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 مقدمه

محالعۀ آسمان باالی سر همواره یکی از اولـین عالیـق انسـان بـوده اسـت. از دوران 

اوقات سرنوشت زمینیان را آسمانیان باستان، آسمان ساحت مقدسی داشت و در بسیاری

ثیر باورهـا تأهد بشر در هر دوره از تاریخ، تحتدشواهد تاریخی نشان میزدند.  رقم می

اسـت. در دورتـرین  صر به جهان نگریسته و آن را تفسـیر کـردهر آن عو اعتقادات فراگی

 یـیواال ، آسمان و اجرام آسمانی مقـام و شـأنای انسانها و از آ از حیات اسحورهزمان

ی بود. ایـن نظیرکم ها  همراه با احترام و تقدسآن داشتند و هر تفسیری از تغییر و تحول

کـه بـرای ایگونهبیعی یونان باستان ادامه یافت؛ بهاحترام با فیزیک ارسحویی در فلسفۀ ط

بحلمیوس تفسـیری هندسـی از  ها بعدْ ای درنظر گرفتند. سالعالیه اجرام آسمانی نفوس

تماشاگران آسـمان افتـاد. ها مقبول نسل بعدی که قرن عرضه کردحرکت اجرام آسمانی 

مانده بـود، تفسـیری نخورده باقیزمین در جهان و قداست آسمان دست مرکزیت اگرچه

 نسبت دقیق و محابق با تجربۀاز تغییرات آسمانی را بهبسیاری  دست آمده بود کهعقلی به

ها نظریـۀ جـایگزینی در ن سازگاری سبب شد تا سالکرد. همیبینی میزیسته مردم پیش

تغییـر  تبعجهان و به نگاه انسان بهآ از رنسانس و تغییر بنیادین . با این عرصه پدید نیاید

کار علـم نهایـت شـاهام از قداست آسمان کاسته شد و درآرنگاه به کیهان و آسمان، آرام

کردنـد، که زمین را خالی از معنا، آگاهی و خدا معرفـی مـیگونهجدید رقم خورد. همان

ها  نیـز شدگی به اجرام آسمانی و کیهان باالی سر نیز سرایت کرد و درنهایت آناین تهی

هـدف و سـرگردان همیـون قواره بدل شدند که بـینظم و بیهایی بیهبه سنگ و صخر

 زمین، در فضای الیتناهی در حرکتند.

ای، تولد فلسـفه، نگـرش بحلمیوسـی و مقایسۀ چهار نگرش انسان در عصر اسحوره

تـر از قبـل درنهایت در عصر علم جدید، تغییر تدریجی نگاه انسان را بـه کیهـان نمایـان

 خواهد کرد.
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 ای(شناسی اسطوره)کیهانای شناسی عصر اسطورهدر کیهان جهان

هـای اندیشـۀ چشمگیرترین چیزهـا در علـم دوران باسـتان، خلـق اسـاطیر و نظـام

انگیزتـرین پدیـداری بـود کـه روز و شـب اخترشناختی است. آسمان باالی سر شگفت

چـون سـقف  کـرد. آسـمانها  را تحریک مـیها بود و نبو  و تخیل آنروی انسانپیش  

های زمین را در بر خود گرفته بود و حتی  ذای انسان وابسته به کرم ناپدیدی کرانهپایان

ای نابود شود و شمار بسیاری از سالی کافی بود تا آبادیدنیای باالی سر بود. یک خشک

ها وابسـته بـه کرد و کشت و زرع انسانآدمیان زیر خاک روند. آسمان زمین را بارور می

بخشایش آسمان بود. وابستگی زندگی انسان به زمین و آسمان، حرمت فراگیـری  کرم و

کردند و پرسـتش خحاب می« مادر»را نصیب اینان کرده بود. احترام به زمین که گاه آن را 

آسمان زیر عنوان ایزدها و خدایان مختلف، نشانگر اهمیت زمین زیر پـا و کیهـان بـاالی 

 تان بود.زادگان دورۀ باسسر برای آدمی

به ثبات نسبی ستارۀ شمالی در وسط آسمان و حضور اجـرام آسـمانی دیگـر، باتوجه

توانست ترسیم کند؟ اگر فردی در جایی ایستاده  اندازی را از جهان میبشر چه نوع چشم

ظاهر مسـحح اسـت و بیند که بهآرامی شروع به دور زدن کند، زمینی را میباشد و بعد به

شکل صفحۀ گردی است. در باالی سـرش سـتارۀ شـمالی را مدور یا بهظاهر افقی که به

هـای گونـاگون، دور ظاهر ساکن است و دیگر اجرام آسمانی را که با زاویهبیند که بهمی

آید این چرخش از شـرق بـه  ـرب باشـد. اگـر نظر میاند. بهستارۀ شمالی در چرخش

نظر ی ترسیم کنیم، افالک یا آسـمان بـهزوایای اجرام اسمانی را با استفاده از خحوط خیال

آمد، میماند که وارونه شده باشد. مشکالتی که در نگاه اول پیشهمانند گنبد یا جامی می

سـوی شـرق آمد بهنظر میکرد، بلکه بهیکی این بود که ماه از شرق به  رب حرکت نمی

رمیـان باشـند. بایـد هـای سـرگردان دآمد بعضی ستارهنظر میروانه است. دیگر اینکه به

هـا وجـود نداشـت. هـا و سـیارهیادمان باشد که در آن زمان هیچ تفـاوتی میـان سـتاره

ها نامیم. هرچند ستارهها را سیاره میها هستند که ما آنهای سرگردان درواقع همانستاره

آید در مواقـع معینـی در اثنـای سـال، نظر میکنند، بهعموما  از شرق به  رب حرکت می
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نظر نسـبت سـاده بـهحل این مشکالت بهگردند. راهسمت شرق بازمیوباره به عقب بهد

ناپـذیر ها درنهایت توضـیحآمد. اجرام آسمانی درواقع ایزدانی بودند که راه و رسم آنمی

گشت، درواقع ایزدی بود که بـه ای دوباره به عقب بازمیکه ستارهسان هنگامیبود؛ بدین

 ه که از حد ادراک آدمی فراتر بود. کاری اشتغال ورزید

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

وهفتم هـر مـاه در آیین ایرانیان باستان، آسمان نام ایزد  آسمان و پاسـدار روز بیسـت

دانسـتند. شمسی بود. آنان گوهر مادی آسمان را گاهی سنگ، گاهی فلز و گاه آبگینه مـی
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پایگاه ستارگان، پایگـاه مـاه،  پنداشتند:در باورهای کهن ایرانی، آسمان را چهار طبقه می

پایان )بهشت(. از دورۀ ساسانیان به بعد، هفت طبقـه پایگاه خورشید و پایگاه روشنی بی

ها  به ده رسـید کـه همگـی در بودن آسمان محرح شد و در اساطیر مانوی، تعداد آسمان

ه فلک ثوابت ریزند. آنان بر این باور بودند که بر فراز هفت فلک، که بپایان جهان فرومی

االفالک قرار دارد و به آن عرش موسوم و محیط بر تمام این افالک بودند، اطلس یا فلک

گفتند. ماه نیز در آیین زرتشتی، پاسدار سـتوران و حامـل نـژاد آنـان بـود و روز اعال می

گفتند. خورشید و ماه در بسیاری از مناطق دوازدهم هر ماه شمسی را به نام او ماه روز می

های ماه اثر دست خورشید است که از حسادت، یران، زن و مردند و دلداده یکدیگر. لکها

هـا و آلود خود را بر چهرۀ ماه کشید. کسنوفون از گردونۀ خورشـید در جشـندست گل

ها های شهریاری در جنگعیدهای ارانی و کرتیوس از اسب بلورین خورشید فراز خیمه

داشتند مییرانیان مبتال به بر  را در خارج از شهر نگهگفتۀ هرودوت اگوید. بهسخن می

 .(242: 8713)هییلز، و معتقد بودند که بیمار درقبال خورشید جرمی مرتکب شده است 

ها و یهودیان مانند صدفی روی آب بود که بـاالی آن آب ها، مصریدنیا در نظر بابلی

بعاد این دنیا متعادل بود و مانند داشت. ابیشتری قرار داشت و فلک جامدی آن را نگاه می

های شیرخوارگاه یا جنین در رحم، بادقـت و ازهرحیـث محفـوظ و بسـته نگـاه گهواره

تهی در مرکز ها مدور بود و زمین مانند گوی میاننظر بابلیداشته شده بود. این صدف به

هـای که آبای از آب شناور بود و باالی آن گنبد جامدی بود آن قرار داشت که در ورطه

کرد و صورت باران از این گنبد تراوش میهای فوقانی که بهپوشاند. آبفوقانی آن را می

آرامی آورد. خورشـید و سـتارگان بـهها و قنوات سر بیرون میهای زیرین از چشمهآب

زدند، از درهای شرقی به این صحنه وارد و از درهـای  ربـی سراسر این گنبد را دور می

 .(5: 8713)کستلر، شدند ناپدید می

ای کـه بـر سـقف فلـک اندیشیدند. برای آنان از هزاران سـتارهنیز چنین مییونانیان 

آویخته بود، فقط هفت عـدد موجودیـت داشـت. ایـن هفـت سـتاره عبـارت بودنـد از 

حرکت و در خورشید، ماه، عحارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل. عموم ستارگان دیگر بی



 

 

011 

کردنـد؛ امـا ت بودند و با این منظومه روزی یک بار دور زمین سیر مـیمنظومۀ فلکی ثاب

دادند. هفت ستاره آواره با سایر ستارگان در گردش بودند؛ هرگز جای خود را تغییر نمی

. نام روزهای هفتـه را از نـام ایـن (1)هتوان: کردند اما در همان حال، دور خود حرکاتی می

 هفت ستاره گرفته بودند:

شنبه: ایزد جنـگ (، سهsun-Sunday(، یکشنبه: خورشید )moon-Mondayماه )دوشنبه: 

-woden(، چهارشــنبه: ایـزد روز چهارشــنبه یـا عحــارد )theus-mars-Tuesdayیـا مـریخ )

mercury-wednesdayپنج ،)( شنبه: ایـزد رعـدوبرق یـا مشـتریjupieter-thor- Thursday ،)

جالب اینکه نام هفـت  (.Saturday-saturnزحل ) (، شنبه:Fria-Venus-Fridayجمعه: زهره )

روز هفته هنوز براساس هفت ایزد یا هفت جرم آسـمانی اسـت کـه در جهـان باسـتانی 

 شناخته شده بودند.

شـماری گذاری روزها براساس نام ایزدان بوده اسـت. در گـاهدر ایران باستان نیز نام

ترتیب نـامی اسـت کـه بـا شماری، بـهروز دارد. هر روز در این گاه ۰۳اوستایی، هر ماه 

روز اول: هرمزد )اهورامزد(، روز دوم: بهمن )وهومنـه(، روز اساطیر زرتشتی پیوند دارد. 

ســوم: اردیبهشــت )َاش و هیشــت(، روزچهــارم: شــهریور )خشــتروئیریه(، روز پــنجم: 

تات(، اسفندارمذ )سپنت آرمیئتی(، روز ششم: خرداد )هئورَوتات(، روز هفتم: امرداد )ارم

روز هشتم: دی به آذر )دئوس(، روز نهم: آذر )آتر(، روز دهم: آبان )اَپَـم(، روز یـازدهم: 

و  خورشید )هَور خشَت(، روز دوازدهـم: مـاه )ماونگـه(، روز سـیزدهم: تیـر )تیشـتریه(

 .(532: 8713)هییلز،  بوده استبه نام یکی از ایزدان ام هر روز طور تا روز سیهمین

با شگفتی  ،گرفتنددرنظر می یهماهنگ و بسامان نظامجهان را استان، مردم روزگار ب

دانستند و به سـازوکار خود میۀ دیدند، آن را خاننگریستند، در آن زیبایی میبه آن می

ترین چیزها در آسمان، سیارات و ستارگان آواره بودند. ایـن فریبنده .آن اعتماد داشتند

قـت بـود کـه بـاوجود زنـدگانی خصوصـی و احساس امنیت ناشی از کشف این حقی

پرآشــوب خــدایان مــاه و خورشــید، ظــاهر حــال و حرکــات آنــان کــامال  محمــئن و 

نمود. اینان شب و روز، باران و فصول، محصول و فصل کشـت را در پذیر میبینیپیش
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هـزار سـال قبـل، کاهنـان کلـده در ۱آوردند. در حـدود وجود میهای منظم بهگردش

های ها و جدولکردند و ازحرکتبانی، احوال سیارات را بادقت رصد میهای نگهبرج

دهـد کـه در ق.م نشان می ۰۹۳۳کردند. الواح گلی سال ها تنظیم میها نقشهاوقات آن

هـا  دقـت ای وجـود داشـته اسـت. مشـاهدات آنهای نجومی کهنههمان زمان، سنت

هزارم درصـد از میـزان ف یـکانگیزی داشت. اینان طول مدت سال را با انحراشگفت

حقیقی آن محاسبه کرده بودند و احتمال خحایی که در ارقام آنان مربوط به حرکات ماه 

برابر احتمال خحای منجمان قرن نوزدهم است که به و خورشید وجود داشت، فقط سه

حیـث آنـان صـاحب علـم دقیقـی بودنـد، های بـزرگ مجهـز بودنـد؛ ازاینتلسکوپ

داد دربـارۀ رویـدادهای رسیدگی و ممیزی بود و به آنان امکـان مـی مشاهداتشان قابل

هـای اسـاطیری بـود، های دقیقی کنند که گرچـه براسـاس فرضـیهگوییآسمانی پیش

 .(4 و 5: 8713)کستلر،  شددرعمل بر حقیقت منحبق می

آمـد نظر مـیگویند. چون بـهمی 0به این بینش دربارۀ جهان، گاهی نظریۀ کره آسمانی

شـوند و در اثنـای تبـدیل فصـول تغییـر ارگان و اجرام آسمانْی پشت افق ناپدید مـیست

ای شد جهان را کـرهکنند، این اجرام باید به جایی در زیر فروروند؛ بنابراین تصور میمی

 .(53 و 55: 8713)کاپامری، اند فراگرفته است و اجرام آسمانی به این کره چسبیده

 ایشناسی اسطورهدر کیهانشناختی های اسطورهداللت

 خدا و کیهان

در کیهان اساطیری اثری از مراتب مختلف نفس نیست. خدایان و موجودات آسمانی 

که هریک قدرت یا وصف خاصی را از خدا دارنـد، همینـان میـان زمـین و آسـمان در 

ترین مراحل زندگی انسان دخالت وآمد و زدوخوردند. خدایان و نامیرایان در جزئیرفت

پذیر نیست. تدبیر آسمان بینیها چندان پیشکنند و از احوال میرایان باخبرند. رفتار آنمی

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

1. Celestial sphere 
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هاست یا خود اجرام آسمانی ماهیت خـدایی دارنـد. حضـور ایـن و زمین یا به دست آن

 خدایان در زندگی روزمره آشکار و ملموس است.

  انسان و کیهان حیات

انگـاری طبیعـت انگـاری و انسـانزنده ای به جهان،ویژگی شاخص نگرش اسحوره

شوند که رویشان است. تمام کائنات همیون موجودی صاحب روح و جاندار تصور می

کنند. انسان  روزگـار اسـاطیر در به انسان است و زندگی انسان را بر کرۀ خاکی نظاره می

پنهـان را داند و شـعوری عالمی پر از شور زندگی، هیچ حادثه و واقعیتی را تصادفی نمی

دانـد، بلکـه بـا آن کند. او این شعور پنهان را فرضی نمیها مشاهده میدرپَس  همۀ پدیده

میرد. در این جانداری عالم، انسان نیـز خـود را موجـودی صـاحب کند و میزندگی می

یابد. ازآنجاکه بسیاری از پدیدارهای روزمرۀ طبیعی مانند شب و روز، طلـوع و شعور می

سالی و قححی، سیل و زلزله را باید موجـودات باران و طوفان، خشک  روب خورشید،

هـا ای عـاملی زنـده را بـرای ایـن پدیـدهشعوری تدبیر کرده باشند، انسان اسـحورهذی

هـا  روزگـار هـایی نیسـتند کـه او بـا آنکند. چون مدبر این وقایع انسانوجو میجست

ها چیـره باشـد. ایـن طۀ فراانسانی بر آنگذراند، باید موجودی با قدرت، اختیار و احامی

شـود. ارادۀ فراانسانی باعث شرافت یافتن حیات زمین و اجرام آسـمانی بـر انسـان مـی

آید که انسان و زیسـتگاه او مراتبی در هستی پدید میبراساس شرافت این شعور، سلسله

مسـلح دیـده یابد و شرافت آسمان و اجرام آسمانی که با چشمان  یرجایگاه فروتری می

ها نیز باالتر از انسان قـرار که موقعیت فیزیکی آنشود؛ چنانشوند، بیشتر از انسان میمی

تـرین مرتبـۀ مراتب طولی، محل مردگان و پایینگرفته است. زیر زمین نیز در این سلسله

 حیات است.

 او  و حیرت انسان با کیهان انس

شعور و حیـات دارد، انسـان همـواره  ای، تمام هستیبینی اسحورهازآنجاکه در جهان

بینـد کـه ادارۀ هسـتی را برعهـده خود را تحت تدبیر نفوسی واالتر از نفس خویش مـی

مانـد؛ مگـر ارادۀ زمـین و دارند. در این بینش، جایی برای حیرت و سرگردانی باقی نمی
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ان آسمان برخالف ارادۀ انسان شود. گرچه در این شرایط انس و آرامـش برقرارشـدۀ میـ

شود، سرانجام دربرابر قـدرت خورد و او دچار حیرت موقتی میانسان و جهان برهم می

بیند. خدایی میآورد و خود را مقهور اراده این موجودات نیمهآسمان سر تسلیم فرود می

ای خـود را مقهـور ارادۀ شـود کـه انسـان اسـحورهتراژدی در چنین شرایحی متولد مـی

کوشد تا با نزدیک شدن بـه اربـاب زمـین و انسان اساطیری میبیند. خدایان می البشرط

آسمان و خداوندگاران اساطیری، بر رنج و  ربتی فائق آید که در طبیعت گرفتار آن است 

کوشد در قرب آسمان خانه گزیند و بر مشکالت این رنج نیز چیره شود؛ پس همواره می

کوبد، تراژدی ر آسمان او را بر زمین میتا از گزند آن در امان باشد. گاهی هم که ارادۀ کو

سراید تا خود به استقبال سرنوشت شوم خویش برود و با این تسلیم شدن، بار دیگـر می

 به انس و آرامش دست یابد.

 انسان با کیهان شنودوگفت

وگو هـا گفـتای صامت نیستند. انسـان بـا آننه زمین و نه آسمان در جهان اسحوره

هـا شـود، از خشـم و  ـرش آنهـا مـیکند، محو زیبـایی آننیایش میها  را کند، آنمی

دهد و انسـان کند. آسمان نیز پاسخ او را میها قربانی میشود و برای آنخاطر میپریشان

کننـد و جهـان پرهیاهوسـت. وگو میشنود. تمام کائنات با یکدیگر گفتصدایش را می

گذارنـد یـا تیـرش را بـه ها او را تنها میگکنند یا در جناجرام آسمانی از او حمایت می

 پردازند. ها تاوان نزاع آسمانیان را میرسانند؛ حتی گاه انسانمی نشانه

 هانکیطول و عرض 

ای، رتبۀ هر موجودی در عالم مشخص است. آسمان بـاالی در نگرش انسان اسحوره

ند. زمین همیشه بـه ترین موجودات هستترین کائنات و زمین و زمینیان، پستسر، کامل

کنـد. حـدود عـالم ها و نیازهای خود را به آن عرضه میدوزد و ضعفآسمان چشم می

هـا کامال  مشخص است. آسمان زمین را احاطه کرده اسـت و شـمار سـتارگان و سـیاره

ها به گنبدی بلورین چسـبیده و معلوم است. سقف آسمان به زمین نزدیک است و ستاره

زا نیست؛ زیرا از عقل و العاده نیز حیرتهای نجومی خارقدن پدیدهاند. نفهمیدر گردش
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رود که گاه مقهور تغییرات و حرکـات هوش موجودات پست زمینی انتظار بیشتری نمی

ها را درک نکنند. انسـان در زمـین، ایـن نفوس عالی آسمانی شوند و چگونگی رفتار آن

د و هیچ شـکی دربـارۀ رفتـار آسـمان و گذرانآرامی میخانۀ مسقف پایدار، زندگی را به

 روی او حاضر است. چیز پیش  طول و عرض هستی ندارد. همه

 علم و تجربۀ زیسته

بیند، سازگار های انسان از آسمان و زمین با تجربۀ زیسته او و آنیه هر روز میدانسته

ن در روز دور زمـیو برابر است. زمین ثابت است و ستارگان، ماه و خورشـید هـر شـبانه

بینـد، تفـاوتی قبیلـه مـیگویند، با آنیه اهلاتند. آنیه عالمان و فرزانگان قوم میگردش

رنگ است بیند. آسمان آبیندارد. اندازۀ خورشید، ماه و ستارگان همان است که چشم می

 درخشند. و خورشید و ماه همیون چرا ی روز و شب می

 شناسی فلسفی()کیهانون و ارسطو شناسی فیلسوفان یونانی: افالطجهان در کیهان

هـا انـد. آنکردند اجرام آسـمانی موجـوداتی الهییونانیان ازجمله افالطون تصور می

اند، حرکات است؛ بنابراین، چون اجرام آسمانی الهی« کامل»پنداشتند دایره تنها شکل می

ب حرمتـی بـرای ای باشد. این اعتقاد یونانیان در جهـان  ـرها باید کامل، یعنی دایرهآن

هزار سال راه را بر اخترشناسی مسدود کرد. دایـره ماننـد ۱وجود آورد و حدود ها بهدایره

 ها و خدای متعال در شرق و  رب. کره، نمادی بود برای کیهان، آسمان

به شکل کامل دایـره آن را بـه خداونـد تشـبیه های دورۀ رنسانس، باتوجهاومانیست

ای بـود. دسـتۀ ویـژه از سـده شـانزدهم بـه بعـد دایـرهبه هاکردند و نقشۀ کف کلیسامی

ای بودند. دایره دایرهدهند، حلقوی یا نیمسرایان شامل فرشتگان که آسمان را نشان میهم

صورت ماری نشان کند و گاهی در  رب، بهچون آ از و پایان ندارد، بر ابدیت داللت می

کرانگـی نقـش از مصـر اسـت و آنجـا بـی گزد. اصل اینشود که دم خود را میداده می

؛ حتی معماری مسـیحی بـه نمـودار بنیـادین (Hall, 1996: 9)داده است اقیانوس را نشان می

حال نمـاد مسـیح و بخشد؛ یعنی این طرح درعینشده در دایره استمرار میصلیب محاط

ال دوری حـسنتز کیهان است، دایره نشانگر کلیت فضا و بنابراین کلیت وجـود و درعین
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و  شـودنشان داده میفلکی است که از تقسیمات طبیعی آن با چهار جهت اصلی صلیب 

کنـد و یابد. نقشۀ کلیسا بر شـکل صـلیب تأکیـد میدر شکل مستحیلی معبد بازتاب می

شناختی آن در معمـاری پیشامسـیحی تنها با معنای مسیحی صلیب، بلکه با نقش کیهاننه

مولفۀ میانجی شـکل مـدور آسـمان و شـکل  رجهت اصلیصلیب چهانیز متناظر است. 

ویژه مرتبـۀ نخسـت را بـه نقشـی که به و دیدگاه مسیحی استچهارگوش زمین است؛ 

 (Burckhardt, 2006: 41-42)کند دهد که میانجی الهی بازی میاختصا  می

ویژه مکتب نوافالطونی کـه بـه ترین میراث تفکرات فلسفی، بهگوید مهمکاسیرر می

مراتبی بندی شده یا سلسـلهسیحیت انتقال یافت، مفهوم و تصویر عمومی کیهانی  درجهم

بود. جهان به جهان زیرین و جهان برین، یعنی جهان محسوس و جهـان معقـول تقسـیم 

اند، بلکه درواقع سرشتشان نافی یکدیگر است دو جهان در تقابل باهمتنها اینشود. نهمی

زند. از دو جهان پل میارند؛ اما پیوندی روحانی بر شکاف اینو در دو قحب مقابل قرار د

یک قحب به قحب دیگر، از هستی برین، از یگانۀ متعالی که قلمرو صورت  محلق است تا 

هـا وجـود انقحاع واسحهصورتی  محلق است، مسیر بیرسیدن به آن پایین، به ماده که بی

کند و متناهی نیـز از همـین مسـیر بـه ی میدارد. از همین مسیر، نامتناهی در متناهی تجل

 .(32: 8738)کاسیرا، گردد نامتنهای بازمی

هـا مراتب هسـتی را براسـاس طبیعـت آنبندی و سلسلهافالطون طبقه یدرپ  ارسحو 

( رفتار اشیا نتیجۀ صـور یـا ۱شناسی ارسحو بر دو اصل بنیادی متکی بود: پذیرفت. جهان

مراتب کلـی یـا ( مجموع این طبایع نظـم سلسـله۱اند؛ فتهاست که تعین کیفی یا« طبایع»

کیهان دارند. این کیهان وجوه مشترک زیادی با جهان افالطون و منجمان قرن چهارم ق.م 

ای بزرگ ولی متناهی بود که مرکـزش زمـین بـود و بـه فلـک داشت. کیهان ارسحو کره

ه حرکـات درون و سرچشـمۀ همـ« محـرک نخسـتین»شد. این کیهان ثوابت محدود می

جهان بود. جایگاه زمین کروی در مرکز جهان، ثابت بود و پیرامونش افالک متحدالمرکز 

دهنـد. نخسـت هـای پیـاز را تشـکیل مـیهایی که پوسـتقرار گرفته بودند؛ مانند ورقه

ترتیب از زمین به باال های کروی سه عنصر دیگر زمینی، یعنی آب، هوا و آتش بهپوشش
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ترتیب هفـت الی فلک آتش، فلک بلورینی قرار داشت که در طـول آن بـهقرار داشت. با

سیارۀ ماه، عحارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری و زحـل جـای داشـتند. در آن سـوی 

 آخرین سیاره، فلک ثوابت بود و در ماورای این آخرین فلک، هیچ. 

بیعی بـود ترتیب هر جسم یا جوهری در این جهان، مکانی داشت که برای آن طبدین

شدند. و نسبت به آن مکان، حرکتی طبیعی داشت. حرکات نسبت به نقحۀ ثابتی انجام می

آن نقحۀ ثابت، مرکز زمین یعنی مرکز جهان بود. حرکات جسم معین در یـک جهـت یـا 

جهت دیگر، به نسبت آن نقحه، تفاوت کیفی داشتند؛ بنابراین، رفتار طبیعـی اجسـام، بـه 

اخل جهان و نیز به جوهری بستگی داشت کـه از آن سـاخته شـده ها در دمکان فعلی آن

کـرد کـه یکـی بودند. فلک ماه، جهان را به دو ناحیۀ کامال متمایز از یکدیگر تقسیم مـی

ناحیۀ زمینی و دیگری ناحیۀ آسمانی بود. اجسام ناحیۀ نخستین در معرض هرچهار گونه 

طرف مکـان ی در یک خط مستقیم بهها  حرکتتغییر قرار داشتند و نوع حرکت طبیعی آن

ها در کرۀ عنصری بود که از آن ساخته شده بودنـد. قـرار گـرفتن در آن مرکـز طبیعی آن

رو بـرای توانستند آرام بگیرند؛ ازاینها  بود و در آنجا میآن« طبیعت»معنی کمال یافتن به

شـان بـاال یعیکسی که روی زمین ایستاده بود، بعضی جوهرها مانند آتش، که مکـان طب

شان پـایین رسیدند؛ اما جوهرهای دیگر مانند خاک، که مکان طبیعینظر میبود، سبک به

ها نمایندۀ باال و پایین محلق بودند و تمایل به حرکـت نمودند. این جهتبود، سنگین می

 پایین، به طبیعت جوهری بستگی داشت که جسم از آن ساخته شده بود. باال یا روبهروبه

شـدند کـه طرف خارج، اجسام از عنصر پنجمی ملکوتی تشکیل مـیفلک ماه بهاز 

شد؛ یعنی حرکت یکنواخت بـر کون و فساد نداشت و تنها یک تغییر بر آن عارض می

گونه حرکت تواند دائم در جهانی محدود برقرار بماند. افالطون اینمحیط دایره که می

و کـه حرکـات اجـرام آسـمانی بایـد بـه دانست. این سخن اترین گونۀ آن میرا کامل

نواخت دورانی بازگردد، بر علم نجوم تا پایان قرن شـانزدهم حـاکم بـود. حرکات یک

شده از ایـن عنصـر پـنجم ملکـوتی، دور مرکـز زمـین افالْک سیارات و ثوابت ساخته

 کردند. گردش می
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نخسـتین  ارسحو با بیان تقریبا  مبهمی سرچشمۀ اصلی حرکت اجرام فلکی را محرک

حرکـت خـدا به فعالیت ابـدی بـی« اشتیاق»سبب دانست که خود محرک نخستین بهمی

ترین تقریب بـه آن حالـت ممکـن بـرای کرد و حرکت دورانی ابدی، نزدیکحرکت می

آنکه این اشتیاق بتواند عملی شود، او باید چنان فرض کند کـه جسم فیزیکی است. برای  

درواقع معتقد بود همۀ افالک نفس دارند. همین تصـوْر دارد. وی « نفس»این فلک نوعی 

هایی شد که نوافالطونیان به افـالک ضـمیمه کردنـد. مراتب عقول یا محرکمنشأ سلسله

یافـت و حرکت از محرک نخستین به فلک درون آن، یعنی متحرک نخستین انتقـال مـی

 .(11 و 38: 8738رممبی، )کترین فلک برسد رفت تا به درونیمیترتیب پیشهمینانتقال به

ای از افـالک متحـدالمرکز کردند جهان از مجموعههایی که تصور میضعف تمام نظام

ساخته شده است، این فرض بود که فاصلۀ هر جرم آسمانی از زمین ثابت است. این فرض 

ویژه سـاخت؛ بـها  یـرممکن مـیطریق مدارهاز تعدادی از نمودهای روشن را فقطتعلیل 

هـای هری درخشندگی سیارات، تغییر قحر ظاهری ماه و این واقعیت کـه کسـوفتغییر ظا

شکل حلقوی. بعدها منجمـان یونـانی کوشـیدند بـا شکل کلی بود و گاه بهخورشید گاه به

طرحـی بـود  هااینترین های مختلف این تغییرات را توجیه کنند. مهمتقسیم کردن منظومه

د کـرد و بعـدها بحلمیـوس در قـرن دوم م. آن را که هیپارخوس در قـرن دوم ق.م پیشـنها

 پذیرفت و برای آن استدالل ریاضی آورد. 

 شناسی فلسفی یونانهانشناختی در کیهای اسطورهداللت

 خدا و کیهان

داشت. او را بر فراز آخرین فلـک جـای عقل فلسفی همینان حرمت خدا را نگاه می

طولی بـا جهـان ارتبـاط  در یک سلسلۀ ک اول نهاد. محرک اولداده بود و نامش را محر

در  شـد و کمتـرمیـان مـردم آفتـابی مـی؛ اما کمتر از خدایان اسـاطیری درکردبرقرار می

، کـردحرکت اجرام آسمانی را تدبیر مـی کرد. این خداجزئیات زندگی مردم دخالت می

 ته بود.گونۀ مبهمی با نام محرک اول، همۀ کیهان را فراگرفحرکت بود و بهابدی و بی
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 انسان و کیهان حیات

ای ورهـای انسـان اسـحورهبرآورد و بسـیاری از با ای سرفلسفه از دل جهان اسحوره

پس باید حیـات  ؛ها بودتر از انسان و زمینیبرجا بود. آسمان باالی سر شریفهمینان پا

ان و بار نه در قالـب داسـتمراتب جهان اینتر از حیات انسانی باشد. سلسلهفاو نیز شری

کـه  شـدبیان مـیاستداللی  زبان، بلکه بهشدها روایت میای یا تراژدیباورهای اسحوره

و رفتار آسـمان « عقل»یاری کرد بهمیگذرانده بود. انسان تالش  سرآزمون عقل را نیز از

انسان دربرابـر ای که تر بررسی کند. برخالف نگرش اسحورهتر و سنجیدهمین را شفافز

بار تصـمیم ، اینآوردنمود و سر تسلیم دربرابر رفتار ازمابهتران فرود میمیکیهان منفعل 

عقـل، نظـم  « ار نـون»با آورد و درگرفته بود با عقل انسانی رفتار نامنظم کیهان را به نظم 

 را بسنجد.  حرکت اجرام آسمانی

 یافت و تا سحح فهم آدمی سر خـممی یترزمینی شأنآسمان در این نگرش، ناگریز 

کرد. اگرچه همینان حیات عالی ازآن  آسمانیان و زندگی دانی ازآن  انسان زمینی بـود، می

بینـی کنـد و آسـمان را ازآن  خـود گردانـد؛ پـس خواست رفتار آسمان را پیشانسان می

 شد. تر میآسمان داشت یک گام زمینی

 او و حیرت انسان با کیهان انس

تراژیک و محصور میـان فرار انسان از زندگی  ی  پ  تراژدی، خود در ی  پ  زایش فلسفه از

ممکن حـده یفـه داشـت کیهـان را بـرای انسـان تابـود کـه وظ ارادۀ آسمان رخ داد. عقل

تـر رتبـۀ هریـک از موجـودات، با مشخص شدن دقیـق .کندم وفهمپذیر، رام و بینیپیش

ت که مخاطب دانسنفس بیشتری روی به آسمان آورد و حداقل دیگر میانسان با اعتمادبه

کند. جایگاه خدا کجاست؟ فرشتگان او کیست و چه چیزی بر فراز سرش او را نظاره می

مراتب هستی تا کجا امتداد یافتـه اسـت؟ او و ملکوتیان کجای عالم جای دارند؟ سلسله

همینان بر این باور اساطیری تمـایز میـان میرنـدگان و فناناپـذیران بـاقی مانـد و آن را 

ها وجود داشت که نصری برتر از عناصر آب، خاک، باد و آتش در آسمانعقالنی کرد. ع

هـا را داد؛ عنصری که حرکت دائمی و دورانی آنها  را به ابدیت محرک اول پیوند میآن
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یونانی در عصر زایش فلسفه، نسبت  ها باعث شد انسانکند. همۀ این شناختتضمین می

یشتری با کیهان داشـته باشـد و شـناخت کیفیـت به انسان روزگار اساطیر، انس و الفت ب

کـرد کـه یک بدرد. این احساس در انسان خلجان میبههای حیرت او را یککیهان، پرده

درحال نزدیک شدن به راز هستی است و دور نیست که کیهان نقاب از چهره برگیرد. این 

حتــرام بــه آن بیشــتر بــه کیهــان واال درعــین اامیــد اشــتیاق او را بــرای نزدیکــی هرچه

مراتب هسـتی فراتـر انگیخت. البته انسان هرگز پا را از مقام طبعی خود در سلسـلهبرمی

ای وارد کنـد و نهاد. او هرگز حاضر نبود بر آستان قدس و ملکوتی آسمانیان خدشـهنمی

همینان نهایت ارج و کمال را فقط برای آسمانیان قائـل بـود. همـان بـود کـه همینـان 

ترین ها  را کاملای و شکل آند حرکت سیارات و اجرام آسمانی را دایرهکرپافشاری می

 شکل، یعنی کره بداند. 

 انسان و کیهان شنودوگفت

شد. آسمان بـه می فرماحکمآرام سکوت شیرینی بر جهان با ظهور تفکر فلسفی، آرام

رد. البته هنوز کموضوع محالعه و تفکر انسان بدل شده و انسان بود که کیهان را تفسیر می

زود بود تا عالم صامت شود و اجرام آسمانی صاحب نفس، این توان را داشـتند کـه بـر 

هـای منجمـان و گـوییسرنوشت و تقدیر میرایان زمینی اثر بگذارند. همینان بازار پیش

کردنـد. نحـق ها متواضعانه از آسمان درخواسـت توجـه میجادوگران گرم بود و انسان

گفـت. کیهـان ایسـتاده بـود و بار انسان بیش از کیهان سخن میود و اینانسان باز شده ب

کرد تا ببیند او چگونه خواهد توانست رفتار و تغییر و تحول نامیرایـان انسان را نظاره می

آسمانی را امیدوارانه بفهمد و به چنگ عقل درآورد. حاال جهـان پهنـۀ حرکـات کـور و 

ر از دسترس نبود تا انسان سر از کار آنـان درنیـاورد. منحق ایزدان و الهگان آسمانی دوبی

توانـد همیـون انسـانی پنداشـت مـیاجرام آسمانی نیز نفسی عالی داشتند که انسان می

شریف و متعالی آن را مخحاب خویش قرار دهد و انتظار داشته باشد که او نیز به سخنش 

 گوش دهد.
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 کیهانطول و عرض 

عتقاد ماند که کیهان محدود است و مرکز زمین، مرکز بر این ا فلسفی همینان اندیشۀ

یافت و بیرون از آن قلمرو جهان است. آسمان به سقف باالی سر و آخرین فلک پایان می

نیستی و نابودی بود. ستارگان جاودانی تعدادشان ثابت بود و بر صـفحۀ شـب مشـاهده 

فاصلۀ زمین تا آسـمان را  ها( در هفت متوقف بود.شدند. شمار ستارگان آواره )سیارهمی

نبـود. جهـان در بهتـرین « خـالی»جوهری به نام مکان پر کرده بود و هیچ جای هسـتی 

ازآنکه کمی باشـد، کیفـی ها بیشای توپر بود و نگاه انسان به فاصلهکیفیت، به حالت کره

کرد تا بـه انـدازۀ حرکـت و وسـعت او بیشتر به چگونگی حرکات سیارات نظر میبود. 

آسمان اگرچه شأن واالتری از زمین داشت، همینان به زمین نزدیک بـود و ها. آن زهاندا

 کرد.اندازه آسمان را از زمین تصور نمیکسی دوری بی

 علم و تجربۀ زیسته

تفکر فلسفی باعث شد میان تجربۀ زیستۀ انسان با شناخت او از کیهان قدری فاصله  

شـد و پهنـای ی با حواس انسان دریافـت مـیروشنبیفتد. فضای خالی چیزی بود که  به

آمد؛ امـا عقـل فلسـفی منکـر فضـای خـالی میـان فراخ زمین تا آسمان چنین درنظر می

اند. ازسویی ها با جوهر مکان به یکدیگر متصلمیرندگان و نامیرایان شده و معتقد بود آن

ایی نداشت و محرک اول در فلسفه مبهم بود، انسان هنوز با این خدای محصول عقل آشن

 ارتباطی برقرار نکرده بود. 

 وسطا(شناسی علم قدیم و قرون)کیهانشناسی بطلمیوس جهان در کیهان

مفاهیم فیزیکی منظومۀ بحلمیوس ازاساس ارسحویی بود و نفـوذ مسـتقیم ارسـحو را 

توان در دیباچۀ کتـاب مهـم بحلمیـوس، مـنجم اسـکندرانی در قـرن دوم م.، بـه نـام می

ند. جنبۀ ریاضی منظومۀ بحلمیوسی بر اصلی منسوب به افالطون بنا شـده خوا 0مجسحی

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

1. Almagest 
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دان این است که ثابت کنـد ظـواهر آسـمانی از ما برآنیم که هدف ضروری ریاضی»بود: 

وی دوباره کوشید بـا مـدد گـرفتن از مشـاهدۀ « های منظم و دورانی است.نتایج حرکت

نقحـۀ م آسمانی، درواقع ضمن حرکت بـه مستقیم، این اصل را اثبات کند؛ زیرا همۀ اجرا

های هندسـی ای خود طرحگردند. بحلمیوس در نظریۀ سیارهخود بازمی عزیمت آ ازین

شدۀ فیزیک ارسـحویی را تـابع برد که مسیر فیزیکی سیارات و اصول پذیرفتهکار میرا به

 .(35 و 38)هتان: داد صحت محاسبه قرار می

شـد، در که از روزگار باستان مفروض انگاشـته مـیمرکزی را بحلمیوس نظریۀ زمین

( زمـین ۱تفصیل بیان کرد. نظام او بر سه فرضیۀ عمـده مبتنـی بـود: قالب نظام ریاضی به

( مدار ۰چرخند؛ ( همۀ اجرام آسمانْی دور زمین می۱حرکت در مرکز گیتی قرار دارد؛ بی

 ای است. ها دور زمین دایرهحرکت آن

ای نیاوردند، فرضیۀ سوم با واقعیات سادهنخست هیچ مشکلی پیشبااینکه دو فرضیۀ 

تناقض داشت که حتی برای قدما مشهور بودند. از قـدیم مشـهور بـود کـه سـیارات در 

؛ برای نمونه اگر سیارۀ مشتری را در سرتاسر سال زیر نظر بگیـریم، «اندسرگردان»آسمان 

ر زمین همراه بـا سـتارگان، نسـبت بـه اش دوبر گردش روزانهبینیم این سیاره عالوهمی

 شکل زیر است: ای دارد که نوعی حلقه تقریبا  بهستارگان دیگر حرکت ساالنه

گـردی کنـد، بـا عقـبیعنی این سیاره درمیان ستارگان از  رب به شرق حرکت مـی
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گیرد. ایـن سـیاره سوی شرق ازسر میگردد و سپس حرکت منظمش را بهای بازمیدایره

 پیماید. ای آن حلقه را میچندماههدر دورۀ 

چگونه ممکن است چنین حرکت بغرنجی که چیزی مانند آن برای همۀ سیارات رخ 

هـا بـا حرکـت دهد و نه فقط برای سیارۀ مشتری، با این نظریه سازگار باشـد کـه آنمی

چرخند؟ توضـیح ایـن سـازگاری، شـاهکار اخترشناسـی ای دور زمین )مرکز( میدایره

دلیل مـوجهی بـرای آن اقامـه  0«افالک تدویر»ی بود. او براساس نظریۀ ابتکاری بحلمیوس

کرد. فرض کنید برروی لبۀ چرخی، مرکز چرخ دیگری واقع شود که آن را فلـک تـدویر 

 نامیم؛ مانند این نمودار:می

 

اش بود. معلوم شد که هفت دایـره و فرسا و پیییدهنقص بزرگ این نظام، ویژگی طاقت

شدۀ منظومه شمسـی را فلک تدویر و نه کمتر الزم است تا بتوان حرکات شناختههشتاد 

 تبیین کرد. 

هـای اندیشـۀ بشـر از ایـن پرسـش اطالعات ضمنی جالبی دربـارۀ تـاریخ و ویژگی

آید که چرا اخترشناسان بحلمیوسی الزم دانستند که حرکـات مشـهود واقعـا  دست میبه

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

1. Epicycles 
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های مجعول رسم کنند. چرا آنـان ذهـن خـود را بـا یرهای سیارات را از روی دا یردایره

چرا بحلمیوس آشکارا نگفت کـه سـیارۀ مشـتری کردند؟ ها مشغول میاندیشۀ این دایره

؟ چـرا حرکـت آن سـیاره کنـددرواقع در مسیر گریزنده از مرکز به گرد زمین گردش می

 الت دارند؟ها دخگونه باشد؟ چرا باید وانمود کرد که فقط دایرهنباید بدان

 گوید: باور انگلیسی، میوالتر استیس، فیلسوف تجربه

ازلحاظ منحقی هنوز این امکان هست که نظریۀ بحلمیوس را مسلم انگاریم و همۀ واقعیات »

اند، برمبنای آن تعلیل کنیم. شده مربوط به اخترشناسی و فیزیک را که تا به امروز شناخته

گفت هیچ امر واقعی که بتوان در آینده مشاهده کرد، هرگز توان از این هم جلوتر رفت و می

طورباورنکردنی با آن نظریه متناقض باشد. تنها مشکل این است که اگر ما ممکن نیست که به

انگاشتیم، مجبور بودیم که کل علم را ازجمله البته اکنون صحت نظریۀ بحلمیوس را مسلم می

برای جور درآمدن با این فرضیه بازنویسی کنیم. این قانون جاذبۀ نیوتن و قانون انیشتین را 

شد و این امر بسیار اسباب زحمت نحوباورنکردنی بغرنج میروایت جدید از علم تقریبا  به

باور "المجموع بهتر است به نظریۀ کپرنیک حیثرسد که مننظر میرو، بهشد و ازاینمی

 (811: 8718)استیس، .« "داشت

بیعـی و علمـای نجـوم جهـان مسـیحیت بـا انتخـاب منظومـۀ که فالسفۀ طهنگامی

رو شدند، نخست همیون یونانیـان بحلمیوس روبه« ریاضی»ارسحو یا منظومۀ « فیزیکی»

و مسلمانان پیش از خود در تردید و دودلی افتادند. سرانجام در پایـان قـرن سـیزدهم در 

تبـار افتـاد و منظومـۀ پاریس، منظومۀ متحدالمرکز ارسـحو در پرتـو تجربـۀ عملـی از اع

رو شد. با درنظر گرفتن محصول اندیشۀ بعدی بحلمیوسی بحلمیوسی با پذیرش عام روبه

هـای تـدویر در های صلب از عنصر پنجم کـه فلـکو افالک خارج مرکز، همیون کره

کند، برای سازگار کردن این منظومه نجـومی بـا فیزیـک ها دوران میداخل هریک از آن

 د.هایی کردنتالش

 شناسی فلسفی یونانهانشناختی در کیهای اسطورهداللت

 خدا و کیهان

حرکت در میانۀ کیهان باقی ماند و خدا و کیهان پـس از پـذیرش زمین همینان بدون
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منظومۀ بحلمیوسی، همینان در نسبتی باقی ماندند که فلسفه برای جهـان ترسـیم کـرده 

آرام بـا در جهـان گذشـته بـود و آرام بود. بیش از شش قرن نبود که از پیـدایش فلسـفه

 شد. فراگیری آیین مسیحیت، رابحۀ خدا و کیهان پذیرای تعاریف جدیدتری می

دانست. انسان برای خوشبخت شدن باید جویی را در سرشت  انسان میارسحو دانش

تـا نیـروی نهفتـه در آن آزاد کنـد ی فراهم نیکوی خویش را تربیت و وضع این سرشت  

 ،جست. با چیره شدن کلیسـا و تفکـر  کلیسـاییو سعادت را در دانشوری میشود. ارسح

ــای ــعادت در ج ــر س ــز یدیگ ــر و چی ــد. آجســت یدیگ ــتینوجو ش ــی از  ،گوس یک

ن قرار داده بود. او معتقد کنجکاوی نظری را در ردیف گناها ،تأثیرگذارترین پدران کلیسا

 ۀوظیف از خدا و فراموش کردن جر به دوریمن ،شدن به آسمان و رصد  ستارگان بود خیره

هـا . این نظرگاه باعث شد تـا قـرنآخرت است ۀتوش شود که بستناصلی این جهان می

میـان خـدا، انسـان و  در رابحـههای ارسحو همینان منظومۀ بحلمیوسی و برخی اندیشه

داشـت  بحلمیوسی خود اسـتعداد جهان بر دوران قرون وسحا مستولی شود. البته منظومۀ

 ریاضی که حضور انسان و زمـین الگوییبا  پذیرفته شود وآیین نوظهور مسیحیت در  که

د و شکرد، کتاب مقدس نیز با آن همراه میتوجیه میو خدا در مرکز توجهات آسمان  را

 .کردمیکید و حتی پافشاری رسمی تأبر این دیدگاه 

  انسان و کیهان حیات

که همینان زمین با کمی تسامح اینهگو، بهزمین و آسمان الگوی ریاضی از وضعبا 

فـت، همینـان جایگـاه انسـان گردر مرکز توجه و گردش آسمان و نامیرایان قرار مـی

شد. البته بحلمیوس بـرای تثبیت می تحت مراقبت و نظارتموجودی یگانه و  همیون

بـا روابـط هندسـی و ریاضـی  ،شـدسازگاری واقعیت بیرونی که با چشم مشاهده می

کانون جهان را از مرکـز  ،پرداختباید با حرکت دورانی به توجیه آسمان میکاملی که 

کرد زمانی صور نمیگاه تدر نزدیکی زمین قرار داد. او هیچ دا و با اندکی فاصلهزمین ج

را کپرنیک به خورشید منتقل خواهد کـرد و در زمـان انـدکی که این نقحه  رسدفرامی

هـا در قـرون وسـحا حلمیوسی گرچه سـدهب مرکز جهان ازدست خواهد رفت. منظومۀ
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ها را در مجـاورت کـانون این آخرین نظرگاه انسانی بود که همینان انسان دوام آورد،

 کرده بود. ترسیمجهان 

 او و حیرت انسان با کیهان انس

ظاهر دربارۀ کیفیت جهـان نظرگاه منظومۀ بحمیوسی به جهان، ریاضی و هندسی و به

محالعۀ کیفیت و مراتب میان زمین و آسمان، به اندیشۀ افالطون،  ساکت بود. عالمان برای

هـا را بسا بتوان گفت بحلمیوس اولین گامکردند؛ اما چهارسحو و نوافالطونیان رجوع می

آهسته کیفیت جهان آ از کرده بود. اندازی کمی از جهان و محو آهستهبرای ترسیم چشم

نگریستند، کیفیـت عـالم را در باورهـای جهان می ها برای اولین بار از دو منظر بهانسان

کردند و برای محالعۀ کمیت جهان، منظومۀ بحلمیوسـی وجو میفلسفی و مذهبی جست

های کیفی فیلسوفان اندیشۀ بحلمیوس با گفته همسوییدلیل رو داشتند. اگرچه بهرا پیش  

سـت انکـار کنـد توانآمد، کسـی نمـیچشم نمیو کتاب مقدس، تفاوت این دو منظر به

دار کند فرض که نباید کمال جهان را خدشهبحلمیوس با روش ریاضی و البته با این پیش

ای آسمان چشم بپوشد، الگویی کمی از حرکـت آسـمان داده بـود. در و از حرکت دایره

منظومۀ بحلمیوسی چه تفاوتی داشت که خدایی در جهان باشد یا نباشد؟ فضای خالی از 

شته باشد یا همیون کپرنیک قائل بـه فضـایی همگـون و خـالی شـود؟ جوهر مکان انبا

تر منظومۀ بحلمیوسی از حرکت اجـرام آسـمانی، آسـمان را های دقیقبینیتردید پیشبی

بینـی وقـایع فلکـی، حیـرت انسـان را از ازپیش رام انسان کرده بود و با پیشبسیار بیش

 شد.آسمان کمتر و کمتر می

 کیهانانسان با  شنودوگفت

منظومۀ بحلمیوسی همینان دربارۀ کیفیت عالم ساکت بود و در تمام قرون وسحا نیز 

داد. ایـن وشنود انسان با جهان با تفاسیر متکلمان مسیحی از کتاب مقـدس رخ مـیگفت

 رفته انتظار انسان را از شنیدن پاسخی از کیهان فروکاسته بود.سکوت رفته

 کیهانطول و عرض 

دربارۀ اندازۀ هستی، پیرو فلسفۀ یونـانی بـود و همینـان سـقف  منظومۀ بحلمیوسی
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کرد. باورهای مسـیحی نیـز ایـن نگـره را تقویـت آسمان را به زمین نزدیک احساس می

ها داشت. در بـاور مسـیحی، کرد. خدا حضور فعال و جدی در زندگی روزمرۀ انسانمی

و زمـین و آسـمان ارتبـاط اقنوم پسر به زمین فـرود آمـده بـود  صورتبهخدا از آسمان 

هایی آشکار، محل فرشـتگان بندیهای آسمانی در رتبهتنگاتنگی با یکدیگر داشتند. فلک

ها قرار داشـت. بـا حضـور فرشـتگان در آسـمان، و کروبیان بود و بهشت بر فراز آسمان

یـک بـا منظومـۀ هـا هـیچیافـت؛ گـویی اینها میانسان همواره خود را تحت نظارۀ آن

 سی تعارض نداشت!بحلمیو

 علم و تجربۀ زیسته

تحابق داشـت. دیگـر حتـی ها زیستی انسان بیشتر با تجربۀمنظومۀ بحلمیوسی هرچه

های سرگردان در مدار گردششان توجیـه شـده بـود. تنهـا برگشت سیارهوحرکت رفت

محاسبات ریاضی و  ،فلک تدویر ۹۳ین منظومه بود که با بیش از پیییدگی بسیار ا مشکلْ 

هـای ایـن منظومـه از حرکـت بینـیبسیاری از پیش اول نجومی را پیییده کرده بود.جد

کرد که این منظومه راه را بـه خحـا آسمان، با تجربه اثبات شده بود و کمتر کسی فکر می

زودی رفـع و حقانیـت ایـن منظومـه نیـز بـه هاناهمسازیرفته باشد. امید بود که برخی 

زمان آن بر نگـاه کیفـی ها و انحباق همتجربۀ زیسته انسان بیشتر اثبات شود. توجیهچههر

انسان به آسمان باعث شد منظومۀ بحلمیوسی )درازعمرترین نظرگاه نجومی( بـیش از ده 

 قرن بر اندیشۀ آدمیان حکومت کند. 

 )از نیکوالس کوزایی تا کپرنیک، کپلر و گالیله(شناسی علم جدید جهان در کیهان

بـه  است کهقرون وسحهای لین فیلسوف بزرگ در آخرین سالاو 0نیکوالس کوزایی

کرانگـی رو بیش از دیگران امتیاز یا اتهام قـول بـه بـیانکار جهان بسته برخاست و ازاین

گفـت و هوشـیارانه از انتهایی عـالم سـخنی نمیوی از بیخویش ساخت.  آن  از راعالم 

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

1. Nicholas of cusa 
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منتهایی را اسم توقیفی و بی« دیالح»کرد؛ زیرا نسبت دادن این صفت به جهان پرهیز می

ناپدید است. او نهایت نیست، بلکه پایانانگاشت. کیهان  نیکوالس کوزایی بیخداوند می

 گوید: تواند مرکز عالم باشد، میپس از استدالل بر اینکه زمین نمی

یک از وجو کرد. نه زمین و نه هیچبراین، مرکز عالم را در بیرون زمین نیز نباید جستافزون»

توان مند نیستند؛ چراکه کانون از همۀ نقاط پیرامونی به یک فاصله است؛ اما نمیافالک کانون

ای انگشت نهاده و آن را واقعی انگاشت و امکان هستی فلک دیگری در روی سپهر یگانه

 (21: 8713)کویره، « میزان واقعی است، نادیده گرفت.همانفراسو را که به

ای وجود ندارد که نتوان آن را مرکز جهان دانسـت. ندارد و نقحهجهان مرکز ثابتی 

تـرین و تردید باال و پایین  محلق وجود ندارد. زمین نه مرکز جهان است و نه پـایینبی

ای دارد. احکـامی کـه در ایـن ترین قسمت جهان و نه خورشید جایگاه برجستهپست

کنـد بنابراین زمین هم حرکت می اند. در جهان هرچیزی وکنیم، نسبیموارد صادر می

 .(211: 8711)کاپلستون، 

 کند: وجو میکوزایی که موحد خداباور است، این کانون را در وجود خدا جست

اش از نقاط گوناگون یکی باشد، آن را جز در راستی فاصلهاگر درپ ی  کانونی هستید که به»

سبب، خدای مهربان قلب اینای است و بهیابید؛ زیرا تنها او یکسانی نامتنههستی خداوند نمی

جهان هستی است. اوست کانون کرۀ خاک و عالم افالک و هرچه در او هست؛ درست 

  (21: 8713)کویره، « منتها بر جملۀ کائنات عرشی و فرشی است.که محیط بیگونههمان

ویـد: گدارد و میکوزایی ناخواسته گام دیگری در تهی کردن آسمان از الوهیت برمی

ــارهبااین» ــامی پ ــه تم ــت آن اســت ک ــای آســمان ناچــار از چــرخش و همــه، حقیق ه

 )هتان(« اند.سرگردانی

نیکوالس کوزایی ساختار رتبـی کیهـان، مرکزیـت زمـین و جایگـاه پسـت آن را در 

کجا کـانون کمـال نیسـت تـا دیگـر شناسی او هیچشناسی سنتی رد کرد. در کیهانکیهان

دست او باشند، بلکه برعکْس اجزای گونـاگون کیهـان بـا هسـتی اجزای عالم تابع و زیر

اند. پس از این دیدگاه، کرۀ خاک نیز خود و تجلی گوهر طبع خویش، در کمال کل سهیم

شناسی قرون وسحا که در جهانور است؛ درحالیاندازۀ خورشید و ثوابت از کمال بهرهبه
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تر دهد و تنها دوزخ از زمین پستمی ترین نقحۀ گیتی را نشانجایگاه کانونی زمین پست

 است به آن نشان که دوزخ در مرکز زمین جا گرفته است.

، بنیاد دیدنشها دیگر سیاره نشینهمنشینی جهان و کوتاه کردن دست زمین از کانون

ریخت و از دوگانگی کیفی داد، ساختار رتبی آن را فرومیسامان سنتی جهان را به باد می

یرناپذیر و عالم سفلی کـه دسـتخوش کـون و فسـاد بـود، نشـانی برجـا عالم علوی تغی

ژرف نیکـوالس کـوزایی از مبـانی  پیش نقـدهاینهاد. شاید چهرۀ انقالب کپرنیکْی نمی

کم در راسـتی آنیـه دسـتنداشته باشـد؛ امـا بهجلوۀ چندانی مابعدالحبیعی هیئت سنتی 

ین بازتاب درخشش انقـالب او در درازمدت مؤثر بوده است، کار کپرنیک است؛ زیرا اول

َرد و سردرگمی و شک  . (52)هتان: آوری آدمی نبوده است آینۀ اندیشه جز خیرگی چشم خ 

این بینش هوشمندانۀ اوست کـه کپرنیک دقیقا  چه کاری کرد؟ اصل کمک او به علم، 

تبیین کرد؛ فـرض ایـن  تر از شیوۀ بحلمیوسار سادهسان سیارات را بسیحرکات حلقوی

ای است که دور خورشـید چرخند. پس زمین نیز سیارهبود که سیارات گرد خورشید می

. چرخـدچرخد و البته اضافه بر این چرخش،  روزانـه هـم دور محـور خـودش مـیمی

های تـدویر توان از بسیاری از فلککپرنیک اثبات کرد با در نظرداشتن چنین فرضی، می

 تر کرد.ت نجومی را بسیار سادهترتیب محاسبانظر و بدینبحلمیوس صرف

همین سادگی بیشتر تنها وجهی است که نظـام کپرنیـک را برتـر از نظـام بحلمیـوس 

تر است. کپرنیک تر است؛ زیرا سادهنیست، فقط راحت« ترصحیح»کند. نظام کپرنیک می

او دربـارۀ ماهیـت یـا حرکـات فردی دربارۀ عالم کشف نکرد. واقعیت جدید منحصربه

برای نمونه، سیاره  . نکرد ی جدیدیآسمانی که قبال انجام نشده بود، هیچ مشاهدهاجرام 

دار جدیدی را مشاهده نکرد؛ بنابراین واقعیات جدیدی کشف نکرد، بلکـه یا ستارۀ دنباله

تر سامان داد. اینکه نظریۀ خورشیدمرکزی شدۀ قبلی را جدید و سادههای شناختهواقعیت

مرکزی است، مستقیم از اصل نسبیت تر از نظریۀ زمینط راحتتر نیست، بلکه فقصحیح

 آید. دست میحرکت به
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 گوید: پرده میداند. کپرنیک بیاو همینان کیهان را کامل می

ای یک کل کامل، هیچ گوشۀ شکسته یا زاویه سانبهمانند است؛ زیرا این شکل کیهان کره»]...[ 

ها است که برای یگر دلیل آن، اینکه جادارترین حجمترین جسم تعلیمی است. دندارد و کامل

توان نکتۀ کره بودن هر جزء دو میترین است و بر اینداری اشیا مناسبدربر گرفتن و نگه

 (55)هتان: « ها را افزود.مجزا در جهان همیون مهر و ماه و جمله سیاره

ون گیتـی مایـۀ پسـتی جایی زمین را از کـانکس جابهبنای کار از اول چنین نبود. هیچ

زمین با اختران  نشینیهمانگاشت؛ درست برعکس، هم نیکوالس کوزایی از اش نمیرتبه

ای کـه فـروریختن دیـوار خوشنود بود و هم جوردانو برونو، چونان زنـدانی شکوهمند

هـا داد کـه سـالنگرد، با شوری آتشین ندای رخنه در دیوارۀ افالکی سر مـیزندان را می

کرانه، سرمدی و همیشه در ناپذیر آن کیهان بیهای پایانز پهنۀ باز فضا و گنجینهآدمی را ا

 اند.  تغییر بازداشته

شاعر مشهور، اندکی پس از کپرنیک، دربارۀ وضـع جدیـد کیهـان چنـین  0جان دان،

 سراید:می

ده و عنصر ناری را از عالم بیرون کر فلسفۀ طبیعی نوین همه را به شک و حیرت درافکنده»

داند به کدام سو برای نمی آدمی سررشتۀ مهار مهر و قرار زمین را گم کرده است و  است.

دهد که خانه و خانمان خویش را درباخته ها، ندا سر میاو آواره در آسمان یافتنشان رو کند.

اما اینک  ازاین، در نقش اجرام علوی و سپهر ثوابت، هزاران راز خوانده بود؛زمانی پیش است.

و آنیه را از سامان و قرار جهان و پیوند خود با آن بازشناخته بود،  کاخ دانایی او ویران شده

 (Donne, 1923: 202)« یغما رفته است.ازدست داده و زاد و توشۀ معرفتش به

پـرداز بزرگـی بـود. دسـت، بلکـه نظریـهگری چیره، کپلر نه مشاهدهپس از کپرنیک

گرفت. کشف بزرگ او این بود که سـیارات در مـدارهای  کارمشاهدات تیکو براهه را به

ای. وی سه قانون دربارۀ حرکـت سـیارات کنند، نه در مدارهای دایرهبیضوی حرکت می

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

1. John Donne 
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کننـد کـه وضع کرد. قانون اول این بود که سـیارات در مـدارهای بیضـوی حرکـت مـی

 کـهدوم ها واقع اسـت و کـانون دیگـر خـالی اسـت. قـانون خورشید در یک کانون آن

های مساوی، نواحی یکسـانی را در آسـمان تحـت پوشـش گوید هر سیاره در زمانمی

ای را در نقحـۀ دهد، فرمولی ریاضی پدید آورد که سرعت هر سیارهحرکتی خود قرار می

کرد. قانون سوم هم مرتبط میاش از خورشید در همان نقحه بهمعینی از مدارش با فاصله

سـیاره در مـدارش متناسـب اسـت بـا مکعـب میـانگین  گفت مجذور زمان گردشمی

توان وضع هر سیاره را در آسمان در هر زمـان اش از خورشید. با این سه قانون میفاصله

ای بـا جـایگزینی مـدارهای دایـرهبینـی کـرد. بدون توسل به نظریۀ افالک تدویر پـیش

نوز در اخترشناسـی ، کپلر را قادر ساخت تا از شر افالک تدویری که همدارهای بیضوی

سازی نظریۀ نجومی را تکمیل ترتیب، وی سادهاین. بهبود، رهایی یابدمانده کپرنیک باقی

 کرد که با کپرنیک آ از شده بود.

که  فروریختحیث انقالبی است که وی سرانجام هیبت باورهایی را کار کپلر ازاین

کـار او بـا یکـی از خصـایص براین، اهمیـت دانستند؛ افزونها را شکل کامل میدایره

ای که براساس آن علم نوین از علم قرون وسحایی و یونانی متمـایز بودنـد بـا برجسته

تکیه بر اصول مفروض اولیه، استدالل پیشین کنند که حقیقت باید چنین و چنان باشد، 

علم نوین بر این اعتقاد مبتنی است که تنها راه کشـف حقیقـت، نظـر کـردن بـه امـور 

 است. بیرونی 

 کپلر معتقد بود: 

دانم چیست، در رگ جان ما ای راز یا ترس پنهانی که نمیها، گونهورزیپای این اندیشهپابه»

گویند اش میپایانی که دربارهروان است. آدم اینجا تنهاست. تنها و سرگشته در وسعت بی

)کویره، « توان پرسید.نمی روی، هیچ جایگاه معینی را از اوای و ازایننشان هیچ کانون و کرانه

8713 :35) 

های گشایندۀ کپلر، گالیله اولین تلسکوپ نجومی را سـاخت پردازیزمان با نظریههم

سوی ماه کشف کرد که این کرۀ آسمانی، جسم کروی کامـل و با چرخاندن عدسی آن به
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ۀ فروریختن منزلهایی دارد. این کشف بهخوردگیها، چینها و درهنیست، بلکه براثر کوه

کردند که اجرام آسمانی وسحایی به جهان بود؛ زیرا همواره تصور میپیکرۀ نگرش قرون

هـای کـاملی هـا  نیـز بایـد دایرهدلیلی که مدارهای آنهمانهای کاملی باشند؛ بهباید کره

ها در کره ماه این احتمال را ها و درهنقص بود. وجود کوهباشند؛ کره تنها شکل فضایی بی

کرد که ماه از مواد کثیف و زمختی مانند مواد زمین تشـکیل یافتـه اسـت؛ نیز تقویت می

وسحا این بود که فقط زمین است کـه از مـواد کثیـف و زمخـت  که نظریۀ قروندرحالی

ترنـد، از جـوهر لحیـف ساخته شده است و چون اجرام آسمانی به ساحت الهی نزدیک

 اند.الهی خاصی تشکیل یافتهنیمه

 نویسد: ای میالیله در نامهگ

ها با اخترشناسان و در برده و مرا به درمیان نهادن این نکتهآنیه شور و شوق مرا از حد به»

ازاین بر هیچ ایم که تا پیشخواند، این است که بر رواق آسمان چهار سیاره یافتهفیلسوفان می

گونه که تیر و گردند؛ همانکی میگرد برخی اجرام سترگ فلاند. اینان بهآدمی چهره ننموده

سر او دیده رو و زمانی در پس  کنند و هرچند گاهی در پیش  دور خورشید دوران میناهید به

 (812 و 818)هتان: « گیرند.گاه بیش از اندازۀ معینی از او فاصله نمیشوند؛ اما هیچمی

قوی احتمال  رش بـهکـرد زمـین بـا قمـراه انداخت؛ زیرا القا میاین کشف طوفانی به

رو، گردش دور خورشـید اسـت؛ ازایـنای باشد که مانند مشتری درحـال  تواند سیارهمی

عالمان از دعوت گالیله برای مشاهدۀ اقمار مشتری بـا تلسـکوپ او طفـره رفتنـد؛ مبـادا 

ایمانشان به دین، به مفسده گراید. فرانسیس آسیسی ایتالیـایی، یکـی از قدیسـان بـزرگ 

ینی مسیحیت، چنین تفسیر کرد که این اقمار با چشم  یرمسلح نادیدنی هستند دستگاه د

. این تفسـیْر تقابـل بنیـادین (814: 8718)اسوتیس، و درنتیجه ممکن نیست وجود داشته باشند 

کند؛ زیرا مبتنـی بـر ایـن قضـیه وسحایی و نگرش نوین را کامال  آشکار مینگرش قرون

تواند وجود داشـته باشـد و در یـک جملـه، ورد، نمیدرد کاری نخاست که چیزی که به
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 کند. شناسانه گیتی را بیان میفرضیۀ مربوط به خصیصه  ایت

 یکه طـ را یاقعهباطن وا ،علم دانشگاه هاروارد نگارانخیاز تار یکی 0،نیپیون شیاست

چنـین روایـت ، شـتش چشـم مـا گذایپـ یابان را از هستیر بیتصو ن بار علمْ یآن نخست

 : ندکمی

له یلو گالیگال ،ییایتالیدان ایعیدان و طبیاضیر .م ۱۱۱۱و اواسط  ۱۱۱۳ن اواخر یب یزمان»

 یهاد نشانه رفت و لکهیخورش یسوبه ،که تازه اختراع کرده بود را یتلسکوپ (8158 و 8415)

ر رصدگران آن عصر گمان یه ساکی]...[ درحال سحح آن( مشاهده کرد یرا )ظاهرا  رو یکیتار

د یگرد خورش ۀ چشمگیریهستند که با فاصل یارات کوچکیس هالکهاین دند کریم

هرگز از "ها آن محمئن بود که یاتیاضیر یدر نورشناس یاساس محاسباتله بریچرخند، گالیم

حلقا  نامحسوس از آن جدا م ۀا با فاصلیاند دهیه به آن چسبد فاصله ندارند، بلکیسحح خورش

ها لکهر خا  او از آن یله، بلکه تفسیگال دستبه یدیخورش یهالکه ۀهدنه مشا نیا. "اندشده

 ۀله دربارید گالی]...[ عقابود  یسنت یعیطب ۀفه  عمارت فلسیعل یریخح یبود که عمدتا  تحد

قا  ین را عمیک آسمان و زمیزیان فین  میادیبن یی  ز  ارسحویتما ]...[ یدیخورش یهالکه

ا یلکه توانست یوجه نمچیهد بهیب نگرش مرسوم، خورشارچوه]...[ در چمخدوش کرد 

نحو معصومانه و بهد یکه خورش یسنت ۀدین عقی، از انیشیپ یاستدالل باشد. محابق ی داشتهنقص

 د باشندیسحح خورش یتوانند رویها نمگرفتند که آن لکهیجه میکامل است، نت یریناپذرییتغ

جه ید نتی]...[ با نددیسحح خورش یها روت که لکهیعواقن یله معتقد بود[ از ایعوض گالدر ]...

1(Shapin, 1996: 15-17).« ن نقص باشدیزم ۀاندازها هم بهدر آسمانم که ممکن است یگیرب
  

دهد که نشان می پیدایش جهان کپرنیکی، در کتاب بلومنبرگ، فیلسوف معاصر آلمانی

ی کـه بینشـ (۱یحره یافـت: با قـدرت روزافزونـی سـسه بینش  ،چگونه پس از کپرنیک

( ۱ن ناچیز بودن انسان درکـل اسـت؛ که مبی گیری کردتوان اندازهگوید جهان را نمیمی

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

 :به های خورشیدی رجوع کنیدمورد لکه. برای اطالع دقیق از تفسیر گالیله در2

  Drake, Stillman, (1957). Discoveries And Opinions Of Galileo. Newyork: Anchor Books. 
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کنـد؛ نمیحامل پیام نیست و خالق را ستایش  معناکه عالْم دیگراینصامت بودن عالم، به

 .(58: 8711)مأس، یی دارد و نیازهااست انسانی که دچار اضحرار  اعتایی عالم بهبی (۰

صحراهای آسـمان را در معـرض  برآمده از هیدروژن و هلیوم، فقط عالم علمی شده 

باشـد؛  که محصور دست خداوند ندارددهد و دیگر نشانی از آن گنبد مینا دید ما قرار می

 مالحظه برآمده از هیدروژن و هلیوم موجـب ایـنحد، صامت و بیترتیب عالم بیبدین

و عقلی بـر آن حـاکم نیسـت؛  می بنیان،  ایت و ارزش نداردشود که چنین عالگمان می

مراقبت الهی بوده و از ناحیه مشـیت الهـی توان تصور کرد عالْم حامل زاساس نمیزیرا ا

حـد  شـود کـهبنیادترین چیز موجود در عالم مبدل میهدایت شده باشد. این عالم به بی

بلـومنبرگ از چنـین عـالمی بـه بیانی از امکان محـض آن اسـت.  ،بنیادبودنشنهایی بی

 .(Blumenberg, 1985: 41) کندتعبیر می« العنانی واقعیتمحلق»

 )از نیکوالس کوزایی تا کپرنیک، کپلر و گالیله(شناسی علم نوین شناختی در کیهانهای اسطورهداللت

 کیهان خدا و

ا در رمراتب عـالم ، سلسلهفضا در تمام جهات همگونی و همسانیکپرنیک با فرض 

مراتب طـولی کیهـان، تمـام هسـتی تفکر یونانی و مسیحی فروریخت. با ویرانی سلسله

اند که صاحب اندازهقد و همهای هم، فقط انساند. در این کیهان تختو تخت ش همسان

شـود و نـه یافـت مـی نه خدایی ،های پراکنده در زمیندر انبوه انسان اند.شعور و ادراک

یا عدم او رأیی داد؛ زیرا در کیهان جدید پدیدارشده فراروی آدمی، د وجو توان دربارۀمی

ها خدا وجود ندارد. کیهان عرصۀ صافی اسـت از جایگاهی برای نامیرایان و در رأس آن

قیـد و به یکدیگر کامال  البشـرط، بـی نسبتهای سرگردان همیون زمین که سنگتخته

های بسـیاری دارنـد یـا مال  طبیعی و درهای کااجرام آسمانی چون ماه، چهرهشعورند. بی

ای از ضعف، تغییر و میرایی خالی نیست هیچ عرصه های سیاه دارند!چون خورشید لکه

شود، چه برسد به اینکه خدایی بر کرانۀ کیهـان ایسـتاده ای تصور نمیو در گیتی نامیرنده

های سرگردان سنگتهسامانی از تخباشد و بخواهد عالم را تدبیر کند. کیهان مجموعۀ بی

ها و وجوی خدا در میان کوهکه جستگونه. همانمتصور نیستاست که برای آن انتهایی 
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ناپدید کامال  بیهـوده وجوی خدا در این کیهان بننتیجه است، جستهای زمینی بیدشت

 شود. است. انسان در کیهان تنهاست و خدایی در این عرصه پنداشته نمی

  انانسان و کیه حیات

بدل شده است، جز انبوهی از عناصر  مغاکابانی فراخ و کیهان که در علم جدید به بی

ای و بخورات چیزی در خود ندارد و هرگز یاری آن را ندارد که با موجود باشعور و زنده

متصـور ناپدید اسـت و مرکـزی بـرای آن چون انسان ارتباط برقرار کند. وقتی کیهان بن

اسـت. انسـان اسـت کـه هرگونـه « کـانون جهـان» جا همان، هستم« من»هرجا نیست. 

تواند جهان را تصور کند و بر آن حکم براند؛ زیرا او هماوردی ندارد. جهان خواست، می

توان از این الشه نامحترم تمحع کند.  سانبه  مرداری است که انسان باید تاحده

 او و حیرت انسان با کیهان انس

 زایی آ از شد و در انقالب کپرنیکی به اوج خود رسـیدبا نگرشی که از نیکوالس کو

شود. هیچ چشمی از آسـمان  و همینان ادامه دارد، کیهان خالی از معنا و شعور تصور می

گر انسان نیست. هیچ جرم آسمانی درقبال جرم دیگر مسئولیتی اخالقـی باالی سر، نظاره

سـنگی آسـمانی در حرکـت ندارد یا از آن جرم اصال  آگاه نیست. هـرآن ممکـن اسـت 

 وبن نابود کند. سرگردان خود با زمین برخورد و زندگی انسانی را از بیخ

دانـد، همـواره در قفـس تنهـایی خـویش بـاقی انسان که خود را آگاه و باشعور می 

گـردد، دنبال شـعور و معنـا در کیهـان میبیشـتر بـهماند. او سرگردان و ناامیـد هرچهمی

انگیزش سرنوشت تراژیکی است که علـم جدیـد گردد و تنهایی  متر بازمیخالیدست

آن را برایش رقم زده است؛ تبعید ابدی به زمینی که هیچ آسمانی، حامی یا حتی دشـمن 

هـای دیگـر اسـت و در سنگاو نیست. علم جدید با نگرش فناورانه درپ ی تسخیر تخته

رت بیشـتر اسـت. در نبـود هـیچ منابع ثروت و قد سانبهاش همۀ کیهان نگاه سوداگرانه

برد و مرکز جهان از مرکـز زمـین شعور کیهانی و آسمانی، انسان به درون خویش پناه می

تنهایی مرکـز جهـان اسـت و فردگرایـی شود. هرکس بـهبه مرکز نفس انسانی منتقل می

کمک هـر حیرتـی بـهرا رقـم زده اسـت.  انگیـز انسـانای سرنوشت  مدرخودفروبسته
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یا  لبـۀ . شوداکنون به زیر آورده میساز انسان همای بزرگ و ابزاردقیق دستهتلسکوپ

همه، انسان سرخوش و شادمان نیست؛ زیرا  لبه ؛ بااینشودبر آن در آینده وعده داده می

نیافتنی، بازهم او را در دستۀ میرنـدگان قـرار داده بر مرگ و زمان همیون آرزویی دست

های پیشین، در علم جدید هیچ راهـی بـرای صـعود او گاهآنکه برخالف دیداست؛ حال

سوی نامیرایان وجود ندارد؛ اصال  نامیرایی در کیهـان وجـود نـدارد تـا او حـرکتش را به

 سوی آن آ از کند. به

 وشنود انسان و کیهانگفت

 شده است. انسان، موجود ویش خالی و به کمیت محض فروکاستهجهان از کیفیت خ

یابـد کـه بـرای جهـان تنهـا و  ریـب مـیور، خود را در این زیستکیفی و صاحب شع

هـیچ پاسـخی را از هسـتی دریافـت  ،ترین نیازش، برای طلـب بـودن و مانـاییابتدایی

کـار افتـاده اسـت. در ها گوش انسـان نیـز ازو پس از سالکند. جهان صامت است نمی

دگردیسی شـده اسـت و ها نیز دچار های هستی، گوش انسانانگیز بیابانسکوت حیرت

پـیش بـاز شـده اسـت و ازم شنوایی ندارد. نحق انسان بیشای به ناجان انسان دیگر قوه

و  تسخیر، بلکه به نیت شدهمسخراما بار این گذاری کائنات،سحوره، به نامهمیون عصر ا

ش او نیز  افل از اینکه این فرجامین تال ها به ابزار خویش سخت مشغول است،آن تبدیل

انـدازه هماناز زنـدگی فناورانـه بـه اسـت. فاصـله گـرفتن را مسخر آسـمان کـرده وی

هیچ راه فراری از دست ایـزدان  ایانسان اسحورهفرسا و گریزناپذیر شده است که طاقت

 .نداشت و خدایان اساطیری

بـار مراتبی منظم در جهان برقـرار بـود، ایـن، که سلسلهکیهان پیشین  برخالف دوران 

نوردد. او امتـداد چشـمانش را تـا اتبی از حواس آدمی، فلک هفتم را هم درمیمرسلسله

هـای هسـتی را کمک ابزارهای گوناگون تمام بیابانگستراند، صدایش بهمی عمق آسمان

ترین صدایی را از آن سوی گیتی بشنود؛ اما این نوردد و گوشش قرار است کوچکدرمی

فربگْی نشاط او را گرفتـه اسـت و سـنگینی حیـات انسان فربه همینان ناآرام است. این 

را  همدمیمعنادار هیچ مونس و گیر کرده است. انسانمعنا در مغاک هستی، او را زمینبی
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 قرار، تشنۀ حضور معنا در هستی است.یابد و همینان بیپایان نمیدر این دشت بی

 کیهانطول و عرض 

کیهـان چنـان بـزرگ اسـت و بـه  کنـد.نگرش جدیْد انتهایی برای جهان تصور نمی

دهد که کهکشان راه شیری و درپی آن منظومۀ شمسـی و حرکت انبساطی خود ادامه می

تـری ماند. انسان با انبساط کیهان، هرروز شأن کمتر و محودرنهایت، زمین ما به هیچ می

کـه نهایت کیهان، ناپدید و هیچ است. انسان راستی در عظمت بییابد که بهدر هستی می

خانه شده است. سقف آسمان فروریختـه و فاصـلۀ روزی در مرکز جهان قرار داشت، بی

اجرام آسمانی از یکدیگر و از زمین چنان زیاد که حتی خیال انسان هم برای آن مصـداق 

کرانگی فضا و ناچیزی زمین و انسان، باعـث تنهـایی تواند تصور کند. بیو حدی را نمی

آسمان و اجرامش از زمین، او  ورای تصورن شده است. فاصلۀ بیشتر انسان بر سیارۀ زمی

 ازپیش تنها و حقیر کرده است.را بیش

 علم و تجربۀ زیسته

انسان در علم جدید، بیش از هرچیز بر ابزارهای فناورانه متکی اسـت. بـدون چشـم 

هـای توان گـامدرستی آسمان پرستاره را رصد کرد؛ اما با ابزار حتی میتوان بهمسلح نمی

سـرگردانی بـه نـام مـاه پـا گذاشـت؛  سـنگتختهآدمی را بلندتر از هر زمانی کرد و بـر 

ها که با او داشتنی برای زمینیان بود و چه بسیار انسانسنگی که زمانی ایزدی دوستتخته

سنگ زمختی تبدیل شده است. تجربۀ زیسته ما آن رازونیاز کرده بودند؛ اما اکنون به تخته

بخش کیهان اسـت؛ امـا علـم جدیـد بیند که زیباییرانی در آسمان شب میرا چرا ی نو

هدف و روان در فضا، شأن و حقیقتـی نـدارد. تجربـۀ سنگی بیگوید آن نیز جز تختهمی

گوید نه از سـقف یابد؛ اما علم جدید میزیسته ستارگان را نزدیک و بر سقف آسمان می

بسا بسـیاری از ایـن سـتارگان الی سر؛ چهآسمان خبری است و نه از ستارگان نزدیک با

 بینیم. ها میتاکنون نابود شده باشند و ما فقط تصویری را از گذشتۀ آن

شـود و هـزاران تصویر مـی ارزشبی ها،زمانبیش از همه ما آدمیان،  زیستگاهزمین، 

 هـایانـد. هرچـه فاصـلهگذاری شـدهتر از آن در گیتی کشف و نامسیاره و ستارۀ بزرگ
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ای ها و اینترنت کوتـاه شـده و زمـین بـه دهکـدهکمک اتومبیل، هواپیما، رسانهزمینی به

هـای نشسـته در کیهـان گوید ستارگان و کهکشانجهانی بدل شده است، علم جدید می

هایی که حتـی اند؛ فاصلهاند و دور از دسترسبیش از هر زمان دیگری از ما فاصله گرفته

زار انجام شده است، نه ذهن انسـان. علـم جدیـد بیشـتر و بیشـتر ها  نیز با ابمحاسبۀ آن

که هرگز نباید انتظـار برمبنای ریاضیات بنا شده و هویتی کمی به کیهان داده است؛ چنان

 داشت هیچ خدایی ازپَس چیزی به ما سالم کند! 

 کند: اتین ژیلسون این وضع را چنین ترسیم می

نماید که هنوز او را نیافته ه است، تنها به عالمی میدست دادعالمی که خدای مسیحی را از»

است؛ خدایانی  "پر از خدایان"درست همیون عالم طالس و افالطون بود. عالم جدید ما 

و دیگر  "پیشرفت خیرخواه"و  "بیناصالح یا تکامل نژاد روشن"، "تحول کور"همیون 

را  هاآن نی را که امروزهجهت عواطف کساخدایانی که ذکر نامشان صالح نیست. چرا بی

اینک فهم این نکته برای ما حائزاهمیت است که  دار سازیم؟جریحه ،دانندچون مذهبی می

ی، اجتماعی و سیاسی جدید شده پیش محکوم به زندگی در افسون اساطیر علمازبشر بیش

زندگی آن شود که از تسخیر این مفاهیم مخدر که اثرشان در است؛ مگراینکه با عزم جزم بر

در وضعیت قححی و  ها نفر انسانخالصی یابد. میلیون شود،کم موحش میجدید کم

علمی یا چون دو یا سه مورد از این امور انتزاعی شبه ؛مرگ هستند خونریزی در ُشرف

چه هرگاه خدایان با  اند؛، با یکدیگر به نزاع برخاستهانداجتماعی که به مقام الوهیت رسیدهشبه

 (848 و 841: 8711)ژیلسون، « ها باید بمیرند.گند، انسانیکدیگر بجن

 گیرینتیجه

آدمـی از دوران باسـتان تـا دوران علـم  محالعۀ ژرف دربارۀ تحوالت تاریخی اندیشۀ

کشد. تصویر میعلم جدید را برای انسان معاصر بههای ناآشکار جدید، بسیاری از داللت

الش نافرجام انسـان خودمـدار بـرای  لبـه بـر بیانگر ت ،انسان و کیهان سیر تحول رابحۀ

فیلسـوف آلمـانی،  ،آسمان است. بلـومنبرگ کردن و دانستن راز کیهان و تسخیر یدنفهم

داند تا شکل جهان میو بی برای فرار از واقعیت ناموزون ها،را در همه دوره تالش انسان

جهان بدل کنـد؛ امـا زیستگذاری کیهان با اسحوره، فلسفه، هنر و علم، جهان را به نام با
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نظمـی، فرض نادرستی دارد. از نگاه بلومنبرگ، حقیقت هستی جز بـیاین سخن او پیش

معنادار درپ ی اهلی کردن جهـان و رو انسانمعنایی نیست؛ ازاینشکلی و بیناموزونی، بی

 آوردن بـه اسـحوره، هنـر و علـم اسـت.فرار از مواجهه با این واقعیت آزاردهنده با روی

گوید؛ زیرا آنیه او مدعی است، همـان تصـویری اسـت کـه علـم نمی پُربیراهبلومنبرگ 

 جدید از کیهان برای ما ترسیم کرده است. 

هـای فـرار از کنـد و آن را نیـز یکـی از راهمیبه دیْن منفی نگـاه رو بلومنبرگ ازاین

شناسی ادیـان انتوان جههایی میداند. در برابر چنین نگرشمعنای هستی میواقعیت بی

توان آنیه را ادیان زنده و بانشاطی چون اسالم را پذیرفت. آیا نمی ابراهیمی، به ویژه دین

کنند، واقعیت هسـتی دانسـت و تـالش کـرد تـا شـناخت ابراهیمی از کیهان ترسیم می

 آورد؟  دستهببینی از عالم متناسبی این جهان

اختی بر رابحۀ انسان، خدا و کیهـان اثـر شنگفتیم که چگونه باورهای فیزیکی و کیهان

دهنـد. ها را خواسته و ناخواسته تغییر مـیگذارند و فرهنگ، زیست و سرانجام انسانمی

ای را در تاریخ علم پیدا کرد که فار  از القائات و تأثیرات متافیزیکی باشد توان گزارهنمی

ینـین همیشـه نتـایج و تبعـات ای نگاه به انسان و کیهان در آن نهفته نباشـد. همو گونه

که پردازان نیست؛ چناننظریات علمی، تابع اعتقادات متافیزیکی یا عقاید دینی این نظریه

موحد بودن نیکوالس کوزایی یا مسـیحی بـودن گالیلـه مـانع از آن نشـد کـه براسـاس 

نظریاتشان جهان از هر خدایی خالی و بسـتر محکمـی بـرای اومانیسـم و سکوالریسـم 

 شود. فراهم 
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