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مقدمه
محالعۀ آسمان باالی سر همواره یکی از اولـین عالیـق انسـان بـوده اسـت .از دوران
باستان ،آسمان ساحت مقدسی داشت و در بسیاریاوقات سرنوشت زمینیان را آسمانیان
رقم میزدند .شواهد تاریخی نشان میدهد بشر در هر دوره از تاریخ ،تحتتأثیر باورهـا
و اعتقادات فراگیر آن عصر به جهان نگریسته و آن را تفسـیر کـرده اسـت .در دورتـرین
زمانها و از آ از حیات اسحورهای انسان ،آسمان و اجرام آسمانی مقـام و شـأن واالیـی
داشتند و هر تفسیری از تغییر و تحول آنها همراه با احترام و تقدس کمنظیری بود .ایـن
احترام با فیزیک ارسحویی در فلسفۀ طبیعی یونان باستان ادامه یافت؛ بهگونهایکـه بـرای
بعد بحلمیوس تفسـیری هندسـی از
اجرام آسمانی نفوس عالیهای درنظر گرفتند .سالها ْ
حرکت اجرام آسمانی عرضه کرد که قرنها مقبول نسل بعدی تماشاگران آسـمان افتـاد.
اگرچه مرکزیت زمین در جهان و قداست آسمان دستنخورده باقیمانده بـود ،تفسـیری
عقلی بهدست آمده بود که بسیاری از تغییرات آسمانی را بهنسبت دقیق و محابق با تجربۀ
زیسته مردم پیشبینی میکرد .همین سازگاری سبب شد تا سالها نظریـۀ جـایگزینی در
این عرصه پدید نیاید .با آ از رنسانس و تغییر بنیادین نگاه انسان به جهان و بهتبع تغییـر
نگاه به کیهان و آسمان ،آرامآرام از قداست آسمان کاسته شد و درنهایـت شـاهکار علـم
جدید رقم خورد .همانگونهکه زمین را خالی از معنا ،آگاهی و خدا معرفـی مـیکردنـد،
این تهیشدگی به اجرام آسمانی و کیهان باالی سر نیز سرایت کرد و درنهایت آنها نیـز
به سنگ و صخرههایی بینظم و بیقواره بدل شدند که بـیهـدف و سـرگردان همیـون
زمین ،در فضای الیتناهی در حرکتند.
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مقایسۀ چهار نگرش انسان در عصر اسحورهای ،تولد فلسـفه ،نگـرش بحلمیوسـی و
درنهایت در عصر علم جدید ،تغییر تدریجی نگاه انسان را بـه کیهـان نمایـانتـر از قبـل
خواهد کرد.

جهان در کیهانشناسی عصر اسطورهای

(کیهانشناسی اسطورهای)

چشمگیرترین چیزهـا در علـم دوران باسـتان ،خلـق اسـاطیر و نظـامهـای اندیشـۀ
اخترشناختی است .آسمان باالی سر شگفتانگیزتـرین پدیـداری بـود کـه روز و شـب
پیشروی انسانها بود و نبو و تخیل آنها را تحریک مـیکـرد .آسـمان چـون سـقف
پایانناپدیدی کرانههای زمین را در بر خود گرفته بود و حتی ذای انسان وابسته به کرم
دنیای باالی سر بود .یک خشکسالی کافی بود تا آبادیای نابود شود و شمار بسیاری از
آدمیان زیر خاک روند .آسمان زمین را بارور میکرد و کشت و زرع انسانها وابسـته بـه
کرم و بخشایش آسمان بود .وابستگی زندگی انسان به زمین و آسمان ،حرمت فراگیـری
را نصیب اینان کرده بود .احترام به زمین که گاه آن را «مادر» خحاب میکردند و پرسـتش
آسمان زیر عنوان ایزدها و خدایان مختلف ،نشانگر اهمیت زمین زیر پـا و کیهـان بـاالی
سر برای آدمیزادگان دورۀ باستان بود.
بشر چه نوع چشماندازی را از جهان میتوانست ترسیم کند؟ اگر فردی در جایی ایستاده
باشد و بعد بهآرامی شروع به دور زدن کند ،زمینی را میبیند که بهظاهر مسـحح اسـت و
افقی که بهظاهر مدور یا بهشکل صفحۀ گردی است .در باالی سـرش سـتارۀ شـمالی را
میبیند که بهظاهر ساکن است و دیگر اجرام آسمانی را که با زاویههـای گونـاگون ،دور
ستارۀ شمالی در چرخشاند .بهنظر میآید این چرخش از شـرق بـه ـرب باشـد .اگـر
زوایای اجرام اسمانی را با استفاده از خحوط خیالی ترسیم کنیم ،افالک یا آسـمان بـهنظر
همانند گنبد یا جامی میماند که وارونه شده باشد .مشکالتی که در نگاه اول پیشمیآمد،
یکی این بود که ماه از شرق به رب حرکت نمیکرد ،بلکه بهنظر میآمد بهسـوی شـرق
روانه است .دیگر اینکه بهنظر میآمد بعضی ستارههـای سـرگردان درمیـان باشـند .بایـد
یادمان باشد که در آن زمان هیچ تفـاوتی میـان سـتارههـا و سـیارههـا وجـود نداشـت.
ستارههای سرگردان درواقع همانها هستند که ما آنها را سیاره مینامیم .هرچند ستارهها
عموما از شرق به رب حرکت میکنند ،بهنظر میآید در مواقـع معینـی در اثنـای سـال،
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باتوجهبه ثبات نسبی ستارۀ شمالی در وسط آسمان و حضور اجـرام آسـمانی دیگـر،
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دوباره به عقب بهسمت شرق بازمیگردند .راهحل این مشکالت بهنسـبت سـاده بـهنظر
میآمد .اجرام آسمانی درواقع ایزدانی بودند که راه و رسم آنها درنهایت توضـیحناپـذیر
بود؛ بدینسان هنگامیکه ستارهای دوباره به عقب بازمیگشت ،درواقع ایزدی بود که بـه

کاری اشتغال ورزیده که از حد ادراک آدمی فراتر بود.
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در آیین ایرانیان باستان ،آسمان نام ایزد آسمان و پاسـدار روز بیسـتوهفتم هـر مـاه
شمسی بود .آنان گوهر مادی آسمان را گاهی سنگ ،گاهی فلز و گاه آبگینه مـیدانسـتند.

در باورهای کهن ایرانی ،آسمان را چهار طبقه میپنداشتند :پایگاه ستارگان ،پایگـاه مـاه،
پایگاه خورشید و پایگاه روشنی بیپایان (بهشت) .از دورۀ ساسانیان به بعد ،هفت طبقـه
بودن آسمان محرح شد و در اساطیر مانوی ،تعداد آسمانها به ده رسـید کـه همگـی در
پایان جهان فرومیریزند .آنان بر این باور بودند که بر فراز هفت فلک ،که به فلک ثوابت
موسوم و محیط بر تمام این افالک بودند ،اطلس یا فلکاالفالک قرار دارد و به آن عرش
اعال میگفتند .ماه نیز در آیین زرتشتی ،پاسدار سـتوران و حامـل نـژاد آنـان بـود و روز
دوازدهم هر ماه شمسی را به نام او ماه روز میگفتند .خورشید و ماه در بسیاری از مناطق
ایران ،زن و مردند و دلداده یکدیگر .لکههای ماه اثر دست خورشید است که از حسادت،
دست گلآلود خود را بر چهرۀ ماه کشید .کسنوفون از گردونۀ خورشـید در جشـنهـا و
عیدهای ارانی و کرتیوس از اسب بلورین خورشید فراز خیمههای شهریاری در جنگها
سخن میگوید .بهگفتۀ هرودوت ایرانیان مبتال به بر

را در خارج از شهر نگهمیداشتند

دنیا در نظر بابلیها ،مصریها و یهودیان مانند صدفی روی آب بود که بـاالی آن آب
بیشتری قرار داشت و فلک جامدی آن را نگاه میداشت .ابعاد این دنیا متعادل بود و مانند
گهوارههای شیرخوارگاه یا جنین در رحم ،بادقـت و ازهرحیـث محفـوظ و بسـته نگـاه
داشته شده بود .این صدف بهنظر بابلیها مدور بود و زمین مانند گوی میانتهی در مرکز
آن قرار داشت که در ورطهای از آب شناور بود و باالی آن گنبد جامدی بود که آبهـای
فوقانی آن را میپوشاند .آبهای فوقانی که بهصورت باران از این گنبد تراوش میکرد و
آبهای زیرین از چشمهها و قنوات سر بیرون میآورد .خورشـید و سـتارگان بـهآرامی
سراسر این گنبد را دور میزدند ،از درهای شرقی به این صحنه وارد و از درهـای ربـی
ناپدید میشدند (کستلر.)5 :8713 ،
یونانیان نیز چنین میاندیشیدند .برای آنان از هزاران سـتارهای کـه بـر سـقف فلـک
آویخته بود ،فقط هفت عـدد موجودیـت داشـت .ایـن هفـت سـتاره عبـارت بودنـد از
خورشید ،ماه ،عحارد ،زهره ،مریخ ،مشتری و زحل .عموم ستارگان دیگر بیحرکت و در
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و معتقد بودند که بیمار درقبال خورشید جرمی مرتکب شده است (هییلز.)242 :8713 ،

011

منظومۀ فلکی ثابت بودند و با این منظومه روزی یک بار دور زمین سیر مـیکردنـد؛ امـا
هرگز جای خود را تغییر نمیدادند .هفت ستاره آواره با سایر ستارگان در گردش بودند؛
اما در همان حال ،دور خود حرکاتی میکردند (هتوان .)1 :نام روزهای هفتـه را از نـام ایـن
هفت ستاره گرفته بودند:
دوشنبه :ماه ( ،)moon-Mondayیکشنبه :خورشید ( ،)sun-Sundayسهشنبه :ایزد جنـگ
یـا مـریخ ( ،)theus-mars-Tuesdayچهارشــنبه :ایـزد روز چهارشــنبه یـا عحــارد (woden-

 ،)mercury-wednesdayپنجشنبه :ایـزد رعـدوبرق یـا مشـتری (،)jupieter-thor- Thursday
جمعه :زهره ( ،)Fria-Venus-Fridayشنبه :زحل ( .)Saturday-saturnجالب اینکه نام هفـت
روز هفته هنوز براساس هفت ایزد یا هفت جرم آسـمانی اسـت کـه در جهـان باسـتانی
شناخته شده بودند.
در ایران باستان نیز نامگذاری روزها براساس نام ایزدان بوده اسـت .در گـاهشـماری
اوستایی ،هر ماه  ۰۳روز دارد .هر روز در این گاهشماری ،بـهترتیب نـامی اسـت کـه بـا
اساطیر زرتشتی پیوند دارد .روز اول :هرمزد (اهورامزد) ،روز دوم :بهمن (وهومنـه) ،روز
ســوم :اردیبهشــت (اَش و هیشــت) ،روزچهــارم :شــهریور (خشــتروئیریه) ،روز پــنجم:
(هئوروتات) ،روز هفتم :امرداد (ارمتات)،
اسفندارمذ (سپنت آرمیئتی) ،روز ششم :خرداد
َ
روز هشتم :دی به آذر (دئوس) ،روز نهم :آذر (آتر) ،روز دهم :آبان (اَپَـم) ،روز یـازدهم:
خشت) ،روز دوازدهـم :مـاه (ماونگـه) ،روز سـیزدهم :تیـر (تیشـتریه) و
(هور
َ
خورشید َ
همینطور تا روز سیام هر روز به نام یکی از ایزدان بوده است (هییلز.)532 :8713 ،
مردم روزگار باستان ،جهان را نظام هماهنگ و بسامانی درنظر میگرفتند ،با شگفتی
به آن مینگریستند ،در آن زیبایی میدیدند ،آن را خانۀ خود میدانستند و به سـازوکار
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آن اعتماد داشتند .فریبندهترین چیزها در آسمان ،سیارات و ستارگان آواره بودند .ایـن
احساس امنیت ناشی از کشف این حقیقـت بـود کـه بـاوجود زنـدگانی خصوصـی و
پرآشــوب خــدایان مــاه و خورشــید ،ظــاهر حــال و حرکــات آنــان کــامال محمــئن و
پیشبینیپذیر مینمود .اینان شب و روز ،باران و فصول ،محصول و فصل کشـت را در

گردشهای منظم بهوجود میآوردند .در حـدود ۱هـزار سـال قبـل ،کاهنـان کلـده در
برجهای نگهبانی ،احوال سیارات را بادقت رصد میکردند و ازحرکتها و جدولهای
اوقات آنها نقشهها تنظیم میکردند .الواح گلی سال  ۰۹۳۳ق.م نشان میدهـد کـه در
همان زمان ،سنتهای نجومی کهنهای وجـود داشـته اسـت .مشـاهدات آنهـا دقـت
شگفتانگیزی داشت .اینان طول مدت سال را با انحراف یـکهزارم درصـد از میـزان
حقیقی آن محاسبه کرده بودند و احتمال خحایی که در ارقام آنان مربوط به حرکات ماه
و خورشید وجود داشت ،فقط سهبرابر احتمال خحای منجمان قرن نوزدهم است که به
تلسکوپهای بـزرگ مجهـز بودنـد؛ ازاینحیـث آنـان صـاحب علـم دقیقـی بودنـد،
مشاهداتشان قابل رسیدگی و ممیزی بود و به آنان امکـان مـیداد دربـارۀ رویـدادهای
آسمانی پیشگوییهای دقیقی کنند که گرچـه براسـاس فرضـیههـای اسـاطیری بـود،
درعمل بر حقیقت منحبق میشد (کستلر 5 :8713 ،و .)4
آسمانی پشت افق ناپدید مـیشـوند و در اثنـای تبـدیل فصـول تغییـر
ستارگان و اجرام
ْ

میکنند ،این اجرام باید به جایی در زیر فروروند؛ بنابراین تصور میشد جهان را کـرهای
فراگرفته است و اجرام آسمانی به این کره چسبیدهاند (کاپامری 55 :8713 ،و .)53
داللتهای اسطورهشناختی در کیهانشناسی اسطورهای
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
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به این بینش دربارۀ جهان ،گاهی نظریۀ کره آسمانی 0میگویند .چون بـهنظر مـیآمـد

رفتوآمد و زدوخوردند .خدایان و نامیرایان در جزئیترین مراحل زندگی انسان دخالت
میکنند و از احوال میرایان باخبرند .رفتار آنها چندان پیشبینیپذیر نیست .تدبیر آسمان
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Celestial sphere
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و زمین یا به دست آنهاست یا خود اجرام آسمانی ماهیت خـدایی دارنـد .حضـور ایـن
خدایان در زندگی روزمره آشکار و ملموس است.
حیات انسان و کیهان

ویژگی شاخص نگرش اسحورهای به جهان ،زندهانگـاری و انسـانانگـاری طبیعـت
است .تمام کائنات همیون موجودی صاحب روح و جاندار تصور میشوند که رویشان
به انسان است و زندگی انسان را بر کرۀ خاکی نظاره میکنند .انسان روزگـار اسـاطیر در
عالمی پر از شور زندگی ،هیچ حادثه و واقعیتی را تصادفی نمیداند و شـعوری پنهـان را
درپَس همۀ پدیدهها مشاهده میکند .او این شعور پنهان را فرضی نمیدانـد ،بلکـه بـا آن
زندگی میکند و میمیرد .در این جانداری عالم ،انسان نیـز خـود را موجـودی صـاحب
شعور مییابد .ازآنجاکه بسیاری از پدیدارهای روزمرۀ طبیعی مانند شب و روز ،طلـوع و
روب خورشید ،باران و طوفان ،خشکسالی و قححی ،سیل و زلزله را باید موجـودات
ذیشعوری تدبیر کرده باشند ،انسان اسـحورهای عـاملی زنـده را بـرای ایـن پدیـدههـا
جستوجو میکند .چون مدبر این وقایع انسانهـایی نیسـتند کـه او بـا آنهـا روزگـار
میگذراند ،باید موجودی با قدرت ،اختیار و احاطۀ فراانسانی بر آنها چیـره باشـد .ایـن
ارادۀ فراانسانی باعث شرافت یافتن حیات زمین و اجرام آسـمانی بـر انسـان مـیشـود.
براساس شرافت این شعور ،سلسلهمراتبی در هستی پدید میآید که انسان و زیسـتگاه او
جایگاه فروتری مییابد و شرافت آسمان و اجرام آسمانی که با چشمان یرمسـلح دیـده
میشوند ،بیشتر از انسان میشود؛ چنانکه موقعیت فیزیکی آنها نیز باالتر از انسان قـرار
گرفته است .زیر زمین نیز در این سلسلهمراتب طولی ،محل مردگان و پایینتـرین مرتبـۀ
حیات است.
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انس انسان با کیهان و حیرت او

ازآنجاکه در جهانبینی اسحورهای ،تمام هستی شعور و حیـات دارد ،انسـان همـواره
خود را تحت تدبیر نفوسی واالتر از نفس خویش مـیبینـد کـه ادارۀ هسـتی را برعهـده
دارند .در این بینش ،جایی برای حیرت و سرگردانی باقی نمیمانـد؛ مگـر ارادۀ زمـین و

آسمان برخالف ارادۀ انسان شود .گرچه در این شرایط انس و آرامـش برقرارشـدۀ میـان
انسان و جهان برهم میخورد و او دچار حیرت موقتی میشود ،سرانجام دربرابر قـدرت
آسمان سر تسلیم فرود میآورد و خود را مقهور اراده این موجودات نیمهخدایی میبیند.
تراژدی در چنین شرایحی متولد مـیشـود کـه انسـان اسـحورهای خـود را مقهـور ارادۀ
البشرط خدایان میبیند .انسان اساطیری میکوشد تا با نزدیک شدن بـه اربـاب زمـین و
آسمان و خداوندگاران اساطیری ،بر رنج و ربتی فائق آید که در طبیعت گرفتار آن است
و بر مشکالت این رنج نیز چیره شود؛ پس همواره میکوشد در قرب آسمان خانه گزیند
تا از گزند آن در امان باشد .گاهی هم که ارادۀ کور آسمان او را بر زمین میکوبد ،تراژدی
میسراید تا خود به استقبال سرنوشت شوم خویش برود و با این تسلیم شدن ،بار دیگـر
به انس و آرامش دست یابد.
گفتوشنود انسان با کیهان

میکند ،آنها را نیایش میکند ،محو زیبـایی آنهـا مـیشـود ،از خشـم و ـرش آنهـا
پریشانخاطر میشود و برای آنها قربانی میکند .آسمان نیز پاسخ او را میدهد و انسـان
صدایش را میشنود .تمام کائنات با یکدیگر گفتوگو میکننـد و جهـان پرهیاهوسـت.
اجرام آسمانی از او حمایت میکنند یا در جنگها او را تنها میگذارنـد یـا تیـرش را بـه
نشانه میرسانند؛ حتی گاه انسانها تاوان نزاع آسمانیان را میپردازند.
طول و عرض کیهان

در نگرش انسان اسحورهای ،رتبۀ هر موجودی در عالم مشخص است .آسمان بـاالی
سر ،کاملترین کائنات و زمین و زمینیان ،پستترین موجودات هستند .زمین همیشه بـه
آسمان چشم میدوزد و ضعفها و نیازهای خود را به آن عرضه میکنـد .حـدود عـالم
کامال مشخص است .آسمان زمین را احاطه کرده اسـت و شـمار سـتارگان و سـیارههـا
معلوم است .سقف آسمان به زمین نزدیک است و ستارهها به گنبدی بلورین چسـبیده و
در گردشاند .نفهمیدن پدیدههای نجومی خارقالعاده نیز حیرتزا نیست؛ زیرا از عقل و
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نه زمین و نه آسمان در جهان اسحورهای صامت نیستند .انسـان بـا آنهـا گفـتوگو
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هوش موجودات پست زمینی انتظار بیشتری نمیرود که گاه مقهور تغییرات و حرکـات
نفوس عالی آسمانی شوند و چگونگی رفتار آنها را درک نکنند .انسـان در زمـین ،ایـن
خانۀ مسقف پایدار ،زندگی را بهآرامی میگذراند و هیچ شـکی دربـارۀ رفتـار آسـمان و
طول و عرض هستی ندارد .همهچیز پیشروی او حاضر است.
علم و تجربۀ زیسته

دانستههای انسان از آسمان و زمین با تجربۀ زیسته او و آنیه هر روز میبیند ،سازگار
و برابر است .زمین ثابت است و ستارگان ،ماه و خورشـید هـر شـبانهروز دور زمـین در
گردشاتند .آنیه عالمان و فرزانگان قوم میگویند ،با آنیه اهلقبیلـه مـیبینـد ،تفـاوتی
ندارد .اندازۀ خورشید ،ماه و ستارگان همان است که چشم میبیند .آسمان آبیرنگ است
و خورشید و ماه همیون چرا ی روز و شب میدرخشند.
جهان در کیهانشناسی فیلسوفان یونانی :افالطون و ارسطو (کیهانشناسی فلسفی)

یونانیان ازجمله افالطون تصور میکردند اجرام آسـمانی موجـوداتی الهیانـد .آنهـا
میپنداشتند دایره تنها شکل «کامل» است؛ بنابراین ،چون اجرام آسمانی الهیاند ،حرکات
آنها باید کامل ،یعنی دایرهای باشد .این اعتقاد یونانیان در جهـان ـرب حرمتـی بـرای
دایرهها بهوجود آورد و حدود ۱هزار سال راه را بر اخترشناسی مسدود کرد .دایـره ماننـد
کره ،نمادی بود برای کیهان ،آسمانها و خدای متعال در شرق و رب.
اومانیستهای دورۀ رنسانس ،باتوجهبه شکل کامل دایـره آن را بـه خداونـد تشـبیه
میکردند و نقشۀ کف کلیساها بهویـژه از سـده شـانزدهم بـه بعـد دایـرهای بـود .دسـتۀ
همسرایان شامل فرشتگان که آسمان را نشان میدهند ،حلقوی یا نیمدایرهای بودند .دایره
چون آ از و پایان ندارد ،بر ابدیت داللت میکند و گاهی در رب ،بهصورت ماری نشان
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داده میشود که دم خود را میگزد .اصل این نقـش از مصـر اسـت و آنجـا بـیکرانگـی
اقیانوس را نشان میداده است ()Hall, 1996: 9؛ حتی معماری مسـیحی بـه نمـودار بنیـادین
صلیب محاطشده در دایره استمرار میبخشد؛ یعنی این طرح درعینحال نمـاد مسـیح و
سنتز کیهان است ،دایره نشانگر کلیت فضا و بنابراین کلیت وجـود و درعینحـال دوری

فلکی است که از تقسیمات طبیعی آن با چهار جهت اصلی صلیب نشان داده میشـود و
در شکل مستحیلی معبد بازتاب مییابد .نقشۀ کلیسا بر شـکل صـلیب تأکیـد میکنـد و
نهتنها با معنای مسیحی صلیب ،بلکه با نقش کیهانشناختی آن در معمـاری پیشامسـیحی
نیز متناظر است .صلیب چهارجهت اصلی مولفۀ میانجی شـکل مـدور آسـمان و شـکل
چهارگوش زمین است؛ و دیدگاه مسیحی است که بهویژه مرتبـۀ نخسـت را بـه نقشـی
اختصا

میدهد که میانجی الهی بازی میکند ()Burckhardt, 2006: 41-42

کاسیرر میگوید مهمترین میراث تفکرات فلسفی ،بهویژه مکتب نوافالطونی کـه بـه
مسیحیت انتقال یافت ،مفهوم و تصویر عمومی کیهانی درجهبندی شده یا سلسـلهمراتبی
بود .جهان به جهان زیرین و جهان برین ،یعنی جهان محسوس و جهـان معقـول تقسـیم
میشود .نهتنها ایندو جهان در تقابل باهماند ،بلکه درواقع سرشتشان نافی یکدیگر است
و در دو قحب مقابل قرار دارند؛ اما پیوندی روحانی بر شکاف ایندو جهان پل میزند .از
رسیدن به آن پایین ،به ماده که بیصورتی محلق است ،مسیر بیانقحاع واسحههـا وجـود
دارد .از همین مسیر ،نامتناهی در متناهی تجلی میکند و متناهی نیـز از همـین مسـیر بـه
نامتنهای بازمیگردد (کاسیرا.)32 :8738 ،
ارسحو درپی افالطون طبقهبندی و سلسلهمراتب هسـتی را براسـاس طبیعـت آنهـا
پذیرفت .جهانشناسی ارسحو بر دو اصل بنیادی متکی بود )۱ :رفتار اشیا نتیجۀ صـور یـا
«طبایع» است که تعین کیفی یافتهاند؛  )۱مجموع این طبایع نظـم سلسـلهمراتب کلـی یـا
کیهان دارند .این کیهان وجوه مشترک زیادی با جهان افالطون و منجمان قرن چهارم ق.م
داشت .کیهان ارسحو کرهای بزرگ ولی متناهی بود که مرکـزش زمـین بـود و بـه فلـک
ثوابت محدود میشد .این کیهان «محـرک نخسـتین» و سرچشـمۀ همـه حرکـات درون
جهان بود .جایگاه زمین کروی در مرکز جهان ،ثابت بود و پیرامونش افالک متحدالمرکز
قرار گرفته بودند؛ مانند ورقههایی که پوسـتهـای پیـاز را تشـکیل مـیدهنـد .نخسـت
پوششهای کروی سه عنصر دیگر زمینی ،یعنی آب ،هوا و آتش بهترتیب از زمین به باال
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یک قحب به قحب دیگر ،از هستی برین ،از یگانۀ متعالی که قلمرو صورت محلق است تا
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قرار داشت .باالی فلک آتش ،فلک بلورینی قرار داشت که در طـول آن بـهترتیب هفـت
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.
بدینترتیب هر جسم یا جوهری در این جهان ،مکانی داشت که برای آن طبیعی بـود
و نسبت به آن مکان ،حرکتی طبیعی داشت .حرکات نسبت به نقحۀ ثابتی انجام میشدند.
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
مکان فعلی آنها در داخل جهان و نیز به جوهری بستگی داشت کـه از آن سـاخته شـده
بودند .فلک ماه ،جهان را به دو ناحیۀ کامال متمایز از یکدیگر تقسیم مـیکـرد کـه یکـی
ناحیۀ زمینی و دیگری ناحیۀ آسمانی بود .اجسام ناحیۀ نخستین در معرض هرچهار گونه
تغییر قرار داشتند و نوع حرکت طبیعی آنها حرکتی در یک خط مستقیم بهطرف مکـان
طبیعی آنها در کرۀ عنصری بود که از آن ساخته شده بودنـد .قـرار گـرفتن در آن مرکـز
بهمعنی کمال یافتن «طبیعت» آنها بود و در آنجا میتوانستند آرام بگیرند؛ ازاینرو بـرای
کسی که روی زمین ایستاده بود ،بعضی جوهرها مانند آتش ،که مکـان طبیعیشـان بـاال
بود ،سبک بهنظر میرسیدند؛ اما جوهرهای دیگر مانند خاک ،که مکان طبیعیشان پـایین
بود ،سنگین مینمودند .این جهتها نمایندۀ باال و پایین محلق بودند و تمایل به حرکـت
روبهباال یا روبهپایین ،به طبیعت جوهری بستگی داشت که جسم از آن ساخته شده بود.
از فلک ماه بهطرف خارج ،اجسام از عنصر پنجمی ملکوتی تشکیل مـیشـدند کـه
کون و فساد نداشت و تنها یک تغییر بر آن عارض میشد؛ یعنی حرکت یکنواخت بـر
محیط دایره که میتواند دائم در جهانی محدود برقرار بماند .افالطون اینگونه حرکت
061

را کاملترین گونۀ آن میدانست .این سخن او کـه حرکـات اجـرام آسـمانی بایـد بـه
حرکات یکنواخت دورانی بازگردد ،بر علم نجوم تا پایان قرن شـانزدهم حـاکم بـود.
افالک سیارات و ثوابت ساختهشده از ایـن عنصـر پـنجم ملکـوتی ،دور مرکـز زمـین
ْ
گردش میکردند.

ارسحو با بیان تقریبا مبهمی سرچشمۀ اصلی حرکت اجرام فلکی را محرک نخسـتین
میدانست که خود محرک نخستین بهسبب «اشتیاق» به فعالیت ابـدی بـیحرکـت خـدا
حرکت میکرد و حرکت دورانی ابدی ،نزدیکترین تقریب بـه آن حالـت ممکـن بـرای
جسم فیزیکی است .برایآنکه این اشتیاق بتواند عملی شود ،او باید چنان فرض کند کـه
تصـور
این فلک نوعی «نفس» دارد .وی درواقع معتقد بود همۀ افالک نفس دارند .همین
ْ
منشأ سلسلهمراتب عقول یا محرکهایی شد که نوافالطونیان به افـالک ضـمیمه کردنـد.
حرکت از محرک نخستین به فلک درون آن ،یعنی متحرک نخستین انتقـال مـییافـت و
انتقال بههمینترتیب پیشمیرفت تا به درونیترین فلک برسد (کرممبی 38 :8738 ،و .)11
ضعف تمام نظامهایی که تصور میکردند جهان از مجموعهای از افـالک متحـدالمرکز
ساخته شده است ،این فرض بود که فاصلۀ هر جرم آسمانی از زمین ثابت است .این فرض
تعلیل تعدادی از نمودهای روشن را فقط ازطریق مدارها یـرممکن مـیسـاخت؛ بـهویژه
خورشید گاه بهشکل کلی بود و گاه بهشکل حلقوی .بعدها منجمـان یونـانی کوشـیدند بـا
تقسیم کردن منظومههای مختلف این تغییرات را توجیه کنند .مهمترین اینها طرحـی بـود
که هیپارخوس در قـرن دوم ق.م پیشـنهاد کـرد و بعـدها بحلمیـوس در قـرن دوم م .آن را
پذیرفت و برای آن استدالل ریاضی آورد.
داللتهای اسطورهشناختی در کیهانشناسی فلسفی یونان
خدا و کیهان

عقل فلسفی همینان حرمت خدا را نگاه میداشت .او را بر فراز آخرین فلـک جـای
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تغییر ظاهری درخشندگی سیارات ،تغییر قحر ظاهری ماه و این واقعیت کـه کسـوفهـای

داده بود و نامش را محرک اول نهاد .محرک اول در یک سلسلۀ طولی بـا جهـان ارتبـاط
برقرار میکرد؛ اما کمتر از خدایان اسـاطیری درمیـان مـردم آفتـابی مـیشـد و کمتـر در
جزئیات زندگی مردم دخالت میکرد .این خدا حرکت اجرام آسمانی را تدبیر مـیکـرد،
ابدی و بیحرکت بود و بهگونۀ مبهمی با نام محرک اول ،همۀ کیهان را فراگرفته بود.

060

حیات انسان و کیهان

فلسفه از دل جهان اسحورهای سر برآورد و بسـیاری از باورهـای انسـان اسـحورهای
همینان پابرجا بود .آسمان باالی سر شریفتر از انسان و زمینیها بود؛ پس باید حیـات
او نیز شریفتر از حیات انسانی باشد .سلسلهمراتب جهان اینبار نه در قالـب داسـتان و
باورهای اسحورهای یا تراژدیها روایت میشد ،بلکه بهزبان استداللی بیان مـیشـد کـه
آزمون عقل را نیز ازسر گذرانده بود .انسان تالش میکرد بهیاری «عقل» رفتار آسـمان و
زمین را شفافتر و سنجیدهتر بررسی کند .برخالف نگرش اسحورهای که انسان دربرابـر
کیهان منفعل مینمود و سر تسلیم دربرابر رفتار ازمابهتران فرود میآورد ،اینبار تصـمیم
گرفته بود با عقل انسانی رفتار نامنظم کیهان را به نظم درآورد و با «ار نـون» عقـل ،نظـم
حرکت اجرام آسمانی را بسنجد.
آسمان در این نگرش ،ناگریز شأن زمینیتری مییافت و تا سحح فهم آدمی سر خـم
میکرد .اگرچه همینان حیات عالی ازآن آسمانیان و زندگی دانی ازآن انسان زمینی بـود،
انسان میخواست رفتار آسمان را پیشبینـی کنـد و آسـمان را ازآن خـود گردانـد؛ پـس
آسمان داشت یک گام زمینیتر میشد.
انس انسان با کیهان و حیرت او

زایش فلسفه ازپی تراژدی ،خود درپی فرار انسان از زندگی تراژیک و محصور میـان
حـدممکن
ارادۀ آسمان رخ داد .عقل بـود کـه وظیفـه داشـت کیهـان را بـرای انسـان تا ه
پیشبینیپذیر ،رام و مفهوم کند .با مشخص شدن دقیـقتـر رتبـۀ هریـک از موجـودات،
انسان با اعتمادبهنفس بیشتری روی به آسمان آورد و حداقل دیگر میدانست که مخاطب
او کیست و چه چیزی بر فراز سرش او را نظاره میکند .جایگاه خدا کجاست؟ فرشتگان
061

و ملکوتیان کجای عالم جای دارند؟ سلسلهمراتب هستی تا کجا امتداد یافتـه اسـت؟ او
همینان بر این باور اساطیری تمـایز میـان میرنـدگان و فناناپـذیران بـاقی مانـد و آن را
عقالنی کرد .عنصری برتر از عناصر آب ،خاک ،باد و آتش در آسمانها وجود داشت که
آنها را به ابدیت محرک اول پیوند میداد؛ عنصری که حرکت دائمی و دورانی آنهـا را

تضمین میکند .همۀ این شناختها باعث شد انسان یونانی در عصر زایش فلسفه ،نسبت
به انسان روزگار اساطیر ،انس و الفت بیشتری با کیهان داشـته باشـد و شـناخت کیفیـت
کیهان ،پردههای حیرت او را یکبهیک بدرد .این احساس در انسان خلجان میکـرد کـه
درحال نزدیک شدن به راز هستی است و دور نیست که کیهان نقاب از چهره برگیرد .این
امیــد اشــتیاق او را بــرای نزدیکــی هرچهبیشــتر بــه کیهــان واال درعــین احتــرام بــه آن
برمیانگیخت .البته انسان هرگز پا را از مقام طبعی خود در سلسـلهمراتب هسـتی فراتـر
نمینهاد .او هرگز حاضر نبود بر آستان قدس و ملکوتی آسمانیان خدشـهای وارد کنـد و
همینان نهایت ارج و کمال را فقط برای آسمانیان قائـل بـود .همـان بـود کـه همینـان
پافشاری میکرد حرکت سیارات و اجرام آسمانی را دایرهای و شکل آنها را کاملترین
شکل ،یعنی کره بداند.
گفتوشنود انسان و کیهان

موضوع محالعه و تفکر انسان بدل شده و انسان بود که کیهان را تفسیر میکرد .البته هنوز
زود بود تا عالم صامت شود و اجرام آسمانی صاحب نفس ،این توان را داشـتند کـه بـر
سرنوشت و تقدیر میرایان زمینی اثر بگذارند .همینان بازار پیشگـوییهـای منجمـان و
جادوگران گرم بود و انسانها متواضعانه از آسمان درخواسـت توجـه میکردنـد .نحـق
انسان باز شده بود و اینبار انسان بیش از کیهان سخن میگفـت .کیهـان ایسـتاده بـود و
انسان را نظاره میکرد تا ببیند او چگونه خواهد توانست رفتار و تغییر و تحول نامیرایـان
آسمانی را امیدوارانه بفهمد و به چنگ عقل درآورد .حاال جهـان پهنـۀ حرکـات کـور و
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با ظهور تفکر فلسفی ،آرامآرام سکوت شیرینی بر جهان حکمفرما میشد .آسمان بـه

بیمنحق ایزدان و الهگان آسمانی دور از دسترس نبود تا انسان سر از کار آنـان درنیـاورد.
اجرام آسمانی نیز نفسی عالی داشتند که انسان میپنداشـت مـیتوانـد همیـون انسـانی
شریف و متعالی آن را مخحاب خویش قرار دهد و انتظار داشته باشد که او نیز به سخنش
گوش دهد.

061

طول و عرض کیهان

اندیشۀ فلسفی همینان بر این اعتقاد ماند که کیهان محدود است و مرکز زمین ،مرکز
جهان است .آسمان به سقف باالی سر و آخرین فلک پایان مییافت و بیرون از آن قلمرو
نیستی و نابودی بود .ستارگان جاودانی تعدادشان ثابت بود و بر صـفحۀ شـب مشـاهده
میشدند .شمار ستارگان آواره (سیارهها) در هفت متوقف بود .فاصلۀ زمین تا آسـمان را
جوهری به نام مکان پر کرده بود و هیچ جای هسـتی «خـالی» نبـود .جهـان در بهتـرین
کیفیت ،به حالت کرهای توپر بود و نگاه انسان به فاصلهها بیشازآنکه کمی باشـد ،کیفـی
بود .او بیشتر به چگونگی حرکات سیارات نظر میکرد تا بـه انـدازۀ حرکـت و وسـعت
اندازه آنها .آسمان اگرچه شأن واالتری از زمین داشت ،همینان به زمین نزدیک بـود و
کسی دوری بیاندازه آسمان را از زمین تصور نمیکرد.
علم و تجربۀ زیسته

تفکر فلسفی باعث شد میان تجربۀ زیستۀ انسان با شناخت او از کیهان قدری فاصله
بیفتد .فضای خالی چیزی بود که بهروشنی با حواس انسان دریافـت مـیشـد و پهنـای
فراخ زمین تا آسمان چنین درنظر میآمد؛ امـا عقـل فلسـفی منکـر فضـای خـالی میـان
میرندگان و نامیرایان شده و معتقد بود آنها با جوهر مکان به یکدیگر متصلاند .ازسویی
محرک اول در فلسفه مبهم بود ،انسان هنوز با این خدای محصول عقل آشنایی نداشت و
ارتباطی برقرار نکرده بود.
جهان در کیهانشناسی بطلمیوس

(کیهانشناسی علم قدیم و قرونوسطا)

مفاهیم فیزیکی منظومۀ بحلمیوس ازاساس ارسحویی بود و نفـوذ مسـتقیم ارسـحو را
میتوان در دیباچۀ کتـاب مهـم بحلمیـوس ،مـنجم اسـکندرانی در قـرن دوم م ،.بـه نـام
061

مجسحی 0خواند .جنبۀ ریاضی منظومۀ بحلمیوسی بر اصلی منسوب به افالطون بنا شـده
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Almagest

بود« :ما برآنیم که هدف ضروری ریاضیدان این است که ثابت کنـد ظـواهر آسـمانی از
نتایج حرکتهای منظم و دورانی است ».وی دوباره کوشید بـا مـدد گـرفتن از مشـاهدۀ
مستقیم ،این اصل را اثبات کند؛ زیرا همۀ اجرام آسمانی ،درواقع ضمن حرکت بـه نقحـۀ
عزیمت آ ازین خود بازمیگردند .بحلمیوس در نظریۀ سیارهای خود طرحهای هندسـی
را بهکار میبرد که مسیر فیزیکی سیارات و اصول پذیرفتهشدۀ فیزیک ارسـحویی را تـابع
صحت محاسبه قرار میداد (هتان 38 :و .)35
بحلمیوس نظریۀ زمینمرکزی را که از روزگار باستان مفروض انگاشـته مـیشـد ،در
قالب نظام ریاضی بهتفصیل بیان کرد .نظام او بر سه فرضیۀ عمـده مبتنـی بـود )۱ :زمـین
آسمانی دور زمین میچرخند؛  )۰مدار
بیحرکت در مرکز گیتی قرار دارد؛  )۱همۀ اجرام
ْ
حرکت آنها دور زمین دایرهای است.

بااینکه دو فرضیۀ نخست هیچ مشکلی پیشنیاوردند ،فرضیۀ سوم با واقعیات سادهای
آسمان «سرگرداناند»؛ برای نمونه اگر سیارۀ مشتری را در سرتاسر سال زیر نظر بگیـریم،
میبینیم این سیاره عالوهبر گردش روزانهاش دور زمین همراه بـا سـتارگان ،نسـبت بـه
ستارگان دیگر حرکت ساالنهای دارد که نوعی حلقه تقریبا بهشکل زیر است:
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تناقض داشت که حتی برای قدما مشهور بودند .از قـدیم مشـهور بـود کـه سـیارات در

061

یعنی این سیاره درمیان ستارگان از رب به شرق حرکت مـیکنـد ،بـا عقـبگـردی

دایرهای بازمیگردد و سپس حرکت منظمش را بهسوی شرق ازسر میگیرد .ایـن سـیاره
در دورۀ چندماههای آن حلقه را میپیماید.
چگونه ممکن است چنین حرکت بغرنجی که چیزی مانند آن برای همۀ سیارات رخ
میدهد و نه فقط برای سیارۀ مشتری ،با این نظریه سازگار باشـد کـه آنهـا بـا حرکـت
دایرهای دور زمین (مرکز) میچرخند؟ توضـیح ایـن سـازگاری ،شـاهکار اخترشناسـی
بحلمیوسی بود .او براساس نظریۀ ابتکاری «افالک تدویر» 0دلیل مـوجهی بـرای آن اقامـه
کرد .فرض کنید برروی لبۀ چرخی ،مرکز چرخ دیگری واقع شود که آن را فلـک تـدویر
مینامیم؛ مانند این نمودار:

نقص بزرگ این نظام ،ویژگی طاقتفرسا و پیییدهاش بود .معلوم شد که هفت دایـره و
هشتاد فلک تدویر و نه کمتر الزم است تا بتوان حرکات شناختهشدۀ منظومه شمسـی را
تبیین کرد.
066

اطالعات ضمنی جالبی دربـارۀ تـاریخ و ویژگیهـای اندیشـۀ بشـر از ایـن پرسـش
بهدست میآید که چرا اخترشناسان بحلمیوسی الزم دانستند که حرکـات مشـهود واقعـا
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Epicycles

یردایرهای سیارات را از روی دایرههای مجعول رسم کنند .چرا آنـان ذهـن خـود را بـا
اندیشۀ این دایرهها مشغول میکردند؟ چرا بحلمیوس آشکارا نگفت کـه سـیارۀ مشـتری
درواقع در مسیر گریزنده از مرکز به گرد زمین گردش میکنـد؟ چـرا حرکـت آن سـیاره
نباید بدانگونه باشد؟ چرا باید وانمود کرد که فقط دایرهها دخالت دارند؟
والتر استیس ،فیلسوف تجربهباور انگلیسی ،میگوید:
«ازلحاظ منحقی هنوز این امکان هست که نظریۀ بحلمیوس را مسلم انگاریم و همۀ واقعیات
مربوط به اخترشناسی و فیزیک را که تا به امروز شناخته شدهاند ،برمبنای آن تعلیل کنیم.
میتوان از این هم جلوتر رفت و گفت هیچ امر واقعی که بتوان در آینده مشاهده کرد ،هرگز
ممکن نیست که بهطورباورنکردنی با آن نظریه متناقض باشد .تنها مشکل این است که اگر ما
اکنون صحت نظریۀ بحلمیوس را مسلم میانگاشتیم ،مجبور بودیم که کل علم را ازجمله البته
قانون جاذبۀ نیوتن و قانون انیشتین را برای جور درآمدن با این فرضیه بازنویسی کنیم .این
روایت جدید از علم تقریبا بهنحوباورنکردنی بغرنج میشد و این امر بسیار اسباب زحمت
داشت"( ».استیس)811 :8718 ،

هنگامیکه فالسفۀ طبیعـی و علمـای نجـوم جهـان مسـیحیت بـا انتخـاب منظومـۀ
«فیزیکی» ارسحو یا منظومۀ «ریاضی» بحلمیوس روبهرو شدند ،نخست همیون یونانیـان
و مسلمانان پیش از خود در تردید و دودلی افتادند .سرانجام در پایـان قـرن سـیزدهم در
پاریس ،منظومۀ متحدالمرکز ارسـحو در پرتـو تجربـۀ عملـی از اعتبـار افتـاد و منظومـۀ
بحلمیوسی با پذیرش عام روبهرو شد .با درنظر گرفتن محصول اندیشۀ بعدی بحلمیوسی
و افالک خارج مرکز ،همیون کرههای صلب از عنصر پنجم کـه فلـکهـای تـدویر در
داخل هریک از آنها دوران میکند ،برای سازگار کردن این منظومه نجـومی بـا فیزیـک
تالشهایی کردند.
داللتهای اسطورهشناختی در کیهانشناسی فلسفی یونان
خدا و کیهان

زمین همینان بدونحرکت در میانۀ کیهان باقی ماند و خدا و کیهان پـس از پـذیرش
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میشد و ازاینرو ،بهنظر میرسد که منحیثالمجموع بهتر است به نظریۀ کپرنیک "باور
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منظومۀ بحلمیوسی ،همینان در نسبتی باقی ماندند که فلسفه برای جهـان ترسـیم کـرده
بود .بیش از شش قرن نبود که از پیـدایش فلسـفه در جهـان گذشـته بـود و آرامآرام بـا
فراگیری آیین مسیحیت ،رابحۀ خدا و کیهان پذیرای تعاریف جدیدتری میشد.
ارسحو دانشجویی را در سرشت انسان میدانست .انسان برای خوشبخت شدن باید
این سرشت نیکوی خویش را تربیت و وضعی فراهم کنـد تـا نیـروی نهفتـه در آن آزاد
شود .ارسحو سعادت را در دانشوری میجست .با چیره شدن کلیسـا و تفکـر کلیسـایی،
ســعادت در جــای دیگــری و چیــز دیگــری جســتوجو شــد .آگوســتین ،یکــی از
تأثیرگذارترین پدران کلیسا ،کنجکاوی نظری را در ردیف گناهان قرار داده بود .او معتقد
بود خیره شدن به آسمان و رصد ستارگان ،منجر به دوری از خدا و فراموش کردن وظیفۀ
اصلی این جهان میشود که بستن توشۀ آخرت است .این نظرگاه باعث شد تـا قـرنهـا
همینان منظومۀ بحلمیوسی و برخی اندیشههای ارسحو در رابحـه میـان خـدا ،انسـان و
جهان بر دوران قرون وسحا مستولی شود .البته منظومۀ بحلمیوسی خود اسـتعداد داشـت
که در آیین نوظهور مسیحیت پذیرفته شود و با الگویی ریاضی که حضور انسان و زمـین
را در مرکز توجهات آسمان و خدا توجیه میکرد ،کتاب مقدس نیز با آن همراه میشد و
بر این دیدگاه تأکید و حتی پافشاری رسمی میکرد.
حیات انسان و کیهان

با الگوی ریاضی از وضع زمین و آسمان ،بهگونهایکه همینان زمین با کمی تسامح
در مرکز توجه و گردش آسمان و نامیرایان قرار مـیگرفـت ،همینـان جایگـاه انسـان
همیون موجودی یگانه و تحت مراقبت و نظارت تثبیت میشد .البته بحلمیوس بـرای
سازگاری واقعیت بیرونی که با چشم مشاهده میشـد ،بـا روابـط هندسـی و ریاضـی
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کاملی که باید با حرکت دورانی به توجیه آسمان میپرداخت ،کانون جهان را از مرکـز
زمین جدا و با اندکی فاصله در نزدیکی زمین قرار داد .او هیچگاه تصور نمیکرد زمانی
فرامیرسد که این نقحه را کپرنیک به خورشید منتقل خواهد کـرد و در زمـان انـدکی
مرکز جهان ازدست خواهد رفت .منظومۀ بحلمیوسی گرچه سـدههـا در قـرون وسـحا

دوام آورد ،این آخرین نظرگاه انسانی بود که همینان انسانها را در مجـاورت کـانون
جهان ترسیم کرده بود.
انس انسان با کیهان و حیرت او

نظرگاه منظومۀ بحمیوسی به جهان ،ریاضی و هندسی و بهظاهر دربارۀ کیفیت جهـان
ساکت بود .عالمان برای محالعۀ کیفیت و مراتب میان زمین و آسمان ،به اندیشۀ افالطون،
ارسحو و نوافالطونیان رجوع میکردند؛ اما چهبسا بتوان گفت بحلمیوس اولین گامهـا را
برای ترسیم چشماندازی کمی از جهان و محو آهستهآهسته کیفیت جهان آ از کرده بود.
انسانها برای اولین بار از دو منظر به جهان مینگریستند ،کیفیـت عـالم را در باورهـای
فلسفی و مذهبی جستوجو میکردند و برای محالعۀ کمیت جهان ،منظومۀ بحلمیوسـی
را پیشرو داشتند .اگرچه بهدلیل همسویی اندیشۀ بحلمیوس با گفتههای کیفی فیلسوفان
و کتاب مقدس ،تفاوت این دو منظر بهچشم نمیآمد ،کسـی نمـیتوانسـت انکـار کنـد
و از حرکت دایرهای آسمان چشم بپوشد ،الگویی کمی از حرکـت آسـمان داده بـود .در
منظومۀ بحلمیوسی چه تفاوتی داشت که خدایی در جهان باشد یا نباشد؟ فضای خالی از
جوهر مکان انباشته باشد یا همیون کپرنیک قائل بـه فضـایی همگـون و خـالی شـود؟
بیتردید پیشبینیهای دقیقتر منظومۀ بحلمیوسی از حرکت اجـرام آسـمانی ،آسـمان را
بسیار بیشازپیش رام انسان کرده بود و با پیشبینـی وقـایع فلکـی ،حیـرت انسـان را از
آسمان کمتر و کمتر میشد.
گفتوشنود انسان با کیهان

منظومۀ بحلمیوسی همینان دربارۀ کیفیت عالم ساکت بود و در تمام قرون وسحا نیز
گفتوشنود انسان با جهان با تفاسیر متکلمان مسیحی از کتاب مقـدس رخ مـیداد .ایـن
سکوت رفتهرفته انتظار انسان را از شنیدن پاسخی از کیهان فروکاسته بود.
طول و عرض کیهان

منظومۀ بحلمیوسی دربارۀ اندازۀ هستی ،پیرو فلسفۀ یونـانی بـود و همینـان سـقف
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بحلمیوس با روش ریاضی و البته با این پیشفرض که نباید کمال جهان را خدشهدار کند
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آسمان را به زمین نزدیک احساس میکرد .باورهای مسـیحی نیـز ایـن نگـره را تقویـت
میکرد .خدا حضور فعال و جدی در زندگی روزمرۀ انسانها داشت .در بـاور مسـیحی،
خدا از آسمان بهصورت اقنوم پسر به زمین فـرود آمـده بـود و زمـین و آسـمان ارتبـاط
تنگاتنگی با یکدیگر داشتند .فلکهای آسمانی در رتبهبندیهایی آشکار ،محل فرشـتگان
و کروبیان بود و بهشت بر فراز آسمانها قرار داشـت .بـا حضـور فرشـتگان در آسـمان،
انسان همواره خود را تحت نظارۀ آنها مییافـت؛ گـویی اینهـا هـیچیـک بـا منظومـۀ
بحلمیوسی تعارض نداشت!
علم و تجربۀ زیسته

منظومۀ بحلمیوسی هرچهبیشتر با تجربۀ زیستی انسانها تحابق داشـت .دیگـر حتـی
حرکت رفتوبرگشت سیارههای سرگردان در مدار گردششان توجیـه شـده بـود .تنهـا
ل پیییدگی بسیار این منظومه بود که با بیش از  ۹۳فلک تدویر ،محاسبات ریاضی و
مشک ْ
جداول نجومی را پیییده کرده بود .بسیاری از پیشبینـیهـای ایـن منظومـه از حرکـت
آسمان ،با تجربه اثبات شده بود و کمتر کسی فکر میکرد که این منظومه راه را بـه خحـا
رفته باشد .امید بود که برخی ناهمسازیها نیـز بـهزودی رفـع و حقانیـت ایـن منظومـه
هرچهبیشتر اثبات شود .توجیه تجربۀ زیسته انسانها و انحباق همزمان آن بر نگـاه کیفـی
انسان به آسمان باعث شد منظومۀ بحلمیوسی (درازعمرترین نظرگاه نجومی) بـیش از ده
قرن بر اندیشۀ آدمیان حکومت کند.
جهان در کیهانشناسی علم جدید

(از نیکوالس کوزایی تا کپرنیک ،کپلر و گالیله)

نیکوالس کوزایی 0اولین فیلسوف بزرگ در آخرین سالهای قرون وسحاست که بـه
انکار جهان بسته برخاست و ازاینرو بیش از دیگران امتیاز یا اتهام قـول بـه بـیکرانگـی
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عالم را ازآن خویش ساخت .وی از بیانتهایی عـالم سـخنی نمیگفـت و هوشـیارانه از
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Nicholas of cusa

نسبت دادن این صفت به جهان پرهیز میکرد؛ زیرا «الحدی» و بیمنتهایی را اسم توقیفی
خداوند میانگاشت .کیهان نیکوالس کوزایی بینهایت نیست ،بلکه پایانناپدید است .او
پس از استدالل بر اینکه زمین نمیتواند مرکز عالم باشد ،میگوید:
«افزونبراین ،مرکز عالم را در بیرون زمین نیز نباید جستوجو کرد .نه زمین و نه هیچیک از
افالک کانونمند نیستند؛ چراکه کانون از همۀ نقاط پیرامونی به یک فاصله است؛ اما نمیتوان
روی سپهر یگانهای انگشت نهاده و آن را واقعی انگاشت و امکان هستی فلک دیگری در
فراسو را که بههمانمیزان واقعی است ،نادیده گرفت( ».کویره)21 :8713 ،

جهان مرکز ثابتی ندارد و نقحهای وجود ندارد که نتوان آن را مرکز جهان دانسـت.
بیتردید باال و پایین محلق وجود ندارد .زمین نه مرکز جهان است و نه پـایینتـرین و
پستترین قسمت جهان و نه خورشید جایگاه برجستهای دارد .احکـامی کـه در ایـن
موارد صادر میکنیم ،نسبیاند .در جهان هرچیزی و بنابراین زمین هم حرکت میکنـد
کوزایی که موحد خداباور است ،این کانون را در وجود خدا جستوجو میکند:
«اگر درپی کانونی هستید که بهراستی فاصلهاش از نقاط گوناگون یکی باشد ،آن را جز در
هستی خداوند نمییابید؛ زیرا تنها او یکسانی نامتنهای است و بهاینسبب ،خدای مهربان قلب
جهان هستی است .اوست کانون کرۀ خاک و عالم افالک و هرچه در او هست؛ درست
همانگونهکه محیط بیمنتها بر جملۀ کائنات عرشی و فرشی است( ».کویره)21 :8713 ،

کوزایی ناخواسته گام دیگری در تهی کردن آسمان از الوهیت برمیدارد و میگویـد:
«بااینهمــه ،حقیقــت آن اســت کــه تمــامی پــارههــای آســمان ناچــار از چــرخش و
سرگردانیاند( ».هتان)
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(کاپلستون.)211 :8711 ،

نیکوالس کوزایی ساختار رتبـی کیهـان ،مرکزیـت زمـین و جایگـاه پسـت آن را در
کیهانشناسی سنتی رد کرد .در کیهانشناسی او هیچکجا کـانون کمـال نیسـت تـا دیگـر
برعکس اجزای گونـاگون کیهـان بـا هسـتی
اجزای عالم تابع و زیردست او باشند ،بلکه
ْ
خود و تجلی گوهر طبع خویش ،در کمال کل سهیماند .پس از این دیدگاه ،کرۀ خاک نیز
بهاندازۀ خورشید و ثوابت از کمال بهرهور است؛ درحالیکه در جهانشناسی قرون وسحا
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جایگاه کانونی زمین پستترین نقحۀ گیتی را نشان میدهد و تنها دوزخ از زمین پستتر
است به آن نشان که دوزخ در مرکز زمین جا گرفته است.
کوتاه کردن دست زمین از کانوننشینی جهان و همنشین دیگر سیارهها دیدنش ،بنیاد
سامان سنتی جهان را به باد میداد ،ساختار رتبی آن را فرومیریخت و از دوگانگی کیفی
عالم علوی تغییرناپذیر و عالم سفلی کـه دسـتخوش کـون و فسـاد بـود ،نشـانی برجـا
کپرنیکی پیش نقـدهای ژرف نیکـوالس کـوزایی از مبـانی
نمینهاد .شاید چهرۀ انقالب
ْ
مابعدالحبیعی هیئت سنتی جلوۀ چندانی نداشته باشـد؛ امـا بهراسـتی آنیـه دسـتکم در

درازمدت مؤثر بوده است ،کار کپرنیک است؛ زیرا اولین بازتاب درخشش انقـالب او در
آینۀ اندیشه جز خیرگی چشم خ َرد و سردرگمی و شکآوری آدمی نبوده است (هتان.)52 :

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

حرکات حلقویسان سیارات را بسیار سادهتر از شیوۀ بحلمیوس تبیین کرد؛ فـرض ایـن
بود که سیارات گرد خورشید میچرخند .پس زمین نیز سیارهای است که دور خورشـید
میچرخد و البته اضافه بر این چرخش ،روزانـه هـم دور محـور خـودش مـیچرخـد.
کپرنیک اثبات کرد با در نظرداشتن چنین فرضی ،میتوان از بسیاری از فلکهای تـدویر
بحلمیوس صرفنظر و بدینترتیب محاسبات نجومی را بسیار سادهتر کرد.
همین سادگی بیشتر تنها وجهی است که نظـام کپرنیـک را برتـر از نظـام بحلمیـوس
میکند .نظام کپرنیک «صحیحتر» نیست ،فقط راحتتر است؛ زیرا سادهتر است .کپرنیک
واقعیت جدید منحصربهفردی دربارۀ عالم کشف نکرد .او دربـارۀ ماهیـت یـا حرکـات
اجرام آسمانی که قبال انجام نشده بود ،هیچ مشاهدهی جدیدی نکرد .برای نمونه ،سیاره
یا ستارۀ دنبالهدار جدیدی را مشاهده نکرد؛ بنابراین واقعیات جدیدی کشف نکرد ،بلکـه
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واقعیتهای شناختهشدۀ قبلی را جدید و سادهتر سامان داد .اینکه نظریۀ خورشیدمرکزی
صحیحتر نیست ،بلکه فقط راحتتر از نظریۀ زمینمرکزی است ،مستقیم از اصل نسبیت
حرکت بهدست میآید.

او همینان کیهان را کامل میداند .کپرنیک بیپرده میگوید:
«[ ]...کیهان کرهمانند است؛ زیرا این شکل بهسان یک کل کامل ،هیچ گوشۀ شکسته یا زاویهای
ندارد و کاملترین جسم تعلیمی است .دیگر دلیل آن ،اینکه جادارترین حجمها است که برای
دربر گرفتن و نگهداری اشیا مناسبترین است و بر ایندو میتوان نکتۀ کره بودن هر جزء
مجزا در جهان همیون مهر و ماه و جمله سیارهها را افزود( ».هتان)55 :

بنای کار از اول چنین نبود .هیچکس جابهجایی زمین را از کـانون گیتـی مایـۀ پسـتی
رتبهاش نمیانگاشت؛ درست برعکس ،هم نیکوالس کوزایی از همنشینی زمین با اختران
شکوهمند خوشنود بود و هم جوردانو برونو ،چونان زنـدانیای کـه فـروریختن دیـوار
زندان را مینگرد ،با شوری آتشین ندای رخنه در دیوارۀ افالکی سر مـیداد کـه سـالهـا
آدمی را از پهنۀ باز فضا و گنجینههای پایانناپذیر آن کیهان بیکرانه ،سرمدی و همیشه در
تغییر بازداشتهاند.
میسراید:
«فلسفۀ طبیعی نوین همه را به شک و حیرت درافکنده و عنصر ناری را از عالم بیرون کرده
است .آدمی سررشتۀ مهار مهر و قرار زمین را گم کرده است و نمیداند به کدام سو برای
یافتنشان رو کند .او آواره در آسمانها ،ندا سر میدهد که خانه و خانمان خویش را درباخته
است .زمانی پیشازاین ،در نقش اجرام علوی و سپهر ثوابت ،هزاران راز خوانده بود؛ اما اینک
کاخ دانایی او ویران شده و آنیه را از سامان و قرار جهان و پیوند خود با آن بازشناخته بود،
ازدست داده و زاد و توشۀ معرفتش بهیغما رفته است)Donne, 1923: 202( ».

پس از کپرنیک ،کپلر نه مشاهدهگری چیرهدسـت ،بلکـه نظریـهپـرداز بزرگـی بـود.
مشاهدات تیکو براهه را بهکار گرفت .کشف بزرگ او این بود که سـیارات در مـدارهای
بیضوی حرکت میکنند ،نه در مدارهای دایرهای .وی سه قانون دربارۀ حرکـت سـیارات
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. John Donne
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جان دان 0،شاعر مشهور ،اندکی پس از کپرنیک ،دربارۀ وضـع جدیـد کیهـان چنـین
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وضع کرد .قانون اول این بود که سـیارات در مـدارهای بیضـوی حرکـت مـیکننـد کـه
خورشید در یک کانون آنها واقع اسـت و کـانون دیگـر خـالی اسـت .قـانون دوم کـه
میگوید هر سیاره در زمانهای مساوی ،نواحی یکسـانی را در آسـمان تحـت پوشـش
حرکتی خود قرار میدهد ،فرمولی ریاضی پدید آورد که سرعت هر سیارهای را در نقحـۀ
معینی از مدارش با فاصلهاش از خورشید در همان نقحه بههم مرتبط میکرد .قانون سوم
میگفت مجذور زمان گردش سـیاره در مـدارش متناسـب اسـت بـا مکعـب میـانگین
فاصلهاش از خورشید .با این سه قانون میتوان وضع هر سیاره را در آسمان در هر زمـان
بدون توسل به نظریۀ افالک تدویر پـیشبینـی کـرد .جـایگزینی مـدارهای دایـرهای بـا
مدارهای بیضوی ،کپلر را قادر ساخت تا از شر افالک تدویری که هنوز در اخترشناسـی
کپرنیک باقیمانده بود ،رهایی یابد .بهاینترتیب ،وی سادهسازی نظریۀ نجومی را تکمیل
کرد که با کپرنیک آ از شده بود.
کار کپلر ازاینحیث انقالبی است که وی سرانجام هیبت باورهایی را فروریخت که
دایرهها را شکل کامل میدانستند؛ افزونبراین ،اهمیـت کـار او بـا یکـی از خصـایص
برجسته ای که براساس آن علم نوین از علم قرون وسحایی و یونانی متمـایز بودنـد بـا
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
بیرونی است.
کپلر معتقد بود:
«پابهپای این اندیشهورزیها ،گونهای راز یا ترس پنهانی که نمیدانم چیست ،در رگ جان ما
روان است .آدم اینجا تنهاست .تنها و سرگشته در وسعت بیپایانی که دربارهاش میگویند
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نشان هیچ کانون و کرانهای و ازاینروی ،هیچ جایگاه معینی را از او نمیتوان پرسید( ».کویره،
)35 :8713

همزمان با نظریهپردازیهای گشایندۀ کپلر ،گالیله اولین تلسکوپ نجومی را سـاخت
و با چرخاندن عدسی آن بهسوی ماه کشف کرد که این کرۀ آسمانی ،جسم کروی کامـل

نیست ،بلکه براثر کوهها و درهها ،چینخوردگیهایی دارد .این کشف بهمنزلۀ فروریختن
پیکرۀ نگرش قرونوسحایی به جهان بود؛ زیرا همواره تصور میکردند که اجرام آسمانی
باید کرههای کاملی باشند؛ بههماندلیلی که مدارهای آنهـا نیـز بایـد دایرههـای کـاملی
باشند؛ کره تنها شکل فضایی بینقص بود .وجود کوهها و درهها در کره ماه این احتمال را
نیز تقویت میکرد که ماه از مواد کثیف و زمختی مانند مواد زمین تشـکیل یافتـه اسـت؛
درحالیکه نظریۀ قرون وسحا این بود که فقط زمین است کـه از مـواد کثیـف و زمخـت
ساخته شده است و چون اجرام آسمانی به ساحت الهی نزدیکترنـد ،از جـوهر لحیـف
نیمهالهی خاصی تشکیل یافتهاند.
گالیله در نامهای مینویسد:
«آنیه شور و شوق مرا از حد بهدر برده و مرا به درمیان نهادن این نکتهها با اخترشناسان و
فیلسوفان میخواند ،این است که بر رواق آسمان چهار سیاره یافتهایم که تا پیشازاین بر هیچ
ناهید بهدور خورشید دوران میکنند و هرچند گاهی در پیشرو و زمانی در پسسر او دیده
میشوند؛ اما هیچگاه بیش از اندازۀ معینی از او فاصله نمیگیرند( ».هتان 818 :و )812

این کشف طوفانی بهراه انداخت؛ زیرا القا میکـرد زمـین بـا قمـرش بـهاحتمالقوی
میتواند سیارهای باشد که مانند مشتری درحـالگردش دور خورشـید اسـت؛ ازایـنرو،
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
دستگاه دینی مسیحیت ،چنین تفسیر کرد که این اقمار با چشم یرمسلح نادیدنی هستند
تفسـیر تقابـل بنیـادین
و درنتیجه ممکن نیست وجود داشته باشند (اسوتیس .)814 :8718 ،این
ْ
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آدمی چهره ننمودهاند .اینان بهگرد برخی اجرام سترگ فلکی میگردند؛ همانگونه که تیر و

نگرش قرونوسحایی و نگرش نوین را کامال آشکار میکند؛ زیرا مبتنـی بـر ایـن قضـیه
است که چیزی که بهدرد کاری نخورد ،نمیتواند وجود داشـته باشـد و در یـک جملـه،
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فرضیۀ مربوط به خصیصه ایتشناسانه گیتی را بیان میکند.
استیون شیپین 0،یکی از تاریخنگاران علم دانشگاه هاروارد ،باطن واقعهای را که طـی
آن نخستین بار عل ْم تصویر بیابان را از هستی پـیش چشـم مـا گذاشـت ،چنـین روایـت
میکند:
«زمانی بین اواخر  ۱۱۱۳و اواسط  ۱۱۱۱م .ریاضیدان و طبیعیدان ایتالیایی ،گالیلو گالیله
( 8415و  )8158تلسکوپی را که تازه اختراع کرده بود ،بهسوی خورشید نشانه رفت و لکههای
تاریکی را (ظاهرا روی سحح آن) مشاهده کرد [ ]...درحالیکه سایر رصدگران آن عصر گمان
میکردند این لکهها سیارات کوچکی هستند که با فاصلۀ چشمگیری گرد خورشید
میچرخند ،گالیله براساس محاسباتی در نورشناسی ریاضیاتی محمئن بود که آنها "هرگز از
سحح خورشید فاصله ندارند ،بلکه به آن چسبیدهاند یا با فاصلۀ محلقا نامحسوس از آن جدا
شدهاند" .این نه مشاهدۀ لکههای خورشیدی بهدست گالیله ،بلکه تفسیر خا

او از آن لکهها

بود که عمدتا تحدی خحیری علیه عمارت فلسفۀ طبیعی سنتی بود [ ]...عقاید گالیله دربارۀ
لکههای خورشیدی [ ]...تمایز ارسحویی بنیادین میان فیزیک آسمان و زمین را عمیقا
مخدوش کرد [ ]...در چهارچوب نگرش مرسوم ،خورشید بههیچوجه نمیتوانست لکه یا
نقصی داشته باشد .محابق استداللی پیشین ،از این عقیدۀ سنتی که خورشید بهنحو معصومانه و
تغییرناپذیری کامل است ،نتیجه میگرفتند که آن لکهها نمیتوانند روی سحح خورشید باشند
[ ...درعوض گالیله معتقد بود] از این واقعیت که لکهها روی سحح خورشیدند [ ]...باید نتیجه
بگیریم که ممکن است در آسمانها هم بهاندازۀ زمین نقص باشد)Shapin, 1996: 15-17( ».

1

بلومنبرگ ،فیلسوف معاصر آلمانی ،در کتاب پیدایش جهان کپرنیکی نشان میدهد که
چگونه پس از کپرنیک ،سه بینش با قـدرت روزافزونـی سـیحره یافـت )۱ :بینشـی کـه
میگوید جهان را نمیتوان اندازهگیری کرد که مبین ناچیز بودن انسان درکـل اسـت؛ )۱
ـــــــــــــــــــــــــــ
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 .2برای اطالع دقیق از تفسیر گالیله درمورد لکههای خورشیدی رجوع کنید به:
Drake, Stillman, (1957). Discoveries And Opinions Of Galileo. Newyork: Anchor Books.

صامت بودن عالم ،بهاینمعناکه عال ْم دیگر حامل پیام نیست و خالق را ستایش نمیکنـد؛
 )۰بیاعتایی عالم به انسانی که دچار اضحرار است و نیازهایی دارد (مأس.)58 :8711 ،
عالم علمی شده برآمده از هیدروژن و هلیوم ،فقط صحراهای آسـمان را در معـرض
دید ما قرار میدهد و دیگر نشانی از آن گنبد مینا ندارد که محصور دست خداوند باشـد؛
بدینترتیب عالم بیحد ،صامت و بیمالحظه برآمده از هیدروژن و هلیوم موجـب ایـن
گمان میشود که چنین عالمی بنیان ،ایت و ارزش ندارد و عقلی بـر آن حـاکم نیسـت؛
زیرا ازاساس نمیتوان تصور کرد عال ْم حامل مراقبت الهی بوده و از ناحیه مشـیت الهـی
هدایت شده باشد .این عالم به بیبنیادترین چیز موجود در عالم مبدل میشـود کـه حـد
نهایی بیبنیادبودنش ،بیانی از امکان محـض آن اسـت .بلـومنبرگ از چنـین عـالمی بـه
«محلقالعنانی واقعیت» تعبیر میکند (.)Blumenberg, 1985: 41
داللتهای اسطورهشناختی در کیهانشناسی علم نوین (از نیکوالس کوزایی تا کپرنیک ،کپلر و گالیله)

کپرنیک با فرض همگونی و همسانی فضا در تمام جهات ،سلسلهمراتب عـالم را در
تفکر یونانی و مسیحی فروریخت .با ویرانی سلسلهمراتب طـولی کیهـان ،تمـام هسـتی
همسان و تخت شد .در این کیهان تخت ،فقط انسانهای همقد و هماندازهاند که صاحب
شعور و ادراکاند .در انبوه انسانهای پراکنده در زمین ،نه خدایی یافـت مـیشـود و نـه
میتوان دربارۀ وجود یا عدم او رأیی داد؛ زیرا در کیهان جدید پدیدارشده فراروی آدمی،
جایگاهی برای نامیرایان و در رأس آنها خدا وجود ندارد .کیهان عرصۀ صافی اسـت از
تختهسنگهای سرگردان همیون زمین که نسبت به یکدیگر کامال البشـرط ،بـیقیـد و
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خدا و کیهان

بیشعورند .اجرام آسمانی چون ماه ،چهرهای کامال طبیعی و درههای بسـیاری دارنـد یـا
چون خورشید لکههای سیاه دارند! هیچ عرصهای از ضعف ،تغییر و میرایی خالی نیست
و در گیتی نامیرندهای تصور نمیشود ،چه برسد به اینکه خدایی بر کرانۀ کیهـان ایسـتاده
باشد و بخواهد عالم را تدبیر کند .کیهان مجموعۀ بیسامانی از تختهسنگهای سرگردان
است که برای آن انتهایی متصور نیست .همانگونهکه جستوجوی خدا در میان کوهها و
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دشتهای زمینی بینتیجه است ،جستوجوی خدا در این کیهان بنناپدید کامال بیهـوده
است .انسان در کیهان تنهاست و خدایی در این عرصه پنداشته نمیشود.
حیات انسان و کیهان

کیهان که در علم جدید به بیابانی فراخ و مغاک بدل شده است ،جز انبوهی از عناصر
و بخورات چیزی در خود ندارد و هرگز یاری آن را ندارد که با موجود باشعور و زندهای
چون انسان ارتباط برقرار کند .وقتی کیهان بنناپدید اسـت و مرکـزی بـرای آن متصـور
نیست .هرجا «من» هستم ،همان جا «کـانون جهـان» اسـت .انسـان اسـت کـه هرگونـه
خواست ،میتواند جهان را تصور کند و بر آن حکم براند؛ زیرا او هماوردی ندارد .جهان
تاحدتوان از این الشه نامحترم تمحع کند.
بهسان مرداری است که انسان باید ه
انس انسان با کیهان و حیرت او

با نگرشی که از نیکوالس کوزایی آ از شد و در انقالب کپرنیکی به اوج خود رسـید
و همینان ادامه دارد ،کیهان خالی از معنا و شعور تصور میشود .هیچ چشمی از آسـمان
باالی سر ،نظارهگر انسان نیست .هیچ جرم آسمانی درقبال جرم دیگر مسئولیتی اخالقـی
ندارد یا از آن جرم اصال آگاه نیست .هـرآن ممکـن اسـت سـنگی آسـمانی در حرکـت
سرگردان خود با زمین برخورد و زندگی انسانی را از بیخوبن نابود کند.
انسان که خود را آگاه و باشعور میدانـد ،همـواره در قفـس تنهـایی خـویش بـاقی
میماند .او سرگردان و ناامیـد هرچهبیشـتر بـهدنبال شـعور و معنـا در کیهـان میگـردد،
دستخالیتر بازمیگردد و تنهایی مانگیزش سرنوشت تراژیکی است که علـم جدیـد
آن را برایش رقم زده است؛ تبعید ابدی به زمینی که هیچ آسمانی ،حامی یا حتی دشـمن
او نیست .علم جدید با نگرش فناورانه درپی تسخیر تختهسنگهـای دیگـر اسـت و در
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نگاه سوداگرانهاش همۀ کیهان بهسان منابع ثروت و قدرت بیشـتر اسـت .در نبـود هـیچ
شعور کیهانی و آسمانی ،انسان به درون خویش پناه میبرد و مرکز جهان از مرکـز زمـین
به مرکز نفس انسانی منتقل میشود .هرکس بـهتنهایی مرکـز جهـان اسـت و فردگرایـی
درخودفروبستهای سرنوشت مانگیـز انسـان را رقـم زده اسـت .هـر حیرتـی بـهکمک

تلسکوپهای بزرگ و ابزاردقیق دستساز انسان هماکنون به زیر آورده میشود .یا لبـۀ
بر آن در آینده وعده داده میشود؛ بااینهمه ،انسان سرخوش و شادمان نیست؛ زیرا لبه
بر مرگ و زمان همیون آرزویی دستنیافتنی ،بازهم او را در دستۀ میرنـدگان قـرار داده
است؛ حالآنکه برخالف دیدگاههای پیشین ،در علم جدید هیچ راهـی بـرای صـعود او
بهسوی نامیرایان وجود ندارد؛ اصال نامیرایی در کیهـان وجـود نـدارد تـا او حـرکتش را
بهسوی آن آ از کند.
گفتوشنود انسان و کیهان

جهان از کیفیت خویش خالی و به کمیت محض فروکاسته شده است .انسان ،موجود
کیفی و صاحب شعور ،خود را در این زیستجهـان تنهـا و ریـب مـییابـد کـه بـرای
ابتداییترین نیازش ،برای طلـب بـودن و مانـایی ،هـیچ پاسـخی را از هسـتی دریافـت
نمیکند .جهان صامت است و پس از سالها گوش انسـان نیـز ازکـار افتـاده اسـت .در
جان انسان دیگر قوهای به نام شنوایی ندارد .نحق انسان بیشازپـیش بـاز شـده اسـت و
همیون عصر اسحوره ،به نامگذاری کائنات ،اینبار اما مسخرشده ،بلکه به نیت تسخیر و
تبدیل آنها به ابزار خویش سخت مشغول است ،افل از اینکه این فرجامین تالش او نیز
وی را مسخر آسـمان کـرده اسـت .فاصـله گـرفتن از زنـدگی فناورانـه بـههمانانـدازه
طاقتفرسا و گریزناپذیر شده است که انسان اسحورهای هیچ راه فراری از دست ایـزدان
و خدایان اساطیری نداشت.
برخالف دوران پیشین کیهان ،که سلسلهمراتبی منظم در جهان برقـرار بـود ،ایـنبـار
سلسلهمراتبی از حواس آدمی ،فلک هفتم را هم درمینوردد .او امتـداد چشـمانش را تـا
عمق آسمان میگستراند ،صدایش بهکمک ابزارهای گوناگون تمام بیابانهـای هسـتی را
درمینوردد و گوشش قرار است کوچکترین صدایی را از آن سوی گیتی بشنود؛ اما این
فربگی نشاط او را گرفتـه اسـت و سـنگینی حیـات
انسان فربه همینان ناآرام است .این
ْ

بیمعنا در مغاک هستی ،او را زمینگیر کرده است .انسانمعنادار هیچ مونس و همدمی را
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سکوت حیرتانگیز بیابانهای هستی ،گوش انسانها نیز دچار دگردیسی شـده اسـت و
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در این دشت بیپایان نمییابد و همینان بیقرار ،تشنۀ حضور معنا در هستی است.
طول و عرض کیهان

جدید انتهایی برای جهان تصور نمیکنـد .کیهـان چنـان بـزرگ اسـت و بـه
نگرش
ْ
حرکت انبساطی خود ادامه میدهد که کهکشان راه شیری و درپی آن منظومۀ شمسـی و
درنهایت ،زمین ما به هیچ میماند .انسان با انبساط کیهان ،هرروز شأن کمتر و محوتـری
در هستی مییابد که بهراستی در عظمت بینهایت کیهان ،ناپدید و هیچ است .انسان کـه
روزی در مرکز جهان قرار داشت ،بیخانه شده است .سقف آسمان فروریختـه و فاصـلۀ
اجرام آسمانی از یکدیگر و از زمین چنان زیاد که حتی خیال انسان هم برای آن مصـداق
و حدی را نمیتواند تصور کند .بیکرانگی فضا و ناچیزی زمین و انسان ،باعـث تنهـایی
بیشتر انسان بر سیارۀ زمین شده است .فاصلۀ ورای تصور آسمان و اجرامش از زمین ،او
را بیشازپیش تنها و حقیر کرده است.
علم و تجربۀ زیسته

انسان در علم جدید ،بیش از هرچیز بر ابزارهای فناورانه متکی اسـت .بـدون چشـم
مسلح نمیتوان بهدرستی آسمان پرستاره را رصد کرد؛ اما با ابزار حتی میتوان گـامهـای
آدمی را بلندتر از هر زمانی کرد و بـر تختهسـنگ سـرگردانی بـه نـام مـاه پـا گذاشـت؛
تختهسنگی که زمانی ایزدی دوستداشتنی برای زمینیان بود و چه بسیار انسانها که با او
رازونیاز کرده بودند؛ اما اکنون به تختهسنگ زمختی تبدیل شده است .تجربۀ زیسته ما آن
را چرا ی نورانی در آسمان شب میبیند که زیباییبخش کیهان اسـت؛ امـا علـم جدیـد
میگوید آن نیز جز تختهسنگی بیهدف و روان در فضا ،شأن و حقیقتـی نـدارد .تجربـۀ
زیسته ستارگان را نزدیک و بر سقف آسمان مییابد؛ اما علم جدید میگوید نه از سـقف
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آسمان خبری است و نه از ستارگان نزدیک باالی سر؛ چهبسا بسـیاری از ایـن سـتارگان
تاکنون نابود شده باشند و ما فقط تصویری را از گذشتۀ آنها میبینیم.
زمین ،زیستگاه ما آدمیان ،بیش از همه زمانها ،بیارزش تصویر مـیشـود و هـزاران
سیاره و ستارۀ بزرگتر از آن در گیتی کشف و نامگذاری شـدهانـد .هرچـه فاصـلههـای

زمینی بهکمک اتومبیل ،هواپیما ،رسانهها و اینترنت کوتـاه شـده و زمـین بـه دهکـدهای
جهانی بدل شده است ،علم جدید میگوید ستارگان و کهکشانهـای نشسـته در کیهـان
بیش از هر زمان دیگری از ما فاصله گرفتهاند و دور از دسترساند؛ فاصلههایی که حتـی
محاسبۀ آنها نیز با ابزار انجام شده است ،نه ذهن انسـان .علـم جدیـد بیشـتر و بیشـتر
برمبنای ریاضیات بنا شده و هویتی کمی به کیهان داده است؛ چنانکه هرگز نباید انتظـار
داشت هیچ خدایی ازپَس چیزی به ما سالم کند!
اتین ژیلسون این وضع را چنین ترسیم میکند:
«عالمی که خدای مسیحی را ازدست داده است ،تنها به عالمی مینماید که هنوز او را نیافته
بود .عالم جدید ما درست همیون عالم طالس و افالطون "پر از خدایان" است؛ خدایانی
همیون "تحول کور"" ،اصالح یا تکامل نژاد روشنبین" و "پیشرفت خیرخواه" و دیگر
خدایانی که ذکر نامشان صالح نیست .چرا بیجهت عواطف کسانی را که امروزه آنها را
چون مذهبی میدانند ،جریحهدار سازیم؟ اینک فهم این نکته برای ما حائزاهمیت است که
است؛ مگراینکه با عزم جزم برآن شود که از تسخیر این مفاهیم مخدر که اثرشان در زندگی
جدید کمکم موحش میشود ،خالصی یابد .میلیونها نفر انسان در وضعیت قححی و
خونریزی در شُ رف مرگ هستند؛ چون دو یا سه مورد از این امور انتزاعی شبهعلمی یا
شبهاجتماعی که به مقام الوهیت رسیدهاند ،با یکدیگر به نزاع برخاستهاند؛ چه هرگاه خدایان با
یکدیگر بجنگند ،انسانها باید بمیرند( ».ژیلسون 841 :8711 ،و )848
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محالعۀ ژرف دربارۀ تحوالت تاریخی اندیشۀ آدمـی از دوران باسـتان تـا دوران علـم
جدید ،بسیاری از داللتهای ناآشکار علم جدید را برای انسان معاصر بهتصویر میکشد.
سیر تحول رابحۀ انسان و کیهان ،بیانگر تالش نافرجام انسـان خودمـدار بـرای لبـه بـر
فهمیدن و دانستن راز کیهان و تسخیر کردن آسمان است .بلـومنبرگ ،فیلسـوف آلمـانی،
تالش انسان را در همه دورهها ،برای فرار از واقعیت ناموزون و بیشکل جهان میداند تا
با نامگذاری کیهان با اسحوره ،فلسفه ،هنر و علم ،جهان را به زیستجهان بدل کنـد؛ امـا
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بشر بیشازپیش محکوم به زندگی در افسون اساطیر علمی ،اجتماعی و سیاسی جدید شده
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این سخن او پیشفرض نادرستی دارد .از نگاه بلومنبرگ ،حقیقت هستی جز بـینظمـی،
ناموزونی ،بیشکلی و بیمعنایی نیست؛ ازاینرو انسانمعنادار درپی اهلی کردن جهـان و
فرار از مواجهه با این واقعیت آزاردهنده با رویآوردن بـه اسـحوره ،هنـر و علـم اسـت.
بلومنبرگ پُربیراه نمیگوید؛ زیرا آنیه او مدعی است ،همـان تصـویری اسـت کـه علـم
جدید از کیهان برای ما ترسیم کرده است.
دین منفی نگـاه میکنـد و آن را نیـز یکـی از راههـای فـرار از
ازاینرو بلومنبرگ به ْ
واقعیت بیمعنای هستی میداند .در برابر چنین نگرشهایی میتوان جهانشناسی ادیـان
ابراهیمی ،به ویژه دین زنده و بانشاطی چون اسالم را پذیرفت .آیا نمیتوان آنیه را ادیان
ابراهیمی از کیهان ترسیم میکنند ،واقعیت هسـتی دانسـت و تـالش کـرد تـا شـناخت
متناسبی این جهانبینی از عالم بهدست آورد؟
گفتیم که چگونه باورهای فیزیکی و کیهانشناختی بر رابحۀ انسان ،خدا و کیهـان اثـر
میگذارند و فرهنگ ،زیست و سرانجام انسانها را خواسته و ناخواسته تغییر مـیدهنـد.
نمیتوان گزارهای را در تاریخ علم پیدا کرد که فار از القائات و تأثیرات متافیزیکی باشد
و گونهای نگاه به انسان و کیهان در آن نهفته نباشـد .همینـین همیشـه نتـایج و تبعـات
نظریات علمی ،تابع اعتقادات متافیزیکی یا عقاید دینی این نظریهپردازان نیست؛ چنانکه
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
فراهم شود.
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