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    جناب آقاي دكتر گلشني اخيرا گرايش 
فيزيكدان ها به نوشتن كتاب هايي در رابطه 
با پيدايش كائن�ات افزايش يافته اس�ت. 
به عنوان مثال مي ش�ود به دو نمونه از اين 
كتاب ها اش�اره كرد كه در فاصله بس�يار 
نزديك به فارس�ي ترجمه و چاپ ش�دند. 
اولي كتاب طرح بزرگ استيفن هاوكينگ 
و دومي كتاب گيتي از هيچ الرنس كراوس. 
به نظر ش�ما دليل گرايش فيزيكدان ها به 

اين مساله چيست؟
دليل افزايش گرايش فيزيكدانان به نوشتن 
كتاب در رابطه با پيدايش كائنات اين اس��ت كه 
كيهان شناسي در چند دهه  اخيرا  در بعد تجربي 
و كارهاي نظري رش��د بي سابقه اي داشته است 
كه روي مس��اله پيدايش جهان نور مي اندازد و 
طرفداران جهان بيني هاي مختلف مي كوشند كه 
تقويتي براي ديدگاه هاي خود از اين حوزه علمي، 
كه نتايج آن ب��راي عامه هم مورد توجه اس��ت، 
بيابند. در مورد اين دو كتاب، بايد بگويم كه اين 
كتاب ها از نوعي جهان بيني تبعيت مي كنند كه 
جهان بيني اكثريت نويسندگان اين حوزه نيست 
اما اينكه چرا اكثرا كتاب هايي با اين جهان بيني 
به زبان ما ترجمه شده سوالي است كه مترجمان 
ذي ربط و مس��ووالن فرهنگي كشور بايد جواب 

دهند. 
اما اكنون كمي در مورد گرايش مطرح شده 
در اين دو كتاب توضيح مي دهم. كيهان شناسي 
مدرن ب��ر خالف ديگر ش��اخه هاي فيزيك عمر 
خيلي طوالني ن��دارد. كيهان شناس��ي با مقاله 
1917 اينشتين شروع شد كه نظريه نسبيت عام 
را مطرح كرد و خودش هم طرفدار جهان ايستا 
بود. معادالت اينش��تين جواب ه��اي متعددي 
دارند. در اين معادالت جهان هم مي تواند در يك 
زماني شروع شده و هم مي تواند ازلي باشد. شما 
هر معادله اي را كه حل مي كنيد بعضي ش��رايط 
مرزي براي آن تعيين مي كنيد و البته نسبت به 
آن شرايط مرزي جواب هاي تان متفاوت خواهد 
بود. اينشتين خود مايل بود كه جهان يك جهان 
بدون تغيير باشد. در اواخر دهه 1920 ميالدي 
اين كشف به عمل آمد كه ظاهرا كهكشان ها در 
حال دور ش��دن از يكديگر هستند. فيزيكدان ها 
اين مس��اله را حاكي از منبس��ط ش��دن جهان 
دانس��تند. كيهان شناس��ي همين ط��ور پيش 
مي رفت تا اينكه در دهه 60 مي��الدي دو نفر به 
طور تصادفي اش��عه ميكروويو زمينه را كش��ف 
كردند ك��ه از هر طرف ب��ه ما مي رس��د و اين را 
حاكي از درست بودن نظريه بيگ بنگ گرفتند 
كه معنايش اين بود كه جهان از يك زماني آغاز 
شده است و اين براي فيزيكدان هاي غيرمعتقد به 
خدا و معتقد به ازليت عالم ثقيل بود. نكته اي كه 
اين فيزيكدان ها از آن غافل بودند اين بود كه ازلي 
بودن جهان مستلزم نفي خداوند نيست )نكته اي 
كه فالسفه مسلمان بر آن تاكيد داشتند(. پس 
از مدتي اين مس��اله مطرح شد كه خدا مي تواند 
ابدي بوده و ضمنا خلق جهان ها مس��تمر بوده 
باشد. پس از آن اتفاق جالبي افتاد. آن اتفاق جالب 
اين بود كه در كيهان شناس��ي كشف كردند كه 
براي اينكه موجودات ذي ش��عور به وجود بيايند 
بايد عناصري مانند كربن و فسفر موجود باشند 
و براي اي��ن كاربايد عالم عمري نس��بتا طوالني 
داشته باشد تا ستارگان و كهكشان هايي تشكيل 
شده و مركز بعضي س��تارگان به اندازه كافي داغ 
بوده باشد كه عناصر سنگيني مانند كربن و آهن 
و... توليد شوند و در فضا پرتاب شوند تا در جايي 
مناس��ب زمينه مادي حيات فراهم ش��ود. براي 
وقوع اين حوادث بايد ق��وت نيرو هاي چهارگانه 
طبيعت به نسبت خاصي باش��د. اگر اين نسبت 
خاص وجود نداش��ت جهان خيلي زود منبسط 
يا منقب��ض مي ش��د و فرصتي براي تش��كيل 
عناصر باقي نمي ماند. اين چه��ار نيرو عبارتند از 

نيروي گرانش، نيروي الكترومغناطيسي، نيروي 
هسته اي قوي و نيروي هسته اي ضعيف. بنابراين 
اصلي مطرح شد به نام »اصل انسان  محوري« كه 
مفادش اين اس��ت كه براي پيدايش موجوداتي 
مانند انس��ان بايد تنظيم ظريف��ي در كار بوده 
باش��د. در اينجا صريحا پاي خدا وس��ط كشيده 
مي شد. اما از آنجايي كه اكثريت فيزيكدان هاي 
قرن اخير به خدا اعتقاد نداشتند به مقابله با آن 
برخاس��تند و به دنبال راه عالج گشتند. يكي از 
راه هاي عالج شان طرح مساله جهان هاي متعدد 
بود، يعني اگر ميلياردها جهان وجود داشته بايد 
باالخره در يكي از آنها نسبت نيرو ها اين باشد كه 
مي بينيم. س��پس هر دو طرف وارد پيكار شدند. 
در اينجا مساله اي كه پيش آمد اين بود كه آقاي 
هاوكينگ كه فكر مي كرد ش��روع زماني جهان، 
مساله خدا را پيش مي آورد به دنبال اين بود كه 
ش��روع زماني را به نحوي حذف كند. هاوكينگ 
در كتاب سرگذشت زمان مي خواست بگويد كه 
اصال جهان نيازي به خدا ندارد. بنابراين حتي به 
دنبال زمان موهومي رفت. جالب اين است كه آن 
كتاب پر از تناقض است. هاوكينگ در آن كتاب 
به دنبال انتهاي علم بود. او در س��ال 1980 ادعا 
كرد كه ما 20 سال ديگر به انتهاي علم مي رسيم. 
سپس نزديك 17 سال بعد گفت من روي حرفم 
هستم اما 20 س��ال را از االن حساب كنيد. پنج 
سال بعد، يعني در س��ال 2002، هاوكينگ در 
دانشگاه كمبريج يك س��خنراني كرد كه بسيار 
مهم ب��ود. براي اينك��ه زمينه اين س��خنراني را 

بدانيد بايد ابتدا مقدمه اي را عرض كنم. در اوايل 
قرن بيستم رياضيدان ها به دنبال اين بودند كه 
تمام رياضيات را از يك سلس��له اصول به دست 
بياورند. هيلبرت معروف هم دنب��ال اين قضيه 
ب��ود. در 1930، در حالي ك��ه كار هيلبرت رو به 
پيش��روي بود، يك مرتبه رياضيداني مجاري به 
نام كورت گ��ودل، كه هم ميهن هيلب��رت بود، 
قضيه گودل را اعالم كرد. قضيه ناتماميت گودل 
اين بود كه شما معموال وقتي كه سيستم سازي 
مي كنيد اين كار را با چند اصل شروع مي كنيد. 
مثال شما در هندسه اقليدس��ي پنج اصل داريد. 
تمام هندسه اي كه شما در دبيرستان مي خوانيد 
از اين پنج اصل به دست مي آيد. گودل اين قضيه 
مهم را اثبات كرد كه اگر شما سيستمي مبتني 
بر اصول داشته باش��يد كه قواعد خاص خودش 
را داشته باش��د، همواره مي توانيد قضايايي پيدا 
كنيد كه نمي توانيد ب��ا آن قواعد بگوييد كه اين 
قضايا درست يا غلط است. اين قضيه گودل در آن 
زمان چندان سر و صدايي نكرد. اما در نيمه دوم 
قرن بيستم فيزيكدان ها به اهميت اين قضيه پي 
بردند. زيرا تمام فيزيك مبتني بر رياضيات است. 

   س�خن گ�ودل اي�ن اس�ت كه م�ا در 
رياضيات يكسري قضاياي تصميم ناپذير 
داريم و مي توانيم بداني�م كه چه قضيه اي 
تصميم پذير و چه قضيه اي تصميم ناپذير 
است. بعيد مي دانم كه در فيزيك از قضاياي 

تصميم ناپذير استفاده    شود. 
چرا مي ش��ود، چون فيزيك م��درن به زبان 
رياضي بيان مي شود و از همه امكانات آن استفاده 
مي كن��د. جالب اينجاس��ت ك��ه فيزيكدان ها 
مناقش��ه قابل مالحظه اي با اين قضيه نكرده اند 

و تاكنون نتوانسته اند آن را رد كنند. هاوكينگ 
در سخنراني س��ال 2002 در كمبريج گفت كه 
ما هميشه آرزو داشتيم كه سيستمي مبتني بر 
اصول پيدا كنيم )يك نظريه همه چيز(. اما قضيه 
گودل اثبات كرد كه ما رياضيدان ها و فيزيكدان ها 
هيچ وقت كارمان تمام نخواهد ش��د. هاوكينگ 
قبال نظريه E8  را به عنوان يك نظريه همه چيز 
در كتاب سرگذشت زمان به كار برده بود كه آن 
ادعاي ب��زرگ را درباره بي نيازي جه��ان از خدا 
بكند. آما آن نظريه ديگر مطرح نيست. به زمان 
كراوس كه مي رسيم مس��اله تئوريM   مطرح 
اس��ت، كه پيش بيني هاي مهمش به هيچ وجه 
قابل تحقيق تجربي نيست. به عالوه، بسياري از 
فيزيكدان هاي برجسته اين نظريه را حرف آخر 
نمي دانند. يكي از اشكاالتي كه به كراوس گرفتند 
اين بود كه ت��و مي گويي جهان از هيچ ش��روع 
ش��ده، اما يك خأل كوانتمي فرض مي كني. خأل 
كوانتمي كه خأل مطلق نيس��ت. اگر خأل مطلق 
بود باي��د بدون هر گون��ه اثري مي ب��ود. االن در 
كوانتم الكترو ديناميك ما آثاري از خأل كوانتمي 
مي بينيم. پس اي��ن خالمطلق نيس��ت. اين را 
امثال پ��ل ديويس به كراوس گفتن��د. خيلي از 
فيزيكدان ها به او ايراد گرفتند كه تو خأل كوانتمي 
را نمي تواني مانند خأل ارسطويي در نظر بگيري. 
خأل كوانتومي خود نتيجه ميدان كوانتمي است. 

خود اين ميدان ها از كجا آمده اند؟
   ش�ايد از روش كراوس بشود دفاع كرد. 
روشي كه كل علوم ديگر بر آن مبتني است 

و آن اين اس�ت كه اگر امكان توضيح مبدا 
جهان باشد در قواعد فيزيك ديگر لزومي 

براي وارد كردن متافيزيك نداريم. 
اوال كراوس ام��كان توضيح مب��دا  جهان را 
فراهم نكرده است. ثانيا شما متافيزيك را مترادف 
با دين نگيريد. هرجا ش��ما حكمي كلي درباره 
هس��تي به كار مي بريد، از متافيزيك اس��تفاده 
كرده ايد، زيرا متافيزيك به احكام كلي هس��تي 
ارجاع دارد. من كراوس را، فارغ از مسائل ديني، 
از جهت فلس��في انساني بس��يار خام مي بينم؛ 
ايش��ان در ابتدا بايد بگويد كه آيا هيچ اصل كلي 
را مي پذيرد ي��ا نه؟ اگ��ر بپذيرد اين مي ش��ود 
متافيزيك. چون يك اصل متافيزيكي يعني يك 
حكم كلي. وقتي كه مي گويد جهان قوانيني دارد 
اين يك اصل متافيزيكي اس��ت. اما اگر كراوس 
هيچ اصل كل��ي را نپذيرد، هي��چ ادعاي عامي 

نمي تواند بكند. 
   البته كراوس متافيزيك را رد نمي كند. 
بلك�ه موج�ودات supernatural را رد 

مي كند. 
اتفاقا اين همان چيزي است كه نمي فهمد. 
همين ط��رد  supernatural خود يك حكم 
متافيزيكي اس��ت كه قابل اثبات تجربي نيست. 
اينها وقتي حكمي را قبول مي كنن��د و به تمام 
عالم تعمي��م مي دهند، به معناي اين اس��ت كه 
يك اصل متافيزيكي را مي پذيرند كه قابل اثبات 
تجربي نيست. يك وقتي در نسبيت عام اينشتين 
مي گفتند تمام جهان مثل هم است و عالم هيچ 
مركزي ندارد. اما وقتي مي توان اين ادعا را كرد كه 
علم واقعا به انتهاي خود رسيده باشد. ما فعال پنج 
درصد از ماده عالم را مي شناسيم. كافي است به 
مباحث درباره انرژي تاريك نگاه كنيد. مي بينيد 
كه تا چه حد در آن مناقشه است. مگر اينكه يك 
اصل متافيزيكي را قبول كنيد و بگوييد اين يا آن 
نظريه را قبول مي كنم. جرج اليس، كيهان شناس 
برجس��ته معاصر مي گويد كه كيهان شناس��ان 
غافلند از اينكه چقدر دارند از اصول فلس��في در 

كيهان شناسي خود استفاده مي كنند. 
   اوكين�گ و كراوس منك�ر اين بخش از 
قضيه نيس�تند بلكه آنها منكر موجودات 

سوپرنچرال    هستند. 
اينها از نظر فلسفي بسيار خام هستند. آقاي 
هاوكينگ از طرف��ي مي گويد فلس��فه را قبول 
ندارم و از طرفي خود را پوزيتيويس��ت مي داند. 
اوال پوزيتيويسم خود يك مكتب فلسفي است. 
ثانيا اش��تباه ديگري كه او مي كند اين است كه 
مي گويد من پوزيتيويست پيرو پوپر هستم. پوپر 
نخستين كسي بود كه پوزيتيويسم را رد كرد )به 
دنبال ادعاهاي پوزيتيويس��ت هاي منطقي(. به 
عالوه، هاوكينگ مي گويد اين چيزهايي كه ما در 
فيزيك مي گوييم ابزارانگارانه است و لزوما بيان 
حقيقت نيستند. پس او حق ندارد اين ادعاهاي 
بزرگ را بكند. نكته ديگر چيزي است كه برتراند 
راسل بر آن تاكيد داشت: اينكه اثبات آسان است 
و نفي دشوار. پس نبايد نيافتن را حاكي از نبودن 

گرفت. به همين دليل راسل الادري گرا بود. 
   ش�ما با توج�ه ب�ه فرمايش�ات تان آيا 
معتقد هستيد كه فيزيك مي تواند درباره 

پيدايش كائنات صحبت كند؟
بنده معتقدم ك��ه فيزيك هرگ��ز به دانش 
نهايي در م��ورد نحوه پيدايش جه��ان نخواهد 
رس��يد، اما دانش م��ا در اي��ن باره ب��ه واقعيت 
نزديك تر مي ش��ود و چ��ون ابزار تجرب��ي ما با 
توجه به عظمت كيهان همواره محدود اس��ت، 
ما مجبوريم در مقام جمع بن��دي نتايج تجربي 
به مفروضات عام متافيزيكي متوس��ل شويم. ما 
در زمان نيوتون اطالعات بس��يار كم��ي درباره 
جهان داشتيم. اما نيوتون آمد قانوني را كه روي 
زمين حاكم بود به تمام كائنات تس��ري داد. اين 
يك اصل متافيزيكي اس��ت. ش��ما بدون اصول 
اوليه متافيزيكي نمي توانيد هيچ حرفي درباره 

پيداي��ش جهان بگويي��د. بنابري��ن بايد جانب 
احتياط را گرفت. هاوكينگ و كراوس مي توانند 
بگويند كه م��ا الادري گرا هس��تيم و نمي دانيم 
خدا وجود دارد يا نه. ام��ا نمي توانند بگويند كه 
خدا نيس��ت. ما كه درباره بقي��ه 95 درصد ماده 
عالم چيزي نمي دانيم، چگون��ه با اين قطعيت 
حكم صادر مي كنيم؟ مس��اله اين است كه يك 
عالم اگر بخواهد درباره جهان صحبت كند بايد 
براي خود يك جهان بيني اختيار كند كه بتواند 
همه ابعاد تجارب بشري را توضيح دهد. باتوجه 
به اين مطلب، بنده معتقدم كه جهان بيني الهي 
توضيحي ساده تر و جامع تر براي پيدايش جهان 
وانسان و همه ابعاد تجارب انساني فراهم مي كند. 

   آقاي دكتر اين همان خداي ش�كاف ها 
نمي شود؟

خير. خداي ش��كاف ها زماني است كه شما 
موضوع خاصي را نفهميد و خدا را در كار بياوريد. 
در اينجا ما درب��اره كل عالم صحبت مي كنيم و 
مي گوييم كه اگ��ر اين عالم نظم��ي دارد نياز به 
ناظم هم دارد. ش��ما نمي توانيد فقط با فيزيك 
درباره پيدايش جهان صحبت كنيد. فيزيك از 
300 هزار سال بعد از بيگ بنگ صحبت مي كند، 
و براي قبل از آن حدس��ي سخن مي گويد. جان 
ب��اكال، فيزيكدان مع��روف هارواردي، س��خن 
زيباي��ي دارد. او مي گوي��د: اطالعات م��ا درباره 
كيهان شناس��ي س��ه چهار چيز بيشتر نيست، 
چيزهايي مانند انبساط كهكشان ها، تابش موج 
زمينه، فراواني عناصر و... چط��ور و با چه جراتي 
قاطعانه درباره ده به قوه منهاي سي و نه ثانيه بعد 

از بيگ بنگ صحبت مي كنيم؟
   اگ�ر روزي برس�د كه عال�م و جهت دار 
بودن�ش توضيح�ات فيزيكي پي�دا كند  

تكليف اين تفكر چه مي شود؟
بنده معتقدم كه م��ا هيچ وقت ب��ه انتهاي 
فيزيك نمي رس��يم، بلكه در هرزماني نظريه اي 
پيدا مي كني��م كه ش��واهد موج��ود را توضيح 
مي دهد. اما اصول آن نظريه خود محل س��وال 
اس��ت وتنها در پرتو يك جهان بين��ي جامع تر 
مي توان آن اصول را توضيح داد. به عالوه ش��ما 
چگونه مي توانيد ب��ا ابزار م��ادي ثابت كنيد كه 
غيرماده وجود ندارد. پس عقل حكم مي كند كه 
حداقل الادري گرا باشيد. در اين صورت در مقابل 
غالب سواالت مطرح براي انس��ان بدون جواب 

هستيد. 
   در واقع شما مي فرماييد كه به طور كلي 
فيزيك و به طور اخص كيهان شناسي نفيا 
و اثباتا نمي تواند س�خني درباره  هس�تي 

بگويد؟
بنده اي��ن را مي گويم كه چيزهاي��ي را كه 
كيهان شناس��ي مي گوي��د ش��ما مي توانيد در 
متن وس��يع تري تعبير كنيد. اين متن وسيع تر 
مي تواند خداباورانه يا غيرخداباورانه باشد. اليس 
مي گويد: ما يك متن وس��يع تري مي گيريم كه 
بتواند چيزهاي��ي مانند اخ��الق و زيبايي را هم 
توضيح دهد. اين متن وس��يع تر علم نيست. به 
قول شرودينگر شما نمي توانيد زيبايي را با علم 
توضيح بدهيد، ونمي توانيد خوب و بد را با علم 
توضيح بدهيد. ش��ما به عنوان يك عالم به يك 
چارچوب نياز داري��د كه همه تجارب انس��اني 
را توضي��ح بدهد. عل��م يعني تجارب انس��اني، 
واينجاست كه فيزيكدانان مانند ساير عالمان بايد 

يك چارچوب انتخاب كنند. 
   چنين چارچوبي وجود دارد؟

به نظر من اديان ابراهيمي، به خصوص اسالم، 
چنين چارچوبي را فراهم مي كنند. 

   ولي همان طور كه گفتيد دانش�مندان 
معاصر و فيزيكدانان قرن بيستم دين و علم 
را با يكديگر سازگار نمي دانند به نظر شما 

چگونه بايد در اين مورد انديشيد ؟ 
درس��ت اس��ت كه از لحاظ عددي اكثريت 
فيزيكدان غرب��ي به خدا اعتق��اد ندارند يا الاقل 

الادري گرا هس��تند، ولي بعض��ي از بزرگ ترين 
فيزيكدان ه��اي جهان خدا پرس��تند )از جمله 
بعض��ي از هم��كاران يا ش��اگردان برجس��ته 
هاوكينگ(. به نظر بنده در علم مساله اكثريت و 
اقليت مطرح نيست بلكه مساله استدالل مطرح 
است. مساله اين است كه اكثريت اينها به اين قانع 
هستند كه يك توضيح ابزاري از قضايا بدهند و به 
همين جهت روي تئوري هاي متداول مورد قبول 

واقع شده كار مي كنند. 
عل��م ب��ا جزيي��ات س��روكار دارد. ام��ا 
نتيجه گيري ه��اي كل��ي در عل��م متك��ي بر 
بعضي اصول متافيزيكي اس��ت. ب��راي من اين 
سوال مطرح است كه چرا كس��ي به اين جمله 
هاوكينگ توجه نمي كند كه صريحا مي گويد: 
اين بحث هايي ك��ه ما مي كنيم ابزاري اس��ت و 
لزومي ندارد ك��ه واقعيت اين طور باش��د. پس 
چطور اي��ن حرف ه��ا را مي زند؟ چ��را اين همه 
تناقض گوي��ي مي كن��د؟ امث��ال هاوكينگ در 
ابعادي قوي هس��تند، اما در مس��ائل فلس��في 
سطحي هس��تند. در اين 20 سال اخير فلسفه 
بيش��تر از قبل به مباحث علوم وارد ش��ده است 
)در فيزيك، كيهان شناسي، زيست شناسي و...( 
. شما به سايت دانشگاه آكسفورد مراجعه كنيد 
ببينيد در اين يك سال گذشته چند كنفرانس 
فلسفي- فيزيكي برگزار شده اس��ت. به عالوه، 
در دهه هاي اخي��ر بعضي از ب��زرگان فيزيك و 
كيهان شناسي به نقش برجسته متافيزيك در 

فيزيك توجه كرده اند. 
اين نكته را نيز بايد متذكر شوم كه برخالف 
ادعاي مطرح ش��ده در س��وال، تعداد روزافزوني 
از فيزيكدان��ان و كيهان شناس��ان سرش��ناس 

گرايش هاي خداباورانه خ��ود را از طريق مقاله و 
كتاب بروز داده اند. 

   چارچوبي كه فرموديد فرض بفرماييد 
در رابط�ه با خداباوري ي�ك ويژگي مهمي 
دارد و آن اين اس�ت ك�ه هر نظري�ه اي را 
توضيح مي دهد. مثال زماني كه ابوريحان به 
هيات بطلميوسي قايل بود و زمين را مركز 
مي دانست را هم توضيح مي داد و االن هم 
كه ما به اينجا رسيده ايم در فيزيك اين را 

هم توضيح مي دهد. 
دليلش اين اس��ت كه آن اصول متافيزيكي، 
خصوصا ازن��وع دين��ي اش كه م��ن مي گويم، 
احكامي عام هس��تند. مثال يك��ي از احكامش 
هدفمند بودن جهان است كه هم در آن موقع و 
هم در زمان ما مي تواند ب��ه كار برود. اگر خداوند 
تمام علوم را به م��ا مي گفت ديگ��ر ذوقي براي 
كشف و علم وجود نداش��ت. احكام متافيزيكي 
فقط س��رنخ هايي به ما مي ده��د و همه چيز را 
روش��ن نمي كند. مثال اين اصل متافيزيكي كه 
عالم منحصر ب��ه حواس و ماديات نيس��ت، هم 
در آن زمان مي توانس��ت درست باش��د و هم در 
اين زمان. من منافات��ي نمي بينم. اين چارچوب 
به قدري وسيع اس��ت كه اجازه توس��عه علم را 

مي دهد. 
   پ�س در واق�ع چيزي ك�ه مي فرماييد 
بيش�تر به تعليم و تربيت مربوط مي شود 
تا به مطالعه علم. يعني اينكه ش�خص در 
چگون�ه چارچوبي رش�د ك�رده و ديدگاه 

پيدا كرده و نه اينكه چه برداشت علمي از 
مسائل دارد. 

سخن من هم به تعليم و تربيت عالم ارجاع 
دارد و ه��م به برداش��ت علم��ي او ك��ه متاثر از 
جهان بيني او است كه وي طي تحصيل كسب 
كرده اس��ت. مساله اين اس��ت كه طالب علم در 
يك فرهنگ رشد مي كند و جهان بيني او در آن 
تكون مي يابد و ب��ر علم او اثر مي گ��ذارد. اما قوه 
عقالني انسان اين اجازه را مي دهد كه در پرتوي 
اس��تدالل حتي جهان بيني خود را تغيير دهد، 
چنان كه در مورد آنتوني فلو، فيلسوف معروف، 
رخ داد كه از الحاد به ايمان به خ��دا روي آورد، يا 
آقاي الن سانديج كيهان شناس برجسته معاصر 
)و معروف به پدر كيهان شناسي( كه خود ايشان 
به من گفت كه در 50 س��الگي به خدا رس��يد. 
برداشت علمي متاثر از جهان بيني شخص است 
و جهان بيني يك فرد معتقد به خدا و يك ملحد 

كامال در نظريه پردازي آنها تاثير دارد. 
شما وقتي محيط هاي اس��المي، مسيحي 
و يهودي رامالحظ��ه كنيد، مي بيني��د كه اين 
چارچوب، الاقل در ارتباط با علم، يكي است. بحث 
انحراف جداس��ت. دين نيامده است كه جلوي 
علم را بگيرد وحتي مش��وق آن بوده است. البته 
زمان هايي بوده كه بعضي حكومت ها، به نام دين، 
موقتا از پيشرفت علم جلوگيري كرده اند اما در 
كل، اديان ابراهيمي باعث پيشرفت علم بوده اند. 
به عالوه در ش��وروي سابق، كه كمونيسم حاكم 
بود و ضد دين بود، براي سه دهه رسما نگذاشتند 
مكت��ب كپنهاگ��ي نظري��ه كوانت��وم تدريس 
شود. پس مانع شدن از پيش��رفت علم فقط در 
محيط هاي دين��ي رخ نداده اس��ت وانحراف در 
همه جا وجود داشته است. تشويق به كسب علم 
صريح تر از هر مكتب ديگر در اسالم آمده است. به 
همين جهت است كه جرج سارتون، مورخ بزرگ 
علم، رونق گيري علم در جهان اسالم را به نقش 

محوري قرآن نسبت مي دهد. 
   آق�اي دكتر به نظر مي رس�د مهم ترين 
اي�رادي كه ش�ما به اي�ن دس�ت كتاب ها 
مي گيريد اي�راد روش ش�ناختي اس�ت. 
محتواي آنها هر چه باش�د ش�ما اساس�ا 
روش تدوين چنين كتبي را نمي پسنديد و 
دليلش را هم اين مي دانيد كه اين ديدگاه ها 
حداكثر مي تواند ب�ه الادري گري منتهي 

شود ونه بي خدايي. درست است؟
مس��اله مهم گناه بزرگي اس��ت ك��ه اينها 
مرتكب مي ش��وند: اينكه نتايجي را كه تجربي 
صرف نيست و پر از مفروضات متافيزيكي است 
به اسم علم تحويل جوامع علمي جهان مي دهند 
و هرگز متذكر نمي ش��وند كه بر چ��ه مبنايي 
بعضي تعميم ها را انجام داده ان��د. آنها حداكثر 
مي توانند ال ادري گرا باشند. اما اشكال شان اين 
است كه عمال فرض مي كنند كه ما به انتهاي علم 
رسيده ايم و بنابراين مي توانيم حرف كلي درباره 
عالم بزنيم. لذا مكررا احكام معرفت شناختي را به 
احكام هستي شناختي تس��ري مي دهند. مثال 
نيافتن يك چيز را دليل بر نبودن آن مي گيرند. 
مث��ال در اواخ��ر ده��ه 1930 فيزيكدان ه��اي 
كوانتومي اصل عليت را محل مناقشه قرار دادند 
و به جاي آن ش��انس را مطرح كردند. اما يكي از 
ايراداتي كه فايرابند، فيلس��وف معروف علم، به 
آنها گرفت اين بود كه شما مي گوييد در دنياي 
كوانتوم علل قضايا را نيافتيم. بس��يارخوب، اما 
ش��ما نمي توانيد بگوييد كه علل وجود ندارند. 
بايد بگوييد ما نيافتيم. نه اينكه نيس��ت. قضيه 
وقتي خيل��ي جالب ش��د كه ي��ك فيزيكدان 
برجسته آمد و يك تئوري ارايه داد كه همه آن 
قضايا را به صورت علي توجيه مي كرد. در علوم 
ما با تعدد نظريه ها روبه روييم. ما االن نظريه هاي 
كامال متفاوتي داريم كه با هم در مواردي تضاد 
دارند ولي ضمنا همه داده هاي تجربي را توضيح 

مي دهند. اينجاست كه پاي اصول متافيزيكي 
به ميان مي آيد. كس��ي كه علي��ت را مي پذيرد 
يكي را قبول مي كند و آنكه عليت را نمي پذيرد 
ديگري را مي پذيرد. مفروضات عام نقش عظيمي 
در فيزيك دارند و همه ج��ا به كار مي روند. پس 
فيزيكدانان بايد در موارد عام با احتياط س��خن 
گويند. نكته دوم اين اس��ت كه فيزيكدان هاي 
خداپرست حرف شان اين اس��ت كه اگر كليت 
تجارب بشري را در نظر بگيريم توضيح در يك 
متن خداپرستانه ساده تر و جامع تر از يك متن 
غيرخداپرس��تانه اس��ت، چون كليت تجارب 
بشري را در نظر مي گيرد. ش��ما زيبايي و لذت 
و مهربان��ي و اين قبيل مس��ائل را نمي توانيد با 
فيزيك توضيح دهيد. پنروز مي گويد اگر كسي 
بگويد من اينها را با فيزيك توضيح مي دهم آن 
فيزيك ديگر اين فيزيكي كه ما مي شناس��يم 
نيس��ت. در زم��ان م��ا بعض��ي از رياضيدانان، 
فيزيكدانان و زيست شناسان برجسته صريحا 
اق��رار كرده اند ك��ه علم نمي توان��د همه چيز را 

توضيح دهد .
   ولي آقاي دكتر پنروز متافيزيسين و 

بسيار افالطوني است. اين طور نيست؟
بله او افالطوني اس��ت. دليل هم دارد. 
براي اينكه او زيبايي رياضيات را مي بيند 
و درمي يابد ك��ه رياضي��ات را نمي توان با 
حواس توضيح داد. جهان رياضيات جهان 
بس��يار زيبايي اس��ت. هايزنب��رگ و فون 

وايتسكر نيز افالطوني تمام عيار بودند.

گفت وگو با دكتر مهدي گلشني، استاد فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف و عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي

 جهان بيني الهي
 همه ابعاد تجارب انساني را فراهم مي كند

  عليرضا نجم�ي- عليرضا نجفي  / اخي�را كتاب »گيتي از هيچ« نوش�ته دكتر 
الرنس كراوس توسط نشر مازيار به فارس�ي ترجمه و منتشر شده است. اندكي 
پيش از اين هم كتاب »طرح بزرگ« نوشته پروفس�ور استفن هاوكينگ با چهار 
ترجمه مختلف به فارسي منتشر شد. كراوس در كتابش درباره پيدايش جهان از 
خأل بحث مي كند و هاوكينگ پيرامون نظريه اي بحث مي كند كه بتوان با آن آغاز 
و انجام جهان را توضيح داد. اين كتاب ها با واكنش هاي بس�يار متفاوتي روبه رو 
شدند. عده اي اين كتاب ها را بسيار ستودند و عده اي ديگر آنها را بي پايه و اساس 
دانستند. دانشمنداني چون جيمز ترفيل و ريچارد داوكينز كتاب ها را ستودند و 
نقد هاي مثبتي به آنها نوشتند  و كس�اني چون راجر پنروز، رياضيدان مشهور و 

همكار سابق هاوكينگ و پل ديويس، فيزيكدان كوانتومي نقد هاي منفي به اين 
دو كتاب نوشتند. در كشور ما كتاب هاوكينگ بس�يار مطرح شد و جنجال هاي 
زيادي به وج�ود آورد. كتابي تحت عن�وان »طراح بزرگ« در جواب آن نوش�ته 
شد. آيت اهلل س�بحاني از مراجع عظام تقليد نقدي بر كتاب طرح بزرگ نوشت. 
آيت اهلل محقق داماد براي مناظره با پروفسور هاوكينگ اعالم آمادگي كرد. متني 
كه پيش رو داريد مصاحبه با آقاي دكتر مهدي گلش�ني، فيزيكدان و مدير گروه 
فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف است. در واقع گفت وگوي ما به بهانه انتشار 
كتاب »گيتي از هيچ« انجام گرفت اما نقد هاي آقاي دكتر دامنه گسترده تري پيدا 

كرد و به بحث هايي درباره كيهان شناسي و فلسفه علم انجاميد. 

دليل افزايش گرايش فيزيكدانان به نوش�تن كت�اب در رابطه ب�ا پيدايش كائنات 
اين است كه كيهان شناس�ي در چند دهه اخير در بعد تجربي و كارهاي نظري رشد 
بي سابقه اي داشته است كه روي مس�اله پيدايش جهان نور مي اندازد و طرفداران 
جهان بيني هاي مختلف مي كوش�ند كه تقويتي براي ديدگاه هاي خود از اين حوزه 
علمي، كه نتايج آن براي عامه هم مورد توجه است، بيابند. بايد بگويم كه اين كتاب ها 
از نوعي جهان بيني تبعيت مي كنند كه جهان بيني اكثريت نويسندگان اين حوزه 
نيست اما اينكه چرا اكثرا كتاب هايي با اين جهان بيني به زبان ما ترجمه شده سوالي 

است كه مترجمان ذي ربط و مسووالن فرهنگي كشور بايد جواب دهند

برش - 2

وقتي محيط هاي اس�المي، مس�يحي و يهودي رامالحظه كني�د، مي بينيد كه اين 
چارچوب، الاقل در ارتباط با علم، يكي است. بحث انحراف جداست. دين نيامده است 
كه جلوي علم را بگيرد وحتي مشوق آن بوده است. البته زمان هايي بوده كه بعضي 
حكومت ها، به نام دين، موقتا از پيش�رفت علم جلوگيري كرده اند اما در كل، اديان 
ابراهيمي باعث پيشرفت علم بوده اند. به عالوه در شوروي سابق، كه كمونيسم حاكم 
بود و ضد دين بود، براي سه دهه رس�مٌا نگذاشتند مكتب كپنهاگي نظريه كوانتوم 
تدريس شود. پس مانع شدن از پيش�رفت علم فقط در محيط هاي ديني رخ نداده 

است  .تشويق به كسب علم صريح تر از هر مكتب ديگر در اسالم آمده است

برش - 1

بنژامن كنستان، اين فيلسوف فرانسوي
آزادي و تضمين آزادي

انقالب ها همواره اين امكان را فراهم مي آورند تا برخي از جذاب ترين 
ايده ها و فلس��فه ها به تجربه درآيند و به بوته نقد و آزمون گذارده شوند 
نظير انقالب اكتبر 1917 روس��يه و انقالب كبير 1789 فرانسه. از اين 
نظر انقالب را بايد تجربه اي گران بلكه گران ترين تجربه سياس��ي در 
چارچوب هاي ملي دانست و در اين ميان انقالب فرانسه به واقع نمونه اي 
تيپيك و آرماني اس��ت چرا كه اين انقالب براي اولين بار در تاريخ بشر 
مشروعيت مردمي حكومت و اراده عمومي را در امر قانونگذاري به تجربه 
درآورد و ب��ا وج��ود گزافه كاري ها و خونريزي هاي بس��يارش برخي از 

درخشان ترين انديشه ها و راهگشاترين راهكارها را براي سامان دهي بهتر و مناسب تر امور سياسي 
به عرصه درآورد. بنژامن كنستان كه خود شاهد اين انقالب و پيامدهايش بود تالش كرد تا ضمن 
نقد ايده ها و فلسفه هاي مبنايي انقالب و به روشناي روز در آوردن برخي زواياي تاريك آنها، بدون 
واپسگرايي و ضديت با عقل چنان كه در برخي متفكران مانند ادموند برك مشاهده مي شود براي 
مشكالت راه حل هاي نظري و عملي بيابد. از نظر كنستان انقالب كبير فرانسه و ايده اراده عمومي 
روسو نشان داد كه اگر چه حاكميت بايد منشا مردمي داشته باشد اما اين به تنهايي براي پرهيز از 
استبداد و تضمين آزادي كافي نيست چرا كه منشا مشروع قانون نمي تواند مانع استفاده نامشروع از 
قانون شود. كنستان در اين باره براين باور است كه مبناي حكومت يا زور است و يا اراده عمومي. او 
مي گويد زور توليد حق نمي كند و تاييد گروهي اندك و يا تني چند نيز از سوي مردم آن گاه كه از 
ميان برود جز زور چيزي باقي نمي گذارد بنابراين آنچه مبناي مشروعيت و موجب استمرار حكومت 
مي شود اراده عمومي و مشروعيت مردمي است. اما اراده عمومي اگر تحديد به حدودي نشود چه بسا 
به استبداد و خشونتي وسيع تر و بي رحم تر از هر نوع استبدادي بدل شود چرا كه اراده عمومي آن گاه 
كه بخواهد اعمال شود به ناگزير به تني چند سپرده مي شود و آنان با تمسك و توسل به مشروعيت 
مردمي و اراده عمومي خشونت مي ورزند و مستبدانه حكومت مي كنند. از سوي ديگر اصل تفكيك 
قواي مونتسكيو نيز نمي تواند مانع استبداد و خودكامگي شود. بنا به نظر كنستان مونتسكيو بين دو 
موضوع آزادي و تضمين آزادي خلط كرده است و آن دو را به هم درآميخته است. كنستان مي گويد 
حقوق فردي آزادي اس��ت و حقوق اجتماعي تضمين آزادي. به باور او اگر چه مشروعيت حكومت 
بايد برخاسته از اراده عمومي باشد ليكن نه اين مبناي مشروع و نه اصل تفكيك قوا نمي تواند تضمين 
كننده حقوق و آزادي افراد باش��د اگر قانون و اراده عمومي را به حقوق طبيعي و حريم خصوصي 
محدود نكنيم. قوانين ت��ا زماني محترم و الزم االجرا هس��تند كه در چارچ��وب حقوق طبيعي و 
محدود به سپهر خصوصي افراد باشند. پس كنستان مي گويد: »آزادي چيزي نيست جز كارهايي 
كه افراد حق انجام دادن آن را دارند و جامعه حق جلوگيري از آنها را ندارد.« لذا »آنجا كه استقالل 
فردي و زندگي و هستي فردي آغاز مي ش��ود حوزه صالحيت حاكميت پايان مي پذيرد« چرا كه 
»حاكميت، كرانمند، محدود و نسبي است «. اما تضمين آزادي چگونه ممكن است وقتي قدرت 
همواره به تني چند سپرده مي شود؟ پاسخ كنستان روشن است و قاطع: به وسيله آزادي سياسي 
و آزادي مطبوعات. او معتقد است آزادي سياس��ي نه تنها براي همه شهروندان اين امكان را فراهم 
مي آورد تا با آزمون و بررسي منافع و مصالح خود، بزرگي روح و انديشه هاي واال يابند بلكه اين امكان 
را نيز فراهم مي آورد تا آنان بر نمايندگان خود و دارندگان قدرت نظارت و مراقبتي دايمي داش��ته 
باش��ند و قوانين آنان را جز در چارچوب حقوق طبيعي و حريم خصوصي مطاع ندانند. پس آزادي 
سياسي ضمانت آزادي فردي اس��ت كه بايد جامعه آن را پاس بدارد. در باب آزادي مطبوعات نيز 
مي گويد اگر زمامداران با وجود هزينه هاي بسيار بر گفتار نظارت كنند نتيجه چيزي جز خبرچيني 
و دورويي و سوء  استفاده از اعتماد ديگران و در نهايت فساد اخالق و ازهم پاشيدگي روابط اجتماعي 
نخواهد بود پس مادامي كه گفتار، عمل موثر مجرمانه اي را در پي نداشته باشد بايد آزاد باشد. وضع 
نوشتار نيز چنين است. او مي گويد زمامداران تنها قوانين موضوعه را در خدمت دارند و هيچ گونه 
تسلطي بر انديشه و بيان انديشه ندارند و اگر حق داوري درباره انديشه را به زمامداران واگذاريم بنا 
به طبع و سرشت انساني شان آنان را در معرض خطا و بي عدالتي قرار داده ايم. كنستان به شجاعت 
و صراحت، نقاب از چهره خودكامگي نهفته در پس عبارات برمي گيرد و مي گويد اينكه گفته شود 
»بايد انديش��ه هاي آدميان را در برابر كژروي ه��ا حفاظت كرد« يا  جلوي »پريش��ان گويي روح و 
روان شان« را گرفت دروغي بيش نيست چرا كه اين افعال غير شخصي در نهايت كارگزاراني شخصي 
و مشخص خواهند داشت كه آنان آدمياني همچون ما و نه برتر از ما هستند. آنان اگر چه ممكن است 
مانع كژروي ها و پريشان گويي ها شوند اما به همان ميزان ممكن است ضروري ترين حقيقت ها را نيز 
خفه كنند. سويه ديگر اين پاسداري از آزادي در انديشه هاي كنستان مبارزه با خودكامگي است كه 
او همواره نگران آن بود و در هر لباس و در پس هر نقابي با آن به مبارزه برمي خاست كه بايد در فرصت 
ديگري به آن پرداخت. در نهايت بايد اعتراف كرد كه جنبه هاي درخش��ان در انديشه هاي بنژامن 
كنستان بسيار است و در حالي كه او در بين انديشمندان و متفكران، به عنوان فيلسوف و متفكري 

بزرگ مورد توجه و احترام است در بين عموم ايرانيان بسيار ناشناخته و گمنام مانده است. 
٭   دانشجوي دكتراي جامعه شناسي سياسي دانشگاه رازي كرمانشاه

انتشار چهار عنوان از مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد
از درون نگري تا اسپينوزا

بس��ياري از عالقه مندان به فلس��فه در ايران كه با فضاي مجازي بيگانه نيس��تند نام 
دانشنامه فلسفه استنفورد را شنيده اند و چه بس��ا از اين مجموعه كم نظير بهره هم برده  
باش��ند. اين دانش��نامه حاصل طرحي اس��ت كه اجراي آن در س��ال 1995 در دانشگاه 
استنفورد آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اين مجموعه از مدخل هاي مناسبي براي ورود به 
گستره هاي متنوع فلسفي برخوردار است و كسي كه مي خواهد براي نخستين بار با مساله 
يا مبحثي در فلسفه آشنا شود، يكي از گزينه هاي راهگشايي كه پيش  رو دارد اين است كه 
ابتدا به س��راغ مدخل يا مدخل هاي مربوط به آن در اين دانشنامه برود. نگارش، تدوين و 
انتشار مدخل هاي دانشنامه فلسفه استنفورد به سرپرستي »دكتر ادوارد. ن. زالتا« افزون 
بر اينكه پيوندي فراگير ميان فضاي دانشگاهي و عرصه عمومي برقرار كرده، ويژگي هاي 
درخور توجه ديگري هم دارد و آن اينكه اين دانشنامه به ويژه به كار دانشجويان و محققاني 
مي آيد كه مي خواهن��د در زمينه اي خاص پژوهش كنند. ترجمه و انتش��ار تدريجي اين 
دانشنامه به زبان فارسي و فراهم كردن امكان مواجهه شمار هرچه بيشتري از خوانندگان 
عالقه مند ب��ا آن از جمله اهدافي بوده كه چه بس��ا مورد نظ��ر بانيان اين ط��رح بوده لذا 
»انتشارات ققنوس« با همكاري گروهي از مترجمان به سرپرستي »دكترمسعودعليا« و 
با كسب اجازه از گردانندگان دانشنامه فلسفه اس��تنفورد )SEP( اقدام به ترجمه و انتشار 
اين دانشنامه مي كند و اميدوار است چاپ اين مجموعه استمرار پيدا كند. از اين مجموعه 
تاكنون 12 عنوان منتشر ش��ده و اكنون چهار عنوان ديگر نيز از اين مجموعه در اختيار 
مخاطبان قرار گرفته است. اين عناوين عبارتند از بدن آگاهي، درون نگري، باروخ اسپينوزا، 

تاريخ   هستي شناسي. 

آيده آليسم آلماني به روايت جواد طباطبايي
درس��گفتارهاي به��ار 1394 موسس��ه مطالع��ات سياس��ي- اقتصادي پرس��ش از 
روز چهارش��نبه 19 فروردين ماه آغاز خواهد ش��د. دكتر س��يد جواد طباطباي��ي از روز 
چهارش��نبه 19 فروردين ماه س��اعت 17 دوره اول از كورس آيده آليسم آلماني: فلسفه، 
انقالب، حقوق و سياست را آغاز خواهد كرد. حسن مرتضوي نيز از روز شنبه 22 فروردين 
ماه ساعت 17:30 دوره جديد دوره نقد و بررسي »س��رمايه« اثر كارل ماركس را با عنوان 
سه ش��كل دورپيمايي و تداوم جريان س��رمايه را تدريس خواهد كرد. نيز در همين روز 
درسگفتار والتر بنيامين و الهيات سياسي )1916-1924( با تدريس حسين نمكين آغاز 
مي شود. عالقه مندان براي كسب اطالعات بيشتر و شركت در اين درسگفتارها مي توانند با 
شماره هاي روابط عمومي موسسه »پرسش« 88822010-88837647 تماس گرفته يا 

به وب سايت qporsesh. com مراجعه كنند. 

مهدي    قوامي پور ٭


