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 با دکتر مهدي گلشني ، درباره اظهارات الحادي اخير استفان هاوکينگ فيزيکدان مشهور انگليسي
فيزيک پاسخگوي همه پرسش هاي بشري نيست

 منتشر کرده بود نقش خالق در ایجاد کهکشانها را صریحا رد1988استفان هاوکينگ، فيزیکدان مشهور انگليسی در کتاب پرفروش «سرگذشت زمان» که سال 

ت، بلکه نتيجه اجتنابناپذیری از قوانين در کتاب خود با عنوان «طرح بزرگ» مدعی شد که نظریه انفجار بزرگ نهتنها به خواست خدا نيس2008نکرده بود، اما سال 

فيزیک است.

 

جه داشت که فلسفه مرده است و نتوانسته مانند علوم مدرن بهویژه فيزیک پيشرفت کند.وی اخيرا هم در یک همایش به ارائه دیدگاه خود درباره فلسفه و علوم پرداخت و گفت: باید تو

تنها دانشمندان علوم هستند که توان پاسخگویی به سواالت انسان را دارند.

ی شد.بر این اساس در گفتوگو با دکتر مهدی گلشنی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی اظهارات وی بررس

جهان اسالم، عضو انجمن اروپایی علم و الهيات، عضو انجمن استادان فيزیک آمریکا،گلشنی دارای دکترای فيزیک از دانشگاه برکلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، عضو آکادمی علوم 

سال رئيس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود.15 بيش از عضو مرکز الهيات و علوم طبيعی برکلی و عضو موسس انجمن بينالمللی علم و دین کمبریج است که

ت و یکم» و «تحليلی از دیدگاههای فلسفی فيزیکدانان معاصر» از جمله کتابهای«قرآن و علوم طبيعت»، «از علم سکوالر تا علم دینی»، «علم، دین و معنویت در آستانه قرن بيس

اوست.

 با نوشتن کتاب «طرح بزرگ» مدعی شده که2010 در کتاب «سرگذشت زمان» نقش خالق در ایجاد کهکشانها را رد نکرده بود، اما در سال 1988هاوکينگ در سال 

ست، به نظر شما این تحول در نظر او نتيجه چه عواملی است؟نظریه انفجار بزرگ نهتنها به خواست خدا نيست بلکه نتيجه اجتنابناپذیری از قوانين فيزیک ا

رح کرده است امر مهمی را در ذهن ما تداعی میکند و آن وضعيتی است که درقبل از اینکه به سوال شما پاسخ دهم، الزم است مقدمهای را بيان کنم؛ مسألهای که هاوکينگ مط

 آخر و نهایی تلقی میشود و بدون اینکه تجزیه و تحليل شود انعکاسرسانههای جهان حاکم است. شخصی که به هر دليلی مشهور شده است، حرفی که میزند به عنوان حرف

 این گونه موضوعات استفاده تبليغاتی میکنند، برای اینکه کار و فعاليت خود راگستردهای پيدا میکند. مقداری عوامزدگی بر رسانههای جهانی حاکم است. در غرب هم رسانهها از

گرم نگه دارند.
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َکينگی معروف شد؛ این قضایا حاکی از این هستند که به اتفاق «پن رز» و «جورج اليس» قضایایی را در مورد نسبيت عام اثبات کردند که به عنوان 1969هاوکينگ در سال  قضایای ت

را به هاوکينگ دادند. در آن زمان ایشان یک سخنرانی تاریخی1980تحت چه شرایطی گرانش منجر به نقاط تکينه (استثنایی) میشود. در سال   کرسی نيوتن در دانشگاه کمبریج 

 داریم انتهای فيزیک را میبينيم و داریم به تئوری همه چيز میرسيم. در آن زمان نظریه ابرتحت عنوان «آیا انتهای فيزیک در منظر دید ماست؟» انجام داد و جواب او این بود که بله! ما

ا چند سال بعد از این دوران نوشت و برخالف تلقی بعضی و خود) معروف شده بود و هاوکينگ فکر میکرد که این تئوری همه چيز است. او کتاب «سرگذشت زمان» رN 8گرانش (

یکند. او میخواهد بگوید اگر وضعيت قضایا این گونه است، در این صورت آیا جاییشما این کتاب هم در مقام نفی خداست، ولی در آنجا او با صراحت کنونی این عقيده را بيان نم

ت. در این کتاب او نمیگوید که خداوند نيست بلکه میگوید که جهان بی نياز ازبرای نقش خداوند باقی میماند که انجام دهد، یعنی او میخواهد بگوید جهان به خدا بینياز اس

اقی مانده است که انجام دهد؟!»خداوند است. او صریحا این جمله را بيان میکند که «دراین صورت... دیگر کاری برای خداوند ب

 به2000و در حال ظهور است و همه چيز را توضيح خواهد داد. او میگفت تا سال زمانی که هاوکينگ این حرف را مطرح کرد، داشت پيشبينی میکرد که تئوری همه چيز در منظر ما 

97 در سخنرانی خود به مناسبت أخذ کرسی نيوتن در کمبریج بيان کرده بود، اما وقتی در سالهای 1980 درصد تئوری همه چيز را خواهيم داشت؛ او این ادعاها را در سال 50احتمال 

! هنوز این حرف را میزنم ولی این ادعا را از این زمان حساب کنيد، یعنی در سال از او پرسيده شد که آیا هنوز معتقد هستيد که ما به تئوری همه چيز نزدیک هستيم، گفت: بله98و 

ار کرد و گفت این حرف من را از این زمان در نظر بگيرید. ایشان سال از ادعای اول او میگذشت و هنوز هم خبری از تحقق ادعای او نبود باز ادعای خود را تکر17 که عمال 1997

«قضيه گودل و پایان فيزیک» در به مناسبت صدمين سال تولد «دیراک» ـ یکی از بزرگترین فيزیکدانان قرن بيستم ـ تحت عنوان 2002همچنين در یک سخنرانی تاریخی که در سال 

نباشد که بتوان آن را به صورت تعدادی محدود اصول بيان کرد، من هم به این گروه متعلقدانشگاه کمبریج ایراد کرد، گفت «عدهای از مردم نوميد میشوند اگر هيچ نظریه نهایی در کار 

رسيد و ما همواره با چالش نظریههای جدید روبهرو خواهيم بود... این را تغيير داده است. اکنون خوشحال هستم که کاوش ما برای شناخت هرگز به پایان نخواهد Mبودم، اما نظریه 

 همين کار را برای فيزیکدانان بکند. (ذکر این نکته ضروری است که در آن موقع ازM قضيه گودل تضمين کرد که همواره کار برای ریاضیدانان باقی میماند و من فکر میکنم که نظریه

 اذعان میکند که هرگز به پایان ریاضيات و فيزیک نمیرسيم؛ یک مرتبه در2002 سال میگذشت، ولی ایشان قبال از آن اطالعی نداشت). کسی که در سال 70قضيه گودل حدود 

 به ما میگوید که نيازی به خدا نيست.M با نوشتن کتاب «طرح بزرگ» ادعا میکند که ما به پایان فيزیک رسيدهایم و نظریه 2008سال 

قضيه گودل بيانگر چيست؟

اره گزارههایی وجود خواهد داشت که صدق و کذب آنها را نمیتوان بر اساس آنمحتوای قضيه گودل به زبان ساده این است که اگر با مجموعهای از اصول ریاضی شروع کنيم، همو

 چيز نخواهيم رسيد. بسياری از فيزیکدانان که قبال فکر میکردند که یک نظریهاصول تعيين کرد. پس ریاضی و فيزیک ریاضی هرگز به پایان نمیرسند. پس هيچ وقت به نظریه همه

نطق ریاضی ثابت کرده بود، توجه کردند، از نظرشان عدول کردند و بر این شدند کههمه چيز خواهيم داشت وقتی به این قضيه، که «گودل» ـ منطقدان و ریاضيدان مجارستانی ـ در م

ما همواره مشغول خواهيم بود و فيزیک را هيچ وقت پایانی نخواهد بود.

 باطل نشده است شما بر گفته بودید ما هيچ وقت به انتهای فيزیک نمیرسيم، با توجه به اینکه قضيه گودل در این مدت2002سوال اول بنده از ایشان این است که شما که در سال 

 همه چيز را توضيح داده است؟! اصال چنين نيست.Mچه اساسی ادعا میکنيد که جایی در فيزیک برای خدا وجود ندارد؟! مگر نظریه 

 چيست؟Mالزم است برای خوانندگان ما توضيح دهيد که نظریه 
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 برای بعضی کميات محاسبات را انجام میدادند به بینهایت برخورد میکردند. در جهتقبال میگفتند مواد از ذرات تشکيل شدهاند، اما نظریه ذرات به اشکاالتی برخورد کرد؛ مثال وقتی

 اشاره بهMسمان مانند تصور میکردند و در توسعه آن نظریه غشاء مطرح شد. رفع این اشکاالت، نظریه ریسمان مطرح شد که براساس آن موجودات اوليه را موجودات یک بعدی ری

Membrane7ه عالم را چهاربعدی نمیداند بلکه عالم را یازده بعدی میداند که  یعنی غشا است یعنی اشيای اوليهای که همه چيز از آنها درست شده غشاءگونه هستند. این نظری

 در وضعيت فعلی بيش ازMن به طرق مختلف میتواند انجام شود و در واقع نظریه بعد آن فشرده شده است و ما نمیتوانيم آن ابعاد را در وضعيت فعلی رویت کنيم. این فشرده شد

 جهان وجود دارد و در هر کدام از500 به توان 10ا مربوط میشود؟ اینها میگویند که  به توان پانصد جواب دارد. اکنون این سوال مطرح میشود که کداميک از این جوابها به جهان م10

من نمیخواهم بگویم که لزوما تعدد جهانها در کار نيست و حتی در بعضی روایاتاین جهانها قوانين و اعداد بنيادی متفاوتی حاکم است و جهان ما یک جهان از این جهانهاست. 

خداباوری برای این جهانها میکنند روی مبنای محکمی قرار ندارد. آنها برای اینکه از ملزوماتی نظير Mاسالمی نيز به تعدد جهانها اشاره شده است، اما استداللی که پيروان نظریه 

ه جهان بزرگ ما را توضيح دهد که اول مطرح شده بود نظریه چند جهانی نبود، بلکه برای این بود که نظریهای داشته باشيم کMپرهيز کنند به سراغ نظریه چندجهانی میروند. نظریه 

نظر اینها در صورت تعدد جهانها جواب دارد، واگر فقط یکی از اینها تحقق پيدا کرده باشد باید عاملی در کار باشد، اما از 500 به توان 10بعد دیدند که این نظریه یک جواب ندارد بلکه 

نيازی به عامل خارجی نيست.

فاده میکنيد؟به نظر شما راه علمی برخورد با او چيست، به عبارت دیگر شما در پاسخ به او از چه روشی است

وط این است که نظریه زیبا و ظریف باشد، با تمام اطالعات موجودتوافق داشتههاوکينگ در این کتاب «طرح بزرگ» چهار شرط برای یک نظریه موفق بر میشمارد؛ از جمله این شر

د. اکثریت شرایطی که هاوکينگ در این کتاب برای یک نظریه موفق مطرح میکند درباشد و پيشبينیهای جالبی برای آینده داشته باشد که در آینده قابل دسترس و قابل تحقيق باش

»، ادعا میکنندPenroseمن حتی عميقتر از او هستند، مانند «پنرز-  صادق نيست؛ اوال بسياری از افرادی که به اعتقاد عموم حداقل همسطح هاوکينگ هستند و به نظرMمورد نظریه 

ق با تجربه در آینده قابل پيشبينی ندارد. مثال اگر بخواهيم پيشبينیهای، اصال نظریه نيست بلکه مجموعهای از ایدهها و بصيرتهاست. این نظریه هيچ پيشبينی قابل تطبيMکه نظریه 

کنيم نياز به شتابدهندههایی وجود دارد که محيط آنها  را تأیيد   سال نوری است، در صورتی که محيط کل منظومه شمسی یک سال نوری است و بزرگترین1000این نظریه 

 کيلومتر است. پس امکان عملی ساختن شتابدهندههایی که پيشبينیهای27شتابدهندهای که افتخار علم فيزیک امروز است و در شهر ژنو ساخته شده – آزمایشگاه سرن- کال 

راساس نظریهای که هيچ چيز آن تأیيد نشده با قاطعيت در مورد وجود خدا صحبت میکند؟!،این نظریه را بتوانند به تحقق برسانند و تأیيد کنند، وجود ندارد. بنابراین چرا هاوکينگ ب

دليلش این است که ایشان واقعا به ملزومات حرفهای خود پایبند نيست.

 رشد کند و از این رو فلسفه مرده است. نظر شما در این ارتباطیکی از مواردی که او اخيرا مطرح کرده این است که فلسفه نتوانسته به مانند سایر علوم مدرن

چيست؟

پوزیتيویست است و بدون اینکه اطالع کافی داشته باشد، پوزیتيویسم را به پوپرایشان دارد فلسفه را طرد میکند و میگوید فلسفه مرده است از طرف دیگر صریحا میگوید که یک 

ست، در حالی که پوزیتيویسم یک مکتب مهم فلسفی است که در فلسفهنسبت میدهد که حاکی از کم اطالعی وی از فلسفه و فلسفه علم است. او میگوید یک پوزیتيویست ا

گر به پوزیتيویسم معتقد نيستند و آن را کنار گذاشتهاند، ولی تکيهگاه هاوکينگ پوزیتيویسممرده است، البته آثار آن هنوز در فيزیک باقی است، گرچه بسياری از فيزیکدانان طراز اول دی

ارد نوعی فلسفه را به کار میگيرد تا نوعی دیگر از فلسفه را نفی کند.است؛ پس او چگونه میگوید فلسفه مرده است، در حالی که به نحلهای از آن تعلق دارد. ایشان د
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تقد است که ما همه چيز را از تجربه به دست میآوریم و علممان مبتنی بر حس وباید به او گفت اگر شما پيرو مکتب پوزیتيویسم هستيد که معتقد به امور ورای حسی نيست و مع

کام عام قرار میدهيد؟ بنابراین ایشان اصال متوجه نيست که دارد چه میگوید. منتهادادههای حسی است، در این صورت چگونه نظریهای را که هيچ تأیيد تجربی ندارد، مبنای صدور اح

بزرگ را مطرح میکند و رسانهها در سطح جهان این چنين وسيع آن را انعکاسمایه تعجب این است که ایشان براساس نظریهای که همه چيز آن مورد سوال است یک ادعای بسيار 

میدهند اما اگر کسی حرف درست مهم ولی غيرجنجالی بزند اصال انعکاس نمییابد.

د نيست. بعضی آن ذکر کنم که اصال آن را نظریه نمیدانند، بلکه یک امر رویایی میدانند که قابل تحقيق و تأیيMمن میتوانم اقوال بعضی از دانشمندان بزرگ معاصر را در مورد نظریه 

 و از افراد مورد تأیيد هاوکينگMحتاطانه سخن گفتهاند. «ویتن» که خود از بنيانگذاران نظریه را مجموعهای از افکار زیبا میدانند. خوشبختانه بعضی از بزرگان خود این نظریه نيز بسيار م

ِ آن چه قرار دارد. در نتيجه هراست، میگوید: « نظریه ریسمان به صورت تکهتکه، طی دورانی که تقریبا چهار دهه طول کشيد، کش ف شد، بدون آن که کسی واقعا بفهمد در پس

د، یا به چه منتهی میشوند.» همين طور «بریان گرین»، یکی دیگر از فعاالن نظریهجزئی که برمال میشود، باعث شگفتی میگردد. ما هنوز نمیدانيم تمامی این ایدهها از کجا میآین

کز سایر پيشرفتها میبينيم.» پس هاوکينگ براساس نظریهای که هنوز اصول آنریسمان، میگوید: «فرمولبندی فعلی نظریه ریسمان هنوز فاقد آن نوع اصل بنيادی است که در مر

نه ایشان از وقایعی که در فيزیک و اخترفيزیک در طول قرن اخير اتفاق افتاده عبرتمشخص نيست، دارد راجع به ابتدای عالم سخن میگوید! این ناشی از غرور بیاندازه است. متاسفا

و حداقل میگفت کهنگرفته است، اگر کسی دیده عبرتبين داشت، از بالهایی که به سر نظریههای فيزیکی در قرن بيست و با احتياط صحبت میکرد،  م آمد، عبرت میگرفت 

 ما با یک جهان سر و کار نداریم؛ بلکهMبه زبان بياورد. هاوکينگ میگوید: طبق نظریه نمیداند! نه اینکه صریحا بر اساس نظریهای که درست بودن آن مورد تردید است، این سخنان را 

 کنيم که خودسازگار باشد و کل جهان را توضيح دهد، اما دیگر به دنبال نظریه واحد نيستيم.با بیشمار جهان سر و کار داریم. زمانی به دنبال این بودیم که یک قانون و نظریه واحد پيدا

انی حاکم است. این سخنان ادعاهای بزرگی است و عجيب است که این طور بهحال بر این اعتقاد هستيم که همه چيز امکانپذیر است و هر قانونی که مطرح شود باالخره در جه

سادگی در رسانهها مطرح میشود و علمی تلقی میشود.

آیا مبانی فلسفه اسالمی وغربی توانایی پاسخ و رد مواضع هاوکينگ را دارند ؟

را قبول ندارد، بحث کنيم میتوان براساس فيزیک خودش با او بحث کرد؛ مگر اواصال نيازی نيست که بر مبنای فلسفه اسالمی و غربی بخواهيم با هاوکينگ که ادعا میکند فلسفه 

 وجود دارد یا به تحقق پيوسته است؟! به این خاطر استM و زیبایی) در نظریه برای یک نظریه موفق چهار شرط نگذاشت؟ کدام یک از این شروط (منهای شرط اول مربوط به ظرافت

نگ حق ندارد این گونه مطالب ظنی را به عنوان مسلمات علم به جهان عرضه بدارد.که حتی بعضی از فيزیکدانان بزرگی که خداباور به مفهوم معمولی آن نيستند نيزمیگویند هاوکي

سيد که خود قوانين فيزیک از کجا به وجود آمدند؟ هاوکينگ در واقع به قوانين فيزیک یکهاوکينگ میگوید که خود قوانين فيزیک کافی است که جهان به وجود بياید. باید در پاسخ او پر

و دارد یک چيز زوالناپذیر و الیتغير را تحت عنوان قوانين جهان مطرح میکند.منزلت ابدی میدهد و آنها را تغييرناپذیر و متعال میپندارد و به آنها سرشت خدایی میدهد. ا

ا، زمان، ميدانها و...). این زمينهها از کجا آمد؟ ایشان عامل را با قانون اشتباهبرای اینکه جهانهای متعددی که ایشان پيشبينی میکند به وجود بيایند زمينههایی الزم است (فض

لی این ماشين احتياج به راننده و سوخت دارد. قانون و مکانيسم با عامل ومیگيرد. شما یک ماشين دارید. فيزیک برای شما توضيح میدهد که اساس کار این ماشين چيست؟، و

خلق کند؟ به عالوه همانطور که گفتيم هاوکينگ دارد به این قوانين منزلت ابدی وعلت فرق دارد. هاوکينگ دارد همه اینها را مغشوش میکند. خود قانون چگونه میتواند جهان را 

 به جای او، امر متعال دیگری را قرار میدهد.زوالناپذیر میدهد. اینجاست که «پاول دیویس» میگوید: هاوکينگ از خدای متعال پرهيز میکند و

میکنند، در این باره بيشتر توضيح میدهيد؟شما در ابتدای صحبتهای خود انتقادی به فضای رسانهها داشتيد که این گونه مسائل را برجسته 
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او در محيط و جامعه ما خيلی زود انعکاس پيدا میکند و همه جوانها کنجکاومشکلی که وجود دارد این است که وقتی که یک ملحد در گوشهای از دنيا سخنی میگوید، گفتههای 

نمیشود. سارتر ـ فيلسوف معروف فرانسوی ـ که عمری خدا را انکار کرد، درمیشوند که او چه گفته است، ولی وقتی خالف این امر اتفاق میافتد در رسانههای ما اصال منعکس 

 در آن مصاحبه او از گفتههای خود اظهار ندامت کرد و صریحا گفت که به خدا معتقدآخر عمر خود مصاحبهای با یک خبرنگار کمونيست انجام داد که در یک مجله آمریکایی منتشر شد.

نها را برد. چرا واقعهای به این مهمی انعکاسی در مطبوعات ما نداشت؟! چند سالاست. افرادی که طرفدارش بودند در تشييع جنازه او شرکت کردند ولی بعد گفتند که او آبروی آ

وری در سراسر جهان مناظره میکرد نظر خود را تغيير داد و گفت خداباور شده است.پيش آنتونی فلو ـ فيلسوف معروف غربی ـ که همواره به عنوان یک ملحد تمام عيار بر ضد خدابا

ر حالی که تحول مهمی اتفاق افتاده بود. به نظرمن رسانهها قبل از اینکه این گونهدر آن زمان جز انعکاس مختصر و ضعيفی چيزی از این خبر در رسانههای خودمان مشاهده نکردم، د

نند و طرف دیگر قضيه را نيز منعکس کنند.اخبار را منعکس کنند خوب است قدری مشورت با اهل علم بکنند تا آن را به صورت کامل منعکس ک

کتاب «طرح بزرگ» هاوکينگ اظهار نظر کردند، اما این اظهارنظرها  در رسانههای ما منعکس نشد. مهمترین این منتقدان «پن رز» بود که صریحا دربسياری از مشاهير در مورد 

يزی است که به هيچ وجه از عهده اثبات آن بر نمیآید. آن مدعی این است که داردفایننشيال تایمز اظهار نظر کرد که: اصال این کتاب خطرناکی است، چون این کتاب مدعی اثبات چ

را ندارد.خدا را نفی میکند ولی نظریهای که دارد از آن استفاده میکند توان الزم برای انجام این کار 

هيچ کدام از حرفهایی که او میزند از استداللهایش نتيجه نمیشود و چون فلسفههاوکينگ که مرتبا اظهارنظرهای واقعا غير متواضعانه کرده حداکثر میتوانست الادریگرا باشد. 

نمیداند مرتب مرتکب مغالطات فلسفی و منطقی میشود.

 جهان مرتبط با علوم تجربی محض است که یک فيزیکدان بتواند آنبه نظر شما علت این اظهارنظرها به چه امری برمیگردد؟ آیا اصال موضوع وجود خدا و مبدأ برای

را انکار کند؟

 یک فيزیکدان بسيار برجسته از دانشگاه هاروارد ـ باکال ـ سخنی گفته بود که به نظرمفيزیکدانان گاهی از واقعگرایی دور شدهاند و خيلی مغرورانه با قضایا برخورد میکنند. زمانی

 ثانيه بعد از بيگ بنگ فالن واقعه اتفاق39 به توان منهای 10 را تعيين کنيم. مثال بگویيم اندرز خيلی خوبی بود. او گفته بود: براساس چند داده تجربی ما نباید تکليف اول و آخر عالم

شدار میدهند که قدری تواضع را رعایت کنيد و این قدر ادعاهای گزاف نکنيد. هاوکينگ بهافتاد. این گونه اظهار نظرها خيلی دور از تواضع است. اکنون هم برخی از فيزیکدانان بزرگ ه

ا در مورد او بسيار گستردهتر شد.) او هر چه دلش میخواهد میگوید ولیاین قبيل سخنها عادت کرده است؛ (و چون آن وضعيت خاص جسمانی برای او پيش آمد، پوشش رسانهه

 هاوکينگ گفته است که حرفهای هاوکينگ عين حرفهای طالبان است، یعنی هماناین وظيفه محافل علمی است که بيایند و مسائل را تحليل کنند. یکی از اخترفيزیکدانان منتقد

ان از عوامزدگی او دارد و از ساحت واقعی فيزیک دور است.طور که حرفهای طالبان بی سروته است حرفهای هاوکينگ نيز چنين است. این ادعاهای هاوکينگ نش

هد! کجا میتواند مسائل مربوط به زیبایی را پاسخ دهد! کجا میتواند بگوید کهفيزیک نمیتواند به همه سواالت پاسخ دهد، فيزیک کجا میتواند مسائل مربوط به اخالق را جواب د

نها سواالت اساسی است که ما باید به آنها پاسخ بدهيم اما فيزیک نمیتواند به اینهافداکاری خوب است؟! بعضی از فيزیکدانان که لزوما هم خداباور نبودهاند صریحا گفتهاند که ای

ه اگر همه قوانين فيزیکی را بدانيم میتوان همه چيز را در باره جهان دانست، ال اقلپاسخ دهد. «پن رز» صریحا میگوید: «نوعی غرور در فيزیکدانانوجود دارد که حاکی از آن است ک

 کهفتار انسانی یا زیباییشناسی را در بر دارد؟ آیا اگر ایده ما از علم گستردهتر شود به طوریبه نحو اصولی. آیا یک نظریه همه چيز نظریه شعور را نيز در بر دارد ؟ آیا نظریه اخالق یا ر

را در بر بگيرد، هنوز میتوان آن را فيزیک در نظر گرفت یا قابل تقليل به فيزیک هست؟ » این اندرز مهمی است. به نظرم اگر کالم علمای عميقتر در محيط ما و حتی جهاناینها 

میشود نادیده گرفته میشد.منعکس میشد آن وقت این گونه سخنان اصال برجسته نمیشد و مانند خيلی از سخنان دیگری که زده 
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تند. برخی از مهمترین این اظهارات را بيان میکنيد؟گفتيد که بسياری از فيزیکدانان مشهور عليه کتاب طرح بزرگ و حرفهای اخير هاوکينگ موضع گرف

ادی زمينه الزم دارد؛ باید فضا و زمان مناسب و مکانيسم توليد جهانها وجود داشتهفيزیکدانان میگویند که نظریه چند جهانی که حاوی پيشبينی وجود جهانهای متعدد است تعداد زی

دایش جهان قبول کرد، اما اینها خودشان از کجا نشأت میگيرند؟ چرا خود را مجاز میدانيدباشد، همچنين باید تعدادی ميدان وجود داشته باشد و اینها را باید به عنوان اصل قبل از پي

و ميدانهای خيالی قبل از وجود جهان را میپذیرند.که این پيش زمينههای ابدی را بپذیرند؟ خداوند متعال توانا را نمیپذیرند اما قوانين ساکت 

 مانند یک کوچه تاریک است که ابتدا و انتهای آن مشخص نيست. آنM. یا گفتهاند نظریه یکی از ایرادهای دیگر این است که به او میگویند که شما قانون را با عامل اشتباه گرفتهاید

وها و برخالف مکانيک کوانتومی هيچ تأیيد تجربی ندارد. آن اصال نظریه نيست، بلکه مجموعهای از آرزMحتی در آینده پيشبينیپذیرنيز آزمونناپذیر است. «پن رز» میگوید: نظریه 

يز را توضيح میدهد. باالخره میگویند هاوکينگ نمیتواند این ادعای بسيار مهم رابصيرتهاست. این نظریه گمراه کننده است چون این تلقی را به بار میآورد که این نظریه همه چ

براساس نظریهای انجام دهد که خود آن نظریه مقبوليت عامه نيافته و تأیيد تجربی نشده است.

 این دیدگاه به او هم انتقاد شده است؟شما مطرح کردید که هاوکينگ در کتابش صراحتا گفته که من یک پوزیتيویست هستم، آیا در مقابل

ز دیدگاه فلسفی فيزیکدانان معاصر» و یا «قرآن و علوم طبيعت» مفصال راجع به طردبه شخص خود ایشان راجع به پوزیتيویست بودنش انتقاد نشده است، اما بنده در کتاب «تحليلی ا

د اگر چيزی راه تأیيد تجربی نداشته باشد و قابل مشاهده نباشد نباید پذیرفتهپوزیتيویسم بحث کردم و کامال بر عليه آن استدالل شده است. پوزیتيویستها به طور خالصه میگوین

اوکينگ هم بيش از اینها نيست، اما این دیدگاه رد شده است، چون خود فيزیکدانانشود و چون احکام متافيزیکی قابل تأیيد تجربی نيست پس اینها را نباید وارد بحث کرد؛ حرف ه

 «کوارک» ساخته شده است و «کوارک» هم قابل مشاهده نيست و حتی3 از مجبور شدند چيزهایی را که قابل رؤیت و مشاهده نيست، بپذیرند. در فيزیک گفته میشود پروتون

ال پوزیتيویستی فکر میکردند میگفتند هر چيزی که قابل مشاهده نباشد قابل اعتنافيزیکدانان نظریهای ساختند که چرا کوارک قابل مشاهده نيست، در صورتی که فيزیکدانان که قب

ی در فيزیک مفيد واقع شد، ولو اینکه قابل مشاهده نيز نباشد باید از آن استفاده کنيم.نيست، اما اکنون اینها پذیرفته میشود. «فاینمن» که پيرو این مکتب بود، بعدا گفت: اگر چيز

ز پوزیتيویستی باقی مانده است اما خود فيزیک از این موضع حرکت کرده است. اکنونبنابراین فيزیک از این موضع حرکت کرده است، اگرچه تفکر فيزیکدانان مخصوصا در محيط ما هنو

فيزیک چيزهایی را قبول میکند که واقعا قابل مشاهده مستقيم نيستند.

يچ کدام از آنها اطالعی داشته باشيم به چه دليل قبول میشود؟ پذیرش جهانهایاگر هاوکينگ پوزیتيویست است، چنان که خودش اذعان دارد، جهانهای متعددی که نمیتوانيم از ه

افيزیکی است. پس در واقع ایشان صریحا دارد از فيزیک تجاوز میکند و وارد متافيزیکمتعددی که قابل تایيد تجربی نيستند امکانپذیر دانسته میشود، در حالی که این یک اعتقاد مت

» نوشته بود و در آن به فلسفه حمله کرده بود. فيزیکدان درجه اولی از دانشگاهمیشود.شبيه ایشان وضعيت پروفسور «واینبرگ» است که کتابی تحت عنوان «رویای یک نظریه نهایی

 کنيد!پرینستون از ایشان انتقاد کرده بود که شما دارید فلسفه را به کار میبرید که فلسفه را طرد

اهده و اثبات شده تلقی میکنند. این تفکر باعث شده است که ادعاهایی نظيرمدتها این تفکر در جوامع بشری حاکم بوده که هر چيزی را که علم بيان میکند، بر آمده از مش

یم که جهان قابل فهم است؟ اما ما داریم این امر را به عنوان یک اصل قبول میکنيم.ادعاهای هاوکينگ را جدی بگيرند، اما همه دانشهای ما برخاسته از تجربه نيست. کجا ثابت کرد

ا ما داریم اینها را به عنوان اصل قبول میکنيم. همه اینها واقعا مفروضات متافيزیکیکجا ثابت شده که بقيه جهان همانند بخشی از جهان است که ما داریم در آن زندگی میکنيم؟! ام

است و ما همواره داریم احکام عام را به کار میبریم.
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انتقادهایی که به هاوکيـنگ شده آیا در مطـــبوعــات و رسانههای غربی منعکس شده است؟

را نوشتند و فيزیکدان درجه اولی است، مصاحبه کرد. همين طور با «پاولدر آنجا منعکس شده است. فایننشيال تایمز بالفاصله با «پن رز» که با خود هاوکينگ مقاله معر وفشان 

حبه کرد و این گونه سخنان را از او نقل کرد، با منتقدان وی نيز مصاحبه کرد ودیویس» هم مصاحبه کردند، اما اینها در محيط ما منعکس نشده است. گاردین که با هاوکينگ مصا

کرد. انتقادها در رسانههای غربی خيلی خوب انعکاس داشت، اگر تلو وارده را منعکس  یزیون انگليس امکانات زیادی در اختيار امثال هاوکينگ گذاشت در همان محيطانتقادهای 

رسانههای دیگر به اندازه کافی انتقاد از سخنان هاوکينگ را مطرح کردند.

 هاوکينگ درصدد است به پرسشهایی نظير چگونه میتوانيمامبرتو اکو، نویسنده و فيلسوف معاصر یکی از منتقدان هاوکينگ در این مسأله است، او میگوید

ی هست به جای آن که نباشد؛ چرا ما وجود داریم و چرا ایندنيای پيرامون خود را درک کنيم؛ ماهيت واقعيت چيست؛ علل نياز جهان به خالق چيست؛ چرا چيز

ها شاید به وسيله علم فيزیک قابل پاسخ باشند، اما باید توجهمجموعه از قوانين وجود دارند، پاسخ دهد. اکو معتقد است چهار پرسش آخر این مجموعه از پرسش

داشت پيش از پاسخگویی به چهار سوال آخر نيازهست که به دو پرسش اول پاسخ داده شود.

د. زمانی بود که راجع به این مطلب شک و تردید وجود داشت. اما امروزه بعضیهمه این سواالت فلسفی است، فيزیک به هيچ کدام از سواالتی که شما خواندید، نمیتواند جواب ده

فيزیکدان برنده جایزه نوبل است گفته که معلوم نيست هيچ وقت فيزیک بتواند راجع بهاز دانشمندان تراز اول میگویند که فيزیک نمیتواند به این سواالت جواب دهد. «ویگنر» که یک 

 الزاما خداپرست نبودند. اما آنها سخن وی را علمی تلقی نکردند. به نظر میرسد کهشعور حرفی بزند؟ من، هاوکينگ را انسان عميقی نمیدانم. افرادی که از هاوکينگ انتقاد کردند

ما استقبال رسانهها حاکی از اتقان مطالب وی نيست. کسی که بدون اینکه زمينهای درهاوکينگ از این برنامهای که راه انداخته و مورد استقبال رسانهها قرار گرفته خوشش آمده، ا

 هم سطح هاوکينگ خيلی با احتياط صحبت میکنند و امکانات مختلف را در نظرفلسفه داشته باشد این گونه قضایا را خلط میکند واضح است که سطحی است. برخی از فيزیکدانان

میگيرند. اینها صریحا میگویند که این گونه سخنان متافيزیکی است و از علم نتيجه نمیشود.

، کيهانشناسی، جراحان و... میفهمند بسيار زیباتر از علوماین تلقی در فضای فرهنگی ما وجود دارد که معموال خدایی که متخصصان علوم تجربی مانند فيزیک

دیگر است . آیا به این معنا اعتقاد آنها به خدا بيشتر و قویتر است؟

زیکدانان و علما در یک محيط خيلی محدود رشد میکنند. قبال دانشمندانی ماننداین اعتقاد با لوازم آن درست است، اما در وضعيت فعلی درست نيست و علتش این است که االن في

خن نمیگفتند و اگر هم اشتباهی میکردند صراحتا بيان میکردند. مثل اینشتين کهاینشتين، ماکسول و... معلومات جامعی داشتند و پخته بودند و به راحتی مقاله نمینوشتند و س

دانشمندان معاصر فکر می بعضی  داد.  عقيده  تغيير  بعدا  ولی  پوزیتيویستی فکر میکرد،  ابتدا  روسای اصلیدر  از  یکی  ـ  خود «آیر»  اما  راه است.  آخر  پوزیتيویسم  که  کنند 

ا میگویند فيزیک انتهای همه چيز است. اتفاقا امر مهمی که اتفاق افتاده این است کهپوزیتيویستهای قرن بيستم ـ صریحا به بی حاصلی آن اقرار کرد؛ اما چگونه وبا چه جرأتی اینه

ک خيلی دور هستيم.االن تمام نظریههای معروف که بسيار جا افتاده به نظرثابت شده است فيزیک خيلی پيچيدهتر از آن چيزی است که قبال قضاوت میشد و ما از انتهای فيزی

م از نظر مطابقت با تجربه بسيار موفق اند ولی کامل بودن آنها مورد تردید است.میرسند محل سوال و چالش هستند- حداقل از لحاظ کامل بودن. نظریه کوانتوم و نظریه نسبيت عا

؟اکنون نظریهای وجود ندارد که بدون مناقشه باشد. نمیدانم هاوکينگ در چه عالمی زندگی میکند

ک نظری به گونهای است که نشان میدهد نباید به راحتی اظهار نظر کرد. اکنون بشرآیا او نمیبيند که هيچ کدام از نظریههای فعلی خالی از ایراد و چالش نيست؟ االن وضعيت فيزی
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که همه عالم را کشف کردهایم؟ این نهایت خامی را میرساند. انتظار درصد از ماده عالم را میشناسد، پس چگونه میتوانيم راجع به کل عالم قضاوت کنيم و بگویيم 5تنها حدود 

 مقبوليت عام داشت، در حالی که چنين نيست.میرفت که یک دانشمند مشهورحداقل به نظریهای استناد کند که تأیيد شده بود و در جامعه علمی

سيد حسين امامی

جام جم

 

يرقانونی از مطالب سایت پيگرد قانونی خواهد داشت .   تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه جام جم می باشد. هرگونه استفاده غ
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