
 

 

Type of Article: Original Research 
Received date: 2020.5.30              Accepted date: 2020.8.15 
DOI: 10. 22034/jpiut. 2020. 40100. 2571 
Journal ISSN (print): 2251-7960 ISSN (online): 2423-4419  
Journal Homepage: www. philosophy. tabrizu. ac. ir 

 

 

Vol. 15/ Issue: 37/ Winter 2021 

 
 

Are the Theories of Evolution, Multiverse, and the Inexistence of 

Universe Starting Point, the Product of Modern Science? 

Causality and Chance in Modern and Ancient Science 
 

 

 

 

 

 

Yousef Jamali 
Assistant Professor of Mathematics, Tarbiat Modares University, Tehran, 

Iran. y. jamali@gmail. com 
 

Abstract 

In the last two centuries, a better understanding of nature and 
significant advances in science and technology have led to the 
emergence of new and exciting ideas and approaches. Almost all of 
them are known as the product of contemporary science. Ideas such 
as evolution in biology, the ideas about the beginning of the universe 
(models based on the existence of a starting point for the universe or 
otherwise), and the idea of parallel worlds in physics. Although these 
ideas have flourished in the context of modern science, they contain 
important philosophical backgrounds and as a result, have some 
important philosophical consequences.  In this article, a historical 
review of the writings and works of Ibn Sina shows that each of these 
ideas has been presented similarly since ancient times in natural 
philosophy. Therefore, their position is more philosophical than 
scientific. Using these theories without considering their metaphysical 
and non-experimental assumptions will lead to misconceptions. Many 
of the challenges between science and religion stem from not 
considering the limits of empirical science and a lack of attention to 
the metaphysical assumptions of scientific theories. In this article, we 
will explain Ibn Sina's reasons for or against these theories as one of 
the first people to explicitly examine the scientific and philosophical 
aspects of these theories. Ibn Sina's scientific accuracy and admirable 
scientific spirit can be enlightening for contemporary scholars.  

Keywords: Avicenna, Physics, Evolution, Multiverse, Beginning of cosmos, 
Chance, Causality.  
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Introduction 

The empirical un-determination of theories says that in every age there is 
always an alternative set of theories that although predicting and 
explaining all the experimental data, are different in terms of their 
metaphysical foundations and assumptions. These assumptions include 
two categories: a. Assumptions that are inherently empirical and scientific 
statements but are not empirically verifiable due to their logical nature or 
technological limitations. For example, the assumption that the two-way 
speed of light is constant in special relativity. The other category is 
presuppositions that are inherently philosophical and cannot examine 
empirically directly. For example, the principle of chance in standard 
quantum mechanics or determinism in bohemian quantum mechanics. 

Introducing the proposition and non-experimental results of science as 
an exact empirical science has caused misunderstandings among experts 
and the general public, which we see a high level of in issues related to 
evolution theory, parallel universes model, and debates on the beginning 
of the universe. 

In this article, after examining these three issues in modern science and 
extracting their metaphysical foundations, we will discuss Ibn Sina's 
reports on these three issues, and we will explain the similarities between 
the modern views and the ancient views on those. Also, we will show that 
these are not related to contemporary science and have been discussed for 
a long time. In the following, we will explain the reasons of Ibn Sina for 
and against them and examine his opinion in this regard. We will show 
how Ibn Sina discusses and challenges the metaphysical assumptions of 
these theories and how he explains their empirical parts.  

Multiverse 

Avicenna mentions theories that have believed in the existence of 
various worlds, which their main assumptions are: 

A. Existence of multiple material worlds in parallel or periodically 
B. Parallel universes by definition can have no interaction or 

connection with each other 
C. The existence of parallel worlds was due to chance and accidental 

accumulation without wisdom and the ultimate goal at the 
beginning of the universe.  

The beginning of the universe 

In ancient natural philosophy, there were two theories about the beginning 
of the universe: a. existence of a beginning point of the world, and b. being 
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infinite, that Avicenna, according to various philosophical and religious 
reasons, knows the world without an initial beginning. In this regard, there 
is an important mathematical discussion about the uncountable set and 
open and closed sets, in Avicenna's works.  

Evolution 

Avicenna explains in detail the existing views on evolution, the most 
important of which are: 

A. The life and organs of animals are not the result of preplanning 
and have no purpose, but are by chance. 

B. The reason for the persistence of a useful organ is its compatibility 
with nature and its usefulness based on natural selection. 

C. Animals are changing and evolving, but not purposefully, but by 
chance and by natural selection. 

D. Everything is summed up at the level of matter, and everything can 
be explained causally based on the evolution of matter. There is no 
need for a formative cause, and matter itself is complete.  

Conclusion 

In this article, by discussing the theory of evolution and the theory of the 
multiverse, we have shown that, firstly, these theories have long been 
present in physics and science, and as claimed, they are not the 
achievements of modern science, and secondly, they are not mere 
experimental but based on philosophical assumptions. Muslim scholars 
have well-distinguished between these two natural and metaphysical parts 
and have discussed them without any prejudice. The main common 
assumption of these two theories is the chance and the lack of purpose of 
the universe, which Ibn Sina has discussed in detail. These assumptions 
are not derived from experience and are based on the worldview of the 
founders of these theories. 

We took a different approach to the issue of the purposes and goals of 
the universe, and the issue of chance and causality. Based on Ibn Sina's 
statement in natural philosophy, we discussed these issues in the language 
of modern science. We think returning to the ultimate cause in science can 
have many blessings and fertility for science. 

In addition to these two theories, the issue of the beginning of the 
universe is one of the contemporary cosmological subjects, around which 
many opinions have been purely metaphysical. Some have chosen a 
temporally finite universe to prove God and some have chosen a 
temporally infinite universe to escape the need for God. Ibn Sina's 
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arguments show that, firstly, these issues have been raised since ancient 
times, and secondly, the assumption of a world without a starting point is 
more consistent with a monotheistic view.  
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 چکیده

 آمدن جودبو موجب تکنولوژی و علم چشمگیر هایپیشرفت و اخیر قرن دو در طبیعت بیشتر شناخت
 ییهاایده. شودمی شناخته معاصر علم به منتسب که است شده جدیدی و جذاب رویکردهای و هاایده
 برای روعش زمانی نقطه وجود بر مبتنی هایمدل) جهان ابتدای مسئله ،شناسیزیست در تکامل نظیر
 شکوفا جدید علم بستر در هاایده این هرچند. فیزیک در موازی هایجهان ایدۀ و( آن خالف یا و عالم

 در. دهستن مهمی فلسفی نتایج و هازمینهپس حاوی باشند علمی هاییایده کهآن از بیش ولی اندگشته
 سال 0111 مسلمان شهیر پزشک و فیلسوف) سیناابن آثار و هانوشته تاریخی بررسی با مقاله این
 از مشابه کامالً شکلی به هاایده این سۀ هر که داد خواهیم نشان مرجع، و نمونه عنوانبه ،(قبل

 فلسفی باشد علمی کهآن از بیش هاآن جایگاه لذا. اندبوده مطرح طبیعی فلسفه سطح در قدیم هایزمان
 موجب هاآن غیرتجربی و متافیزیکی هایفرضپیش داشتن نظر در بدون هانظریه این بیان. است

 رنظ در همین از ناشی دین و علم میان هایچالش از بسیاری. شد خواهد علم از نادرست هایبرداشت
 دالیل نبیا به مقاله این در. هاستنظریه متافیزیکی سطح تشخیص و تجربی علم حدود نگرفتن

 فلسفی و میعل بررسی به صریحاً که افرادی اولین از یکی عنوانبه نظریات این علیه و له بر سیناابن
 تواندمی وا برانگیزتحسین علمی روحیه و سیناابن علمی دقت. پردازیممی است، پرداخته نظریات این

 تفاوتم بروشی علّیت، و شانس موضوع در همچنین. باشد روشنگرایانه و آموزنده معاصر محققین برای
 . است شدهپرداخته عالم داریهدف و غایتمندی مسئلۀ بررسی به روز علم زبان با و

های موازی، شروع کیهان، شانس، ی، جهانچندجهان، طبیعیات )فیزیک(، تکامل، نایسابن :هاواژهکلید

 . اتفاق، هدف غایی، علیت

 پژوهشینوع مقاله: 

 51/1/5311تاریخ پذیرش:       54/3/5311تاریخ دریافت: 
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 مقدّمه
 و متافیزیکی هایفرضپیش حاوی علمی هاینظریه که است داده نشان علم فلسفه مطالعات

 و دستاوردها تمام حفظ با جایگزین نظریه یک قالب در تواندمیها آن تغییر که اندغیرتجربی
 صریع هر در همواره که گویدمی هانظریه تجربی تعین عدم. باشد مجاز تجربی، هایبینیپیش
 و مبانی درها آن تفاوت که دارد وجود هانظریه از بدیل ایمجموعه تجربی هایداده توصیف برای
 فروض از دسته دو شامل هافرضپیش این. (0931, گلشنی)هاستآن متافیزیکیهای فرضپیش
 یا و ذاتی ورط به لیکن اندشده ساخته علمی و تجربی مفاهیم از ذاتا که هاییفرضپیش: باشندمی

 سرعت بودن ثابت فرض مثال برای. ندارند را تجربی بررسی قابلیت تکنولوژیکی ضعف دلیله ب
 c سرعت گینمیان قید که نور سرعت روی دیگری شرط هر یا و) خاص نسبیت در نور طرفه دو

 تقابلی لیکن شده ساخته تجربی مفاهیم از که است هاییفرضپیش جمله از( کند ارضا را
 ;Frank Robert Tangherlini, 1958) ندارد را متداول فیزیک چهارچوب در پذیریتست

Frank R Tangherlini, 2014; Winnie, 1970) .برای مسیر وجود عدم فرض همچنین 
 دسته همین از بوهمی مکانیک مثل بدیل هایمدل در آن خالف و کوانتومی مکانیک در ذرات

 حرکت دازهان بین کوانتومی مکانیک در قطعیت عدم فرض مثل دسته این از دیگر نوع. باشندمی
 دعایا پالنک سطح هایانرژی در لیکن ندارد، تست قابلیت موجود یهاانرژی در که است مکان و

 نی،گلش)است طبیعت نظم زیرین سطح در اصل ازین تخطی بوهمی، مکانیک نظیر هاییمدل
 را مستقیم یتجرب بررسی قابلیت و اندفلسفی ذاتا که هستند هاییفرضپیش دیگر دسته. (0911
 به را آن ارداستاند کوانتومی مکانیک که است غیرتجربی اصل یک علیت، اصل مثال برای. ندارند

 لسفیف انتخاب یک بعنوان را نآ بوهمی مکانیک و گذاردمی کنار فلسفی انتخاب یک صورت
 . پذیردمی

 دسترس غیرقابل ابعاد مورد در که ییهانظریه آن باالخص جهانشمول یهانظریه در معموالً
 و کنندمی وهجل بیشتر فروض اینگونه بنیادی، ذرات و شناسیکیهان مثل کنند،می صحبت بشر
 کوانتومی نظریۀ از مدل 01 از بیش امروز. ابدیمی افزایش مختلف فروض بر مبتنی هانظریه تعدد
 زا مختلفی انواع همچنین. دهندمی توضیح را آزمایشگاهی نتایج تمامی همگی که دارد وجود

 هانج مثل است، بحث قابل و مطرح جهان انتهای و ابتدا مسئله در شناسیکیهان در رویکردها
 به امهرکد که جهانی، چند و جهانی تک تورمی، جهان سیکلیک، جهان ماندگار، جهان بنگی،بیگ

 شناخت و تاس بوده فلسفه با جداناشدنی تعامل در همواره علم. شوندمی تقسیم مختلفی یهانظریه
 رستناد یهابرداشت از مانع متداول، علم در تجربی غیر و تجربی یهاگزاره تعیین و یک هر حدود

 عثبا تجربی دقیق علم عنوان به علم غیرتجربی نتایج و گزاره زدن جا. شد خواهد حوزه این در
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 مسائل در را آن از باالیی سطح که ؛است شده عموم و متخصصین میان در هاییبرداشتسوء
ای عمده بخش. هستیم شاهد کیهان شروع به مربوط مسائل و موازی هایجهان تکامل، به مربوط

 ناشی( خاص دین یک نه) آن عام بمفهوم دین و علمی نظریات میان مطرح یهاناسازگاری از
 نشناختن و شناسیهستی به شناسیمعرفت مسائل غیرمجاز تعمیم به نسبت برداشتسوء همین

 . است علمی یهانظریه غیرتجربی و تجربی مرزهای
 عامالتت بر شگرفی تاثیر که است بوده علم برانگیزچالش یهاحوزه از شده مطرح عنوان سه

 معاصر علم از برامده ،هاایده این که اینست ادعا. اندبرداشته در زیادی مناقشات و داشته دین و علم
 ادامه در که همانطور. شودمی شمرده اخیر قرن دو هایپیشرفت دستاوردهای ازها آن و است بوده

ها آن پیرامونای گسترده یهابحث و اندبوده مطرح گذشته در موارد این سۀ هر داد، خواهیم نشان
 باالخص هگذشت در مطرح یهابحث شناخت. نیستند متاخر علم به مربوط و است بوده گرفته شکل
 اعمال و علمی کار میانای فاصله هیچ و اندداشته توحیدی روحیه کامال که دانشمندانی توسط
 تحوالت مقدمه عنوان به اسالمی، تمدن دورۀ در علم. است اهمیت حائز ،انددیدهنمی شاندینی
 ودهب عبادت یک علمی کار واقع در است، بوده توحیدی بینیجهان سایه و پرتو در معاصر، علم

 دونب تجربی، کارهای انجام و پردازینظریه طریقه ب هم نآ علمی کار انجام به دین تاکید و است
 نگرش این. (0931 گلشنی،)است بوده اسالم جهان در علم شکوفایی عواملترین اصلی از شک

 فَانْظُرُوا الْأَرْضِ فِی سِیرُوا قُلْ» عنکبوت مبارکه سورۀ 01 آیۀ در توانمی را مسلمان دانشمندان
 دانیدانشمن در معاصر علم تحوالت ابتدای در علم به نگاه همین. نمود مشاهده «الْخَلْقَ بَدَأَ کَیْفَ
 . (0931 ،همو)شودمی دیده.. .و هرتز ماکسول، الیبنیتز، نیوتن، گالیله، چون

 بیان به نها،آ متافیزیکی مبانی بیان و مدرن علم در مسئله هس این بررسی از پس مقاله این در
 هایهنگا میان یهاشباهت و پرداخت خواهیم آثارش در مسئله سه این طرح از سیناابن یهاگزارش
 و له اسینابن دالیل بیان به ادامه در. کرد خواهیم باز را مسئله سه این باب در قدما نگاه و مدرن
 که داد خواهیم نشان. خواهیم کرد بررسی را باب این در او نظر و پرداخت خواهیمها نآ علیه
 الشچ به و دهدمی قرار بحث مورد را نظریات این متافیزیکی هایفرضپیش چگونه سیناابن
 جهت سه از سیناابن مکتوبات. پرداخت خواهدها آن تجربی هایبخش توضیح به چگونه و کشدمی

 علم اریخت در افراد اثرگذارترین و بزرگترین از یکی بعنوان او نظرات اینکه اول: است اهمیت حائز
 آراء هب ایشان ارجاعات و ایشان کتب اینکه دیگر است، ارزشمندی بسیار نکات حاوی فلسفه و

 کی خود نهایت در و است رجوع محل تاریخی ارزشمند و معتبر منبع یک عنوانه ب گذشتگان،
 دوره در دانشمندان تعصب عدم باالخص و علمی روحیه. است مقاله این مدعای اثبات برای نمونه
 . باشد راهگشا و اموزنده بسیار حاضر عصر محققین برای تواندمی اسالمی تمدن
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 مسئله سه به مدرن علم نگاه

 :دهیم توضیح را مسئله سه این به مدرن علم نگاه است الزم تاریخی بحث به ورود از قبل

 :تکامل نظریۀ. الف

 هبلک ،اندنشده خلق جدا جدا و دفعه یک ناگهانی، زنده، موجودات که دارد این به اشاره ایده این
 در نآ. گرددبرمی اولیه موجود یک به موجودات تمام منشا و داده رخ پیوسته صورته ب آفرینش
 دارد وداتـموج در کـکوچ یراتـتغی به ارهـاش ،هاهـگون در تطور جادـای چگونگی توضیح

(Darwin & Bynum, 2009) .ادفیتص تغییرات برخی شاهد گاه جدید نسل تولید در یعنی 
 یراتتغی اینو  باشندمی متفاوت والدین از ذاتی بطور جهات برخی از فرزندان که هستیم خاص
 که باشند یتبه صور تغییرات این اگر حال. یابد انتقال بعدهای نسل به تواندمی بودن ذاتی بدلیل

 موجود ینا نسل کاهش بخاطر جدید تغییر این دهند، کاهش نسل تولید یا بقا در را موجود توانایی
 این راگ اما. شد خواهد حذف مدتی از پس ترتیب بدین و شودمی دیده بعد نسل جمعیت در کمتر

 رزندانف موجود این از کند، نسل تولید و بقا در برتری نوعی ایجاد نظر مورد موجود برای تغییرات
 این کم مک هانسل تکرار با نتیجه در و هستند خاصیت همین دارای که شد خواهد تولید بیشتری

 کم جزیی تتغییرا این ترتیب بدین و شودمی تبدیل گونه این موجودات در غالب پدیده به تغییر
 Mayr, 2001; Stearns)کندمی همافر را دیگر یهاگونه ایجاد موجب شدن انباشته با و کم

& Hoekstra, 2000) .نر شیر برای خود، نوعِ هم فرزندان کشتن هاشیر در مثال عنوان به 
 انسش ترتیب بدین و شود شیر این از نسل ایجاد آمادۀ ماده شیر که کندمی ایجاد را امکان این

 نتیجه در د،شومی بیشتر دارد را دیگر شیرهای فرزندان کشتن به عادت که شیری برای نسل ایجاد
 هستند یرهاش از ییهاگونه تنها فعلی یهاشیر و دربرگرفته را شیرها گونۀکل  کمکم شیر نوع این
 قابلم طرف در. دارندها آن کشتن به تمایل خود فرزندان از غیر شیری بچه یافتن صورت در که

. باشد دیگر شیرهای با مبارزه در کمتری قدرت دارای ذاتی بطور که بیاید دنیا به شیری کنید فرض
 آن بالبدن و شودمی موفق کمتر ماده شیر آوردن بدست در شیرها بقیه با رقابت در شیر این لذا

 شیر گونه این زمان طول در پس. ترتیب همین به هم آن فرزندان و کندمی ایجاد کمتری نسل
 دوجو کمالی مسیر اوال که است این تئوری این در مهم نکته. شد خواهد حذف شیرها گونۀ در

 بقای سیرم مسیر، تنها یعنی. روندنمی پیش شدن ترکامل یا شدن بهتر سمت به موجودات و ندارد
 اتفاق آن رفظ در و محیط با تعامل در توانایی این که است بیشتر نسل تولید توانایی و بیشتر

 ،محیط بودن سرد صورت در مثال عنوان به. (Stearns & Hoekstra, 2000)افتدمی
 واناییت که موجوداتی گرم محیط در و دارند را سرما با مقابله توانایی که شوندمی ایجاد موجوداتی

 کنندمین دنبال را خاصی غایت و ندارند هم به نسبت برتری هیچ موجود دو اینو  گرم محیط در بقا
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 هدف هم این که است ضروری نکته این تذکر هم نسل انتقال و بقا خود مورد در. بقا مگر
 بطور لکهب است، نبوده نیز بقا دنبال به حتی ابتدا از موجود دیگر عبارت به نیست،ای هوشمندانه

 کهاین مثل. شوندمی حذف بقیه و ماندمی کند،می نسل تولید یا دارد بقا که موجود آن طبیعی
 در و ماندمی بیشترای ذره آن ایم گذاشته باد مسیر در که سبک ذره تعداد یک میان در بگوییم
 !باد دنوزی نه و بود هدف سنگینی نه اینجا در باشد، سنگین همه از بیشتر که دارد وجود نهایت
 :از عبارتند تکامل نظریه اصلی یهاویژگی جمله از

 زیستی ساختارهای تکامل در طبیعی مافوق تدبیر وجود عدم •

 زیستی ساختار بر محیط تاثیر از ناشی تصادف و شانس پارامتر وجود •

 تکامل دفراین در زیستی ساختارهای انقراض یا و بقا اصلی عامل عنوان به طبیعی انتخاب •

 (هدفبی و کور علّیت) تکاملی فرایندهای در معلولی و علّی نظام و علیت حضور •

 :جهانی چند ایده. ب

 ددارن وجود نیز دیگرهای کیهان ازای مجموعه ما، مشاهدۀ قابل جهان جز به که گویدمی ایده این
 وانینیق یاو  متفاوت اولیه شرایط با ولی مشابه قوانینی تواندمیها آن در. خارجند ما دسترس از که

 ایده این بار اولین معاصر علم در. (Tegmark, 2003)باشد حاکم متفاوتی ریاضیاتیِ و فیزیکی
 استاندارد مدل در گردید، پیشنهاد کوانتومی مکانیک در موج تابع تقلیل چالش حل برای اورت توسط

 از امکانات زا یکی انتخاب به منجر که است شانسی کامال فرایند یک موج تابع تقلیل کوانتوم،
 هاییانجه متعدد امکانات تعداد به گیریاندازه هنگام در گویدمی اورت. شودمی امکان چندین میان

 ظهور هاجهان آن از یکی در باشد مجاز شرودیگر معادله در که امکانی هر که یدآمی وجوده ب
 این بعدها .(Everett, De Witt, & Graham, 1973; Everett III, 1957)ابدیمی
 هایداده. گردید مطرح شناسیکیهان در جهان تکون ابتدای در ظریف تنظیم مسئله حل برای ایده

و  یهاول شرایط در کیهان ابتدای در ظریف بسیار بسیار تنظیم یک وجود دهنده نشان رصدی
 برای ،شناسیکیهان استاندارد مدل چهارچوب در فیزیک نیروهای میان بزرگی نسبت در همچنین

 ترینکوچک که نحوی به. است حاضر عصر در حیات شرایط ایجاد و سنگین هایاتم تولید و ظهور
 ;Barrow & Tipler, 1986)شد خواهد نظامی چنین ایجاد از مانع نخستین شرایط در تغییری

Carter, 1974, 1983) .هاینک به توجه با شناسیکیهان استاندارد مدل طبق دیگر سوی از 
 بینیپیش فعلی، رصدی یهاداده گرفتن نظر در باو  است افزایش به رو دائما کیهان آنتروپیِ

 است ودهب حاکم بنگ بیگ ابتدای در زیاد بسیار نظم و کم بسیار بسیار تروپیآن یک که شودمی
 برای. (Penrose, 2006)است محتمل غیر تصوری قابل غیر طور به احتماالت نظر از که

 در مدبر خالقی حضور به مربوط را آن که افرادی برداشت از دوری باالخص و مسئله این توضیح
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 که ندشد متعدد هایکیهان از نامتناهی مجموعه بوجود متوسل برخی دانستند،می کیهان ابتدای
 با اولیه مختلف شرایط یا و مختلف یهانسبت با قوانین ازای مجموعهها آن از کدام هر در
 تجربی دسترسی عدم هاکیهان این یهاویژگیترین اصلی از. است بوده حاکم مختلف یهاتروپیآن

 :از عبارتند ایده این یهاویژگیترین اصلی اجمال طور به. است یکدیگر بهها آن

 خاص تنظیم این باها آن از یکی در ما حضور بودن شانسی وها آن پیدایش بودن شانسی •

 هاآن بودن شمار بی •

 یکدیگر بهها آن دسترسی عدم •

 آن به توسل با کیهانی سطح در موجود خاص نظم توضیح •

 :کیهان ابتدای. ج

 هایهانج نظریۀ دو ابتدا در. است بوده مطرح کیهان ابتدای باب در مختلفی نظریات معاصر علم در
 شتاب به مربوط رصدی یهاداده به توجه با که بودند مطرح داغ شروع با انبساطی جهان و ماندار
 در ظرن اختالف لیکن. رفت حاشیه به ماندار جهان نظریۀ مهبانگ، نظریۀ نفع به کیهانی زمینۀ
 نوزه است، ازلی نه، یا و است آغاز و شروع تکینیگی یا نقطه یک دارای کیهان آیا اینکه مورد

 اشتاینهارت و پنرز توسط آن متاخر مدل دو کهای دوره هایجهان همچون نظریاتی پابرجاست،
 یهانظریه همچنینو  (Penrose, 2010; Steinhardt & Turok, 2002)هستند مطرح
 گرانشهای مدل رائۀا بر مبتنی رویکردهای یا و تکینیگی وقوع از قبل کوانتومی توصیفات بر مبتنی

 در. کند تحمای مادی کیهان بودن ازلی از تواندمی نخستین تکینگی مسئله حل برای کوانتومی
 درست از مستقل عدم، از خلق ایده بر مبتنی نظریات یا و متداول شناسیکیهان نظریۀ ظاهر مقابل
 ینب انتخاب و اظهارنظرها از برخی. باشندمی کیهان برای شروع نقطه وجود حامی نبودن، یا بودن
 عشرو نقطۀ با جهان که باورند این بر افراد که گرددمی باز این به حوزه این در بدیلهای مدل

 یکردهارو و هابحثترین اصلی جمله از. است نیازی چنین از عاری ازلی جهان و خالق حضور نیازمند
 :از عبارتند مسئله این در

 بنگ یگب از بعد و قبل یعنی کیهان از فاز دو ربط نقطه یا و شروع نقطه در تکینگی وجود •

 زمانی آغاز حاوی جهان برای خالق حضور نیاز به باور اساس بر انتخاب •

 سیناابن توسط مسئله بیان

 تالیفات صاحب حوزه سه در( م0191-311) مشهور پزشک و دانطبیعی فیلسوف، سیناابن
 هایروش و فیزیولوژی مبانی شامل: پزشکی. الف: است داشته فراوانی ابداعات و استای گسترده
 از. یاتاله و فلسفه. ج طبیعی، فلسفه و تجربی علوم شامل: طبیعیات. ب بالینی، و درمانی
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. است رداختهپ متافیزیک و طبیعی فلسفه منطق، مباحث به که است شفا کتاب او کتب مشهورترین
 رحط به «.. .اتفاق و بخت در» عنوان با( طبیعی سماع) نخست فن سیزدهم فصل در سیناابن

 عالم تکوین در شانس و اتفاق پیرامون خود، از پیش و خود عصر در مطرح مختلف نظریات
 تفاقا اساس بر کیهان تکوین به مربوط یکی که دارد اشاره مشهور نظریۀ دو به جاآن در. پردازدمی

 فاق،ات اساس بر زنده موجودات تکامل و تکوین به مربوط دیگری و است متعدد هایجهان ایجاد و
 «ستارگان حرکت» عنوان با( جهان و آسمان) کتاب دوم فن از ششم فصل در همچنین. باشدمی

 مسائل از یکی دیگر طرف از. پردازدمی مطرح نظریۀ یک بعنوان هاجهان تعدد بحث به مجددا
 ابتدای اراید عالم اینکه است، کیهان ابتدای مسئلۀ اسالم، جهان در فلسفه و علم در برانگیز چالش
 حکمای و متکلمین بین جدیهای بحث از یکی. ندارد یا و دارد شروعی نقطۀ و است زمانی

 با دهمیاز فصل در شفا کتاب سوم مقالۀ در سیناابن جناب که است بوده موضوع همین اسالمی
 اول خود بذاتها آن و نیست مقدم زمان و حرکت بر چیزی تعالی باری ذات جز اینکه در» عنوان
 ینا فلسفی مفاد تحلیل به سیناابن عبارات نقل از پس ادامه در. است پرداخته آن به ،«ندارند
 . پرداخت خواهیم هانظریه

 سیناابن عبارات در( ایدوره هایجهان و موازی هایجهان) متعدد هایجهان .5

 :شفا کتاب در

 :کندمی اشاره ،اندبوده هاجهان تعدد به قائل که فرقه دو به سیناابن

 به اصولی از جماعت این از بعضی. بسیارند هاجهان که گفتند مردم از بسیاری»
 از یبعض و دارد مناسبت طبیعی علم با است فاسد هرچند که اندرسیده رای این

 و سفیفل بلکه ندارد مناسبت طبیعی علم با و است فاسد که اندرسیده اصولی
 (دهم فصل (زمین و آسمان) دوم فن، 190-191: 0911 ،سیناابن«)است منطقی

 ایابتد همان از( موازی هایجهان) هاجهان تعدد به قائل طبیعی و تجربی رویکردی باای فرقه 
  :اندبوده آن تکوین

 بر او پیروان و ذیمقراطیس چنانکه دانستند بخت به را عالم وجود.. .دیگری فرقه»
 تمصم و سختی بواسطه که است کوچکی اجرام عالم کل مبادی که بودند این

 و طبیعت و اندپراکنده نامتناهی خالء در و بیشمارند و نیستند تقسیم قابل بودن
 عضیب پس متحرکند خال در دائما و مختلف شکلهاشان و است یکسانها آن جوهر

 عمجتم هم با تیبه صور و خورندبرمی دیگر بعضی به اتفاق حسب برها آن از
 و است بسیار وجود در عالم این نظیر و شودمی ساختهها آن از عالمی و شوندمی
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 وجود عقیده این با جماعت این. ندامرتب نامتناهی خالء در و اندنامتناهی عوالم
 فن، 011: همان«)دهندنمی نسبت بخت به گیاهان و حیوانات نظیر جزءای امور

 (.سیزدهم فصل اول، مقالۀ ،(طبیعی سماع) نخست

 آن و نهایتبی الیتجزای اجزاء و نهایتبی استای خالء که معتقدند اول طبقه»
 حیزهای در که افتدمی اتفاق و کنندمی غیرمضبوطی حرکات خالء در اجزاء

 به شودمی منتهیها آن اجتماع و شوندمی جمع شماربی[ متعدد طبیعی هایمکان]
 «...ودشمی ابطال اسانی به مذهب این. ابندیمی ترکیب بیشمار هایجهان اینکه

 (دهم فصل. (زمین و آسمان) دوم فن، 190-191: همان)

 جهان مفهوم چون اندگفتهها آن ،اندگشته هاجهان تعدد به قائل فلسفی استدالل با دیگر گروه
 باشد کار در متعددی هایجهان باید لذا باشد، داشته افرادی بایستی ناچار به است کلی مفهوم یک

 حمطر را امکان دو گروه این به پاسخدر  سیناابن. بود خواهد معنابی جهان کلی مفهوم گرنه و
 :موازی هایجهان دیگری وای دوره هایجهان وجود یکی کندمی

 یگرد معنی "جهان" بگوییم چون: اندگرفته پیش را دیگری روش که قومی اما»
 غیراش معنی "انسان" گوییممی وقتی چنانچه ،"جهان این" بگوییم وقتی تا دارد

 نیست ینا جز حقیقتش معنی، تفاوت این و "انسان این" که بگوییم که است آن از
 این ابربن و معین شخص یک بر کندمی داللت "انسان این" گوییممی وقتی که

 تواندمی هک است چنان طبعش که کندمی معنایی بر داللت انسان بگوییم که وقتی
 رب دارد داللت "جهان" گوییممی که وقتی همچنین شود، حمل بسیار افراد بر

 کنولی شود حمل بسیار هایجهان بر تواندمی که است چنان طبعش که معنایی
 انندبد ممکن را فرض آن و شود فرض کثرتش گاه هر که نیستای معانی از جهان

 عقیده هب زیرا شوند متکون یکدیگر پس از هاجهان که باشد گونه این بر امکانش
 اشدب ابدی جهان که معتقدند بلکه است نشده تکوین چیزی از جهان جماعت این

 و آسمان) دوم فن، 190-191: همان«)...موجود اوقات از وقتی در که است محال
 .(دهم فصل (زمین

 به قائلها آن دهدمی نشان که وردآمی دالیلی گروه این نظر رد در بخش همین در سیناابن
 موضوع این به سیناابن. اندگرفتهمی نامتناهی راها آن که زیرا ،اندبوده هاجهان این ارتباط عدم
 هاهفرق این اصولترین مهم. است شده پرای ماده از یا و است خالء هاجهان این بین که پردازدمی
 :از ندعبارت متعدد هایجهان در
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 ایدوره یا و موازی صورت به مادی هایجهان تعدد وجود. الف
 باشند تهداش توانندنمی یکدیگر با ارتباطی و تعامل گونه هیچ تعریف طبق موازی هایجهان. ب
 در غایی هدفی و حکمت بدون و اتفاقی اجتماع و شانس از ناشی موازی هایجهان وجود. ج

 . است بوده کیهان ابتدای
 . است بوده حکمفرما علّیت کیهان تحوالت ادامه و عالم جزئی موارد در. د

 سیناابن نظر از کیهان داشتن شروع. 5

 در و است داده اختصاصها به آن جدا فصلی سیناابناز مسائلی است که  شروع داشتن کیهان
 :گویدمیی آن ابتدا

 بلیق که شود آغاز زمان از وقتی حرکت است ممکن آیا اینکه در کنیم نظر باید»
 بلق و دارد قبلی زمان از طرفی هر و است ابداعی حرکت اینکه یا و باشد نداشته

 مقالۀ (طبیعی سماع) نخست فن ،910: همان«)است باریتعالی ذات چیز همه از
 (.یازدهم فصل. سوم

 زمانی ابتدای تواندنمی (حرکت) کیهان که کندمی اثبات فلسفی استدالل چند طریق از سیناابن
 نقطۀ یمکن فرض اگر که کندمی استدالل او. است بوده حرکتی حرکتی، هر از قبلو  باشد داشته

 وعبوق خاص موقع این در البته و باشد بوده حرکت شروع امکانِ باید آن از قبل دارد، وجود آغازینی
 نپذیرد یا بپذیرد را بودن متحرک صفت بتواند که باشد بایدای ماده اوال بنابراین. است پیوسته

 روعش نقطۀ از قبل گفت تواننمی نباشد،ای ماده اگر اال و( است موضوع نیازمند حرکت امکان)
 چرا. ستا ترجیحی نیازمند حرکت کردن پیدا فعلیت و شروع نقطۀ ثانیا. است بوده حرکت امکان

 علت این که کندمی ثابت سیناابن نشد؟ آغاز حرکت آن از بعد یا آن از قبل و خاص موقع این در
 :گویدمی او ادامه در. باشد غیرزمانی تواندنمی و باشد زمانی باید حتما کننده مرجح

 داشتهن قبلی اینکه] صفت اینه ب حرکت برای ما را هرچه چون که شد روشن پس»
 بدائیم مطلق حرکت پس بود، خواهد حرکتی هم او از پیش کنیم، فرض مبدا[ باشد

« ...مانیز نه ذاتی تقدم به مبدع ذات مگر نیست چیزی او از پیش و ابداع مگر ندارد،
 (یازدهم فصل. سوم مقالۀ (طبیعی سماع) نخست ، فن911: همان)

 در. انددمی زمانی نامتناهی و شروع نقطۀ بدون و قدیم را عالم سیناابن شد بیان که همانطور
 رداختهپ کنندمی وارد عالم برای زمانی شروع به قائل افراد که ایرادات برخی بیان به او حال عین
 :از عبارتند ایرادها آن. است
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 نیازی ندارد شروع چون و است الوجود واجب آن باشد، نداشته شروع حرکت و عالم اگر. الف
 . نیست خالق نیازمند آن لذا ندارد علت به

 موجب الوجود واجب و دانستید الوجود واجب را حرکت شما بگوید کسی اگر و»
 (یازدهم فصل. سوم مقالۀ (طبیعی سماع) نخست فن، 911: همان«)خواهدنمی

 نامتناهی زمانی لحاظ از آن باشد، حرکتی حرکتی، از قبل و باشد نداشته ابتدایی عالم اگر. ب
 مک مقایسه و ندارد وجود زیاد و کم نامتناهی برای ثانیا است، محال نامتناهی وجود اوال لذا است،

 زمان اب قیاس در دیروز تا گذشته زمان دانیممی که درحالی معناستبی نامتناهی دو برای زیادی و
 !است کمتر امروز تا گذشته

 هر زا پیش که دانستید ممکن خدا قدرت برای شما اینکه اندکرده ایراد بعضی»
 امکان این خواهد،می هرقدر نماید ایجاد حرکتی حرکتی از پیشو  خلقی خلقی
 که ایدمی واجب این از و ندادید قرار آغازی حرکت برای که است وجه بهمان
 طوفان طمان تا که حرکاتی کهآن حال و است نامتناهی گذشته در حرکات بگویید

 هک نیست شک و است شده واقع ما زمان تا که است حرکاتی از کمتر شده واقع
 نیز د؛شومی متناهی نامتناهی پس است، متناهی باشد، کمتر نامتناهی از که چیزی

 ودشمی بینهایت حرکات وجود بر موقوف وجودش امروزی حرکت که اندکرده ایراد
، 911: همان«)شودنمی موجود است نامتناهی بر متوقف وجودش چهآن کهآن حال و

 (یازدهم فصل. سوم مقالۀ (طبیعی سماع) نخست فن

 صحبت بعد بخش در خداوند قدرت باب در او نظر و ایراد دو این به سیناابن پاسخ مورد در
 . کرد خواهیم

 :سیناابن عبارات در طبیعی انتخاب بر مبتنی کاملت. 3

 اندبوده رانجانو تکامل روند در اتفاق وجود به قائل که کندمی اشاره یونانیان از گروهی به سیناابن
 دهش سایرین رفتن بین از و برخی ماندگاری موجب طبیعت باها آن سازگاری میزان که نحوی به

 :است

 ار کائنات و اندنکرده اتفاق به منتسب مطلق بطور را عالم وجود دیگر جماعت»
 و اندشمرده اتفاق از راها آن ساختمان ولیکن انددانسته عنصری مبادی از ساخته
 هگردید تناسل و بقا قابل که افتاده چنانها آن گردآمدن و آمده پیش چنین اندگفته
 رینشآف اغاز در و اندنگذاشته باقی نسلی و نداشته را حال این هم بعضی و است
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 بز نیمی و گوزن نیمی مثال بود مختلطها آن اعضاء که داشتند وجود جانوران بسا
 رایب کیفیت کمیت و خلقت جهت از هست که بقسمی جانوران اعضاء و اندبوده

 بریدن رایب ثنایا تیزی مثالً است شده چنین اتفاق حسب بر بلکه نیست اغراضی
 ورتص این بر ماده که داده روی چنین بلکه نیست کردن خرد برای طواحن پهنی و

 موافق و شده سودمند بقا برای اتفاق حسب بر صورت این و است شده فراهم
 فتادها اتفاق و کرده استفاده بقا برای شخص واسطه این به و است درآمده مصلحت

 نوع ماندن محفوظ اما آمده وجوده ب نسلی او از و داشته تناسل االت که است
 سماع) نخست فن ،011: همان«)است شده واقع اتفاق حسب بر بلکه نبوده غرض
 (سیزدهم فصل. اول مقالۀ (طبیعی

 :از عبارتند قدیم عصر در تکامل ایدۀ فرضیات اهم
 . حکمفرماست عالم سطح در کلی قوانین. الف
 بر هبلک ندارد، غایتی و نیست ریزیبرنامه و تدبیر از ناشی جانوران اعضای و حیات. ب

 . است اتفاق و شانس حسب
 انتخاب اساس بر آن سودمندی و طبیعت با آن سازگاری مفید عضو یک تداوم علت. ج

 . است طبیعی
 بر و تفاقا از ناشی بلکه هدفمند، نه ولی هستند، تکامل و تبدل و تغییر حال در جانوران. د

 . طبیعی انتخاب اساس
 ماده ورای علتی به نیازی متعدد هایصورت و شودمی خالصه ماده سطح در چیز همه. ه

 ضیحتو قابل ماده تحوالت اساس بر موجبیتی تبه صور چیز همه) ندارند نیازشان مورد
 و است کامل خود خودیه ب ماده و نیست بخشصورت فاعلی علت به نیازی ؛(است
 . است بسته ماده سطح در چیز همه

 :بررسی و بحث

 سیناابن نظر در کالسیک اتفاق و کوانتومی شانس تفاوت

 علّیت. دباشمی هاییتفاوت و اشتراکات دارای مدرن علم و قدیم طبیعی فلسفه در «شانس» عبارت
 در مانز بستر در مادی امور( موجبیت) پذیریبینیپیش معنای به معموال جدید علم و فیزیک در

 . شودمی گرفته نظر
 :است برداشت سه دارای جدید علم در «پذیریبینیپیش عدم» معنای به «شانس»
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 با هک معنا این به است حاکم طبیعت در موجبیت و علّیت گویدمی :کالسیک شانس. 0
 آیندۀ تواندمی البتهو  است بینیپیش قابل دقیقا آن آیندۀ سیستم، کنونی شرایط دانستن

 آن یکنون وضعیت از ما دقیق اطالع عدم دلیله ب طبیعی و فیزیکی سیستم یک
 حاکم سبیتین و نیوتنی فیزیک شامل کالسیک فیزیک در رویکرد این. باشد نامشخص

 التمعاد بودن آشوبناک دلیله ب پیچیده وای ذره بس یهاسیستم در باالخص. است
 تغییر آن دۀآین و سیستم تحول اولیه، شرایطای جزء تغییر با که معنا این به برآن، حاکم

 بینیپیش ،(آن گذشتۀ دقیق شرایط به سیستم وضعیت حساسیت) کرد خواهد بسیاری
 و گیریاندازه هایدستگاه دقت به بسته همیشه که زیرا است غیرممکن عمالً آینده

 طشرای دانستن در دقت عدم یک کند،می وارد هاپدیده روی دستگاه خود که اختاللی
 عنیم به شانس و است دقیق و موجبیتی طبیعت، خود رویکرد این در. دارد وجود اولیه
 . است ناظر جهل از ناشی پذیری بینیپیش عدم

 کسریی معلول سیستم آیندۀ لیکن است، حاکم طبیعت در علیت گویدمی دوم رویکرد. 0
 عدم معنای به شانس لذا ،اندناشناخته عصری هر درها آن از برخی که است عوامل
 انینقو از ناظر ذاتی جهل از ناشی و است اجتناب غیرقابل امر یک پذیریبینیپیش

 قائل انیانس شعور مسئلۀ و اختیار و روانی مسائل حوزۀ در افراد از بسیاری. است طبیعت
 . هستند نظری چنین به

 دهه رد کوانتومی مکانیک پیدایش از پس که سوم رویکرد(: کوانتومی) ذاتی شانس. 1
 زیراتمی، ذرات سطح در گویدمی گردید، حاکم آن تجربی چشمگیر یهاموفقیت و 0301
 طبیعت یذات آینده، دقیق پذیریبینیپیش عدم معنای به شانس و نیست حاکم علّیت
 تافیزیکیم انتخاب این. است شانسی ذاتا طبیعت بلکه نیست، ناظر جهل از ناشی و است

 طحس آن در علل برخی نیافتن از پس زیراتمی سطح در استاندارد کوانتوم مکانیک
 . (Pais, 1982)بود

 و مادی علل تمامی شامل و است رفتهمی کاره ب آن عام معنای به علّیت قدیم فلسفۀ در
. باشدینم آن به محدود علّیت لیکن است بوده زمان بستر در مادی علل اگرچه است، بوده غیرمادی

 یعیطب فلسفۀ در. ندانیم چه و بدانیم را علل ما چه است، قطعی خود علل به نسبت معلول لذا
 تواندمی جسم یک. است نیاز معلول دادن رخ برایها آن همۀ حضور که دارد وجود علل از انواعی

 و لاص آن. بپذیرد را متعددی امکانات تواندمی شکلش از مستقل و درآید گوناگون اشکال به
 خاصی لیتفع به و نامندمی مادی علّت دارد را مختلفی یهافعلیت پذیرشِ قابلیت که ییهاویژگی

 دهدمی مختلف یهافعلیت خاص مادۀ این به آنچه. گویند صورت یا صوری علّت است آن در که
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 و غایت برای دکنمی حرکت و رودمی دیگر فعلیتی به فعلیتی از ماده اینکه. گویندمی فاعلی علّت
 نای. گذاردمی اثر شیء تحول بر فاعلی علت طریق از که گویند غایی علّت آن را و است هدفی
 یمقد طبیعی فلسفۀ در قویاً چه اگر است، هدفداری و حکمت وجود دهندۀ نشان که غایی علت

 خیره یهاموفقیت از پس لیکن ،اندبوده قائل آن به نیز جدید علم بنیانگذاران و است بوده مطرح
 یزیکدانانف باالخص دانشمندان ذهن از کلیه ب گرامادی یهافلسفه ظهور و نیوتنی فیزیک کنندۀ
 توجیهات تریناصلی از شناسیزیست و زنده یهاسیستم سطح در که بود حالی در این. گردید محو

 است، ازدر زرافه گردن چرا اینکه. است بوده غایی علّت اساس بر توضیح توضیحات،ترین قوی و
 نگینس بسیار سری چون ندارد، گردن فیل چرا اینکه ،بخورد را بلند درختان هایبرگ بتواند چون
( یلینم) چربی الیه یک چرا اینکه. گرددمی جبران بلند خرطوم داشتن با گردن به نیاز لذا دارد،
 علّت. غیره و کندمی برابر چندین را اطالعات انتقال سرعت چون است، شده پوشیدهها نورون روی
 پس صباالخ که رویکردی که حالی در. شود تامین غایت آن تا اندشده چنینها این گویدمی غایی

 لذا. دش تامین هم غایت آن بودند، اینگونه چونها این که گویدمی گرفت شکل تکامل نظریۀ از
 باز هدفداری و غایتمندی عدم به نهند،می نام «اتفاق» آن را معموالً که شانس تعبیر از نوعی

 آن را یکنل پذیرد،می را کالسیک موجبیت معموال و است پذیریبینیپیش به قائل آن. گرددمی
 حاکم تکامل نظریۀ و مدرن شناسیزیست در باالخص رویکرد نوع این. داندنمی خاص هدفی برای
 در مه و فیزیک در هم ،اندبوده نظر این به قائل که اندبوده هاییگروه قدیم در همچنین و است

 . زیست
 هاییتفعل تواندمی ماده و باش چه گویدمی ماده به که است «صورت» این طبیعی فلسفۀ در

 صورت از متاثر که است ماده این بلکه نیست آن مادۀ نتیجه شیء فعلیت لذا بپذیرد، را متعددی
 آن ادۀم در وضوح به که است علّتی نیازمند متحرک مادیِ امور صورت و فعلیت تغییر لذا. است

 ذفح با ،هانظریه همۀ جدید علم در و تفکرات برخی قدیم در. نامندمی فاعلی علتآن راو  نیست
 باز فاعلی علّت حضور برای جایی ماده و جسم سطح در چیز همه توصیفو  صوری علّت اثر

 تعدد) یردپذمی را حالت یک تنهااش فعلی یهاویژگی تمام با جسم که گویندمیها آن. نگذاشتند
( مادی بیتموج) است قبلی فعلیت حسب بر متعین کامال بعدی فعلیت لذا و( ندارد وجود امکاناتی

 جدید علم و فیزیک در رویکرد این. است کار در غایتی آن تبع به نه و است کار در فاعلی نه و
 . است بوده مطرح افراد برخی توسط قدیم طبیعی فلسفۀ در و است بوده حاکم

 شودمی اربرقر روش یک بر همیشه طبیعت که گفتندمی طبیعی علوم و فیزیک سطح درها آن
 ختارم طبیعت همچنین کند،می تعیین را بعدی حالت و فعلیت که است مادی ضرورت این لذا و

 غایتی و هدف لذا است، مختار موجود برای غایت و رودمی پیش روال یک به همیشه و نیست
 :کندمی رهاشا هانگرش این به شفا طبیعیات در سیناابن که همانطور. نیست مطرح طبیعت برای
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 ضرورت اب را اتفاق بلکه انددانسته اتفاقه ب را جزئیات او اتباع و انباذقلس اما و»
 فرض ضروری صورته ب آن را شدن متصور و اتفاقی را ماده اصول و کرده خلط
 اتفاق بلکه نشده، تیز بریدن برای ثنایا :گویندمی مثالً ندارد، غایتی که اندکرده
 رب و پذیرفتهنمی این از غیر صورتی که بوده موجود مادۀ جاآن در که است افتاده
 شدهن شکل این کردن آسیا برای طواحن همچنین و است شده تیز ضرورت حسب
 [هدفی] چیزی برای را کاری چگونه ندارد[ فکر] رویه که طبیعت اندگفته و.. .است
 این پس نبود آن در مرگ و زواید و هازشتی داشتمی غایتی طبیعت اگرو  کندمی

 دهش واقع حالتی به ماده که است افتاده چنین اتفاق و نبوده قصدی روی از احوال
 بحس بر که طبیعی امور سایر حکم است همچنین و کرده بروز آن از احوال این که

 هک ندانستند مردم و است شده متضمن را مصلحتی که درآمده صورتی به اتفاق
 قصدی که شده صادر فاعلی از بردند گمان و بوده اتفاق و ضرورت حسب بر آن

.. .رد،کنمی پیدا اختالف و بود دائمی و ابدی بود چنین اگر کهآن حال و است داشته
 نمایدمی ایجاب ماده ضرورت چهآن سویه ب و دارد نظام طبیعی امور تکون اینکه اما

 ظامن تکون و نشو است مسلم اگر چه. خورد فریب نباید هم این از کند،می حرکت
 شدن الغر و نیست کمتر آن از که دارد نظامی هم فساد به سلوک و رجعت دارد،
 یدآمی واجب پس دارد نظام معکوس طوره ب و آخر به تا اول از کردن نمو مانند هم
 اگر اینکه دیگر و است مرگ آن و دارد غایتی هم انحطاط و الغری بگوییم که

 چیز آن که ماندمی باقی سوال این باز کندمی چیزی خاطر برای را کاری طبیعت
 السو این و چیست؟ برای شد واقع طبیعت در که امر فالن و چیست خاطر برای

 زیچی برای را کاری طبیعت که کرد قبول توانمی چگونه و نیست نهایتی را
 چنانکه کندمی مختلف افعال مواد اختالفه ب واحد طبیعت کهآن حال و کندمی

 منعقد را دیگر چیزهای بعضی و موم مانند کندمی حل را چیزها بعضی حرارت
 سوزانیدن از حرارت گفت باید چرا و نمک؟ و مرغ تخم سفیدۀ مانند سازدمی

 ماده که زیرا است؟ حرارت ضروری الزمۀ سوزاندن نگوییم چرا و دارد مقصودی
 طبیعت دیگر قوای حال و سوزدمی رسید حرارت به چون که است حالتی به

. اول مقالۀ (طبیعی سماع) نخست فن، 003-001: 0911 ،سیناابن«).است همچنین
 (چهاردهم فصل

 ذکر که هدفمندی و غایت وجود عدم و اتفاق بمعنای شانس مورد در موجود نگرش بر عالوه
 مطرح گذشته در نیز است مطرح کوانتوم در امروز چهآن مشابه طبیعت، ذاتی بعنوان شانس شد،
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 نوع این .(001: 0911 ،سیناابن«)...داندمی باتفاق را عالم تکون که ذیمقراطیس اما و» :است بوده
 . است بوده مطرح( موجبیت) ضرورت مقابل در اتفاق و شانس

 کنار مادی تحوالت سطح در غایی و فاعلی علّت جدید علم سطوح تمام در اینکه خالصه
 کاملت نظریۀ در و فیزیکی نظریات غالب در غایتمندی و هدفداری همچنین است، شده گذاشته

 طوحس در را علّیت اساس نیز کوانتومی مکانیک هایمدل برخی البته. است شده گذاشته کنار
 ذاتی انسش امور برخی در که اندبوده ییهانحله نیز قدیم در مشابه طور به. اندکرده انکار زیراتمی

 بولق عین در غایتمندی عدم به قائل که اندبوده ییهانحله همچنین. اندبوده قائل رخدادها برای
 . پردازدمی آن به مفصالً شانس و اتفاق بعنوان بوعلی جناب که ایستمسئله این. اندبوده موجبیت

 سیناابن یهاپاسخ

 :غایتمندی عدم معنایه ب شانس موضوع درمورد سیناابن موضع
 بیعتط ضروری نظام و قانونمندی او نظر از. است سطوح تمامی در غایتمندی به قائل سیناابن

 یاهگ جو، دانۀ از و آیدمی بدست گندم خوشۀ گندم، دانۀ از که این. هست آن هدفداری دهندۀ نشان
ه ب گندم دانه از اینکه و نیست اتفاقی این و دارند مشخص هدفی و غایت کدام هر یعنی جو،

ای هه گونب توانستندنمی دانه مادۀ اجزاء که نیست این از ناشی شودمی نتیجه گندم خوشۀ رتضرو
 الزمۀ دانه، مادۀ آمدن گرد خاص نوع اینو  داشت وجود امکان این بلکه آیند، هم گرد دیگر

 ینا موجب گندم ایجاد هدفِ با که است طبیعت( نیروهای) قوای اینو  است بوده گندم روییدن
 نجرم رتبه ضرو گندم دانۀ که است درست این درواقع. است شده گندم دانۀ در خاص تالیف نوع
 است رارق و باید آن که اینست دلیله ب گندم دانۀ در موجود قابلیت ولی شودمی گندم خوشۀ به

 نظام رد اجزاء بلکه. ایدمی بدست گندم خوشۀ اندشده جمع اجزاء چنین چون اینکه نه بشود گندم
 نظام این دیگر، مثالی در. شود گندم خوشۀاش نتیجه که اندشده جمع چنان رتبه ضرو طبیعت
 ت،داراس را فواید این که است شده ثنایا دندان به منجر ضرورته ب دندان مادۀ گیری قرار خاصِ

آن  طبیعت قوای بلکه آید، هم گرد دیگرای هبه گون توانستنمی ماده که نیست این معنایه ب این
 حالتی ای موقعیت طبیعت در غایت. شود فواید آن به منجر ضرورته ب که نمود جمعای ونهبه گ را

 شود،می حرکت و تغییر موجب چهآن لذا گیرد،می آرام و ایستدمی حرکت از آن در شیء که است
 بنابراین دارد، قرار موجودات و طبیعت اشیاء، ذات در غایت اینو  است موجودات و اشیاء غایت
 علت و. است طبیعت هدفداری از حاکی( بودنشان ثابت دلیله ب) طبیعت در موجود قوانین تمامی
 طریق از فقط و قطف نیستند، دیگرای گونهه ب و کنندمی رفتار اینگونه چرا و ثابتند قوانین چرا اینکه
 . است فهم و توضیح قابل طبیعت نظام در هدف و غایت وجود
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 ار صورت این غیر که نیست جهت آن از ماده این برای صورت این شدن حاصل»
 است، دهش( ایجاد) تحصیل صورتی چنین دریافت برای ماده این بلکه پذیرد،نمی
 و زیر در سنگ خانه ساختن در اگر چنانچه پذیرد،نمی را صورت این از غیر که

 سبک چوب و سنگین سنگ که نیست جهت آن از گیرد،می قرار باال در چوب
 نبوده مصلحت چون است، ساخته اینگونه سازنده که است آن سبب به بلکه است،
، 003: همان«)باشد ازین غیر بردمی کاره ب ساختن در که موادی نسبت که است
 (. چهاردهم فصل. اول مقالۀ (طبیعی سماع) نخست فن

 آن ینقوان و طبیعت محیط، با سازگار که موجوداتی که شودمی گفته تکامل نظریۀ در مثالً
 چهآن بلکه ؛است نبوده هدف موجودات بقای و اندشده حذف سایرینو  اندکرده پیدا بقا اندبوده

 شرایط چنین طبیعت نظام در چرا که دهد توضیح تواندنمیو  است یافته بقا است، بوده سازگار
 رد باید چرا اینکه یا و است؟ داده را موجودات برخی بقای اجازۀ که دارد وجود قوانینی و محیطی
 یمندتغای رویکرد که حالی در باشد؟ داشته وجود( طبیعی انتخاب اصل) قانونی چنین طبیعت

 یابد، بقا و ردگی شکل جانداران از لیفیأت چنین تا کندمی عملای هبه گون طبیعت و محیط گویدمی
 کلش جاندار از خاصی تالیف چنین است شده موجب که است نوع بقای حفظ هدف جاندار سطح در

 و. باشد تطبیع در قوانین و شرایط این چرایی برای توضیحی تواندمی که است هدف این و بگیرد
 شود،می داده توضیح باالتر سطح یک در دارد، وجود جاندار یا شیء برای هدفی چنین چرا اینکه

 برخی هدف. است بوده دخیل خاص شیء این تالیف و ایجاد و هدف این تنظیم در که سطحی
 هاستآن از خاص هاییسیگنال دریافت طریق از ناکارآمدهای سلول بردن بین از ایمنی هایسلول

 ایراست در بدن سطح در هدف این ولی ،اندشده پیاده و طراحی هدفی چنین برای هاسلول این و
 . شودمی فهمیده آن سالمت حفظ هدف

 مشخصاً ،(Ellis, 2016)است داده نشان خود مشهور کتاب در الیس جورج که همانطور
 شرایط به است وابسته آنو  نیست کامل و بسته خودشان قوانین سطح در اشیاء رفتار و دینامیک

 امکانات اشیاء از تالیفی هر در. شودمی امال آن به باالتر سطح از که است نیروهایی و قیدها مرزی،
 وحسط که است اهدافی به وابسته دهدمی رخ کدامشان اینکه ولی است دادن رخ قابل متعددی

 دهاییقی و مرزی شرایط چنین سیستم اینکه واقع در. کنندمی تحمیل آن به قیدها طریق از باالتر
 کنندمی رفتار یطور و اندشده تالیف خاص شکل بدین اشیاء که نیست دلیل این به است پذیرفته را

 لزوماً و ندارد همخوانی دیگر قیدهای و شرایط با و است شرایط آن با متناسب و سازگار فقط که
 و تالیف نچنی به منجر که اندبوده قیدها و شرایط این بلکه بگیرد، بخود را شرایط و قیدها آن باید
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 است ضروری اشیاء آن وجود شرایط، و قیدها ظهور برای اگرچه. اندشده سیستم در خاص رفتاری
 . ندارند معنایی قیودها آن بدون و

 زا هدف و است[ فعلیت] صورت برای ماده که شد دانسته تحقیقات این همۀ از»
 ناچار ماده اگرچه نیست، ماده برای صورتو  اوست در صورت شدن یافت ماده
 مقالۀ (طبیعی سماع) نخست فن، 001: همان«)...شود موجود صورت تا باشد باید
 (چهاردهم فصل. اول

 انجاندار یا جانبی اشیاء سطح در طبیعت عالم نبود مندنظام و قانونمندی خالصه طور به
 باالتر سطح در معموال( هاآن حکمت) اهداف این چرایی و است آن هدفداری و غایتمندی از حاکی

 . شودمی فهمیده
 غایتمندی و بردنمی پیش را خود کارهای فکر با و ندارد اختیار جانبی طبیعت اینکه به پاسخ در

 اصل الزمۀ اندیشه و اختیار گویدمی سیناابن است، مختار و اندیشه صاحب افراد مخصوص
 تخابان وقتیو  است مختلف اهداف و غایت چند بین انتخاب الزمۀ آن بلکه نیست، غایتمندی

 . کندمی حرکت شده انتخاب خاص غایت آن بسمت که است طبیعت این گرفت صورت
 و اردد را مختلفی هایفعلیت دریافت امکان ماده یا نیست خارج حال دو از گویدمی سیناابن

 صرفا آن هاینک یاو  بگیرد بخود را صورتی و فعلیت چه کندمی تعیین که است هدف و غایت این
 دریافت برای را ماده آن طبیعت، واقع در که دارد، را خاص فعلیت و صورت یک دریافت امکان

 ایرس نتواند که بطوری است، بخشیده صالحیت است، خاص فعلیت همان که غایت و هدف این
 نخست تحال و است کالسیک فیزیک موجبیتی وضعیت مشابه اخیر حالت. بپذیرد راها فعلیت
 . بگیرد بخود را متعددی امکانات تواندمی ماده آن در که است کوانتومی مکانیک توصیف مشابه
 و هدف اساساً گفت باید نه، یا هست هم کمال و صالح خیر، هدف، و غایت آیا اینکه مورد در
 ایبر جز هدفمندی علّتِ که زیرا دهد،می دست از را خود معنای نباشد، مصلحتی برای اگر غایت

 دفمنده باید طبیعت و عالم چرا باشد ازین غیر اگرو  دربردارد مصلحتی هدف این که نیست این
 اینست لدلیه ب نه شودمی دیده عالم از سطحی در مرگ مثل هازشتی و نقایص برخی اینکه باشد؟

 ایجاد غایتش به رسیدن برای آن راه سر بر مانعی گاهی بلکه ندارد، هدف سطح آن در طبیعت که
 علت دهد،نمی ثمر آفتی ایجاد دلیله ب ولی است، باردهی و نمو و رشد گیاه غایت مثال. شودمی

 آفت خود که بپرسند اگر و است شده مانع آفت بلکه است نبوده هدف وجود عدم ثمردهی عدم
 این و است خود توسعه و رشد برای گیاه از استفاده که دارد هدفی خود سطح در آن است، نقص

 تطبیع هدف مرگ و بقاست برای بدن مادۀ توان عدم دلیله ب بدن برای مرگ. اوست صالح به
 همچنین،. است هدفمند دارد سببی و قانون نظام، چهآن هر شد بیان که همانطور درواقع نیست، بدن
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 که باالتری سطح به سطوح این از وقتی البته نابجاست، قیاس دلیله ب شده دیده نقایص از برخی
 در مصالحی رود،می شماره ب نقص ظاهرا مرگ مثل چهآن برویم، است طبیعت نظام کل به مربوط
 . بردارد

 عتطبی که نشدیم قائل ما و ماده امتناع بدلیل است فعل عدم زشتی و نقص»
 معد که نیستیم مدعی نیز و دهد حرکت غایتی سویه ب راای ماده هر تواندمی
 طبیعی وادم در طبیعت که اینست ما ادعای بلکه است، غایتی برای هم طبیعت فعل
 و تحلیل و مرگ و.. .ندارد منافات آن با این و دارد غایت هستند او مطیع که

 ند،نیست سودمند غایت خاص، شخص بدن به نسبت اگرچه امور این همۀ و الغری
 رد که شد خواهد معلوم پرداختیم نفس بعلم چون.. .اندواجب غایت کل نظام در

 سماع) نخست فن، 001: همان«)...هست واجبی غایت هم ضعف تناسب در و مرگ
 (چهاردهم فصل. اول مقالۀ (طبیعی

 زویمن شیءِ یا سیستم هر تحول دارد، وجود متعددی سطوح طبیعت، و عالم در خالصه طور به
 رااین ثابت قوانین و نظام وجود و است هدفی و غایت سمته ب که است آن طبیعی حرکت از ناشی
 بوجود غایتش به آن رسیدن برای مانعی تواندمی محیط و اشیاء سایر با شیء تقابل. دهدمی نشان
 کهاینو  سوزاندن مثل است ذاتی هدفی و غایت حرارت، مثلای پدیده هر برای دیگر طرف از. آورد
 لباس آن تنسب با قیاس در بلکه است نبوده آتش ذاتی غایت است، سوزانده را فقیری لباس آتش

 هم آن که کرد نگاه مجموعه این کل به توانمی حال عین در. است عرضی غایت فرد، آن با
 وحسط در دینامیک نحوۀ که است باال سطح در هدف این و است خود طبیعی حرکت و هدف دارای
 رد رود،می شماره ب نقص آن هدف با قیاس در و شیء سطح در آنچه لذا. کندمی معین را زیرین
 . است مصالحی دربردارندۀ و هدف آن راستای در مجموعه، نظام کل هدف با قیاس

 تکامل نظریۀ مورد در سیناابن موضع

 آن به سیناابن چهآن و ندارد ایرادی موجودات تکامل ایدۀ به او که دهدمی نشان سیناابن هایبحث
 قابل اتنک چنانچه است، تکامل و طبیعی انتخاب در اتفاق وجود و غایتمندی عدم مسئلۀ دارد، نقد
 :داندمی هااین آن را نقد

 عدم عنایمه ب] اتفاق بلکه ،انددانسته اتفاقی را جزئیات او پیروان و انباذقلس اما»
 صورت پذیرفتن و اتفاقی را ماده حصول و کرده خلط ضرورت با را[ غایتمندی

 ،001: همان«)ندارد غایتی که اندکرده فرض ضروری[ یافتن فعلیت]آن را برای
 (چهاردهم فصل. اول مقالۀ (طبیعی سماع) نخست فن
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. دش بحث گذشته بخش در مفصالً رخدادها هدفداری و غایتمندی بر سیناابن دالیل مورد در
 باز کاراف دارای اینکه عین در هانظریه با برخورد در همیشه مسلمان عالمان که اینست مهم نکتۀ
 راها آن ،اندبوده لقائ تفکیک آن فیزیکی و طبیعی توضیحات و آن متافیزیکی مبانی بین ،اندبوده

 و بود آن اب سازگار که را آنچه تعصبی هیچ بدون و نگریستندمی توحیدی بینیجهان بستر در
. دادندمی قرار دنق مورد را نبود کننده قانع آنچه و پذیرفتندمی بود تجربی یا عقلی برهان بر منطبق

 چالشبه  آن را غایتمندی عدم متافیزیکی فرضپیش سیناابن تکامل ایدۀ با برخورد در بینیممی لذا
 . ندارد مشکلی موجودات تکامل ایدۀ اصل با و کشدمی

 موازی هایجهان ایدۀ برابر در سیناابن موضع

 اتیذ شانس فرض آنترین اصلی. کندمی مخالفت موازی هایجهان ایدۀ با منظر سه از سیناابن
 د،گویمی شانس و اتفاق معنای در و داندنمی ذاتی را شانس و اتفاق او. هاستجهان این وقوع در
( ارادی لعل چه و طبیعی علل چه) اسبابش و علل همه به نسبت آن وقتی دارد، اسبابیای پدیده هر

 ازای عهمجمو یا یکی به نسبت وقتی ولی نیست، کار در احتمالی و است قطعی شود، سنجیده
 خر گاهی و دهد رخ علّت آن بودن با گاهی و باشد حداقلی آن به نسبتو  شود سنجیده عللش
 چه) علل آن به نسبتها آن که دارد عللی هم هاجهان این وقوع لذا. گوییممی اتفاقی را آن ندهد،
 . نیستند اتفاقی و اندضروری( طبیعی چه و باشند ارادی

 که توضیحی از او رای فساد.. .داندمی باتفاق را عالم تکون که ذیمقراطیس اما و»
 عرضی است غایتی اتفاق.. .شودمی مشخص داد خواهیم اتفاق حقیقت باب در

 سبب پس است، مقدم اتفاق بر اراده یا طبیعت ذات پس.. .ارادی یا طبیعی امر برای
. اول مقالۀ (طبیعی سماع) نخست فن، 001: همان«)است اراده یا طبیعت عالم، اول

 (.چهاردهم فصل

 یعیاتیطب ایرادهای مثالً است، طبیعی دالیل موازی هایجهان رد برای سیناابن دیگر استدالل
 در نظرها بهترین از یکی آن را اگرچه گیرد،می الیتجزی اجزاء مورد در مدل این مقدمه به که

( 111: همان)دارد را انحراف کمترین هانظریه سایر به نسبت است گفته و داندمی طبیعت توصیف
 زئیاتج اساس بر) نظریه این با شودمی مشاهده رصد در کیهان و آسمان پایداری از آنچه مثالً یا و

 صاحبان که است عجیب او برای اینکه دیگر دلیل و نیست سازگار( ذیمقراطیس نظریۀ آن فنی
 !دانندمی علّی و ضروری آن را ادامۀ و تحول ولی ؛دانندمی شانسی را عالم وقوع نظریه این

 بختی البته و شودنمی خارج واحد نظام از که را دائمی که است این در عجب و»
 شود،یم دیده اتفاقها آن در که یئجز امور برای و داندمی اتفاقی نیست، اتفاقی و
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 فصل. اول مقالۀ (طبیعی سماع) نخست فن ،001: همان«)است قائل غایت
 (.چهاردهم

 فرض بر اکیدت با و نظریه این رد بر فلسفی و طبیعی دالیل از بسیاری بیان از پس نهایت در و
 این ولقب عدم در الهیاتیای جنبه به او یکدیگر، باها جهان این ارتباط عدم بر مبنی نظریه این

 :دارد اشاره نظریه

 است تمام و است یکی جهان پس. نیست ممکن بسیار، هایجهان وجود پس.. .»
 حرکات و است موجود آن در باشد ممکن وجودش که بسیطی طبایع اصنافو 

 و است مستمر شودمیها آن از که هاییترکیب وها وجود بر مستقیم و مستدیر
 بعط در حکمتش که را کمالی جهان یک بهمین که دارد توانایی جهان این سازندۀ
 عددمت را جهان که ندارد نیاز و برساند است، ساخته واجب امکان مقتضای بر وجود
 (.دهم فصل (زمین و آسمان) دوم فن ،191: همان«)کند

 ودوج ایدۀ اصل ها،جهان وقوع بودن شانسی و اتفاقی بحث از مستقل که است ذکره ب الزم
 ایرادات و سواالت از یکی در چنانچه است، بوده مطرح اسالم جهان در متعدد و موازی هایجهان
 او و تاس جهانی چند و جهانی تک بحث همین ،سیناابن به بیرونی ابوریحان توسط شده مطرح
 «العالمین رب» نیآقر عبارت مورد در رازی فخر تفسیر در همچنین. است ممکن و مجاز آن را
 :داندمی مادی هایجهان سایر وجود را ممکن تفاسیر از یکی

. استها امکان همه رساندن فعلیت بر قادر متعال خداوند که است رسیده ثبوت به»
 هرکدام که است، جهان این وراء جهان هزار هزاران خلق بر قادر متعال خداوند پس

 (011: 0931 ،گلشنی«)...است جهان این از ترجسیم و بزرگتر

 الیس جورج قوله ب دارد، وجود چندجهانی ایدۀ خود از متعددی هایبرداشت هم حاضر عصر در
 :تمپلتون دین و علم جایزۀ برندۀ و برجسته شناسهانیک

 من ؟کندمی نفی را یکتا خالق خدای یک توحیدی ایدۀ چندجهانی، یک ایدۀ آیا»
 تهداش وجود هم با توانندمی ایده دو این.. .است منفی جواب که کنممی استدالل

 ندچ پیشنهاد. دهد انجامها چندجهانی طریق از را خلقت توانستهمی خداوند. باشند
 همان[ اینجا در] گوید،نمی (طراحی احتمال، شانس،) نهایی علّیت دربارۀ جهانی
 یک نه و چندجهانی این چرا: است مطرح واحد، جهان مورد مثل آنتروپیک، مسائل

 .(011: 0931, همو)«دیگر چندجهانی
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 عالم ابتدای باب در سیناابن موضع

 اب کیهان، و حرکت نداشتن یا داشتن ابتدا میان انتخاب در سیناابن شد بیان که همانطور
 نداشتن ابتدا و بودن نامتناهی این معنای او. پذیردمی آن را بودن نامتناهی فلسفی، هایاستدالل

 هیچ و دارد وجود آن برای قبلی بگیرید نظر در که را زمانی و حرکت هر که کندمی بیان اینگونه را
 . رسیدنمی ابتداییای نقطه به منطقاً وقت

 بلکه ،اندنامتناهی و موجود که نیست معنی اینه ب اندنامتناهی بگوییم اگر پس»
 باز هم آن از پیش کنیم، توهم حرکات برای عددی هر که است معنی این به

 مقالۀ (طبیعی سماع) نخست فن ،911: 0911 ،سیناابن)«ابیمیمی حرکات ازای عده
 (یازدهم فصل. سوم

 ستا محال نامتناهی شیء یک وجود بگوید کسی که ندارد وجود هم با گذشته تمام طرفی از
 همین و باشد نداشته ابتدا عالم که ندارد ایرادی کرد درک را نامتناهی عقال توانمی که همانطور و

 این و شودمی تصور نامتناهی و ندارد وجود آن اگرچه است، صادق هم آینده درمورد وضعیت
 . ندارد ایرادی بودن نامتناهی

 بودن دیمق و انددانسته خالق وجود اثبات بر دلیلی را عالم ابتدایی نقطۀ وجود افراد از بسیاری
 الیزال قدرت بر نشانی خود این اوالً که حالی در ،اندبرشمرده خالق از آن نیازیبی معنایه ب آن را
 جانب از هستی دریافت از آن را عالم بودن ضروری و نداشتن ابتدا ثانیاً و اوست مدام فیض و الهی
 گرفته خداوند از را خود هستی باشد، نداشته چه و باشد داشته ابتدا چهو  کندنمی نیازبی تعالی باری
 :است

 واجب خود ذاته ب و مطلقاً کهآن یکی: است قسم دو الوجود واجب گوییم، جواب»
 ائمهق دو چنانکه است، الوجودواجب غیر، سببِ به و شرطه ب یکی و باشد الوجود
. باشد مثلث شکل کهآن شرط به بلکه مطلقا، نه اما است واجب مثلث زوایای بودن

 رنهوگ است، واجب علّتیه ب که خورشید برامدن با روز بودن واجب است همچنین و
 ار حرکت بودن قدیم ما و نیستند واجب خود ذاته ب خورشید مدنآبر و روز وجود

 محال نای و شود فرض ابتدایی او برای ابداع غیرِ به که دانستیم واجب وجه این با
 اینکه و.. .ندانستیم واجب خود بذات را او و است شرطه ب حرکت وجوب. است

، 911: همان«)...باشد مبدائی از او وجوب که نیست مانع است واجب حرکت گفتیم
 (یازدهم فصل. سوم مقالۀ (طبیعی سماع) نخست فن
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 با خطی یمن به را مسئله توانمی کنیم، خالصه امروزی زبانه ب را سیناابن بیانات بخواهیم اگر
 است تعریف قابل آن برای قبلی بگیرید، نظر در آن رویای نقطه هر. نمود تشبیه ابتدایی باز نقطۀ

 اصال چون رسد،نمی آن ابتدایی نقطۀ به برود پیش قدر هرچه کند،می زندگی آن در که موجودی و
 حرکتی آن از قبل نمایید تصور را حرکتی هر و ندارد زمانی ابتدای عالم. ندارد وجودای نقطه چنین
 ولی است نامتناهی تعدادی، لحاظ از و اغازین نقطۀ بدون اگرچه آن حال عین در. است تصور قابل

 به کی تناظر دارای خط یک نقاط با باز خط نیم یک نقاط امروزی ریاضیات زبانه ب. است محدود
 و قتد اوج کیهان شروع نقطۀ مورد در سیناابن دقیق و لطیف بیان این. معادلند و هستند یک
 که تاینجاس جالب. است خالق نیازمند ذاتاً عالمی چنین این. گذاردمی نمایش به را او نگریژرف

 سیناناب هستند، خداوند حذف دنباله ب عالم برای شروع نقطۀ کردن پاک با که افرادی بالعکسِ
 کندمی استدالل و( 911: همان)داندمی تعالی باری نامتناهی اقتدار از حاکی را عالم نداشتن شروع

 این هب شود،می توحیدی غیر رویکرد به منجر فلسفی لحاظ از مادی عالم داشتن ابتدا فرض که
( چیزی) یموضوع عالم شروع از قبل که بپذیرند شوندمی مجبور منطقاً نهایت در افراد این که دلیل
 جبورندم لذا نشدند، متصور عالم از قبل چیزی خداوند ذات جز چونو  است داشته وجود تغییر برای
 :است توحیدی غیر نگرشی این که دهند تغییر موضوع را خدا

 برای جز تغییر که زیرا باشد موجود تغییرات آن موضوع که ایدمی الزم نیز و.. .»
 این و نیست چیزی او جز چون باشد حق واحد ذات همان موضوع و نیست موضوع

 نخست فن، 913: همان«)است پاک گویندمیها ملحد چهآن از او ذات و است الحاد
 (یازدهم فصل. سوم مقالۀ. (طبیعی سماع)

 گیرینتیجه

 اوال هک دادیم نشان جهانی چند نظریۀ و تکامل نظریۀ به مربوط یهابحث بیان با مقاله این در
 علم دستاوردهای شودمی بیان که طورآن و اندبوده مطرح علم و طبیعیات در قدیم از نظریات این

 که اندیمتافیزیک اصولی و فروض بر مبتنی بلکه نیستند صرف تجربیها آن ثانیاو  نیستند مدرن
ه ب و کردندمی تفکیک هم از راها آن متافیزیکی و طبیعی بخش دو این خوبیه ب مسلمان حکمای

 نظریه دو این اشتراک وجهترین اصلی. اندپرداختهمیها آن پیرامون بحث به تعصبی هرگونه از دور
 مفصالً سیناابن که باشدمی عالم غایتمندی عدم وها آن درها رخداد بودن شانسی و اتفاقی فرض

 بینیجهان رب مبتنی و اندنشده ناشی تجربه ازها فرضپیش این. است پرداخته بحث به باب این در
ه ب ،اندکرده اشاره مهم این به علم بزرگان حاضر عصر در که همانطور. اندبودهها نظریه این بانیان
 :انگلیسی برجستۀ فیزیکدان هورن پوکینگ قول
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 یونتریل تریلیون تمامی وجود آن. است افراطی پیشنهاد یک چندجهانی امکان»
 ندنیست مشاهده قابل ما برایها آن از هیچکدام که پذیرد،می اصل بعنوان را جهان

 اتحی برایها آن از یکی شانسی نحوه ب که است، متفاوتها آن همگی سرشت و
 نظریۀ کی قطعا و است گستاخانه بسیار حدسی آن. است مناسب کربن بر مبتنی
 (.013: 0931 گلشنی،«)است متافیزیکی حدسی آن گفت توانمی. نیست علمی

 :تکامل نظریۀ اصلی مدافعان از روس مایکل قوله ب و

 اثبات ابلق سطحی در که است، متافیزیکی مفروضات بعضی بر مبتنی.. .تکامل.. .»
 کاملت بنیادی، سطحی در که رسدمی بنظر واضح خیلی من برای.. .نیست تجربی
 (01: همان«)...دارد گرایی طبیعت نوعی به تعهدی علمی نظریۀ یک بعنوان

 علّیت و شانس مسئلۀ عالم، هدفداری و غایتمندی مسئلۀ به متفاوت رویکردی با مقاله این در
 مطرح روز معل زبان به را مباحث این طبیعی، فلسفه در سیناابن بیان اساس بر واقع در. پرداختیم

 علم برای فراوانی حاصلخیزی و برکات تواندمی علم به غایی علّت بازگشت. نمودیم بررسی و
 :الیس جورج بقول باشد، داشته

 علل طریق از تنها که دارد، وجود واقعی جهان در علّت از دیگری انواع واقع در»
 و ذرات که جایی شیمی، و فیزیک در ؛...است توضیح قابل ارسطویی چهارگانه

 و بیوشیمی در کنند؛می برهمکنش هاتقارن و وردش اصل طریق از نیروها
 رخ (adaptation) انطباق و شودمی مهم اطالعات وقتی سلولی، شناسیزیست

 مهم[ آینده] بینیپیش و ریزیبرنامه هدف، که جایی شناسیجانور در دهد؛می
 ین،نماد درک ،تحلیلی تأمل که جایی ،شناسیجامعه و شناسیروان در و هستند؛
 انکاری غیرقابل طور بهها این همۀ. هستند مؤثر علّی نظر از همه معنا، و هاارزش

 دبای دهیم ارائه علیت از کاملی شرح بخواهیم اگر و دهندمی رخ واقعی دنیای در
 این همۀ باید ما که است این استدالل از مهمی بخش بنابراین.. .. شناختیمها آن

 علل بعنوان راها آن وجود اینکه جای به بدانیم، معتبر و مناسیبش را علّیت اشکال
 کهبل ،دارد وجود علّت عوامل عنوان به ضرورت و اتفاق تنها نه. کنیم انکار مؤثر

 (Ellis, 2016: 9).«دارد وجود نیز هدف

 که ستا شناسیکیهان روز مسائل از یکی عالم ابتدای مسئلۀ بحث، مورد نظریۀ دو بر عالوه
 اثبات برای برخی و است بوده متافیزیکی و اعتقادی کامالً آن پیرامون هاگیریموضع از بسیاری
 عیس آغازگر کردن وارد از فرار برای برخی و اندشده شروع نقطۀ دارای کیهانِ به متوسل خداوند
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 دهدیم نشان سیناابن یهابحث. اندشده کیهان برای غازینآ نقطۀ فرض بدون نظریاتی ارائۀ در
 نگرش اب اتفاقاً شروع نقطۀ بدون عالم فرض ثانیاً و است بوده مطرح قدیم از مسائل این اوال که

 :گذشته قرن بنام فیزیکدانان از ادینگتون ارتور قوله ب. است سازگارتر توحیدی

 زرگب انفجار یک با اشیاء فعلی نظم که ندارم باور اصال من عالم، یک عنوان به»
 که[ میلمبی آن به نسبت] همانقدر من علم، به توجه بدون باشد؛ شده شروع

 (11: 0931, گلشنی«)بپذیرم را خداوند سرشت در صریح غیر ناپیوستگی

 :رسانممی پایان به گلشنی مهدی دکتر از قولینقل با را مقاله

 شخصم را جهان مطلق آغاز مسئلۀ تنهایی به بتواند علم که نیستم معتقد من»
 تننداش زمانی آغاز با داشتن زمانی آغاز) قضیه طرف هیچ که معتقدم گرچه کند،

 حیاتی دین برای کنند،می ادعا شناسانکیهان از بعضی که طورآن ،(جهان
 .(010: 0931 ،همو«)نیست
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