
  
 

 Essays in Philosophy and Kalam                                                                 در فلسفه و كالم ییجستارها

 

 

 

 

 

Comparing the Perspectives of Mullā Ṣadrā and Hawking on the 
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Abstract 

The issue of the creation of the universe has been a challenge for philosophers, theologians and 

physicists of all ages. The purpose of this research is to study and compare Hawking’s view on the 

creation of the universe with that of Mullā Ṣadrā based on the teachings of transcendent philosophy 

in a descriptive-analytical manner. In this paper, the epistemological and ontological foundations of 

the two perspectives are compared to clarify the commonalities, disagreements and the advantages. 

It will be revealed that the concepts of “nothing” and “vacuum” in Hawking’s theory of the creation 

are different from the concept of vacuum in the transcendent philosophy and hence, do not mean 

pure non-existence. Referring to the religious teachings and based on his philosophical principles, 

such as the ontological primacy of existence and substantial motion, as well as the idea of creatio ex 

nihilo (creation out of non-existence), Mullā Ṣadrā proves the temporal origination of the universe 

(in a specific sense). According to him, Divine emanation is eternal, constant and inseparable from 

God and thus, the claim that the creation has begun in a real or imaginary time is rejected. 
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 چکیده

اعص  ار ب  وده  ۀدر هم    کیزیفالسفه، متکلمان و دانشمندان ف یهااز چالش یکی یو خلقت عالم هست  نشی آفر  ۀمسئل
جه  ان  شیدای   پ ۀ درب  ار ن   یهاوک  دگاهی د یشده، بررس  میتنظ یلیتحل – یفیتوص ۀویپژوهش که به ش نیاست. هدف ا

 ۀ درب  ار دگاهی دو د نیا یمقاله ضمن بررس   نی. در ااست  هیحکمت متعال  یهامالصدرا بر اساس آموزه   دگاهی با د  یهست
 یر چگ  ونگد  ن   یهاوک   ی  ۀمالص  درا و نظر  یش  ناختیو هست  یش  ناختمعرفت  یمبان  سیبه مقا  ،یخلقت عالم هست

 نی. در امعلوم شود یگری بر د یکیآن، وجوه اشتراک و اختالف آراء و تفوق   یۀپرداخته شده است تا در سا  زین  نشی آفر
خلقت جهان، با مفهوم خأل در حکم  ت   ۀ دربار  ن یهاوک   یۀو »خأل« در نظر  چ«ی»ه  میگردد که مفاهیم   نمقاله روش

و  ین   ی د یه  امالص  درا ب  ا التف  ات ب  ه آموزه   ،نی. همچن   ستیمحض ن  یستین  یمعنامتفاوت است و به  اریبس  هیمتعال
 یاز عدم، به اثبات عقالن خلق رش یضمن پذ ،یو حرکت جوهر همچون اصالت وجود  ش،یخو یعقل یبراساس مبان
منف  ک از خداون  د ریچن  ان مس  تمر و    یاله  ضیف  شان،یاعتقاد اپردازد. بهیخاص( م   یمعنا)به  عالم  یحدوث زمان

 د.شویزمان موهوم رفع م  ای یقیخلقت در زمان حق یبرا یکه تصور آ از است
 .دگاهی د ۀسیمقا ه،یخلقت جهان، حکمت متعال ن ،یهاوک  دگاهی مالصدرا، د دگاهی د :واژگان کلیدی
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 مقدمه .1

از ع  دم   ق( به تبی  ین مس  ئلۀ آف  رینش و خل  ق1405-979صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی)
شناسی نظریۀ هاوکین  این نکته الزم به ذکر است که این نظری  ه ب  ر در توضیح دیدگاه جهان  ست.پرداخته ا

وسیلۀ زمان به  –بان  و نظریۀ عمومی انیشتین بنا شده است. بر اساس این نظریه، انحنای فضا  پایۀ نظریۀ مه
همگ  ن و مش  ابهی چگالی ماده در جهان پدید آمده است و بر اساس این معادالت، جه  ان دارای چگ  الی 

یابد و هر اندازه که کسی به گذشته برگردد، سرعت انبساط ای انبساط میاست که با سرعت آهسته و پیوسته
شود و شعاع ب  ه ص  فر رسد که انحنای چگالی جهان نامحدود میای میشود؛ تا جایی که به نقطهبیشتر می

ان  د. شناختی آ ازین اش  اره کردهعنوان تبیین جهاندانان به آن بهای است که فیزیک رسد. این همان نکتهمی
کند و هرچه زم  ان اض  افه ش  ود، ها معتقد بودند که شعاع جهان به زمان وابسته است و با زمان تغییر میآن

شود که از این معادله انبساط جهان را استخراج کردند. »گاموف اسم« این نظریه شعاع جهان هم اضافه می
اعتقاد او جه  ان در لحظ  ۀ ص  فر بان  در فارسی است. ب  هد که معادل انفجار بزرگ یا مهبن  نام نهارا بی  

 (.1396میلیون سال پیش است)شاکرین،  13خلق شد که این لحظه تقریبًا 
ه  ای هاب    در نظریۀ انفجار بزرگ به کشف تشعشعات زمین در جهان توس  د دانش  مندان آزمایش  گاه

کند که جهان در اص  از یک تکینگی زمانی ناش  ی ش  ده ه را تأیید میبن  این نظری ناظر است. بی    1965
(. چنین نگرشی، اهمیت ,1979Swinburneاست و زمان و مکان و ماده و انرژی همگی به وجود آمدند)

تر جایگاه یکی از مفاهیم بنیادی عل  م فیزی  ک ن  وین در حکم  ت پژوهش کنونی در تبیین و شناخت افزون
های دیگری نیز به مسئلۀ نماید. در باب پیشینۀ بحث، الزم به ذکر است که هرچند پژوهشمیالهی را تبیین  

بودن این مقاله از جهت مقایسه و بررس  ی وج  وه اش  تراک و اند؛ اما بدیعآفرینش و مباحث پیرو آن پرداخته
آن اس  ت؛ اختالف آراء اندیشمندانی همچون مالصدرا و هاوکین  در باب مسئلۀ خلقت و بررسی چرای  ی  

گ  اهی از زیرا برخی از مدافعان نظریۀ هاوکین  با استناد به برون داده های علم  ی فالس  فۀ    رب و ب  دون آ
 پردازند. خصوص حکمت متعالیه، به تبیین تقاب  فلسفه و علوم تجربی میمبانی فلسفۀ اسالمی و به

نظر مالصدرا و مدافعان نظری  ۀ در نهایت، این مقاله درصدد است تا با تبیین و تحلی  نحوۀ خلقت از م
گویی به این پرسش پرداخته است که »نظریۀ خلقت از منظر مالصدرا و هاوکین    چ  ه هاوکین ، به پاسخ

 پذیر با یکدیگر هستند یا خیر«. ها و اختالفاتی دارد و آیا تطبیقمشابهات
 
 خلقت از نگاه هاوکینگ .2

کن  د؛ ان، تکیه به خداون  د مس  ئله را ح    نمیهاوکین  معتقد است در پاسخ به چگونگی پیدایش جه 
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تواند بلکه سؤال را از پیدایش »جهان« به پیدایش »خداوند« انتقال خواهد داد. از نظر او، نیروی گرانش می
وی با تکیه ب  ر نظری  ۀ  موجب شود که »جهان« از »هیچ« پدید آید و وجود خالقی ورای آن ضرورت ندارد.

خدا و دخالت او در هستی باقی نگذاشت. هاوکین  معتقد اس  ت جه  ان از بن ، جایی برای خالقیت  بی  
منص  ۀ ظه  ور و هس  تی توان  د ب  دون ه  یچ خ  القی م  اورای خ  ودش، از »ع  دم« بهطریق قانون گرانش می

. طبق دی  دگاه او از آنج  ا ک  ه گ  رانش، (Hawking & Mlodinow, The Grand Design, 180)برسد
طور محلی پایدار و در مقی  اس جه  انی دهد که فضا و زمان بهد، اجازه میدهشک  فضا و زمان را تغییر می

تواند با کمک انرژی گرانشی منفی جبران کن  د ناپایدار باشد. در مقیاس کلی، جهان انرژی مثبت ماده را می
 و جهان قادر است خود را از هیچ ایجاد کند. 

نه را تشکی  دهند ملزومات عمیق  ی ب  رای این اندیشه که فضا و زمان ممکن است سطح بستۀ بدون کرا
طور کام    شد فرض کرد که خالقی دارد؛ اما اگر جه  ان ب  هخدا در جهان دارد. اگر جهان آ ازی داشت می

خوداتکا باشد، یعنی مرز و لبه نداشته باشد آن را نه آ ازی هست و نه انجامی؛ در ای  ن ص  ورت دیگ  ر چ  ه 
ص  ورت (. در رد ای  ن تبی  ین از پی  دایش خلق  ت بهHawk)ing, 140دان   جایی برای خدا ب  اقی خواه  د م

اعتراف خ  ود هاوکین    فق  د ی  ک کرانگی فضا و زمان که ب  هخودبسنده، توجه به مبنای اثبات آن، یعنی بی
 (.,136Ibidپیشنهاد است، کافی است)

نگ  اه تصور آن است که اثبات وجود خدا پیرو آ از زمانی عالم است؛ در حالی ک  ه چن  ین نیس  ت. در 
شود. همچنین، ماده را قدیم زمانی و در عین فلسفی و دینی، فیض خداوند همیشگی است و هرگز قطع نمی

دانند. با این وجود، فهم و بررسی تبیین خ  اص هاوکین    از مس  ئلۀ پی  دایش هس  تی، حال حادث ذاتی می
 شناسانۀ اوست.و جهان شناسانهنیازمند درک مبانی معرفت

 
 سی  شنامبانی معرفت .3

 توان در سه مبحث بررسی کرد:این مبانی را که زیربنای نوع نگاه وی به هستی است، می
یۀ کوانتوم  .1.3  نظر

دهد و فیزیک کوانت  وم طبق دیدگاه منبعث از این نظریه، نسبیت عام، حرکت اجسام بزرگ را توضیح می
در گسترۀ اتمی و ریزاتمی  شود فعالیت طبیعتناظر به حرکات ذرات ریز است. در فیزیک کوانتوم تالش می

ک  رد، مط  ر  سنجیده ش  ود ک  ه ب  ر اس  اس آن، فه  م ک  اماًل متف  اوتی از آنچ  ه فیزی  ک کالس  یک ارا   ه می
 (. Hawking & Mlodinow, The Grand Design, 32)شد

شود ک  ه تص  ویری از جه  ان را نش  ان در طر  فیزیک کوانتوم، مدل جدیدی از واقعیت بیرونی ارا ه می

]1Commented [A :1988اند: برای این منبع نوشته 

 اما این تاریخ در بخش منابع نیامده 
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ر آن بسیاری از مفاهیم بنیادی مربوط به درک مستقیم از واقعیت بیرونی معنا ندارد )هاوکین  و دهد که دمی
(. مک  ان، مس  یر و حت  ی گذش  ته و آین  دۀ ی  ک ش  یء، دقیق  ًا مش  خ  و قطع  ی 62ملودینو، طر  ب  زرگ،  

 (.  61نیست)همان، 
یک پدی  ده باش  یم؛ بلک  ه توانیم فقد ناظر گوید که ما نمیبر اساس همین نظریه است که هاوکین  می

 ,Hawking & Mlodinow)80شونده برهم کنش داشته باشیم)برای مشاهده ناچار باید با شیء مشاهده
The Grand Design,   شونده، ع  دم کننده در جهت ایجاد تغییر در مشاهدهشدن برای مشاهده. نقش قا

تواند همچنان که مانند آن یک شیء می ها با حس، طر  دوگانگی موج و ذره که بر اساسسازگاری دریافت
مثابۀ یک ذره عم  کند و همچنین، پذیرش اص  عدم قطعیت هایزنبرگ از جمله نت  ای  کند بهموج رفتار می

گری معرفت ایج  اد های هاوکین  در زمینۀ حکایتشناختی است که نظریۀ کوانتوم در حوزۀ دیدگاهمعرفت
 کرده است.

ون هاوکین  با وجود پ  ذیرش ق  وانین در جه  ان، م  دعی اس  ت ک  ه ق  وانین بر همین مبنا است که استی
 .Ibid, 72-73)سازند )طبیعت، احتماالت مربوط به گذشته و آینده را برای ما روشن می

 محورگرایی مدلواقع .2.3
قب  از گسترش مباحث فیزیک کوانتوم نگرش ر الیستی بر علم حاکم بود؛ اما پ  س از آن، ن  وعی نگ  اه 

ی در این زمینه حاکم شد. وی در تالش است مبنایی میانه را ارا ه دهد ک  ه در نظ  ر او ن  ه ر الیس  م اید الیست
جای مش  اهدۀ مس  تقیم، س  خن است و نه ضد ر الیسم؛ بدین صورت که از مشاهدۀ مبتنی بر تکنولوژی ب  ه

 . Ibid, 10)انجامد)محور« میگوید و به طر  نظریۀ »ر الیسم مدلمی
شود الگویی حاص  از فعالیت ذهن است که در یک ساختار ذهنی، مغ  ز دل مطر  میعنوان مآنچه به

 ,Ibidپ  ردازد)ه  ا میریزد و به تفسیر آنها میمشاهدات انسان را فراتر از یک نقش انفعالی، درون آن قالب
لیس  م را کند که با طر  این نظریه تمام اختالف  ات ت  اریخی ب  ین اید الیس  م و ر ا(. هاوکین  ادعا می172

 (.Ibid, 46خاتمه داده است)
الزم است در این زمینه به یک نکتۀ اساسی اشاره شود؛ حاص  تصویرسازی ذهنی ک  ه هاوکین    از آن 

ه  ای ذهن  ی گوید، نابودی علم خواهد بود. این موضوع بدان س  بب اس  ت ک  ه نت  ای  چهارچوبسخن می
ه  ا ک  اماًل ص  حیح باش  ند. در به نحوی که هر دوی آن تواند تفسیر کاماًل متناقض را ارا ه دهد؛گاه نمیهیچ

 گرایی بسیار فاصله دارد.انجامد و از واقعگرایی میمحور به نسبیحقیقت، این نوع از ر الیسم مدل
یۀ  .3.3  Mنظر

ای دست یابند که قادر بردند که به نظریههاوکین  و دانشمندان پیش از او همواره در این رؤیا به سر می
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ای های مختلف جهان را تبیین کند؛ البته هاوکین  بر این اعتقاد است که هیچ مدل یا نظریهنبهباشد تمام ج
عنوان ها که تحتای از نظریهتنهایی بتواند همۀ ابعاد جهان را توضیح دهد؛ اما طر  شبکهوجود ندارد که به

ی ب  ا در کن  ار ه  م ق  راردادن شوند، قادر خواهد بود، چنین رؤیایی را محقق سازد. و« مطر  میM»نظریۀ  
ه  ا ب  ه تش  ریح س  ازد ک  ه م  دعی اس  ت یک  ی از آنفیزیک نیوتن و مکانیک کوانتوم، دو مدلی را مطر  می

 ,Ibidش  کافد)ها ب  رای م  ا میپردازد و دیگری هستی را در سطح اتم و ریزاتمساختارهای مرکب جهان می
58-67.) 

ای که واحد و یکپارچه نیست و از مجموع  ۀ ت؛ نظریهیک نظریۀ جامع و نهایی اس   Mاز نگاه او نظریۀ  
(. Ibid, 10س  ازند)ای از ابعاد جهان را ب  رای م  ا مکش  وف مینظریات شک  گرفته است که هریک، حوزه

کند و فیزیک کوانت  وم مبتن  ی ب  ر احتم  ال، نظریۀ نسبیت عام انیشتین، حرکت اجسام بزرگ را رمزگشایی می
 (.Ibid, 51سازد)ت ذرات ریز، تغییرات اتمی و ریزاتمی را روشن میتاریخ های متعدد برای یک حرک 

عنوان نظری  ۀ واح  دی متش  ک  از نظری  ات را ب  ه Mآنچه در پارادایم معرفتی هاوکین  پ  ذیرش نظری  ۀ 
محور معتق  د سازد، آن است که وی طب  ق قاع  دۀ ر الیس  م م  دلتر میمختلف برای تبیین ابعاد هستی آسان

ه  ای ذهن  ی رای سؤاالت بشر در حقیقت، حاص  احتماالت متعددی است که قالباست که هر پاسخی ب
دلی  داشتن اص  ول و ها نه بهبرای تشریح همۀ پدیده  Mاند. بنابراین، گسترۀ وسیع نظریۀ  برای ما فراهم آورده

ه  ای سبب پذیرش احتم  االت متع  دد و بازگذاش  تن مس  یر ب  رای پ  ذیرش تبی  ینقوانین کلی است؛ بلکه به
 (. Ibid, 28مختلف، شک  گرفته است)

مط  ر  ش  ود، آن  Mهای هاوکین  در زمین  ۀ نظری  ه ای که الزم است در ارتباط با دیدگاهترین نکتهمهم
شمول برای رسیدن به شناخت طبیعت در واقع، نوعی ت  الش ب  رای دس  تیابی ب  ه است که طر  نظریۀ جهان

ای توان  ایی تی منحصر در ع  الم م  اده نیس  ت و نظری  هبینی از مسیر علم فیزیک است؛ اما جهان هسجهان
 تفسیر همه عوالم را دارد که محدود در عالم ماده نباشد. 

 شناسانۀ هاوکینگ از نگاه مالصدرا واکاوی مبانی معرفت .4.3
شود از نظر او، درک مستقیم از واقعیت بیرونی معنایی نداشته شناسانۀ هاوکین  باعث میمبانی معرفت

را مؤثر در فهم و درک عالم بیرون معرفی کند. این نوع نگ  اه ک  ه ب  ه رویک  رد ع  دم س  ازگاری   باشد و انسان
محور ختم شد که گرایی مدلها با حس و تقویت احتماالت ذهنی منتهی است، به طر  نظریۀ واقعدریافت
ربی نظری  ۀ فیزی  ک های تجکه بر بنیان داده  Mگرایی فاصله دارد و سرانجام با طر  نظریۀ  ها با واقعفرسن  

کند با احتماالت خود به تشریح امور هستی بپردازد. چنین ش  اکلۀ نیوتن و مکانیک کوانتوم است، تالش می
شناسی از اساس با بنیاده  ای فک  ری مالص  درا در تع  ارض اس  ت. از آن ج  ایی ک  ه ه  ر س  ه بنی  ان معرفت
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ت  وان ای  ن طور کلی میعین است به  گرایی یا عدم مطابقت ذهن باشناختی هاوکین  حاکی از نسبیمعرفت
 سه مبنا را از طریق اصول فلسفی صدرایی بررسی کرد.

 تواند و باید به معرفتی ص  حیح، دقی  ق و ثاب  ت برس  د. ص  درا معرف  تطبق دیدگاه صدرایی، انسان می
ه  ای معرفت ینتراست. حقیقتی  و دا می  داند. یقینی که ثابتمی  با واقع  مطابق  را دارای شرط یقین  حقیقی

ش  ان ص  ورت بین و نس  بت و محمول ها با تصور موضوع آن  تصدیق  معرفی کرده که  اولیه  بشری را بدیهیات
-1/90دهد)مالص  درا، اس  فار،  گیرد و این تنها دخالتی است که ذهن در این نوع از معرف  ت انج  ام میمی
وم برهانی و ب  ر پای  ۀ مق  دمات کل  ی، ج  ایی بندی معارف حقیقی، علم تجربی جز در ذی  عل(. در رتبه89

 تقسیم شده اس  ت و مرتب  ۀ  الیقینو حق  الیقین، عینالیقینعلم  مراتب  به  و معرفت  ندارد. از نظر صدرا، علم
(. 6/282الکبی  ر،  تفسیر الق  رآن داند)همو،می وجودی را اتصال و سوم  را شهودی و دوم  برهانی را علم  اول

ی صدرالمتألهین، نفس انسانی توانمند است که همۀ حقایق هستی را در خود متجلی کند و این به طبق مبان
 (.484: 1354مرتبۀ وجودی نفس بستگی دارد)همو، 

شود. مالصدرا و تصدیقات تقسیم می  به دو حوزۀ تصورات  بشری  و ادراکات  نزد فالسفۀ اسالمی، علوم 
دان  د؛ ب  دین می  را از س  پاهیان عق     و ح  س  را حس  ادراکات تصوری  فالسفۀ مسلمان، منشأ  همانند سایر

منته  ی  کل  ی مف  اهیم ب  ه عق    ب  ا م  دد هستند و س  پس، شک  جز یدر آ از به  بشری  صورت که ادراکات
 (.3/487شوند)همو، اسفار،  می

 عل  وم  یس  ت؛ بلک  همح  دود ن گان  هپن  ح  واس ب  ه الزم به ذکر است که حس در اندیشۀ مالصدرا فقد
(. در 491آی  د)همان،  می  حساب  به  تصوری  شود و مبدأ ادراکاترا نیز شام  می  باطنی  و حواس  حضوری

 ب  ه  نی  ز مس  بوق  بدیهی  در قضایای  تصورات  سیستم فلسفی صدرایی حس تا آن اندازه اهمیت دارد که حتی
 (. 205بیة،  شوند)مالصدرا، الشواهد الربومعرفی می حسی ادراک

شود و در حیطۀ قض  ایا و وابستگی به حس با وسعت معنایی آن در نگاه وی، در باب تصورات طر  می
 ه  ا را تص  دیقآن  و محم  ول،  تصور موض  وع   صرف   به  فقد  از حس  استفاده  تواند بدونمی  ها، عق تصدیق

ۀ اسالمی با ظرافت، اظهارنظر کرده و هایی در حوزۀ معرفت بشری باعث شده فالسف بندیکند. چنین تقسیم
 دچار لغزش نشوند.

ت  وجهی ب  ه موضوع دیگری که باعث خطای هاوکین  و ا ل  ب پی  روان الح  اد م  درن ش  ده اس  ت، بی
و منطقی است.  فلت از   ماهوی، فلسفی  مفاهیم  دستۀ  سه  ها بهشده از سوی آنبندی مفاهیم استفادهتقسیم

از جمل  ه  و متغی  ر و وج  ود و ع  دم و امک  ان، ثاب  ت و معلول، وج  وب ظیر علتهایی ناین مسئله که مؤلفه
فلسفی هستند که مابازای خارجی ندارند و فقد منشأ انتزاع دارند، باعث شده که چنین مفاهیمی ی  ا   مفاهیم

]2Commented [A : این تاریخ در بخش منایع نیامده 
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ه  ا و پرداختۀ ذه  ن و حاص    کنشاشتباه متناظر با مص  ادیق نادرس  ت خ  ارجی تعی  ین ش  ود ی  ا س  اختهبه
شود که چنین مف  اهیمی بی  انگر ماالت ذهنی معرفی شود؛ در صورتی که در دیدگاه مالصدرا روشن میاحت

عینی است، بدون آنک  ه ض  رورت داش  ته باش  د مص  داقی خ  ارجی ب  رای آن تعی  ین   وجود موجودات  نحوۀ
 (.332 -1/339شود)مالصدرا، اسفار،  

ش چن  ین ص  فتی ب  رای معرف  ت موج  ب اس  ت و پ  ذیر حقیقی یک معرفت با واقعی که شرط   مطابقت
توان ش  رط ها نمیشود و در همۀ آنصورت متفاوت، احراز میشود در مفاهیم یادشده بهگرابودن ما میواقع

است  ذهن هر دو در درون  و محکی  منطقی، حاکی  در قضایایمطابقت را وجود مابازای عینی معرفی کرد.  
از ذهن ب  رای آن متص  ور نیس  ت؛ در نتیج  ه، مطابق  ت آن ب  ا عل  وم و به همین واسطه، مابازای عینی خارج 

صورت حضوری یا از مسیر نیز یا از طریق بدیهی و به فلسفی در قضایای  مطابقتشود.  حضوری محرز می
اس  ت و   ترین بخش مس  ئلهماهوی، مهم  در قضایای  مطابقت  شود. احرازبرهان و استدالل عقلی اثبات می

 پردازد.باره به بحث میطور مفص ، درایننوان وجود ذهنی بهمالصدرا ذی  ع
 عق    ک  ه معتق  د اس  ت دان  د؛ بلک  هنمی ها کافیمطابقت آن اثبات برای تنهاییرا به مالصدرا احساس

یابد. طبق این دیدگاه، نفس آدمی متأثر از وق  ایع خ  ارجی وج  ود حس، بدین مهم دست می  با کمک   انسان
 علت بین و سنخیت علیت از اص  کند و با استفادهق با وجود عینی خارجی را در خود ایجاد میذهنی مطاب

شود. با توجه به آنچ  ه مط  ر  ش  د بای  د گف  ت ک  ه طب  ق مب  انی ثابت می  با خارج   ذهن  و معلول، مطابقت
ان هستی ص  ورت شناسی هاوکین  که بر پایۀ آن نگرش وی به جه یک از اصول معرفتصدرالمتألهین هیچ

 ای وارد است.ها اشکاالت عدیدهگرفته است، پذیرفته نیست؛ بلکه به همۀ آن
 
 شناسیمبانی جهان .4

گرفته از نگ  اه وی از دریچ  ۀ شناسی نش  أتشناسانۀ هاوکین  مبتنی بر اصول خاص جهانمبانی جهان
مس  ئلۀ »علی  ت«، »زم  ان« و ت  وان در س  ه  علم فیزیک جدید است. این مبانی را در تبیین پیدایش عالم می

 »ماده« طر  کرد:
 علیت .4.1

های هاوکین ، رویکرد وی به قانون علیت اس  ت. رویک  رد هاوکین    ب  ه ترین اص  در همۀ تبیینمهم
مسئلۀ علیت، نوعی جبر علمی ناشی از قوانین مرتبد با عالم ماده است که در آن، عل   یرمادی جایگاهی 

های های خود ص  رفًا ب  ه یافت  هداند و در استداللگوی مسا   میا پاسخندارند. هاوکین  علم تجربی را تنه 
توان  د در قال  ب نظری  ات کند. از نگاه وی، تبیین علمی از طری  ق ق  وانین عل  وم تجرب  ی میتجربی تکیه می
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ه  ای علمی، تمام سؤاالت و مسا   بشر را پاسخ گوید و انسان را از هرگونه تبیین دیگ  ری، از جمل  ه تبی  ین
رقیب، کاربردی در تمامی قلمروها، حتی در قلمرو سؤاالت نیاز سازد. او روش علمی را روشی بی، بیدینی

 .  ,Hawking & Mlodinow, The Grand Design)67داند)فلسفی می
کند که شام  های علمی از طریق قانون علیت را دارای چهار شاخصۀ اصلی معرفی میهاوکین  تبیین

بین  ی درب  ارۀ وق  ایع آین  ده زاید، تبیین و هماهنگی با مشاهدات موجود و ارا ۀ پ  یش  ظرافت، نداشتن عناصر
 (. ,26Ibidشود)است. یک تبیین علمی از نظر وی همواره آزموده می

ه  ا را دان  د و نق  ض آنناپ  ذیر میعنوان فردی که به جبر علمی قا   است و اص  علی  ت را تخلفاو به
کن  د. در ط  ر  داند، در این راستا با هر نوع تبیین دین  ی مقابل  ه میها میودن آنبرفتن قانونمنزلۀ زیرسؤالبه

ه  ای دین  ی مباحث هاوکین  جبر علمی از دو جهت اراده و اختیار نامحدود الهی و مسئلۀ معجزه با تبی  ین
صادق، سو، پذیرش قدرت مطلق خداوند با قبول قوانین علمی هموارهناسازگار است. طبق دیدگاه وی از یک 

توان ناسازگار است و از طرف دیگر، معجزات منسوب به انبیاء ناقض قانون علیت هستند. بدین ترتیب، نمی
-67معنای نفی دیگ  ری اس  ت)هم تبیین علمی و هم تبیین دینی از رخدادها را پذیرفت و پذیرش هریک به

53Ibid, .) 
فیزیک که بر پای  ۀ اص    علی  ت از عل    و شده در علم  هاوکین  باید بتواند ثابت کند که قوانین کشف

الوجود بالذات هستند و معلول چی  ز دیگ  ری اصطال  فلسفی، واجبکنند بههای مادی حکایت میمعلول
باشند. در ذهن هاوکین  دو فرضیه وجود دارد: یا خداوند علت قریب روابد بین موجودات مادی است نمی

است. با پیشرفت علم فیزیک، عل  مادی وقایع مختلف   یا علت دیگری موجب پیدایش پدیده های طبیعی
اند و فرض دوم به اثبات رسیده است. بنابراین، جایی برای علیت خداوند در نظام هستی ک  ه در کشف شده

العل    و نگر خداوند علتجانبهماند؛ در صورتی که در نگاهی همهعالم ماده منحصر شده است، باقی نمی
شود؛ زیرا در نگاه او اص  علیت ی است. این نوع تبیین توسد هاوکین  پذیرفته نمیناظر و مدبر عل  اعداد

 شود.های طولی در نظر گرفته میعرض و بدون نیاز به علتفقد به صورت عل  مادی و هم
قوانین علمی فاقد صالحیت برای تبیین همۀ موضوعات، آن هم به صورت همیشگی و الیتغیر هس  تند. 

های دینی با قوانین علمی نیز باید این نکت  ه را اف  زود ک  ه اواًل، ق  درت مطل  ق و اهنگی تبییندر ارتباط با هم
اند نامحدود خداوند در طول قوانین الهی است و نه در عرض آن؛ بدین صورت که قوانین علمی تنها توانسته

د در برخ  ی ابع  اد های قدرت الهی و مجرای فعالیت خداوند را شناسایی کنند و آن ه  م فق   برخی از حیطه
توان پذیرفت که قدرت خداوند ناقض قوانین علم  ی اس  ت ک  ه دنیای مادی جاری است. به هیچ روی نمی

کنند؛ بلکه باید گفت که خداوند ب  ه ق  درت نامح  دود خ  ود در ها نیز از نحوۀ عملکرد الهی حکایت میآن
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 سازد.مواضع متعدد قوانین مختلفی از امور را جاری می
 زمان .4.2
زمان از مفاهیمی است که هاوکین  برای تبیین آن با نگرشی تجربی ورود کرده است. هاوکین      مفهوم 

( و از زم  ان پ  یش از 69تاریخچ  ۀ زم  ان،   معنای مرسوم آن دانس  ته)هاوکین ،انفجار بزرگ را آ از زمان به
و از این جه  ت  (. زمان، منحنی است174-171کند)همان،  انفجار بزرگ با عنوان »زمان موهوم« تعبیر می

نویس  د: »ب  ا ترکی  ب مکانی  ک در عین محدودیت، کرانه و مرزی ندارد. وی در تبیین این مس  ئله چن  ین می
دهن  د ک  ه فاق  د کران  ه کوانتوم و نسبیت عام، فضا و زمان ب  ا ه  م تش  کی  فض  ای چهاربع  دی متن  اهی می

عنوان آ   ازگر م است کس  ی را ب  ه(. از نظر او وقتی زمان را یک سیر مستقیم بدانیم، الز214است«)همان،  
جهان در ابتدای آن تصور کنیم؛ اما اگر طبق آنچه که بیان شد زمان را منحنی و ک  روی ف  رض کن  یم، ه  یچ 

معنای مرسوم برای آن تصور نخواهد ش  د. ای برای آ از نخواهد داشت؛ بنابراین، آ از و پایانی بهکرانه و لبه
ای باشد؛ آنگاه نه آ   ازی خواه  د یکسره، خودگنجا و بدون لبه و کرانهگوید: »اگر جهان واقعًا  هاوکین  می

(. هم  ین مبن  ا و برداش  ت از زم  ان 179تاریخچ  ۀ زم  ان،  داشت و نه پایانی، صرفًا وجود دارد«)هاوکین ،
ک  ه موجب شده است که هاوکین    گم  ان کن  د آ   از زم  ان در جه  ان ایس  تا و ناایس  تا تف  اوت دارد؛ چنان

هانی ایستا، آ از زمان چیزی است که بای  د موج  ودی خ  ارج از جه  ان ب  رای آن تحمی    نویسد: »درج می
معنای گیرد که آ   از زم  انی ب  هداند نتیجه می( و سپس، از آنجا که جهان را در انبساط می25کند«)همان،  

شد؛ اما شروع برای آن وجود ندارد؛ آ از زمان در صورتی نیازمند موجودی خارج از جهان است که ایستا با
سوی گستردگی در حال پیشروی اس  ت. بن  ابراین، ه  یچ ض  رورت جهان ما ثابت نبوده و از انفجار بزرگ به

 فیزیکی برای یک آ از زمانی وجود ندارد)همان(.
سال پیش آفریده شده است، پس دلی    انتظ  ار نامح  دود   700گوید که اگر جهان حدود  هاوکین  می

(. اگر ک  الم، ن  اظر ب  ه اص    خلق  ت 55ین ، جهان در پوست گردو،  پیش از آفرینش چه بوده است)هاوک 
بودن خداوند، اص  آف  رینش ه  م بای  د ازل  ی جهان باشد، اشکال هاوکین  وارد است؛ زیرا با توجه به ازلی

باشد و اینکه آ از آفرینش را حدود چند هزار سال پ  یش ب  دانیم ای  ن ش  بهه را ط  ر  خواه  د ک  رد ک  ه چ  را 
عنوان علت تامه از ازل، تحقق فع  او تا حدود چند ه  زار س  ال پ  یش ب  ه تعوی  ق ند بهر م وجود خداوعلی

لحاظ زمانی ازلی باشد. با این ح  ال، زم  ان موه  ومی ک  ه خ  ود افتاده است. بنابراین، اص  آفرینش باید به
 استیون هاوکین  هم بدان تمسک جسته است به همین مقدار، دچار مشک  است.

رس  د ک  ه در آنج  ا زم  ان ب  ا ی  ک بع  د ای مینسان در زمان به عقب برود به نقطهاز نظر هاوکین  اگر ا
شود؛ اما فرض یک دوره بدون زمان قب  از آنکه شروع شود، تناقض است؛ زیرا قب    و فضایی جایگزین می
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 (.55هایی زمانی هستند)همان، بعد، رابطه
دنبال جنوِب قطب جن  وب آن است که بهاز انفجار بزرگ همانند  گوید که وجود زمان قب   هاوکین  می

رو، طب  ق بگردیم. وی معتقد است در ابتدای هستی، زمان وجود نداشت؛ اما بعد از آن زمان داری  م؛ ازای  ن
نظر او چون آ ازی زمانی برای هستی نیست، پس نیاز به خالقی خارج از کیه  ان نیس  ت. اگ  ر زم  ان ابت  دا 

 Hawking, Brief Answers، آن را به وج  ود آورده باش  د)داشت الزم بود خالقی در زمان شروع هستی
To The Big Question, 35 .) 

برانگیز آن است که حقیقت زمان چیست؟ و آی  ا ماهی  ت زم  ان، ام  ری زمانمن  د اس  ت؟ مسئلۀ مناقشه
اصطال  دقیق فلسفی، زمان موجودی حادث است یا قدیم؟ اگر زمان را  یرمشمول در دایرۀ زمان بدانیم، به
دان  د، گونه که هاوکین  مدعی است، قدیم خواهد بود و این مسئله با بیان او که هر چی  زی را ح  ادث میآن

متعارض است. از سوی دیگر، اگر زمان را حادث بدانیم همانند آن است که بگوییم زمانی ب  وده ک  ه در آن 
هاوکین    درب  ارۀ زم  ان   تواند معنای ص  حیحی داش  ته باش  د.ای نمیزمان، زمان نبوده است. چنین جمله

کند ک  ه زم  ان پ  س از انفج  ار ب  زرگ ک  ه جه  ان، سو بیان میگوید؛ زیرا از یک صورت متشتت سخن میبه
حادث شد به وجود آمد و از سوی دیگر، این پرسش که جهان قب  از انفجار بزرگ به چه صورت بوده است 

 & Hawking)ک  ه جه  ان را در آن ق  رار ده  یمداند؛ چون قب  از انفجار بزرگ، زمانی نبوده را نامعقول می
Mlodinow, The Grand Design, 52-53)  ؛ لیکن جای طر  ای  ن پرس  ش اس  ت ک  ه چ  را زم  ان را

کند؛ در صورتی داند و هستی را به قب  و بعد از انفجار بزرگ تقسیم میموکول به »پس« از انفجار بزرگ می
 کند؟رگ معرفی میکه زمان را امری حادث و پس از تحقق انفجار بز

فرض رد وجود خداوند است و پذیرش آ از زم  انی خلق  ت هاوکین  در طر  بحث زمان، گرفتار پیش
را مستلزم وجود خدا و خودبسندگی هستی و نداشتن آ از زم  انی آن را نش  انۀ ع  دم نی  از ب  ه وج  ود خ  الق 

 از زمانی خلقت اس  ت؛ اگرچ  ه نوعی پذیرش آبن ، خود بهداند. در صورتی که اواًل، طر  نظریۀ بی  می
توان مالک نیازمندی به عل  ت دانس  ت ک  ه ب  ا رد در بیان، وجود زمان را انکار کند؛ ثانیًا، آ از زمانی را نمی
 آ از زمانی عالم، نیازمندی آن به وجود خالق نیز رد شود.

ن    از آن دهد که وی تصور درستی از »عدم« ن  دارد. ع  دمی ک  ه هاوکیاین سخنان هاوکین  نشان می
ای از فضا و زمان اس  ت ک  ه گوید هرگز عدم فلسفی نیست؛ زیرا »هیچ« و »عدم« هاوکین  نقطهسخن می

گیرند؛ بلکه ه  ویتی داند و تجلیات کوانتومی از عدم مطلق سرچشمه نمیدر آن قوانین کوانتوم را جاری می
(. پس طبیعتًا چن  ین 53سئلۀ خداباوری، فیزیکدانان و م دانیم)گلشنی،با ساختار است که ما مبدأ آن را نمی

گوی  د در نگ  اه عل  م ممک  ن اس  ت تعبیری از باب خلد مفاهیم علمی و فلسفی است. آنچه هاوکین    می
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»عدم« نامیده شود؛ اما در نگاه فلسفی »وجود« امکانی است و نیازمند به  یر و از آنج  ا ک  ه بح  ث وج  ود 
کاربردن مف  اهیم باید از مفاهیم فلسفی در آن بهره برد. به جهان و نیازمندی آن به خالق بحثی فلسفی است،

های فلسفی در حقیقت مغالطۀ اشتراک لفظ است؛ چون عدم علمی و عدم فلسفی تنه  ا علمی در استدالل
دنبال نخواهد داشت. فضای کوانت  ومی و ق  انون گ  رانش در اسم اشتراک دارند و نتای  فلسفی یکسانی را به

دان  د. ه  ا را موج  ود میآیند؛ ام  ا فلس  فه آنو پیدایش جهان در نگاه علم به چشم نمی  پیش از انفجار بزرگ
ها بنابراین، توجیه پیدایش جهان با قوانین فیزیک، مسئله را ح  نخواهد کرد؛ بلکه عق  از منشاء پیدایش آن

 کند.ای برای پیدایش جهان است، سؤال میکه مقدمه
 ماده .4.3

شناسی مس  ئلۀ تبی  ین هاوکین    از نند مسئلۀ زمان از مبانی مهم جهانم ماعال  تحقق مادۀ اولیۀ پیدایش
وسیلۀ چگالی م  اده در جه  ان پدی  د آم  ده زمان به –آید. طبق دیدگاه وی، انحنای فضا خلقت به حساب می

است و بر اساس این معادالت، جه  ان دارای چگ  الی همگ  ن و مش  ابهی اس  ت ک  ه ب  ا س  رعت آهس  ته و 
شود؛ تا جایی ک  ه ابد و هر اندازه که کسی به گذشته برگردد، سرعت انبساط بیشتر مییساط میای انبپیوسته

 رسد. شود و شعاع به صفر میرسد که انحنای چگالی جهان نامحدود میای میبه نقطه
های احتمالی بر پایۀ حدسیات مبتنی بر نظریات علم هاوکین  در مسئلۀ مادۀ اولیۀ پیدایش عالم، تبیین

گوید. از نظر او، مرحلۀ تکینگی ی  ا صورت مفص  و دقیق سخن نمیدهد و در این مسئله بهفیزیک ارا ه می
همان نقطۀ صفر پیدایش هستی که بر پایۀ آن مادۀ اولیۀ جهان محقق شد تابع قوانین فیزیک نب  وده و ق  وانین 

ندیشه آن است ک  ه جه  ان س  رآ از حاکم بر آن با قوانین حاکم بر جهان امروزی متفاوت است. نتیجۀ این ا
تواند چگونگی پیدایش مادۀ اولی  ۀ دارد و قوانین فیزیک قادر است سیر تحول جهان را تبیین کند؛ لیکن نمی

 hawking-erly.org/time/stephenhttps://www.laphamsquart-)جه   ان را تش   ریح کن   د 
time-back-travels   )ست که ناکارآمدی علم فیزیک برای ورود به برخ  ی ع  والم و ایو این همان نقطه
 شود.های هستی، مشخ  میحوزه

بن  در تعارض است و با وجود رد پرسش وضعیت جهان، قب  از انفجار مطلبی که با طر  نظریۀ بی  
سکوت کرده  –جایی که تابع قوانین فیزیک نیست از آن  –مادۀ اولیه قب  از این انفجار بزرگ، دربارۀ وضعیت  

است. مسئلۀ جهان قب  از انفجار بزرگ با کمک نظریۀ عدم مرز که هاوکین  مدافع آن است، توض  یح داده 
تنی  ده در آن و درهمشود. بر پایۀ این نظریه، زمان امر مجزایی از فضا، یعنی مکان نیست؛ بلکه برگرفته از می

اوست. بنابراین، زمان پس از انفجار بزرگ که فضا به وجود آمد، حادث شد. بدین ترتیب، این مطل  ب ک  ه 
جهان قب  از انفجار به چه صورت بوده، پرسش معقولی نیست؛ چون قب  از انفج  ار زم  انی نب  وده ک  ه م  ا 

https://www.laphamsquarterly.org/time/stephen-hawking-travels-back-time
https://www.laphamsquarterly.org/time/stephen-hawking-travels-back-time
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 بخواهیم جهان را در آن قرار دهیم.
شناختی مبتن  ی های کیهانکدام از مدلرو است؛ اول آنکه هیچکال عمده روبهطر  این نظریه با دو اش 

بودن آن را ثابت نکنند. توانند عدم آ از زمانی مادۀ اولیۀ جهان یا همان ازلیبر قوانین علم فیزیک جدید نمی
ه  حام    موج  ود ح  ادث دیگ  ر ک  ه  –همچنین، این اشکال وجود دارد که هر حادثی، مسبوق به م  اده و م  د 

 است.   –استعداد آن است  
 شناسانۀ هاوکینگ از نگاه مالصدرا واکاوی مبانی هستی .4.4

شناسانۀ هاوکین  در سه مسئلۀ اصلی »علیت«، »زمان« و »ماده« موردنقد از موض  وعات مبانی هستی
ت  وان یها پرداخته اس  ت. بن  ابراین، مطور ویژه بدانبرانگیز در فلسفۀ اسالمی است که مالصدرا نیز بهبحث

 طور جداگانه بررسی و مداقه کرد.ها را بههریک از آن
 علیت .1.4.4

پ  ذیر نیس  ت؛ بلک  ه بینیطور دقیق، پیشهمان گونه که بیان شد در مکانیک کوانتومی نتیجۀ آزمایش به
پذیر، وقتی نتیجه را بارها تکرار کن  یم، احتم  ال بینیتواند امکانات متعددی را اختیار کند. تنها چیز پیشمی

ت  وان در ی  ک زم  ان، وض  عیت ی  ک آوردن یک نتیجۀ خاص است. بر اساس اص  عدم تعی  ین نمیدستبه
(. ب  ا 71-68تحلیلی از دیدگاه فلسفی فیزیک  دانان معاص  ر،  مولکول و سرعت آن را مشخ  کرد)گلشنی،

ول و بررسی مسئلۀ عدم قطعیت فیزیک کوانتومی باید گفت که در فلسفۀ اسالمی، علیت زیربنای همۀ اص   
آید؛ لیکن همۀ قوانین علم فیزیک بر پایۀ قوانین است. ضرورت علی و معلولی از علم فیزیک به دست نمی

 شوند. پذیرش اص  علیت حاص  می
اش، اصالت وجود و تشکیک در وجود، ب  ین وج  ود مطل  ق مالصدرا بر پایۀ دو اص  ابداعی در فلسفه

دان  د؛ بلک  ه آن را د معلول را مستق  از وج  ود عل  ت نمیکند. او وجوخداوند و وجود عل  ناقصه جمع می
آورد. بنابراین، نیازمندی معلول چی  ز س  ومی فرات  ر از عل  ت و معل  ول ای از وجود علت به حساب میمرتبه

دنبال پاسخ این پرسش باشیم که علت نیازمندی به علت چیست؛ زیرا نیازمندی، ع  ین ذات نیست که ما به
جودی است. وی با طر  مسئلۀ »امکان فقری« بر بسیاری از شبهات مربوط به اص  معلول و نتیجۀ مرتبۀ و

-1/329کشد)مالص  درا، اس  فار، نگر روش تجرب  ی اس  ت، خ  د بط  الن میعلیت که حاص  نگاه جز ی
320  .) 

کید بر جبر قوانین علی، اما ب  ا پ  ذیرش مس  ئلۀ احتم  االت، گ  ویی  هاوکین  با وجود ادعای خود در تأ
گوید کاماًل طبیعی است ک  ه را زیر سؤال برده است. علیت طبیعی که هاوکین  از آن سخن می  بنیان علیت

توانن  د ج  ایگزین یک  دیگر با حرکت و تغییر دا می، همراه است؛ چون عل  ناقصه در شراید متف  اوت، می
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همراهی بین   شوند؛ اما در بحث علیت متافیزیکی که بین معلول و علت پیوند وجودی برقرار است، التزام و
باش  د. پیون  د تری میعلت و معلول ناگسستنی است و پیوند وجودی در مقایسه با جبر علمی واژۀ مناس  ب

وجودی تا باالترین مراتب هستی ادامه دارد و با قدرت نامحدود الهی و معجزات پی  امبران نی  ز در تع  ارض 
ظر کنیم رابطۀ وجودی و وابستگی ذات  ی نیست؛ زیرا هرچه به عل  یک معلول در مراتب باالتر عالم هستی ن

معلول به آن علت، شدیدتر است؛ ولی در عل  ناقصه و قریب معلول، امکان ج  ایگزینی عل    ب  ا یک  دیگر 
تواند شراید معلول را تغییر دهد ی  ا موج  ب پی  دایش معل  ول دیگ  ری ش  ود. طب  ق اص    وجود دارد که می

شود، پذیرفته شده است؛ اما باید در عی بدان اشاره میسنخیت بین علت و معلول، مالزمتی که در علوم طبی
معنای آن نیست که با تغییر شراید و تعدد عل  در تعارض باشد. بهتر اس  ت در نظر داشت که این مالزمه به

این زمینه به این نکته اشاره شود ک  ه در ح  وزۀ عب  ارات مت  افیزیکی از وج  وب ب  ین عل  ت و معل  ول س  خن 
 شود.بودن استفاده میبی از واژگان قطعیت یا احتمالیگوییم و در علم تجرمی

 . زمان2.4.4
ش  ود؛ ب  ودن آن انت  زاع میبر اساس دیدگاه مالصدرا، زمان بعدی از ابعاد ماده است و از حرکت و سیال

معنا است. بنابراین، الزم نیس  ت ک  ه ب  رای زم  ان م  رز و لب  ۀ رو، وجود زمان پیش از ماده از اساس بیازاین
فرض شود که خداوند جهان مادی را درون آن آفریده باشد؛ بلکه زمان تابع م  اده و حرک  ت اس  ت و   معینی

خود مخلوقی از مخلوقات الهی است که جع  تبعی به آن تعلق گرفته است. جهان با همۀ نظامات و عل  و 
ه  ا، اع  م از و مکانیاسبابش یکجا قا م به ذات است، بر زمان و مکان تقدم دارد، زمان و زمانی آن و مکان 

آنکه متناهی باشند یا  یرمتناهی، و دامنۀ موجودات، اعم از آنکه در زمان و مکان نامتناهی باشد یا متناهی، 
 (. 4/184متأخر از ذات و هستی است)مطهری، مجموعه آثار، 

بع  دی از  توان فهمید که تا شیء مادی وجود نداشته باشد، زمان معنا ندارد. زم  ان،در تحلی  عقلی می
شود. الزم نیست برای زمان مرز و لبۀ معینی فرض ش  ود؛ ابعاد ماده است و از حرکت و سیالن آن انتزاع می

بلکه زمان تابع م  اده ب  وده و خ  ود مخل  وقی اس  ت ک  ه جع    تبع  ی ب  ه آن تعل  ق گرفت  ه است)مالص  درا، 
 (.  180،  3/140اسفار،

کند که عالم هستی با همۀ اج  زایش بیان می صدرالمتألهین با طر  حرکت در ذات و جوهر موجودات،
م وجود هر جوهر جسمانی سبب می(؛ لذا، زمان به7/298در حال شدن است)همان،   ش  ود ک  ه عنوان مقو 

 ۀ آن متوالیًا به فعلیت برسند. الحصول شود و اجزاء بالقووجود در ذات خویش، تدریجی
اساس است، به هم  ان ان  دازه ک  ه از ماده بیشود که سخن از وجود زمان پیش  با این وصف روشن می

دفاع نیست. انحنای یک امر اعتباری که از مقدار حرکت ماده انتزاع سخن از زمان موهوم با وجود ماده قاب 
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شود، معنا ندارد. به هر حال، تعریف متفاوت از زمان و همچنین، ناآ ازمند داشتن جهان هرگ  ز موج  ب می
شد. بنابراین، حتی با فرض پذیرش زمان به همان معن  ایی ک  ه هاوکین    اراده   نیازی آن از خالق نخواهدبی

 کرده است، باز این جهان نیازمند خالق خواهد بود.
 . ماده3.4.4

آید؛ زی  را ه  ر شود که اگر ماده را حادث زمانی بدانیم، تسلس  الزم میدر بیان فلسفۀ اسالمی گفته می
ستعداد است. طبق این اص ، اگر جهان حادث زمانی باشد، ق  باًل حادث زمانی، وجودش مسبوق به قوه و ا

خواهد و حام  آن مادۀ اولی ی  ا هی  والی اش وجود داشته باشد. زمینه یا استعداد، خود حام  میباید زمینه
خواه  د و مطل  ب اولی است. هیوالی اولی باید ازلی باشد، وگرنه او هم نیاز به زمینه دارد و زمینه حام  می

کند تا جایی برسیم که دیگر موجود حادث زمانی نباش  د. بن  ابراین، ق  ول ب  ه مین صورت ادامه پیدا میبه ه
حدوث مستلزم تسلس  است. پس برای آنکه تسلس  الزم نیاید باید به ازلیت ماده قا   شد؛ البت  ه در کن  ار 

شود ک  ه به علت مطر  می عنوان مناط احتیاجبودن مادۀ اولیۀ عالم مادی، موضوع دیگری تحتمسئلۀ ازلی
دهد. از نظر فیلسوفان مسلمان، مناط احتیاج به علت، امکان از عدم نیازمندی مادۀ اولیه به خالق، پرهیز می

 بودن، نیازمند علت و خالق است. است. بنابراین، مادۀ اولیۀ عالم با وجود قدیم
صورت اش  تراک لفظ  ی ب  ه ن دو عالم بهدر تعریف ماده در فیزیک و فلسفه باید توجه کرد که ماده در ای

کاررفته در فیزیک مرادف با صورت مادۀ ثانوی فلسفه است؛ ل  ذا، نبای  د طوری که مادۀ بهکار رفته است؛ به
 ها را خلد کرد.آن

طبق نظر مالصدرا اگر امکان ذاتی ممکن بالذات برای تحققش ک  افی باش  د، ب  دون ح  دوث زم  انی و 
های زمانی، یعنی موجوداتی که سابقۀ عدم و نیستی دارن  د، امک  ان ما در حادثشود؛ اسابقۀ عدم ایجاد می

تنهایی برای تحقق حادث زمانی کافی نیست و حادث زمانی  یر از امکان ذات  ی بای  د دارای امک  ان ذاتی به
فار، نام ماده است)مالصدرا، اس نام امکان استعدادی باشد که حام  این امکان استعدادی امری بهدیگری به

1/230-232.) 
ماده نزد صدرالمتألهین یک ویژگی بس  یار مه  م دارد و آن حرک  ت ج  وهری ذات و هوی  ت موج  ودات 

ها در سیالن و حرکت ذاتی دا می باشند. از نظر مالصدرا، عالم مادی ب  ا شود آنطبیعی است که باعث می
م زمانی اس  ت و بالجمل  ه آنچه در اوست حادث زمانی است؛ زیرا هرچه در اوست وجودش مسبوق به عد

هایی متجدد  یرثاب  ت از نظ  ر وج  ود هستند)مالص  درا، مش  اعر، تمام اجسام و جسمانیات مادی، هویت
210-211.) 

نکتۀ مهم در این مسئله آن است که این مجموعه، مجموعۀ اعتباری است نه حقیقی؛ زیرا تمام اج  زای 
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ت  ک اج  زای بنابراین، باید ص  فت ح  ادث را ب  ه تک   صورت بالفع  موجود نیستند.عالم ماده در کنار هم به
ه  ای م  ادی ح  ادث عنوان یک مجموعه و در نتیج  ه، جهانجهان در هر آنی نسبت داد، نه به همۀ جهان به

 خواهیم داشت، نه یک جهان حادث. 
ر نظ  ر عنوان نگاه کلی به سراسر عالم ماده دبنابراین، باید گفت که در نگاه مالصدرا مادۀ اولیۀ جهان به

های متغیر و احتمالی علم فیزیک اس  ت، یکس  ان شود و با نگاه فیزیکی هاوکین  که مبتنی بر دادهگرفته می
 نخواهد بود.

  
 حدوث عالم از منظر مالصدرا .5

نظریۀ مالصدرا دربارۀ خلق عالم ماده مبتنی بر حرکت جوهری است و از سوی دیگر، با طر  موض  وع 
شکلی که دالی  او بر کند؛ بهدرپی و حدوث بعد از حدوث را مطر  میپی الدوام خداوند، تجددفیض علی

کند. وی حدوث زمانی حدوث تجددی عالم ماده همان مطالبی است که در حوزۀ حرکت جوهری بیان می
کند و معتقد است چون در فاعلیت خداوند، تغییر حال  ت راه معنای ابتداداشتن عالم را رد میعالم وجود به

و در فیض او بخ  نیست و از سوی دیگر، فع  خداوند نیازمند قصد زا د بر ذات ی  ا ارادۀ ح  ادث ی  ا ندارد  
معنای ابتداداش  تن مرور زمان را ب  هرسیدن وقت مناسب نیست. نق  عالم ماده برای دریافت فیض الهی به

ای اس  ت ک  ه ون  هگگوی  د. قاب    بهداند؛ بلکه از تجدد حدوث و زوالی همیشگی س  خن میعالم ماده نمی
گون  ه اس  ت بودن فیض، وجود و تجلی درجات پایین فیض ای  نمتجدد و متصرم است؛ زیرا بنا بر تشکیکی

عالم ماده، امری متص  و واحد است که وحدتش، وحدت در عین کثرت و ثباتش، عین زوال اس  ت. ع  الم 
 ماده ابتدای معین ندارد. 

ت  ک موج  ودات ع  الم به ح  ادث و  یرح  ادث اس  ت تک در این دیدگاه آنچه حقیقتًا موجود و محکوم  
حده نیست تا دارای حکم  ی خ  اص، معنای مجموع موجودات مذکور، موجودی علیهستند و ک  عالم، به

 یر از احکام اجزایش، باشد؛ پس اگر اجزای آن حادث باشند، ع  الم موج  ود از لح  اظ موج  ودات آن نی  ز 
 (.10-8و حکمای معاصر«،  حادث است)شیروانی، »حدوث و قدم زمانی عالم

ابتکار صدرالمتألهین آن است که حدوث مستمر و تجددی عالم م  اده را ازل  ی دانس  ته و معتق  د اس  ت 
هاس  ت و در ای از حادثتعبیری، ع  الم سلس  لهکند. بهخداوند از مبدأ خاصی شروع به احداث اشیاء نمی

ی، ح  ادث دیگ  ری هس  ت. یعن  ی در ع  ین رسیم؛ بلکه پیش از هر حادثاین سلسله به حادث نخستین نمی
 (. 7/415اینکه عالم حادث است، فیض الهی الینقطع و دا می است)عبودیت، 

کند: زمان در هویت جوهری اشیاء داخ  اس  ت و مالصدرا بر مبنای حرکت جوهری است که بیان می



             25  /  مالصدرا یبر اساس مبان نگ یعالم از نگاه هاوک شیدایپ یواکاو  ؛ودیگران رزوه یاعظم صالح               

 

ض بر امور متغیر و یک ظرف بیرونی که مح  وقوع حوادث باشد، نیست. همچنین، نباید آن را یک امر عار
دنبال آ از زمانی عالم در شود بهمتحرک پنداشت. مجزادانستن هویت زمان از موجودات طبیعی موجب می

نحوی که بر هر موج  ود طبیع  ی و در داند؛ بهگذشته باشیم؛ اما مالصدرا حدوث را در عالم ماده دا می می
اش نیست)مالص  درا، داری زم  انینای کران  همع کند. بنابراین، حدوث عالم طبیعت ب  ههر لحظه صدق می

 (.1/251اسفار،  
 
 وجوه اشتراک و اختالف دیدگاه مالصدرا و هاوکینگ به خلقت .6

شناس  ی هاوکین    و مالص  درا وج  ود دارد، شناسی و جهانبا وجود تفاوت جدی که در مبانی معرفت
شود؛ البت  ه در ابت  دای ام  ر ممک  ن های یکسانی از این دو محقق مشاهده  توان انتظار داشت که دیدگاهنمی

هایی در ظاهر بین این دو دیدگاه دیده شود. از نظر مالصدرا، زم  ان مق  دار حرک  ت ج  وهری است شباهت
است و رویدادهای عالم جدا از زمان و زمان جدا از حرکت نیست؛ زیرا زمان ذاتی اشیاست. او ب  ه نظری  ۀ 

یدگاه هاوکین  دربارۀ پیدایش عالم از هیچ و با کمک ان  رژی داشته است. این دیدگاه با د  از عدم توجهخلق  
 خودی جهان اشاره دارد، مطابقت دارد.گرانشی که به خلقت خودبه

به نظر می رسد تا اینجا اختالف بارز میان مالصدرا و مدافعان نظریۀ هاوکین    در ارتب  اط ب  ا مبح  ث 
دیگ  ر در تبی  ین خلق  ت، نح  وۀ وجودی  افتن خلقت در وجود یا عدم وجود خداوند است؛ اما اختالف مهم 

سوی این پژوهش، مدافعان فیزیک نوین و نظریۀ هاوکین  هستند که نظری  ۀ ص  دور و مخلوقات است. یک 
تابند و سوی دیگر، صدرای شیرازی است که در قول نهایی خویش قا   به صدور و   سریان وجود را بر نمی

یض حق یا صادر اول همان وجود منبسد یا عق  اول است که شود. به گفته وی، نخستین فسریان وجود می
(. مالص  درا م  اجرای علی  ت 2/132باشد)مالصدرا، اسفار،تجلی اوِل ذات و ساری در همۀ موجودات می

پندارد و معتق  د اس  ت معل  ول، ش  أنی از ش  ئونات   خداوند و معلولیت مخلوقات را در زمرۀ اص  تشأن می
(. 301-1/300اش اس  ت)همان، جهت ضعف، فقر وج  ودی و وابس  تگیهعلت و مناط نیازمندی معلول ب

خدا به علم و ارادۀ قدیم خود موجود اشرف را ایجاد کرده و سپس، از ِقب  او بنا به مراتب، موج  ودات پدی  د 
رس  د (. ب  ه نظ  ر می6/325باش  د)همان،  دفعه عالم امکان را در زمان خاص آفری  ده  اند؛ نه اینکه یک آمده

دان  د ک  ه سرمنش  أ آن از جان  ب خداس  ت و ای میسویهاواًل، رابطۀ خدا و مخلوقاتش را رابطۀ یک   مالصدرا
ر  اضافۀ حق به خلق، از نوع اضافۀ اشراقی است؛ ثانیًا، این جهان را بر اساس مبنای حرکت ج  وهری و تغی   

م  ادۀ نخس  تین، را   طور کام ،  یرثابت و  یرباقی دانسته است که ه  یچ چی  زی، حت  یذاتی عالم امکان به
توان در دو لحظه ثابت و باقی دانست؛ تا امکان طر  این سؤال را داشته باشد که این جهان و این شیء نمی
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 از کجا و کی به وجود آمده است.
دار نظریۀ هاوکین  را با حکمت متعالیه مقایسه و بررسی کنیم، شباهت چنانچه بخواهیم سخنان طرف 

دانان، زمان و فضا ابعادی از یک حقیقت کنیم. توضیح آنکه طبق نظر فیزیک می قدرخور توجهی را مشاهده
اند که تمایزپذیر نیستند و این دقیقًا همان چیزی است ک  ه در حکم  ت اند و چنان با هم آمیختهخوانده شده

شدن متعالیه به آن اشاره شده است: »مسافت بما هو مسافت و حرکت و زمان همه به یک وجودند و عارض 
واس  طۀ تحلی    ب  ین آن ه  ا ف  رق ها بر بع  ض دیگ  ر، ع  روض خ  ارجی ن  یس؛ بلک  ه عق    بهبعضی از آن

(. بر این اساس، فضای مدنظر فیزیک در واقع، همان جس  م فلس  فی اس  ت ک  ه 3/180گذارد«)همان،  می
نی  ز   تصور است، زمانسبب حرکت جوهری که در اجسام قاب دارای ابعاد طول و عرض و ارتفاع است و به

توان از این حرکت به دست می آید؛ چراکه در حکمت متعالیه زمان و حرکت یک واقعیت هستند که هم می
 از آن حرکت و هم زمان را انتزاع کرد.

 
 نتیجه

شناسی تابع نظریۀ کوانتوم است، درک مستقیم واقعیت بیرونی هاوکین  بر اساس آنکه در حوزۀ معرفت
کن  د. قوانین علم  ی را ب  ازگویی احتم  االت متع  دد ی  ک رخ  داد معرف  ی می  معنا دانسته است و نقشرا بی

محور باع  ث ش  د ک  ه گرایی م  دلشناسی وی، طر  رویک  رد واق  عهمچنین، در ضلع دیگر هندسۀ معرفت
های فکری مغز بداند و این مسئله بیش  تر هاوکین  واقعیت مکشوف بر آدمی را حاص  فعالیت ذهنی قالب

های ذه  ن تح  ت ل  وای ای  ن م  دل را ده  د؛ زی  را تصویرس  ازیگرایی سوق مینسبیسوی پذیرش  وی را به
توان از جهت درستی یا نادرستی و واقعی یا  یرواقعی بودن، ارزیابی کرد. با وجود این مبانی، هاوکین  نمی

ی هاای ک  ه هم  ۀ جنب  هری  زد؛ نظری  هرا می Mکه رؤیای رسیدن به نظریۀ واحد را در سر دارد، طر  نظری  ۀ 
کنن  د بخش  ی ب  ا ای از نظری  ات ک  ه ای  ن ط  ر  کل  ی را تکمی    میمختلف جهان را تبیین کن  د. مجموع  ه

پ  ردازد. ت  الش هاوکین    ب  ر ه  ا میساختارهای مرکب جهان سروکار دارد و برخی به سطو  ات  م و ریزاتم
شمول، فقد ب  ه نشود که برای رسیدن به یک تئوری جهاشناسانه بدانجا ختم میهای معرفتاساس این پایه

بررسی عالم ماده آن هم با ابزار محدود تجربه و حس بپردازد و به طر  احتماالت موجود اکتفا کند؛ ام  ا از 
 ها نتای  قطعی برای رد خالق عالم بگیرد.آن

توان  د م  ا را ب  ه ی  ک معرف  ت یقین  ی، یک از این اصول نمیشناسی مالصدرا هیچبر پایۀ اصول معرفت
پذیر برساند و با محدودکردن توانایی آدمی برای دستیابی به حقیقت امور، وی را ب  ه اثباتصحیح و ثابت و  

اندازد. انسان می تواند و بای  د ب  ه معرفت  ی ص  حیح، دقی  ق و ثاب  ت دس  ت پی  دا کن  د. گرایی میدامن نسبی
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اس  ت.   و دا م  ی  اب  تداند؛ یقینی که ثمی  با واقع  مطابق  را دارای شرط یقین  حقیقی  مالصدرا یگانه معرفت
شناس  انه م  ا را ی  اری توجه به انواع مفاهیم فلسفی، منطقی و ماهوی در رس  یدن ب  ه مب  انی درس  ت معرفت

شناس  ی هاوکین    شود که بر پایۀ مبانی صدرالمتألهین ب  ه اص  ول معرفتکند. بر این اساس، روشن میمی
 شود.اشکاالت متعددی وارد می

ش  ود ک  ه ه  ا مش  خ  میبودن آناوکین  و اثبات نادرستی و ن  اق شناسی هبا بررسی مبانی معرفت
تواند نتای  صحیحی را ارا ه ده  د. ب  ا ای  ن اند، نمیشناسی وی نیز که بر پایۀ همان مبانی ترسیم شدهجهان

توان ارزیابی ویژه کرد. نظریۀ علیت که وجود، مبانی هاوکین  دربارۀ نظریۀ پیدایش عالم را از سه جهت می
گاه هاوکین  به بیان روابد بین متغیره  ای م  ادی و طبیع  ی مح  دود ش  ده اس  ت، از اص  ول در ظ  اهر، از ن

الطبیعه، قدرت نامح  دود خداون  د و معج  زات خطاناپذیر و استثناناپذیر است که به جبر علمی، نفی ماوراء
پذیرش جبر علم  ی   شود و هاوکین  در این زمینه باید به این سؤال پاسخ دهد که در صورتانبیاء منجر می

حاص  از قانون علیت، پس تکلیف این موضوع که قوانین طبیعی حاص  از قانون علیت به بیان احتم  االت 
پردازند با قطعیت در عل  مادی چیست؟ گسترۀ اص  علیت در واقع، بحثی متافیزیکی است؛ اما نت  ای  می

دان  د و در گوی مس  ا   میجربی را تنها پاس  خشود؛ زیرا هاوکین  علم تفراگیر و متافیزیکی از آن گرفته می
عنوان مبن  ای دیگ  ری ک  ه در اندیش  ۀ کن  د. زم  ان ب  ههای تجربی تکی  ه میهای خود صرفًا به یافتهاستدالل

هاوکین  در تبیین پیدایش خلقت مؤثر است، بدین صورت مطر  می شود ک  ه ب  ا مخاف  ت ب  ا ی  ک مس  یر 
کند که در عین محدودیت، کرانه و مرزی ندارد. طب  ق رفی میصاف و تخت پنداشتن زمان، آن را منحنی مع 

دیدگاه وی، اگر زمان سیر مستقیمی باشد دارای نقطه آ از است و به خالق نیاز دارد؛ لیکن زم  ان را منحن  ی 
کند. ماده مؤلف  ۀ نیاز از خالق است و خودبسندگی عالم و خلق آن از هیچ را ثابت میداند که بیکرانه میبی

زمان  –باشد که انحنای فضا شناسانۀ هاوکین  است که بیانگر این مطلب میدر شناخت مبانی جهانبعدی  
گ  ردد. در نگ  اه وی، بن    برمیوسیلۀ چگالی ماده در جهان پدید آمده است و پیدایش آن به رخداد بی  به

فجار ب  ه چ  ه ص  ورت نباید از وضعیت ماده در زمان قب  از انفجار بزرگ سخن گفت؛ چون جهان قب  از ان
 بوده، پرسش معقولی نیست و قب  از انفجار زمانی نبوده که ما بخواهیم جهان را در آن قرار دهیم.

شناسانۀ مالص  درا ذک  ر ای  ن نک  ات ض  روری های هاوکین  طبق مبانی جهاندر جهت بررسی دیدگاه
 است:

ص  ه مناف  اتی نیس  ت. وج  ود در نگاه ذومراتب مالصدرا به عالم، بین علیت خداوند و وج  ود عل    ناق
ای از وجود عل  ت اس  ت. احتم  االت مختلف  ی ک  ه عل  م معلول، مستق  از وجود علت نیست؛ بلکه مرتبه

دارد نافی علیت خداوند در طول عل  ناقصه نیست. نظریۀ امکان فقری مالصدرا ب  ه تجربی از آن پرده برمی
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از علت تامۀ خود نیست و بنابراین، خودگنج  ا و گاه مستق   وجود رابطی و وابستۀ معلول اشاره دارد که هیچ
 بودن عالم معنایی ندارد. خودبسنده

داند؛ با توضیح این مطلب که از حیث موضوع زمان نیز باید گفت که مالصدرا زمان را از ابعاد ماده می
صور ک  رد. توان زمان را تتا شیء مادی وجود نداشته باشد زمان معنا ندارد؛ یعنی با فرض عدم محض، نمی
نی  ازی از تواند موجب بیطبق تعریف صدرایی از زمان، انحنای زمان و ناآ ازمندی آن معنایی ندارد و نمی

 خالق باشد. 
مند هستند و الوجود و  یرزمانکند: اموری که ممکندربارۀ ماده نیز مالصدرا به دو دسته امور اشاره می

شوند و ب  ه امک  ان اس  تعدادی نی  از در بستر زمان ایجاد میشود و موجوداتی که  ها اطالق نمیحادث به آن
دارند؛ امکانی که ماده حام  آن است. طر  دیدگاه حرکت جوهری توسد مالصدرا باعث شد بتواند تبی  ین 

درپی ک  ه چ  ون های پیای اعتباری از حدوث و زوالدرستی از موجودات عالم طبیعت ارا ه دهد؛ مجموعه
ت  ک موج  ودات شود و از س  وی دیگ  ر، درنظرگ  رفتن تک ث و قدم متصف نمییکجا موجود نیست به حدو

 شوند. مادی که هریک در زمان خاص حادث می
بر پایۀ همین تفاوت مبانی است که با وج  ود اش  تراکات ظ  اهری ک  ه در برخ  ی الف  اظ جز   ی ای  ن دو 

ها مش  اهده ک  رد. هاوکین    نتوان تفسیر یکسانی از نحوۀ پیدایش عالم در آثار آاندیشمند وجود دارد، نمی
زن  د؛ زم  ان گ  ره میعالم را به جهان ماده محدود ساخته و پیدایش آن را با تبیین واقعۀ انفجار بزرگ و مؤلفۀ 

اند. در مقاب   ، مالص  درا طب  ق مباحثی که بر پایۀ قوانین  یرقطعی علم فیزیک و روش تجربی ط  ر  ش  ده
جرد و م  ادی دارد و از اص  ول کل  ی و روش عقل  ی ب  رای اصول وجودشناسانۀ خود نگاهی به وسعت علم م

الدوام و حدوث بعد از ح  دوث برد. حرکت جوهری صدرالمتألهین از فیض علیتبیین نظرات خود بهره می
 ماند. نحوی که جایی برای خودبسندگی عالم باقی نمیگوید؛ بهو وابستگی همیشگی و پیوسته سخن می
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