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بخش اول:

تنظیم ظریف جهان برای حیات
جهانی مناسب برای حیات ،بایستی بتواند اجازهی وجود موجوداتی دارای تواناییهای
تکثیر ،استفاده و ذخیره انرژی را بدهد.
اینها شرایط ضروری برای حیات هستند.
اینگونه موجودات تنها در جهانی دارای شیمی غنی و منبع انرژی پایدار که امکان فرآیندهای
شیمیایی تکثیر و ذخیره انرژی را فراهم میکند می توانند وجود داشته باشند.
در سالهای  1970در نتیجه مقاالت دانشمندانی مانند کارتر ،کار و ریس ،پاول دیویس و
تحقیقات دقیق بارو و تیپلر ،فیزیکدانان متوجه شدند که مجموعه قوانین طبیعی ،ثوابت
بنیادی فیزیک و شرایط اولیهای که به شیمی غنی و منابع پایدار انرژی ( ستارگان ) اجازه وجود
میدهند ،در مقایسه با مجموعههایی که اجازه نمیدهند بسیار بسیار اندک هستند.
به عبارت دیگر ،احتمال در شکل اجازه دهنده به حیات بودن فیزیک در مقایسه با نبودنش
در درجهای نجومی پایین است.
این پدیده از سوی فیزیکدانان شروع به بیان شدن با عبارت * تنظیم ظریف * کرد.
با حرکت از دارای تنظیم ظریف بودن جهان ،میتوان برهانی برای وجود خدا آورد که میتواند
به این شکل خالصه شود:
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.1

1دارای تنظیم ظریف بودن جهان برای حیات محتاج توضیح است.

گزاره دوم نیز درست بنظر میرسد.

.2

2توضیح تئیستی این پدیده موجود است :خدا جهان را به شکلی که حیات را بوجود

بنابر تئیسم خدا جهان را به شکلی که به حیات منجر شود خلق کرده است.

آورد طراحی کرد.
.3

3در خصوص چرایی دارای تنظیم ظریف بودن جهان ،توضیحی غیر تئیستی و به همان

درجه معقول وجود ندارد.
.4

4در نتیجه دارای تنظیم ظریف برای حیات بودن جهان یک دلیل به نفع تئیسم تشکیل

میدهد.
برای درک گزاره نخست ابتدا بایستی چند مثال در خصوص تنظیم ظریف ذکر کنیم.
مثالً اگر جهانی که در آن زندگی میکنیم بجای سه بعد فضا دارای تعداد بعدهای دیگری
میبود ،اتمهای پایدار بوجود نمیآمدند ،در نتیجه این شیمی و در نتیجه آن حیات بوجود
نمیآمد.
مثالً اگر شدت جاذبه یک واحد در ده به توان  60واحد قویتر و یا ضعیفتر میبود ،جهان
یا قبل از بوجود آمدن ستارگان در درون خود سقوط میکرد یا پراکنده میشد ،حیات به میدان
نمیآمد.
این اندازه برابر است با زده شدن شانسی تار مویی در هر جایی از جهان.
یک نمونه دیگر نیز ذکر کنیم ،پارامتری بنام ثابت کیهانی که نقش مهمی در سرعت گسترش
جهان بازی میکند ،اگر از مقداری که دارد یک واحد در ده به توان  120قویتر شود کهکشانها

انجمن آنتی شبهات

درنتیجه اگر تئیسم درست باشد ،در اینکه ثوابت و قوانین بنیادی دارای مقادیر مناسب برای
حیات هستند ،چیز تعجب برانگیزی وجود ندارد.
اما به غیر از تئیسم ،توضیح معقول دیگری که بتواند تنظیم ظریف را توضیح دهد وجود
ً
عموما سعی دارند تنظیم ظریف را با فرضیه جهانهای چندگانه توضیح دهند.
دارد؟ آتئیستها
بنابر این فرضیه ،در شمار بسیاری جهان با قوانین فیزیکی و ثوابت بنیادی متفاوت از یکدیگر
وجود دارند.
اگر در اکثر این جهانها حیات نباشد نیز در شمار اندکی از آنها پارامترها در شکلی مناسب
برای حیات هستند.
ما نیز در یکی از این جهانهای در شمار اندک هستیم و در نتیجه تعجبی ندارد که پارامترها
دارای تنظیم ظریفند.
آیا این توضیح موفق است؟ حتی اگر مسائلی مانند مشکل مغز بولتزمن و معکوس خطای
منطقی قمار باز که نظریه جهانهای چندگانه با آنها برخورد میکند را نادیده بگیریم ،باز هم این
نظریه نمیتواند رقیبی برای فرضیه تئیستی باشد.
میتوان از دو نوع نظریه چندجهانی بحث کرد :نظریه چندجهانی متافیزیکی و نظریه
چندجهانی فیزیکی.

بوجود نمیآیند ،به همان مقدار اگر ضعیف شود پیش از تشکیل ستارگان جهان در درون خود

بنابر مدلهای جهانهای چندگانه متافیزیکی هر چیز ممکنی در جهانی به وقوع میپیوندد.

سقوط میکند ،در هر دو حالت حیات بوجود نمیآید .میتوان همینطور به شمار این نمونهها

خوب است ،اما اگر این مدل درست باشد ،میتوان گفت که پس جهانهای طراحی شده نیز

افزود.
توضیح دادن اینهمه پارامتر مختلف با اینقدر مقادیر ظریف برای به میان آمدن حیات با
تصادف بسیار سخت است.

وجود دارد و خدا نیز وجود دارد.
درنتیجه چندجهانی متافیزیکی رقیب تئیسم بودن به کنار بلکه به تئیسم صحت میبخشد.
در جهانهای چندگانه فیزیکی نیز مکانیزمی موجود است که جهان خلق میکند.

شبیه این است که پیروزی  20بار پشت سر هم برنده قرعه کشی را با تصادف توضیح دهیم.

این مکانیزم جهانهای جدید تولید میکند.

در نتیجه گزاره نخست درست بنظر میرسد.

برای اینکه این مکانیزم بتواند جهانهایی که برای حیات مناسب هستند تولید کند ،الزم
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است شروط بسیاری را دارا باشد.
مثالً الزم است که ثوابت بنیادی فیزیک را در میان جهانها تغییر بدهد.
الزم است گسترش یافتن و بزرگ شدن جهانهای کوچکی که تازه بوجود آمدهاند را حفظ

		

بخش دوم

کند.
الزم است بتواند انرژی بسیار زیادی برای بوجود آمدن ماده در جهان تامین بکند و ...
در نتیجه مکانیزمی که جهان خلق میکند الزم است خود دارای تنظیم ظریف باشد ،زیرا در
صورت عدم رعایت هرکدام از این شروط ،در تمام جهانها حیات غیرممکن خواهد بود.

تنظیم ظریف جهان

در نتیجه چندجهانی فیزیکی توضیحی برای تنظیم ظریف ارائه نمیکند؛ برعکس مشکل را به

برای قابلیت کشف شدن

یک قدم باالتر ،به مکانیزمی که جهان خلق میکند میکشاند.

و تکنولوژی
در سال  ،2010رابین کالینز فیزیکدان ،فیلسوف و استاد در موضوع تنظیم ظریف بیان کرد که
جهانمان تنها برای حیات دارای تنظیم ظریف نیست ،بلکه در عین حال برای قابل کشف بودن
و تکنولوژی نیز دارای تنظیم ظریف است.
دارای تنظیم ظریف بودن جهان برای قابلیت کشف شدن یعنی ثوابت بنیادی فیزیک ،قوانین
و پارامترها دارای مقادیری ایدهآل برای کشف کردن جهان ،یعنی برای فعالیت علمی هستند.
به بیانی دیگر ،کمترین تغییر در پارامترهای جهان فعالیت علمی را با مشکل مواجه میکند.
دارای تنظیم ظریف بودن جهان برای تکنولوژی نیز به همان شکل یعنی جهان در طرحی
مناسب برای تولید تکنولوژی میباشد.
ادعاییست که میگوید کوچکترین تغییر در پارامترهای جهان تولید تکنولوژی را با مشکل
مواجه خواهد کرد و حتی غیرممکن خواهد کرد.
با حرکت از تنظیم ظریف جهان برای قابل کشف بودن و تکنولوژی ،میتوان برهانی در
خصوص وجود خداوند ،مشابه برهان پیشین ،ارائه کرد.
.1

1تنظیم ظریف جهان برای قابلیت کشف شدن و تکنولوژی محتاج توضیح است.

برهان غایت شناختی تنظیم ظریف
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2توضیح تئیستی این پدیده موجود است :خدا جهان را به شکلی که قابل کشف باشد

و تکنولوژی به میان آید طراحی کرده است.
.3

3توضیحی غیرتئیستی و به همان درجه معقول در خصوص چرایی تنظیم ظریف جهان

برای قابلیت کشف شدن و تکنولوژی موجود نیست.
.4

4درنتیجه تنظیم ظریف جهان برای قابل کشف بودن و تکنولوژی دلیلی به نفع تئیسم

تشکیل میدهد.
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آنتنها کم میشد.
نیروی بنیادی دیگری یعنی نیروی هستهای ضعیف را بدست بگیریم.
اگر قدرت این نیرو ده واحد قویتر میبود اتمها صد واحد سریعتر از هم میپاشیدند ،تعیین
سنی پتاسیم 40-غیرقابل استفاده میشد ،تعیین سنی کربن 14-برای جسمهای  300سال
قدیمیتر غیر قابل استفاده میشد .تشخیص سن اجسام مشکلی جدی میشد.
اگر این نیرو ده واحد ضعیفتر میبود ،ذرههای بنیادی نوترینو تشخیص داده نمیشدند ،در
نتیجهی این در خصوص فرآیندهای درون ستارهها اطالعاتی بدست نمیآوردیم.

برای درک بهتر گزاره اول ابتدا سعی کنیم جزئیتر و دقیقتر بفهمیم که تنظیم ظریف جهان
برای قابل کشف بودن و تکنولوژی به چه معناست.
مثالً نیروی الکترومغناطیسیای که الکترونهای درون اتم را در اطراف هسته نگه میدارد
بدست بگیریم.
پارامتری که این نیرو را کنترل میکند ثابت تنظیم ظریف است.
این ثابت؛ اگر بزرگ شود قدرت نیروی الکترومغناطیسی بزرگ میشود.

تابشی به نام تابش پس زمینه کیهانی نقشه جهان را در مقیاسی بزرگ و با حساسیتی بسیار
زیاد بدست میدهد.
قدرت تابش پس زمینه کیهانی وابسته به نسبت باریون و فوتون موجود در جهان است.
این نسبت اگر ده واحد بزرگتر و یا کوچکتر میبود ،تشخیص این تابش غیرممکن میشد.
در نتیجهی این علم کیهانشناسی در نرخی جدی محدود میشد ،دانشمان در خصوص
گذشته و طرح جهان بسیار کم میشد.

اگر کوچک شود قدرت نیروی الکترومغناطیسی کوچک میشود.

باز هم میتوان اینگونه نمونهها را ذکر کرد و به شمارشان افزود.

اگر ثابت تنظیم ظریف از مقداری که دارد ده درصد دیگر قدرتمند میبود سوختن طوالنی

همانطور که از اینجا میتوانیم ببینیم ،پارامترهای در شمار مهمی در جهان وجود دارند که

مدت آتش غیرممکن میشد ،وسایل و فرآور یهای مهم برای علم و تکنولوژی بسیاری مانند

دارای مقادیری مناسب برای کشف جهان و تولید تکنولوژی توسط جانداران هوشمند میباشند.

فرآوری فلزات متکی بر آتش میسر نمیشد.
از سویی دیگر اگر این ثابت اندکی کوچکتر میشد آتشها خاموش نمیشدند و تمام
مادههای سوختنی در مدت کوتاهی تمام میشدند.
و در جایی که سوخت نباشد مدنیتی که علم و تکنولوژی تولید کند نیز وجود نمییافت.
همچنین ثابت تنظیم ظریف اگر کوچکتر میبود قدرت بزرگنمایی میکروسکوپ افت میکرد
و به این خاطر طر حهای بیولوژیک کوچکی مانند سلول دیده نمیشدند.
اگر ثابت تنظیم ظریف کوچک میبود تکنولوژی نیز ضربهای بسیار جدی میخورد ،زیرا
موتورهای الکتریک و ترانسفورماتورها غیرقابل استفاده میشدند ،نیروی دریافتی و تشخیص

سخت است که ادعا کنیم پارامترهای جهان بصورت تصادفی برای کشف شدن و تولید
تکنولوژی در مقادیر مناسب قرار گرفتهاند.
گزاره دوم نیز معقول به نظر میرسد.
بنابر تئیسم خداوند جهان را به شکلی خلق کرده است که برای به میان آمدن جانداران
هوشمند مناسب باشد.
در عین زمان در این جای هیچ تعجبی نیست که خداوند جهان را به شکلی طراحی کرده
باشد که این جاندارن هوشمند بتوانند بفهمندش و برای راحت کردن زندگی خویش در آن به
تولید تکنولوژی بپردازند.
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حال اینکه رسم مورد انتظار برای تئیسم اسالمی که دواما به نگریستن به طبیعت و تفکر در
آن عطف میکند ،دقیقا جهانی مناسب برای کشف شدن و تولید تکنولوژی است.
گزاره سوم نیز درست بنظر میرسد.

نویسنده( enis doko :پرفسور انیس دوکو) متخصص در حوزههای فیزیک ،فلسفه علم و
فلسفه دین.

زمانی که فرض وجود هوشی در پشت جهان که با موجودات هوشمند ارتباط دارد ،رد شود.
هیچ لزومی برای انتظار دارای شرایط مساعد بودن جهان برای قابل کشف بودنش توسط
موجودات هوشمند وجود ندارد.
سعی بر توضیح این وضع با عطف بر جهانهای چندگانه ،بنابر الزاماتی که در قسمت قبل
ارائه کردیم عملکردی معقول نمیباشد.
از منظر این فرضیات غیر تئیستی انتخابی جز نامیدن این امر به عنوان یک تصادف وجود
ندارد.
اما این راه حلی قانع کننده به اندازه توضیح تئیستی نمیباشد.
زیرا همانطور که در باال گفتیم ،تنظیم ظریف پارامترهای متفاوت بسیاری موجود است و
صاحب بودن همه اینها به مقادیر درست و مناسب به خوبی تعجب برانگیز است.
درنتیجه علتی که جهان را خلق کرده ،در کنار هدف گزاری جهانی که به حیات هوشمند اجازه
دهد ،برای تشکیل جهانی که امکان تولید تکنولوژی درش وجود داشته باشد و توسط انسان
ها فهمیده شود نیز همت کرده است.

لینک پی دی اف مقاله به زبان اصلی:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.enisdoko.
com/wp-content/uploads/2017/10/Ateizm-Ele%25C5%259Ftirisi.pdf&ved=2ahUKEwihlOzOwY3lAhUP0aYKHR4uDMEQFjAQegQIAhAB&usg=AOvVaw3cyZnRHsdvXYTTaolStb3w
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