دیگر مى تواند درمورد مسئله بسيار خطرناك افزایش جمعيت نقشى مثبت
داشته باشد؛ مانع از انحراف علم به سوى بهره دهى مطلق گردد؛ از تاراج ثروتهاى
زیرزمينى کره زمين که ميراثى براى آیندگان است جلوگيرى کند؛ مانع از دستكاریهاى
ژنتيكى با ژنوم انسان (یعنى ميراث ژنتيكى بشر) و ...شود.

همانگونه که در فوق گفتم دليل واقعی سقوط سلسله ساسانی تنظيم رژیم طبقاتی و یا
کاست ها بود و همۀ افراد ملت ایران نمی توانستد دانشور شوند و یا علم بيآموزند.
در آغاز تسلط اسالم ،اعراب در ایران بر خالف دستورات قرآن رفتار می کردند و
ایرانيان را تحقيير می کردند .عمد تاً شكل گيری تمدن اسالمی از زمان عباسيان که
توسط همراهی و شجاعت ایرانيان پایه گذاری شد ،به وجود آمد .از آن جمله به مدد
ابومسلم خراسانی و کوشش هایش آغاز گردید  .در زمان امویان که قبل از عباسيان
بودند  ،نگاه خلفای اسالمی یك نگاه صرفاً اقتصادی به سرزمين های تحت اشغال خود
بود  .در آن زمان و چه به هنگام فتح ایران  ،بنا به اسناد و روایت های باقيمانده ،
مسلمانان  ،چون "قرآن " را کالم و کتاب اصلی اعالم می کردند  ،هرگونه علوم و کتب
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دیگری را غير الزم دانسته و آنها را سوزانده و یا در درون آب می انداختند .به تدریج
ایرانيان عمال" حكومت و نظام کشور داری را در دست گرفتند و در ترویج علم و معرفت
تالش فراوان کردند .از قرن چهارم هجری به بعد پيشرفت علم و معرفت به مدد
دانشمندان ایرانی که مطالب خود را به زبان عربی می نوشتند ،کشورهای اسالمی پرچم
دار علم و دانش در جهان شد و دانشمندان بسياری مانند فاربی (معلم الثانی) ،ابوعلی
سينا ،خوارزمی ،رازی ،خيام  ،نصيرالدین توسی ،جابربن حيان ،ابوریحان بيرونی و
بسياری دیگر که در این مختصر مقدور نيست همه را نام ببرم ،سرنوشت علوم و
پيشرفتهای علمی را در جهان دست گرفتند.
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و اما از قرن هفتم هجری به بعد در اثر تعبيرهای نا آگاهانه از قرآن علم و فلسفۀ دنيوی
از کشورهای اسالمی گریخت و جهل و خرافات جایگزین آن شد .سلسله ها و پادشاهان
به کمك روحانيون ،شرایطی نظير پایان کار ساسانيان را در کشورهای اسالمی به وجود
آوردند.
دخالت مذهب در کارهای علمی همواره به زیان ادیان بوده و باعث عقب افتادگی جوامع
مربوطه گردیده است .عقب ماندگی جهان اسالم بعد از چهار قرن شكوفایی در علم و
فلسفه و عرضه کردن هزاران دانشمند به دليل نفی فلسفه دنيایی از طرف برخی
ازعلمای اسالم نظير امام محمد غزالی و بسياری دیگر از این قبيل افراد است.
نكات محوری حمله غزالی این بود که فيلسوفان تفسير اشتباهی از نسبت ميان خدا و
جهان ارائه داده اند .به همين دليل ابو علی سينا و فارابی را ملحد می خواندند و عمل
آنها را خطا می دانست و فلسفه الهی را به فلسفه دنيوی ترجيح می داد .ابن رشد هم
در این مورد از غزالی انتقاد می کند.
" به گزارش خبرنگار مهر ،یكی از بحثهای مهم در فلسفۀ اسالمی نسبت ميان خدا و
جهان است .ابن رشد هم به این بحث مهم وارد شده است .او در کتاب تهافت التهافت
که جوابی است به کتاب تهافت الفالسفه غزالی ،به این موضوع می پردازد .غزا لی در
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کتاب خود دو مشكل مهم را در باب فيلسوفان اسالمی پررنگ می کند .مشكل اول کار
برد اشتباه ابزارهای فلسفی است .یعنی استداللهای این فيلسوفان از معيارهای معتبر
فلسفی که خود فلسفه مشخص می کند تبعيت نمی کنند .مشكل دیگر نيز این است
که نتایج حاصل از کار فلسفی آنان با آموزه های اسالمی در تعارض قرار گرفته است.
این در حالی است که فيلسوفان می خواهند اینگونه وانمود کنند که فلسفه موید آموزه
های اسالمی است.
اقبال الهورى در کتاب سير فلسفه در ایران (ترجمه آریانپور ،انتشارات اميرکبير) مى
نویسد:
پيروان آیين مغى که نور و ظلمت را دو حقيقت متمایز و مخلوق دو عامل خَالقَ مستقل
گرفتند بر خطا بودند .موبدان زردتشى به عنوان آنكه «یك» جز یك افاضت نمى کند،
روشنایى و تاریكى را به دو مبدأ مستقل نسبت دادند .ولی حكيمان ایران باستان با
دوگرایى آنان موافقتى نداشتند .در واقع تقابل نور و ظلمت تقابل تضاد نيست ،تقابل
وجود و الوجود است .ایجاب نور مستلزم سلب نور است ،به این معنى که نور براى آنكه
خود را تحقق بخشد ،باید ظلمتى یابد و آن را روشن گرداند .نور آغازین مبدأ هرگونه
حرکت است ،و مراد از حرکت ،صرفا تغيير مكانى نيست .نور ذاتا" عاشق پرتو افشانى
است ،این عشق او را برمى انگيزد که با پرتو افشانى خود ،همه چيزها را شور و زندگى
بخشد .نور انواع بىشمار دارد...
سهروردى قایل به اصالت ماهيت است و وجود را امرى اعتبارى و عقلى مى داند و
ماهيت را که اصل است و همه عالم از آن تشكيل یافته است ،چهار قسم ذکر مى کند:
زیرا یا نور است یا ظلمت ،و هر یك از این دو یا جوهر است یا عَرض .اما نور جوهرى
شامل نفوس (و یا به تعبير خود او انوار اسفهبدى) و عقول است و مراتبى دارد که
باالترین آنها نوراالنوار است که آن را به اسامى نور مقدس ،نور محيط ،نور اعظم ،و غيره
خوانده ،منشأ و مبدأ همه نورهاست .نوراالنوار کامل است ،و وراى آن هيچ چيز دیگر
موجود نيست .بنابراین نوراالنوار در واقع همان روشنى بى پایان است که در اوستا بدان
اشاره شده و از آن اهورمزدا تعبير شده است .به عبارت دیگر نوراالنوار علت العلل،
مبدأ کل و خالق عالم است و همه چيزها از اشراقات او هستند و محتاج بدو .و نيز
سهروردى معتقد بوده که هرچيزى نصيبى از نور دارد ولى به اميد آنكه از نور سرشار
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شود ،عاشقانه به سوی چشمه اصيل نور تكاپو مى کند .او گفته است که به راستى عالم
چيزى جز نمایش جاودانى عشق نيست.
از قرن دوم هجرى به بعد غالب عرفاى ایران نظير فارابى ،ابوعلى سينا و به ویژه
سهروردى ،به «نوراالنوار» اشاره کردهاند.
بنابراین مى بينيم اگر اصول و مفاهيم ادیان درست تعریف و دستورهاى الهی خوب
تفسير شود ،تضادى بين علم و ادیان به وجود نمى آید ،بلكه دید همه ادیان از جهان
یكسان و منطبق با دید علمى خواهد بود.
امروزه پژوهشگران توصيه مى کنند که براى توجيه انسان تاریخ دنيا را دوباره سازى
کنند .افسانه انسانها گوشه اى از افسانه زندگى است که خود نيز در درون افسانه جهان
قرار دارد .براى نقل آن باید از متخصصين و پژوهشگران ،در رشته هاى گوناگون علوم
مدد گرفت .شيمى دانان ،اخترشناسان ،فيزیك دانان و زمين شناسان در طى قرن اخير
اطالعات و مفاهيم جدید بسيارى به دست آورده اند که نظریات و عقاید پيشين را رد
مىکنند.
در تمام افسانه ها ،جریان حوادث سریع و یا کند و گاهى بغرنج مى شود ،شنونده اى
که از بخشى از افسانه ملول مى شود ممكن است منتظر قسمت پایانی افسانه نماند و
حال آنكه همين قسمت پایانى بازگوکننده پيام اصلى است .لذا گاهى الزم است که
افسانه را از فصل نهایى آن شروع کرد تا شاید شنونده شوق دنبال کردن سایر فصول
را پيدا کند ،این حداقل آرزوى روایتگر است.

اُسطوره قبيله علما
اگر شخصى دنيا را از قبيلهاى به قبيله دیگر زیرپا گذارد ،روایتهاى کامالً متفاوتی خواهد
شنيد و متحير خواهد گشت .حق با چه کسى است؟ راویان همه صادق هستند .چرا
حق را باید به یكى داد نه به دیگرى؟
چند قرن است که قبيله جدیدى با رسومى عجيب ظهور نموده است .این قبيله،
قبيلهاى واحد نيست که افراد آن داراى ایمان یكسان و رنگ پوست مشابه باشند ،بلكه
مردان و زنانى از انواع مختلف انسانهاى موجود بر روى کره زميناند،که به زبانهاى
مختلف حرف مىزنند و آداب و رسوم متفاوتى دارند ،ولى همه آنها در شناخت و فهم
چگونگى تشكيل جهان ،شور و هيجان مشابهى دارند .دوبارهسازى پدیدههایى که منجر
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به جهان کنونى گشته و نيز به دست آوردن تصویرى از آینده جهان ،هدف آنهاست.
افراد این قبيله براى نزدیك شدن به این هدف ،از قواعد مشترکى ،مشابه با آنچه در
مراسم مذهبى قبایل مختلف وجود دارد ،پيروى مىکنند .این قواعد نه تنها تعيينکننده
رفتار و روش زندگى است بلكه نحوه استدالل آنها را هم دربردارد .اولين قاعده ،کاربرد
زبانى است که بسيار دقيق توصيف شده است .تمام کلمات بهکار برده شده باید معانى
واحدى داشته باشند .هر جمله باید تشریحکننده مشاهداتى باشد که بتوان آن را تكرار
کرد و یا استدالالتى که بتوان در هر مرحله آن را دنبال نمود .دومين قاعده ،بيانات ایراد
شده باید قابل آزمایش باشند .بيانى علمى است که درستى یا نادرستى آن را بتوان
بهکمك مشاهدات یا تجارب علمى مشخص نمود .بنابر قرارداد ،توجيه یك پدیده به
کمك عوامل ماوراى طبيعت غيرممكن است ،زیرا چنين توصيفی را نمىتوان رد کرد،
چون خالف آن را نمىتوان ثابت نمود و نيز نمىتوان آن را پذیرفت زیرا قواعدى
مجابکننده ندارند.
هدف علماىسمج ،فهم پدیدههایى است که در دنيا رخ مىدهد .در حقيقت دوبارهزایى
پدیدههاى گذشته ،مربوط به تولدى دیگر غير از تولد انسان است .انسانها براى تولد
خود احتياجى به علم ندارند ولى به تولد تصویر یا مُدلى از دنيا در روح خود نياز دارند.
این تصویر بهتدریج دقيق شده و بخش بيش از پيش وسيعى از دنيا را دربرگرفته است
و توجيهها بيش از پيش ،پدیدههاى اتفاق افتاده را بيان کردهاند .با این وجود بيش از
نقشه جغرافيایى که حدود و مرزهاى سرزمينها را مشخص مىکنند ،نمىتوانند
جایگزین حقيقت دنيا باشند .یك جغرافيدان سعى مىکند که نقشههایى بسيار دقيق
ترسيم کند ،ولى ادعا ندارد که نمایش کوهها و رودخانهها در نقشهاش جایگزین محل
قطعى آنها بر روى زمين باشد .به همينترتيب علماى علوم تجربى نيز از حد اعتبار
نظریههاى خود باخبر هستند.
امروزه تعداد علماى علوم تجربى بسيار زیاد شده است و آنها در تمام قارههاى دنيا
پراکنده شدهاند .این علما وسایل پژوهشى مؤثر و حيرت انگيزى در اختيار دارند و آنها
را براى پاسخگویى به سؤاالتى به کار مىبرند که فكر انسانها را از زمانهاى بسيار دور به
خود معطوف داشته؛ در ردیف اول آنها ،چگونگى آغاز دنياست .علماى علوم تجربی
فرمولهاى ریاضى بسيار دقيقى را به کار بردهاند و ماشينهاى بسيار عظيمی ساختهاند
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و در نهایت در پى به وجود آوردن شرایطى نظير آنچه در آغاز پيدایش جهان اتفاق
افتاده است ،هستند .بدین ترتيب به حقایقى دست یافتهاند که تا امروز براى ما نامعلوم
بوده است .لكن ،حقيقت عجيبى را آشكار کردهاند و آن این است که ما هرگز قادر به
توصيف لحظات اوليه دنيا نخواهيم بود .مىتوانيم به آن نزدیك شویم ولى به آن
نمىرسيم.
برخى حتى فكر مىکنند که این لحظات اوليه واقعا وجود نداشته است .در واقع اگر
زمان را به لحظات کوچكتر و باز هم کوچكتر تقسيم کنيم به لحظهاى مى رسيم که دیگر
امكان تقسيم کردن وجود نخواهد داشت .قبالً این حقيقت در مورد مادّه نيز به ثبوت رسيده
بود .مسلما یك ذره شن را مىتوان ابتدا به دو ،سپس به چهار و در نهایت به صد بار تقسيم کرد
ولى موقعىکه به حد اندازه یك هسته یك ذره بنيادى رسيدیم ،تقسيم آن دیگر
غيرممكن مىشود و ما در مقابل خود ذرّه غيرقابل شكستى را خواهيم داشت .بههمين
ترتيب براى زمان لحظهاى درحدود ده ميليونيم ميلياردیم ميلياردیم ميلياردیم ثانيه (
یعنی  1و  42صفر در پس آن و سپس مميز) دیگر قابل تقسيم نيست .البته نه به دليل
عملى نبودن آن بلكه به خاطر طبيعت خود زمان .این چنين فاصله زمانى بسيار کوتاه
است( .در مدّت یك ثانيه ،تعداد اتمهاى زمانى عبارت خواهد بود از  10و  42صفر
درمقابل آن)یعنی تعداد اتمهای زمانی در یك ثانيه عبارتست از:
1 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
با وجود این ،اتم زمان صفر نيست و در درون آن زمان مفهوم مبهمى خواهد داشت.
تصور پيشين و پسين دیگر مفهومى ندارد .تمام وقایع همزمان یا غيرهمزمان به همين
لحظه تعلق دارند ،قبل و بعد از هم متمایز نيستند .تالش در این مورد مانند آن است
که یك سياهپوست افریقایى واقع در کالهارى پياده به راه بيفتد و دنبال انتهاى زمين
بگردد ،اگر او واقعا" طى طریق هم بكند ،آن را نخواهد یافت .غيرممكن است آن قدر
به عقب برگشت تا به آغاز جهان رسيد .علماى علوم تجربى براى دلگرمی خود به این
لحظه نام مهبانگ دادهاند .ادیان از آتش نخستين صحبت می کنند و عارفان و عالمان
طریقت به آن «نوراالنوار» گفتهاند.

نوآوریها
روایت چند هزارم یا چند ميليونيم ثانيه بعد از مهبانگ شروع مىشود .فرقی نمىکند،
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هر قدر هم به آن نزدیك باشيم ،پدیده اصلى مربوط به گذشته است و هرگز قادر به
کاوش در آن نخواهيم بود .این پدیده در پشت افقى غيرقابل دسترس پنهان شده است.
خود زمان هنوز متزلزل است و کنكاش در کسرى از آن شاید عملى حادثه جویانه باشد،
ولى بهطور قطع مىتوان گفت که جهان وجود دارد .یكى از مشخصات اصلى آن همگن
بودنش است .ابرى است گسترده و یكنواخت و ترکيبات آن در هر نقطه و از همه سو،
یكسان است .با این وجود عناصر تشكيلدهنده آن بىحرکت نيستند ،در فضایى که از
تحركِ خود بهوجود مىآورند ،تحول پيدا کرده و بر روى یكدیگر تأثير مىگذارند .در
اینجا چهار نيروى اصلى آرایشگر جهان مىشوند .نيروى گرانشى ،نيروى
الكترومغناطيسى و نيروهاى هستهاى قوى و ضعيف.
ذراتى که جرم دارند تحتتأثير نيروى گرانشى به یكدیگر نزدیك مىشوند ،ذراتى که
بار دارند تحتتأثير نيروى الكترومغناطيسى بارهاى مثبت یا منفى دفع یا جذب
مىشوند (بارهاى همنام یكدیگر را دفع و بارهاى غيرهمنام یكدیگر را جذب مىکنند).
ذراتى که به اندازه کافى به هم نزدیك شدهاند تحت تأثير نيروى هستهاى قوى به
یكدیگر مى پيوندند و هسته جدیدى را به وجود مىآورند،پایدارى و ناپایدارى هسته
به وجود آمده براساس نيروى هستهاى ضعيف تعریف مىشود .بنابر آگاهى کنونى ما
تأثير متقابل این چهار نيرو توصيفکننده مجموع وضعيت عناصر در جهان است.
لحظه بىنهایت کوچكى بعد از مهبانگ تأثير متقابل نيروهاى گفته شده در فوق ظاهر و
موجب مىشود عناصر کم و بيش پایدارى به وجود آیند که آنها نيز به نوبه خود متالشى
شده و یا به عناصر دیگر تبدیل مى شوند .اگر یكى از این نيروها به تنهایى عمل کند،
آینده تمام این مجموعه بهصورت یكنواخت و بىمصرف ترسيم خواهد شد.
نيروى گرانشى به نحوى عمل مىکند که گویى قصد دارد تمام اشياى جرم دار را درهم
فرو برده و از آن مجموعه بسيار بزرگ و مهيبى تشكيل دهد ،یعنى تمام جهان پر از
وعده را تبدیل به قبرستانى از سياهچاله کند.
نيروى الكترومغناطيسى سعى دارد ملكولهاى پایدارى شبيه ملكول آب و یا مولكول
گاز کربنيك بهوجود آورد .اگر این نيرو به تنهایى عمل کند ،جهان مبدّل به مجموعه
غمانگيزى نظير سياهچالهها خواهد شد ،یعنى به صورت ابرهاى یكنواخت و پراکنده در
سراسر جهان و مشابه آنچه بعد از مهبانگ حاصل گردید ،مىشود.
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اگر نيروى هستهاى قوى و ضعيف نيز بهتنهایى اثر خود را بر روى ماده اعمال کنند،
هستههاى بسيار پایدارى به وجود خواهند آمد و درنهایت کليه مواد موجود در جهان
تبدیل به هسته آهن خواهند شد .و اما از جهانى که تمام تشكيالت آن از هسته اتمهاى
آهن درست شده است چه انتظارى مىشود داشت؟
خوشبختانه این چهار نيرو ،همزمان عمل مىکنند ،آنچه یكى مىسازد دیگرى خراب
مىکند و این بازى دایمى یعنى نوآوریها ،اصالحات و تخریبها آنقدر ادامه خواهد یافت
تا در نهایت یكى از این چهارنيرو بر دیگرى غلبه کند .در نگاه اول چنين پيروزى اى
اجتنابناپذیر به نظر مىآید ،کافى است شدت یكى به اندازهاى باشد که در درازمدت
تأثير نيروهاى دیگر را ناچيز نماید .ولى پانزده ميليارد سال است که تعادل بين آنها
حفظ شده است .شاید دنياهاى دیگرى ،متشكل از عناصر و نيروهایى که دنياى ما را
تشكيل داده ،نيز خلق شده باشند ولى از هم ارزشى و تعادل نيروهاى چهارگانه
برخوردار نبوده و در یكنواختى غمانگيز حاصل از تأثير یك جانبه یكى از چهار نيرو
واقع شدهاند و قادر به توليد اشيایى عجيب «با توانایى فهميدن و به زیر سؤال بردن»
نيستند.

دنياى ما از تعادل صحيح و حيرتانگيزى بين نيروهاى چهارگانه تشكيل یافته و این
تداوم تعادل ،آن را از رسيدن به سرنوشت غمانگيز یكنواختى رهایى بخشيده است .از
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ترکيب عناصر متنوع و متفاوت ،اشيایى بسيار پيچيده بهوجود آمده و نهایت این
ترکيبات ،موجودى است که قادر است از خود سؤال کند .یعنى تنوع و تكامل و
پيچيدگى تا حد ما انسانها به پيش رفته است.
آیا دنيایى که ما در آن زندگى مىکنيم منحصر به فرد است؟ شاید! این دنيا دنياى
موفقى بوده ،زیرا در نهایت توانسته موجوداتى مانند ما بسازد.

جهش به سوى پيچيدگى
پيشرفت ،فهم و درك ما ،متكى بر مشاهده و یا تجربههاى تازه و همچنين نظریات و
عقاید جدید است .وانگهى ما قادر نيستيم دنيا را جز برمبناى نظریات از پيش تعيين
شده نگاه کنيم و همين نظریات است که به ما امكان دستهبندى و تشریح تبدیالت را
خواهد داد .احساس منحصرا" یك سلسله از انفعاالت غيرمتوالى را در ذهن به وجود
مىآورد و فهم رابطه بين همه اطالعات رسيده را برقرار مىسازد .مادامى که نظریه
پذیرفته شده برخالف حقيقت باشد ،مشاهدات ما نيز غير واضح و نادرست خواهد بود.
سه مثال ساده در اشتباه طرز تفكر انسانها را در این بخش می آورم .بزرگترین اشتباهی
که ادیان جهان به ویژه کليسا و فالسفه از ساختار جهان داشتند به مدت طوالنی مانع
از پيشرفت علم و شناخت انسان از جهان شد .مهمترین این اشتباهات مربوط به خود
خواهی افراد بشر نسبت به خود و جهان بوده است ،زیرا همواره انسانها فكر می کردند
که اشرف مخلوقات هستند و خالقی این جهان را منحصر به سيّارۀ زمين کرده و تمام
عالم به خاطر او خلق شده است.
مثال اول مربوط به جایگاه ما در جهان است .بنا به نظریۀ بطلميوس سيّارۀ زمين مرکز
جهان است.
کالودیوس بْطُلِميوس(  168 - 90ميالدی) یكی از فيلسوفان و اخترشناسان یونان
باستان بود که به احتمال زیاد در اسكندریه واقع در مصرمی زیسته.
وی الگویی را برای کيهان شناخته شده روزگار خود ،که همان منظومه
خورشيدی ماست ،ارائه کرد که در آن زمين را در مرکز گيتی قرار داده بود و باور
داشت که خورشيد و ماه و بقيۀ سيارات به دورش میچرخيد.
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این طرز فكر به مدت  1500سال مانع از پيشرفت اخطر شناسی شد .کليسا این دید از
دنيا را اصول اساسی اعتقادات مسحيت قرار داده بود و بر مبنای آن ادیان دیگر هم
آنرا پذیرفته بودند .به علت دفاع کليسا از نظریات غلط بطلميوس تا قرن شانزدهم
اختر شناسی پيشرفتی نكرد.تا نهایت نيكالس کپرنيك ستارهشناس و ریاضی
دان لهستانی نظریه خورشيد مرکزی منظومه شمسی را گسترش داد و به صورت
علمی درآورد .وی پس از سالها مطالعه و مشاهده اجرام آسمانی به این نتيجه رسيد
که بر خالف تصور پيشينيان زمين در مرکز کائنات قرار ندارد ،بلكه
این خورشيد است که در مرکز منظومه شمسی است و سایر سيارات از جمله
زمين به دور آن در حال گردشند.
مثال دوم مربوط به سقوط آزاد اجسام است .ارسطو برمبناى عقل سليم بيان داشته بود
که اشياى سنگين سریعتر از اشياى سبك سقوط مىکنند.
در موقع انجام کارهاى ساختمانى ،کارگران و سرکارگران بارها دیده بودند که سنگهاى
درشت و ریز از باالى ساختمان به پایين مىافتند و سرعت سقوط همه آنها مستقل از
جرمشان است و مى دیدند که عمالً نخالههاى رها شده از باالى ساختمان به طور
همزمان به پایين مىرسند .ولى آنها فقط کارگران ساده بودند و نظریات آنها اهميت
چندانى نداشت و یا شاید اصالً عالقهاى به بحث در این مورد نداشتند و وظيفه اصلى
آنها باال بردن ساختمان بوده و بهسرعت سقوط سنگ و اشيا توجه نمىکردند .و اما
متفكرین هرگز سرکارهاى ساختمانى نرفته و نظریات ارسطو درباره اینگونه مباحث
آنها را قانع مىنموده است و بدین ترتيب مدت دو هزار سال یعنى تا قرن شانزدهم مى
بایستى صبر کرد تا یك اشتباه آشكار و مهم ارسطو تصحيح شود.
گاليله جرئت کرد براى اولين بار نظر ارسطو را رد کند .او مستقل بودن جرم را از سرعت،
در سقوط آزاد بيان داشت و به وسيله تجربه نظریه خود را ثابت نمود .بنابر روایاتى که
نقل شده ،وى براى این منظور گلولههاى متفاوتى از روى یك سطح شيبدار به پایين
رها نمود و نيز سنگهایى به اندازههاى متفاوت از باالى برج کج پيز پایين انداخت و ثابت
نمود که ارسطو اشتباه کرده است.
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مثال سوم مربوط به اشتباه دیگر ارسطو است که گفته بود حالت آزاد جسمى که نيرویى
بر آن اعمال نمىشود بىحرکتى است و اگر حرکت کند به دليل آن است که نيرویى بر
آن اثر گذاشته است .گاليله این نظریۀ غلط را نيز رد کرد .گاليله اثبات نمود که این بيان
کامالً غلط است :در واقع موقعىکه جسمى تحت تأثير هيچ نيرویى نباشد به حرکت
خود با سرعت ثابت ادامه مىدهد .تأثير نيرو بر جسم سبب تغيير سرعت و یا توقف آن
مىشود .اگر نيرو در جهت عكس مسير باشد ،سرعت را کاهش مىدهد و اگر در جهت
مسير باشد سرعت را زیاد خواهد کرد .این اظهارنظر تغييرکاملى درباره فهم نيرو به
وجود آورد و گاليله با ایجاد این انقالب فكرى راه را براى اعجاز نيوتن باز نمود.
گاليلئو گاليله

 )1642 - 1564دانشمند و مخترع سرشناس ایتاليایی در

سدههای  16و 17ميالدی بود .گاليله در فيزیك ،نجوم ،ریاضيات و فلسفه علم تبحر
داشت و یكی از پایهگذاران تحول علمی و گذار به دوران دانش نوین بود
نيوتن با در دست داشتن درك صحيحى از نيرو توانست حرکت سيارات را تفسير کرده
و بگوید که بسامد یك وزنه ی آویخته (پاندول) مستقل از دامنه و وزن آن است( .در
این مورد گاليله پس از مشاهده نوسانات لوستر کليساى پيزا اظهارنظر مغایر و خالف
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واقع نموده بود).
در سال  1610انتشار یافتههای علمی وی در تائيد نظر کوپرنيك مبنی بر ثابت نبودن
زمين و گردش آن به دور خورشيد باعث شد تا وی از سوی کليسا مورد بازجویی
و تفتيش عقاید قرار گيرد .این نظریه مخالف نص کتاب مقدس بود و از سویی با
نظریات ارسطو که کليسا حامی آن بود همخوانی نداشت .وی مجبور به امضای توبه
نامهای با این مضمون شد:
در هفتادمين سال زندگی در مقابل شما به زانو درآمدهام و در حالی که کتاب مقدس
را پيش چشم دارم و با دستهای خود لمس میکنم توبه میکنم و ادعای واهی حرکت
زمين را انكار میکنم و آنرا منفور و مطرود مینمایم.
نام نيوتن با انقالب علمی در اروپا و ارتقای نظریۀ خورشيد -مرکزی پيوند خورده
است .او نخستين کسی است که قواعد طبيعی حاکم بر گردشهای زمينی و آسمانی را
کشف کرد.
در حقيقت جاى گرفتن یك نظریه جدید ،دشوار است و مانند این است که راهى ناآشنا
را چشم بسته برویم که قاعدتا" همراه با سرگردانى و صرف وقت و انرژى فكرى زیاد
است .در هر مرحله ،تفكر علمى با تصورهاى انحرافى که برمبناى اندیشه اصلى بيان
شده همراه است .در ميان مفاهيم جدیدى که در هر عصر پيشنهاد شده ،تشخيص
آنهایى که واقعا راه پراميدى را نوید مىدهند از آنهایى که باب روز هستند کارى دشوار
است ،وانگهى دسته اخير بهسرعت فراموش مىشوند و نهایتا مفاهيمى باقى خواهند
ماند که منطبق با واقعيت باشند.
«پيچيدگى » Complexitéکلمهاى است که در عصر ما کاربردهاى زیادى دارد؛ من
نيز آن رابارها و در فرصتهاى مختلف به کار بردهام ،همچنين در سخنرانيهاى
متخصصين رشتههاى مختلف بهکار مىرود .این کلمه به معنى ساختار یا نظام پيچيده
است.

پيچيدگى
یك ساختار از مجموعه اجسامى که هر کدام رشته جانبى داشته و داراى کنش و واکنش
متقابل هستند ،درست شده است .این اجسام مىتوانند مثل عناصر یا هسته اتمها یا
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الكترونها غيرقابل تفكيك و یا هر کدام مجموعه اجسامى متشكل از عناصر متفاوت
باشند .یك فرد ،واحد تشكيل دهندۀ یك شهر و جمعيت یك شهر ،واحد تشكيلدهندۀ
یك ملت است .همانگونه که جمله متشكل از کلمه وکلمه از اجتماع حروف درست
شده است ،چندین جمله یك پاراگراف و چندین پاراگراف یك فصل و نهایتا" مجموع
فصول ،کتاب را تشكيل مىدهند .واحد ساختمانى موجودات زنده سلول است .بدن موجودات
زنده و پيچيده نظير ما انسانها از اجتماع صد هزار ميليارد سلولهاى متفاوت درست شده است .صفت
پيچيده به ساختارى مادى گفته مى شود که به وسيله غشایى از محيط خارج جدا شده (ولى به هر
صورت با این محيط مراوده نيز دارد) و از واحد هاى متفاوتى درست شده است:
 .1هر کدام از واحدها ،مشخصات گوناگونى دارند.
 .2هر کدام از واحدها ،قابل دسته بندى در گروههاى متعددى هستند.
 .3هر کدام از واحدها را مىتوان در دسته هاى فرعى مربوط به چندین تراز سازمان
یافته گروه بندى نمود.
 .4هر کدام از واحدها ،بين خود رابطه کنش و واکنش متفاوتى دارند و شدت آن منتج
از مشخصات متعدد آنهاست.
بنا به تعریف فوق ،پيچيدگى مشخصات چونى (کيفى) دارد .سعى زیادى براى تعریف آن به طریق کمّى
شده است ،مثالً جواب کمّى دادن به این سؤال :آیا پيچيدگى این ساختار بيشتر یا کمتر از ساختار دیگر
است؟ واقعا" دشوار است .مثالً شاید در مقایسه انسان با ميمون ،بتوان گفت که مجموعه دانستنيهاى
انسان بيشتر از ميمون است؛ ولى تعيين کمّيت آن غيرممكن است .در مقایسه ،پيچيدگى دنياى کنونى
بىنهایت بيشتر از دنياى اوليه اى است که طبق نظریه مهبانگ مى شناسيم ولى به چه مقدار ،قادر به
جواب نيستيم .باید به همين قا نع بود که بدا نيم دنياى اوليه پيچيدگى نداشته و مسلما" عناصر
تشكيلدهنده اش بسيار بوده ولى به نحو همگن در آشى بدون لخته (دَلَمَه) اوليه پراکنده بوده است.
ولى امروز این آش لخته هایى دارد که ،در سراسر اقيانوس فضا پراکنده و هر کدام بسيار پيچيده اند .آنها
را مىتوان تحت عناوینى چون کهكشانها ،ستارگان ،ملكولها ،گياهان و انسانها تعریف کرد .بنابراین
زیادهگویى نيست اگر دنيا را در حال پرش به سوى پيچيدگى تعریف کنيم .و تأکيد اساسى براین است
که بگویيم برآیند چهار نيروى حاکم بر کيهان جهش به سوى پيچيده شوندگى است .این اصطالح
پيچيده شوندگى کلمه معروف جهش به سوى زندگانى( )élan vitalرا که در آغاز همين
قرن ،هانرى برگسون ،فيلسوف معروف ،براى دليل وجودى موجودات زنده بيان کرده بود ،به یاد
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مىآورد .برگسون بنابر دید زمان خودش وجود موجودات زنده را تناقضى با اصول
اساسى فيزیك به خصوص ترمودیناميك مىدانست .بنابراین درمقابل ماجراى ابتكارى
حضور موجودات زنده در روى زمين ،ناچار مىبایستى به خاصيت مخصوصى پناه برد
که در لواى آن ناگزیر نباشد,کورکورانه از قوانينى که برماده حاکم است ،پيروى نماید.
این خاصيت مخصوص را ،جهش به سوى زندگانى ناميد .برعكس ،جهش به سوى
پيچيدگى مستخرج از همين قوانين فيزیكى است وتشریح کننده برآیند مجموع اعمال
آنهاست .کنش و برهم کنش بين اشيایى که قبالً ساخته شده ،به وجود آورنده
ساختارهاى تازه بوده و فراورده هاى حاصل نيز آماده براى تبدیل به ساختارهاى بعدى
هستند .برخى از اوقات ممكن است ساختار به وجود آمده حقيرتر از اشياى قبلى باشد
و یا حتى ممكن است نابود شود و نيز برعكس ،در اثر شانس ممكن است غنى شود:
یعنى عناصر و یا اشياى جدیدترى بدان اضافه شود .ترازهاى جدیدترى از سازماندهى
برقرار مىشود :یعنى عناصر و یا اشياى جدیدترى بدان اضافه شود .و برهم کنشها و جا
به جایی هاى جدید با محيط خارج توسعه مى یابد .این پدیدههاى پيچيده شونده در
هر حالتى الزاما" رخ نمىدهد بلكه ممكن است گاه گاه اتفاق بيفتد :در طول زمان به
بهاى شكستها ،برگشت به عقب ،متوقف شدن و یا در بن بست قرار گرفتن تمام شود.
گاهى نيز اشيایى ظاهر مى شوند که جهشى به جلو به پيچيدگى مىدهند و از برکت آن
جهش قدرتهایى به منصه ظهور مىرسند که قبل از آن هرگز وجود نداشتهاند .الزم
است رابطه بين قدرت و پيچيدگى را توجيه کرد :غالبا" دیده شده است که خاصيت
یك مجموعه ،رابطهاى با خاصيت عناصر تشكيلدهنده آن ندارد .روان شناسان به
خوبى تضاد بين رفتار اجتماع را با رفتار افراد تشكيل دهندۀ آن مشاهده کردهاند .اگر
پنجاه تن افراد صلح جو و سليم با هم اجتماعى را تشكيل دهند ممكن است به سائقه
خرابكارى دسته جمعى مبتال شده و حتى ممكن است مرتكب قتل بدون
محاکمه( )lynchageشوند .یك مجموعه ،الزاما" خاصيت جمعی اجزاى تشكيل
دهندۀ خود را ندارد .عكسالعملى که ما در مدرسه یاد گرفتهایم ما را وا مىدارد که
تصور کنيم به اشتراك گذاشتن ،برابر با هم جمع کردن است و حال اینكه غالبا" این
عكسالعمل خطاست .به اجتماع گذاشتن افزودن نيست بلكه نوآورى است .مسلما"
مثال بسيار روشن و مادى به اجتماع گذاشتن و به قدرت رسيدن ،تشكيل عناصر
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سنگين در درون ستارگان و به ویژه توليد هسته اتم کربن در کورۀ داغ ستارگان است.
براى تشكيل اتم کربن ،کافى است سه اتم هليم را در دماى بسيار باال در کنار یكدیگر
قرار داد .هليم جزو گازهایى است که تمایل شيميایى ندارد و در واکنشها شرکت
نمىکند و آیندهاى براى آن نمىتوان تصور کرد ،ولى برعكس کربن بسيار فعال و بيش
از ميليونها فرآورده مختلف از اجتماع آن با کربنهاى دیگر و چند عنصر چون اکسيژن،
هيدروژن و ازت توليد مىشود .بنابراین مىبينيم که از اجتماع سهگانه اتمهاى هليم
خنثى و نازا ،در دل کورۀ اتمى ستارگان ،اتم بارورِ کربن با هزاران نوید پيچيدگى حاصل
مىآید .به همين ترتيب ملكول نمك طعام ،از اجتماع اتمهاى کلر و سدیم درست شده
است ،کلر گاز سبز رنگ سمى و سدیم فلز نقره فام و منفجر شونده اى است ،ترکيب
دوگانه آنها نمك طعامِ بىخطر و الزم براى مواد غذایى ما را به وجود مىآورند.
این دو نمونه از هزاران پدیده اى است که دایما" در دنياى ما اتفاق مى افتد و این پدیده
ها به نحوى پيش مى روند تا ساختارهاى بيش از پيش پيچيده با قدرتهاى جدید به
وجود آورند .در بين این قدرتها از همه عجيب تر خاصيت خود سازماندهى اى است که
در ساختارهاى پيچيده مشاهده مى شود ،یعنى ظرفيتى که ساختار براى تغييرات نظام
درونى خود دارد .در واقع قدرت اسرارآميزى نيست ،بلكه یك الزام منطقى است .یك
ساختار مادى متشكل از عناصر متعددى را که هر یك از عناصر به گروهى خاص مربوط
بوده و هر گروه نيز بين خود روابط متنوع و دقيق کنش و واکنش دارند ،در نظر بگيرید.
بنابر تعریفى که قبالً نمودم چنين مجموعهاى را ساختار پيچيده مى توان ناميد .این
ساختار پيچيده اگر تحتتأثير محيط خارج متحمل ضربه ،تغييرات دما و یا پرتوها قرار
گيرد عكسالعملى از خود نشان خواهد داد و حالت خود را خواه با انتشار انرژى و خواه
با ارسال عالیم و خواه . . .عوض خواهد کرد .هدف یك پژوهشگر این است که بداند چرا
مداخله محيط خارج چنين حوادثى را به وجود مىآورد ،سپس موقعىکه فهميد قادر به
پيشبينى تغييرات اعمال شده بر ساختار خواهد بود .در آغاز ،پژوهشگر چيزى نمىداند
و در مقابل خود جعبه سياهى دارد و به تدریج عناصر مختلف تشكيلدهنده ساختار و
نظام درونى آن را تجزیه مىکند؛ اگر بتواند همه چيز را توجيه و تشریح کند ،اسرارى
دیگر باقى نمى ماند و جعبه سياهى در مقابل خود نخواهد داشت ،حالت کنونى ساختار
و رابطه آن را با محيط خارج مىشناسد و بدون تردید قادر به پيشبينى حالت آینده
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آن خواهد بود ،قطعيت براى او کامل است .ولى اگر پيچيدگى ساختار ،بسيار باال باشد
ممكن است اميد شنا خت همه چيز براى پژوهنده از دست برود ،بنابراین هرگز نخواهد
توانست به طور قطعى چگونگى این و یا آن عمل را بر روى ساختار پيشگویى کند .در
نتيجه رفتار شيئى یا ساختار براى وى غيرقابل پيش بينى خواهد بود .پژوهشگران در
چنين حالتى به جاى آنكه از زیربار جواب شانه خالى کنند ،بنابر منطق پاسكال ،منطق
احتماالت را مى پذیرند .حوادث آینده را پيش بينى نخواهند کرد ،بلكه تعداد حوادث
ممكن را ذکر کرده و براى هر یك مقدار احتمال را مشخص خواهند نمود .بنا برتعریف،
این احتمال عددى است که پژوهشگر به هر حادثه ممكن مى دهد و هرقدر اعتمادش
نسبت به اتفاق افتادن حادثه بيشتر باشد ،آن عدد ارزش بيشترى خواهد داشت.
طبيعتا" این احتمال تابع اطالعاتى است که پژوهشگر از مشاهدات تجربى خود از
ساختار پيچيده به دست آورده است و هرگاه داده جدیدترى پيدا کند ارزش احتمال
برحسب آن تغيير خواهد کرد.
اطالعات پژوهشگر از نظام درونى یك ساختار پيچيده جزئى است ،لذا منحصرا" قادر
به جستجوى احتمال واکنش این مجموعه خواهد بود .رفتار و عملكرد او به نحوى است
که گویى فكر مىکند عالوه برنظام درونى قابل دسترس نظام پيچيده ،مسئول غير قابل
دسترس و نا مریى دیگرى نيز وجود دارد .این مسئول افسانهاى را غالبا «تصادف»
مىنامند.
جمله معروف دِمُكریت که نام کتاب ژاك مونود ،برنده جایزه نوبل فيزیولوژى و پزشكى
در سال  ،1965نيز از همان گرفته شده چنين است:
«هر چه در دنيا وجود دارد ،فرآورده تصادف و الزام است».
از پيچيدگى به قدرت
مسئول تجسمى و یا تصادف هرگز با طرز فكر علمى مطابقت ندارد .شایسته به نظر
مىآید بپذیریم که رفتار ساختار از یك سو تابع نظام درونى شناخته شده آن و از سوى
دیگر پيرو مجموعه برهم کنشهایى است که ما قادر به تشخيص آنها نبودهایم .به همين
علت است که رفتار یك ساختار پيچيده «خود نظام دهنده(Auto-organisateur
) » به نظر مىآید .نتيجه این است که ساختار پيچيده مانند هنرپيشهاى به نظر مىرسد
که چيزهایى از خود بر نقشى که باید ایفا کند ،اضافه مىکند .این نيست که شخصيت
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و یا اراده اى خاص به آن نسبت داده شود ،بلكه به سادگى باید پذیرفته شود که «همه
چيز به نوعى پيش مى رود که گویى» است.
خاموشی انواع موجودات حيوان یا گياه پدیده ای اصولی از تحول طبيعی جهان می
باشد .به دنيا می آیند توسعه پيدا می کنند با محيط اطراف خود سازش می کنند سر
آخر ازبين می روند و گونه های دیگر جایگزین آنها می گردد و این اصول اصلی تنوع
بيولوژیكی است.
به مدت سه و نيم ميليارد سال تحول و تكامل مولكولهاى اوليه و سپس باکتریها و سيانو
باکتریها و در پى آن حيوانات دریایى و جانوران دریایى و زمينى منجر به وجود آمدن
دایناسورها گردید .این حيوانات علفخوار عظيم الجثه مانع از پيشرفت تنوع و پيچيدگى
شدند ،حادثه اى کيهانى آنها را از بين برد و تعادلهاى جدیدى بر روى زمين به وجود
آورد و از برکت این تعادلها ،پيچيدهترین موجود یعنى انسان به وجود آمد که خود قوه
محرکه جهش به سوى پيچيدگى و تنوع گشته است و با سرعتى به مراتب بيشتر از
طبيعت تنوع را به جلو مىبرد .اشيا و موجوداتى مىسازد که طبيعت قادر به توليد آنها
نيست .برای همين است که می گویيم از پيچيدگی به قدرت .ولی آیا قادر به حفظ این
قدرت هستيم؟
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در اینجا یك سؤال پيش مىآید؛ آیا واقعا ما جانشين طبيعت شدهایم و یا مخرب آن
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هستيم؟ علم و صنع ت ما که متكى بر بهره دهى بيشتر است ،آیا در فكر حفظ تعادل
معجزه آسایى که سيانو باکتریها به وجود آوردهاند است؟ نداى دانشمندان با وجدان
برخاسته و فریاد مىزنند حالت گلخانهاى زمين تشدید شده ،حفرهاى در قشر اوزون به
وجود آمده و به زودى پرتوهاى فرا بنفش خورشيد ،ما و سایر موجودات را کباب خواهد
کرد و فریاد مى زنند تعادل جمعيتى کره زمين از بين رفته و تا پایان قرن بيست و یكم
جمعيت جهان به  10ميليارد خواهد رسيد.
دکتر ژاك منو ،دانشمند مشهور فرانسوى و برنده جایزه نوبل پزشكى ،مى نویسد:
ما زیست شناسان ،شيميدانان و فيزیكدانانى که بمب اتمى را ساختند مورد نكوهش
قرار دادیم ،غافل از آنكه خود ما به کمك واکسنها بمب انفجارى جمعيت را فراهم
آوردهایم که به زودى منفجر خواهد شد و زندگى در روى کره زمين را مشكل خواهد
کرد و به تدریج تعادل معجزه آسایى که به مدد ميلياردها سال فعاليت موجودات زنده
به وجود آمده ،از بين خواهد رفت.
در تصویری که در پی می آید تحول جهانی را به سوی پيچيدگی مطلق نگاه کنيد و از
قِبل آن مقصود طبيعت یعنی رسيدن به موجودی با اندیشه ای باالتر از اندیشه و طرز
فكر ما به وجود آورد .فكر می کنم نهایت هم بدان خواهد رسيد.
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پرتوهاى فسيلى
دنياى ما هيجانزده از جهش خود به سوى پيچيدگى ،اشيا و ساختارهایى با قدرتهاى
غيرقابل پيشبينى به وجود مىآورد :ساختارهایى که قادر به دخالت در نظم درونى خود
هستند ،یعنى ما انسانها! ولى این راه طوالنى و بطى بوده 13/7ميليارد سال به سرعت
سپرى شده است.
در فضاهاى بينکهكشانها و در درون اجرام بىحس ستارگان مرده یا در قشرهاى
جوشان ستارگان درخشان ،پيچيدگى و سپس به قدرت رسيدن چندان موفقيتى
نداشته است .عدم موفقيت دليل سادهاى دارد :موقعىکه شيئى بسيار پيچيده به وجود
مىآید احتمال اینكه برحسب تصادف روزى نابود شود ،بسيار است و قدرتى که در آن
به وجود آمده با او از بين خواهد رفت :یعنى راهى که حوادث پيموده بيهوده بوده و به
بنبست مىرسد .لذا باید همهچيز را از نو شروع کرد .در برخى از نقاط استثنایى جهان،
البته برحسب اطالعات کنونى ما از آنها ،خوشبختانه شرایط به نوعى فراهم آمده که
جهش بهسوى پيچيده شوندگى سرعت بيشترى داشته است .زمين ما نمونهاى از آن
است .البته بعيد نيست که درآینده و در اثر خود خواهى انسانها این دنياى پر از نوید و
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بسيار پيچيده و پر از شگفتيها در جنگى اتمى از بين برود و یا محيط زیست در آن
بهحدى آلوده گردد که زندگى در آن غيرممكن شود و این خود بحث جداگانهاى است.
زمانى که افسانه ما شروع مىشود ،یعنى چند هزارم ثانيه بعد از مهبانگ هنوز صحبت
از زمين و یا ستارگان نيست ،بعد از یك مرحله غيرقابل تصور از آشفتگى و هرج و مرج،
که در آن عناصر موجود با انرژى بسيار زیاد به یكدیگر برخورد کرده و نابود و مبدل به
پرتو مىشوند ،آرامشى نسبى به وجود مىآید .دما بسيار پایين آمده و از چند ميليارد
درجه تجاوز نمىکند .جهان گسترش یافته و همزمان سرد مىشود .یك ثانيه بعد از
مَهبانگ ،دماى کيهان به ده ميليارد درجه مىرسد و باید صد هزار سال دیگر صبر کرد
تا به سه هزار درجه برسد .در زمان ما یعنى  13/7ميليارد سال بعد ،در فضاهایى که
کهكشانها را از هم جدا مىکند ،دماى جهانى  2/7درجه مطلق (یعنى حدود  270ـ
درجه سانتيگراد) است .دما تشریح کننده آشفتگيهاى درونى عناصر تشكيل دهندۀ
جهان و تنها یكى از چندین شاخصهاى آن است ،براى تشریح وضعيت کيهان در لحظات
نخستين آن باید از یكنواختى آن نام برد ،که شاخص مهمترى است .از یك مكان به مكان دیگر فضا،
هيچ گونه اختالفى وجود ندارد ،همه چيز یكنواخت و مشابه است.
مسلما" در مقابل چنين اظهار نظر قطعى اى ،شك و تردید در دل خواننده راه مىیابد؛
چگونه مى توان با اطمينان درباره پدیده اى غيرقابل دسترس و با فاصله زمانى بسيار
دور اظهارنظر کرد؟ جواب این است که مهبانگ فرضيهاى است که به ما اجازه داده تا
نتایجى منطبق با مشاهدات در زمان حال به دست آوریم.
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فرضيه ظهور دنيا پس از انفجارى تحت عنوان مهبانگ ،در سال  1965با کشف پرتوهاى
باقيمانده از آن ،که در سراسر کيهان و در همه جهات وجود دارند ،ثابت گردید .انرژى
این پرتوها بسيار ضعيف و کامالً منطبق با دماى  2/7درجه مطلق است .این پرتوها را
پرتوهاى فسيلى ناميده اند .وجود پرتوهاى فسيلى در نظریه مهبانگ  15سال قبل از
کشف آنها پيشبينى شده و محاسبات نظرى ،دماى آنها را در حدود  4تا  6درجه مطلق
تعيين کرده بودند .مطابقت بين نظریه و مشاهدات تجربى شایان توجه است.
فيزیكدانان با دقت بيشتر در محاسبات تجربى قادر خواهند بود نه تنها ارزش واقعى
دما بلكه توزیع پرتوها را برحسب بسامد امواج تشكيل دهنده آنها به دست آورند .در
فرضيه دنياى اوليه همگن ،چگونگى توزیع آنها به کمك محاسبات نظرى کامالً مشخص
است.
در اواخر سال  1989امریكایيها ماهواره اى به نام «کوب» در مدار زمين قرار دادند که
وظيفه اصلى آن مقایسه منحنيهاى توزیع واقعى امواج این پرتوها با امواج نظرى آنان
بود .چند ماه بعد معلوم شد که دو منحنى با اشتباه کمتر از یك درصد مشابه هم هستند.
بنابراین ،فرضيه همگن بودن کيهان بعد از لحظات اوليه آتش نخستين که در اوایل نيمه
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دوم قرن حاضر پيشنهاد شده بود ،با آنچه مشاهدات تجربى پایان این قرن نشان
مىدهد مطابقت کامل دارد .در واقع این مطابقت کامل بين نظریه و تجربه سؤالهایى
بيشتر از جوابهایى که مىدهد برمى انگيزد .پرتوهایى که امروزه در فضا اندازه مى
گيریم ،باقيمانده حوادث رخ داده در زمانى است که کيهان به اندازه کافى سرد شده
باشد و در چنين شرایطى مادّۀ موجود در جهان پروتون ،نوترون ،الكترون و نورها
بهصورت فتون بودهاند ،که مىتوانسته اند یكى مستقل از دیگرى تحول پيدا کنند .در
زمانى که دما بيشتر از سه هزار درجه بوده ،عناصر تشكيلدهنده مادّه بهحدى فشرده
به هم و متراکم بوده که فتونهاى توليد شده را جذب خود مىکرده است .هنگامى که
دما به پایينتر از این درجه رسيد پروتون و الكترون جذب یكدیگر شده و اتم هيدروژن
را به وجود آورده اند .از این اتصال ،فتونهاى نورى حاصل گردید که اکنون ما باقى ماندۀ
فسيل شده آنها را در فضا مشاهده مىکنيم.

بنابر مُدل پذیرفته شده ،در دماى سههزار درجه ،پروتونها تمام الكترونهاى موجود در
فضا را جذب خود کرده و مبدل به اتم هيدروژن شدهاند ،در چنين حالتى جهان شفاف
است زیرا پرتوها مىتوانند از مادّه عبور کنند و در واقع پرتوهاى منتشر شده در این
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مرحله باید یكنواخت بوده و در سراسر فضا و در همه جهت گسترش پيدا کرده باشند.
بنابراین ،باقيمانده همين پرتوهاست که امروزه با انرژى بسيار ضعيف در تمام نقاط فضا
به طور یكنواخت مشاهده مى شود؛ به آنها پرتوهاى فسيلى مى گویند.
همگن بودن این پرتوها ثابت مىکند که جهان در لحظهاى که دمایى حدود سههزار
درجه داشته است ،یكنواخت بوده و هيچ گونه اثرى از لخته در آن وجود نداشته است
و جهش بهسوى پيچيدگى هنوز آغاز نشده بود و این با نظریات پذیرفته شده بسيار
هماهنگ است .پژوهشگران نظریات جدیدى پيشنهاد کردهاند که برخى آنها را عجيب
دانستهاند ،با این وجود عدهاى از پژوهشگران آن را باور داشته و از تمسخر همكاران
باکى ندارند.
در تصویری که اسموت(  )Smootو همكارانش به وسيله داده های ارسالی ماهوارۀ
کوب به دست آورده بودند ،مسائل پيچيده تری را از شكل جهان بر مال می کرد و
قادر به تفسير چگونگی تشكيل همزمان کهكشانها و سحبهای بزرگ کيهانی نبود.
اندازه گيری ها و داده ها می بایستی با دقت بيشتری از فضا باشد تا انطباق تجربه با
نظریه بيشتر به هم نزدیك باشند .کارت فضایی که در سال  1986به وسيلۀ کوب (
 )Cobeتهيه شده بود آنچنان دقت الزم را نداشت .ولی توانست دقت الزم برای این
انطباق را فراهم سازد .لذا در سال  2003ناسا (  )NASAماهواره (  )WMAPرا به فضا
فرستاد تا فلوکتواسيون کوانتایی را به تواند با دقت بيشتر اندازه گيری کند .نتایج
ارسال شده به وسيلۀ این ماهواره در سال  2008عمر جهان را با دقت  1درصد مشخص
کرد که می توان گفت عمر جهان عبارتست از  13/ 77± 0/059ميليارد سال نوریست.
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به هر صورت باید خوشحال بود که بعد از ظهور اتمهاى هيدروژن ،یكنواختى جهان به
تدریج از بينرفته و جهش به سوى پيچيدگى آغاز گردیده است .ولى بعد از 13/77
ميليارد سال با اطالعات کنونى ما فقط گوشههاى مختصرى از فضا از آن جمله کره زمين
به پيچيدگى مطلوب رسيده است.
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اما با همۀ این پيشرفتها و شناخت مختصری از افسانه زندگی ،مشاهده می کنيم که:
قرن ما سرشار از تنفر و انزجار است ،هرگز جنگها آنهمه مرگ بىمورد پدید نياوردهاند
هرگز کينه بشر به این اندازه قدرت تخریبى نداشته است! با وجود این قرون آینده از
قرن ما به مثابه دوره نوزایى (رنسانس) ،شبيه قرون چهارده و پانزده در اروپا ،یاد خواهد
کرد.
نگاه انسانها به جهانى که ما را احاطه کرده ،تغيير یافته است .انقالبهاى علمی و
ثابتشده ،مانند :دگرگونى مفهوم زمان به وسيله انشتاین ،تغيير دید درباره مادّه
بهوسيله هایزنبرگ و بوهر و تحول در امور جبریه به وسيله پونكاره پدید آمده است.
امروز وجود زندگى دیگر غيرعادى نيست بلكه نتيجه تكاملى است که ظاهرا" ما قادر
به بيان آغاز آن نخواهيم بود .زندگى نتيجه مجموعهاى از پدیده هاى پىدرپى است که
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از آغازى نامعلوم (براى ما) شروع شده ،ولی جوانه هاى آن در جهانِ حاصل از آتش
نخستين وجود داشته است .با تكيه به واقعيتهاى غيرقابل تردید است که خواهيم
توانست از انسان و داستان او توصيف مجذوب کنندهاى عرضه کنيم .سعى دارم به مدد
«افسانه زندگى» خوانندگان را در شيدایى خویش سهيم کنم .این افسانه تا حد ممكن
به حقيقت غيرقابل دسترس نزدیك است
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