
 

  
  
  
  
  
  
  

  ريات مربوط به آن امكان بعد پنجم و نظ
 )فلسفي-بررسي و سنجش علمي(

  ∗صدر الدين طاهريسيد 

  **حسين كلباسي اشتري
  ***پورفرداميرحسين بانكي

  چكيده
اين مقاله با بررسي نظريات مختلف ابعاد در رياضي و فيزيك، امكان وجود بعدي سواي 

ر از محـدوديت  حـل عبـو  فلسفي ثابت كرده و بـه ارائـه راه   يهاابعاد رايج را با استدالل
تر پرداخته است و به طور ويژه با داليل و شـواهد مختلـف،   ذهني براي درك ابعاد فراخ

بـه عنـوان بعـد پـنجم جهـان معرفـي       را  )macromic( »ماكروميـك «يا » انبساط«بعد 
 »مقيـاس «اين بعد مربوط به ميزان بزرگي يا كوچكي شيء است و بستگي بـه   .كند مي

)scale( قع، تفاوت اشـياء از لحـاظ نگـاه ماكروسـكوپيك    در وا. آن دارد )macroscopic(  و
كه بشر از ديرباز با آن آشنا بوده است، مربوط به اين بعد  )microscopic( ميكروسكوپيك

توانـد در عرصـه مسـائل    نتايج برخاسته از فرض ابعاد بيش از سه بعد مـي . از ماده است
ها تأثيرگذار باشد كه به بـيش از چهـل   مرتبط با آن در ديگر حوزه يهافلسفي و عرصه
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  مقدمه

بحث بعد و امتداد از مباحث نظري است كه در رشد علمي جديد نه تنها منسوخ نشده است، بلكه بـا  
شـود،  مكان و زمان در مباحث فكري جديد، بحث بعد نيز كه به اين دو مربوط مـي  جدي شدن مباحث

 - هـا و نيـز تنـاهي و عـدم تنـاهي آن     –مبحث ابعـاد جهـان   . تازگي و پويايي ديگري پيدا كرده است
كاوش فلسفي جديد در مورد ابعاد عالم مي. شاخص تحوالت علمي در اوايل و اواخر قرن گذشته است

انـد، و  هاي سريع علم به وجـود آمـده  يهايي باشد كه در پس پيشرواي معضالت و تناقضگشتواند راه
شناسي، فيزيك و مابعدالطبيعـه را حـل   شناسي و فراروانهاي كوانتوم و نسبيت، روانبخشي از تعارض

  .نمايد
رسـد وقـت   به نظر مي. اي است و هم مددرساننده به آنرشتهمباحث مياناز طرفي، بحث ابعاد هم جزو

ها و بعـد طـرح مباحـث    علم جديد و تسلط بر آن يهاآن رسيده باشد كه فالسفه با اهميت دادن به يافته
نفوذ  يهاحلاز جمله راه. ها، فلسفه را به منزلت در خور خويش برسانندمتقن مابعدالطبيعه در تناسب با آن

البتـه بايـد دانسـت ابعـاد عـالم      . الم باشـد تواند جستجو در موضوع بعد و ابعاد عشناسي نوين ميبه جهان
با آنكه رياضيات در زمينة ابعاد خود را جلوتر از علوم ديگر قرار داده است، تعريف «. فلسفي است يامسئله

واقعيـت ايـن اسـت كـه رياضـيات ابعـاد مكـان را درك        ... سه بعدي بودن با روش رياضي ناممكن است
ها نظر دهـد؛ چـرا   تواند در اين زمينهيق اولي، فيزيك نيز نميبه طر). 81،ص1370اوسپنسكي،(» كند نمي

داند و ثانياً ابزار فيزيك حـس و تجربـه اسـت و    كه اوالً فيزيك در اين مسائل خود را وامدار رياضيات مي
تـر بـه  شوند؛ به خصوص آنكه ابعاد اضـافه تواند ابعادي را تشخيص دهد كه در تجربه نمايان ميفقط مي

  . راحتي در دام حس قرار نگيرندت ذهن و حسيات چه بسا بهخاطر خاصي
آنچه مسلم است اظهارنظر در مورد ساختار كلي جهان و مفاهيم عام اوليه مربوط به فلسفه است و بـه  
طور خاص بحث بعد و امتداد از مباحث قديمي فلسفه است كه در تقسيم جوهر بـه مـادي و غيرمـادي و    

نه تنها در فلسفة قديم، بلكه در فلسفة جديد نيز اين بحـث بعـد   . شوده ميتعريف جوهر مادي به آن توج
دانست و امتداد را تنهـا وصـف واقعـي    مورد تأكيد قرار داشت، به نحوي كه دكارت ماهيت ماده را بعد مي

را دانست و امتـداد  گرفت، بلكه آن را اصل و مبناي بعد مينيتس ماده را بعد نمياليب. كردماده تلقي مي
  . كانت نيز بعد را متعلق به شهود محض و پيشين تلقي كرد. شمردتكرار و تجديد جوهر برمي

شود و بنابراين، چندبعدي بودن جهان يك مسئله فلسفي است و زير مجموعة فلسفة طبيعي مطرح مي
ـ   يهاها و نگرشاش در استداللمانند خيلي از مسائل فلسفة طبيعي، يك پايه ه آن بـر  فلسفي و يـك پاي

توانند تغييـر كننـد،   علمي مي يهاحسي بر اثر پيشرفت يهااز آنجا كه يافته. حسي مبتني است يهايافته
تحليل مسائل فلسفي در عرصه طبيعي نياز مبرم دارد به شناخت تحوالت علمي و نظريات مطرح در ايـن  

است نظريـات رياضـي و فيزيكـي در    براي آنكه بتوان تحليل درستي از ابعاد جهان ارائه داد، الزم . عرصه
  . شودزمينة ابعاد مرور شوند كه در اين مقاله به آن پرداخته مي
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  تبيين مسئله. 1

انـد و حتـي   اهل فلسفه، در برخورد اوليه با جهان طبيعت، معموالً سه بعد در سه جهت براي آن قائل شده
توان در آن ابعاد سه گانه طول، عـرض  جوهري است كه مي«: اندجسم طبيعي را بر اين اساس تعريف كرده

- 265، ص 1369كنـدي،  ( » جسم تعليمي نيز كم متصلي است كه ابعاد سـه گانـه دارد  . و عمق فرض كرد
  .)218- 217، ص 1384مانكديم،  ؛12- 10، ص 5، ج 1337صدرالدين، ؛ 28، ص 1369ابن رشد،  ؛266

تقويـت گرديـد    ييهايان نرفت و حتي در دورهالي مباحث از مبا اين حال، بحث امكان بعد چهارم البه
كه صدرا بنابر نتايجي كه از حركت جوهري خود به دست آورد، زمان را بعد چهارم اجسـام دانسـت؛   تا آن

؛ و طبيعتـاً  )80، ص3،ج 1337صدرالدين، (گانه ثابت، بعدي گذرا و سيال است بعدي كه برخالف ابعاد سه
  . تاجسام را در چهار بعد در نظر گرف

از آغاز نيمه دوم قرن نوزدهم، بحث بعد چهارم ميـان فالسـفه، فيزيكـدانان و رياضـيدانان غـرب رواج      
كـه در  اطالق شد تا اين زمانيافت و در اواخر قرن نوزدهم، سرانجام بعد چهارم به عنوان صفت به پديدة 

ة علـم درآورد و سـپس بـا    اي علمي و رياضي بـه جامـ  ، اينشتين آن را به گونه)1905(ل قرن بيستم ياوا
در ايـن زمينـه، رياضـيات نيـز      .تر و رساتر مقبول محافل و دنياي نوآوري گشتهاي رياضي كاملمعادله

با طرح بعد زمان، تا حدودي مباحث ابعاد . دست آوردورود پيدا كرد و امكان رياضي ابعاد وجود بيشتر را به
  .اندي از مباحث هنوز به قوت خود باقيالشعاع بعد زمان شدند؛ اما بسيارتر تحتاضافه

آيا به غير از سه بعد مكـاني و يـك بعـد زمـاني،     : اين مقاله به دنبال پاسخ دادن به اين سؤال است كه
هـا، چـه نتـايجي را در مباحـث فلسـفي،      امكان ابعاد بيشتر در جهان وجود دارد يا خير؟ و فرض وجود آن

  آورد؟علمي و الهياتي به بار مي

  بعدي در تحليل جهاناتواني نظام سهن. 2 

وجـه بـراي دانشـمندان     اند كه به هيچهايي ايجاد شدهها يا ناسازگاريبستدر سير پيشرفت دانش، بن
  : شودها اشاره ميموجه نيستند؛ در اينجا به بعضي از آن

كه داشـته  اين دو شاخه فيزيك جديد با تمام دستاوردهايي :تعارض نسبيت با مكانيك كوانتومي -
اين كـه  «. توان از اين تعارض خارج شدفعلي نمي يهافرضاند، در موارد زياد با هم ناسازگارند و با پيش

معاصر  اند، يكي از معماهاي بزرگ فيزيكناپذير ماندهتاكنون اين دو چارچوب نظري فراگير فيزيك آشتي
  .)1408، ص1381ريگدن،(» است
عليت از دور توجيه فلسفي ندارد، ولي بعضي مشـاهدات خبـر از چنـين    با آنكه  :تأثير عليت از دور -
شان به فيزيك از آن بهره بردند؛ هـر چنـد از   گرانهدارند و لذا امثال نيوتن به خاطر رهيافت عمل ياواقعه

بـا  . در فلسفه، شرط عليت طبيعي تماس بين علت و معلول اسـت . دانستندلحاظ فلسفي آن را موهوم مي
. اثر از لحاظ هر يك از سه بعد با مؤثر تماسي ندارد، ولي چه بسا از بعد ديگري در تمـاس باشـد  آنكه آن 

 .پس بدون آنكه بخواهيم به تأثير عليت از دور قائل شويم، توجيه مادي براي آن باشد
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 هاگيري حركت آنزمان با اندازهها نامعين است و همدر فيزيك كوانتوم، محل اتفاق :عدم قطعيت -
ديگر ممكن نيست به دقت تصريح شود كه يـك ذره متحـرك در لحظـة معينـي در     «. تعيين نيستقابل

روابـط   يهـا تـوان بـا فرمـول   كدام نقطه است اما حدود مكاني را كه ممكن اسـت ذره در آن باشـد، مـي   
 توانـد اصـل عـدم قطعيـت را    اما كدام عقل سليمي مي). 182،ص 1364گاموف، ( » نامتعيني حساب كرد

اند و بعضي نيـز متأسـفانه   اي است كه به دامن طبيعت دوخته شدهقوارههاي بياين از همان جامه. بپذيرد
گوينـد آن ذره  گيري يا خطاي آن نيست، بلكه مـي اينجا صحبت از مشكل ابزار اندازه. باورشان شده است

توان دليل اين عـدم  ، نمييبعددر دستگاه سه. تواند باشدزمان جاهاي مختلفي ميجاي معيني ندارد و هم
تواند شود؛ چرا يك ذره مياينجا مبناي عدم قطعيت، كه در فيزيك مطرح است، معلوم مي. تعين را فهميد

متفاوت ظاهر شود؟ آيا جـز ايـن اسـت كـه ايـن ذره در خـط        ياناپديد و در نقطه يايك لحظه در نقطه
  كند؟بعدي پيدا ميي سهحركتي خود در بعد چهارم سر از نقطه ديگري در فضا

درصد  5/0ها و ستارگان را جمع بزنيم، تنها بنا بر علم جديد، اگر جرم تمام كهكشان: جرم گمشده -
دور دسـت   يهـا كل جرم جهان است؛ حتي اگر جرم قوي ابرهاي نامرئي را، كه به شكل اتمي در بخـش 

درصد جرم در ايـن توصـيف قابـل   95مابقي . شوددرصد كل جرم جهان مي5جهان شناورند، اضافه كنيم 
  . ارائه نيست

البتـه علـم در طـول    . طور نمونه ذكر شـدند بعدي بودند كه بهها بعضي از موارد ناتواني دستگاه سهاين
هـاي بـاال بعضـاً بـا ايـن      اند ولي توضيح نمونـه تاريخ خود مجهوالتي داشته است كه به مرور روشن شده

ه ارائة تحليل ديگري از جهان هست كه چـه بسـا ابعـاد آن متفـاوت از     ساختار فعلي شدني نيست و نياز ب
  .ابعاد فعلي باشد

  تصور ابعاد باالتر. 3

مسـائل فلسـفي برسـند،     يهـا انـد بـه سرچشـمه   از نظر شهيد مطهري آن گروه از فالسفه كه توانسته
را به نحـو صـحيحي    هامعتقدند كه اشكال عمده براي ذهن انسان در مسائل فلسفي اينست كه بتواند آن

غالب انحرافات و بلكه اختالفات در مسائل فلسفي از ناحية كيفيت طرح و تصـوير  « . براي خود طرح كند
، 1386مطهـري،  (» هـا دشـوارتر اسـت   آيد و به اصطالح تصـور در ايـن مسـائل از تصـديق آن    پديد مي

اد كار بسيار مشكلي است، تا جـايي  تصور و توضيح اين ابع. در مسئلة ابعاد باالتر نيز چنين است). 300ص
 Hermann von( داننـد؛ از آن جملـه، هرمـان فـون هلمهـولتز     كـه بعضـي آن را در حـد محـال مـي     

Helmholtz (1821-1894)( دانستتصور ابعاد باالتر را مانند تصور رنگ براي كورمادرزاد مي .  
  عدم اعتماد به عقل عرفي) الف

بعدي بوده يار مشكل است، برداشت عمومي از جهان مادي برداشت سهاز آنجا كه تصور ابعاد باالتر بس
در طول تاريخ بارها بشر متوجه اين معنا . بشري تكيه بر عقل عرفي است يهايكي از آفات دريافت. است

شده است كه چه بسا يك خطاي عمومي براي مشاهدات عادي رخ دهد و مبنـاي قضـاياي علمـي قـرار     
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طـور  به. هاستري و گردش ستارگان و خورشيد به دور زمين از اين قبيل دريافتمحو داستان زمين. گيرد
بعدي بودن هيچ الزام عقالني براي موجود مـادي نيسـت و صـرفاً بـه دليـل مشـاهده عـادي،        خاص، سه

شايد . به قول هيوم چون عادت بوده است، روائي پيدا كرده است. شوندبعدي تلقي ميموجودات مادي سه
مانيم كه در قـوطي  اي ميما به مثابة مورچه. گونه براي ما نشان داده شودعدي نباشد و تنها اينبفضا سه

  .بيندكفش زنداني است و جهان را در دو بعد مي
افـراد محصـور در غـار    . با تشـبيه غـار منتقـل نمـود     جمهورياين معنا را اولين بار افالطون در كتاب 

چـه بسـا مـا نيـز     . كردنـد و بعدي بودند، به عنوان جهان محسوب ميخود و اشياء ديگر را كه د يها سايه
گيرد كه بر آنچه در ديد عادي فرد از جهان راكر با ذكر مثال افالطون نتيجه مي. غافل از بعد ديگر باشيم

  )18، ص1375راكر، . (آوريم، نبايد پافشاري كنيم و محدود به آن بشويمدست ميبه
  محدوديت ذهن بشر ) ب

براي آنكه ذهـن بشـر   . دار استگيري و جهتاندازهگونه كه در تعريف بعد مالحظه شد، بعد قابلهمان
  . گيري آن را اندازه بگيرد و آن شيء متعين نيز باشدبتواند بعدي را درك كند، بايد بتواند با ابزار اندازه

بنـابراين بـراي   . نيسـت  گيري، داشتن مبدأ و منتهي است و تعين قراردادي بيانگر حقيقـت شرط اندازه
ابعاد و فضا را نهـايتي  . فضا به راستي كه پر از رمز و راز و معجزه است. 1درك فضا بايد راه ديگري يافت

براي هر گونـه  . نهايت بعد داردكه بي )David Hilbert (1862-1943)( هيلبرت 2نيست؛ مانند فضاي
اي وجود نـدارد كـه داراي عالمتـي ويـژه     فضا هيچ نقطه اما در. آغاز كرد يگيري بايد كار را از مبدئاندازه

گيري با ماهيت فضا بيگانه است و ما آن را صرفاً براي رسيدن به پس اندازه. باشد و بتواند مبدأ قرار گيرد
بنابراين بشر نه تنها احساس و تصـور بـاالتر از سـه بعـد را نـدارد بلكـه در       . ايممقاصد خويش خلق كرده

معتقـد اسـت بـراي     ارغنون سـوم اوسپنسكي در كتاب . در ذهن هم دچار مشكل است ساختن مفهوم آن
  :درك بعد چهارم نياز به ابزاري فراتر از احساس و تصور و مفهوم هستيم

بعضي جانوران پست فقط داراي احساس هستند كه در نتيجه يك بعد ادراكي بيشتر ندارند؛ 
حساس و تصـور هسـتند كـه دو بعـد را درك     تر داراي امانند حلزون و بعضي جانوران عالي

بنـابراين بـا   . بعـدي دارد كه داراي احساس، تصور و مفهوم است، درك سهكنند و انسانمي
بايد بپذيريم  حاال. شودآمدن چهارمين واحد ادراكي، جهان به صورت چهار بعدي  درك مي
تفـاوت  » مفهـوم «زه با كه هرگاه واحد چهارمي از انديشه در ما تشكيل شود و به همان اندا

فرق دارد، در آن صورت در نظر ما در جهان » تصور«با » مفهوم«طور كه داشته باشد همان
تـوانيم آن را بـه   زمان با اين امر، ويژگي چهارمي ظاهر خواهد شـد كـه مـي   پيرامونمان، هم

را  اصطالح هندسه، جهت چهارم يا عمود چهارم بناميم؛ زيرا اين ويژگـي خواصـي از اشـياء   
هـا  شناسيم عمود اسـت و بـا هـيچ يـك از آن    دربرخواهد گرفت كه بر تمام خواصي كه مي

  )119، ص 1370اوسپنسكي، (. موازي نيست
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  گيري از قوة خيال بهره) پ
شود به مشاهدة عادي اعتماد كرد و تصور ابعاد باالتر نيز سخت است، بهتـر اسـت از قـوه    حال كه نمي

تـر از  تخيـل بااهميـت  : به قول اينشتين«. تصور را ندارد يهاتخيل محدوديتخيال استفاده شود؛ چرا كه 
، برندة جايزة نوبل فيزيك، آنچـه  )Richard Feynman (1918-1988)( دانش است و به قول فاينمن
، 1384تـوبن،  (» .ما مجبور به كسـب نگـرش تـازه دربـارة جهـان هسـتيم      . نياز داريم قدرت تخيل است

  ) 101ص
، روحاني مسيحي، است كه با تخيلي )1924-1818( ترين افراد ادوين ابوته يكي از موفقدر اين زمين

پايه بودن اطميناني را كه انسان به ابعاد محدود انديشه و نگرش خود دارد، با ارائـه يـك طنـز    رياضي بي
داسـتان  او در ايـن  . بـه خـوبي ارائـه داد    )flatland( »سطحسـتان «تخيلي، تحت عنوان انتقادي و علمي

. فهم، نحوه درك ابعاد باالتر را به همگان ارائه دهدجامع و علمي اما همه ياگونهتخيلي كوشيده است به
شود كه سـعي  ك موجود حجمستاني آشنا مييبا  ياآقاي مربع كه از اهالي سطحستان است، بر اثر حادثه

بع در درك بعد سوم زمينه را فراهم ميمشكالت آقاي مر. بعد سوم را براي او تشريح كند ياگونهدارد به
در . بعدي بتوانيم از اين تمثيل به درك ابعاد بيشتر دسـت بيـابيم  كند براي آنكه ما به عنوان موجودات سه
  : گويدپايان كتاب از زبان آقاي مربع به كره مي

اجسام  شمار را در وجودي برتر و باالترحتي ازشك برتر از تو يكي ديگر هست كه كرات بيبي
فرومـي  )flatland( كه ما اينك از مكان بـر پختسـتان  گانگي بخشيده و همچناني حجمستان

شك در جاي ديگري بـر فـراز مـا ديـاري     بينيم، بينگريم و اندروني هر چيزي را به چشم مي
كه هـر دو بـا هـم بـر انـدرون      ... »بعيدتر«و بعديتي » ترمكين«تر، يا مكان هست برتر و پاك

ها و معادن حجمستان و اندرون در آنجا به رازهاي زمين جسيم، گنج... سام فرونگريمگشاده اج
  ) 172، ص1375ابوت، . (شويمتمامي مخلوقات حجيم حتي كرات جليل ستودني واقف مي

از  ياها هسـتند و هـر نقطـه   طور كه مقطع اجسام سطوح هستند، مقاطع شيء چهار بعدي جسمهمان
پس ذرات بنيادي، سطح مقطع خطي هسـتند  . شودچهار بعدي محسوب مي بعدي خطي درشيءجسم سه

  .مشاهدهبا فضاي قابل
كردند آماده شد، اينجـا بايـد   حال كه با كمك تخيل آنچه احساس، تصور و مفهوم براي عقل مهيا نمي

ز توانـد ا تواند بكند بلكه اين تعقل است كـه مـي  دانست، تخيل هم مثل تصورحكم به صحت و سقم نمي
آنچه به كمك تخيل به دست آمـد ايـن فـرض بـود كـه      . تخيل بهره بگيرد و مطالبي را اثبات يا رد كند

بعد است و امكـان آن در بخـش    nبعدي در فضايي با شود، يك ساختار سهدنيايي كه با حواس درك مي
  .قبل ثابت شد
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  سنجي ابعاد بيشترامكان. 4

بررسي شود، الزم نيست بعد جديدي اثبات شود بلكه كـافي اسـت   براي آنكه امكان ابعاد بيشتر از سه بعد 
هايي بـراي ابعـاد بـاالتر    دانند، مورد تشكيك قرار گيرند و فرضيهداليلي كه مكان را محصور در سه بعد مي

ها معتبر شناخته شوند، ولو آنكه اثبات نگردند، هاي رياضي و فيزيكي اين فرضيهچنانچه از جنبه. مطرح شود
در . گـردد پس زمينه براي طرح امكان فلسفي آن مهيا مي. شود اثبات بعد ديگر محال نيستثابت مي الاقل

 . گردد اين قسمت موضوع ابعاد جهان از سه جنبه رياضياتي، فيزيكي و فلسفي بررسي مي

  بعاد جهان در رياضيات ا )الف
اين دليل كه سه خـط دو بـه دو    بعدي بودن بيشتر جنبة هندسي دارند؛ ماننداز لحاظ رياضي داليل سه

يا داليل مشـابه ديگـري   . يابيد كه بر اين سه عمود باشدعمود بر هم را در نظر بگيريد؛ خط چهارمي نمي
اما بايد دانست كه تمامي ايـن اصـول و بـه طـور كلـي      . كه همه مبتني بر اصول هندسة اقليدسي هستند

اي دور يـا مصـادره بـه    ان هستند؛ لـذا بـه گونـه   بعدي بودن مكهندسة اقليدسي خود مبتني بر فرض سه
در هندسة مسطحه كه فرض بر دو بعدي بودن است، خطي كه بر دو خـط عمـود بـر هـم     . مطلوب است

بعدي بودن اسـت، چنـين خطـي يافـت     شود ولي در هندسة فضايي كه فرض بر سهعمود باشد يافت نمي
توان خطي را در نظر گرفت كه عمود به سه خط حال اگر به يك هندسة فرا اقليدسي برسيم، مي. شودمي

  . دو به دو عمود برهم باشد و اتفاقاً اين كار در عالم رياضيات اتفاق افتاده است
 Georg Friedrich( نخستين كسي كـه تبيـين رياضـي بـراي درك ابعـاد بيشـتر ارائـه داد ريمـان        

Bernhard Riemann( )1826-1866( اي كه برنارد ريمان با سخنراني، جرج 1856در دهم ژوئن . بود
ريمان كار خود را با اقتباس از قضـية  . در دانشگاه گوتلينگن آلمان داشت، نظريه ابعاد بيشتر را معرفي كرد

قطـر   c. الزاويـه اسـت  اين قضيه مربوط بـه مثلـث قـائم   . ، انجام داد) a2 +b2= c2(  معروف فيثاغورث
در مختصـات  . باشد bو  aطول و عرض آن به ترتيب  مستطيلي است كه در مختصات دو بعدي هندسي

از  dباشند، قطـر آن يعنـي    cو  bو  aبعدي مكعب مستطيلي كه طول و عرض و ارتفاع آن به ترتيبسه
و در فضاي چهار بعدي يا بيشتر، قطر ابرمكعبـي از معادلـه   . آيدبه دست مي a2 +b2 +c2 = d2 معادله

a2+b2 +…=z2 آيدبه دست مي.  
شنود، تسـليم يـك نـوع انزجـار     شخص غيررياضي وقتي كه چيز چهار بعدي را مي« : ول اينشتينبه ق

، 1381منظوري، (» .باشدشباهت به انتباه به وسيلة انديشه پنهاني نميشود، احساسي كه بياسرار آميز مي
ما اين كار در درجـة اول  تر است؛ الذا با آنكه از دريچه رياضيات گذر به ابعاد فراتر از سه بعد راحت). 9ص

در اين زمينه بايد از هندسة تحليلي كه ابداع دكارت بـود بهـره بـرد؛ يعنـي     . طلبديك ذهن رياضي را مي
بنابراين الاقـل بـراي   . گيردترسيم اين ابرفضا با نمادهاي جبري بهتر انجام مي. استفاده از جبر در هندسه

 )Charles Hilton (1859-1926)( ارلز هينتـون لـذا چـ  . تصور آن يك ذهن قوي و رياضي الزم است
ابـداع كـرد و تومـاس     20اشياء با ابعاد باالتر در اوايـل قـرن    يهاترفندهاي رياضي را براي تجسم سايه

اي اشـياء بـا ابعـاد بـاالتر     را براي ترسـيم رايانـه   ييهابرنامه )Thomas Banchoff (1945)( بنكهوف
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انند چرخاندن يك مكعب كمي كدر جلوي چـراغ قـوي و مشـاهدة    تر مساده يهانوشت و بعضي با روش
  .آن به ديوار تصور بعد بيشتر را نشان دادند يهاسايه

مختلـف   يهـا هـاي اخيـر بـه مـدل    بحث ابعاد باالتر در رياضيات آنچنان پيشرفت كـرد كـه در دهـه   
اضي سـازگاري درونـي   نوع آن از نظر ري 5ده بعدي براي جهان رسيدند كه  )super-string( ابرريسمان

 11دانـان معاصـر، مـدل    ترين رياضيكي از بزرگي، )Edward Witten (1951)( داشت و نهايتاً ويتن
 Super( مدل قبلي براسـاس اصـل ابرتقـارن    5ارائه كرد كه دربرگيرندة هر  Mبعدي را به عنوان نظريه 

symmetry( موفق بود كه توانسـت جـايزه   اين مدل نامزد نظريه همه چيز نيز هست و به قدري . است
دان كامران وفا فيزيـك . را به خود اختصاص دهد) ن مدال در رياضياتيترمهم( )Fields medal( فيلدز

تـر بـه صـورت    را با احتساب يك بعد زمان اضافه Fهاروارد اخيراً توانست نظريه  برجسته ايراني دانشگاه
  . بعدي ارائه نمايد 12مدل 

انـد  شود، از لحاظ رياضي، نه تنها محدوديتي در سه بعد نيست بلكه توانسـته ميطور كه مشاهده همان
 .بعد آن مربوط به مكان است 10بعد براي جهان ارائه دهند كه البته  12سازگاري را تا  يهامدل

  ابعاد جهان در فيزيك ) ب
ز ديرباز بـه فضـا   بعدي است، افيزيك چون مبتني بر حس است و بنابر احساس اوليه انسان، جهان سه

كند كه يك ويژگي از جهان فيزيكي ما آنقدر بـديهي اسـت   هاينز پاچلز تصريح مي. بعدي داشتنگاه سه
هاوكينگ از لحـاظ فيزيكـي   . بعدي استكه اكثر مردم هيچ مشكلي با آن ندارند؛ اين حقيقت كه فضا سه

  : كندچنين استداللي مي

نيروي گرانش بين دو جسم . كندتي خودنمايي مياگر فضا بيش از سه بعد باشد، باز مشكال
در سه بعد، با دو برابر كردن (بعدي كاهش خواهد يافت با افزايش فاصله بيشتر از فضاي سه

و در پـنج بعـد بـه     8/1ابـد و در چهـار بعـد، بـه     يكاهش مـي  4/1فاصله نيروي گرانش به 
ن انحرافـي باعـث   يتـر د، كوچـك شونپس مدار سيارات به دور خورشيد ناپايدار مي....) 16/1

پس حيات دست كم به شكلي . شودحركت مارپيچي سياره به طرف خورشيد يا برعكس مي
در غيـر ايـن   . ، تنها در مناطق يك بعد زماني و سه بعد مكاني امكان داردشناسيمميكه ما 

شوند؛ چرا كـه عكـس قـانون جاذبـه     غيرممكن مي ياهاي نجومي و سيارهصورت، سيستم
بعدي تنها جهاني اسـت  رسد كه جهان سهدر نتيجه به نظر مي. زايش به وجود خواهد آمداف

  ) 204، ص1385 هاوكينگ،. (اش بنويسندتوانند دربارهها ميدانكه وجود دارد و فيزيك

اي اشكالي كه در استدالل هاوكينگ وجود دارد آن است كه با فرض بعد چهارم قرار نيست به اين ماده
هان است بعد جديدي اضافه شود كه باعث كاهش نيروي گرانش و ناپايداري مدار سيارات شـود  كه در ج

با اين حـال نيـروي   . بعدي باشد... شود، چهار يا پنج يابعدي انگاشته ميبلكه همين ماده و جهاني كه سه
قيقتاً بيشـتر  شود، ولي تعداد ابعاد ممكن است حتر نميگرانش همان است كه محاسبه شده است و اضافه
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  . باشد ولي به آن توجه نشود
بديهي بودن و احساس اوليه نيز دليل فيزيكي نيستند، بنابراين از لحاظ فيزيكي دليل متقني مبنـي بـر   

هاي پنهان هاست كه به احتمال وجود بعدها سالدانشود؛ برعكس، فيزيكسه بعد بودن جهان يافت نمي
هـا ايـن   دانبعضـي فيزيـك  . تر از ذرات بنيـادي هسـتند  بسيار كوچككنند، پنهان به خاطر آنكه فكر مي

داليـل  . انـد كنند كه شايد ابعاد اضافي خيلي كوچك نيستند، اما از دسترس ما خـارج احتمال را مطرح مي
  : گردددانان هست كه ذيال به آن اشاره ميمختلفي براي اين رويكرد فيزيك

خاص اينشتين براي توصيف جاذبه به يك بعد اضـافي   ؛ به طورتوصيف بعضي از حقايق فيزيكي -
ارتباط حسي فرد با . نياز داشت و اولين بار در جهان فيزيك، زمان را به عنوان بعد چهارم ماده مطرح كرد

 . است )Space-time( زمان-جهان پيرامونش داراي انحناي فضا
ناميـده  » زمـان  –فضـا  «چيزي را كه  كند وت عام بعد زمان را با سه بعد فضا تركيب و ادغام ميينسب
گويد توزيـع مـاده و انـرژي در    كند و مياين نظريه تأثير گرانش را نيز در خود ادغام مي. سازدشود ميمي

زمان اشياء سعي مي -بنابراين مسطح نيست در اين فضا. كنندكيهان، فضا و زمان را مختل و منحني مي
ها نيز رسد كه مسير آنبه نظر مي .زمان منحني است –ا چون فضاام. كنند در مسير مستقيم حركت كنند

زمـان و  ...انـد كه گويي تحت تأثير ميدان گرانشي قرار گرفتهكننداي حركت ميها به گونهآن. استخميده
  ) 42، ص1386هاوكينگ، ( . انداي جدانشدني از يكديگر تنيده شدهبه گونهفضا

. اي تنگاتنـگ بـا بعـد چهـارم دارد    ثابت كرد در فضا وجود دارد، رابطـه  اين حالت انحنايي كه اينشتين
طور كه در مقايسه با سطح يك كره كه يك سطح دو بعدي بسته است كه در جهت بعد سـوم خـم   همان

بعدي ما در جهت بعد چهارم خم شده است كـه آن  توان گفت جهان سهشده است، و به همين ترتيب مي
. كنـيم زمان خميده زنـدگي مـي   –يه نسبيت عام اينشتين ما دريك جهان فضا طبق نظر. بعد زمان است

ديدگاه اينشتين در مورد بعد زمان آنچنان مستدل و قوي بود كه در بين مباحث نظريه ابعاد تنها ديدگاهي 
تقريباً مباحث بعد چهـارم كـه تـا قبـل از     . اي در جهان فيزيك به آن وارد نشده استبود كه هنوز خدشه

نشتين بيشتر در يك فضاي ذهني و خيالي به اوج رسيده بود، با معين شدن بعد زمـان، بـه عنـوان بعـد     اي
  .شدچهارم به صورت يك بحث علمي و عيني در فيزيك جديد دنبال مي

 Theodor Franz( فرانتـز كالوتسـا   سازي نيروهاي طبيعت و تحقق ميدان يگانـه؛ يكپارچه -
Eduard Kaluza (1885-1954)( ا تركيب گرانشب )gravity( پـنج   ياو نورماكسول نظريه 3اينشتين
پيشنهاد كرد؛ بعد پنجم فضايي بدون هـيچ تأييـد تجربـي ولـي بـا       4بعدي براي بيان نظريه ميدان يگانه

دو سال طول كشيد تا اينشتين با چاپ آن مقالـه در  . ظرافت و سازگاري رياضياتي بسيار زيادي همراه بود
پـنج   يافكر اين كـه بـا اسـتوانه   «: اينشتين به كالوتسا نوشت 1919در . موافقت كند فرهنگستان پروس

در يك نگـاه مـن نظريـه    . بعدي به نظريه ميدان يگانه دست يابيم، هيچ گاه به فكر من خطور نكرده بود
» تيگانگي ظاهري نظريه شما تكان دهنده اس) چند هفته بعد در نامه ديگري نوشت... (پسندمشما را مي

 اسكار كاليـن «. دانستشده مي» ياحلقه«كالوتسا بعد پنجم را مثل يك دايره ). 184، ص1382كاكو، ( 
)Oskar Klein (1894- 1977)( آن دايره را به قدري كوچك دانست كه  1926دان سوئدي در يرياض
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يـك  (متـر را  تيسان 33-10 )planck length( كالين طول پالنك. توان آن را مستقيماً مشاهده كردنمي
  ). 185همان، ص (  »دانستمي 5اندازه بعد پنجم) تر از هسته اتمميليارد بار كوچك

و همكـارانش   )Dimitry Kaligas( ديميتري كاليگـاس  1995در سال حل بهتر مسائل فيزيك؛  -
از آزمـون  توانـد  در دانشگاه استنفورد نشان دادند كه روايت پنج بعدي از نسـبيت اينشـتين نيـز عينـاً مـي     

و پس از آن معلـوم شـد، روايـت    . موفق بيرون آيد )cosmogenic experiment( هاي كيهاني عدسي
پنج بعدي نسبيت به مراتب طبيعي تر از روايت چهار بعدي آن است و بسياري از مسائل را بهتر پاسخ مي

چالـه عظـيم قـرار    هبراين اساس، كيهان كنوني در درون يكي از فضاهاي پنج بعدي درون يك سـيا . دهد
متوجـه   )black holes( هـا چالهبا بررسي هندسة سياه )Patolson( هاي گذشته پاتولسوندر سال 6.دارد

گـروه  . چالـه پـنج بعـدي باشـد    تواند در واقع يك سياهشد كه از ديدگاه رياضي، يك جهان پنج بعدي مي
 . انند، كه قسمت اعظم آن زير آب استددانان چهار بعد را همانند قله كوه يخي ميبسياري از فيزيك

اين بود كـه   7يكي از سؤاالت در مورد نيروهاي بنيادين چهارگانه نسبت بين نيروهاي بنيادين؛ - 
نيروهاي الكترومغناطيسـي، قـوي و ضـعيف    (تا اين حد از سه نيروي بنيادين ديگر  8چرا نيروي گرانش

 Raman Sundrum( و سـاندروم  )Lisa Randall (1962-)( تـر اسـت؟ رانـدال   ضـعيف ) ياهسته
ها ما در يك جهـان چهـار بعـدي    براساس نظريه آن. توضيحي براي اين  مسئله ارائه دادند )(-1962)
كه حاصل نيروي گرانش هستند، در جهان چهـار بعـدي ديگـري     9اما ذرات گراويتون. كنيمزندگي مي

له انـدكي نسـبت بـه يكـديگر در بعـد پـنجم       اين دو جهان در فاص. برندمتفاوت از جهان ما به سر مي
بر اسـاس ايـن   . شود اند و وجود همين فاصله است كه سبب افت شدت نيروي گرانشي ميهستي واقع

آزمايشـي  مـدل قابـل   )Arlic O. Petters (1964-)( و پيتـرز  )Charles R. Keeton( نظريه گيتون
تـر جاسـازي شـده    كه در يك جهان بزرگ اي استرؤيت پوستهارائه دادند كه براساس آن جهان قابل

بـه ايـن نظريـه مـدل     . پنج بعد دارد كه چهار بعد آن مكاني و يك بعد آن زماني اسـت  اين دنيا. است
ك پوسـته نـازك، اسـت    يرؤيت ما به صورت يك غشاء، در واقع جهان قابل. گويندمي جاذبة غشايي

لطيف و نازك جلبك هايي كـه   يهااز ساقه ياتري قرار دارد؛ همچون دستهكه در درون جهان بزرگ
   10.در اقيانوس شناورند

، رئيس بخش )Josef silk (1943)( جوزف سيلك )dark matter( توجيه رفتارهاي مادة تاريك؛ - 
اخترفيزيك دانشگاه آكسفورد و همكارانش، با بررسي رفتارهاي ماده تاريك، ساختار شـش بعـدي كيهـان را    

ماده . كننده و عجيب و غريب ماده تاريك نتيجه گرفتندابعاد اضافي را از رفتار گيج ها وجودآن. مطرح كردند
. ها احساس كـرد توان حضورش را در كهكشانها ميرؤيت نيست، اما از آثار گرانش آن بر ستارهتاريك قابل

- ر مـي كنند كه انگار به شدت جذب يكـديگ هاي كوچك مواد تاريك طوري رفتار مي در مجموعة كهكشان
يك توضيح براي اين . طور نيستبزرگ ظاهراً اين )galactic clusters( هاي كهكشانياما در خوشه. شوند

پديده وجود سه بعد ديگر اضافه بر سه بعد آشناي فضايي است كه اثرات گـرانش را در فواصـل كوتـاهي از    
اي حـدود  يلك مدعي است بـا پهنـه  ابعاد اضافي جديدي كه س. دهندتغيير مي )متر10 - 9(مرتبه يك نانومتر 

به عبارت ديگر جهان وراي سه بعد حدود يـك نـانومتر گسـترش    . آيديك نانومتر نسبتاً بزرگ به حساب مي
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اي كند و ايـن همـان محـدوده   نيروي گرانش در فواصل كوتاه از قانون جاذبة نيوتني پيروي نمي. يافته است
  . اين نظريه پيش از اين به صورت تجربي آزمايش نشده بود. آيداست كه پاي ابعاد اضافي به ميان مي

-Burkhard Heim (1925( بعدي هـايم در جهان شش تبادل نيروي جاذبه و الكترومغناطيس؛ - 
دو نيروي جاذبه و الكترومغناطيس به يكديگر پيوسته و ممزوج شده است؛ مثل الكتـرون كـه هـم     )(2001

توان با تغييـر ميـدان الكترومغنـاطيس شـدت ميـدان      چهار بعدي  نميدر جهان . جرم دارد هم بار الكتريكي
هايم مدعي شد كـه ايـن   . شودبعدي هايم اين محدوديت برطرف ميجاذبه را تغيير داد، اما در كيهان شش 

پـس يـك ميـدان    . امكان وجود دارد كه انرژي الكترومغناطيس را به انرژي جاذبه تبـديل كـرد و بـرعكس   
تواند تأثير ميدان جاذبه را روي يك سفينه فضايي آنقدر كاهش دهد كـه سـفينه   رونده ميالكترومغناطيسي گ

  11.بتواند از زمين به هوا بلند شود
ولتر دروشه، توصيفي رياضي از كيهان  -فضاي هايم جديد؛ يهاكشف نيروهاي بنيادي و ميدان -

شده در كيهان چهار بعدي  را به  توان نيروهاي شناختهدروشه مدعي است از اين مدل مي. بعدي است 8
انضمام دو نيروي بنيادي جديد استنتاج كرد؛ اولي نيروي دافعه مشابه انرژي تاريك كـه مسـئول انبسـاط    

خورد، محصـول تعامـل ميـان دو بعـد     نيروي دوم كه به درد موشك بدون سوخت مي. اجزاء كيهان است
بلكـه دربـارة   . ربارة نيـروي ضـد جاذبـه نيسـت    اين نظريه د. پنجم و ششم در كيهان توصيفي هايم است

  12. كلي جديد با خواص تازه استهايي بهميدان
  داليلي فلسفي ) پ

در علـوم عقلـي مـراد از بعـد     «براي بررسي داليل فلسفي ابتدا بايد ديد تعريف فلسفه از بعد چيسـت؟  
دوم ماننـد خطـوط، قسـم اول    قسم امتداد است؛ اعم از آنكه بتوان امتداد ديگري در آن فرض كرد يا نه، 

 تيـ كم و جهـت  و نبـود ي ريـ گانـدازه قابـل ي زيچ اگر. )ذيل بعد 1375سجادي، ( » .مانند سطح و جسم
  .باشد بعد تواندينم نداشت،

در ايـن قسـمت سـه    . كننده است كه مبتني بر استدالل قطعي عقالني باشـد براي فيلسوف دليلي قانع
  : گرددر مبناي كانت و بنابر مبناي فلسفه اسالمي ارائه مياستدالل به ترتيب فلسفي محض، بناب

بعدي بودن در رياضيات و قبل مالحظه شد، نه تنها دليل قطعي بر سه يهاطور كه در قسمتهمان) 1
كـدام از آن  هايي مبني بر ابعاد بيشتر نيز مطرح شده است هر چنـد هـيچ  فيزيك مطرح نيست بلكه نظريه

بنابراين استدالل فلسـفي نسـبت بـه    . كنندولي الاقل امكان ابعاد باالتر را بيان ميها قطعي نيست نظريه
  :توان در چند جمله خالصه كردامكان ابعاد باالتر را مي

 . تواند در جهات مختلف كشيده شده باشدماده مي -
  . تصور استشود و قابلكشيدگي در سه جهت عمود بر هم از طريق حواس درك مي -
جـوهر و نفـس و   . (تصور است محدود نيستشود يا قابلعيت هست، به آنچه حس ميآنچه در واق -

 .) تصور ولي موجودنداند، نه قابلحسخدا نه قابل
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از لحاظ فيزيكي و رياضياتي ممانعتي براي بيش از سـه بعـد اثبـات نشـده اسـت بلكـه بـرعكس،         -
 . هايي مبني بر ابعاد باالتر مطرح شده اند نظريه
 . دوديت عقلي و فلسفي براي ابعاد بيشتر از سه بعد اثبات نشده استگونه محهيچ -
 . آوردگونه تناقضي از لحاظ رياضي، فيزيكي و فلسفي به بار نميبيشتر از سه بعد داشتن جهان هيچ -

هـا و  خصوص آنكه با فرض ابعاد بـاالتر، تعـارض  تواند بيشتر از سه بعد داشته باشد، بهعالم مي :نتيجه
هـا در قسـمت دوم ذكـر    هايي از آناند و نمونههايي كه در فرض سه بعد براي علم ايجاد شدهيناسازگار

  . شوندگرديد،  برطرف مي
كنـد و  كانت جهان را به نومن و فنومن تقسيم مـي :  توان با مبناي كانت ارائه دادروش ديگر را مي) 2

بعـدي  توان گفـت سـه  براين مبنا مي. اندپوشكند مكان و زمان لباسي است كه ذهن برجهان ميثابت مي
در واقع جهـاني كـه بـا ذهـن درك     . پوشاندبودن مكان و بعد زمان نيز ابعادي است كه ذهن به عالم مي

  . بعدي خواهد بود nبعدي از حقيقت شود يك ساختار سهمي
ربـارة سـنجش   تفكـر د «به نام ) 1747(توجه آنكه كانت در يكي از آثار دوران جواني خود نكتة قابل

اگر وجود ابعاد باالتر امري ميسر و ممكن است پس به احتمـال زيـاد   «: نوشت» حقيقي نيروهاي زنده
هـا  سال). 58، ص 1375راكر، (» ها را نيز در جايي هر چند هنوز ناشناخته به كار برده استخداوند آن

پ و تفاوت شخص بـا  بعد كانت معماي مشهورش در مورد اجسام راست و چپ مانند دست راست و چ
انطبـاق نيسـتند ولـي كـامالً شـبيه      ها با آنكه قابلمطرح كرد كه اين تمهيداتعكس خود را در كتاب 

توانست آن را دست راست يـا  اي كه اگر در فضاي تهي فقط يك دست بود، كسي نميهستند؛ به گونه
تـوان دسـت   دارد، نمـي  به رغم همه تشابه و تساوي كه ميان دست چپ و راست وجود«. چپ نام نهد

» .توان از دستكش يكي براي آن ديگري استفاده كـرد چپ را در محدوده دست راست جاي داد و نمي
حل اين معما با ايـدة  . انطباق با هم نيستندحال چگونه اين دو شيء شبيه قابل) 123، ص1370كانت،(

  .بعد چهارم ميسر است
رخ داده بودند با گرداندن صفحه از بعد سوم به روي هم اگر اين تشابهات نامتقارن در صفحه دو بعدي 

در صورتي كه بعد چهارمي را در نظر بگيريم و دست راست را در بعـد چهـارم بـه سـمت     . شدمنطبق مي
  .دست چپ بگردانيم، بر هم منطبق خواهند شد

طبع اقليدسـي  البته خود كانت به دليل جزميتي كه به رياضيات و اعتقادي كه به هندسه نيوتني و بال
ايـن كـه مكـان    «. انگاشتبعدي ميدانست، مكان را سهها را پيشيني و يقيني ميداشت و قضاياي آن

ـ داراي سه بعد است و به طور كلي مكان نمي) كه خود حد مكان ديگري نيست(تام  ش از سـه  يتواند ب
سه خط يكديگر را به ش از يبعد داشته باشد، مبتني بر اين قضيه است كه ممكن نيست در يك نقطه ب

اثبات نيست، بلكه مستقيما بر شهود، و چـون  اين قضيه به وسيله مفاهيم قابل. نحو عمودي قطع كنند
البتـه اگـر   ) 122همـان، ص (» .بالضروره متيقن است، بر شهودي محض و مقدم بر تجربه مبتني است

جربـه جهـان را دو بعـدي    كانت خود موجودي دو بعدي بود، باز بنابر شهود محض خـود و مقـدم بـر ت   
  .كرددريافت مي
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  : توان با مبناي فلسفه اسالمي ارائه دادروش ديگر را مي) 3
  . خداوند قادر مطلق است -
  . اگر امري محال عقلي يا مستلزم آن نباشد از دايره قدرت خدا خارج نيست -
  . ديني ذكر نشده است انحصار فضا در سه بعد يا انكار فضاي بيش از سه بعد در هيچ يك از نصوص -
منحصر كردن جهان به سه بعد بدون هيچ نوع دليل عقلي و نقلي مستلزم محدود تلقي كردن قدرت  -

  . خداست
  . جهان منحصر به سه بعد نيست :نتيجه 

بعـدي قابـل  بخصوص آنكه در متون مقدس سخن از موجودات يا عوالمي است كه با محـدوديت سـه  
  . ه، اجنه و موجودات برزخيتبيين نيستند؛ مانند مالئك

  پيشنهاد بعد پنجم. 5 

اند، به خصوصيات و بيان كلي اين ابعاد پرداختـه  مطالبي كه در زمينه بعد چهارم و پنجم نوعاً بيان شده
به غير از بعد زمـان بـه عنـوان بعـد چهـارم      . هايي خواهند داشتاست كه در صورت وجود، چنين ويژگي

ابعاد ديگر مطرح نشده است؛ حداكثر چيزي مشابه سه بعد طول و عـرض   تاكنون بعد مشخصي به عنوان
تـر  شده است يا همان سه بعد در مقطـع بسـيار كوچـك   و ارتفاع كه در احاطة ما نيست در نظر گرفته مي

توانـد در  اما اين قسمت مقاله به دنبال پيشنهاد بعد معيني بـراي جهـان اسـت كـه مـي     ). نظريه ريسمان(
  : براي درك بهتر اين بعد مالحظاتي الزم است. دهنده مباحث ابعاد باالتر باشدششبرگيرنده و پو

  1مالحظه 
نهايـت  ها، از اعداد حقيقي مثبت يعني از صفر تـا بـي  شيوة نمايش اعداد علمي؛ براي نشان دادن اندازه

د، ولي بهتـر اسـت   بعدي كافي هستنجهان سه يهابا آنكه اين اعداد براي نمايش اندازه. شوداستفاده مي
خصوصـيت ايـن روش آن اسـت    . براي آن استفاده كرد 10 يهابه جاي نوشتن به شكل اعشاري از توان

در ايـن نسـبت طـول    . دهـد كه پهناوري اعداد كوچك زير يك را به همان خوبي اعداد بزرگ نمايش مي
كثر امكانـات علمـي خـود    قرار دارد و با تمـام ابزارهـا و حـداقل و حـدا     10 0انسان بر حسب متر نزديك 

 10- 100حال اگر انسان فرضـاً در نسـبت    13.متر را درك كند 1027تا حداكثر  10-34توانسته است از حدود 
كـرد، غيـر از   بود، قطعاً حدود تشخيص انسان در آن محدوده و نوع جهاني كه درك مـي متر مي 10100يا 

نهايـت محـدوده منفـك از هـم در نظـر      وان بيتمي 10+∞تا  10 -∞در محدوده. بوداين جهان كنوني مي
بسيار ريـز و بسـيار    يهازمان جهانبنابراين امكان حضور هم. گرفت كه هر كدام حاكي از جهاني هستند

ها داراي سه بعد و زمان هستند ولي لزوماً قوانين، نيروها و ذرات همة اين جهان. بزرگ با هم وجود دارند
مختلـف   يهـا ته آنچه به عنوان قوانين عقلي حاكم بر بعد است، در مقياسالب. بنياديشان مثل هم نيستند

ترند شدني نيست و طبعاً نفوذ نيروها، كه از شعاع آن كوچك ييهااز طرفي نفوذ نور به جهان. معتبر است
تـر از طـول پالنـك شـدني     به مراتـب كوچـك   يهاهاي محسوس در مقياس ما به جهاناجرام و انرژي
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در آن حد خرد نفوذناپذيرند؛ همين طور نفوذ متقابل جهان طبيعـت بـا    ييهاجهان ياگونهنيست؛ پس به 
توانند در هم حلول و كديگرند و مييها مستقل از پس اين جهان. بسيار بزرگ تر شدني نيست يهاجهان

مكـان نگـه   ها را مسـتقل از يكـديگر در يـك    آنچه آن. از هم عبور كنند؛ بدون آنكه بر هم تأثير بگذارند
ها را در يـك راسـتا قـرار    آنچه اين جهان. هاستآن» مقياس«ها شده است آن يهاداشته و باعث تفاوت

انـد و ايـن بعـد    از اين بعد قرار گرفتـه  ياها در محدودهاست كه هر كدام از جهان» بعد مقياس«دهد مي
  . پنجم جهان است

  2مالحظه 
فة قـديم و بحـث انبسـاط و انقبـاض در فلسـفه جديـد و       انبساط عالم؛ بحث تخلخل و تكاثف در فلس

. هـا ارائـه شـده اسـت    مختلفـي در مـورد آن   يهـا اند كه ديدگاهبرانگيزي بودهفيزيك از موضوعات بحث
البتـه دكـارت آن را   . تخلخل حقيقي يعني انبساط جسم بدون اين كه چيزي از خارج به آن افـزوده شـود  

» فواصل بين اجزاء جسم كه با اجسام ديگر پـر شـده اسـت   «رت بود ازقبول نداشت و انبساط براي او عبا
هـا داشـت، متوجـه انبسـاط     در فيزيك جديد، هابل با رصدهايي كه از كهكشان). 20،ص 1376دكارت، (

دكننـده  يمورد مناقشه بود ولي ظهور شواهد تأي 1940و  1930هاي واقعي بودن انبساط در دهه«عالم شد 
اين نظريه منجر به ) 1006، ص 2، ج1381ريگدن، (» .انكار تبديل كردظري غيرقابلبه تدريج آن را به ن

نظريه عالم تورمي كه در اوايـل دهـة   «. شد)  inflationary-cosmology( شناسي تورمينظريه كيهان
مطرح شد، حاكي از انبساط بسيار عظيمي در كسر كوچكي از ثانيه اول عمر عالم اسـت و پـس از    1980
نظريـه  ) 1009همـان،  (» .شـود تبـديل مـي   )Big Bang( شناسـي مهبانـگ  مدل استاندارد كيهانآن به 

همه جهان فيزيكـي، تمـامي   «طبق اين نظريه . شودشناسي محسوب مين نظريه كيهانيترمهبانگ مهم
نهايـت چگـال، داغ و فشـرده دچـار     ماده و انرژي و حتي چهار بعد زمان و مكان از يك حالت تقريباً بـي 

مشاهدات مختلف اجماع نسبي موجود بر اين نظريه را به اتفاق نظـر مبـدل    1992در سال . نفجار گرديدا
بنابراين جهان به قـول  ) 236، 1385هاوكينگ، (» .جهان حدود پانزده ميليارد سال پيش آغاز شد. ساخت

ـ  شروع شد كه طبق نظريه تورمي كوچك» ذره اوليه«لماتيره از يك  ود و بـا سـرعت   تر از يك پروتـون ب
انبساط يافت و جهان كنوني را ايجاد كرد و هنوز كه هنوز است با سرعت بسـيار بـاال و داراي شـتاب در    

شود تفاوت اين انبساط سريع با انبساط طولي و عرضي كه در گرما براي ماده ايجاد مي. حال انبساط است
ايـن  . شـود متر منبسـط مـي  گرما چند سانتي متر بر اثر 1به اندازه  ياچشمگيري دارد؛ به طور مثال، ميله

انبساط در واقع حركت در بعد پنجم جهان است، حركتي كـه از اول انفجـار بـزرگ رخ داده و هنـوز هـم      
ناميد كـه همـان   » بعد انبساط«از اين بابت بهتر است بعد پنجم را . اصلي ترين حركت جهان مادي است

  . عالم است» بعد مقياس«
  3مالحظه 
دانان در برخورد با جهان صحبت از دو نگـاه دارنـد؛ نگـاه ماكروسـكوپيك و نگـاه      ؛ فيزيكماكروميك

بزرگ؛ مثل مباحث كيهـان  يهانگاه ماكروسكوپيك يعني توجه به جهان از لحاظ اندازه. ميكروسكوپيك
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. كوچك؛ مانند مباحـث كوانتـومي   يهاشناسي و نگاه ميكروسكوپيك يعني توجه به جهان از لحاظ اندازه
با هم داشته ييهادر برخي از موارد قوانين و نظام جهان از لحاظ ميكروسكوپيك و ماكروسكوپيك تفاوت

تعميم اند، قابلهاي معمولي در دسترس انسان به ظاهر ثابت بودهحتي آن قوانيني هم كه در محدوده. اند
نيـك معمـولي بـه هنگـام     ممكن است اصول اساسي و قـوانين مكا «. خيلي كوچك نيستند يهابه اندازه

و حتـي در ابعـاد   ) 176،ص1364گـاموف،  (». اطالق به ذراتي به آن كوچكي دستخوش تغييراتـي شـوند  
اگر قوانين مكانيك عادي دربارة جهان بسيار كوچك اتم صادق «. بسيار بزرگ هم كه در دسترس نيست

اسـاس  ) 178همـان، ص (» ننـد؟ تواند در مورد اجرام بسيار بزرگ كامالً صـدق ك نباشد، چگونه مسلم مي
اسـتقرائي كـه تـام آن شـدني و نـاقص آن موجـه       . اشكال تعميم تكيه بر استقراء در مقـام داوري اسـت  

چه بسا ماده در هر سطحي خصوصيتي از خود ظاهر كند متفاوت از سـطح ديگـر؛ پـس مقيـاس و     .نيست
به همين دليل در درون اتم يا . شدتواند جزء عوامل تأثيرگذار در تحليل خصوصيات ماده بانسبت ماده مي

تفاوت دو حوزه ماكروسكوپيك و . درون هسته، قوانيني حاكم است كه با قوانين اشياء محسوس فرق دارد
همين كه تفـاوت مقيـاس باعـث    . ميكروسكوپيك به طول و عرض و ارتفاع نيست، بلكه به مقياس است

امري قراردادي و انتزاعي نيست؛ بلكـه بعـدي    شود كهخواص متفاوتي در اين حوزه شده است، معلوم مي
با تركيب دو واژه ماكروسـكوپيك  . است كه چه بسا بسيار مؤثرتر از سه بعد مشهور و حتي بعد زمان باشد

هـاي مختلـف سـطوح    در ماكروميـك . ناميـد » بعـد ماكروميـك  «توان بعد پنجم را و ميكروسكوپيك مي
حال كه اين سطوح قـوانين مشـترك و ثـابتي دارنـد، خـواص      متفاوتي از واقعيت وجود دارند كه در عين 

متمايز و قوانين متفاوتي نيز در هر كدام حاكم است؛ مثالً در ماكروميك اطراف ما ماده رنـگ، بـو، مـزه،    
وزن و جرم دارد؛ ولي چه بسا در سطوح ديگر اين خواص را نداشـته باشـد و خواصـي اختصـاص بـه آن      

ايـن اسـت كـه حـدود ميكروسـكوپي و ماكروسـكوپي و حـد تمايزشـان          حال سؤال. سطوح را دارا باشد
شوند؟ پاسـخ  كجاست؟ در چه سطحي تمام اين صفات از حالت ماكروسكوپي به ميكروسكوپي تبديل مي

توان سطح معيني را در نظر گرفت، پس آنچه به عنوان اخـتالف  اين پرسش روشن است؛ از آنجا كه نمي
. كنـد گردد و تغيير ميشود، به تدريج ايجاد ميماكروسكوپي ديده مي فاحش در دو سطح ميكروسكوپي و

ها همه نشـانه  اين. هاي بسيار نزديك به هم نيز تغييراتي هست؛ ولي محسوس نيستحتي در ماكروميك
 . هاي جهان نبايد از آن غافل شدآن است كه ماكروميك بعدي است كه در تحليل پديده

. هاي پيچيده، مطرح شـده اسـت  گرايي، خصوصاً در مورد سيستمنامه تحويلاخيراً مسئله كارا نبودن بر
دهنـد؛  جديدي از خود بـروز مـي   يهاها اين است كه در ابعاد مختلف، پديدهيك ويژگي مهم اين سيستم
 .ها پيش بيني كردمقياس آنتوان از روي رفتار كوچكها را نميگونه سيستممثالً رفتار بزرگ مقياس اين

  )59، ص1375ني، گلش(
  4مالحظه

نهايت نقطه تشكيل شده است؛ اما نقطه چيست؟ نقطه، اثر قلم مختصات چهار بعدي ؛ هر شكلي از بي
بنـابراين  . بعدي سـاخت توان جسم سهبعد نمياز چيز بي. كنندبعد يا بعد صفر تعريف ميبر كاغذ، را به بي
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ين كه نقطه شيئي است داراي بعد بسيار كوچك بـه  بهتر است نقطه را به گونة ديگري تعريف كرد و آن ا
شود؛ ولي آنقدر باشد كه بتواند بـا تعـداد فراوانـي از    اندازه اي كه نسبت به شيء اصلي هيچ محسوب مي

نقطه حداقل شعاعي است كه سنخيت خودش را با كل حفـظ كـرده   . سنخ خود شيء اصلي را درست كند
بعـد  «آن حـداقل شـعاع را   . ديگر هـم سـنخ كـل نخواهـد بـود      اگر از آن حداقل شعاع كمتر شود،. باشد

براي خود يك كل پهناوري است كه از نقاطي تشـكيل شـده    يابنابراين هر نقطه. ناميممي» ماكروميك
اي از نهايت در اطراف هويداسـت، نيـز نقطـه   طبيعتي كه در شكل بي. است و آن نقاط نيز از نقاطي ديگر

كنـد پـس در   شعاعي اين نقاط پـي در پـي را بعـد ماكروميـك ايجـاد مـي       رابطة. جهان پهناورتري است
شود خود نيز شعاعي دارد و بعدي هر كدام از نقاط كه به اين سه محور مربوط ميمحورهاي مختصات سه
كـه  ) r،z،y،x(بنابراين هر نقطه در جهان هستي را بايد با چهار عـدد نشـان داد   . آن بعد ماكروميك است

z،y،x  به طول و عرض و ارتفاع آن است و مربوطr   و  10-∞حـداقل ايـن شـعاع    . شـعاع ماكروميـك آن
ميليـارد يـا    1ميليون يا  1تواند يك عدد بزرگ اختياري است كه مي D. است xyz-D10حداكثر اين شعاع 

. شـود در واقع بستگي به حداكثر شعاعي دارد كه نسبت به يك جسم، نقطه محسـوب مـي  . تر باشدبزرگ
مثالً براي ترسيم كره زمين، . خواهد شد يترعدد بزرگ xyz-D10تر باشد ي است هر چه جسم بزرگطبيع

توانـد  شعاع توپ مـي . تر از نقاط تشكيل دهنده يك توپ استحداكثر شعاع نقطه فرضي به مراتب بزرگ
ان نقطه كره زمين محسوب شود و شعاع كره زمين نقطه منظومه شمسي و منظومه شمسي نقطه كهكشـ 

اگر بخواهيد مختصات كره زمين را نسبت به يك محور مختصاتي فضايي در كهكشان دقيقـاً  . راه شيري
تـوپي  . كره زمين را هم ترسـيم نماييـد   rتا مركز مختصات، شعاع  x ،y ،zنشان دهيد، بايد غير از فاصله 

آن فرق خواهـد   rولي آن نسبت به مركز مختصات همان است؛  x ،y ،zكه در مركز كره زمين قرار دارد 
  .متفاوت rشوند ولي با نمايش داده مي x ،y ،zداشت و باز منظومه شمسي نيز با همين 

  5مالحظة 
برش بعدي؛ وقتي به قسمتي از جهان نگريسته شود، در زمان واحد و مكان واحد و جهت واحد بستگي 

ود؛ مـثالً اگـر بـه انسـاني كـه در      شـ شود، چيز متفاوتي ديده ميبه نسبت و مقياسي كه در نظر گرفته مي
اگر بـه همـان   . بينندحيات مي منزلش ايستاده است نگاه شود، در نسبت معمولي او را انسان، جامد و ذي

هـا،  هـا، اتـم  تر به ترتيـب سـلول  هاي كوچكدر نسبت. بينندنگاه شود، چشم او را مي 1/0مكان با نسبت
بـاالتر آن مكـان را نگـاه كننـد، در      يهابرعكس، در نسبت شود و اگرها و ذرات بنيادي ديده ميكوارك
باالتر محل، شهر، كشـور، قـاره، زمـين،     يهابينند و در نسبتمنزلي كه انسان در آن است مي 10نسبت 

ن ذره و بـزرگ يتـر تفاوت مقياسي كه علم فيزيك بـين كوچـك  «منظومه شمسي و كهكشان راه شيري،
ها در همه اين).11، ص1378اوهانيان،(» .باشدمي 1040ست رصد كند ها تاكنون توانسته ان كهكشانيتر

ديـد، گـاهي موجـود ذي     يهـا شوند، ولي با تفاوت مقيـاس مكان واحد زمان واحد و جهت واحد ديده مي
شـود، گـاهي تـوپر و    شود، گاهي جامد، گاهي ماده و گاهي گاز ديده ميحيات ديده ميحيات و گاهي بي

ها به طول و عرض و ارتفاع و زمان نيست بلكه بـه نسـبت و   تفاوت آن. شوده ميگاهي فضاي خالي ديد
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در واقع در برخورد با اجزاء جهان در عين حال كه بخشـي را  . شودها نگريسته ميمقياسي است كه به آن
 شود تادهند، برشي هم به زمان زده ميبه عنوان طول و عرض و ارتفاع برش زده و مورد تحليل قرار مي

شـود تـا   همچنين يك برشي هم در مقيـاس و نسـبت زده مـي   . در زمان مشخصي اين تحليل ارائه گردد
شـود و  طبيعي است كه با دگرگوني طول، عرض يا ارتفاع جسم عوض مي. بتوان آن بخش را تحليل كرد

تحليـل   طور اگر مقياس متفـاوتي در نظـر گرفتـه شـود،    گردد، همينبا دگرگوني زمان تغييراتي ايجاد مي
بنابراين اضافه بر ابعاد طول، عرض و ارتفاع و بعـد زمـان بعـد ديگـري نيـز در جهـان       . عوض خواهد شد

مختلـف در هـم    يهـا در واقع كل جهان در نسبت. است» بعد مقياس«هست كه مورد غفلت است و آن 
  . شودتنيده شده است و تا برش نسبتي زده نشود، جسم متعين نمي

، »ماكروميـك «، »انبسـاط «، »مقيـاس «توان بعـد  شود كه بعد پنجم را مييجه مياز مالحظات باال نت
اين بعد امتدادي است كه از ذرات هستي به اقطار هستي كشيده شده اسـت  . ناميد» نسبت«يا » بزرگي«

توانـد بـه   اندازه گيري بودن، جهت داري و كميـت را داراسـت و مـي   و تمامي خصوصيات بعد اعم از قابل
دتي در كل جهان محسوب شود كه كل كيهان مادي را با در نظر گرفتن اين بعد در يك شـيء  منزله وح

رسـد و از  واحد مجسم كند؛ يعني جهان مادي با تمام تكثراتش با در نظر گرفتن اين بعد به وحـدتي مـي  
ضـي از  در بع. متفاوت از اين جهـان برسـاند   يهامادي ديگر در نسبت يهاتواند ما را به جهانطرفي مي

بسيار كوچك در مـاده حضـور    يهاابعاد در فيزيك مانند نظريه ابرريسمان بعدهايي در مقياس يهانظريه
اند كه در بعد ماكروميك با ابعـاد  اگر به بعد ماكروميك توجه شود، آن ابعاد ريز همان سه بعد بزرگ. دارند

  .اندفعلي متفاوت

  هااشكاالت و پاسخ. 6

o  عد، صفت نفسي . شودامري اضافي است و بين دو شيء مطرح مي ماكروميك: اشكال نخستولي ب
 .است و مربوط به خود شيء قطع نظر از اشياء ديگر است

شود، واحدي نيز بـراي آن در نظـر   از آنجا كه ماكروميك در نظر اوليه بعنوان بعد احساس نمي: پاسخ
اگـر  . شود در مقياس دو برابر اين شيء استميلذا در مقايسه با شيء ديگر مثالً گفته . گرفته نشده است

همگي ابعاد امري نفسـي  . شد طول اين شيء دو برابر آن شيء استطول هم واحد متر نداشت، گفته مي
 . دهندها را نشان ميآن يهاهستند؛ ولي با مقايسه با امر ديگر اندازه

o  ماكروميك امري اعتباري است نه حقيقي: اشكال دوم . 
ازاء خارجي ندارد و يك امر صرفاً ذهني اسـت، جـواب منفـي    گر منظور از اعتباري يعني ما بها: پاسخ

اما اگـر منظـور آن   . اندمختلف درون هم تحقق يافته يهازمان با ماكروميكدر خارج موجودات هم. است
، اين معنـا  شودمختلف انتزاع مي يهااست كه درخارج يك واقعيت بيشتر وجود ندارد و آن در ماكروميك

 .شودشامل ابعاد ديگري نيز مي
o  ها تشـكيل شـده   طول و عرض و ارتفاع مستقل از هم هستند؛ ولي ماكروميك از اين: اشكال سوم
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پس ماكروميك، بعـد مسـتقل از ابعـاد    . كنداست و با كم و زياد شدن آن سه بعد ماكروميك نيز تغيير مي
 . ديگر نيست
و مطرح شدن بعد زمان؛ معلوم شد طول و عـرض و ارتفـاع بـه بعـد     » نسبيت« با ارائه نظريه : پاسخ

طور كه وابستگي آن سه بعد به بعـد  همان. زمان وابسته هستند و كميات مطلق و مستقل از زمان نيستند
ها را از بعد بودن نينداخت، وابسته بودن بعد ماكروميك به طول و عرض و ارتفاع نيز منافي آنچهارم، آن
  .ها نيست

o ضرب طول و عرض و ارتفاع؛ در اين صورت ماكروميك همان حجم است؛ يعني حاصل: اشكال چهارم
در واقع شـيء در حجـم   . كندبا بزرگ و كوچك شدن حجم، ماكروميك تغيير مي. واحد آن متر مكعب است

  .پس امر انتزاعي است؛ نه بعد جديد. تر دارداز شيء در حجم كوچك يترتر ماكروميك بزرگبزرگ
متر مكعب را در نظـر بگيريـد؛ ايـن ماكروميـك در حـدي      مكعب كوچكي به اندازه يك سانتي: پاسخ

 10-50بـه ضـخامت    ياحـال اليـه  . متر مكعب اسـت است كه محسوس است و حجمش هم يك سانتي
حجـم ايـن   . متر در عرض را در نظـر بگيريـد  سانتي 1025متر از طول و سانتي 1025متر و پهناوري سانتي

كـه ايـن اليـه اصـالً      يطـور اليه اندازه حجم آن مكعب است؛ ولي در ماكروميك بسيار متفاوت است به
ترين وسايل آزمايشگاهي آن را كشف نمود؛ چرا كـه  توان آن را ديد و نه با قويمحسوس نيست و نه مي

ميـك بـا   پـس ماكرو . در حالي كه حجمش با آن مكعب يكسان است. در ماكروميك، بسيار متفاوت است
 .حجم متفاوت است

o شناسايي است كـه نشـانة سـه بعـد بـودن      در هندسه هر نقطه از فضا با سه عدد قابل: اشكال پنجم
اگر بعد ماكروميك وجود داشت، نياز به چهار عدد براي نمايش هر نقطه بـود؛ در حـالي كـه    . جهان است
 .چنين نيست
بعـدي مـي  سه عدد دارد؛ چرا كه شما فضا را سـه اوالً، هر نقطه از فضاي تصوري شما نياز به : پاسخ

ثانياً، از كل فضـا شـما در يـك بـرش     . انگاريد و چنانچه درك چهار بعد داشتيد، نياز به چهار عدد داشتيد
كنيد، طبعا تا در آن برش هستيد، بعـد ماكروميـك تغييـر نكـرده     ماكروميكي با اين فضا ارتباط برقرار مي

ثالثاً، نقطه واقعيت خارجي ندارد و آنچه فضا را تشـكيل  . الزم داشته باشد است كه عددي را براي نمايش
اي كوچك اي بزرگ كه در مركز آن كرههايي است با دو شعاع حداقلي و حداكثري مانند كرهدهد تودهمي

شعاع ماكروميك حد فاصل بين دو نسبتي است كه شيء در آن بـه آن صـورت ديـده    . را جدا كرده باشيد
 طبعاً براي نمايش واقعي شيء غير از سه عدد بايد اين ماكروميك هم معين باشد كه در مالحظه. شودمي

  .به آن اشاره شد 4
o بسيار ريز، كمتر از ذرات بنيادي، همه چيز ناپايدار است و اصالً فرصـتي   يهادر جهان: اشكال ششم

 . شوندالعاده اندك متالشي ميبراي تحقق ندارد و در زمان فوق
مثالً حـداقل گـذر زمـان بـراي يـك      . شودشود، زمان طوالني تر ميتر ميهرچه ابعاد كوچك: پاسخ

كند ولي براي پشـه ايـن   ثانيه را درك مي 1/0انسان حداقل. مورچه يا پشه به مراتب از انسان كمتر است
ها تفـاوت فاحشـي   بنابراين طبعاً ديگر نحوه گذشت زمان در اين جهان با آن جهان. تر استزمان طوالني
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تر براساس كوچك(ها؛ يا برعكس خواهد داشت؛ مثالً چه بسا يك ثانيه ما برابر باشد با ساليان متمادي آن
بـا بـودن معـاد    (باشد به آنچه در روز قيامـت   يااين خود شايد اشاره). ها نسبت به ماتر بودن آنيا بزرگ
همـين طـور   . برابر بـا پنجـاه هـزار سـال ماسـت      در مورد اندازه يك روز آن ذكر شده است كه) جسماني

به اين مطلب اشاره كرد؛ يعني ... توان در مسائل ديگري از جمله انرژي، نور، ماكزيمم سرعت، جاذبه و مي
  . خيلي بيشتر از سرعت نور اين جهان وجود داشته باشد ييهاها سرعتمثالً ممكن است در آن جهان

  نتيجه گيري. 7

توان احتمال وجود ابعاد بيشـتري را در جهـان داد   م شد عالوه بر سه بعد مشهور، ميدر اين مقاله معلو
گونه تناقض رياضي، فيزيكي يا از جهـات ديگـر عقلـي نخواهـد بـود و چنـين       ها باعث هيچكه وجود آن

دانان تقويت شده است كه با فرض ابعاد باالتر مشـكالتي كـه   دانان و رياضيرويكردي نيز در بين فيزيك
در ايـن  . نيز در اين زمينـه داده شـده اسـت    ييهااند حل گردد و نظريهدر تحليل عالم با آن برخورد كرده

مقاله با پيشنهاد بعد ماكروميك يا انبساط به عنوان بعد پنجم سعي شد تا حدودي تصوري روشن از ابعـاد  
د عالوه بر امكان، وجـود آن را از  تواننداليلي براي امكان اين بعد مطرح شد كه بعضاً مي. جهان ارائه داد

فيزيكـي از   يهـا تفـاوت . اثبات تجربي اين بعد مشروط به تصور صحيح آن است. لحاظ عقلي اثبات كند
تواند شواهدي بر مهبانگ و نظرياتي مانند ابرريسمان مي لحاظ ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك و پديده

  . وجود اين بعد باشد
در مباحث مابعد الطبيعه و مربـوط بـه    ياتواند نتايج گستردهاقل امكان آن ميالبته وجود اين بعد يا حد

توان از نسبي شدن مفاهيم تناهي و عدم تناهي، زمان و مكان، مجرد طور خاص ميآن داشته باشد كه به
و مادي، سكون و حركت، متعين و نامتعين، اتصال و انفصال، خأل و مأل، واقعيت و مجاز با فـرض تغييـر   

بعدي فرض كنيد يا بيشـتر چيـزي را كـه نامتنـاهي     عني نسبت به اينكه جهان را سهي. تعداد ابعاد نام برد
شد، مكاني انگاشـته شـود و توضـيح    شود و امري كه زماني تلقي ميكرديد متناهي محسوب ميتلقي مي

  .طلبد كه در فرصتي ديگر بايد به آن پرداختاي مستقل را مياين نتايج مقله

  ها نوشت پي

هينتون . از آن دو شرط در قلب نيستچه بسا قلب بهتر از مغز فضا را درك كند؛ چرا كه هيچ يك . 1
 .شناخت نه مغزتوان دهد فضا را تنها به كمك قلب ميتوضيح مي

در چارچوب نظرية كوانتومي، حالت هر سيستم فيزيكي را با برداري در فضاي هيلبرت مختلط بي. 2
 )1408، 1381ريگدن، . (كنندنهايت بعدي مشخص مي

. دانسـت اش ميترين انديشة زندگيبخشه گرانش خود را رضايتنظري) 1955-1879(آلبرت اينشتين . 3
ميدان ناشي از لختي در چارچوب مرجعـي كـه بـا    : ارزي نام گرفت عبارت است ازاين نظريه كه اصل هم
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، 1381ريگـدن،  . (كند، در نسبت خاص معادل يك ميدان گرانش همگن استشتاب يكنواخت حركت مي
1534( 

4.  unfied field.theory شدشناخته شده كيهان محسوب مي خالصه و منسجمي از تمام نيروهاي . 
مثل استوانه كه در يك جهت بعدي طول ( كالين يكي از ابعاد پنجگانه پريوديك بود ـ مدل كالوتسا .5

زمان عادي تعميم دهيد تا اين  –بعد طولي را به چهارتا براي فضا ). اي استدارد و در يك جهت دايره
چون بعد پنجم را در . دانان با بدبيني به اين مطلب برخورد كردندبا اين حال، فيزيك. درك باشدفضا قابل

 توان اندازه گرفت و اصالً معني بعد پنجم چيست؟آزمايشگاه نمي
زمان افزايش داده شد تا با تعميمي هندسي مسير  –در مدل فضاي پنج بعدي فينسلر نيز ابعاد فضا  .6

ها و مسيرهاي بهينه در ر هم مثل حركت ذرات تحت ميدان گرانش به صورت ژئودزيحركت ذرات باردا
 .مثل دايرة عظيمة كره به دست آيدفضا 

 .اندتاكنون چهار برهم كنش بنيادي شناسايي شده. نيرو بر هم كنش ذرات موجود در عالم است. 7
ت انـرژي برخوردارنـد عمـل    اي است كه ميـان ذراتـي كـه از خاصـي    نيروي گرانش برهم كنش جاذبه. 8

 .هاي خيلي بزرگي از جرم استمشاهدة آن مستلزم تودهآثار قابل. كند و ذاتاً نيروي ضعيفي است مي
ن ذرات واسطة تبديل انرژي يا .كندبا دو بعد اضافه دروشه، اين نيرو يك زوج فوتون گرانشي توليد مي. 9

روشه در تـالش اسـت تـا ايـن مـدل نظـري را بـه        د. الكترومغناطيس به انرژي جاذبه و بالعكس هستند
 .آزمايش تجربي تبديل كنداي قابلمجموعه

از (و رامان ساندروم ) اوري ماسوچستاز مؤسسه فن(دان به نام ليزا راندال بيني دو فيزيكبنابر پيش. 10
انرژي  2008سال  دهنده عظيم در سوئيس دردر مريلند آمريكا با راه اندازي شتاب) دانشگاه جان هاپكينز

كنند با آزمايشي كه توسط بيني ميدانشمندان پيش. الزم براي نفوذ گراويتون به جهان طراحي خواهد شد
دهند، تصاويري از اعماق زمين به دست آورند كه انجام مي) اس. اچ. ال(دهندة عظيم هاردوني تصادم
استاد فيزيك و (چارلز گيتون. از كوانتوم باشدترين كشف بعد تواند مهماي از بعد پنجم باشد كه مينشانه

بر مبناي كاربرد ) استاد رياضيات و فيزيك دانشگاه دوتسا(و آرلي پيترز ) اختر فيزيك دانشگاه راتگرز
نوع دوم مدل رياضي را توسعه دادند كه اخترشناسان را قادر » ساندروم–راندال«نظريه مدل گرانش 

بيني گيتون و پيترز در مورد اثر پيش. انش جديد را امتحان نمايندسازد تا يك نظريه پنج بعدي گر مي
 .شودشناختي خاصي است كه در صورت مشاهده باعث تأييد نظريه ميكيهان

در گروه  2005نظريه هايم برنده مقاله كنفرانس ساالنه آمريكايي هوانوردي و فضانوردي در سال  .11
جردن، . اين ايده با استقبال زيادي رو به رو شد. اي شدهستههاي پروازهاي فضايي با استفاده از سوخت

 . آزمون موفق تجربي اين نظر جايزه نوبل دارد: دان برجسته آلماني، نوشتفيزيك
ن ذرات واسـطة تبـديل   يـ ا.كنـد با دو بعد اضافه دروشه، اين نيرو يك زوج فوتون گرانشي توليـد مـي  . 12

دروشه در تالش است تا اين مدل نظري را بـه  . و بالعكس هستندانرژي الكترومغناطيس به انرژي جاذبه 
  .آزمايش تجربي تبديل كنداي قابلمجموعه
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برگرفتـه از   1027هاي فيزيكي است و ترين عدد مطرح در فاصلهمقدار طول پالنك كوچك 34-10. 13
هبانـگ تـا حـاال    است كه تنها قسمتي از جهان است كه نور از زمان وقوع م 4 1022اي به شعاع كره
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