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آن ني در فيزيكاچندجه *و تبعات فلسفي

 **سعيد معصومي
 چكيده

هاي اخير در فيزيك نظري بسيار مورد توجه قرار گرفته سالفرضية چندجهاني در

از هاي متعدد در حوزه است. يكي از علل اين امر، ظهور طبيعي جهان هاي مهمي

شناسي، نظرية ريسمان ها، شامل مدل تورم آشوبناك در كيهان فيزيك است. اين حوزه

نش كوانتومي است. در دوويت در حوزة گرا-و گرانش كوانتومي مبتني بر معادلة ويلر

و چندجهاني ارائه گردد.  اين مقاله تالش شده است تعريف روشني از مفهوم جهان

مي همچنين استدالل يكي از مدافعان مهم اين نظريه تقريباً به پس تفصيل بررسي گردد.

 گردد. از آن، روشي براي امكان پذيرش چندجهاني در فيزيك نظري ارائه مي

 ها. پذيري، فضاي نظريه ها، مشاهده هاني، انواع جهانچندج واژگان كليدي:

و فناوري در دانشگاه صنعتي شريف با نامه اين مقاله مستخرج از پايان* دكتري نگارنده در رشته فلسفة علم

و بررسي صوت«عنوان  آقايان دكترآناست كه استادان راهنماي» هاي مختلف نظرية چندجهاني بندي نقد

 باشند.مي جباري�محمدمهدي شيخو مهدي گلشني

.دانشگاه صنعتي شريفدانشجوي دكتري **

4/8/92تاريخ تأييد:13/5/92تاريخ دريافت:
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 مقدمه

مي پيشينة،هاي متعدد عتقاد به وجود جهانا و توان آن را در بيانات تاريخي بلندي دارد

ازو همچنين برخي دانشمندان مسلمان باستان ونانيفيلسوفان  اين فيلسوفانةجمل يافت.

كه)Anaximander( آناكسيمندر نامتعين ��,9�D D/�بر اساس اعتقاد خود به است

كهنامتناهي بي، و و تمام جهان ازلي هاي، انديشة جهاناستها را فرا گرفته زمان است

ج1388(كاپلستون، دارد متعدد را بيان مي ص1،  بودند باور بر اينيونان نيز ). اتميان34،

بي جهان،ندا كه در خأل در حركت،هاي نامتناهي از برخورد اتم«كه مي هاي »آيند شمار پديد

جهمان( ص1، هاي فيزيك نظري در برخي حوزه). در دوران معاصر اين انديشه مجددا90ً،

هايي كه اين انديشه در آنها وارد شده است، مكانيك كوانتومي، ترين حوزه مطرح شد. مهم

به،ميوكوانت مكانيكدر،جهاني چندةفرضي. استو گرانش كوانتومي شناسي كيهان ابتدا

مشهور است. جهاني تعبير چندكه به نامدمطرح گردي مكانيك كوانتوميي از تعبيرعنوان 

). Everett, 1957a & 1957b( نمود مطرح 1957در)Everett( اورت اين تعبير را 

اجماالً ارائه شد. در مكانيك كوانتومي گيري براي حل مشكل اندازه اورت جهاني تعبير چند

اي كه در جهان روي در هر آزمايش يا تجربه،ميوجهاني مكانيك كوانت در تعبير چند

مي،دهد مي با هر نتيجه ديگر به عبارت، دهد هر رويداد ممكني واقعاً در جهاني رخ اي

مياحتمال غيرصفر   كند. تحقق پيدا

و ظهور مباحثي در حوزة گرانش با پيدايش مدل تورم كيهاني در قلمرو كيهان شناسي

جهاني با استقبال ويژه نظرية ريسمان، از حدود سي سال پيش، فرضية چند كوانتومي، به

كه توان ذكر كرد. نخستين دليل اين زيادي مواجه شد. دو دليل عمده براي اين امر مي است

مي ها، مسئله جهانزهدر هر يك از اين حو گردد. دليل دوم، هاي متعدد به طور طبيعي ظاهر

( استفاده از فرضية چند  ) است.Fine Tuningجهاني براي حل مسئلة تنظيم ظريف

شود، در اين مقاله ابتدا توضيح مختصري در مورد فرضية چندجهاني در فيزيك داده مي

ميسپس تعريف دو تن از فيزيكدانان در مورد جهان  و سپس گرددو انواع چندجهاني بيان
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و انواع چندجهاني*تعريف نگارنده ها، بر اساس ديدگاه نگارنده در مورد دربارة جهان

و انواع چندجهاني، شود. پس از روشن قانون در فيزيك، توضيح داده مي شدن مفهوم جهان

و بررسي مي . اين استدالل متعلق شود استدالل يكي از مدافعان مهم فرضية چند جهاني، نقد

) است. معلوم خواهد شد كه استدالل وي عقيم است. در Martin Rees( مارتين ريسبه 

در ادامه فضاي نظريه ها معرفي خواهد شد كه راهي است براي پذيرش فرضية چندجهاني.

مي انتها نتيجه  گردد. گيري بحث ارائه

 . چندجهاني در فيزيك1
آندر فيزيك نظري سه حوزة مهم مي،وجود دارد كه در .شود نظرية چندجهاني ظاهر

) Compactification( سازي نخست، نظرية ريسمان است كه بر اثر فرايند فشردهةحوز

تعداد بسيار زيادي از پذير، بعدي مشاهدهربه فضاي چها-بعدي يا يازده-بعدي فضاي ده

هرميحاصلها جواب مي شود كه ومدةمجزا دانست. حوزتوان معادل جهاني يك را

و كيهان آنشناسي ها مفروض گرفتهي از جهانفراوان شمار،تورم آشوبناك است كه در

هر مي و انبساط مربوط به خود است شود كه و تورم ةوم، حوزسةحوز.يك واجد مهبانگ

ةريسمان نيز خود نوعي نظريةالبته بايد توجه داشت كه نظري-گرانش كوانتومي است

ب گرانش ميه كوانتومي است، ولي در اينجا اين دو را به طور مجزا از.بريم كار يكي

يتوود-ويلرةاي به نام معادل رويكردها به گرانش كوانتومي رويكردي است كه به معادله

ميد كه اين معادله، انجام مي دهد كه منجر به بروز مسئلة تابع موجي به جهان نسبت

 گردد. چندجهاني مي

بيهب،بنيادين نظريهياشيا،نظرية ريسماندر (نقاط مادي) اشياييب جاي ذرات عد

(پاره يك مييكياين اشيا.ندا)گونه هاي مادي ريسمانخط بعدي نامند. بعدي را ريسمان

ب ريسمان است، ولي برخيدهعد اين فضا معموالً ها در فضايي بيش از چهاربعد قرار دارند.

 
و انواع چندجهاني تعريفي است كه نويسند* و مهدي گلشنيمقاله به همراه دكترةاين تعريف از جهان

و آزمون«ةدر مقال جباري�مهدي شيخمحمددكتر فلسفه اند كه در فصلنامه معرفي كرده» پذيري چندجهاني

 پژوهشگاه علوم انساني در دست چاپ است. علم
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آن بعدي واقع26(ريسمان بوزني) در فضاي از انواع ريسمان و تحول در چنين فضاييهااند

ده فرايندي وجود دارد به نام فشرده دهد. روي مي يا-بعدي سازي كه در آن، ابعاد

مي-Mبعدي در نظرية يازده مي به چهاربعدي كه ما تجربه شود. در واقع اين كنيم، تبديل

و نُه بعد شش فضايي-Mبعد در نظريةدهيا-ابعاد، يك بعد زماني بعد-يا هفت-اند كه

طُرق مقبولي كه در آن، آن، فشرده شده است؛ به گونه اي كه ما قادر به مشاهده آنها نيستيم.

 ,Ashok & Douglas( است ���10	تا	���10تواند صورت بگيرد، بين اين عمل مي

2004/ Douglas, 2004/ Douglas, 2003.(

و اين، بدان در واقع هر كه طريقي بيانگر يك جهان است حاصل اين عمل، معناست

ها يا مجموعه است. مجموعه اين پاسخ ���10	تا	���10 هايي به تعداد جهان

( سازي فشرده ميLandscapeهاي ممكن را با عنوان مناظر شناسند. در اينجا همة)

آ اند، تنها يك فرايند شبه فرايندها كالسيك ن وجود دارد. بر اساس آنچه در كوانتومي در

هاي حاصل از نظرية ريسمان، ها خواهد آمد، جهان بندي جهان ادامة مقاله در مورد تقسيم

 اند. هاي موجود در چندجهاني نوع اول جهان

مينخستآنچه به عنوان حوزة دوم تورم آشوبناك است. ،شود ين مدل تورمي شناخته

 مطرح كرد كه به آن مدل تورم قديمي 1981در)Alan Guth( آلن گوثمدلي است كه

)Old Inflation(گويندمي)Guth, 1981(.محوري تورمةبايد توجه داشت كه انديش،

و پيش،ايي كوتاهي را طي كرده استمن انبساطةيعني اينكه جهان دور متعلق به او نيست

). نظرية تورمي بعدي كه Kox, Eisentaedt, 2005, p.222( از او وجود داشته است

كه گوثمشكالتش كمتر از نظريه  در ليندهاست، نظرية تورمي جديد است  1982آن را

) ). اما آنچه بهتر از اين دو به مسائل پاسخ داد، نظرية تورم Linde, 1982ارائه داد

در ليندهآشوبناك بود كه  ( 1983آن را نظ در ساده.)Linde, 1983ارائه كرد رية ترين مدل

و پتانسيلmبا جرمφ، چون اسكالرتورمي، فرض بر اين است كه ميداني 

2 21( )
2

V mϕ ϕ=وخيزهاي اين ميدان در حالت خأل منجر به بروز، وجود دارد كه افت

باشد كه به طور آشوبناك اسكالرگردد. اگر جهان در ابتدا واجد ميداني تورم مي
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)Chaotically باشد، در تعدادي از نواحي كه ميدان به اندازة كافي بزرگ ) توزيع شده

و است، تورم اتفاق مي مي«افتد آيد كه هر يك بسيار جزايري همگن از آشفتگي اوليه پديد

(تر از اندازة بخش قابل مشاهده جهان است بزرگ «Carr, 2007, p.131.(بر اساس

حاصل از تورم آشوبناك كه مورد نظر تعريفي كه از جهان ارائه داده خواهد شد، چندجهاني

بندي نگارنده وجود دارد، اما اي است كه در تقسيم لينده است، از نوع دوم چندجهاني

مي مدل مي هايي از آن را توان توان در نظر گرفت كه نوع اول را نيز دربر بگيرد؛ براي مثال

هاي جديدي باشند.ندر كنش مربوط به تورم آشوبناك جمالتي اضافه كرد كه حاوي ميدا

هاي وخيز تواند ناشي از اثري كوانتومي باشد، يعني افت نكتة ديگر اينكه اين چندجهاني مي

 آورند. كوانتومي آن را پديد 

يك سومين مورد، گرانش كوانتومي است. در صورت بندي هاي نسبيت عام،

-ADM )Arnowitt-Deserبندي بندي وجود دارد كه به عنوان صورت صورت

Misner به-بندي، فضا، معروف است. در اين صورت1+3) يا تجزيه زمان چهاربعدي

مي ثابت تقسيم-قطعات زمان شود كه هر قطعه در واقع يك ابرسطح فضايي بندي

)Spatial Hypersurfaceو هاميلتونيبندي ) است. با استفاده از صورت نسبيت عام

مي1+3تجزيه   Wheeler-Dewitt( دوويت-ويلرمعادلة رسيم به نام، به يك معادله

equationر.ك: بندي آن نمي ) كه در اينجا وارد صورت (براي آگاهي بيشتر، شويم

Hamber, 2009, pp.103-117 در رهيافت فوق، به هر جهان كوانتومي، تابع موجي .(

مي دوويت-ويلرشود كه در معادلة نسبت داده مي اين تابع موج، تابعي از كند. صدق

و با كوانتومي دوويت-ويلرمتريك است. معادلة  و كردن گرانش تبديل ميدان متريك

( همچنين عملگر ديگري، كه و انحناي عرضي ) Extrinsic Curvatureتابعي از متريك

اي كوانتومي شود. بنابراين در اينجا نيز با پديده است، به عملگر كوانتومي، حاصل مي

-ويلرجهاني، از نوع دوم است. در معادلة اين چند-طور كه گفتيم همان-هيم. البتهمواج

و بنابراين عليدوويت مي تابع موج، تابعي پيوسته از متريك است بي االصول نهايت توان

بازاي هر متريك يك جهان داشت. البته تنها به طور بالقوه توانمي جهان داشت؛ يعني
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گرايانه، بايد دليلي مجزا قبول وجود بالفعل آنها، در ديدگاه واقع چنين است، ولي براي

 عنوان شود.

 . تعريف جهان2
و انواع مختلف اختالف جهان مي در اينجا ابتدا دو تعريف از جهان كه ها ارائه گردد

از البته در انتها تعريف ديگري-دربرگيرندة ديدگاه بخش قابل توجهي از فيزيكدانان است

مييك فيز مي-شوديكدان ديگر هم ارائه با سپس تعريف نگارنده از اين واژه بيان شود.

فيزيكدانان است، تعاريفيةكه عمدتاً نوشت» چندجهاني«توجه به مقاالت موجود در حوزة 

و عمدتاً نه به چندان منقّح از مفهوم جهان، قابل طرح است. با اين مختلف حال، برخي نيز

و رده دسته اند. شايستة ذكر است كه اين هاي فيزيكي متفاوت پرداخته بندي جهان بندي

و رده بندي دسته و تقسيم ها به هيچ بندي ها و مانع نيست هاي مختلفي بندي وجه قاطع، جامع

به با فرض اعتبار مدل استاندارد كيهان)Bjorken( بيوركنتوان انجام داد. مي شناسي

 ازد:پرد تعريف جهان به صورت زير مي

زمان درون هر جهان،... به طور فضايي- كنيم كه هندسة فضا ما فرض مي

و بتوان آن را در سراسر تاريخش، با متريك-در مقياس بزرگ-تخت باشد

ميFRW( واكر-رابرتسون-فريدمن [همچنين] ما فرض كنيم ) توصيف كرد.

به كه يك ثابت كيهان و درصد انرژي عالوه هفتاد شناختي غيرصفر وجود دارد

و سهم بيشتر باقي جهان را انرژي تاريك تشكيل مي به دهد مانده انرژي متعلق

اي كنيم كه پيش از آغاز مهبانگ... دوره مادة تاريك است. همچنين فرض مي

مي تورمي وجود داشته است كه با فضازماني شبه در دوسيتر مشخص و گردد

( طي آن، عامل مقياس حداقل با توان ده به قوة  ,Carrسي تورم يافته است

2007, p.182.(

» نظرية چندجهاني«بندي مهمي در حوزة تقسيم)Tegmark( تگ ماركبندي تقسيم

مي در آن، جهان است كه  گردند. ها به چهار ردة اصلي تقسيم

 نامد كه به قرار زير است:مي» مراتبي ردة سلسله«بندي را چهار وي اين تقسيم

مي جهاندر سطح يك از شود، ولي ها، قوانين فيزيكي حاكم يكسان فرض
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شرايط اولية هر جهان با ديگري متفاوت است. بايد توجه كرد كه هر توصيف

و شرايط اوليه فيزيكي از جهان معموالً شامل دو بخش مي شود: قوانين فيزيكي

ازو اين دو با هم براي توصيف فيزيكي كفايت مي كنند؛ اما در سطح دو

كه جهاني، ما با يك چندجهاني مواجهيم كه مركب از چندجهانچند هايي است

هر يك از آنها خود، چندجهاني از سطح يك است. چندجهاني سطح سه را 

كند كه به صورت تگ مارك، با وجود امكانات ديگر در تابع موج تعريف مي

) ) از حاالت ويژه يك عملگر در فضاي هيلبرت Superpositionبر هم نهي

مي است. سطح چهار به چندجهاني در هايي اطالق شود كه تفاوت آنها

معادالت رياضي حاكم متفاوت است. در اينجا هر ساختار رياضي معادل با 

( يك جهان مي ).Carr, 2007, pp.99-100گردد

پذيربودن ساختارها را در مورد مفهوم قيد شمارش تگ ماركالبته بايد توجه داشت كه

ميساختار   داند. رياضي الزم

و اين در ادامه تعريف نگارنده از جهان در فيزيك معرفي مي از گردد كار با استفاده

مي مفهوم الگرانژي انجام مي به پذيرد. يك الگرانژي را توان در كنشي به صورت كلي

) ):Linde, 2002شكل زير بيان كرد

� � 	
������
(�������� � ������ � ∑ 	� 
���������� � ���������� � ������� �

 كه در آن، چگالي الگرانژي به صورت زير است:

! � ���� "��
16$% � ������ �&	� ������� �

"���
16$%� � �������

 

�
و جملة دوم الگرانژي براي ميدان هيلبرت-اينشتينجملة اول همان كنشSدر است

هاي ممكن ماده معمولي است؛ اما عبارتي كه با سيگما نشان داده شده است، مبين ميدان

هر-هاي مختلف ديگر است كه در جهان است، يعني متناظر با��كه متناظر با

و در آنها متريك-هاي متعلق به هر جهان است الگرانژي توانندميها نيز وجود دارند

در توان الگرانژي را از اين نيز كلي متفاوت باشند. البته احتماالً مي تر كرد، ولي براي ما
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 بندي دقيق رياضي. اينجا بحث كيفي مهم است، نه صورت

و هر نظريه معادل يك جهان است؛ نگارنده هر الگرانژي را متناظر با يك نظريه مي داند

مي يك جهان. همانيعني هر الگرانژي معادل است با  شود، هر الگرانژي طور كه مالحظه

(پارامترها) است؛ به اين و ثوابت (متغيرها) به تابعي از درجات آزادي ترتيب يك الگرانژي

و ديگري تفاوت در درجات آزادي. پس دو نوع دو طريق تغيير مي كند: يكي تفاوت ثوابت

از اي كه در آن، الگرانژي جهاني. چند1شود: چندجهاني از تغيير الگرانژي حاصل مي ها

مي اند؛ در اين جهت درجات آزادي متفاوت هاي گوييم كه قوانين حاكم بر جهان صورت

ها از جهت ثوابت اي كه در آن الگرانژي . چندجهاني2اين چندجهاني تفاوت دارند؛ 

مي متفاوت اند. متفاوتگوييم قوانين يكسان، ولي ثوابت يا پارامترها اند؛ در اين حالت،

بنابراين منظور ما از قانون يك نظريه، وجود يك الگرانژي خاص است كه در آن، 

از پارامترهاي موجود در الگرانژي مي توانند مقادير مختلفي به خود بگيرند. نوع ديگري

چندجهاني هم وجود دارد كه در آن، شرايط اوليه متفاوت است. هر الگرانژي به همراه 

ميكنشي كه در آن  مي قرار و در حالت كلي، ديناميك گيرد، منجر به معادالت حركت شود

اند كه براي حل آنها مقادير اوليه مورد نياز با معادالت حركت، كه معادالت ديفرانسيلي

مي است، تبيين مي در گردد. اين مقادير اوليه همان شرايط اوليه را معين سازند؛ براي مثال،

مينظرية مكانيك كالسيك، مع توان معين كرد. اين ادالت حركت يك ذره را با يك كنش

و معادالت ديفرانسيل حاصل از آن به شكل زير مي  باشند: كنش

( , , )

0

i i

i i

L L q q t dt

d L L
dt q q

=

∂ ∂
− =

∂ ∂

∫ &

&

ها بندي در رويكرد نگارنده، تنها هنگامي قوانين متفاوت خواهند بود كه صورت

ب(الگرانژي اشند؛ به عبارت ديگر،ها) به دليل تفاوت در درجات آزادي، متفاوت

ساختارهاي مبين نظريه، مختلف باشند؛ براي مثال تفاوت در الگرانژي، به صورتي كه 

مي ميدان دهد. بنابراين سه نوع هاي موجود در آن مختلف باشند، قوانين متفاوتي را نتيجه



آن
ي
سف
فل
ت
عا
تب
و
ك
زي
في
در
ي
هان
دج
چن

183

 چندجهاني داريم:

اند؛ يعني هم درجات ها به طور كلي متفاوت هايي كه در آنها، الگرانژي . چندجهاني1

و هم ثوابت متفاوت مي آزادي ناميم؛ مانند مناظر در نظرية اند. اين را چندجهاني نوع اول

 ريسمان.

هايي كه در آنها الگرانژي به لحاظ درجات آزادي يكسان است، ولي . چندجهاني2

مي ثوابت تغيير مي تو كند. اين را چندجهاني نوع دوم رم ناميم. چندجهاني حاصل از

(توضيح آن خواهد آمد). آشوبناك را مي  توان مثالي براي اين نوع دانست

هايي كه در آنها الگرانژي يكسان است؛ يعني هم به لحاظ درجات آزادي . چندجهاني3

و هم به لحاظ پارامترها با هم برابرند، تنها شرايط اوليه متفاوت است. اين را چندجهاني 

چ نوع سوم مي هاي متعدد در تابع موج در مكانيك ندجهاني وجود شاخهناميم. مثال اين

 كوانتومي است.

در جهاني توان چند بايد توجه داشت كه مي اي را فرض كرد كه تركيبي از اين سه حالت

آن آن وجود داشته باشد؛ يعني در ميان تعدادي از جهان و در ميان ها قوانين متفاوت باشند

و شرايط اوليه موعهعده كه قوانين مشتركي دارند، مج هايي باشند كه در آنها ثوابت

و در ميان جهان و ثوابت يكساني دارند، اختالف جهان متفاوت باشند بر هايي كه قوانين ها

 اساس اختالف شرايط اوليه باشد.

مي تقسيم ها را بر اساس توان به آن اشاره كرد، اين است كه جهان بندي ديگري كه

اند. منظور از نوع فرايندها، ها از آنها پديد آمده كنيم كه اين جهانبندي فرايندهايي رده

(شبه بودن آنها يا شبه يا كالسيك بودن كوانتومي كوانتومي)بودن آنهاست. اما منظور كالسيك

 از اين فرايندها چيست؟

با به طور كلي مي » معادالت حركت«توان يك نظرية ميدان كالسيك را تنها

)Equations of Motionبر ) ميدان هاي آن مشخص كرد. معادالت حركت،

مي ها، تقارن هاي ميدان كنش هم و... را توضيح و هاي آنها دهند. در اينجا معادالت حركت

مي كنش نظريه، معادل توان آن را به طرق اند؛ اما در مقابل، در نظرية ميدان كوانتومي كه
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د،مختلفي بيان كرد ر زير بيان شده است، يا به روش انتگرال مثالً به روش كانوني، كه

ها براي بيان تمام مسير كه اصوالً در آن عملگري وجود ندارد، تنها معادالت حركت ميدان

و كنش ها كفايت نمي اطالعات مربوط به ميدان كنند؛ به عبارت ديگر، معادالت حركت

اندازة حركت«نيازمند معادل نيستند. در نظرية ميدان كوانتومي، در مورد يك ميدان، ما 

(مزدوج «Momentum Conjugateآن ) آن نيز هستيم تا بتوانيم عمل كوانتومي كردن

راةتوان معادل را محقق سازيم. با داشتن كنش مربوط به يك نظريه، هم مي حركت

و هم اندازة حركت مزدوج را؛ به عبارت ديگر، اطالعات كنش خيلي بيش از  استخراج كرد

 كت است.معادالت حر

پي در نظرية ميدان كوانتومي مي آمدهاي توان از محاسبات اختاللي استفاده كرد. يكي از

( استفاده از ابزار محاسبات اختاللي، بروز محاسبات حلقه ) Loop Calculationsاي

ها است كه اساساً اثري كوانتومي است. دليل اين مطلب آن است كه ذراتي كه در حلقه

(ذرات مجازي«كنند، حركت مي «Virtual Particlesاز)اند. همچنين اثرات حلقه اي

مي وخيزهاي كوانتومي خأل يا ميدان افت اي آثاري شوند. بنابراين اثرات حلقه ها ناشي

 Running of(»حركت پارامترها«اي اند. يكي از نتايج اثرات حلقه كوانتومي

Parameters استاندارد ما، كه در نظرية ميدان ) است. ابزارهاي محاسبات اختاللي

بي كوانتومي به كار مي مي ها يا واگرايي نهايت روند، معموالً به مي ها كه انجامند؛ اما ما دانيم

حركت«ترتيب، اگر ها نتيجة ابزارهاي محاسبات اختاللي ما هستند. به اين اين واگرايي

من» پارامترها اسبي در نظر بگيريم، ديگر را در يك نظرية ميدان كوانتومي به طريق

(پذيري گروه باز بهنجارش«ها ظاهر نخواهند شد. در واقع واگرايي «Renormalization 

Group :ر.ك (براي بحث بيشتر، ) اين روش مناسب براي بازتعريف پارامترهاست

/Peskin,Schroeder, 1995 Zee, 2010 با در نظرگرفتن توضيحات فوق، اين .(

ميفرايندها با است  گردد: فاده از مفهوم ميدان، به طريق زير معرفي

در ناميم كه در آن، ميدان فرايندي را كوانتومي مي ها به صورت عملگرهايي

و بين آنها روابط جابه هيلبرتفضاي  جايي اعمال شوند. اگر بسط تلقي گردند
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 ها را بر اساس سري فوريه بيان كنيم، ضرايب سري فوريه به عنوان اين ميدان

و فنا هستند كه ميان آنها عملگر لحاظ مي شوند. اينها در واقع عملگرهاي خلق

براي مثالي براي ميدان كوانتومي، ميدان جايي بر قرار است؛ روابط جابه

(φاسكالري چون  ).Zee, 2010, pp.61-66را در نظر بگيريد

 زير نوشت:توان به صورت الگرانژي ميدان اسكالر را مي

3 2 2 2 21( ( ) ) ( )) (1)
2

L d x m uφ φ φ φ
→

= − ∇ − −∫ &

 گردد: در اين صورت اندازه حركت مزدوج به صورت زير تعريف مي

0( , ) ( , ) (2)
( , )
Lx t x t
x t

δπ φ
δφ

= = ∂
r r

r&

و اندازة حركت مزدوج آن اعمال�جايي را روي در نظرية ميدان، ما روابط جابه

 كنيم: مي
3

0[ ( , ), ( , )] [ ( , ), ( , )] ( )
(3)

[ ( , ), ( , )] [ ( , ), ( , )] 0

x t x t x t x t i x x

x t x t x t x t

π φ φ φ δ

π π φ φ

′ ′ ′= ∂ = − −

′ ′= =

r r r r r r

r r r r
 

 به صورت زير نوشت: توان هاميلتوني را نيز مي

3 3 2 2 2 2
0

1[ ( , ) ( , ) ] [ ( ) ] ( ) (4)
2

H d x x t x t d x m uπ φ π φ φ φ
→ = ∂ − = + ∇ + + 

 ∫ ∫
r r L

3Lچگالي الگرانژي است؛ يعني! كه در اينجا d x= ∫L

)وقتي ) 0u φ باشد ما داراي ميدان اسكالر آزاديم كه متناظر نوسانگر ساده است.=

��بسط فوريه '(,  به صورت زير است: 	�*
3

( . ) ( . )†

3
( , ) [ ( ) ( ) ] (5)

(2 ) 2
k ki k x i t k xd kx t a k e a k eω ω

κ

φ
π ω

− − −= +∫
r rr rr rr

(به ازاي گوردن-آيد كه معادلة كالين ) به دست ميu=0معادلة ميدان از وردش الگرانژي

)Klein- Gordon:است ( 
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2 2( ) 0 (6)m φ∂ + = 
22توجه كنيد كه mk +=ωκ

r
و فنا به صورتو روابط جابه جايي عملگرهاي خلق

 شوند: زير مي

† 3[ ( ), ( )] ( ) (7)a k a k k kδ′ ′= −
r r r r

 
شدن كميات شود، بلكه صرفاً با گسسته فرايندي را كه به صورت فوق كوانتومي نمي

مي پيوسته (شبه شود، شبه اي نظير اندازة حركت، كوانتومي مي كالسيك ناميم؛ كوانتومي)

توان از مدل اتمي بور نام برد كه در آن، انرژي تنها به صورت گسسته تغيير براي نمونه مي

گوردن را در نظر بگيريد؛ يعني-مثالي ديگر شكل ديگري از معادله كالينكند. به عنوان مي

 معادله زير را 

2 2( ) 0m φ∂ − =
 كه جواب زير در آن صدق مي كند.

. * .1( , ) [ ( ) ( ) ]
2

i p x i p x
p

p

x t a t e a t e
V E

φ −= −
ur urr rr

در نظر بگيريم، در اين صورتLاكنون اگر فضا را مكعبي با ابعادي به طول
1 2... dV L L L=كه در آن،dزمان است. حال اگر ما اين شرط را اضافه-ابعاد فضايي فضا

pهاي اي تغيير كند، الزمة آن، اين است كه مؤلفه كنيم كه ميدان در جعبه به صورت دوره
ur

 ها در رابطة زير صدق كنند:,+؛ يعني 

مي به اين و ترتيب اندازة حركت كوانتومي كالسيك است. اگر اين، فرايندي شبه گردد

و شبه مي فرايندي كوانتومي ناميم. مثل تمام كالسيك نباشد، ما آن را فرايند كالسيك

 گردد. فرايندهايي كه در نسبيت عام يا نظرية الكترومغناطيس توصيف مي

اكنون ببينيم كه تعريف نگارنده در مورد جهان فيزيكي چيست؟ اين تعريف به صورت

 است:زير 

2 1,2,...,i i ip L n i dπ= =
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هم-جهان فيزيكي فضا« (پارمترها) زماني است بند، كه در تمام نقاط آن قوانين، ثوابت

».و شرايط اوليه يكسان است

با توجه به تعاريفي كه پيش از اين در مورد جهان، از جانب فيزيكدانان مطرح گرديد،

از مي شد، اگرچه به آورده تگ ماركتوان مزيت اين تعريف را معين كرد. در تعريفي كه

(پارمترها) عنوان گرديده نوعي تفكيك جهان و ثوابت ها بر اساس شرايط اوليه، قوانين

صراحت منظور از قانون است، ولي تعريف مناسبي از اينها ارائه نشده است. در اين مقاله به

و عنوان شده است: قانون برابر يك الگرانژي واحد است كه با آن مي توان كنشي ساخت

مي-ها، ابعاد فضا اين كنش معادالت حركت، تقارن با را زماني وغيره معين گردند. پارمترها

و شرايط اوليه هم ثوابتي هستند ها در نظر گرفته نيز به عنوان ثوابت موجود در الگرانژي ايم

هم كه در معادالت ديفرانسيل حاصل از كنش ها وجود دارند. همچنين در تعريف بيوركن

، در صورتي كه كامالً واكر-رابرتسون-فريدمنها منحصر شده است به متريك متريك، تن

هايي وجود داشته باشد كه چنين متريكي نداشته باشد، حتي قابل تصور است كه جهان

هايي را در نظر گرفت كه داراي ابعاد باالتر از چهار باشد يا اساساً ثابت توان جهان مي

جود نداشته باشد. در واقع تعريف بيوركن مربوط به جهانو نباشد شناختي در جهاني كيهان

ما يا جهاني بسيار مشابه با جهان ماست. تعريفي كه در اين مقاله به عنوان تعريف جهان 

و جامع ذكر شد، بسيار كلي ب تر كه رايتر از اين تعريف است. مثالي ديگر از تعاريفي

) را در نظر بگيريد كه به صورت Wilczek( ويلچكاند، تعريف فيزيكدانان عنوان كرده

 زير است:

هاي فيزيكي است كه وجود دارند يا به طور منظور من از جهان، قلمرو پديده

در معقولي مي و براي مشاهده انسان توان انتظار داشت كه وجود داشته باشند

( آينده قابل پيش .)Wilczek, 2013بيني در دسترس باشند

در مالحظه مي و ثغور جهان مبهم است. اينكه آيندة قابل گردد كه اين تعريف نيز حدود

به پيش روشني مشخص نشده است. همچنين در اين تعريف، بسياري بيني به چه معناست،

ما«هاي جهاني كه اكنون فيزيكدانان به عنوان از حوزه مي» جهان گيرند، به جهاني در نظر
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شت ديگر تعلق مي ها هرگز قابل ابدار با شتاب مثبت، اين حوزهيابند. چون در اثر انبساط

رسد تعريفي كه در اين مقاله براي جهان مشاهده نخواهند بود. با اين توضيحات، به نظر مي

و دقيق باشد.  در نظر گرفته شده است، مناسب

و انواع چندجهاني معلوم شد، بايد ديد چه نوع استدال ل يا اكنون كه مفهوم جهان

در استدالل از هايي اي علمي يا عضوي به عنوان نظريه-پذيرش فرضية چندجهانيحمايت

وجود دارد. در ميان فيزيكدانان طرفدار فرضية چندجهاني چند استدالل-اي علمي از نظريه

عمده وجود دارد كه يكي از آنها استدالل ريس است. به جهت اهميت اين فرد مناسب 

مي است، اين استدالل با دقت بررسي شود. در . پردازيم بخش بعدي به اين موضوع

 . استدالل ريس3
آن را ارائه مارتين ريساز جمله براهين فلسفي براي وجود چند جهان، برهاني است كه

و مشاهده نبودن تمايز هويات مشاهده داده است. در اين برهان از قاطع ناپذيز استفاده پذير

و با نوعي تعميم از روابط مربوط به هويات مشاهده مي پذير، روابطي مشابه براي گردد

مي هويات مشاهده  شود. ناپذير استنتاج

-البته با عالمت سؤال-آورده است) اين برهان را تحت نام برهان فلسفي Vaas( وس

)Vaas, 2010 به ريس). ابتدا بايد عبارات را در بيان اين برهان عيناً ذكر كنيم تا بتوانيم

زماني-دادن اينكه قول به وجود نواحي فضا طور مناسب آن را تحليل كنيم. وي براي نشان

و به قول خودش كه ما قادر به مشاهدة آنها نيستيم، به حوزة متافيزيك متعلق  نيست

به صورت زير» از پيش در قلمرو دانش صحيح قرار دارند-معنا به اين-هاي ديگر جهان«

 كند. استدالل مي

[هويات] به و مطلقاً مشاهده آساني مشاهده در واقع انتقال مبهمي ميان ناپذير وجود پذير

(شكل  براي توضيح اين مطلب).3دارد، كه در ميان اين دو، منطقه وسيع مرزي واقع است

( توان افق مي ميHorizonهايي تا ) متوالي را تصور كرد كه هر يك ما را جلوتر برد

 گيرد. آخرين آنها كه وراي تجربة مستقيم ما قرار مي
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) )3شكل

 هاي امروزين . محدوده تلسكوپ1-3
دارد. آشكار براي مسافتي كه ابزار امروزين قادر است در فضا كاوش كند، حدي وجود

هايي بيش عدم توانايي در مشاهدة مسافت[ است كه امر بنياديني در اين زمينه وجود ندارد

هايي كه ابزارهاي كنوني قادر به رؤيت آنها هستند، ناشي از محدوديت از مسافت

االصول سرعت االصولي نيست كه نتيجة نظرية فيزيكي باشد؛ همچون محدوديت علي علي

بي، محدوديت]نور تري هاي بزرگ شك با تلسكوپ آن بر اساس تكنولوژي كنوني است.

هاي آينده كشف خواهند ها در دهه اند، تعداد بيشتري از كهكشان كه اكنون در حال طراحي

تا شد. واضح است كه ما آن كهكشان از كنون ديده نشده ها را، صرفاً به دليل اينكه اند،

 دهيم. نميحوزة گفتمان علمي صحيح، تنزل 
 االصول در عصر كنوني . محدوديت علي2-3



190

ان
ست
تاب

13
92

ارة
شم

/
54/

ي
وم
ص
مع
يد
سع

ها وجود نداشت، مشاهدات ما هنوز اي براي قدرت تلسكوپ حتي اگر هيچ محدوديت فني

) ميParticle Horizonبه افق ذره شد كه جداكنندة پوستة كروي حول ماست ) محدود

( اي كه در آن، سرخ از حوزه بيRedshiftگرايي مي)  گردد. نهايت

بود، در آن صورت افق اعقاب آيندة ما واجد اگر انبساط در جهان ما در حال كاهش مي

مي كهكشان  شد كه اكنون در وراي افق ماست. هاي بيشتري از افق كنوني ما

بيني در كهكشاني دوردست، براي مطمئناً اينكه بايد پيش از امكان آزمودن يك پيش

براي پيشرفت-احتماالً-به جاي اينكه تنها چند دهه تغيير كيهاني ميلياردها سال صبر كنيم،

فني منتظر بمانيم، مانعي عملي است. اما آيا اين اختالفي در اصول است؟ مطمئناً زمان 

شناختي بيشتري صبركردن صرفاً اختالفي كمي است، نه اختالفي كه شأن معرفت

 هاي دور را تغيير دهد. كهكشان

(ناپذ هايي مشاهده . كهكشان3-3 ) Big Bangير از منظر مهبانگ
مي اما در مورد كهكشان توان هايي كه هر اندازه نيز صبر كنيم قادر به رؤيت آنها نيستيم، چه

گفت؟ اكنون باور بر اين است كه ما ساكنان جهاني با شتاب مثبت هستيم. همانند جهاني با 

نون هيچ عالمتي از آنها هايي وجود خواهند داشت آنچنان دور كه تاك شتاب منفي، كهكشان

با دار باشد، ما اكنون در حال عقب به ما نرسيده است؛ اما اگر انبساط كيهاني شتاب رفتن،

تا نرخي همواره افزايشي، از اين كهكشان ما هاي دور هستيم؛ بنابراين اگر نور آنها كنون به

نه نرسيده باشد، هرگز نخواهد رسيد. چنين كهكشان االصول عليتنها اكنون هايي

مي مشاهده  باشند. ناپذيرند، بلكه آنها براي هميشه خارج از افق ما

مي اما اگر كهكشاني اكنون مشاهده رسد چندان اهميتي نداشته باشد ناپذير باشد، به نظر

پذيرشدنش مستلزم ناپذير بماند يا اينكه مشاهده كه اين كهكشان براي هميشه مشاهده

ام كه مقولةو من بر اين اساس استدالل كرده-تريليارد سال باشدمنتظرماندن به اندازة يك 

 دوم بايد قطعاً به عنوان امر واقعي به شمار آيد.

 هاي مجزا ها در جهان . كهكشان3-4
ما از همان مهبانگي سرچشمه گرفته،پذير نيستند هايي كه هرگز مشاهده كهكشان اند كه

-حي به طور علّي مجزاي پديدآمده از مهبانگ واحدايم؛ اما فرض كنيد به جاي نوا برخاسته
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هايي كه كامالً زمان-هاي مجزا را تصور كنيم. آيا فضا مهبانگ-از طريق يك بخش از تورم

مي-از فضا باشند، از آن نواحي كه متعلق به چيزي هستند كه ما به طور سنتي زمان ما مجزا

و هرگز به افق ما وارد نمي جهان خود مي شوند، واقعيتي كمتر دارند؟ مطمئناً خير. ناميم

( هاي ديگر نيز به عنوان بخش بنابراين جهان ما شمرده) Cosmosهاي واقعي كيهان

 شوند. مي

هاي ديگر وجود دارند يا خير، پرسشي علمي است. آنهايي كه عليه اين اينكه آيا جهان

ربه اند، بايد برهان قدم داوري مفهوم داراي پيش ا به عنوان تمريني در راستاي قدم فوق

گرايي ده، اشياي هايي با سرخ از عدم تمايل به انكار اينكه كهكشان.درمان بيزاري تلقي كنند

هايي، احتماالً با قوانين حاكم كامالً زمان-گرفتن فضا اند، شما به جدي صحيح تحقيق علمي

(شويد متفاوت رهنمون مي «Rees, 2004.(

مي طريق زير صورت من اين برهان را به  كنم: بندي

را هاي كنوني، به دليل محدوديت با تلسكوپ»: الف«مقدمه هاي فني، حوزة معيني

را حال اكنون ما وجود كهكشان توان مشاهده كرد. با اين مي و اجرام خارج از اين حوزه ها

مي مي و در قلمرو علم قرار  دهيم. پذيريم

هاي فني، قيدي كنوني، مستقل از محدوديتافق ذره در مورد عصر»:ب«مقدمه

مي علي و كهكشان االصول براي مشاهده اعمال آن كند. با اين وجود ما اجرام هاي خارج از

 دانيم. را در حوزه علم مي

و فاصلة هايي وجود دارند كه خارج از افق مشاهده كهكشان»:ج«مقدمه پذير ما هستند

به شتاب مثبت انبساط كيهاني هرگز آنها را مشاهده اي است كه با توجه آنها به اندازه

و آنها به طور علّي مجزا از ما هستند نمي مي همهو با اين كنيم را وجودشان را و آنها پذيريم

 آوريم. در وادي تحقيق علمي به شمار مي

هاي متفاوت بدون منشأ علّي هاي، حاصل از مهبانگ فرض وجود جهان»:د«مقدمه

(مشترك مقبول  (چيزي كه در واقع نظرية تورم آشوبناك ) Chaotic Inflationاست

و از نظر پژوهش علمي معتبر است.  مستلزم آن است)
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د ما از حوزة به طور فني مشاهده»:و«مقدمه به در راه رسيدن از مقدمه الف به ناپذير

مي االصول مشاهده اكنون علي براي هميشه رسيم. در ادامه اين مسير به قلمرو ناپذير

و نهايتاً به حوز االصول مشاهده علي و به طور علّي مجزا ناپذير االصول مشاهده عليةناپذير

مي به طور علّي مجزاي بدون منشأ علّي مشترك رهنمون مي (مالحظه با شويم گردد كه

 طيفي مواجهيم).

آنو عدم پذيرش برون»و«يابي در مقدمه توقف برون»:ه«مقدمه نوعي يابي در

يابي ممكن است، آن همواره ممكن اگر در مقدمات پيشين اين برون-ناسازگاري است

و اين طيف بايد تكميل شود. به عبارت ديگر، هر حوزه يابي اي كه با برون خواهد بود

 حاصل شود، واقعي است.

زمان-هايي از فضا مانده در طيف فوق، فرض وجود حوزه تنها مرحلة باقي»:ي«مقدمه

بهم كه-هايي غير از فضا زمان-عالوه فضا است كه واجد قوانين ديگري هستند؛ زمان ما

 داراي قوانين ديگري باشند.

و فضا-هايي از فضا نتيجه: حوزه از زمان-زمان ما كه واجد قوانين ديگرند هايي غير

 وجود دارند. زمان ما، كه داراي قوانيني متفاوت با قوانين حاكم بر ما هستند، واقعاً-فضا

اي نيست. گونه ريسبندي فوق تنها گزينة ممكن براي استدالل مالحظه كنيد كه صورت

پي ريسبندي احتجاج توان به عنوان صورت از استدالل استقرايي را نيز مي بيان كرد كه در

واژة«اين استدالل را استقرايي ناميدم. وي معتقد است ماكس بلك دنبالخواهد آمد. من به 

Induction ) ) است) بر Epagoge(استقرا كه خود ترجمة التيني واژه ارسطويي اپاگوگه

شود كه در آنها مقدمات، منطقاً متضمن نتايج نيستند، همة احتجاجات غيربرهاني اطالق مي

مي بلكه چنان را اند كه قبول آنها دليل متقني براي قبول نتايج به نظر رسد. چنين احتجاجاتي

» توسعي«)، احتجاجات C.S.Peirce( سي اس پيرسبر نامگذاري بناتوان، مي

)Ampliativeمي گيرد كه از شمول ) هم ناميد؛ چراكه در آنها نتيجه، افرادي را دربر

ص1388(سروش،» اند مقدمات بيرون ،222.(

مي ريسبايد توجه داشت كه داند. اين مقدمات را دليل متقني براي پذيرش ادعاي خود
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ميبه عب كند. اين مطلب از محتواي ارت ديگر، او اتقان نتيجه را در حد اتقان مقدمات تلقي

 كالم وي مستفاد است.

كه خاصيت مشتركي را جست»د«تا» الف«اگر در هر يك از مقدمات وجو كنيم

هاي يادشده در پي بيانش هستند، آن، فراتررفتن حوزة پذيرش وجود اشيا به وراي گزاره

ميه پذيرهاست. در واقع او از ابهام در مفهوم مشاهدهحوزة مشاهد و پذيربودن استفاده كند

) مي ) مفروض در كيهان را به طور مرحلهEntitiesطيف هويات به اي گسترش دهد تا

زمان ما،-زمان ما، با قوانيني متفاوت با قوانين حاكم بر فضا-هايي غير از فضا زمان-فضا

و معتقد است تعه مي شناختي شناختي به اين حوزه به همان ميزان تعهد هستيد هستيرسد

 پذير معمولي همچون كهكشان راه شيري است. هاي مشاهده به حوزه

كه ريساي از استقرا كه مناسب برهان گونه است، استدالل از جزئي به جزئي است

) را)Eductionتمثيل ذهن از حكم در توان چنين تعريف كرد: انتقالمي«نام دارد. تمثيل

مورد شيئي به حكم در مورد شيء ديگر، به موجب شباهتي كه بين آنهاست. به عبارت 

ديگر، تمثيل عبارت است از: اثبات حكم در يك امر جزئي به موجب ثبوت آن حكم در 

ص1380(مظفر،» جزئي ديگري كه شبيه آن است ،339.(

 توان به طريق زير بيان كرد: شكل صوري تمثيل را مي

ج است. ج است، پس الف نيز داراي خاصيت ب داراي خاصيت ب است،  الف شبيه

د را مي ب هر يك از مقدمات الف تا و الف بايد توجه داشت كه به جاي توان قرار داد

است. در مورد» زمان ما با قوانين حاكم متفاوت-هايي غير از فضا زمان-فضا«نيز عبارت 

ه خواهم داد كه تقريباً همانند استدالل صوري فوق است. شكلي صوري را ارائ ريسبرهان 

هاي بندي بندي تنها صورت طور كه گفته شد، ادعا بر اين نيست كه اين دو صورت همان

. بايد توجه داشت كه وي استدالل دقيقي ارائه نكرده است باشندمي ريسممكن از استدالل 

و عدم دقت در آن، صورت مي بنديو به دليل ابهام موجود و تعابير مختلفي آن ها توان از

مي بيان كرد. با اين رسد دو صورتي از استدالل كه در اينجا ارائه شده است، حال به نظر

 وافي به مقصود وي باشد.
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مي ابتدا صورت كنيم. اين استدالل را كه به شكل قياس بيان شده بندي نخست را بررسي

 توان به صورت زير ارائه كرد: است، مي

آن : هرگاه يك شيء متعلق به طيف مقبول نظريه1مقدمه گاه آن شيء هاي علمي باشد،

 واقعي است.

 هاي علمي است. : شيء الف متعلق به طيف مقبول نظريه2مقدمه

 نتيجه: شيء الف واقعي است.

ما-هايي غير از فضا زمان-در اينجا شيء الف برابر است با: هويات متعلق به فضا زمان

مي-مل هندسة فضاكه شا  شود. زمان هم

و منتج است، اما به لحاظ مادي يا به لحاظ به لحاظ صوري استدالل فوق كامالً معتبر

)  ) مشكالتي وجود دارد:Semanticمعناشناختي

و در واقع تقريري از واقع1مقدمه گرايي علمي نزد اغلب فيزيكدانان مقبول است

)Scientific Realismشناختي تر، بياني از مؤلفة هستيت دقيق) است. به عبار

گرايي علمي را واجد سه مؤلفه گرايي علمي است؛ زيرا در ادبيات فلسفة علم، واقع واقع

شناختي آن كه ناظر به اين امر است كه جهاني مستقل از ذهن دانند: يكم، مؤلفه هستي مي

هاي علمي استن گزارهوجود دارد. دوم مؤلفة معناشناختي آن كه مبين ارزش صدق داشت

و كذب نظريهو سوم مؤلفة معرفت هاي علمي با ارجاع شناختي آن كه بر اساس آن صدق

) ).Votsis, 2002, pp.9-10به جهان مستقل از ذهن قابل تعيين است

و به نظر مي گرايي علمي باور داشته باشند؛ اقعرسد دانشمندان عمدتاً به هر سه مؤلفة

و متضمن گزارهرا مبي1يعني مقدمه  و كذبن امري واقع مي اي صدق و در عين دار دانند

مي حال تعيين صادق يا كاذب ياو علي-كنند بودن آن را ممكن قلمداد العموم آن را صادق

 دانند. به طور تقريبي صادق مي

و به هيچانگيز بسيار مناقشه2اما مقدمة و است روي مورد قبول عامه دانشمندان نيست

تا ريسقول به آن، مستلزم دليل است.  رو داند. از اينمي»و«دليل آن را در مقدمات الف

از اين مقدمات، الزم است؛ ولي به نيكي2دادن استنتاج مقدمة استداللي ديگر براي نشان
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 شود. ات حاصل نميتوان مالحظه كرد كه آن نتيجه از اين مقدم مي

را در اين زمينه مطرح كنيم. ريسبراي مالحظه اين مطلب بايد شكل صوري استدالل

مياست بيان كرده ريساستداللي را كه   بندي قياسي كرد: توان به نحو زير صورت،

از بعضي هويات وجود دارند كه متعلق به حوزة اكنون مشاهده»: الف«مقدمه ناپذير

م ميجهان ما بوده، و واقعي نيز .باشند قبول علم

االصول بعضي هويات وجود دارند كه متعلق به حوزة اكنون علي»:ب«مقدمه

ما مشاهده و واقعي ناپذير از جهان و نيز مقبول علم  اند. هستند

ناپذير االصول مشاهده بعضي هويات وجود دارند كه متعلق به حوزة علي»:ج«مقدمه

و نيز جهان ما مي و واقعيباشند  اند. مقبول علم

و متعلق به جهاني با مهبانگ متفاوت-بعضي هويات متعلق به فضا»:و«مقدمه زمان ما

و واقعي  اند. از مهبانگ ما وجود دارند، كه مقبول علم

و واقعي-نتيجه: هوياتي وجود دارند كه به فضا و مقبول علم  اند. زمان ما متعلق نيستند

ه مالحظه مي ازيچگردد كه با كدام از اشكال قياس استدالل فوق منتج نيست، با آنكه

حال اجماالً شود، ولي با اين شكل اين استدالل واضح است كه نتيجة مورد نظر حاصل نمي

 نبودن اين استدالل را به صورت زير توضيح داد: توان منتج مي

م اول: در اينجا چهار مقدمه وجود دارد كه مشخص مي قدمات گردد يا برخي از

و يا اينكه در واقع اينها مقدمات قياس نيستند، اضافي و يا بايد از چند قياس استفاده كرد اند

آن بلكه فراهم  اند به توضيحي كه خواهم آورد. آورندة

كه دوم: با بررسي نتيجه معلوم مي و» هويات«گردد -متعلق به فضا«حد اصغر است

و واقعي حد اكبر است. اما با اينكه حد اصغر در تمام» بودن زمان مانبودن، مقبول علم

يك از مقدمات وجود ندارد. به عبارت ديگر اين مقدمات وجود دارد، حد اكبر در هيچ

و استدالل قياسي بدون كبري آشكارا عقيم است.   استدالل، كبري ندارد

مق بنابراين براي منتج صود حاصل شدن برهان فوق بايد يك كبري به آن اضافه كنيم تا

و بسته به هر يك از مقدمات، كبرايي خاص مي  تواند به حصول نتيجه منجر شود. شود
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يك»و«تا»الف«براي مثال با كبراي زير به همراه صغراي حاصل از چهار مقدمه با

 توان به نتيجه مورد نظر رسيد: قياس اقتراني شرطي مي

-هاي مختلف فضا ير را در حوزهپذ هرگاه هوياتي داشتيم كه طيفي از هويات مشاهده

 هاي ممكن گسترش يابند. زمان-ها بايد به همة فضا گاه اين حوزه زماني ارائه دادند، آن

 شود: صغري نيز به صورت زير حاصل مي

آن»و«هرگاه مقدمات الف تا گاه هوياتي داريم كه تشكيل طيفي از هويات برقرار باشد،

مي-لف فضاهاي مخت پذير را در حوزه مشاهده  دهند. زماني

و از هيچ گردد. مالحظه يك از مقدمات نتيجه نمي اما اين كبري خود نيازمند دليل است

و علمي ماست. ما از مشاهدات  كنيد كه ادعاي اين گزاره بسيار بيش از توان مشاهدتي

مي زمان-يابي كرده، وجود فضا زمان برون-مربوط به يك فضا يم گير هاي ديگر را نتيجه

چنيني را نفي نيز هاي اين زمان-وجه استدالل موجهي نيست. البته ما فضا كه به هيچ

و تنها سخن بر ميزان قوت استدالل ريس است. نمي  كنيم

و مقدمات ديگري را نيز آزمايش كرد، ولي آنچه به طور مي توان اين بحث را ادامه داد

تنهايي به نتيجة مورد نظر دستبه توان گفت اين است كه مقدمات اين استدالل قطع مي

.يابد نمي

مي ريسبندي قياسي از استدالل در مورد صورت  شود. نكات زير يادآوري

كه . با تحليل فوق روشن است كه صورت1 آورده ريسبندي قياسي منتج، با مقدماتي

 است، امكان پذير نيست.

طي متعلق«. ممكن است چنين اشكال گردد كه اگر2 » هاي علميف مقبول نظريهبودن به

بندي قياسي منتبح حاصل گردد؛ اي ديگر عنوان شود، شايد صورت به گونه» بودن واقعي«و

مي ترين جايگزين اما به نظر نگارنده، اينها مناسب با هاي استدالل وي باشند. اين مطلب

و ذكر موارد احتمالي ديگر روشن مي بررسي ن شود كه شود. براي مثال ممكن است عنوا تر

بودن را ذكر بودن اشيا در مقدمات را بيان نكرده، بلكه تنها متعلق به حوزة علم واقعي ريس

و به اين گزينة مناسبي نيست. در پاسخ اوالً بايد به اين» بودن واقعي«ترتيب كرده است
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و اين، نشانه«داشتن واقعيت«نكته توجه داشت كه وي از لفظ بر استفاده كرده است اي مبني

هاي علمي است. ثانياً در صورت پذيرش بودن هويات متعلق به نظريه اعتقاد او به واقعي

بودن به طيف مقبول متعلق«همان» بودن واقعي«شده در اشكال، در واقع فرض بيان

و به اينمي» هاي علمي نظريه كه در توجيهيمخور ترتيب به مشكالت الينحلي برمي شود

 بوديم.رو اين عبارت با آن روبه

مي3 ارائه برهان ريستوان اعتراضي مطرح كرد مبني بر اينكه اساساً مقصود . در اينجا

به قياسي نبوده، گونه اي ديگر از برهان مد نظر وي قرار داشته است. شايد چنين باشد.

مي همين دليل صورت كه بندي بعدي را بررسي (تمثيلي) همان صورتكنيم بندي استقرايي

 است. در ابتدا الزم است توضيحاتي در مورد تمثيل ارائه گردد.

مينهما و با دانستن گونه كه گفته شد، در تمثيل، ما از مشابهت دو شيء استفاده كنيم

و با اين پيش هم حكمي در يكي از آنها اند، احكام مشابهي نيز فرض كه اينها چون مشابه

ميدر  هم موردشان صادق است، به اين نتيجه رسيم كه حكم مورد نظر در مورد شيء دوم

گردد كه چنين فرضي در اينجا مفروض است كه بسيار صادق است. مالحظه مي

و به هيچ مناقشه مي انگيز است و موارد نقض بسياري توان براي آن ذكر روي بديهي نيست

ميكرد. البته اين، در مقام استدالل است و ايجاد فرضيه تواند بسيار، ولي در مقام حدس

ر.ك: مظفر،  (براي مالحظه اركان تمثيل، ص1380مفيد باشد ، 1379/ خوانساري، 339،

به توان از چند تمثيل استفاده نمود. يكي از اين تمثيلمي ريس). در استدالل 306ص ها

 صورت زير است:

به اي كه تلكسوپ اشياي وراي فاصله در مكشوف ها قادر ساختن آنها هستند،

و واقعي هاي زمان-هاي مربوط به فضا اند. جهان حوزة علم صحيح قرار دارند

ما-مجزا از فضا نيز وراي حوزة- با قوانين احتماالً متفاوت-زمان

در ساز تلسكوپ مكشوف ساز وراي حوزة مكشوف«هاي ما هستند. اين دو

هاي زمان-هاي مربوط به فضا بنابراين جهاناند. مشترك» هابودن تلسكوپ

ما-مجزا از فضا نيز در حوزة علم صحيح-با قوانين احتماالً متفاوت-زمان

و واقعي  اند. قرار دارند
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به اي كه تلسكوپ اشياي وراي فاصله«اگر در استدالل فوق عبارت ها قادر

» وراي افق ذره در حال حاضراشياي«را به ترتيب با عبارات» ساختن آنها هستند مكشوف

ما اشياي خارج از افق مشاهده«يا هاي متفاوت وراي هاي حاصل از مهبانگ جهان«يا» پذير

با» هابودن ساز تلسكوپ وراي حوزة مكشوف«و همچنين عبارت» جهان ما را به ترتيب

وراي«يا»پذير ما بودن وراي افق مشاهده«يا» بودن وراي افق ذره در عصر كنوني«عبارات 

مي» جهان ما بودن گردد. صورت اين سه استدالل جايگزين كنيم، سه تمثيل ديگر حاصل

و به نحو زير است:  يكسان

و د است ج است. الف داراي خاصيت ب هم وراي حوزة و ج است الف وراي حوزة

د است. ب هم داراي خاصيت  بنابراين

ج بودن مالحظه كنيد كه صورت فوق، وقتي تمثيلي مورد قب ل است كه وراي حوزة

د داشتن الف باشد. همچنين بايد گفت استدالل تمثيلي صرفاً مفيد علت يا گواه خاصيت

هاي مفيد احتمال بسنده كه البته ما در علم تجربي بايد صرفاً به استدالل-احتمال است

ن يست؛ كنيم؛ زيرا صرف تشابه دو شيء در يك يا چند امر مستلزم شباهت در همة امور

د  و شيء الف داراي خاصيت ب با هم شباهت داشته باشند و يعني اگر دو شيء الف

و يا حداقل بينه د داشتن شيء باشد، وجه تشابه دو شيء بايد يا علت اي براي خاصيت

ب نيز اثبات يا حداقل محتمل د را براي بودن آن را تأييد كرد. الف باشد تا بتوان خاصيت

مياگر چنين نباشد خاصي د بيت ب و از استدالل تواند كامالً نسبت به شيء ارتباط باشد

 آيد. تمثيلي چيزي به دست نمي

هم اگر جامع علت تامه براي وقوع حكم باشد، مي و يقين حكم را در فرع توان با قطع

(مظفر،  ص1380ثابت دانست مي340-341، به ). در غير اين صورت تنها به ظن و رسيم

كه نظر مي  باشد.-يا نزديك به محال-اثبات عليت تامه، در مورد جامع، امري محالرسد

د هم متعلق به حوزة علم ريساما در استدالل و ج بودن وجه جامع است وراي حوزة

و واقعي مي صحيح ج بودن«باشد، اما بودن نه» وراي حوزة با فرض معناداربودن آن آشكارا

وا«علتي براي  و د-است» بودن قعيمتعلق به حوزة علمي كهو نه حتي بنيه-يعني براي اي



آن
ي
سف
فل
ت
عا
تب
و
ك
زي
في
در
ي
هان
دج
چن

199

د با توجه به آن احتمال آن را افزايش دهد. به عكس شهود معمولي نشان از كاستن احتمال

 دارد.

را مالحظه كنيم، به اين مطلب خواهيم رسيد كه علت اينكه»و«تا» الف«اگر مقدمات

ج در اين مقدمات ما حوزه و واقعي به هاي مذكور در آنها را زو قلمرو علمي صحيح

شناسي متداول؛ يعني مدل استاندارد آوريم، اين است كه نظرية كيهان حساب مي

و نظرية كيهان كيهان شناسي تورم آشوبناك، مستلزم قرارگرفتن آنها در حوزة علمي شناسي

و واقعي  دانستن آنهاست. صحيح

و نتيجة مورد نظ جزو قلمرو«ر استدالل، كه همان به عبارت ديگر، ميان اين مقدمات

و واقعي ما-هايي غير از فضا زمان-بودن فضا علمي صحيح با احتماالً قوانين-زمان

د باشد، وجود ندارد. وجه است، وجه جامع مشتركي كه علت يا بينه»-متفاوت اي براي

د در مقدمات نيست؛ يعني همان جامع در اينجا علت يا بنيه ر كه گفتهطو اي براي خاصيت

ج بودن علتي يا بينه بودن نيست اي براي متعلق به حوزة علمي صحيح شد، وراي حوزة

ج بودن معناي-هاي مجزا از فضا زمان-(توجه كنيد كه در مورد فضا زمان ما، وراي حوزة

و تعريف فاصله در اين مورد بي مي درستي ندارد كه معني  جرجگردد). اين مطلبي است

G( اليس .Ellis نيز به آن اشاره كرده است ()Carr, 2007, p.402(.

مي آوردن شواهد تجربي در حوزة كيهان براي تأكيد بر دشواري فراهم به شناسي، توان

مي واينبرگگفتة  و به تبع آن، كند كه دليل پذيرش اصل كيهان استناد كرد كه اذعان شناختي

و همسان مط همگني اند، بلكه اين است كه اين مئناً صحيحگردي در اين نيست كه آنها

شناسي، از طريق اخترشناسي هاي بسيار كمي را كه براي كيهان فرض امكان استفاده از داده

؛ در مورد)Weinberg, 1972, p.408(سازد مشاهدتي فراهم شده است، مسير مي

مي چندجهاني كه اين امر بسيار مشكل  نمايد. تر

جا اليس وي ريسمع مشتركي براي استدالل نيز معتقد است وجه وجود ندارد.

مي به و يا تكذيب قول به وجود جهان درستي اشاره هاي كند كه ما در اينجا قادر به تأييد

مي-ديگر نيستيم كند، دچار وي وجود جهان چندقلمرويي را كه نظرية تورم دايمي پيشنهاد
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مي فقر داده و احتماالً عدم تأييد تجربي نظر كرديم اند. ما از اين مطلب صرفد هاي تجربي

درو فرض را بر اين گذاشتيم كه براي جهان نظرية مقبول داريم.» تورم دايمي«هاي موجود

 تر خواهد بود. نامطلوب ريسدر صورت عدم اين فرض، وضع استدالل 

( ريسبرخي استدالل ( ) ناميدهSlippery Slopeرا شيب لغزنده  /Vaas, 2010اند

Stoeger, Ellis & Kirchner, 2006/ Davies, 2004/ Kragh, 2009 اين نوع .(

( استدالل از انواع استدالل (همانInformalهاي غيرصوري طور كه مالحظه كرديم ) است

و ما براي روشن ريساستدالل  بندي ترشدن باطن استدالل وي، دو صورت غيرصوري بود

ميكراز آن را ارائه  و بندي تمثيلي مناسب از آن دو، صورت رسد ديم كه البته به نظر تر

 است). ريستر به استدالل نزديك

مي،، كه شبيه استدالل تمثيلي استريسدر استدالل با از ابهام در مفاهيم استفاده و شود

را ملزم و آن دو كردن شنونده به اين امر كه اختالف دو شيء يا مفهوم چندان اهميتي ندارد

و مي -كار در اشيا يا مفاهيم بعدي، به نتايج احدي دانست. ادامه اينتوان در حكم امر

مي-معموالً مي«گردد. غير قابل قبولي منجر به هنگامي كه اين نوع برهان آغاز سختي گردد،

مي توان آن را قاطعانه متوقف كرد. شما در شيب لغزنده مي توان بارها اي قرار داريد. آن را

و شما به قبول مي نتيجه به كار برد  ,Walton, 2008(» شويد اي نامعقول هدايت

p.315(مي گردد، مثال يك تپه شن است. در ابتدا . مثال معروفي كه براي آن ذكر

مي استدالل از كنندة اين پرسش را مطرح كند كه آيا برداشتن يك ذرة شني از اين تپه آن را

مي تپه  كند؟ بودن ساقط

اگر اين عمل را ادامه داده، ذرة ديگري را از آن برداريم، آشكارا پاسخ منفي است. اكنون

شن وضع به چه صورت خواهد بود؟ باز بي و هنوز ما با تپة ترديد پاسخ منفي است

و تعداد بسيار زيادي ذره برداشته شود تا در نهايت يك ذرة  مواجهيم. اگر عمل تكرار گردد

و اگر در هر بار فقط يك ذره بردا و سؤال فوق مطرح گردد، به شن باقي بماند شته شود

مي نظر مي شود. در نتيجه در انتهاي امر بايد رسد، باز در هر بار همان پاسخ به آنها داده

اي كه روشن است كه امري نامعقول نتيجه؛قبول كنيم كه تپة شن با ذرة شن فرقي ندارد
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 باشد. مي

به دنبالهتوان گفت كه در استدالل شيب لغزنده، به شكل صوري مي اي از مقدمات

مي An-1و... A0 ،A1شكل  A0 منجر شوند. اگرچه مقدمات Anشوند تا به نتيجه رديف

كم بسيار معقول A1و مي اند، ولي و كم به مقدماتي رسيم كه چندان معقوليت بااليي ندارند

مي در نهايت به نتيجه در شويم. نكتة اصلي در اينجا وجود اي كامالً نامعقول هدايت ابهام

و آنچه اين برهان را مي-اگر بتوان آن را برهان ناميد-مفاهيم است در-سازد مؤثر البته

و تصورات مندرج در آن است. در مثال فوق، مفهوم مبهم-سازد ظاهر مؤثر مي بودن مفاهيم

هاي موجود هنوز اين مفهوم بر قرار تپة شن در واقع مفهوم مبهمي است با كاستن از شن

شناس به ت، ولي با ادامة عمل كاستن مي ها، شود، تدريج از وضوح صدق اين مفهوم كاسته

تا جايي كه ديگر آن مفهوم صادق نخواهد بود. شايد بتوان گفت اغلب مفاهيم در زبان 

و نمي طبيعي داراي ابهام آن اند و عدم صدق و قاطعي براي موارد صدق توان مرز مشخص

مي همه، در بيشتر موارد، حوزهنمفاهيم تعيين كرد. با اي توان هايي وجود دارد كه قاطعانه

و حوزه هايي نيز وجود گفت مفهوم خاصي همچون مفهوم تپة شني در آن صادق است

 نمايد. توان معين كرد كه اين مفهوم در آن صدق نمي دارد كه به طور قطع مي

است. وي از ابهام در اين»پذير مشاهده«نيز مفهوم واجد ابهام، واژة ريسدر برهان

و از نواحي نسبتاً بدون مشكل براي مشاهده مفهوم استفاده مي مي كند تا پذيربودن آغاز كند

مي اي كه قطعاً مشاهده به حوزه و» پذيري مشاهده«گرفتن رسد. او با يكي پذير نيست

مي» بودن واقعي«  استگرو اليس كند كه بسيار قابل مناقشه است؛ براي نمونه موضعي اتخاذ

)Stoegerو از ريس) معتقدند Kirchner( كيرچنر) » پذير االصول مشاهده علي«معيار را

مي جابه» واقعي«به و اين، حقيقتاً اشتباه است. جا مهم نيست كه چگونه يك شيء،«كند

حمايتكم پذير نباشد يا اگر دست االصول مشاهده اي واقعي است، اگر علي فرايند يا رابطه

هاي مفهوم سازش دريافت مدت فرضيه غيرمستقيمي براي وجود خود از موفقيت طوالني

به نكند، آن مي گاه  & Stoeger, Ellis(گيرد سادگي خارج از بررسي علمي جدي قرار

Kirchner, 2006(.
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كه نكته مي اليساي ميكنند، اين استو همكارانش به آن اشاره با كه فردي تواند

بمعياره نگارد؛ اما حوزة علمياي متفاوتي از ديگران اشيا يا هويات يا مفاهيمي را واقعي

(اكثريت قريب به اتفاق)  و ضوابطي دارد كه مورد قبول عامة دانشمندان تجربي، قواعد

به توان آن را روش علمي ناميد. هويات پذيرفتهمي]مسامحتاً[است كه  شده در علم را بايد

و به طور كلي-روش علمي حاصل كرد البته بايد توجه داشت كه در مورد پذيرش، ابطال

 هاي علمي مناقشه بسيار است. خصوصيات نظريه

و هاي مشاهده همچنين ناپيوستگي مفهومي را ميان كهكشان ريس ناپذير در جهان ما

و هوياتي كه در فضا و داراي مهبانگ مشترك-هايي غير از فضا زمان-اشيا ي زمان ما هستند

پذيري مفهوم مشاهده.)Kragh, 2009(گيرد درستي در نظر نمي با مهبانگ ما نيستند، به

و در حوزه ناپذيربودن امري، دشوار پذيربودن يا مشاهده هايي قول به مشاهده ابهام دارد

شد همان-حال است، با اين در اينجا نيز مواردي وجود-طور كه در مورد تپة شن گفته

و مواردي نيز وجود هويات مشاهده دارد كه در آن، پذيرند؛ همچون ليوان روي ميز من

) مبني Maxwell( ماكسولمانند الكترون. پس با اينكه نظر،ناپذيرند دارد كه قطعاً مشاهده

و مشاهده نداشتن مشاهده بر تمايز قاطع  ,Maxwell(ناپذيري درست است پذيري

ناپذير طيفي وجود دارد كه دارايو مشاهدهپذير، ولي اينكه بين هويات مشاهده)1962

و برخي همچون   ون فراسنشأن معرفتي يكساني هستند، لزوماً مورد پذيرش همگان نيست

)Van Fraassenو موارد قطعي مشاهده ) با بيان موارد قطعي مشاهده ناپذير براي آنها پذير

).Fraassen, 1980, pp.11-17( اند شأن معرفتي متفاوتي قائل

ميا كهز اين مطلب و وجود طيفي را بودن در صدد است واقعي ريستوان استفاده كرد

پذير آن را نشان دهد، مورد بررسي قرار داد. به اين صورت كه ما در علم، هويات مشاهده

مي يا مشاهده كه ناپذير داراي مؤيد تجربي را مي ريسپذيريم، در طيفي كند، آن را ذكر

هاي معمولي، جزو هويات هاي خارج از حوزة ديد تلسكوپ هوياتي همچون كهكشان

و احتماالً-هايي زمان-ناپذير داراي مؤيد تجربي است، اما فضا پذير يا مشاهده مشاهده

زمان ما به آن تعلق ندارد. بنابراين استدالل-هاي مربوط به تورم آشوبناك غير از فضا جهان
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و مطلقاً مشاهدهدهمبني بر وجود طيفي ميان هويات مشاه ريس وي-ناپذير پذير و ادعاي

( دليلي بر شأن هستي-به انتقال مبهم از اولي به دومي و Ontologicalشناختي (

( معرفت و اصوالً اين طيف، امري يكسان آن دو نمي)Epistemologicalشناختي شود

و معرف است تصنعي كه از كنار هم قراردادن هوياتي با شئون هستي شناختيتشناختي

در در انتها يادآور مي متفاوت حاصل آمده است. شود كه به نظر نگارنده تحليل تمثيلي كه

 دهد. اين مقاله ارائه شد، به بهترين نحو اشكال اساسي استدالل ريس را نشان مي

*ها . فضاي نظريه4

به ريسمالحظه گرديد كه استدالل خود نشان عالوه نگارنده در رساله دكتري عقيم بود.

هاي عمدة فيزيكدانان در حمايت از فرضية چندجهاني نيز منتج داده است كه ديگر استدالل

نمايد كه آيا بايد اين فرضيه را نادرست خواند يا راهي نيستند. اكنون اين پرسش رخ مي

اي علمي يا بخشي از نظريه اي علمي وجود دارد؟ براي پذيرش اين فرضيه، به عنوان نظريه

ا مي ينجا روشي براي ارتباط جهاندر به االصول فاقد ارتباط علّي كنيم كه علي ها ارائه اند.

ما اي براي تبيين ارتباط اين جهان ترتيب اگر نظريه اين و اين نظريه در جهان ها داشته باشيم

(براي مالحظه مفهوم صدق  موفق باشد، به طوري كه بتوانيم آن را به طور جزئي صادق

ر.ك Da: جزئي، Costa & French, 2003مي  توان آن را پذيرفت. ) بدانيم،

فر،ريسمانةنظري براي مثال ميافضايي را ييها به نوعي جهانيمآورد تا در آن بتوان هم

و فوق هاي چهاربعدي زمان-متناظر با فضاكه را و-در فضا اند زمان خود محصورند

تر باهم مرتبط كنيم، در يك فضاي كليبرقراراي شده بين آنها متريك تعريفيمتوان نمي

آن،اين سازيم. از جهان،مثالي است از فضايي عام كه در ن اند،همهايي كه مجزا حوي به به

ميرياضي واحدي براي آنها در نظر گرفتأو منش شوندمييكديگر مرتبط   شود.ه

ها اي از جهان مجموعه-دهرچند بسيار محدو-شود تا بتوان در اينجا پيشنهادي ارائه مي

ها را در نظر بگيريد. در اين صورت را در ارتباطي نظري قرار داد. مجموعه تمام جهان

 
.، سهم مهمي دارندمحمدمهدي شيخ جباريگيري اين انديشه دكتر شكلدر*
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مي مي (براي مالحظه توان نشان داد كه اين مجموعه فضايي توپولوژيك تشكيل دهد

ر.ك:  ).Isham, 1999, pp.3-40تعريفي از فضاي توپولوژيك،

فض اكنون زير رده درمي ونهمن رايب؛ اي توپولوژيك را در نظر بگيريداي از اين توان

ميرا ميدان كوانتومي نسبيتية نظري هاي اين دستگاه نظري مدل توان قيد باز كه

را بهنجارش نظريه،به علمييدر واقع در رويكرد معنا-، تشكيل دادنيز به آن افزود پذيري

(ديدگاه ون فرانس) اين مدلةمعادل است با رد مي يا با اين رده مدل ها شود ها نمايش داده

مي-(ديدگاه فرنچ) (هر مدل را بهو بين آنها توان يك جهان دانست) متريكي تعريف نمود.

مي ترتيب، تخميني از شباهت يا نزديكي جهان اين  شود. ها به يكديگر حاصل

ب،در فيزيك نظري كنش آن نظريه،ديناميكي مربوط به نظريهةآوردن معادل دسته براي

و به اينمي وردشرا بةترتيب معادل دهند ميه ديناميكي را هر. آورند دست بنابراين

و با مشخص الگرانژي متناظر با فلهاي مخت كردن پارامترهاي آن به مدل يك نظريه است

(هرمي نظريه تابع درجات،همچنين الگرانژي خودو يك متناظر با يك جهان) رسيم

اندازه،ل مكانمثيكيتپارامترهاي سينما.1دو نوع پارامتر داريم:ه طور كليب آزادي است.

و .اسپين حركت

و ثابت ساختار ريز،اند شدگي كه ثوابت جفت،پارامترهاي نظريه.2 با.همچون جرم

مي،كردن پارامترهاي نظريه مشخص يك بينبهيكةدر واقع رابط.شود مدلي از آن معين

و مدلاي مجموعه دريارب؛متناظر آن وجود دارد هاي معين از پارامترهاي يك نظريه مثال

 كنش آن به صورت زير است:كه،تييميدان اسكالر نسب

- � ./ �01 . 2/ �0� . /���3�456
78

79

78

79
با.2يعني،شدگيو ديگري ثابت جفتmيعني،جرم ذرهييك؛دو پارامتر وجود دارد

مي2وm كردن مشخص .شود يك مدل حاصل

آنها به تقسيمكه وجود دارد ميدانةپارامترهاي نظريبندي ديگر هم در مورد يك تقسيم

 است:سه خانواده 

 اند. كه داراي بعد جرمي مثبتيپارامترهاي):Relevant( مرتبط
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 اند. پارامترهايي كه داراي بعد جرمي منفي): Irrelevant( نامرتبط

 اند.»صفر«كه داراي بعد جرمي پارامترهايي):Marginal( مرزي

ةهاي نظري انواع ميدان،درجات آزادي چيست؟ درجات آزادي بايد ديداكنون

:همچون،چهارتايييميدان فرميوني كه با اسپينور نمونهيارب؛اند مفروض � نشان�>;�

كه داده مي ,>شود يك آزاديةدرجةدهند نشان تواندمي،اند هاي ستوني دوتايي ماتريس ;

 الكترون باشد.

(پارامترهاي نظريه) ثوابت جفت متناظر با درجات آزادي مقيديها اسپينو شدگي

 پذيري شدگي را شرط بازبهنجارش همچنين ضرايب جفت.گردند مي

)Renormalizability(مي شدگي ثوابت جفت،ها نيز تقارن،از طرف ديگر.كند نيز مقيد

ميها كنشو برهم هاي كنش پذيري صرفاً مقيد به برهم شرط بازبهنجارش.دنساز را مقيد

مي پيمانه بر كنش پيمانه برهم.گردد اي مي اساس تقارن پيمانه اي نيز و تقارن اي معين شود

مي اي با گروه پيمانه  گردد. ها بيان

ميا در واقع هر تقارن بر ك ساس تبديالت بيان آنشود؛ يعني تبديالتي نظريه،ه تحت

تيارب؛ماند ناوردا مي ثير يك ميدانأمثال الگرانژي الكتروني تنها را كه تحت

 در نظر بگيريد:،الكترومغناطيس است

! � :=�>?@A@ � 1�: � !4.C	
:  كه در آن

A@ � D@ � >E-@
⇒ A@ � D@ . >G	-@

مي كه آن را تبديل پيمانهاين الگرانژي تحت تبديلي به شكل زير ناورداست  نامند: اي

H-@ → -J@ � -@ � D@ K
: → G�4L���:
و نام داردU)١(دهند كه گروه تمام تبديالتي كه به شكل فوق اند گروهي تشكيل مي

( به صورت زير بيان مي :)Isham , 1989, pp.25-30شود

M�N� ≔ H-	>N	%��N, P� Q;RS	*ST*	--U � VW 
%��N, R� ∶� H-	>N	Y�N, P�Q;RS		*ST*		�G*�-� Z 0W 
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,Y�Nدر اينجا P� هاي تمام ماتريسةمجموعN [ N اند. هاي آن مختلط است كه آرايه 

يك شند،بامي اي ناوردا كلي پيمانه تبديالتي كه تحتيها با استفاده از تعريف نظريه

ب ميه زيررده از فضاي توپولوژيك در اين زير.پذيرند هاي بازبهنجارش آيد كه نظريه دست

 تعريف كرد. متريكيتوانميرده 

كه تنها مربوط به ثابت)�Yيعني(؛است4شدگي حداكثر بعد جرمي ضرايب جفت

و حداقل بعد جرمي آنها صفر است كيهان پذيررشهاي بازبهنجا در نظريه.شناختي است

) (1تنها نوع و مي،) از پارامترها وجود دارند3)  توان متريكي را به روش زير بنا كرد: اكنون

با،ابتدا به تعداد پارامترهاي هر نظريه نآبه جهان متناظر مي،ريهظن ؛دهيم ابعاد نسبت

رايميدان اسكالر نسبةمثال نظرييارب دو؛كرديم، داراي دو بعد است بيانتي كه آن زيرا

.و ديگريmيكي:پارامتر دارد λشدگي يك بردار پايه تشكيل در اينجا هر پارامتر جفت

و فرض ما بر اين است كه اين بردارها متعامدند مي تعريف زير را براي ترتيب، به اين.دهد

مي در يك راستا، معرفي بردارها  دهيم. ارائه

و تنها اگر ضريب جفت تعريف: دو پارامتر در يك امتداد قرار دارند  شدگي مربوط اگر

ضرايب\1و�1كه اگر پارامترهايي چونامعن به اين؛هاي يكساني باشند ميدان به

 در امتداد يكساني قرار دارند.\1و�1گاهآن،باشندAشدگي ميدان جفت

و اي در فضاي برداري حاصل از اين پارامترها خواه نقطه،ترتيب هر نظريه به اين د بود

:كنيم متريك را نيز به صورت زير تعريف مي

ميواحددر دستگاهرا ابتدا تمام پارامترها را.كنيم هاي طبيعي بيان سپس تمام پارامترها

مي بي برصورت به اين؛سازيم بعد مي كه تمام پارامترها را و كنيم اساس بعد جرمي بيان

بي،ابعاد پارامتربسته به . اكنون كنيم يك واحد جرم انتخاب مي مي آن را يارب؛سازيم بعد

و پارامتري داراي بعدTبه ميزانmمثال اگر جرم را به عنوان واحد انتخاب كرديم

	Y]،بر بود به تقسيم مي[Tآن پارامتر را و براي تمام پارامترها بسته كار اينابعاد آن، كنيم

مي.دهيم را انجام مي به اكنون  صورت زير تعريف نمود. توان متريك را
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��^J, ^� � _&�1J� . 1��\
�

�`�

Nدر تعداد ابعاد مجموعه جهان يعني؛اين مرحله بايد متناهي فرض شود هاست كه

و - به شكل فوق-متريك قابل تعريف گرنهتعداد پارامترها را بايد متناهي در نظر بگيريم

ل.نيست  تعريف فاصله استفاده كرد.گ برايبدر حالت نامتناهي بايد از انتگرال

با هانجتوانمي در اين صورت دريارب؛مقايسه كردهمها را مثال دو الگرانژي زير را

 نظر بگيريد: 

-� � / �01� . 2� / �0� . /���3�456
78

79

78

79
-\ � / �01\ . 2\ / �0� . /���3�456

78

79

78

79
\1حالت ابتدا در اين و\2	همچنين�1و مي را به صورت زير بي�2  سازيم. بعد

و1يفرض كنيد هردو λترتيب به اين-هاي متفاوت البته با توان-اند داراي بعد جرمي

 داريم:

1b� �
1�

1� � 1\
و 1b\ �

1\
1� � 1\

2̅� �
2�

2� � 2\ و 2̅\ �
2\

2� � 2\
:بنابراين

�� \̂, �̂� � d�1b\ . 1b��\ � �2̅\ . 2̅��\
\1مثال اگر رايب � 41� , 2\ �  گاه:نآ،باشد�22

1b� �
1
5 و 1b\ �

4
5

2̅� �
1
3 و 2̅\ �

2
3

⇒ ��^2, ^1� � i 9
25 �

1
9 � i104225 �

√104
15
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 است).2معادل كنشةنظري̂\و1معادل كنشةنظري̂�(توجه كنيد كه

 گيري نتيجه
بهدر اين مقاله ابتدا فرضية چندجهاني در سه فيزيك اختصار بررسي شد. پس از آن تعريف

و انواع تمايز جهان و در ادامه تعريف تن از فيزيكدانان از مفهوم جهان ها ارائه گرديد

و تقسم و به تبع آن، انواع چندجهان بندي جهان نگارنده از جهان ها بيان گرديد. با ارائة ها

و تقسيم ف بندي، تصوير روشن اين تعريف ميتري از به رضية چندجهاني حاصل شود.

و نشان داديم كه اين استدالل اين ترتيب به سراغ استدالل يكي از مدافعان اين فرضيه رفتيم

منتج نيست. سپس روشي براي پذيرش چندجهاني در فيزيك ارائه گرديد كه در آن، فضاي 

و مفهوم فاصله در اين فضا معرفي گرديد. در نهايت نظريه بايد اين نكته ها تعريف شد

اي از فيزيك كه در آن، فرضية چندجهاني مورد تأكيد قرار گيرد كه از آنجا كه سه حوزه

و گرانش كوانتومي مبتني بر معادله  پديد آمده است، يعني تورم آشوبناك، نظرية ريسمان

و تا زماني كه دوويت-ويلر ، تا كنون مورد پذيرش كامل جامعة علمي قرار نگرفته است

نظرية مقبول جامعة علمي كه در خود، فرضية چندجهاني را داشته باشد، ارائه نگردد، اين

 اي است كه امكاناً قابليت پذيرش را خواهد داشت. فرضيه، تنها گزينه

كه در پايان بايد يك نكته را در مورد فرضية چندجهاني يادآوري كنيم. در نوشته هايي

ت فاريق عنوان شده است كه اقتراح فرضية چندجهاني در مورد فرضية چندجهاني است، به

ر.ك به نفي انديشة خدا مي (براي مثال،  ,Susskind, 2006  Carr, 2007:انجامد

p.135/(هاي پيشين، نقص مهمي ها نيز، همچون استدالل . صرف نظر از اينكه اين استدالل

ت توانند بگويند زمينه روي نمي مانند اينكه به هيچ-دارند و-ورم از جمله فضاهاي زمان

و كوانتومي را ميدان اسكالر يا هر ميدان ديگر حاكم بر جهان از كجا آمده است بودن جهان

چه چيزي فراهم ساخته است) بايد توجه داشت كه استدالل مبتني بر تنظيم ظريف، تنها 

) و براهين فلسفي براي وجود خدا نيز وجود دارند براي استدالل براي وجود خدا نيست

ر.ك: طباطبايي، ص1373 نمونه، و مدافعان 358، ) كه به نظر نگارنده بسيار قدرتمندند

رسد چندجهاني ديدگاه فوق براي رد وجود خدا بايد آنها را نيز ابطال كنند كه به نظر نمي
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مي قادر به اين به طلبد كه در مقاله كار باشد. البته اين مطلب خود بحثي مبسوط اي جداگانه

پ  رداخته خواهد شد. آن
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