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  The development of computer science – especially 

in the field of artificial intelligence – has led to the formation of 

digital theology. Digital theology saw all the phenomena of the 

universe from the perspective of computer science. Frank Tippler 

explains the bodily resurrection by presenting Omega Point 

theory and a digital definition of humans and tries to reconcile it 

with religious teachings –Christianity in particular. This article 

explains and evaluates the Omega Point theory according to the 

basics. We conclude that this is not based on solid foundations. 

Fundamentals such as the singularity of technology are flawed 

and the final principle of entropy is not scientific. This theory – 

contrary to Christian teachings – is atheistic and leads to incorrect 

results and supplies such as the negation of divine attributes. The 

Omega Point in justifying the wisdom of the resurrection and 

explanation of the purgatory world, the reward and the eagle of 

the hereafter are powerless. 
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رایانه  چکیده: علوم  روزافزون  بهشتاب  به ای  مصنوعی،  هوش  زمینۀ  در  ویژه 

می شکل  تعبیر  دیجیتال  االهیات  به  آن  از  که  شد  منجر  نوپا  االهیاتی  شود. گیری 

با تعاریفی نو از انسان، روح، زندگی و نظایر آن، همۀ پدیده های  االهیات دیجیتال 

کند. فرانک تیپلر با ارائۀ نظریۀ نقطۀ اُمگا و  ای بررسی می منظر علوم رایانهعالم را از  

پردازد و سعی در سازگاری آن  تعریفی دیجیتالی از انسان، به تبیین معاد جسمانی می 

دارد. این نوشتار با توجه به مبانی نظریۀ نقطۀ   -ویژه مسیحیتبه  –های دینی  با آموزه

دهد.  را مورد ارزیابی قرار می   پردازد و سپس آن د جسمانی می اُمگا و تبیین آن، به معا

نتیجه آن که دیدگاه نقطه امگا، بر مبانی محکمی استوار نیست. مبانی تکینگی فناوری 

بر  -با اشکاالت متعددی روبروست و اصل نهایی آنتروپیک علمی نیست. این نظریه 

ر به نتایج و لوازم نادرستی دیدگاهی الحادی است و منج    -های مسیحی خالف آموزه

شود. نقطۀ امگا در توجیه حکمت رستاخیز و مانند نفی قدیم و ازلی بودن خداوند می 

متنی  تبیین عالم برزخ، ثواب و عقاب اخروی  ناتوان است و دارای تناقضات درون

 است. 
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 مقدمه

فیزیکالیسام در ررب و   ۀبا گساترش اندی ا 

باه تماام پادیاده  هاای عاالم، نگااه فیزیکی 

تابایایان بااه  اناادی اااماناادان  فایازیاکای   بارخای 

از مساااائال  ؛هاای دینی روی آوردنادآموزه 

ها، توجه  عمده و مورد توجه فیزیکالیسااات

باه حقیقات انساااان، روح، مرن و زنادگی 

  ۀانادی ااا  ،پس از آن اسااات. فیزیکاالیسااام

حیت را مردود رالب در مسی  ۀانگاراندوگانه

اعالم کرد و حقیقات انسااااان را باه بادن و 

. در این انادی ااااه، روح محادود کردذهن  

ز دسااات داد و تمام مجرد جایگاه خود را ا

به ذهن نسبت    ،های منتسب به روحکارکرد

رویااکااردهااای  پاایاادایاا   شاااااد.  داده 

 

برای    Philosophical behaviourism)) رفتارگرایی    . 1

نیست و حاالت روحی یا     نفس یا روح، واقعیت خارجی قائل 

کاهد. برای مثال: در  ذهنی را به رفتارهای آشکار یا بالقوه فرو می 

خجالت  رفتار  جز  چیزی  خجالت  رویکرد  نیست؛  این  آمیز 

رفتاری که در آن چهرۀ انسان بر اثر جریان شدید خون، سرخ  

گویند که به  شود. رفتار بالقوه به آن دسته از رفتارهایی می می 

تواند بروز کند)برای مطالعه رک:  علت وجود مانع فعاًل نمی 

 (. 30، ص 1390مسلین،  

با انکار روح، حاالت    (Functionalism)کارکردگرایی    . 2

خواند. این دیدگاه تحت تأثیر علوم  نفس و ذهن را کارکرد می 

افزار است؛  افزار و نرم ای طرح شد. رایانه، مت کل از سخت رایانه 

برنامه سخت  نرم افزار،  می های  اجرا  را  طرفداران  افزاری  کند. 

افزار و حاالت ذهنی را به نرم  گرایی، مغز را به سخت کارکرد 

کاهند. از این منظر هر حالت ذهنی، یک ویژگی و  افزار فرو می 

هماانی  و این  2کاارکردگرایی  ،1رفتاارگرایی

معناا پیادا  در همین چاارچوب    3ذهن و مغز

 کرد.

در  ساتیفیزیکالی  اندی اۀ  سایر تحوالت

قرن بیساتم، با   ۀجا خاتمه نیافت؛ از نیمهمین

ی،  ارایانهگیری علوم  پیدای  رایانه و شکل

قادرت    ۀ برخی انادی ااامنادان باا م اااااهاد

هاا، باا این چاال  مواجاه محااسااابااتی  رایااناه

و    شاادند که اساااساااً چه تفاوتی بین رایانه 

 م ااااهدۀ د دارد؟ آنان با  ذهن انساااان وجو

ادعا کردند   ایرایانهتوسااعه و رشااد علوم  

 ای با قابلیت که ب اار توانایی ساااخت رایانه

ذهن انساان دارد. این ایده، هوش مصانوعی 

(Artificial intelligence لاااقاااب  )

کیفیت ذاتی و درونی ندارد، بلکه باید به کارکرد این حالت  

های ذهنی و رفتاری  الت های حسی و دیگر ح ذهنی با محرک 

توجه کرد. برای نمونه: سوختگی یک محرک حسی است که  

کند. سوزش یک حالت  ایجاد سوزش را در انسان حاصل می 

شود و انسان برای از بین بردن  ذهنی است که منجر به نگرانی می 

یابد. به مجموعۀ  آثار آن به رفتاری چون استفاده از کرم سوق می 

موارد،   می این  گفته  رک:  کارکرد  بی تر  مطالعۀ  شود)برای 

 (. 50، ص 1390مسلین،  
 Mind- brain)همانی مغز و ذهن  نظریۀ این بر اساس    .  3

identity)   حاالت ذهنی با حاالت مغزی یکی هستند و به ،

این  نظریه اصطالح،  از  دیدگاه  این  دارند.  های  همانی 

چیزی ریر  شود که حاالت ذهنی را  گرایی محسوب می تحویل 

داند؛ بر این اساس حاالت ذهنی به امور  از حاالت مغزی نمی 

 (. 32، ص 1390مسلین،  ) شوند فیزیکی تحویل برده می 
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 گرفت. 

اندی اامندان فناوری، جهان را به پنج دوره  

می؛ عصاار  کنند: عصاار فیزیک و شاای تقساایم می 

شناسی؛ عصر مغز؛ عصر تکنولوژی؛ عصر  ت زیس 

هاا،  تکنولوژی. از منظر دیجیتاالیسااات   – زیسااات 

انساان با گرراندن چهار دورۀ ابتدایی، وارد عصار  

یاافتاه از  پنجم شاااده اسااات. این عصااار، ادراام 

شناسی و تکنولوژی، در حال وقوع بوده و  زیست 

ای  به سارعت در حال پی ارفت اسات و در آینده 

نزدیاک، انساااان را باه تکینگی فنااوری  بسااایاار  

 (Technological singularity  خااواهااد )

ۀ  فرضااای (.  Kurzweil, 005, 7-33رسااااند) 

شاااتااب در  ،  کناد بینی می پی  «  تکینگی فنااوری » 

  هوش  منجر باه پی ااای گرفتن فنااوری در نهاایات  

  ی تغییرات   موجب و    شاده از هوش ب ار   مصانوعی 

ب ااااری    تااماادن  یااا حااتاای پااایااان   گاارف شاااا 

 ,Den, Amnon; Moor) شاااااود مااای 

James; Søraker, Johnny,2013, 1  ؛)

رشاااد فنااوری در حوزۀ هوش  زیرا باا روناد رو باه  

مصاااناوعای، اماکااان ایان کااه در آیانااده، هاوش  

قاابال    ی داشاااتاه بااشاااد، هاای تواناایی مصااانوعی چاه  

اتفااقااتی کاه بعاد از    یسااات. باه نظر برخی، درک ن 

  بینی پی  حتی قابل    دهد، رخ می تکینگی فنااوری  

 (.  See: Carvalko, 2012ت) نیس 

دهااه پای اااارفاات در  بااا  اخایار  هااای 

هاماااهاناگای تاالش  ،تاکاناولاوژی بارای  هااایای 

با علوم رایانه شاکل گرفت   االهیاتمفاهیم  

االهااایاااات   باااه  دیاااجااایاااتاااال کاااه 

(DigitalTheology)    شااااده ماعاروف

در Steinhart,2008,1–19)اساااات  .)

جساااماانی، انادی ااامنادان   بحا  اثباات معااد

اختر  یارایااانااه بااه هوش   ،دانااانفیزیااکو 

متوساال های دیجیتالی مصاانوعی یا فناوری

 . شوندمی

 Digitizedهاای دیجیتاالی )تئوری

Theories جهاان را باه نحو محااسااابااتی ،)

مای ناقاطاا تافسااایار  فارانااک   یاماگااا  ۀکانانااد. 

های  ( یکی از تئوریFrank Tiplerتیپلر)

انساان را   تیپلر،شاود. دیجیتالی محساوب می

مای تافسااایار  دیاجایاتااالای  ماناظار  او    کانااد؛از 

اش را تبیینی فیزیکی از وجود خادا و ظریاهن

معااد مردگان دانساااته که ملزومات دیدگاه 

 ,Tiplerدارد)  بر یهودی را در-مسااایحی

 باا توجاه باه نق   دیادگااه   (. این1 ,1994

 »زناادگاای   و  »آگاااهاای«  ۀ کاانااناادتااعاایاایاان

جاودانگی حیات   طرحی برای  هوشمندانه«،

 .دهدارائه می

دیاادگاااه  شااااادن  روشااااان  باارای 

حقیقت انسان،  معادجسمانی تیپلر، ابتدا باید  

همانی و اصال آنتروپیک از نگاه مالک این

وی را تبیین کنیم، ساااپس به تقریر دیدگاه 

 امگا و نسبت آن با معاد بپردازیم. ۀنقط
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ذهن ب ار   ۀاهمیت بح  معاد و دردر

 چگونگی پاایاان زنادگی و زنادگی  مورددر  

  ؛پوشااایده نیسااات  کسااایپس از مرن بر 

همچنین میزان وابسااتگی جوامع ب ااری به  

ضااارورت پرداختن   ،ایرایانه و علوم رایانه

در قرن   ؛کنادچنادان میدو  باه این بحا  را  

ای اسااات که از کمتر جامعه  ،یکموبیسااات

رایااانااهنارم هاوش افازارهااای  عامالاکارد  و  ای 

ساار و مصاانوعی به شااگفت نیامده و با آن  

باشااد. در عصاار حاضاار، برای کار نداشااته  

نما با های انساااانوجود ماشاااین  ،بسااایاری

  ،هاای ذهنی برابر یاا فراتر از انساااان تواناایی

، این انادی اااه  یقیندور از ذهن نیسااات. باه

بااه وجاود چااالا  ادیااان  بارای  را  هااایای 

هاایی کاه شاااروع آن باا . چاال آوردمی

تعاریف نو از خدا، انسااان، معاد و نظایر آن 

 آراز شده است. 

 ،در این نوشااتار با رجوع به آثار تیپلر

کنیم امگاا را تبیین و ارزیاابی می  ۀنقطا   ۀنظریا 

 رسیم. نتایج و لوازم آن را برمی سپسو 

و  دیاجایاتااال  االهایااات  در خصاااوص 

اثری   اساالمی تاکنون  جوامعموضاع آن در 

مسایحی  جوامعنگاشاته ن اده اسات؛ اما در  

آثاار متعاددی در قاالاب کتااب و مقاالاه باه  

 

االهیات    .1 را  کالمی  دستگاه  این  برخی 

 ( نامند.Nerd theologyخنثی)

هاایی در این نگاارش درآماده و انادی اااکاده 

 کنند.زمینه فعالیت می

 ( Digital Theologyاالهیات دیجیتال ) .  1

به طور کلی، االهیات دیجیتال یا االهیات ساایبر در  

تین معنا، به  شااود. در نخساا سااه معنا به کار برده می 

آموزش و ن ر متون و آموزهای االهیاتی با کمک  

و اساااتافااده ابازارهاای دیاجایاتاالای گاویاناد مااناناد  

افزارهاای متون مقادس، کلیسااااهاای مجاازی و  نرم 

های  های فنااوری نظاایرآن. در معناای دوم، به چال  

هاای االهیاات توجاه دارناد باه ماانناد  دیجیتاال باا آموزه 

معنای ساوم، به بازفهمی  های علم و دین. در  چال  

های الهیاتی از منظر علوم اطالعاتی  و بازتبیین آموزه 

و محااساابااتی گویناد.  االهیاات دیجیتاال باه معناای  

اعم از    - هاای محااساابااتی  اخیر، مبتنی بر فنااوری 

(،  Artificial intelligenceهوش مصانوعی ) 

های  (، شابکه Virtual realityواقعیت مجازی ) 

(، روبااتایاک  Digital networksدیاجایاتاال ) 

 (Robotics ) -   ریزی شاااده و انادی اامنادان  پی

االهیات دیجیتال سااعی در ن ااان دادن سااازگاری  

این مفااهیم باا مفااهیم االهیااتی و آموزه هاای دینی  

   1دارند. 

االهایااات دیاجایاتااال، پایاوناادی عامایا  بااا  
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داشته و چون در فضای مسیحی رشد    1تراب ریت 

های مسایحی  آموزه کرده، طبعًا دربردارندۀ برخی  

ای  اسات. البته هنوز دساتگاهی منساجم و یکپارچه 

باا عنوان االهیاات دیجیتاال وجود نادارد ولی این  

االهیات قدم به قدم در حال رشااد بوده و به تبیین  

 Digitalدیجیتاال ) مساااائلی چون متاافیزیاک 

Metaphysics شااانااسااای دیجیتاال  (، انساااان

 (Digital Anthropology  ،)

(  Digital Immortalityجیتال ) دی جاودانگی 

  Digitalشااااناااساااای دیااجاایااتااال ) و فاارجااام 

Eschatology   2پردازد. ( و نظایر آن می 

شااناساای دیجیتال، تمام  در نگاه فرجام

تاوسااا   وعااده  باه اااات،  در  الاهای  هااای 

ماحاقا  فاناااوری و  ماماکان  دیاجایاتااالای  هااای 

جسمانی   تبیینها برای  . دیجیتالیستشودمی

های  به هوش مصااانوعی یا فنااوری ،از معااد

( کرده  تمسااااک   ,Moravecدیجیتااال 

( و جهاان را باه نحو    124- 122 ,1988

 کنند. محاسباتی تفسیر می

 

  با  ( یک جنب  فکری transhumanismتراب ریت ) . 1

توان انسان را از لحاظ    ، که پی رفت فناوری است  این ایده  

یا روان  برده شناختی  فیزیکی، ذهنی  های  و محدودیت   باال 

یافته نسبت به انسان  ء تا انسانی ارتقا   برد می بنیادین انسان را از بین  

مسائل اخالقی که در صورت استفاده    ، . این جنب  شود فعلی  

 . کند بررسی می دهد را  های رخ می از این فناوری 
ه   . 2 معتقدند  دستگاه  برخی  یک  دیجیتال  االهیات  رچند 

دربردارند  است آموزه   ۀ کالمی  مسیحی  سیستمی    ، های  اما 

مااعاارفاات ماانااظاار  شااااناااسااااانااه، از 

 مورد  در  خود  افکااار  ،هااادیجیتااالیساااات

 علوم  از  برگرفتاه  مفااهیم  پاایاۀ  بر  را  واقعیات

داده و این علوم  قرار محاسابات  و  اطالعات

میرا   فیزیکی  بر علوم  آناا مقاادم    انداننااد. 

 محاسااباتی ساایسااتم یک عنوانبه  را  طبیعت

کاه نسااابتی باا متاافیزیاک   کننادمیلحااظ  

می  هااادیجایاتااالیسااااتناادارد.   نااه  توان را 

انگار؛ چرا که ماتریالیساات نامید، نه دوگانه

بادن، ذهن، روح و  تعااریف جادیادی از 

ماای ارائااه   ,Steinhart)دهااناادزناادگاای 

2017 , 255-273.) 

در االهیاات دیجیتاال، چهاار دیادگااه 

وقوع معااد روا  بی اااتری    عماده در تبیین

دیاادگاااه  بااارگااراریدارد:  ،   3ذهان  هااای 

دیجیتال   دین  را  آن  لرا  و  بوده  دیگر  مراهب  از  متمایز 

 (Digital religion  ) خوانند. می 

  مدعی است   ( Mind Uploading)   بارگراری ذهن   . 3

های اصلی  شامل انتقال ذهن از بدن   ، جاودانگی دیجیتال که  

بدن  به  است زمینی  برتر  مصنوعی   ,Kurzweil)های 

2005, 199-201) . 
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 2، رساتاخیز فراگیر  1شاناسایرساتاخیز باساتان

 .3، ارتقاء افراد زمینی

امگاا، جزء رساااتااخیز   ۀدیادگااه نقطا 

 شناسی بوده و تقریر آن چنین است:باستان

یک  ،آینده   در (1 ساخت    رایانۀ   امکان 

 . قدرتمند وجود دارد

  از  پس  خاکی  بدن  هر  ذهن  اطالعات (2

در   شده   رمزگراری  ای گونه   به   مرن

 .ماندمی باقی جهان

توانایی (3 قدرتمند    استخرا   رایانۀ 

در   – بدنی    هر  ذهن  اطالعات چه 

حال در  چه  دارد    -گرشته،    آن  و  را 

 منتقل  مصنوعی  بدن  به  را  اطالعات

 . کندمی

ذهن   اگر (4 از  استخرا   اطالعات  شده 

  شود،  منتقل   مصنوعی  بدن  به  اصلی  بدن

 اصلی   شخص  همان  مصنوعی  بدن

 . بود خواهد 

 

باستان   . 1 ) رستاخیز   Archaeologicalشناسی 

Resurrection )    شواهد از  استفاده  با  است  مدعی 

دربار باستان  می   ۀ شناسی  آن مردگان  در    ها توان  را 

رایانه سازی شبیه  کرد ای  های  احیا   ,Moravec)دوباره 

1988, 122 -124) . 

(    Brute Force Resurrection) رستاخیز فراگیر    . 2

رایانه  است،  می مدعی  قوی  هوشمند  جهان  های  هر  توانند 

سازی کنند. این دیدگاه اعم از دیدگاه قبل  ممکنی را شبیه 

 . (Tipler, 1995, 220- 225)است 

  به   اصلی   بدن   از  ذهن   اطالعات   انتقال  (5

 . است معاد مصنوعی، نوعی بدن

ماردگااان   آیانااده،  ناتایاجااه: در قایااام 

 پریر است.امکان

نظریاا  میااان   ۀنقطاا   ۀانتخاااب  از  امگااا 

در اینجاا باه    4هاای متنوع دیجیتاالیدیادگااه 

اوّل آنکه، تیپلر ساااعی در   ؛دو دلیل اسااات

آماوزه  االتاطابایا   مافاااهایام هااای  بااا  هایاااتای 

دیجیتاالی داشاااتاه و در آثاارش پیاامادهاای  

کناد االهیااتی این مبااحا  را بررسااای می

(183&Tipler, 1994, 153)   وی در ،

جاااوداناگای،کاتاااب   را    االهایااات  فایازیااک 

شاناسای دانساته  ای از فیزیک و کیهانشااخه

دیاگار، Ibid, 328اساااات) ساااوی  از   .)

ها، بی تر دیدگاه وی نسبت به دیگر دیدگاه 

باا خود  مورد توجاه بوده و طرفادارانی را 

 ,Deutsch, 1997همراه کرده اسااات)

355.)5 

 The Promotion of Earthly) زمینی  . ارتقاء افراد  3

Persons )    است افراد در این جهان به عالمی با سطح  مدعی

 . (Leslie, 2007, 61-65)یابند می   ء ارتقا   باالتر 

دیدگاه .  4 با  آشنایی  ر.ک:     برای  دیجیتالی  های 

Steinhart, 2012 , 133 – 152 . 

  کند اما مییید  أرا تتیپلر    یامگا  ۀ دیتز هرچند اید.  5

 است.  های کالمی تیپلر مخالفبا دیدگاه 
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نظریۀ نقطۀ امگا با نگاهی دیجیتالی به انسان  

بنیادین    مفاهیم  از  خاص  تفسیرهاییپایۀ    و بر

کوانتومی    فیزیک  مانند -  جدید  فیزیک

(physic Quantum)  عام نسبیت   ،

(General relativity)،  زمان  فیزیک– 

)  اصل  و  The Anthropicآنتروپیک 

Principle)    به اثبات خدا، حقیقت انسان

می معاد  )و   ,See, Tiplerپردازد 

مؤلفه (2003 همۀ  طرح  مجال  البته  های  . 

این نظریه ممکن نبوده و تمرکز این نوشتار  

های اصلی و مرتب  با معاد جسمانی بر مؤلفه 

 است.

 Digitalشاااا ای دیاجایاتاال ) . انسااا  2

Anthropology    ) 

  ۀرابط   میالدی،  1960نخسااتین بار در سااال 

افزار افزار و سااختنرم  ۀذهن و مغز به رابط

(. از آن Putnam, 1999,74ت ابیه شاد)

  ۀای جادیاد در خصاااوص رابطا زماان، نظریاه

ذهن و بدن با عنوان هوش مصنوعی شهرت 

دو  مصاااناوعای  هاوش  تاعاریاف  در  یااافاات. 

قاوی،  رویاکارد  بانااابار  دارد.  وجاود  رویاکارد 

هاا و  ای باا توانااییامکاان ساااااخات رایااناه

ماانناد آگااهی،  -هاای ذهن انسااااان  قاابلیات

 -درک، تحلیال زباانی، عواطف و نظاایر آن

اسااااس این دیادگااه، رایااناه  وجود دارد. بر  

تواناایی تولیاد  شااانااخات و علات ایجااد 

های شاااناختی را داراسااات. رویکرد حالت

دیگر، به رویکرد هوش مصاانوعی ضااعیف 

شااهرت دارد. این دیدگاه، صاارف داشااتن  

های  کارکردهایی م ااابه با برخی توانمندی

 داند. انسانی را هوش مصنوعی می

رفتااارگرایااانااه،   بر اساااااس رویکرد 

ساازی کرد توان سایساتم هوشامندی شابیهمی

هاای رفتااری انساااان را دارا کاه برخی جنباه

اسااااس رویکرد کارکردگرایانه،  باشاااد. بر

ی هوشاامند  هامانعی برای ساااخت ساایسااتم

برخی جنبااه دارای  کااه  هااای  ریرانسااااانی 

 زیرا توانایی ذهن انساان باشاد، وجود ندارد؛  

دو مااحاااساااااباااتاای    ،هاار  کااارکااردی 

 (.Velmans,2000, 74دارند)

 ۀ مااد  یاک  تیپلر باه انسااااان باه عنوان

 بیوشاایمیایی  ماشااین کامالً جساامانی و یک

  طورهبا   کناد. در این نگااه، انسااااننگااه می

در   شاده شاناخته  قوانین  توسا  جامع  و  کامل

 ,Tipler)اسااات  قابل توصااایف فیزیک،

ت اااخایاص    (.1 ,1994 بارای  وی  ماالک 

واناایی در محااساااباه و پردازش »حیاات«، ت

عبارت  »موجود  او،اطالعات اساات. از نظر 

کااه وجاودی  هار  از   را  اطاالعااات  اساااات 

، (کلماه  فیزیکی  معناای باه) کناد  رمزگاراری

 ذخیره طبیعی  انتخاب توساا   که  اطالعاتی

این ترتیاب.  شاااودمی  نوعی  "حیاات"  باه 
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 . (Ibid, 124)است« اطالعات پردازش

این نگااه باا دیادگااه کاارکردگرایااناه 

 کند: استدالل می  ولمنزمطاب  است. 

جااز  ذهااناای چاایاازی  اعاامااال  الااف( 

 محاسبات نیستند.

رایااانااه انجااام    را  محاااسااابااات  ،ب( 

 ر از انسان(.تحتی راحتدهد)می

ذهاان  ناایااز  رایااانااه  نااتاایااجااه،   در 

 .(Velmans,2000, 74)دارد

بتوانااد   کااه  هر چیزی  تیپلر،  نگاااه  از 

اطالعاات را کادگاراری و پردازش کناد،  

یاک موجود زناده)صاااااحاب حیاات( باه  

نگااه وی از اینآیاد؛  حساااااب می   ،رو از 

موجودات   -هاخصاوص رایانهبه –ها  ماشاین

 ،از نظر فیزیکی اساااساااً زیرازنده هسااتند؛  

بین    میااان  تفاااوتیهیچ   اطالعاات  پردازش 

. فق  در یکی وجود نداردانسااان و ماشااین  

اطالعااات اساااات و در پردازشااا   ،مغز گر 

 (.Ibid, 227–228)رایانهدیگری، 

تیپلر مااشاااین هاا را »شاااخص« البتاه 

  اوناظار    بالاکااه در  ؛(Ibid, 125دانااد)نامای

  ایرایانه  ۀبرنام  نوع یک  عنوان»شااخص« به

اسااات. باه عباارت دیگر،   و پیچیاده   خااص

 

وی،  .1 اعتقاد    از   گرایانهتقلیل  برداشت  این  به 

مفهوم  زنده،  موجودات »روح«    کالمی   م ابه 

که  آکویناس  ن ان  را  بدن«   فعالیت  »شکل  است 

 ۀ افزار  پیچیدیک نرم ذهن انساان چیزی جز

 - محاسباتی دستگاه   یک  روی  قابل  اجرا بر

. هرچند (Ibid, 124)نیسااات  -مغز  نام  به

امّا الگو   ،کندفرق می  رایانهشااکل انسااان و  

هاا یکی اساااات. تنهاا )کادگاراری( در آن

تفااوت انسااااان در پردازش اطالعاات این 

 ،هاخالف ماشاینبر  اسات که پردازش انساان

بلکه پردازشای گرم و   ؛سارد و ساخت نیسات

برد، دوسات دارد و لرت می)انساانی اسات

)...(127-Ibid, 126).1 

فیزیاک تواناایی اثباات   ،باه اعتقااد تیپلر

تقریر اساااتادالل  . جااودانگی حیاات را دارد

 :جاودانگی حیات چنین است ۀ تیپلر دربار

فایازیااک قاوانایان  اگار  پاردازش   ،الاف( 

 جاااطالعاات در محلی را ثاابات کناد، در آن

 حیات وجود خواهد داشت. 

بااه  رو  جاهااان  فایازیااک،  ناظار  از  ب( 

تکامل اسات و پردازش اطالعات در جهان 

 کنونی ثابت و در آینده قابل اثبات است.

نتیجاه: حیاات در آیناده وجود خواهاد  

 (.Ibid)جاودانگی حیات()داشت

مالک   چاه گارشااات،باا توجاه باه آن

شاااخص  هماانی، آگااهی و اطالعاات  این

  است،  متحد   آن  با   که  را   بدنی  روح،  دهد؛ یعنیمی

 . (Tipler, 1994, 124 – 128)کندمی آگاه 



 ، علی شیروانی هرندی   محمد حسین مرادی نسب   / فرانک تیپلر االهیات دیجیتال و معاد جسمانی با نگاه انتقادی بر آرای  

 

 
119 

 

 

فضااااای   پسکااه    اساااات در  از مرگ  

باااقی   نااابود کوانتاومی  هیاچگاااه  و  مااانااده 

 . استو تا ابد ماندگار  شودنمی

ثر از ۀ تیپلر، متأشاااناسااااننگاه انساااان

از   دیدگاه وی در اصاال آنتروپیک اساات.

رو تبیین و ارزیابی این اصل در شناخت  این

 امگا ضروری است. ۀنقط ۀنظری

 ( Anthropic Principle)   آنتروپیک اصل  .  3

نااحیا   ،داناانفیزیاکباه عقیاادۀ     ۀزمین در 

کاه آب در آن  ایتنهاا نااحیاه)  گولادیالکس

قاابلیات ماایع بودن داشاااتاه و باه ایجااد مواد 

کند( شاایمیایی الزم برای حیات کمک می

کمی  از خورشاید قرار دارد. اگر زمین فق 

  باه  -ماانناد مری -دورتر از خورشااایاد بود  

صاااورت صاااحرایی منجماد و اگر کمی 

به   -مانند زهره ه-نزدیکتر به خورشااید بود  

ه زندگی شااد ک ای سااوزان تبدیل میکوره 

  ۀممکن بود. البتاه این تنهاا نااحیا در آن ریر

برای  بلکااه زمین  نیساااات؛  گولاادیالکس 

 

فیزیک، چهار ثابت فیزیکی وجود دارد. ثابت  در    .1

نیروی   ثاااباات  گران ااای،  ثاااباات  الکترومغناااطیس، 

ای ضاعیف. اندی امندان  ای قوی و نیروی هساتههساته

فیزیک معتقدند این چهار ثابت از یکدیگر مسااتقل  

عدد بساایار دقیقی را به خود اختصاااص  ،و هر یک

هر  تغییر در  ،اند که همی اه ثابت اسات. بنابراینداده 

شاود که حیات کربنی یک از این ثوابت موجب می

هاای  داشاااتن اداماه حیاات، گولادیالکس

کاه محققاان بر   نااحیاۀ دیگری  دارد.فراوانی  

اجرام  نساااباات حجم  دارنااد،  تاااکیااد  آن 

اگر حجم ماه   ؛آسااامانی با یکدیگر اسااات

تر از وضاااع فعلی نسااابت به زمین کوچک

هوایی باه وز تغییرات شاااادیاد آببرو  بود،

برد و اگر مرور امکاان حیاات را از بین می

بزرن ماااه  از ماادار حجم  را  بود، زمین  تر 

خااار ااصااالای نااابودی    کردمی  ش  بااه  و 

 ،توان ادعا کردمیبا این تفاسایر ک ااند.  می

بااه بااا توجااه  »آنتروپیااک«   ناااحیااۀ  اصاااال 

 .ه استریزی شدگولدیالکس پی

فتااه  ربرگ  (Anthropic)آنتروپیااک

  ،)انسااان(   «Anthropos»از لغت یونانی  

در   اصااالاین  .  باه معناای انساااانی اسااات

جاهااانا ،  اصاااطاالح چانایان  تامااام ی  خالا   بااا 

بر را مبتنی    آنو قوانین خااص    1هااثاابات

 ،ترعبارت ساااده به  2.داندمیخلقت انسااان  

شاده    سااخته  زندگی انساانجهان دقیقاً برای  

 .است

پاریر ن اااود. پس وجود نامکا ا  ،موجود در جهاان ماا

که اساات   نظم دقیقین ااان از   ،حیات بر روی زمین

 نیازمند ناظری هوشمند است.

شکل  .2 سیر  با  آشنایی  اشتباه برای  و  های  گیری 

 گرفته در این اصطالح رک: صورت

Bostrom, Nick. (2002). Anthropic 

Bias,P.44. 
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که   بود  کساینخساتین   کارتر  براندون

ه  ب    نتروپیک را در معنای مصاطلحآ ۀ واژ

مقابله   ،از طرح این اصال  اوکار برد. هدف  

 1امتیازی انسااان در کیهان بود.با دیدگاه بی

مرکزی ،  وی هرچند جایگاه انسان  ۀ به عقید

امّاا همچناان از جهااتی ممتااز و برتر   نبااشاااد

در   او  (.Carter, 1974, 290)اساااات

  نویسد:می آنتروپیکتعریف  

به شرایط الزم حضور    آنچه انتظار دیدن آن را داریم » 
به  ناظر ما  کننده[،   عنوان  شده   ]مشاهده  محدود 
 (.Ibid, 126) است« 

جهان   ، اینکه انساااان )ناظر(یبه عبارت

 سببکند به  به این صاورت« م اهده می»   را

 به صورتو اگر جهان  اوست    بودن«  »انسان

را   جهانکه   ، »انسااانی نبود«بودیمدیگری 

 

محور و اشااارف را  انساااان    ،مسااایحی  ۀانادی ااا   1.

تماام هساااتی باه دور محال  دانسااات؛  میمخلوقاات  

ایادۀ  در گردش بود. اماا باا ظهور   )زمین( انساااانقرار

، اندی ااۀ مرکززدایی از پرنیکو کخورشاایدمرکزی  

این ،  مکاانیاک نیوتن  تئوری  حانساااان آرااز و باا طر

  تکاامال   ۀنظریا در اداماه،   یاافات ومرکززدایی شااادت  

طوری  باه مُهر پاایاانی بود بر این مرکززدایی؛  داروین

مرکزی و جاایگااه ممتااز انسااااان در زمین  ۀ کاه ایاد

دو  ،با شاروع قرن بیساتمپیوسات. ها  افساانهبه  کائنات  

ای از دسااته  شااد؛شااناسااانه مطرح دیدگاه هسااتی

 Ubiquity)  جهتی کیهاناصال بی  اندی امندان به

Cosmological Principle)    قائل بودند و فهم

  ند؛ دانستمیجهان را مبتنی بر فرض مرکزیت انسان ن

  ،گونه اسااات جهان این  .ببیند  به این شاااکل

دار  انسااااانچاون    یان جاهااانقاوانا د،  وجاود 

قرار بر خل  انسااان  چون   هسااتند،  گونهاین

 2بوده است.

دو تقریر حاداقلی و حاداکثری کاارتر  

 :از این اصل ارائه داد

حداقلی   Anthropic Principle)   تقریر 

Weak « ضرورتًا  جایگاه(:  جهان  در  دارای    ما 
-صورتی که با وجود انسان به به  ، امتیازی ویژه است 

ناظر  است«   کننده[ ]مشاهده عنوان   ,Ibid) سازگار 

127.) 

شاارای   اگر براندون کارتر،به اعتقاد  

انسااان    زندگی در جهان فراهم نبود، اکنون

و   ندبتواند آن را م اااهده ک جا نبود که این

 قرار دهد. رسیو بر تفکر مورد

ای از ساااراسااار کیهان را برتر از رو هیچ نقطهاز این

ای . در مقاابال، دساااتاهکردنادقلماداد نمینقاا  دیگر 

موجودی   بااه  امتایااازبخ ااای  باادون  را  جهااان  فهام 

کامل ندانساته و نق  انساان را همچنان با   ،هوشامند

 کردند.اهمیت تلقی می

طورکه تئاتر  گوید: همانهاوکینگ در تمثیلی می.  2

شود، خال ، تمام خلقت را برای تماشاگران برپا می

برای فهم و تماشای ما خل  کرد. ما توانایی درک  

همان داریم.  را  جهان  آخرین این  رفتن  با  که  طور 

چون  -برد  تماشاگر، گروه کل صحنه را از بین می

ببیند کننده م اهده  را  بازی  که  نیست  وجود    -ای 

 جهان بدون وجود »ناظر متفکر« نیز معنا ندارد.
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:  ( Principle Strong Anthropic)   تقریر حداکثری 
باید طوری باشد   (مترهای وابسته به آن ا و پار ) »جهان  

در    کنندگانی[ ]مشاهده   ناظرانی  ، تا در برخی مراحل 
 (.Ibid, 129.) امکان حضور داشته باشند«  ، آن 

تقریر حاداکثری باه نظر می رسااااد، 

اعتقادی به   –کوپرنیک  اصال مانند -کارتر 

ندارد؛ بلکه   در زمین  برتری جایگاه انساااان

 جهانی انسااان در بر اساااس این تقریر، اگر

در آن وجود    قاابلیات  کاه-کناد  می  زنادگی

یاافتاه اساااات کاه    -را   فق باه این دلیال 

وجود میهااایی  جهااان کااه   یااابناادامکااان 

داشااته  را    انسااان توانایی حمایت از زندگی

 باشند.

  آنتروپیاک بهتعریف کاارتر از اصااال  

ماتاهام Tautological)  گاویایهامااانایان  )

خااطر  وجود این جهاان را باه  وی  1اساااات.

انسااان ) ناظر( دانساات و دلیل آن را وجود 

انساان در جهان عنوان کرد. به عبارتی دلیل 

وی همان مدعای  اساات؛ مدعا: چرا زمین 

برای زندگی انسااان مناسااب اساات؟ دلیل: 

کناد. چون انسااااان روی زمین زنادگی می

 تیپلر این اشکال را چنین توصیف کرد: 

چه وجود دارد، به این دلیل ست ]بگوییم[ آن معنا بی 
... معنا ندارد    تواند وجود داشته باشد«. است که »می 

: چرا درخت، چنین ها بپرسد یک سیب از دیگر میوه 

 

 برای مطالعۀ بی تر رک:   1.

را ]این قوانین[ آن   که   دارد   قوانین فیزیکی و شیمیایی
شکلی دیگر؟ روشن است  به  نه    درآورده به این شکل  

به    درخت   که فرصت چنین بازجویی را خود قوانین 
بخشیده   ,Barrow & Tipler)) اند سیب 

1986, 10 . 

تیپلر اشاااکاال تقریر کاارتر را معلول 

تیپلر     رودانساات؛ از این  ناپریری آنتحقی 

 ۀبه ارائ  باروبه نام   یشااناساا به همراه کیهان

 انآن پرداخات. آنا   ازپاریر  تحقی تقریری  

شااانااختی محوری کیهااناصااال انسااااندر 
(The Anthropic Cosmological 

Principle)   و حااداقاالاای  تااقااریاار  دو 

 حداکثری بیان کردند:

مشاهده  مقادیر  حداقلی:  های یت کّم  ۀ شد تقریر 
کیهان  و  به فیزیکی  م   ۀ انداز   شناسی  حتمل  مساوی 

نیاز به محلی که    ۀ واسط   نیستند، بلکه این مقادیر به 
 به  کربن، امکان تحول داشته و   ۀ آن حیات بر پای   در 

 به  مقادیری ...،  کافی  سن  با  جهانی  به  نیاز  واسطۀ 

 (.Ibid, 15)گیرند خود می 

کربن« انحصار    ۀ تیپلر با قید »حیات بر پای

مطل   به حیات  را  انسان  به وجود  اصل 

 تسری داد.

 باشد خصوصیاتی    دارای  باید  تقریر حداکثری: جهان 

پذیرای  خود،  تاریخی  مراحل  از  ای له مرح  در  تا 
 (.Ibid, 21) باشد  « حیات  تکامل » 

بناابر تقریر حاداقلی، وجود حیاات باه 

www.inters.org/anthropic-principle, 

(Interdisciplinary Encyclopedia of 

Religion and Science). 
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واقعیتی است که در جهان محق  شده   ۀمثاب

ختی شااناکیهان  ۀکه هر نظری  و قیدی اساات

را تبیین و باایاد باا آن ساااازگاار بااشاااد و آن

گر این تضااامین کند. تقریر حداکثری بیان

به آن   هها و پارامترهای وابساااتقوانین، ثابت

منتج به    طوری تنظیم شااده که به ضاارورت

. شودمی  –خصوص انسانبه  –وجود حیات  

در حقیقات، وجود حیاات مساااتلزم تنظیم 

 1است. Fine Tuningدقی  

شااابااهات باا بی  ،تقریر حاداقلی تیپلر

دیدگاه کارتر نیسااات؛ امّا تقریر حداکثری 

وی که به »اصال نهایی آنتروپیک« معروف 

تکاامل حیاات را   با تفااوتی آشاااکاار،  شاااد،

 فیزیاک  برای ضاااروری  ۀ مااد  یاک عنوانباه

  وری کاه بادونط  گرفات،  نظر  در  ماا  جهاان

 معتقد  تیپلر .شاودمی  معنابی  واقعیت کل  آن

 اصاالی  ویژگی  باید  اساات، »تکامل حیات«

 را  جهان  شااود و وجود  گرفته نظر در  جهان

 دهد. اگر  توضایح شاناسایم،می که  شاکلی  به

 ویاژه  بااه)  حایاااتای  هایاچ  مایازبااان  مااا  جاهااان

  نخواهد  وجود جهان  نباشاااد،(  هوشااامندانه

به اصاال   اوتقریر اصاال حداکثری   .داشاات

 

صل تیپلر، مبتنی بر م اهده است. به این معنا که ا  1.

قید   یا  حداقلی(  تقریر  )در  است  م اهداتی  قید  یا 

م اهده  مورد  در  تقریر  توضیحی  )در  مهم  ای 

 حداکثری(.

«  اصل نهایی »  دیگری منتهی شد که آن را  

 نامید:

وجود آید   به   2گر هوشمندیدر جهان باید پردازش » 

یک  می   که  وجود  به  بین  بار  از  دیگر  و  آید 

 . ( Ibid, 22) « رود نمی 

 (The Omega Point) مگااُ ۀنقط. 4

اُمگاا در لغات، آخرین حرف الفباای یوناانی  

 معنای پایان اسات. حضارت عیسای درو به  

 ناام  باه  باار  سااااه  را  خود  مقادس،  کتااب

  تاوصااایاف  اماگااا)پااایااان(  و  آلافااا)آراااز(

 Rev 1:8 , Rev 1:11, Revکند)می

21:6,  Rev 22:13 ناقاطاا در   ۀ(.  اماگااا 

 ۀ شاناساانه درباراعتقاد هساتی اصاطالح، یک

سرنوشت   سارانجام و تکامل جهان است که

ای  نقطااه   بااه  منتهیرا    جهااان  در  چیز  همااه

 داند. واحد می

بااار،   پیر این اصاااطالح را نخساااتین 
 Pierre Teilhard)  تیلهارد دو شااردن

de Chardin)  در    3یساااوعی  ک ااای

 Phenomenon of»  پدیدۀ انسانکتاب 

manرا  امگا  نقطۀ  تیلهارد،  .« اسااتفاده کرد

2. Intelligent information-processing 

ب  کاتولیکایفرقه    ،(Jesuit)یسوعی  .3 نام  ه  که 

می شناخته  عیسی  این  انجمن  توس   شود.  انجمن 

 سیس شد. أالیوال ت 
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  ( مسایحی دانساته  Logos)  لوگوسم اابه  

 خااود   سااااماات  بااه  را  چاایااز  هاامااه  کااه

او  Lane, 1996, 155ک ااااانااد)مای  .)

تکامل ارگانیسام را مساتلزم وجود سایساتم 

دانسااات کاه دارای ای میعصااابی پیچیاده 

آگاهی باشد. تیلهارد کیهان را رو به تکامل 

متوقف   انساااان  دانسااات کاه باا تکاامالمی

 از قبل  زمین،  کرۀ  شاااود بلکه زیساااتنمی

در حال تکامل بوده و تکامل   انسااان  وجود

دانسااات.  شااادن آن میا به انساااانیزمین ر

سااالولی  تیلهاارد معتقاد بود، موجودات تاک

سااالولی یاا حیواناات تبادیال شاااده و باه چناد

 عصااابی  برخی باه موجوداتی باا سااایساااتم

  به  توانایی  اند؛ برخی نیزیافته  توساعه  پیچیده 

که  هنگامی  .آگاهی را دارند  آوردن دسات

پادیاد    زمین  تکاامال  در  1انساااان »خردمناد«

-این روناد اداماه یاافات تاا باه »جهاان  آماد،

برساد و در نهایت   (noosphereآگاهی«)

هاا طی فرآینادی هماۀ اشااایااء و تماام آگااهی

در نقطاۀ امگاا متمرکز خواهاد شااااد و این 

پاایاان تااری  کیهاانی در وحادت نهاایی باا 

 (.Tipler, 1994, 113خداست)

 

 Homoتکامل، انسان خردمند )  ۀبر اساس نظری .1

sapiensقامت است. انسان راست   ۀ یافت( نوع تکامل 

(، ادرام Spacetimeزمان)-طرح کلی در فضا  .2

آن، ایجاد یک    ۀفضا و زمان با یکدیگر است که نتیج

تیلهارد را  یامگا  ۀتیپلر اصااطالح نقط

نها به کمک قوانین  تعمیم داد و سعی کرد ت

سارنوشات نهایی جهان را توصایف   ،فیزیکی

(. تیپلر  Tipler, 1986, 617-661کند)

مدعی است مکانیک کوانتومی در صورتی 

- زمان  ۀکند که یک نقطعمل می درسااات

شاااامال یاک   2  (Spacetime)فضاااایی  

موجود هوشامند را در آن در نظر بگیریم و 

 closed )این تنهاا در یاک جهاان بساااتاه 

universe) قابل فرض اسات( Tipler, 

که، بر   . توضااایح آن(141-148 ,2003

اسااس م ااهدات اخترشاناساان که به قانون 

( معروف اسااات،  Hubble's law) هاابال

هاا در حاال دور شااادن از کهک اااان  ۀهما 

یری هساااتناد و هر چاه کهک اااان راه شااا 

کهک اانی دورتر باشاد، سارعت دور شادن  

آن هم بی اتر اسات. بنابراین فرض، جهان با 

هاا ثاابات  زماان  ۀسااارعتی ثاابات )کاه در هما 

و انبسااااا     اساااات( در حااال گساااترش 

. (Riess, 1998, 1009-1038)اساات

وجاود   بار  ماادرکای  را  قاااناون  ایان  آنااان، 

دانناد؛ چون بر ( میBig Bang)  بااناگماه

با دستگاه مختصاتی واحد است.  محی  یک پارچه 

سهبرای   به  کار  معمول   بُعد این  مکانی 

 نیاز است. زمان و یک بُعد ارتفاع( عرض، )طول،
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ها در حال دور اسااس این فرض )کهک اان

ها باید  آن  ۀدیگر هسااتند( همشاادن از یک

حرکت خود را از یک نقطه شاااروع کرده 

البتاه در   .(Coles, 2001, 202بااشاااناد)

جا دو دیدگاه مطرح اساات؛ برخی قائل این

به گساترش و انبساا  دائمی جهان هساتند و 

این نااامحاادود و الاز  را  یتناااهی  رو جهااان 

مای ایان  فارض  بارخای  ماقاااباال،  در  کانانااد. 

گساااترش را محدود دانساااته و معتقدند از 

، جهاان باه سااامات انقبااض و یاک زماانی

بحرانی   ۀشاااادن رفتاه و وقتی باه نقطا جمع

( اتفاق Big Crunch)  رمپمهبرسد یک  

ریزد کاه و جهاان در خود فرو می  افتادمی

 1.شاااودباانگی دیگر میمنجر باه ماه احتمااالً

نظریا   ۀنظریا  باه   open)  بااز  جهاان   ۀاوّل 

universe بساااتاه  جهاان دوّم باه    ۀ( و نظریا  

 معروف است. 

  ،جهاان بساااتاه   ۀتیپلر بر اسااااس نظریا 

مواد موجود در   ۀمعتقاد اسااات جهاان و هما 

واحاد کاه آن را   باه سااامات یاک نقطاۀ  ،آن

 در حال حرکت است. ،نامدامگا می

 . معاد جسمانی و نقطۀ امگا5

 

مه مه  1. یا  مهرمپ  مقابل  در  است. شکست  بانگ 

شروع جهان فرض    ۀ بانگ یا انفجار بزرن که نقطمه

می  ،شده  بیان  را  ایده  جهان  این  که  یک اکند  ز 

مه  ؛پدید آمده است  بزرن   انفجار مقابل،  رمپ در 

تکیاه بر »اصااال نهاایی آنتروپیاک« و تیپلر باا  

جسااامااانای   ۀ»ناقاطاا  ماعاااد  تابایایان  بااه  اماگااا« 

جاااودانگای می اثبااات  از  وی پس  پردازد. 

حیات، با اساتفاده از اصال نهایی آنتروپیک  

نظریاا  اثبااات خاادایی   ۀنقطاا   ۀو  بااه  امگااا، 

با صاافات متعالی پرداخت که  ،شااخصاای

 ,Tiplerتوانایی رستاخیز عمومی را دارد)

از  253–217 ,1989   ،تایاپالار   دیاادگاااه (. 

  تئوری  امگاا عباارت اسااات از »یاک  ۀنظریا 

 حاضار، خدایی  برای آزمای   قابل  فیزیکی

 ایآیناده   در  روزی  کاه  مطل   قاادر  عاالم و

 زناده   دوبااره   را  ماا  از  یاک  هر  دور،  بسااایاار

 زنادگی  جااآن  در همی اااه  برای  تاا  کنادمی

در Tipler, 1994, 1)«کانایام تایاپالار   .)

 ،شاناختی  کیهان اصال انساان محوری کتاب
 در حیات  اصاالی  نق   و دقی   تنظیم  ۀمساائل

تبیین و باا ارائا   جهاان اصاااال نهاایی -  ۀرا 

  هوشااامند حیات  ،مدعی شاااد  -آنتروپیک

 جهان کل  شااود،  پدیدار  جهان در  وقتی که

و  پر  را باااقی   همی ااااه  برای  خواهااد کرد 

 جاودانگی  فیزیک  در کتاب  او  .خواهد ماند

ساااعی در اثباات جاودانگی  فرض،  با همین

افتد که تمام هستی به سمت یک نقطه  وقتی اتفاق می

 ریزد، سپسفرو می  شدن در همبا ف رده   و   شودجمع  

 یابد.و این دور ادامه می ه د ابانگ دیگر اتفاق افتمه
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 دارد. 

که تبیین او از معاد   مدعی اساات  تیپلر

  ،انساااان  زیراطور کامل، فیزیکی اسااات؛  به

  طورهجساامانی اساات که ب  موجودی صاارفاً

قاابال    فیزیاک قوانین توسااا   جاامع و  کاامال

مالک »حیات« را   او  .(Ibid)است  توصیف

اطالعااات  پردازش  و  توانااایی محاااسااابااه 

رو هر چیزی ؛ از این(Ibid, 124دانساات)

کاه تواناایی پردازش اطالعاات)کادگاراری(  

داشاااتاه بااشاااد، موجود زناده)صااااحاب  را  

-Ibid, 224آیاد)حیاات( باه حسااااب می

ۀ »روح« را . تیپلر دیادگااه خود درباار(228

باه   آکوینااسگرایااناه از نگااه  نگااهی تقلیال

و ذهن    (Ibid, 124-128»روح« دانسات)

  ۀ افزار  پیچیادانساااان را چیزی جز یاک نرم

 - محاسباتی دستگاه   یک  روی  قابل  اجرا بر

 .(Ibid, 124ندانست) –مغز  نام به

جااودانگی حیاات را   ،قوانین فیزیاک

 اصاالی ویژگی و »تکامل حیات«  ثابت کرد

جهان به   گرفته شااد، تا وجود نظر در  جهان

 باشاد؛ زیرا اگر  قابل توضایح  شاکل کنونی

 

1 .  "I am Alpha and Omega"  in   

Bible  ( Rev 1:8 , Rev 1:11, Rev 21:6,  

Rev 22:13.) 

تنها در یک امگا، زندگی نه  ۀهنگام رسیدن به نقط  .2

هایی که وجود آن از جهان  ۀجهان واحد بلکه در هم

  ۀ پریر باشد، نیرو گرفته و کنترل هم نظر منطقی امکان

  ویاژه بااه–  حایاااتای  هایاچ  مایازبااان  مااا  جاهااان

نخواهد    وجود جهاانی  نبااشاااد،  -هوشااامناد

بر اسااس تقریر حداکثری، قوانین و   .داشات

اند که ثوابت جهان طوری دقی  تنظیم شاده 

–ای ضاروری منتج به وجود حیات به گونه

 گردند.  –به خصوص انسان

به  –ۀ نقطۀ امگا، جهان و بر اسااس اید

باه    ،اطالعااات موجود در آن  -تَبَع همگی 

رکت مکانی در ح-ۀ زمانیساامت یک نقط

نقطاا هساااتنااد بنااابراین در  تمااام   ،امگااا  ۀ. 

از جملاه تماام   –اطالعاات تااری  ب اااری  

برای   -هااانسااااان  ۀاطالعاات زنادگی هما 

 تجزیه و تحلیل در دسترس خواهد بود.

اسااااس »اصااال نهایی آنتروپیک«، بر 

پردازشاااگری هوشااامناد و ابادی باه وجود 

 آیاد. یاک ذهن )پردازشاااگر( حااضااار،می

امگاا   ۀاز آن باه نقطا   کاه  قاادر مطل   عاالم و

- یهودی  ساانت  خدای  شااود که باتعبیر می

ای که و با احاطه  1سااازگار اساات مساایحی

 در  کاه  موجوداتی را  تواناد هماهدارد، می

به این  2کند. اند زنده کرده  زندگی  گرشاته

مناط     ۀ دست خواهد گرفت. حیات در همه  ماده را ب

یافته و  ممکن  های فضایی در تمام جهان ، گسترش 

-دان   ۀجمله هم   از–مقدار نامحدودی از اطالعات  

ها وجود  هایی که از نظر منطقی امکان شناخت آن 

 این پایان است. ؛را ذخیره خواهد کرد -دارد
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 تورینگ دساااتگاه   نوعی ،امگا  ۀترتیب نقط

 quantum Turing)جااااهاااااناااای  

machine)  ساازیشابیه  به قادر که  اسات 

 جمله از-محاساابه   قابل  هایدسااتگاه  سااایر

 Tipler,1994.249اساات)  –انسااان  مغز

این پردازشاگر کیهانی با اساتفاده    .(250 –

 ۀاز اطالعاات کاامال و جاامعی کاه در نقطا 

ساازی  به یک شابیهاقدام   ،امگا وجود دارد  

افراد   ۀکاامال و دقی  از زنادگی گارشاااتا 

وجود   سااابببه    ساااازیشااابیه این کند.می

خااطر  اطالعاات کاامال و دقی  و همچنین باه

به  فرد پردازشااگر،   های منحصاار بهویژگی

کامل و دقی  اساات که عین موجود   قدری

 کند.می (Emulate)ساب  را تقلید

 ساااختار جهانچون به عبارت دیگر، 

  هنقط  به یک  بسااته اساات و ساایر جهان ،ما

و تمام   شاودمی ف ارده   امگا( منتهی و  ۀنقط)

اطالعات در آن نقطه قابل دساترسای اسات، 

  پردازشاااگر هوشااامند(کیهانی)  ۀیک رایان

ۀ  همان نقط   کیهانی  ۀرایان  این. کندمی  ظهور

 ۀ( اسااات. درواقع، نقطا امگاا )یاا هماان خادا

 باا  جهاانی  توریناگ  ۀبرنااما   یاک نوع  امگاا

اساااااات    ناااهاااایاااتبااای حاااافاااظاااه 

(Tipler,1994.249 – 250  کااااه)

 -یی تجزیاه و تحلیال تماام اطالعاات  تواناا

  ۀمتمرکز در نقطا  –مربو  باه تااری  ب اااری

عال م   ،امگا  ۀ. نقط(Ibid, 158)داردامگا را  

باه هر   اساااات و در جهااان فیزیکی  مطل  

علم   ،بااشاااد شااانااختن چیزی کاه امکاان  

بانااابارایان مای(Ibid, 154)دارد  تاوانااد. 

کند. یک تقلید    تقلید را اصالی فرد  زندگی

 در  بادون نقص و کاامال؛ البتاه فرآیناد تقلیاد

دهاد. رخ می  جادیاد  فیزیکی  محی   یاک

 شاایء )فرد تقلید شااده( یکالمثنی   بنابراین

 .اسات  امگا)پایان جهان(  ۀنقط در  افزارینرم

 فردی معاد فیزیکی از بر این اسااس، فرآیند

  ایدر آینده  تقلید شااخص توساا  رایانه  و

 (.Ibid, 219-220دور خواهد بود)  بسیار

تیپلر در خصاوص علت معاد و چرایی 

پردازشااگر سااازی گرشااتگان توساا  شاابیه

 نویسد:ۀ امگا میکیهانی در نقط

  جا که اشتیاق به دانش همیشه وجود دارد، حتمًااز آن 
 ،زندگی و حیاتی که در فضای کوانتومی باقی مانده

طور قطع نیاز  گیرد و فهم آن به مورد جستجو قرار می 
-سازی شبیه   چنین   رو این   به تحلیلی از گذشته دارد. از 

است ا  الزم  در   رستاخیز   بنابراین   . ی  پایان    مردگان 
 ,Ibidاست)   ناپذیر اجتناب   ( Eschatonجهان) 

220.) 

باه این نیز توجاه تیپلر  هماانی عاددی 

  داشاااته و برای اینکه متهم به تکثیر ن اااود،

 یاک  باه  انساااان  آگااهی و اطالعاات  انتقاال

 موجاب تولیاد خودی  دیجیتاال را  ۀرسااااانا 

نویسااد: دانساات و میاصاال نمی از  متفاوت
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  شاده تقلید افراد دلیلی وجود ندارد که  »هیچ

 و  هسااتند  یک رایانه داخل -واقعاً–بگویند  

 نیساتند«) واقعی  و  اندشاده  ساازیشابیه صارفاً

Ibid, 124 - 128 اثاابااات باارای  وی   .)

 از شاااده با فرد سااااب ،همانی فرد تقلیدنای

  الیب نیتس 1«این همانی تمییزناپریر»   اصال

اصااال،  کناد. بر اسااااس این  اساااتفااده می

  ت ااخیص قابل  وجههیچ  به که  اشااخاصاای

از نظر فیزیک،   .باشاند یکساان  باید  نیساتند،

 کاافی  انادازۀ باه    )تقلیاد( کاهسااااازیشااابیاه

پاریر اسااات؛ بناابراین  امکاان  بااشاااد پیچیاده 

  به  شاابیه  بساایار رسااتاخیز از  بعد ما،  زندگی

 باا  حتی  بود،  خواهاد  دنیاا  این  در  ماا  زنادگی

 دسااات  از گارشاااتاه  در  کاه  عزیزانی  هماان

طوری دقی  و ایم؛ چون تقلیاد باایاد باهداده 

کامل باشاد تا هیچ تفاوتی بین اصال و تقلید  

 .(Ibid, 207–210نباشد)

تقریر اساتداللی معاد جسامانی با تکیه  

 

این الیب   . 1 اصل  برای    principle of)همانی نیتس 

identity)  اگر    ، کند این اصل بیان می   ؛ اهمیت بسیار قائل بود

م ترک  ها  اوصاف آن   ۀ همان هستند، پس هم الف و ب این 

قباًل ارسطو آن را صورت  بندی کرده  است. این اصل که 

های  نیتس ن ان داد، برای زمینه گونه که الیب است، همان 

  به همین   معتبر نیست؛   (intentional contexts)مفهومی 

اصل آن سبب     principle of)) مصداقیت   را 

extensionality   الیب صورت نامیدند.  بندی  نیتس 

گوید، اگر همۀ اوصاف  صل را که می عکس مستوی این ا 

 امگا: ۀنقط ۀبر نظری

ای  گوناه باهقوانین و ثوابات جهاان    -1

حایااات    ،ضااااروری وجاود  بااه  –ماناتاج 

انسااااانهباا  تاقاریار ).شاااودمای  –خصاااوص 

 حداکثری(

فایازیااک  -2 قاوانایان  اطاالعااات   ،طابا  

 .مانداز مرگ  باقی می  پسوآگاهی انسان  

اطالعاات تااری  ب اااری در   ۀهما   -3

 امگا( ۀامگا قابل دسترس است.)نقط ۀنقط

منتج به وجود  ،ساایر تکامل حیات -4

 )اصل نهایی(شود.پردازشگری کامل می

باا اساااتفااده از   نتیجه:: پردازشاااگر 

سازی ، انسان را شبیهامگا  ۀقطاطالعات در ن

 معاد()کند.می

 . ارزیابی 6

فراوانی   ۀبراهین و ادلا   ،اساااالمی  جوامعدر  

برای اثباات روح و تجرد آن بیاان شاااده و 

هاایی از معااد تبیین ،انادی ااامنادان اساااالمی

همان  د، در آن صورت آن دو این ن الف و ب م ترک باش 

  principle of the)همانی تمیزناپریرها هستند، اصل این 

identity of indiscernibles)     اصل است.  نامیده 

الیب این  تقریر  با  الیب همانی  قانون  را   نیتس نیتس 

(Leibniz’s law)  اگر  چنین است   ل این اص   گویند؛ می :

چه دربارۀ  الف و ب یک فرد باشند در این صورت هر آن 

 .الف صادق باشد دربارۀ ب نیز صادق است و برعکس 
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اما چون   ؛اندروحانی ارائه کرده -جسااامانی

بح  اسااالمی با مساایحی متفاوت   فضااای

آراء   ،در چارچوب فضاای مسایحی  اسات،

 شود.تیپلر ارزیابی می

 تیپلر یامگا  ۀارزیابی مبانی نقط  .1-6

آمدن پردازشاااگر  پدید  :نخسااات ۀمالحظا 

نقطاا  وقوع    ۀهوشااامنااد در  بر  مبتنی  امگااا 

ای کاه باا تکینگی فنااوری اساااات. نظریاه

هاای فراوان و مخاالفاان جادی روبرو  چاال 

 ت. اس

با هوش مصانوعی به    ایرایانهسااخت  

معناای داشاااتن هوش یاا داشاااتن انگیزه و 

اساتقالل نیسات و در نهایت، انساان اسات که 

ریزی ها را به این شاکل طراحی و برنامهآن

  ؛ بناابراین(Searle, 2014, 54کناد)می

هوش مصاانوعی در عملکردش همی ااه از 

اساات.   انسااانتر و وابسااته به  انسااان عقب

فاناااوری  تابایایانر  دبارخای    پااارادوکاس 

 «echnology paradoxt ناد:  اه« گفتا

فاناااوری،   تاکایاناگای  وقاوع  از  بای اااتار  »قاباال 

ساازی وکارهای اقتصاادی، اتوماتیککساب

بیکاری و کاه   وجباین امر م  ؛شااودمی

  ،کنندگان شاده و در نتیجه تقاضاای مصارف

هایی که گراری در فنااوریسااارمایه ۀ انگیز

وقوع تکینگی   ۀیاابی باه آن، الزما دساااات

بین می  ,Ford, 2009رود«)اساااات، از 

239-240.) 

« آنتروپیک  »اصل نهایی  :دوممالحظۀ  

با شواهد تجربی، چگونه   زیراعلمی نیست؛  

توان از راایتمنادی صاااحبات کرد، در می

فیزیکی  بررسااای  ادعااای  تیپلر  کااه  حااالی 

برخی مخاالفاان   ،روز اینامحض داشااات.  

را »اصااال کاامالً    نهاایی آنتروپیاکاصااال 

 ,Gardnerمضحک آنتروپیک« نامیدند )

1986, 22-25.) 

امگاا بر مبناای   ۀنظریا   :ساااوممالحظاۀ  

؛ زیرا در شاادریزی  پی  بسااته« »جهان  ۀنظری

صاااورت دائمی در یاک »جهاان بااز« کاه باه

اساتخرا   ،حال گساترش اسات، دیر یا زود

ناطقی از جهان که از اف  دید اطالعات از م

د. این شاااوممکن مینااشاااود،  ماا دور می

تاحاات کااه  رویااداد«   »افا   عاناوان  ماناااطا  

Event horizon د، برای نشااونامیده می

 ۀامگا مضار هستند؛ زیرا در نظری  ۀنقط  ۀنظری

امگاا تماام اطالعاات باایاد در یاک نقطاه    ۀنقطا 

. شاودجمع شاود تا دساترسای به آن ممکن 

 ۀامگاا متکی باه نظریا   ۀ نقطاۀنظریا   ،بناابراین

بسااته اساات. این درحالی اساات که   جهان 

دانان »جهان بسته« توس  اختر فیزیک  ۀنظری

ناادارد؛    رداماروزی   ماحاباوبایاتای  و  شااااده 

 ، یعنی کاه تیپلر نیز در اثر بعادی خودچناان

مسااایاحای روی   فایازیااک  دیاادگاااه  ایان  از 
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اف  رویداد و  ۀ اما توضایحی دربار  برگرداند

 .داداین عدم ناهماهنگی ن

ناظاریاا   :چاهااارمماالحاظااۀ    ۀطارفااداران 

بساااتااه« بااه  بااه  »جهااان  قااائاال  طور منطقی 

رمپ های مکرر هسااتند؛ زیرا هر مهبانگمه

که د. در حالیشااوبانگ میمنجر به یک مه

و   دانادمیامگاا را پاایاان جهاان    ، نقطاۀتیپلر

بااناگ ماه  ،کیاد دارد بعاد از بحران بزرنتاأ

؛ چرا کاه در این خواهاد دادجادیادی رخ ن

ی که اطالعات و آگاه  بپریردصاورت باید  

اساااات و حتی ها کاه او مادعی ابادیات آن

که در -خداوند به عنوان پردازشااگر کامل 

 -او  قادرت و علم مطل  قرار دارد  ۀنقطا 

 ۀواقع نظریا خواهاد شااااد. درنااگهاان ناابود  

جهاان بساااتاه در تعاارض باا اصاااال نهاایی 

 آنتروپیک است.

هاای  بااناگماه  موردهرچناد تیپلر در  

اما اگر آن   ه اسااتمکرر اظهار نظری نکرد

بازرن چااال ااای  بااا  باپااریارد  روبارو  را  تار 

بااناگ مکرر، قرار ماه  ۀزیرا الزما   ؛شاااودمی

دور  یااک  در  ماوجاودات  زناادگای  گارفاتان 

بانگ  بعد از یک مه  باطل اسات. موجودات

ناادانی    ۀ شاااروع باه تکاامال کرده و از دور

انسااان خردمند و در ادامه در  ۀ مطل  به دور

رساااند؛ امّا با امگا به آگاهی مطل  می  ۀنقط

رماپ و رسااایادن باه این نقطاه و باا وقوع ماه

 ۀ بااناگ دیگر، دوبااره باه دورایجااد یاک ماه

ناادانی مطل  برگ اااتاه و این سااایر اداماه  

 یابد.می

 ارزیابی تبیین معاد جسمانی تیپلر .2-6

دیدگاه تیپلر یک دیدگاه   ۀ نخساات:مالحظ

الحادی اساات تا یک دیدگاه الهی. تیپلر یا 

ایماان  باه خادایی قاادر، مطل  و خیرخواه 

دارد کاه بناابراین چنین خادایی معااد را بر 

کناد؛ یاا باه خادایی ایماان  اقااماه می  ،ح   ۀپاایا 

د نیسااات و در پاایاان موجو  اکنوندارد کاه  

گیرد کاه امگاا شاااکال می  جهاان و در نقطاۀ

 ن الحاد است.این عی

برخالف ادعاای تیپلر بر  مالحظاۀ دوم:

-های مسایحیهماهنگی نظریه اش با آموزه 

یهودی، خادای جهاان تیپلر در پاایاان جهاان 

واقع صااافات قادیم و در  آیاد.باه وجود می

کاه مسااایحیاان باه آن   خاداوناد  ازلی بودن

نفی می این دیادگااه  شاااود.  معتقادناد در 

 کید مساایحیت بر علم، قدرت وبرخالف تأ

خااداونااد نظریاا   ،کمااال   ، امگااا  ۀنقطاا   ۀدر 

باه   از نقص  خاداوناد در فرآینادی زماانی 

کناد و در پاایاان جهاان باه  کماال سااایر می

  -حضاااور، علم و قادرت–تکاامال نهاایی  

 رسد.می

کاه تیپلر عالوه بر این  :ساااوممالحظاۀ  

تقلیال داد،   رایااناهانساااان را تاا حاد زیاادی باه  
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 . کیهانی فروکاست  رایانۀخدا را هم به یک  

نظریااه  مالحظااۀ چهااارم:  ۀآموز  ،این 

 ؛م برزخ در مساایحیت را توجیه نکردمساالّ

خادا در آخر جهاان   ،چون در این دیادگااه 

 کند.ار میرگزفق  معاد را ب

پاناجام: تاقالایاادی  ماالحاظااۀ    ،ماعاااد 

سااازی دقی  فرد در همان شاارای  و با شاابیه

 اش اساات.همان پارامترهای دوران زندگی

یا  مظلوم یا فقیرشاااخص به این ترتیب اگر  

متعدد م اکالت   حتی شاخصای که به سابب

و  قبلی  خودک اای کرده، به همان صااورت

در هماان شااارای  باه زنادگی باازگردد و 

شاااخص ظاالم یاا ثروتمناد باه هماان شاااکال 

  حکمت رستاخیز و عدالت الهی  پس  ،ساب 

و حتی محبتی کاه مسااایحیاان بر آن تاأکیاد 

 رود.ال میویژه دارند، زیر سؤ

 : تیپلر حقیقت انساان راشا اممالحظۀ  

پردازش   یبااه موجود توانااایی  مااادی کااه 

مااالک  فااروکاااساااات.  دارد،  اطااالعااات 

های شاخص قرار داد و همانی را آگاهیاین

تقلیدی    ۀها بر روی یک نسخبارگراری آن

در پاایاان همین جهاان فیزیکی را معااد ناامیاد.  

  قاب و ثواب چگونه اساات؟در نگاه تیپلر ع 

ه اطالعات شاااخص  آیا پریرفتنی اسااات ک 

باارگاراری شاااود و   رایااناهگنااهکاار بر روی  

ساپس آن سایساتم عقاب شاود. این در حالی 

  تفاوت  رایانه،اساات که وی بین شااخص و  

 .ه استقائل شد

تیپلر تفااوت انساااان و   مالحظاۀ هفتم:

را پردازش سااارد و گرم قرار داد. باا    رایااناه

های  سااایساااتم ۀ نگاه کارکردگرایانه، دربار

واناایی واکن  عااطفی و هوشااامنادی کاه ت

موارد   وابی باید داد؟احسااسای دارند چه ج

  ،ندارند را انساانی که قدرت پردازش ذهنی  

از نگاه تیپلر مورد  چگونه باید تفسایر کرد؟

( را باید انسان فرض کرد و مورد رایانه)اوّل

 فرض کرد. رایانهدوّم)انسان( را باید 

 ،همانیاگر مالک این مالحظۀ ه اتم:

باا توجاه باه م ااااباه بودن و  سااات،آگااهی ا

بودن شاخص دوّم، چه وجهی برای   تقلیدی

 اساتمرار و تداوم شاخص اوّل به دوّم وجود

واقع دو دارد که هر دو یک نفر هساتند؟ در

شاااخص باا آگااهی م ااااباه داریم ناه یاک 

 شخص.

 ،ی در آیناده ارایااناهاگر    مالحظاۀ نهم:

شاااخص دیگر   اطالعاات یاک نفر را روی

؟  هستند یک نفر    آیا آن دو  بارگراری کند،

حاال اگر اطالعاات یاک نفر را روی چناد 

شاااخص باارگاراری کناد، باایاد بپاریرم کاه 

 یکی هستند؟ ۀ آنانهم

تیپلر اشااتیاق به دان  و  مالحظۀ دهم:

زنادگی را وجاه تضااامین    ۀ جساااتجو درباار
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  رایانۀهای گرشاته توسا  ساازی انساانشابیه

او این اسات که  فرضدانسات؛ پی   کیهانی

ساازی  باید شابیه حتماً  ،گرشاتهبرای تحلیل  

نظر روش مصااورت گیرد، در حالی که از 

 چنین چیزی ضروری نیست. ،علمی

اثابااات   :یااازدهامماالحاظااۀ   در  تایاپالار 

شاده یا فرد سااب  ساازیهمانی فرد شابیهاین

 دلیلی وجود نادارد کاه  »هیچ  :نویساااادمی

ک یا   بگویناد واقعااً داخال  شاااده تقلیاد  افراد

 و  اندشاده  ساازیشابیه صارفاً و  هساتند  رایانه

 نیستند«. واقعی

مادعاایی بادون    این کالم نیز صااارفااً

فرد تقلید شاااده  اگر  همچنین  ؛دلیل اسااات

داخل یک رایانه اسااات به  نگوید یا نفهماد  

ایان نایساااات و ماعانااای  عااددی  هامااانای 

 گرفته از جهل مرکب است.ن أت

اصاااال   :دوازدهامماالحاظااۀ   بانااابار 

سااااخات   رایااناۀدو  ۀ نیتس، تیپلر درباارالیاب

شااابیه هم   ییک شااارکت که از نظر ظاهر

هساتند و اطالعات یکی را به دیگری منتقل 

، چاه پااساااخی دارد؟ آیاا این دو، انادکرده 

دارنااداین از مرن   ؟همااانی  بنااابراین پس 

سااازی ها را بازجساامانی اگر خدا همان اتم

عات شاخص سااب  را بر کند و ساپس اطال

 ،هم این شخص  اری کند بازارگرروی آن ب

 همان شخص قبلی نیست.

 گیرینتیجه

از   تاازه هاایی  باا باازتعریفاالهیاات دیجیتاال  

های  ه پدید، ساعی دارد انساان، روح و حیات

. فراناک ای تبیین کنادرا از منظر علوم رایااناه

انسااان، شااخص و حیات را بر مبنای   ،تیپلر

انسان را   او کند.هوش مصنوعی تعریف می

دانساات که با میجساامانی   موجودی کامالً

قوانین فیزیک قابل توصاایف اساات. از نظر 

رمازگااراری او   قااابالایاات  کااه  هارچایازی 

« اساات و اطالعات را داشااته باشااد »موجود

توانااایی در  موجودات،  در  مالک حیااات 

با   تیپلر. اساتمحاسابه و پردازش اطالعات  

دا  امگاا باه تبیین وجود خا   ۀدیادگااه نقطا  ۀارائا 

 پردازد.و معاد جسمانی می

خالف ادعاای تیپلر بر سااااازگااری بر

بااا آموز  نقطااۀ این ه امگااا  هااای مسااایحی، 

جساااماانی باا   تنهاا در تبیین معااددیادگااه ناه

اشااکاالت اساااساای روبرو اساات، در تبیین  

باا م اااکالت   وجود و صااافاات الهی نیز 

ۀ  نقطا  ،. افزون بر ایناساااتمتعاددی مواجاه 

ر اسات که آن مبانی هایی اساتواامگا بر پایه

 گاهی محکم برخوردار نیستند.از تکیه

امگاا   نقطاۀتکینگی فنااوری کاه    ۀنظریا 

و  هااابهاامدارای    اسااات،  بر آن تکیاه کرده 

متعاددی از جملاه پاارادوکس   هاایاشاااکاال

نهایی آنتروپیک که از فناوری اسات. اصال 
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ای علمی اساااات، نظریاه  تیپلر  مباانی نظریاۀ

« توساا  بسااته نیساات. ابطال دیدگاه »جهان

اندی اامندان به اثبات رساایده و تیپلر نیز در 

آثار بعدی خود از این مبنا دساات برداشااته  

  ۀ نقطاۀاسااات؛ اماا تغییر یاا توجیهی در نظریا 

 امگا حاصل نکرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مخصااوص به مبانی  عالوه بر اشااکال 

تبیین  هاای متعاددی بر  نظریاۀ نقطاۀ امگاا، اشاااکاال 

معاد جساامانی نیز وارد اساات. نقطۀ امگا با فرض  

وجود خادا در پاایاان جهاان، دیادگااهی الحاادی  

شود که با صفات قدیم و ازلی بودن  محسوب می 

خداوند ناسااازگار اساات. این دیدگاه توان اثبات  

برزخ را نادارد و باا حکمات رساااتااخیز و عادالات  

 الهی سازگار نیست. 

 

  مالحظات اخالقی:  

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.الیحامی م

 : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد.  تعارض منافع

 این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.رساله:  پایان نامه/برگرفته از  
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