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 ؟اثبات کندرا  وجود خدا تواندمی آیا فیزیک 

 ؛2021مارس  2 ،[1] اوپندانشگاه ، شناسیعلوم فضایی و سیارهاستاد ، یگراد کایمون نویسنده:

  – واحد گرگان  )ص(المصطفیبین المللی  قرآن، دانشگاه    تطبیقی  برگردان: احمد مسعود باختری، نامزد دکترای تفسیر

 ؛ 2021مارس  12

 :اصلیمقاله به زبان لینک 

https://www.bbc.com/future/article/20210301-how-physics-could-prove-god-exists  

 

  «BBC FUTURE» به نقل از «The Conversation» نترنتییپایگاه ابرگرفته از 

 خواهد بود؟ کیزیف نیقوان پیروی از به  ملزم ایوجود داشته باشد، آ ییاگر خدا

داشتم )اکنون    مانیهنوز به خدا ا شنیدم،    -که نخستین بار توسط انشتین مطرح شده بود  –من وقتی پرسش زیر را  
وجود داشته    ییاگر خدا»  :؛ و آن پرسش اینست کهزده شدمو از عمق و زیبایی آن، شگفت   ،هستم(   آتیئست   کی

 یرویپخویش  خاص  خدایی    نیاز قوان  او  ای، آباشداو    یهآفرید،  آن  یکیزیف  نیقوان  یتمام جهان و همه  و  ،باشد 
در  همزمان    بودنیا    ،با سرعت بیش از سرعت نور  حرکت مانند   ؛کند  نقضرا    شخود  نیتواند قوان  یم  ایکند  یم

نقطه    نجایااینکه   ای  ؟ریخ  ا ی   کند  کمکرا در اثبات وجود خدا  تواند ما  یمبه این پرسش  پاسخ    ؟مختلفدو مکان  
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س  ساله، ل  67فراست،    دیوید؟  کنندیم  یتالقهم  با  ،یپاسخ درست   چیبدون ه   ،ینیو د  یعلم  ات یکه تجرب  ایست 

 . آنجلس

جای .  شدم  کنجکاو  آن  در موردو بالفاصله    ،( هنگ کردم)  کرد  ذهنم قفلمواجه شدم،  فوق  پرسش  با    که  وقتیمن  

ایجاد پرسش از  اغلب باعث   و سیالب و امثال آن،  هاو طوفان  هااپدیمی  انگیز مانندحوادث غم   تعجب نیست که

افتد؟ یاتفاق م  جایعیفهمچو  چرا  پس  وجود دارد،    یمهربان   یاگر خدا  که  پرسشن  مانند ای  شود:میوجود خدا  

و همینطور   ،ی شناسست یو ز  یمیش  همچنین قوانین  و  کی زیف  نیقوان  پیروی از  به  مقیدکه ممکن است خدا    دهیا  نیا

 .است  بررسیو قابل جالب  هاییدهیا ی ازکی باشد،و امثال آن  های علوم پزشکی محدودیت 

 ، د یانتظار داراز یک موجود متعالی  شما    که  آنچه  ینبود، مسلماً او به اندازه  کیزیف  نی قوان  شکستنخدا قادر به    اگر

  کیزیف ن یبر نقض قوان یمبن  یمدرک چی ، چرا تاکنون ه چنین باشد  توانست یاگر او م ولینخواهد بود.  ترقدرتمند

 ؟ دیده نشده است در جهان 

کند؟    حرکت نور  سرعت  از    ترعیتواند سر یخدا م  ایآ  :اول  .میکن  هی آنرا تجزاندکی    دی، اجازه ده برای حل این سوال

هزار  کیلومتر یا   300  یبی. نور با سرعت تقرمیکن  یبررس  )کمی(   یارزش اسم  استفاده از  را با  این سوال  دییایب

ثانیه  186000) در  می  ،( مایل  مدرسه    کند.حرکت  در  ه   آموزیممیما  نیرومند ی  حت  -   یزیچ   چیکه  فضاپیمای 

 .کند حرکت از نور  ترعی تواند سر ینم  -یومیتیلید سوخت  با حداکثر[ 2] تریکاستار

 یاظهار داشتند که ذرات  دانانکیزیاز ف  ی، گروه شیدارد؟ چند سال پ  ت یواقعمطلب فوق    ایآست که  نجابحث ایاما  

  ، یوجود آنها به عنوان ذرات واقع  ،کنند. خوشبختانهیحرکت م   ،از سرعت نور   با سرعتی بیشتر[  3ها] ونیبه نام تاک

بافت   زیرا  ،خواهند داشت   یالیخ  وجودی  اًصرف،  د وجود داشته باش  همچو ذراتیرسد. اگر  یبه نظر م  دیبع  اریبس

  – خدا(   یبرا  یدردِسر)و احتماالً    ت یعلی  قاعدهمنجر به نقض  این امر  که  -شود  یم  مختل  از وجود آن  فضا و زمان

 .خواهد شد

به خودی   مطلب،  نیکند. ا  حرکت از سرعت نور    ترعیسر که    هیچ جسمی مشاهده نشدهتاکنون    ،رسدینظر م  به

  حرکت   عیسر  ارینور در واقع بس  کند که یم  ت یرا تقو  دیدگاه  نیا  تنهاو    ،دیگویراجع به خدا نم  یزیچ اصالً    خود

 کند.یم
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 ( Alamy: تصویر منبع)  خواهد بود. (کی زیمانند ف)علوم  نیقوانپیروی از به  او ملزم ای ست که آنی ا پرسش کی وجود داشته باشد،  ییخدا اگر
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تر جالب   یکم  موضوع،  است   طی نموده  تاکنونحرکت(    أ)مبدنور از ابتدا  که    ایفاصله  زانیدر نظر گرفتن م  با

  هزار   300)سرعت نور  نظر گرفتن  در  با    و  [4] یهانیکانفجار بزرگ    بنگ یابیگ  ی معروفمبتنی بر فرضیهشود.  یم

گذرد، مسیری میاز وجود جهان  که    یسال  اردیلیم  13.8در  تاکنون  نور    توان محاسبه نمود کهمی،  ( هی در ثان  لومتریک

 . باشدکیلومتر را طی نموده  ( 𝑥 1023 1.3) یعنی  ( 𝑥 10 𝑥 23 1.3حدود )

مگاپارس  جهان هر  تقر  [5] کدر  سرعت  )  ،ه یثان  بر  لومتریک  هفتاد  یبیبا  است  گسترش  حال  یا    Mpc  یکدر 

  ی دهد که فاصله تا لبهینشان م  یفعل  یبرآوردها  ،ن ی(، بنابراباشدمی  کیلومتر  𝑥 1023 3ل  معاد  باًیتقر  مگاپارسک

و نور    ،ابد ی یم  شیافزانیز  گذرد، حجم فضا    یمبیشتر  هرچه زمان    ازینرو  .باشدمی  ی سال نور  اردیلی م  46  ،جهان

 کند. یرا ط یشتریب  زمانِ دی با ،به ما  دنیرس یبرا

که را    یجسم  نیاما دورتر  ؛وجود دارد   ی آن هستیممشاهدهقادر به  که  آنچه    نسبت به  زیادی  اری بس  هایجهان

 ی فاصله  نیهابل مشاهده شده است. ا  ییکه توسط تلسکوپ فضا  ،باشدمی  «GN-z11»کهکشان    ،تاکنون دیده ایم

سال   اردیلیم 13.4که  یمعن  نیبه ا باشد؛می  ی سال نور  اردی لیم 13.4کیلومتر، یا معادل  ( 𝑥 1023 1.2) باً یتقر ]دید[

 فقط کهکشان  ، این  شروع به حرکت نمودکه نور    یتا نور از کهکشان به ما برسد. اما هنگام  زمان صرف شده

 فاصله داشت.  ( یریراه ش)از کهکشان ما   یسال نور  اردیلی حدود سه م

ک  یاریبس ا  هانیاز  بر  که   نیشناسان  باورند 

  هان یک  کی از    یبخش، جهان ]ما[  ممکن است

 .باشد [6] ی(چندجهانای ) گستردهبسیار 

  نامعلومی   زمان  رایز  ؛، نیستیمرشد کرده است   تاکنون،  که از زمان انفجار بزرگ   یجهانتمام    یمشاهده  قادر به  ما

از    ودبمطمئن  توان  یکه نم  ندا  به این باور  ی. برخاست   سپری شده  ،به ما  شان  های نور، تا رسیدناز نخستین کسر

و    ایمنطقه  نیفقط قوان  نهای ا  دیشا یا    یا خیر،قابل نقض است    زین  یهانیمناطق ک  ریدر سا  ،کیزیف  نیقوان  ای که آاین

 دهد.  یسوق م  ،بزرگتر از جهان یحت یزیما را به سمت چ   مطلب، نیا .باشند یتصادف

 ( Multiverse) چندجهانی ینظریه

ک  یاریبس اهانی از  بر  که   نیشناسان  است    ،باورند    ای گستردهبسیار    هان یک  کی از    یبخش]ما[    جهانممکن 

تعامل/  یمتعددهای  جهان  کهجایی    ،باشد   )چندجهانی(  بدون  ولی  دارندهم  با  تفاعلکنارهم    ی نظریه.  قرار 

  ، باشد  هینثا  «10^  -  32»  نکهیجهان قبل از ا  قائل است که    اینظریه،  شود یم  یبانیپشت  یتورم  یتئوربا  چندجهانی،  
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چرایی شکل و ساختار    قادر به تبیین  رایز  ،است   یمهم  یه ی نظر  تورم کیهانی،  ینظریهاست.    افتهی    ترش عظیمیسگ

 .کنیممشاهده می یشخو ماحولدر ما  که  باشدمی یکنونی جهان

که نوسانات    میدانیم  ،یشآزما  با استفاده از؟  یفتدچرا چند بار اتفاق نپس  ،  افتدمیبار اتفاق    کیاگر تورم    اما

شوند.  یم  دیبعد ناپد   ی، اما لحظاتندیآ یبه وجود م  یناگهانبه طور  که    را تولید کنند  یجفت ذرات  توانندمی  ،یکوانتوم

؟ گفته شده است را تولید کندجهان    ای ها  کل اتم  دنتوانن  اچرپس  ،  هستندذرات  تولید  قادر به    ینوسانات  نیاگر چن

تواند  یم  ،انبساط   جریان  در  ینوسانات کوانتوم  و  ،افتد  یبا همان سرعت اتفاق نم   زی، همه چ نظم بی تورم    هنگامکه  

 شوند.  لیتبد یجهانبه خود  یو به خود  شدهد که منفجر نکن دیتول ییهاحباب

  ت ی واقع نیا ،شناسان هان یک  یبرا ی از مسائل بحث برانگیزکی رد؟یگیجا م جهانیچندی نظریهخدا چگونه در  اما

  جاد یا  یِادی است. ذرات بن  سازگار/شده  میکامالً تنظ  ،یوجود زندگ   یجهان ما برا  ،رسد یاست که به نظر م  بوده

 نخستین   یکننده  دیمواد تول)  مویو دوتر  دروژنیه   جاد ی ا   جهت   دقیق  یهایویژگی  ی دارا  ،جار بزرگنف اشده در  

 هستند.  ( هاستاره

 

 ناسا( : منبع تصویرباشد؟ )  متفاوت حضور داشته همزمان در دو مکان است که ییخدا  قادر به تیین یکوانتوم  کیزیف ایآ
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از آنها ساخته شده    حیاتد که  نکنیم  دیرا تول  یمواد  ، یاراتدر س  یاهسته   یهاواکنشحاکم بر    یکیزیف  نیقوان

 ی کیزیف  هایشاخص و    نی چگونه اتفاق افتاده است که تمام قوان  این امر  .ژنیو اکس  تروژنیکربن، ن  :، مثلاست 

 ؟کنندرا فراهم میامکان رشد  ،اتیت ح یو در نها  اراتی ها، سکه به ستاره  باشند یریمقاد یدارا ،جهان

 ن یقوان  دنیاز د  دی ما نبا  ،قائل اند  برخی دیگرشانس است.  تصادف خوش  کی  فقطامر    نیمعتقدند که ا   یبرخ

 یگرید  زیپس چه چ   .اند  به وجود آورده آنها باالخره ما را  زیرا    ،م یمتعجب شو  )غیر بیگانه(   سازگارزیست   یکیزیف

ا   یبرخ  البته گرچه  ؟مشاهده کردتوان  یمرا   معتقدند که  که    است   ییوجود خدا  ای برنشانه  امر  نیخداباوران 

 . آفریندمی را  ]حیات[ مساعد طی شرا

 هایبه جهان  رایز  .کندیرا حل م   معما  جهانیچند  یه ی ، نظربلمقا. در  ست یمعتبر ن  یعلم  حیتوض  کیخدا    اما

  ی جا  ،نیباشد. بنابرا ]و منحصر به فرد[    خصوصم  یکی زیف  نیقواندارای    کدامهر  تا  دهد  یمرا    امکاناین    ،مختلف

  البته .  باشدمیحیات    مینأ قادر به تکه    مینیبب  ییاز معدود جهان ها  یکیکه ما اتفاقاً خود را در    ست ین  شگفت 

 کرد.را خلق کرده باشد، رد  چندجهانی ییخدا ،را که ممکن است  دهی عق نیا ،توانینم

در  ،  آنها  از  یکی  به  دستبردهنگام    باشند،  آمیخته  دو ذره درهم  اگر

 . دیکن یم یدستکار ،خودکار صورت  بهنیز   راآنها  واقع زوج

ست  نیا  چندجهانی  یه یانتقادات به نظر  نیاز بزرگتر  یکیو    ،اندو تصوری    ی کامالً فرض  گفته،موارد پیش  یهمه

  ن ی بنابرا  ؛وجود نداشته است   هاجهان  ریجهان ما و سا  نیب  ،یفعل و انفعالتعامل یا    چیه رسد،  چنانچه به نظر میکه  

 . نیست  پذیر( ش )آزمایشیآزما به صورت مستقیم قابل چندجهانیمفهوم 

 یکوانتوم ی[شگفتی ]نظریه

 ای کهیدانش و فناور  شتری؟ بقرار گیردمکان    کیاز    شیتواند همزمان در بیخدا م  ا ی که آ  میکن  یبررس  دییایب  حال

که به عنوان    ،ند ها و ذرات اجهان کوچک اتم  یضد شهود  یهی بر نظر  یمبتن  کنیم،استفاده می  ییدر علوم فضا 

که    ،سازد یم ریرا امکان پذ  «یکوانتوم  یدگیدرهم تن»به نام    یزیچ   ،یتئور  نیا  شود.یشناخته م کوانتوم  کیمکان

ستبرد مداخله یا دباشند، هنگام  آمیختههم اگر دو ذره در .پیوسته اندیا به هم متصل کدیگر ا یبکامالً  در آنذرات 

  ی و تعامل  از هم فاصله داشته  یلیخ  اگر  ی، حتدهیدیمرار  ق  ورد مداخلهمبه طور خودکار  نیز    راآن  دومی  ،اولی  به

به  این تبییناما  ،وجود دارد گویم، تبیین بهتری از آنچه من در اینجا مییدگیتندرهمدر مورد  نداشته باشند. باهم 

 .بیان کنمتوسط آن منظورم را  توانممی  ساده است که یکاف یاندازه
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ذرات   خواصبراساس قانون پایستگی،  شود.    یم  تجزیه  «ب»و    «الف»  فرعی ی  که به دو ذره  دیرا تصور کن  یا  ذره

  ای یکوانتوم  یژگیو  یدارا  ی کهتمام ذرات  :. به عنوان مثالخوانی داشته باشدهم  ،یاصل  یذره  خواص  با  دیبا  ،یفرع

  صفر اسپین   ،یاصل  یکنند. اگر ذره  ینما حرکت مکوچک قطب   یسوزن ها  شبیه،  باً یتقر  ،هستند  "اسپین"به نام  

هر  در که  یمعن نیبه ا .یمنف اسپین  یگریو د ،مثبت باشد اسپینِ دارای دیبا ،یفرع ات از دو ذر یکیداشته باشد، 

کوانتوم،   کیمکان  براساس).  وجود داردمنفی    ای  مثبت اسپین    ٪50احتمال  ،  «ب»و    «الف »  ذرات فرعی  از  کدام

 ( دارند.قرار    متنوع  یهاحالت ی از  بیترک  در    -طبق تعریف-  کنیدگیری میاقع اندازهفی الوتا زمانی که آنها را  ذرات  

 (Getty Images: منبع تصویر). کرد فیتوص "فاصله وار در شبح   یعمل"را  یکوانتوم یدگ یدرهم تن نیشتیان آلبرت

مورد   جداگانه  ی هاشگاهیاگر در آزما یحت - اند تنیدهدرهم  بلکه- ستندین  گریکدیمستقل از  «ب»و  «الف »خواص 

سپس   ،مشاهده شود  و مثبت  نموده یری گرا اندازه «الف»  نیاگر اسپ. قرار بگیرند مختلف اراتیدر سآزمایش و یا 

  کند.   یر یاندازه گ  ،د ینمود  ی ری گرا اندازه  «الف »که شما    ایلحظه در    قاًیرا دق  «ب»  نی اسپکه    دیتصور کن  فردی را

پایستگی    نکهیا  یبرا کندقانون  باعمل   تار/کدر   زیاست که همه چ   ییجا  نیا -  اما  باشد.  یمنف  «ب»  اسپین  دی ، 

که   یآن در زمان اسپینحالت  نیبنابرا دارد، را  مثبت  درصد 50 احتمال ،»الف«  ی فرعیذره همانند  «ب»  -شودیم

، اطالعات مربوط به حالت  گر یبه عبارت د  شود.شود، منفی آزمایش میمشاهده میمثبت    «الف »  اسپینحالت  

از سرعت   ترعیظاهراً سر  ، یانتقال اطالعات کوانتوم  نیشود. چنیمنتقل م  ،یفرع  یدو ذره  نیبالفاصله ب  ،اسپین 
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  ف ی توص  «وار در فاصلهشبح  عملی»را    یکوانتوم  یدگیدرهم تن  ،نیشت یانخود    نکهیافتد. با توجه به اینور اتفاق م

 .باشیم عفوقابل  ،ب ینسبتاً عج  یجهی نت نیا افتنی ما بخاطر  یکنم همهی، فکر منموده

خدا را    موضوع  نی. ایاز سرعت نور وجود دارد: اطالعات کوانتوم  ترعیسر  یزیچ   ،با توجه به توضیحات باال

  رگباری به عنوان    دی شا  ،میبه خدا فکر کن  فیزیک،  نقطه نظرتواند به ما کمک کند تا از  ی کند، اما میانکار نم  ایاثبات  

را    هااز مکان  یار یبس  ،جه ی و در نت  ؛دهدمی  انتقال  به عقب و جلورا    یاطالعات کوانتومکه    دهیاز ذرات درهم تن

 .به طور همزمانرا  های زیادینجها یحت ،کندمیل ا اشغ

 .مانی ا مستلزم ی نیاعتقاد د، اما است مستلزم اثبات علم

تردستی  را  سیارات کروی  که    یدر حال  ،گردان را و  عظیم    یصفحات کهکشان  را از خدا دارم که  ریتصو  نیا  من

  را در   زیهمه چ   تا  ،کندمی  منتقل  گرید  یجهان پرتحرک به جهان  کیاطالعات را از    یو مقدار   داردنگه می  ،کندمی

و زمان را در    فضا  کالبد  و  ،انجام دهد]همزمان[  را    عملتواند چند  یحرکت نگه دارد. خوشبختانه، خدا محالت  

 .باشدمی مانیا اندکیفقط   ،است  نیاز. تمام آنچه حفظ کند )متحرک(  سیرحال 

)همانطور    دی اگر به خدا اعتقاد دار  ؛کنم  یگمان نمچنین  ؟  هشد  کینزد   ،مطرح شده های  پرسش  حلبه    ،باال   بحث   ایآ

قادر به  خداوند    رایز  .است   یمعنیبامری  باشد،    دیمق  کی زیف  نیخدا به قوان  نکهیکه من باور دارم(، پس تصور ا

سوال به همان   نی، اد یبه خدا اعتقاد ندار. اگر  نور  با سرعتی بیشتر از سرعت پیمودن    یحت  انجام هر کاری است،

ندارد  ییخدا  رایاست، ز  یمعنیاندازه ب   ن یا  دیکند. شا  حرکت از نور    ترعی تواند سرینم  یزیچ   چیو ه   ،وجود 

 .ریخ ای وجود دارد  ییدانند خدایباشد، که نم[ 7] هاست آتیئ/ ها ادری ال یواقعاً برا  پرسش
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 : ناسا( مستند)چرخاند؟می کند،را تردستی میسیارات مدور در حالیکه را  یکهکشان عظیم صفحات وندخدا ایآ

اثبات است،شوندجدا میهم    از  ،نیست که علم و د یا  نقطهدر واقع همان    نیا   ، ینیاعتقاد د   اما  . علم مستلزم 

  ش ی آزمانوع  هیچ  دانند  یآنها م  رایز  ،رد وجود خدا ندارند  ایدر اثبات    یسع  ]علوم تجربی[  . دانشمنداننمایا  مستلزم

چه  دانشمندان    ست ی، مهم ندی باش  هاگر به خدا اعتقاد داشت   .آزمایش کندخدا را  وجود  که  وجود ندارد    ایتجربی

 سازگار است. حضور خدابا  ایشناختیهان یتوان تصور کرد که هر کیم، کنندیجهان کشف مچیزی در مورد 

 یبا نقل قول  دیی ایدارد. ب  یبستگما    نگرش  ی نحوه  به  ت یدر نها   ،ی گرید  ز یهر چ   ای  کی زیف،  ما در مورد خدا   دگاه ید

-هانیک  یکتاب درس  کی  نی همچن  ،ست یکتاب مقدس ن  نیا  ؛خیر. نخاتمه دهیمبحث را    ر،معتب  واقعاً  منبع  کیاز  

 : ، و آن اینست است ت شِرای تری پنوشته  [8ن] ریپر مَ]رمان[ کتاب  از عبارتیبلکه ، ست یننیز  یشناس

نور هر چقدر   ؛ زیرااشتباه است  این اما ،کند یم سیر یگرید زیاز هر چ  تر عی سر که کند ینور فکر م»

 « ست.او  و منتظر دهی اول به آنجا رس و شهیهم بایست می یکیکند، تار حرکت  ترعیهم که سر

 ت.اس اوپن دانشگاه شناسیفضایی و سیارهاستاد علوم    ،یگراد کای* مون
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 پانوشت:
[1 ]Open University 

 [2 ]   (USS Enterprise Star Trek  )و به نمایش گذاشته    طراحیتخیلی،    –های علمی  ی فضایی است که در فیلممدلی از سفینه

 )مترجم( شده است.

 [3 ] Tachyons 

 [4 ] big bang cosmology 

 [5  ]Megaparsec (Mpc)   ( پیشوندی به معنای میلیون است؛   «مگا»یک مگاپارسک عبارت است از یک میلیون پارسک

، پس  باشد میسال نوری    3.3چیزی حدود    «یک پارسک»رسیدن به    یهدرست مانند مگابایت یا مگاپیکسل( و از آنجا که فاصل

 )مترجم( (page.comgbigban)مستند: مسیری طوالنی تا یک مگاپارسک وجود دارد.

 [6 ] Multiverse 

 [7 ] Agnostics 

 [8 ]«Reaper Man پراشت  یتر یی به نامای تانیبرای سندهینواست، که توسط  یفانتز یرمان« عنوان «Terry Pratchett  »

 )مترجم( به نشر رسیده است.  1991در سال و  نگارش
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