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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.

DOI: 10.30470/phm.2021.139526.1905

Homepage: phm.znu.ac.ir
1. PhD student in Philosophy of religion, Imam Khomeini Education and
Research Institute, mhmoradinasab@gmail.com.
2. Associate Professor Department of Philosophy and Theology, Research Institute
of Hawzah and University, shirvani@rihu.ac.ir.

106

107

Vol. 11/ Issue: 27/ Autumn & Winter 2021-2022

108

109

Vol. 11/ Issue: 27/ Autumn & Winter 2021-2022

-

-

-

-

-

-

110

-

-

-

دوفصلنامه علمی

تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

دوره یازدهم ،شماره  ،27پاییز و زمستان  ،1400صفحه 111-134

االهیات دیجیتال و معاد جسمانی

با نگاه انتقادی بر آرای فرانک تیپلر
محمد حسین مرادی نسب  ،1علی شیروانی هرندی

2

،
تاریخ دریافت:

چکیده :شتاب روزافزون علوم رایانهای بهویژه در زمینۀ هوش مصنوعی ،به

1399/9/16

شکلگیری االهیاتی نوپا منجر شد که از آن به االهیات دیجیتال تعبیر میشود.

تاریخ پذیرش:

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

1399/12/12

عالم را از منظر علوم رایانهای بررسی میکند .فرانک تیپلر با ارائۀ نظریۀ نقطۀ اُمگا و

واژگان کلیدی:

تعریفی دیجیتالی از انسان ،به تبیین معاد جسمانی میپردازد و سعی در سازگاری آن
با آموزههای دینی – بهویژه مسیحیت -دارد .این نوشتار با توجه به مبانی نظریۀ نقطۀ

االهیاات دیجیتاال ،اُمگا و تبیین آن ،به معاد جسمانی میپردازد و سپس آن را مورد ارزیابی قرار میدهد.
انساااانشاانااساای نتیجه آن که دیدگاه نقطه امگا ،بر مبانی محکمی استوار نیست .مبانی تکینگی فناوری
دیاااجااایاااتاااال ،با اشکاالت متعددی روبروست و اصل نهایی آنتروپیک علمی نیست .این نظریه  -بر
فایازیاکاالایسااام ،خالف آموزههای مسیحی -دیدگاهی الحادی است و منجر به نتایج و لوازم نادرستی
جااودانگای ،انقاطاۀ مانند نفی قدیم و ازلی بودن خداوند میشود .نقطۀ امگا در توجیه حکمت رستاخیز و
امگا ،فرانک تیپلر .تبیین عالم برزخ ،ثواب و عقاب اخروی ناتوان است و دارای تناقضات درونمتنی
است.
DOI: 10.30470/phm.2021.139526.1905
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مقدمه

رفتاارگرایی ،1کاارکردگرایی 2و اینهماانی

با گساترش اندی اۀ فیزیکالیسام در ررب و

ذهن و مغز 3در همین چاارچوب معناا پیادا

نگااه فیزیکی باه تماام پادیادههاای عاالم،

کرد.

بارخای اناادی اااماناادان بااه تابایایان فایازیاکای

سایر تحوالت اندی اۀ فیزیکالیساتی در

آموزههاای دینی روی آوردناد؛ از مساااائال

همینجا خاتمه نیافت؛ از نیمۀ قرن بیساتم ،با

عمده و مورد توجه فیزیکالیساااتها ،توجه

پیدای

رایانه و شکلگیری علوم رایانهای،

باه حقیقات انساااان ،روح ،مرن و زنادگی

برخی انادی ااامنادان باا م اااااهادۀ قادرت

پس از آن اسااات .فیزیکاالیسااام ،انادی اااۀ

محااسااابااتی رایااناههاا ،باا این چاال

مواجاه

دوگانهانگارانۀ رالب در مسیحیت را مردود

شاادند که اساااساااً چه تفاوتی بین رایانه و

اعالم کرد و حقیقات انسااااان را باه بادن و

ذهن انساااان وجود دارد؟ آنان با م ااااهدۀ

ذهن محادود کرد .در این انادی ااااه ،روح

توسااعه و رشااد علوم رایانهای ادعا کردند

مجرد جایگاه خود را از دسااات داد و تمام

که ب اار توانایی ساااخت رایانهای با قابلیت

کارکردهای منتسب به روح ،به ذهن نسبت

ذهن انساان دارد .این ایده ،هوش مصانوعی

رویااکااردهااای

( )Artificial intelligenceلاااقاااب

 .1رفتارگرایی ( (Philosophical behaviourismبرای

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

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

ذهنی با محرکهای حسی و دیگر حالتهای ذهنی و رفتاری

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

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

این رویکرد خجالت چیزی جز رفتار خجالتآمیز نیست؛

ایجاد سوزش را در انسان حاصل میکند .سوزش یک حالت

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

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

میشود .رفتار بالقوه به آن دسته از رفتارهایی میگویند که به

آثار آن به رفتاری چون استفاده از کرم سوق مییابد .به مجموعۀ

ال نمیتواند بروز کند(برای مطالعه رک:
علت وجود مانع فع ً

این موارد ،کارکرد گفته میشود(برای مطالعۀ بی تر رک:

مسلین ،1390،ص.)30

مسلین ،1390،ص.)50

 .2کارکردگرایی) (Functionalismبا انکار روح ،حاالت

 .3بر اساس نظریۀ اینهمانی مغز و ذهن (Mind- brain

نفس و ذهن را کارکرد میخواند .این دیدگاه تحت تأثیر علوم

) ، identityحاالت ذهنی با حاالت مغزی یکی هستند و به

رایانهای طرح شد .رایانه ،مت کل از سختافزار و نرمافزار است؛

اصطالح ،اینهمانی دارند .این دیدگاه از نظریههای

سختافزار ،برنامههای نرمافزاری را اجرا میکند .طرفداران

تحویلگرایی محسوب میشود که حاالت ذهنی را چیزی ریر

کارکردگرایی ،مغز را به سختافزار و حاالت ذهنی را به نرم

از حاالت مغزی نمیداند؛ بر این اساس حاالت ذهنی به امور

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

فیزیکی تحویل برده میشوند(مسلین ،1390،ص.)32

داده شاااااد .پاایاادایاا
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مفاهیم االهیات با علوم رایانه شاکل گرفت

اندی اامندان فناوری ،جهان را به پنج دوره

کاااه باااه االهااایاااات دیاااجااایاااتاااال

تقساایم میکنند :عصاار فیزیک و شاایمی؛ عصاار

( )DigitalTheologyماعاروف شااااده

زیستشناسی؛ عصر مغز؛ عصر تکنولوژی؛ عصر

اساااات( .)Steinhart,2008,1–19در

زیسااات– تکنولوژی .از منظر دیجیتاالیساااتهاا،

بحا اثباات معااد جساااماانی ،انادی ااامنادان

انساان با گرراندن چهار دورۀ ابتدایی ،وارد عصار

رایااانااهای و اخترفیزیااکدانااان ،بااه هوش

پنجم شاااده اسااات .این عصااار ،ادراامیاافتاه از

مصاانوعی یا فناوریهای دیجیتالی متوساال

زیستشناسی و تکنولوژی ،در حال وقوع بوده و

میشوند.

به سارعت در حال پی ارفت اسات و در آیندهای

تئوریهاای دیجیتاالی ( Digitized

بسااایاار نزدیاک ،انساااان را باه تکینگی فنااوری

 ،)Theoriesجهاان را باه نحو محااسااابااتی

( )Technological singularityخااواهااد

تافسااایار مایکانانااد .ناقاط اۀ اماگااای فارانااک

رسااااند( .)Kurzweil, 005, 7-33فرضااایۀ

تیپلر( )Frank Tiplerیکی از تئوریهای

«تکینگی فنااوری» پی بینی میکناد ،شااتااب در

دیجیتالی محساوب میشاود .تیپلر ،انساان را

فنااوری در نهاایات منجر باه پی ااای گرفتن هوش

از ماناظار دیاجایاتااالای تافسااایار مایکانااد؛ او

مصانوعی از هوش ب ار شاده و موجب تغییراتی

نظریاهاش را تبیینی فیزیکی از وجود خادا و

شاا اگاارف یااا حااتاای پااایااان تااماادن ب ااااری

معااد مردگان دانساااته که ملزومات دیدگاه

مااایشاااااود( Den, Amnon; Moor,

مسااایحی-یهودی را در بر دارد( Tipler,

)James; Søraker, Johnny,2013, 1؛

 .)1994, 1این دیادگااه باا توجاه باه نق

زیرا باا روناد رو باه رشاااد فنااوری در حوزۀ هوش

تااعاایاایاانکاانااناادۀ «آگاااهاای» و «زناادگاای

مصا اناوعای ،اماکااان ایان کااه در آیانااده ،هاوش

هوشمندانه» ،طرحی برای جاودانگی حیات

مصااانوعی چاه توانااییهاایی داشااتاهبااشاااد ،قاابال

ارائه میدهد.

درک نیسااات .باه نظر برخی ،اتفااقااتی کاه بعاد از

باارای روشااااان شااااادن دیاادگاااه

تکینگی فنااوری رخ میدهد ،حتی قابل پی بینی

معادجسمانی تیپلر ،ابتدا باید حقیقت انسان،

نیست(.)See: Carvalko, 2012

مالک اینهمانی و اصال آنتروپیک از نگاه

در دهااههااای اخایار بااا پای اااارفاات
تاکاناولاوژی ،تاالشهااایای بارای هاماااهاناگای

وی را تبیین کنیم ،ساااپس به تقریر دیدگاه
نقطۀ امگا و نسبت آن با معاد بپردازیم.
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اهمیت بح معاد و دردرۀ ذهن ب ار
در مورد چگونگی پاایاان زنادگی و زنادگی
پس از مرن بر کسااای پوشااایده نیسااات؛
همچنین میزان وابسااتگی جوامع ب ااری به
رایانه و علوم رایانهای ،ضااارورت پرداختن
باه این بحا

را دو چنادان میکناد؛ در قرن

بیساااتویکم ،کمتر جامعهای اسااات که از
نارمافازارهااای رایااانااهای و عامالاکارد هاوش
مصاانوعی به شااگفت نیامده و با آن ساار و
کار نداشااته باشااد .در عصاار حاضاار ،برای
بسااایاری ،وجود ماشاااینهای انسااااننما با
توانااییهاای ذهنی برابر یاا فراتر از انساااان،
دور از ذهن نیسااات .باهیقین ،این انادی اااه
چااالا هااایای را بارای ادیااان بااه وجاود
میآورد .چاال هاایی کاه شاااروع آن باا
تعاریف نو از خدا ،انسااان ،معاد و نظایر آن
آراز شده است.
در این نوشااتار با رجوع به آثار تیپلر،
نظریاۀ نقطاۀ امگاا را تبیین و ارزیاابی میکنیم
و سپس نتایج و لوازم آن را برمیرسیم.
در خصاااوص االهایااات دیاجایاتااال و
موضاع آن در جوامع اساالمی تاکنون اثری
نگاشاته ن اده اسات؛ اما در جوامع مسایحی
آثاار متعاددی در قاالاب کتااب و مقاالاه باه
 .1برخی این دستگاه کالمی را االهیات
خنثی( )Nerd theologyنامند.

نگاارش درآماده و انادی اااکادههاایی در این
زمینه فعالیت میکنند.
 .1االهیات دیجیتال ()Digital Theology

به طور کلی ،االهیات دیجیتال یا االهیات ساایبر در
سااه معنا به کار برده میشااود .در نخسااتین معنا ،به
آموزش و ن ر متون و آموزهای االهیاتی با کمک
و اسااتافااده ابازارهاای دیاجایاتاالای گاویاناد مااناناد
نرمافزارهاای متون مقادس ،کلیسااااهاای مجاازی و
نظاایرآن .در معناای دوم ،به چال های فنااوریهای
دیجیتاالباا آموزههاای االهیاات توجاه دارنادباه امانناد
چال های علم و دین .در معنای ساوم ،به بازفهمی
و بازتبیین آموزههای الهیاتی از منظر علوم اطالعاتی
و محااساابااتی گویناد .االهیاات دیجیتاال باه معناای
اخیر ،مبتنی بر فنااوریهاای محااساابااتی  -اعم از
هوش مصانوعی (،)Artificial intelligence
واقعیت مجازی ( ،)Virtual realityشابکههای
دیاجایاتاال ( ،)Digital networksروبااتایاک
( -)Roboticsپیریزی شاااده و انادی اامنادان
االهیات دیجیتال سااعی در ن ااان دادن سااازگاری
این مفااهیم باا مفااهیم االهیااتی و آموزه هاای دینی
1

دارند.

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

از ماانااظاار مااعاارفااتشااااناااسااااانااه،

کرده ،طبع ًا دربردارندۀ برخی آموزههای مسایحی

دیجیتااالیسااااتهااا ،افکااار خود در مورد

اسات .البته هنوز دساتگاهی منساجم و یکپارچهای

واقعیات را بر پاایاۀ مفااهیم برگرفتاه از علوم

باا عنوان االهیاات دیجیتاال وجود نادارد ولی این

اطالعات و محاسابات قرار داده و این علوم

االهیات قدم به قدم در حال رشااد بوده و به تبیین

را مقاادم بر علوم فیزیکی میداننااد .آن اان

مساااائلی چون متاافیزیاک دیجیتاال ( Digital

طبیعت را بهعنوان یک ساایسااتم محاسااباتی

 ،)Metaphysicsانساااانشاانااسااای دیجیتاال

لحااظ میکنناد کاه نسااابتی باا متاافیزیاک

،)Digital

ناادارد .دیجایاتااالیسااااتهااا را نااه میتوان

جاودانگیدیجیتال ()Digital Immortality

ماتریالیساات نامید ،نه دوگانهانگار؛ چرا که

و فاارجااامشااااناااساااای دیااجاایااتااال (Digital

تعااریف جادیادی از بادن ،ذهن ،روح و

(Anthropology

2

 ) Eschatologyو نظایر آن میپردازد.

در نگاه فرجامشااناساای دیجیتال ،تمام

زناادگاای ارائااه ماایدهاانااد( Steinhart,
.)2017 , 255-273

وعاادههااای الاهای در باه اااات ،تاوسااا

در االهیاات دیجیتاال ،چهاار دیادگااه

فاناااوریهااای دیاجایاتااالای ماماکان و ماحاقا

عماده در تبیین وقوع معااد روا بی اااتری

میشود .دیجیتالیستها برای تبیین جسمانی

دارد :دیاادگاااههااای بااارگااراری ذهان، 3

از معااد ،به هوش مصااانوعی یا فنااوریهای
دیجیتااال تمسااااک کرده ( Moravec,
 ) 1988, 122 -124و جهاان را باه نحو
محاسباتی تفسیر میکنند.
 .1تراب ریت ( )transhumanismیک جنب

فکری با

متمایز از مراهب دیگر بوده و لرا آن را دین دیجیتال

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

( )Digital religionمیخوانند.

فیزیکی ،ذهنی یا روانشناختی باال برده و محدودیتهای

 .3بارگراری ذهن ( )Mind Uploadingمدعی است

بنیادین انسان را از بین میبرد تا انسانی ارتقاءیافته نسبت به انسان

که جاودانگی دیجیتال ،شامل انتقال ذهن از بدنهای اصلی

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

زمینی به بدنهای مصنوعی برتر است (Kurzweil,

از این فناوریهای رخ میدهد را بررسی میکند.

).2005, 199-201

 .2برخی معتقدند هرچند االهیات دیجیتال یک دستگاه
کالمی دربردارندۀ آموزههای مسیحی است ،اما سیستمی
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رساتاخیز باساتانشاناسای ، 1رساتاخیز فراگیر

2

 ،ارتقاء افراد زمینی.3
دیادگااه نقطاۀ امگاا ،جزء رساااتااخیز
باستانشناسی بوده و تقریر آن چنین است:
 )1در آینده ،امکان ساخت یک رایانۀ
قدرتمند وجود دارد.

 )5انتقال اطالعات ذهن از بدن اصلی به
بدن مصنوعی ،نوعی معاد است.
ناتایاجااه :در آیانااده ،قایااام ماردگااان
امکانپریر است.
انتخاااب نظری اۀ نقط اۀ امگااا از میااان
دیادگااههاای متنوع دیجیتاالی 4در اینجاا باه

 )2اطالعات ذهن هر بدن خاکی پس از

دو دلیل اسااات؛ اوّل آنکه ،تیپلر ساااعی در

مرن به گونهای رمزگراری شده در

تاطابایا آماوزههااای االهایاااتای بااا مافاااهایام

جهان باقی میماند.

دیجیتاالی داشاااتاه و در آثاارش پیاامادهاای

 )3رایانۀ قدرتمند توانایی استخرا

االهیااتی این مبااحا

را بررسااای میکناد

اطالعات ذهن هر بدنی – چه در

( ، )Tipler, 1994, 153&183وی در

گرشته ،چه در حال -را دارد و آن

کاتاااب فایازیااک جاااوداناگای ،االهایااات را

اطالعات را به بدن مصنوعی منتقل

شااخهای از فیزیک و کیهانشاناسای دانساته

میکند.

اساااات( .)Ibid, 328از ساااوی دیاگار،

 )4اگر اطالعات ذهن استخرا شده از

دیدگاه وی نسبت به دیگر دیدگاهها ،بی تر

بدن اصلی به بدن مصنوعی منتقل شود،

مورد توجاه بوده و طرفادارانی را باا خود

بدن مصنوعی همان شخص اصلی

همراه کرده اسااات( Deutsch, 1997,

خواهد بود.

.)355

5

 .1رستاخیز باستانشناسی ( Archaeological

 .3ارتقاء افراد زمینی ( The Promotion of Earthly

 )Resurrectionمدعی است با استفاده از شواهد

 )Personsمدعی است افراد در این جهان به عالمی با سطح

باستانشناسی دربارۀ مردگان میتوان آنها را در

باالتر ارتقاء مییابند).(Leslie, 2007, 61-65

شبیهسازیهای رایانهای دوباره احیا کرد (Moravec,

 .4برای آشنایی با دیدگاههای دیجیتالی ر.ک:

).1988, 122 -124

.Steinhart, 2012 , 133 – 152

 .2رستاخیز فراگیر () Brute Force Resurrection

 .5دیتز هرچند ایدۀ امگای تیپلر را تأیید میکند اما

مدعی است ،رایانههای هوشمند قوی میتوانند هر جهان

با دیدگاههای کالمی تیپلر مخالف است.

ممکنی را شبیهسازی کنند .این دیدگاه اعم از دیدگاه قبل
است).(Tipler, 1995, 220- 225
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نظریۀ نقطۀ امگا با نگاهی دیجیتالی به انسان

حالتهای شاااناختی را داراسااات .رویکرد

و بر پایۀ تفسیرهایی خاص از مفاهیم بنیادین

دیگر ،به رویکرد هوش مصاانوعی ضااعیف

فیزیک جدید -مانند فیزیک کوانتومی

شااهرت دارد .این دیدگاه ،صاارف داشااتن

( ،)Quantum physicنسبیت عام

کارکردهایی م ااابه با برخی توانمندیهای

( ،)General relativityفیزیک زمان–

انسانی را هوش مصنوعی میداند.

و اصل آنتروپیک ( The Anthropic

بر اساااااس رویکرد رفتااارگرایااانااه،

 )Principleبه اثبات خدا ،حقیقت انسان

میتوان سایساتم هوشامندی شابیهساازی کرد

و معاد میپردازد ( See, Tipler,

کاه برخی جنباههاای رفتااری انساااان را دارا

 .)2003البته مجال طرح همۀ مؤلفههای

باشاااد .بر اسااااس رویکرد کارکردگرایانه،

این نظریه ممکن نبوده و تمرکز این نوشتار

مانعی برای ساااخت ساایسااتمهای هوشاامند

بر مؤلفههای اصلی و مرتب با معاد جسمانی

ریرانسااااانی کااه دارای برخی جنبااههااای

است.

توانایی ذهن انساان باشاد ،وجود ندارد؛ زیرا

اتاال ( Digital
ای
اج
اا شاااا ای دی
 .2انسا
) Anthropology

نخسااتین بار در سااال  1960میالدی ،رابطۀ
ذهن و مغز به رابطۀ نرمافزار و سااختافزار
ت ابیه شاد( .)Putnam, 1999,74از آن
زماان ،نظریاهای جادیاد در خصاااوص رابطاۀ
ذهن و بدن با عنوان هوش مصنوعی شهرت
یااافاات .در تاعاریاف هاوش مصاااناوعای دو
رویاکارد وجاود دارد .بانااابار رویاکارد قاوی،
امکاان ساااااخات رایااناهای باا توانااییهاا و
قاابلیاتهاای ذهن انسااااان -ماانناد آگااهی،
درک ،تحلیال زباانی ،عواطف و نظاایر آن-
وجود دارد .بر اسااااس این دیادگااه ،رایااناه
تواناایی تولیاد شااانااخات و علات ایجااد

هاار دو ،کااارکااردی مااحاااساااااباااتاای
دارند(.)Velmans,2000, 74
تیپلر باه انسااااان باه عنوان یاک ماادۀ
کامالً جساامانی و یک ماشااین بیوشاایمیایی
نگااه میکناد .در این نگااه ،انساااان باهطور
کامل و جامع توسا قوانین شاناختهشاده در
فیزیک ،قابل توصااایف اسااات( Tipler,
 .)1994, 1ماالک وی بارای ت اااخایاص
«حیاات» ،تواناایی در محااساااباه و پردازش
اطالعات اساات .از نظر او« ،موجود عبارت
اساااات از هار وجاودی کااه اطاالعااات را
رمزگاراری کناد (باه معناای فیزیکی کلماه)،
اطالعاتی که توساا انتخاب طبیعی ذخیره
میشاااود .باه این ترتیاب "حیاات" نوعی
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پردازش اطالعات است»(.)Ibid, 124
این نگااه باا دیادگااه کاارکردگرایااناه
مطاب است .ولمنز استدالل میکند:
الااف) اعاامااال ذهااناای چاایاازی جااز
محاسبات نیستند.
ب) رایااانااه ،محاااسااابااات را انجااام
میدهد(حتی راحتتر از انسان).
در نااتاایااجااه ،رایااانااه ناایااز ذهاان
دارد(.)Velmans,2000, 74
از نگاااه تیپلر ،هر چیزی کااه بتوانااد

ذهن انساان چیزی جز یک نرمافزار پیچیدۀ
قابل اجرا بر روی یک دستگاه محاسباتی -
به نام مغز -نیسااات( .)Ibid, 124هرچند
شااکل انسااان و رایانه فرق میکند ،امّا الگو
(کادگاراری) در آنهاا یکی اساااات .تنهاا
تفااوت انسااااان در پردازش اطالعاات این
اسات که پردازش انساان برخالف ماشاینها،
سارد و ساخت نیسات؛ بلکه پردازشای گرم و
انساانی اسات(لرت میبرد ،دوسات دارد و
.)Ibid, 126-127()...

1

اطالعاات را کادگاراری و پردازش کناد،

باه اعتقااد تیپلر ،فیزیاک تواناایی اثباات

یاک موجود زناده(صاااااحاب حیاات) باه

جااودانگی حیاات را دارد .تقریر اساااتادالل

حساااااب میآیاد؛ از اینرو از نگااه وی،

تیپلر دربارۀ جاودانگی حیات چنین است:

ماشاینها – بهخصاوص رایانهها -موجودات

الاف) اگار قاوانایان فایازیااک ،پاردازش

زنده هسااتند؛ زیرا اساااساااً از نظر فیزیکی،

اطالعاات در محلی را ثاابات کناد ،در آنجاا

هیچ تفاااوتی میااان پردازش اطالعاات بین

حیات وجود خواهد داشت.

انسااان و ماشااین وجود ندارد .فق در یکی

ب) از ناظار فایازیااک ،جاهااان رو بااه

مغز ،پردازشاااگر اطالعااات اساااات و در

تکامل اسات و پردازش اطالعات در جهان

دیگری ،رایانه(.)Ibid, 227–228

کنونی ثابت و در آینده قابل اثبات است.

البتاه تیپلر مااشاااینهاا را «شاااخص»
نامایدانااد()Ibid, 125؛ بالاکااه در ناظار او

نتیجاه :حیاات در آیناده وجود خواهاد
داشت(جاودانگی حیات)(.)Ibid

«شااخص» بهعنوان یک نوع برنامۀ رایانهای

باا توجاه باه آنچاه گارشااات ،مالک

خااص و پیچیاده اسااات .باه عباارت دیگر،

اینهماانی ،آگااهی و اطالعاات شاااخص

 .1به اعتقاد وی ،این برداشت تقلیلگرایانه از

میدهد؛ یعنی روح ،بدنی را که با آن متحد است،

موجودات زنده ،م ابه مفهوم کالمی «روح»

آگاه میکند(.)Tipler, 1994, 124 – 128

آکویناس است که «شکل فعالیت بدن» را ن ان
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در فضااااای

داشاااتن اداماه حیاات ،گولادیالکسهاای

کوانتاومی باااقی مااانااده و هیاچگاااه نااابود

فراوانی دارد .نااحیاۀ دیگری کاه محققاان بر

نمیشود و تا ابد ماندگار است.

آن تاااکیااد دارنااد ،نساااباات حجم اجرام

نگاه انساااانشاااناساااانۀ تیپلر ،متأثر از

آسااامانی با یکدیگر اسااات؛ اگر حجم ماه

دیدگاه وی در اصاال آنتروپیک اساات .از

نسااابت به زمین کوچکتر از وضاااع فعلی

اینرو تبیین و ارزیابی این اصل در شناخت

بود ،بروز تغییرات شاااادیاد آبوهوایی باه

نظریۀ نقطۀ امگا ضروری است.

مرور امکاان حیاات را از بین میبرد و اگر

 .3اصل آنتروپیک ()Anthropic Principle

باه عقیاادۀ فیزیاکداناان ،زمین در نااحیاۀ
گولادیالکس (تنهاا نااحیاهای کاه آب در آن
قاابلیات ماایع بودن داشاااتاه و باه ایجااد مواد
شاایمیایی الزم برای حیات کمک میکند)
از خورشاید قرار دارد .اگر زمین فق کمی
دورتر از خورشااایاد بود -ماانناد مری  -باه
صاااورت صاااحرایی منجماد و اگر کمی
نزدیکتر به خورشااید بود -همانند زهره -به
کورهای سااوزان تبدیل میشااد که زندگی
در آن ریرممکن بود .البتاه این تنهاا نااحیاۀ
گولاادیالکس نیساااات؛ بلکااه زمین برای

حجم ماااه بزرنتر بود ،زمین را از ماادار
اصااالایاش خااار میکرد و بااه نااابودی
میک ااند .با این تفاسایر میتوان ادعا کرد،
اصاااال «آنتروپیااک» بااا توجااه بااه ناااحیااۀ
گولدیالکس پیریزی شده است.
آنتروپیااک( )Anthropicبرگرفتااه
از لغت یونانی «( »Anthroposانسااان)،
باه معناای انساااانی اسااات .این اصااال در
اصاااطاالح ،خالا چانایان جاهااانای بااا تامااام
ثااباتهاا 1و قوانین خااص آن را مبتنی بر
خلقت انسااان میداند 2.بهعبارت سااادهتر،
جهان دقیقاً برای زندگی انساان سااخته شاده
است.

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

موجود در جهاان ماا ،امکاانپاریر ن اااود .پس وجود

الکترومغناااطیس ،ثاااباات گران ااای ،ثاااباات نیروی

حیات بر روی زمین ،ن ااان از نظم دقیقی اساات که

هساتهای قوی و نیروی هساتهای ضاعیف .اندی امندان

نیازمند ناظری هوشمند است.

فیزیک معتقدند این چهار ثابت از یکدیگر مسااتقل

 .2برای آشنایی با سیر شکلگیری و اشتباههای

و هر یک ،عدد بساایار دقیقی را به خود اختصاااص

صورتگرفته در این اصطالح رک:

دادهاند که همی اه ثابت اسات .بنابراین ،تغییر در هر

Bostrom, Nick. (2002). Anthropic
Bias,P.44.

یک از این ثوابت موجب میشاود که حیات کربنی
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براندون کارتر نخساتین کسای بود که

به این شاااکل ببیند .جهان اینگونه اسااات،

به

چاون انسااااان وجاود دارد ،قاوانایان جاهااان

کار برد .هدف او از طرح این اصال ،مقابله

اینگونه هسااتند ،چون قرار بر خل انسااان

واژۀ آنتروپیک را در معنای مصاطلح

با دیدگاه بیامتیازی انسااان در کیهان بود.

1

به عقیدۀ وی هرچند جایگاه انسان ،مرکزی

بوده است.

2

کاارتر دو تقریر حاداقلی و حاداکثری

نبااشاااد امّاا همچناان از جهااتی ممتااز و برتر

از این اصل ارائه داد:

اساااات( .)Carter, 1974, 290او در

تقریر حداقلی ( Anthropic Principle
« :)Weakجایگاه ما در جهان ضرورت ًا دارای
امتیازی ویژه است ،بهصورتی که با وجود انسان به-
عنوان ناظر[مشاهدهکننده] سازگار است»( Ibid,
.)127

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

به عبارتی ،اینکه انساااان (ناظر) جهان
را «به این صاورت» م اهده میکند به سبب
«انسان بودن» اوست و اگر جهان به صورت
دیگری میبود« ،انسااانی نبود» که جهان را

به اعتقاد براندون کارتر ،اگر شاارای
زندگی در جهان فراهم نبود ،اکنون انسااان
اینجا نبود که بتواند آن را م اااهده کند و
مورد تفکر و بررسی قرار دهد.

 .1انادی اااۀ مسااایحی ،انساااان را محور و اشااارف

از اینرو هیچ نقطهای از ساااراسااار کیهان را برتر از

مخلوقاات میدانسااات؛ تماام هساااتی باه دور محال

نقاا دیگر قلماداد نمیکردناد .در مقاابال ،دساااتاهای

قرار(زمین) انساااان در گردش بود .اماا باا ظهور ایادۀ

فهام جهااان را باادون امتایااازبخ ااای بااه موجودی

خورشاایدمرکزی کوپرنیک ،اندی ااۀ مرکززدایی از

هوشامند ،کامل ندانساته و نق

انساان را همچنان با

انساااان آرااز و باا طرح تئوری مکاانیاک نیوتن ،این

اهمیت تلقی میکردند.

مرکززدایی شااادت یاافات و در اداماه ،نظریاۀ تکاامال

. 2هاوکینگ در تمثیلی میگوید :همانطورکه تئاتر

داروین مُهر پاایاانی بود بر این مرکززدایی؛ باهطوری

برای تماشاگران برپا میشود ،خال  ،تمام خلقت را

کاه ایادۀ زمینمرکزی و جاایگااه ممتااز انسااااان در

برای فهم و تماشای ما خل کرد .ما توانایی درک

کائنات به افساانهها پیوسات .با شاروع قرن بیساتم ،دو

این جهان را داریم .همانطور که با رفتن آخرین

دیدگاه هسااتیشااناسااانه مطرح شااد؛ دسااتهای از

تماشاگر ،گروه کل صحنه را از بین میبرد -چون

اندی امندان به اصال بیجهتی کیهان ( Ubiquity

م اهدهکنندهای نیست که بازی را ببیند -وجود

 )Cosmological Principleقائل بودند و فهم

جهان بدون وجود «ناظر متفکر» نیز معنا ندارد.

جهان را مبتنی بر فرض مرکزیت انسان نمیدانستند؛
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تقریر حداکثری (:)Principle Strong Anthropic
«جهان (و پارامترهای وابسته به آن) باید طوری باشد
تا در برخی مراحل ،ناظرانی [مشاهدهکنندگانی] در
آن ،امکان حضور داشته باشند».)Ibid, 129(.

قوانین فیزیکی و شیمیایی دارد که [این قوانین] آنرا
به این شکل درآورده نه به شکلی دیگر؟ روشن است
که فرصت چنین بازجویی را خود قوانین درخت به
سیب بخشیدهاند( (Barrow & Tipler,
.1986, 10

کارتر  -مانند اصال کوپرنیک– اعتقادی به

تیپلر اشاااکاال تقریر کاارتر را معلول

باه نظر میرسااااد ،تقریر حاداکثری
برتری جایگاه انساااان در زمین ندارد؛ بلکه
بر اساااس این تقریر ،اگر انسااان در جهانی
زنادگی میکناد -کاه قاابلیات وجود در آن
را یاافتاه -باه این دلیال اساااات کاه فق
جهااانهااایی امکااان وجود مییااابنااد کااه
توانایی حمایت از زندگی انسااان را داشااته
باشند.
تعریف کاارتر از اصااال آنتروپیاک به
ایانهامااانگاویای ( )Tautologicalماتاهام
اساااات 1.وی وجود این جهاان را باهخااطر
انسااان ( ناظر) دانساات و دلیل آن را وجود
انساان در جهان عنوان کرد .به عبارتی دلیل
وی همان مدعای

اساات؛ مدعا :چرا زمین

تحقی ناپریری آن دانساات؛ از اینرو تیپلر
به همراه کیهانشااناساای به نام بارو به ارائۀ
تقریری تحقی پاریر از آن پرداخات .آناان

در اصااال انساااانمحوری کیهاانشااانااختی
( The Anthropic Cosmological
 )Principleدو تااقااریاار حااداقاالاای و
حداکثری بیان کردند:
تقریر حداقلی :مقادیر مشاهدهشدۀ ک ّمیتهای
فیزیکی و کیهانشناسی به اندازۀ مساوی محتمل
نیستند ،بلکه این مقادیر به واسطۀ نیاز به محلی که
در آن حیات بر پایۀ کربن ،امکان تحول داشته و به
واسطۀ نیاز به جهانی با سن کافی ،...مقادیری به
خود میگیرند(.)Ibid, 15

تیپلر با قید «حیات بر پایۀ کربن» انحصار

برای زندگی انسااان مناسااب اساات؟ دلیل:

اصل به وجود انسان را به حیات مطل

چون انسااااان روی زمین زنادگی میکناد.

تسری داد.

تیپلر این اشکال را چنین توصیف کرد:
بیمعناست [بگوییم] آنچه وجود دارد ،به این دلیل
است که «میتواند وجود داشته باشد» ... .معنا ندارد
یک سیب از دیگر میوهها بپرسد :چرا درخت ،چنین
 .1برای مطالعۀ بی تر رک:

تقریر حداکثری :جهان باید دارای خصوصیاتی باشد
تا در مرحلهای از مراحل تاریخی خود ،پذیرای
«تکامل حیات» باشد(.)Ibid, 21

بناابر تقریر حاداقلی ،وجود حیاات باه
www.inters.org/anthropic-principle,
(Interdisciplinary Encyclopedia of
Religion and Science).
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مثابۀ واقعیتی است که در جهان محق شده

دیگری منتهی شد که آن را « اصل نهایی»

و قیدی اساات که هر نظریۀ کیهانشااناختی

نامید:

باایاد باا آن ساااازگاار بااشاااد و آنرا تبیین و

«در جهان باید پردازشگر هوشمندی 2به وجود آید

تضااامین کند .تقریر حداکثری بیانگر این

که یک بار به وجود میآید و دیگر از بین

قوانین ،ثابتها و پارامترهای وابساااته به آن

نمیرود»(.)Ibid, 22

طوری تنظیم شااده که به ضاارورت منتج به
وجود حیات – بهخصوص انسان– میشود.
در حقیقات ،وجود حیاات مساااتلزم تنظیم
دقی Fine Tuning

است1.

 .4نقطۀ اُمگا ()The Omega Point

اُمگاا در لغات ،آخرین حرف الفباای یوناانی
و به معنای پایان اسات .حضارت عیسای در

تقریر حاداقلی تیپلر ،بیشااابااهات باا

کتااب مقادس ،خود را سااااه باار باه ناام

دیدگاه کارتر نیسااات؛ امّا تقریر حداکثری

آلافااا(آراااز) و اماگااا(پااایااان) تاوصااایاف

وی که به «اصال نهایی آنتروپیک» معروف

میکند( Rev 1:8 , Rev 1:11, Rev

شاااد ،با تفااوتی آشاااکاار ،تکاامل حیاات را

 .)21:6, Rev 22:13ناقاط اۀ اماگااا در

باهعنوان یاک ماادۀ ضاااروری برای فیزیاک

اصاطالح ،یک اعتقاد هساتیشاناساانه دربارۀ

جهاان ماا در نظر گرفات ،طوری کاه بادون

سارانجام و تکامل جهان است که سرنوشت

آن کل واقعیت بیمعنا میشاود .تیپلر معتقد

همااه چیز در جهااان را منتهی بااه نقطااهای

اساات« ،تکامل حیات» باید ویژگی اصاالی

واحد میداند.

جهان در نظر گرفته شااود و وجود جهان را

این اصاااطالح را نخساااتین بااار ،پیر

به شاکلی که میشاناسایم ،توضایح دهد .اگر

تیلهارد دو شااردن ( Pierre Teilhard

جاهااان مااا مایازبااان هایاچ حایاااتای (بااه ویاژه

 )de Chardinک ااای

هوشااامندانه) نباشاااد ،جهان وجود نخواهد

کتاب پدیدۀ انسان « Phenomenon of

داشاات .تقریر اصاال حداکثری او به اصاال

 »manاسااتفاده کرد .تیلهارد ،نقطۀ امگا را

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

2. Intelligent information-processing
 .3یسوعی( ،)Jesuitفرقهایکاتولیک که به نام

یا قید م اهداتی است (در تقریر حداقلی) یا قید
توضیحی در مورد م اهدهای مهم (در تقریر
حداکثری).

یساااوعی 3در

انجمن عیسی شناخته میشود .این انجمن توس
الیوال تأسیس شد.
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م اابه لوگوس ( ) Logosمسایحی دانساته

تیپلر اصااطالح نقطۀ امگای تیلهارد را

کااه هاامااه چاایااز را بااه سااااماات خااود

تعمیم داد و سعی کرد تنها به کمک قوانین

مایک ااااانااد( .)Lane, 1996, 155او

فیزیکی ،سارنوشات نهایی جهان را توصایف

تکامل ارگانیسام را مساتلزم وجود سایساتم

کند( .)Tipler, 1986, 617-661تیپلر

عصااابی پیچیادهای میدانسااات کاه دارای

مدعی است مکانیک کوانتومی در صورتی

آگاهی باشد .تیلهارد کیهان را رو به تکامل

درسااات عمل میکند که یک نقطۀ زمان-

میدانسااات کاه باا تکاامال انساااان متوقف

فضاااایی ( 2 )Spacetimeشاااامال یاک

نمیشاااود بلکه زیسااات کرۀ زمین ،قبل از

موجود هوشامند را در آن در نظر بگیریم و

وجود انسااان در حال تکامل بوده و تکامل

این تنهاا در یاک جهاان بساااتاه ( closed

زمین را به انساااانیشااادن آن میدانسااات.

 )universeقابل فرض اسات ( Tipler,

تیلهاارد معتقاد بود ،موجودات تاکسااالولی

) .2003, 141-148توضااایح آن که ،بر

باه چنادسااالولی یاا حیواناات تبادیال شاااده و

اسااس م ااهدات اخترشاناساان که به قانون

برخی باه موجوداتی باا سااایساااتم عصااابی

هاابال ( )Hubble's lawمعروف اسااات،

پیچیده توساعه یافتهاند؛ برخی نیز توانایی به

هماۀ کهک اااانهاا در حاال دور شااادن از

دسات آوردن آگاهی را دارند .هنگامی که

کهک اااان راه شااایری هساااتناد و هر چاه

انساااان «خردمناد» 1در تکاامال زمین پادیاد

کهک اانی دورتر باشاد ،سارعت دور شادن

آماد ،این روناد اداماه یاافات تاا باه «جهاان-

آن هم بی اتر اسات .بنابراین فرض ،جهان با

آگاهی»( )noosphereبرساد و در نهایت

سااارعتی ثاابات (کاه در هماۀ زماانهاا ثاابات

هماۀ اشااایااء و تماام آگااهیهاا طی فرآینادی

اساااات) در حااال گساااترش و انبسااااا

در نقطاۀ امگاا متمرکز خواهاد شااااد و این

اساات(.)Riess, 1998, 1009-1038

پاایاان تااری کیهاانی در وحادت نهاایی باا

آنااان ،ایان قاااناون را ماادرکای بار وجاود

خداست(.)Tipler, 1994, 113

ماهبااناگ ( )Big Bangمیدانناد؛ چون بر

 .1بر اساس نظریۀ تکامل ،انسان خردمند ( Homo

محی یکپارچه با دستگاه مختصاتی واحد است.

 )sapiensنوع تکاملیافتۀ انسان راستقامت است.

برای این کار به سه بُعد مکانی معمول

 .2طرح کلی در فضا-زمان( ،)Spacetimeادرام

(طول ،عرض ،ارتفاع) و یک بُعد زمان نیاز است.

فضا و زمان با یکدیگر است که نتیجۀ آن ،ایجاد یک

124

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 27پاییز و زمستان 1400

اسااس این فرض (کهک اانها در حال دور

تیپلر باا تکیاه بر «اصااال نهاایی آنتروپیاک» و

شاادن از یکدیگر هسااتند) همۀ آنها باید

«ناقاط اۀ اماگااا» بااه تابایایان ماعاااد جسااامااانای

حرکت خود را از یک نقطه شاااروع کرده

میپردازد .وی پس از اثبااات جاااودانگای

بااشاااناد( .)Coles, 2001, 202البتاه در

حیات ،با اساتفاده از اصال نهایی آنتروپیک

اینجا دو دیدگاه مطرح اساات؛ برخی قائل

و نظری اۀ نقط اۀ امگااا ،بااه اثبااات خاادایی

به گساترش و انبساا دائمی جهان هساتند و

شااخصاای ،با صاافات متعالی پرداخت که

از اینرو جهااان را نااامحاادود و الیتناااهی

توانایی رستاخیز عمومی را دارد( Tipler,

فارض مایکانانااد .در ماقاااباال ،بارخای ایان

 .)1989, 217–253از دیاادگاااه تایاپالار،

گساااترش را محدود دانساااته و معتقدند از

نظریاۀ امگاا عباارت اسااات از «یاک تئوری

یاک زماانی ،جهاان باه سااامات انقبااض و

فیزیکی قابل آزمای

برای خدایی حاضار،

جمعشاااادن رفتاه و وقتی باه نقطاۀ بحرانی

عاالم و قاادر مطل کاه روزی در آینادهای

برسد یک مهرمپ ( )Big Crunchاتفاق

بسااایاار دور ،هر یاک از ماا را دوبااره زناده

میافتاد و جهاان در خود فرو میریزد کاه

میکناد تاا برای همی اااه در آنجاا زنادگی

1

کانایام»( .)Tipler, 1994, 1تایاپالار در

نظریاۀ اوّل باه نظریاۀ جهاان بااز ( open

کتاب اصال انساان محوری کیهان شاناختی،

 )universeو نظریاۀ دوّم باه جهاان بساااتاه

مساائلۀ تنظیم دقی و نق

اصاالی حیات در

معروف است.

جهاان را تبیین و باا ارائاۀ -اصاااال نهاایی

احتمااالً منجر باه ماهباانگی دیگر میشاااود.

تیپلر بر اسااااس نظریاۀ جهاان بساااتاه،

آنتروپیک -مدعی شاااد ،حیات هوشااامند

معتقاد اسااات جهاان و هماۀ مواد موجود در

وقتی که در جهان پدیدار شااود ،کل جهان

آن ،باه سااامات یاک نقطاۀ واحاد کاه آن را

را پر خواهااد کرد و برای همی ااااه باااقی

امگا مینامد ،در حال حرکت است.

خواهد ماند .او در کتاب فیزیک جاودانگی

 .5معاد جسمانی و نقطۀ امگا

با همین فرض ،ساااعی در اثباات جاودانگی

 .1مهرمپ یا مهشکست در مقابل مهبانگ است.

وقتی اتفاق میافتد که تمام هستی به سمت یک نقطه

مهبانگ یا انفجار بزرن که نقطۀ شروع جهان فرض

جمع شود و با ف ردهشدن در هم فرو میریزد ،سپس

شده ،این ایده را بیان میکند که جهان از یک

مهبانگ دیگر اتفاق افتاده و این دور ادامه مییابد.

انفجار بزرن پدید آمده است؛ در مقابل ،مهرمپ
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جاهااان مااا مایازبااان هایاچ حایاااتای –بااهویاژه

دارد.
تیپلر مدعی اساات که تبیین او از معاد

هوشااامناد -نبااشاااد ،جهاانی وجود نخواهد

بهطور کامل ،فیزیکی اسااات؛ زیرا انساااان،

داشات .بر اسااس تقریر حداکثری ،قوانین و

موجودی صاارفاً جساامانی اساات که بهطور

ثوابت جهان طوری دقی تنظیم شادهاند که

کاامال و جاامع توسااا قوانین فیزیاک قاابال

به گونهای ضاروری منتج به وجود حیات –

توصیف است( .)Ibidاو مالک «حیات» را

به خصوص انسان– گردند.

توانااایی محاااسااابااه و پردازش اطالعااات

بر اسااس ایدۀ نقطۀ امگا ،جهان و –به

دانساات()Ibid, 124؛ از اینرو هر چیزی

تَبَع -اطالعااات موجود در آن ،همگی باه

کاه تواناایی پردازش اطالعاات(کادگاراری)

ساامت یک نقطۀ زمانی-مکانی در حرکت

را داشاااتاه بااشاااد ،موجود زناده(صااااحاب

هساااتنااد .بنااابراین در نقط اۀ امگااا ،تمااام

حیاات) باه حسااااب میآیاد(Ibid, 224-

اطالعاات تااری ب اااری – از جملاه تماام

 .)228تیپلر دیادگااه خود درباارۀ «روح» را

اطالعاات زنادگی هماۀ انسااااانهاا -برای

نگااهی تقلیالگرایااناه از نگااه آکوینااس باه

تجزیه و تحلیل در دسترس خواهد بود.

«روح» دانسات( )Ibid, 124-128و ذهن

بر اسااااس «اصااال نهایی آنتروپیک»،

انساااان را چیزی جز یاک نرمافزار پیچیادۀ

پردازشاااگری هوشااامناد و ابادی باه وجود

قابل اجرا بر روی یک دستگاه محاسباتی -

میآیاد .یاک ذهن (پردازشاااگر) حااضااار،

به نام مغز – ندانست(.)Ibid, 124

عاالم و قاادر مطل کاه از آن باه نقطاۀ امگاا

قوانین فیزیاک ،جااودانگی حیاات را

تعبیر میشااود که با خدای ساانت یهودی-

ثابت کرد و «تکامل حیات» ویژگی اصاالی

مساایحی سااازگار اساات 1و با احاطهای که

جهان در نظر گرفته شااد ،تا وجود جهان به

دارد ،میتواناد هماه موجوداتی را کاه در

شاکل کنونی قابل توضایح باشاد؛ زیرا اگر

گرشاته زندگی کردهاند زنده کند 2.به این

1 . "I am Alpha and Omega" in
Bible ( Rev 1:8 , Rev 1:11, Rev 21:6,
)Rev 22:13.
 .2هنگام رسیدن به نقطۀ امگا ،زندگی نهتنها در یک

ماده را به دست خواهد گرفت .حیات در همۀ مناط
مقدار نامحدودی از اطالعات –از جمله همۀ دان -

جهان واحد بلکه در همۀ جهانهایی که وجود آن از

هایی که از نظر منطقی امکان شناخت آنها وجود

نظر منطقی امکانپریر باشد ،نیرو گرفته و کنترل همۀ

دارد -را ذخیره خواهد کرد؛ این پایان است.

فضایی در تمام جهانهای ممکن ،گسترش یافته و
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ترتیب نقطۀ امگا ،نوعی دساااتگاه تورینگ

امگا را دارد( .)Ibid, 158نقطۀ امگا ،عالم

جااااهاااااناااای ( quantum Turing

مطل اساااات و در جهااان فیزیکی باه هر

 )machineاسات که قادر به شابیهساازی

چیزی کاه امکاان شااانااختن

بااشاااد ،علم

سااایر دسااتگاههای قابل محاساابه -از جمله

دارد( .)Ibid, 154بانااابارایان مایتاوانااد

مغز انسااان– اساات( Tipler,1994.249

زندگی اصالی فرد را تقلید کند .یک تقلید

 .)– 250این پردازشاگر کیهانی با اساتفاده

بادون نقص و کاامال؛ البتاه فرآیناد تقلیاد در

از اطالعاات کاامال و جاامعی کاه در نقطاۀ

یاک محی فیزیکی جادیاد رخ میدهاد.

امگا وجود دارد  ،اقدام به یک شابیهساازی

بنابراین المثنی(فرد تقلید شااده) یک شاایء

کاامال و دقی از زنادگی گارشاااتاۀ افراد

نرمافزاری در نقطۀ امگا(پایان جهان) اسات.

میکند .این شااابیهساااازی به سااابب وجود

بر این اسااس ،فرآیند فیزیکی از معاد فردی

اطالعاات کاامال و دقی و همچنین باهخااطر

و تقلید شااخص توساا رایانه در آیندهای

ویژگیهای منحصاار به فرد پردازشااگر ،به

بسیار دور خواهد بود(.)Ibid, 219-220

قدری کامل و دقی اساات که عین موجود

تیپلر در خصاوص علت معاد و چرایی

ساب را تقلید( )Emulateمیکند.
به عبارت دیگر ،چون ساااختار جهان
ما ،بسااته اساات و ساایر جهان به یک نقطه
(نقطۀ امگا) منتهی و ف ارده میشاود و تمام
اطالعات در آن نقطه قابل دساترسای اسات،
یک رایانۀ کیهانی(پردازشاااگر هوشااامند)
ظهور میکند .این رایانۀ کیهانی همان نقطۀ
امگاا (یاا هماان خادا) اسااات .درواقع ،نقطاۀ

شاابیهسااازی گرشااتگان توسا پردازشااگر
کیهانی در نقطۀ امگا مینویسد:
از آنجا که اشتیاق به دانش همیشه وجود دارد ،حتم ًا
زندگی و حیاتی که در فضای کوانتومی باقی مانده،
مورد جستجو قرار میگیرد و فهم آن بهطور قطع نیاز
به تحلیلی از گذشته دارد .از اینرو چنین شبیهسازی-
ای الزم است .بنابراین رستاخیز مردگان در پایان
جهان( )Eschatonاجتنابناپذیر است( Ibid,
.)220

امگاا یاک نوع برنااماۀ توریناگ جهاانی باا

تیپلر باه اینهماانی عاددی نیز توجاه

بااایناااهاااایااات حاااافاااظاااه اساااااات

داشاااته و برای اینکه متهم به تکثیر ن اااود،

()Tipler,1994.249 – 250کااااه

انتقاال آگااهی و اطالعاات انساااان باه یاک

تواناایی تجزیاه و تحلیال تماام اطالعاات -

رساااااناۀ دیجیتاال را موجاب تولیاد خودی

مربو باه تااری ب اااری– متمرکز در نقطاۀ

متفاوت از اصاال نمیدانساات و مینویسااد:
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بر نظریۀ نقطۀ امگا:

بگویند –واقعاً -داخل یک رایانه هسااتند و

 -1قوانین و ثوابات جهاان باهگوناهای

صارفاً شابیهساازی شادهاند و واقعی نیساتند»(

ضااااروری ،ماناتاج بااه وجاود حایااات –

 .)Ibid, 124 - 128وی باارای اثاابااات

ب اهخصاااوص انسااااان– مایشاااود(.تاقاریار

اینهمانی فرد تقلیدشاااده با فرد سااااب  ،از

حداکثری)

اصال «این همانی تمییزناپریر» 1الیب نیتس

 -2طابا قاوانایان فایازیااک ،اطاالعااات

اساااتفااده میکناد .بر اسااااس این اصااال،

باقی میماند.

اشااخاصاای که به هیچوجه قابل ت ااخیص
نیساتند ،باید یکساان باشاند .از نظر فیزیک،
شااابیاهسااااازی(تقلیاد) کاه باه انادازۀ کاافی
پیچیاده بااشاااد امکاانپاریر اسااات؛ بناابراین

وآگاهی انسان پس از مرگ

 -3هماۀ اطالعاات تااری ب اااری در
نقطۀ امگا قابل دسترس است(.نقطۀ امگا)
 -4ساایر تکامل حیات ،منتج به وجود
پردازشگری کامل میشود(.اصل نهایی)

زندگی ما ،بعد از رسااتاخیز بساایار شاابیه به

نتیجه ::پردازشاااگر باا اساااتفااده از

زنادگی ماا در این دنیاا خواهاد بود ،حتی باا

اطالعات در نقطۀ امگا ،انسان را شبیهسازی

هماان عزیزانی کاه در گارشاااتاه از دسااات

میکند(.معاد)

دادهایم؛ چون تقلیاد باایاد باهطوری دقی و
کامل باشاد تا هیچ تفاوتی بین اصال و تقلید
نباشد(.)Ibid, 207–210
تقریر اساتداللی معاد جسامانی با تکیه

 .6ارزیابی

در جوامع اساااالمی ،براهین و ادلاۀ فراوانی
برای اثباات روح و تجرد آن بیاان شاااده و
انادی ااامنادان اساااالمی ،تبیینهاایی از معااد

 .1الیبنیتس برای اصل اینهمانی (principle of

الف و ب م ترک باشند ،در آن صورت آن دو اینهمان

)identityاهمیت بسیار قائل بود؛ این اصل بیان میکند ،اگر

هستند ،اصل اینهمانی تمیزناپریرها (principle of the

الف و ب اینهمان هستند ،پس همۀ اوصاف آنها م ترک

) identity of indiscerniblesنامیده است .اصل

ال ارسطو آن را صورتبندی کرده
است .این اصل که قب ً

اینهمانی با تقریر الیبنیتس را قانون الیبنیتس

است ،همانگونه که الیبنیتس ن ان داد ،برای زمینههای

)(Leibniz’s lawمیگویند؛ این اصل چنین است :اگر

مفهومی ) (intentional contextsمعتبر نیست؛ به همین

الف و ب یک فرد باشند در این صورت هر آنچه دربارۀ

سبب آنرا اصل مصداقیت( (principle of

الف صادق باشد دربارۀ ب نیز صادق است و برعکس.

 extensionalityنامیدند .الیبنیتس صورتبندی
عکس مستوی این اصل را که میگوید ،اگر همۀ اوصاف
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جسااامانی-روحانی ارائه کردهاند؛ اما چون

.)239-240

فضااای بح اسااالمی با مساایحی متفاوت

مالحظۀ دوم« :اصل نهایی آنتروپیک»

اسات ،در چارچوب فضاای مسایحی ،آراء

علمی نیست؛ زیرا با شواهد تجربی ،چگونه

تیپلر ارزیابی میشود.

میتوان از راایتمنادی صاااحبات کرد ،در

 .1-6ارزیابی مبانی نقطۀ امگای تیپلر

مالحظاۀ نخسااات :پدید آمدن پردازشاااگر
هوشااامنااد در نقط اۀ امگااا مبتنی بر وقوع
تکینگی فنااوری اساااات .نظریاهای کاه باا
چاال هاای فراوان و مخاالفاان جادی روبرو
است.
سااخت رایانهای با هوش مصانوعی به
معناای داشاااتن هوش یاا داشاااتن انگیزه و
اساتقالل نیسات و در نهایت ،انساان اسات که
آنها را به این شاکل طراحی و برنامهریزی
میکناد()Searle, 2014, 54؛ بناابراین
هوش مصاانوعی در عملکردش همی ااه از
انسااان عقبتر و وابسااته به انسااان اساات.

بارخای در تابایایان پااارادوکاس فاناااوری
« »technology paradoxگفتاهاناد:
«قاباال از وقاوع تاکایاناگای فاناااوری ،بای اااتار
کسابوکارهای اقتصاادی ،اتوماتیکساازی
میشااود؛ این امر موجب بیکاری و کاه
تقاضاای مصارفکنندگان شاده و در نتیجه،
انگیزۀ سااارمایهگراری در فنااوریهایی که
دسااااتیاابی باه آن ،الزماۀ وقوع تکینگی
اساااات ،از بین میرود»( Ford, 2009,

حااالی کااه تیپلر ادعااای بررسااای فیزیکی
محض داشااات .از اینرو ،برخی مخاالفاان
اصااال نهاایی آنتروپیاک را «اصااال کاامالً
مضحک آنتروپیک» نامیدند ( Gardner,
.)1986, 22-25
مالحظاۀ ساااوم :نظریاۀ امگاا بر مبناای
نظریۀ «جهان بسااته» پیریزی شااد؛ زیرا در
یاک «جهاان بااز» کاه باهصاااورت دائمی در
حال گساترش اسات ،دیر یا زود ،اساتخرا
اطالعات از مناطقی از جهان که از اف دید
ماا دور میشاااود ،نااممکن میشاااود .این
ماناااطا کااه تاحاات عاناوان «افا رویااداد»
 Event horizonنامیده میشااوند ،برای
نظریۀ نقطۀ امگا مضار هستند؛ زیرا در نظریۀ
نقطاۀ امگاا تماام اطالعاات باایاد در یاک نقطاه
جمع شاود تا دساترسای به آن ممکن شاود.
بناابراین ،نظریاۀ نقطاۀ امگاا متکی باه نظریاۀ
جهان بسااته اساات .این درحالی اساات که
نظریۀ «جهان بسته» توس اختر فیزیکدانان
اماروزی رد شااااده و ماحاباوبایاتای ناادارد؛
چناانکاه تیپلر نیز در اثر بعادی خود ،یعنی
فایازیااک مسااایاحای از ایان دیاادگاااه روی
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برگرداند اما توضایحی دربارۀ اف رویداد و

ایجااد یاک ماهبااناگ دیگر ،دوبااره باه دورۀ

این عدم ناهماهنگی نداد.

ناادانی مطل برگ اااتاه و این سااایر اداماه

ماالحاظااۀ چاهااارم :طارفااداران ناظاری اۀ
«جهااان بساااتااه» بااهطور منطقی قااائاال بااه
مهبانگهای مکرر هسااتند؛ زیرا هر مهرمپ
منجر به یک مهبانگ میشااود .در حالیکه
تیپلر ،نقطاۀ امگاا را پاایاان جهاان میداناد و
تاأکیاد دارد بعاد از بحران بزرن ،ماهبااناگ
جادیادی رخ نخواهاد داد؛ چرا کاه در این
صاورت باید بپریرد که اطالعات و آگاهی
کاه او مادعی ابادیات آنهااساااات و حتی
خداوند به عنوان پردازشااگر کامل -که در
نقطاۀ او قادرت و علم مطل قرار دارد-
نااگهاان ناابود خواهاد شااااد .درواقع نظریاۀ
جهاان بساااتاه در تعاارض باا اصاااال نهاایی
آنتروپیک است.
هرچناد تیپلر در مورد ماهبااناگهاای
مکرر اظهار نظری نکرده اساات اما اگر آن
را باپااریارد بااا چااال ااای بازرنتار روبارو
میشاااود؛ زیرا الزماۀ ماهبااناگ مکرر ،قرار
گارفاتان زناادگای ماوجاودات در یااک دور
باطل اسات .موجودات بعد از یک مهبانگ
شاااروع باه تکاامال کرده و از دورۀ ناادانی
مطل به دورۀ انسااان خردمند و در ادامه در
نقطۀ امگا به آگاهی مطل میرساااند؛ امّا با
رسااایادن باه این نقطاه و باا وقوع ماهرماپ و

مییابد.
 .2-6ارزیابی تبیین معاد جسمانی تیپلر

مالحظۀ نخساات :دیدگاه تیپلر یک دیدگاه
الحادی اساات تا یک دیدگاه الهی .تیپلر یا
باه خادایی قاادر ،مطل و خیرخواه ایماان
دارد کاه بناابراین چنین خادایی معااد را بر
پاایاۀ ح  ،اقااماه میکناد؛ یاا باه خادایی ایماان
دارد کاه اکنون موجود نیسااات و در پاایاان
جهاان و در نقطاۀ امگاا شاااکال میگیرد کاه
این عین الحاد است.
مالحظاۀ دوم :برخالف ادعاای تیپلر بر
هماهنگی نظریه اش با آموزههای مسایحی-
یهودی ،خادای جهاان تیپلر در پاایاان جهاان
باه وجود میآیاد .درواقع صااافات قادیم و
ازلی بودن خاداوناد کاه مسااایحیاان باه آن
معتقادناد در این دیادگااه نفی میشاااود.
برخالف تأکید مساایحیت بر علم ،قدرت و
کمااال خااداونااد ،در نظری اۀ نقط اۀ امگااا،
خاداوناد در فرآینادی زماانی از نقص باه
کماال سااایر میکناد و در پاایاان جهاان باه
تکاامال نهاایی –حضاااور ،علم و قادرت-
میرسد.
مالحظاۀ ساااوم :تیپلر عالوه بر اینکاه
انساااان را تاا حاد زیاادی باه رایااناه تقلیال داد،
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خدا را هم به یک رایانۀ کیهانی فروکاست.
مالحظااۀ چهااارم :این نظریااه ،آموزۀ

اساات که وی بین شااخص و رایانه ،تفاوت
قائل شده است.

مساالّم برزخ در مساایحیت را توجیه نکرد؛

مالحظاۀ هفتم :تیپلر تفااوت انساااان و

چون در این دیادگااه ،خادا در آخر جهاان

رایااناه را پردازش سااارد و گرم قرار داد .باا

فق معاد را برگزار میکند.

نگاه کارکردگرایانه ،دربارۀ سااایساااتمهای

ماالحاظااۀ پاناجام :ماعاااد تاقالایاادی،

هوشااامنادی کاه تواناایی واکن

عااطفی و

شاابیهسااازی دقی فرد در همان شاارای و با

احسااسای دارند چه جوابی باید داد؟ موارد

همان پارامترهای دوران زندگیاش اساات.

انساانی که قدرت پردازش ذهنی را ندارند،

به این ترتیب اگر شاااخص مظلوم یا فقیر یا

چگونه باید تفسایر کرد؟ از نگاه تیپلر مورد

حتی شاخصای که به سابب م اکالت متعدد

اوّل(رایانه) را باید انسان فرض کرد و مورد

خودک اای کرده ،به همان صااورت قبلی و

دوّم(انسان) را باید رایانه فرض کرد.

در هماان شااارای باه زنادگی باازگردد و

مالحظۀ ه اتم :اگر مالک اینهمانی،

شاااخص ظاالم یاا ثروتمناد باه هماان شاااکال

آگااهی اسااات ،باا توجاه باه م ااااباه بودن و

ساب  ،پس حکمت رستاخیز و عدالت الهی

تقلیدی بودن شاخص دوّم ،چه وجهی برای

و حتی محبتی کاه مسااایحیاان بر آن تاأکیاد

اساتمرار و تداوم شاخص اوّل به دوّم وجود

ویژه دارند ،زیر سؤال میرود.

دارد که هر دو یک نفر هساتند؟ درواقع دو

مالحظۀ شا ام :تیپلر حقیقت انساان را
بااه موجودی مااادی کااه توانااایی پردازش

شاااخص باا آگااهی م ااااباه داریم ناه یاک
شخص.

اطااالعااات دارد ،فااروکاااساااات .مااالک

مالحظاۀ نهم :اگر رایااناهای در آیناده،

اینهمانی را آگاهیهای شاخص قرار داد و

اطالعاات یاک نفر را روی شاااخص دیگر

بارگراری آنها بر روی یک نسخۀ تقلیدی

بارگراری کند ،آیا آن دو یک نفر هستند؟

در پاایاان همین جهاان فیزیکی را معااد ناامیاد.

حاال اگر اطالعاات یاک نفر را روی چناد

در نگاه تیپلر عقاب و ثواب چگونه اساات؟

شاااخص باارگاراری کناد ،باایاد بپاریرم کاه

آیا پریرفتنی اسااات که اطالعات شاااخص

همۀ آنان یکی هستند؟
و

گنااهکاار بر روی رایااناه باارگاراری شاااود و

مالحظۀ دهم :تیپلر اشااتیاق به دان

ساپس آن سایساتم عقاب شاود .این در حالی

جساااتجو درباارۀ زنادگی را وجاه تضااامین
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شابیهساازی انساانهای گرشاته توسا رایانۀ

نتیجهگیری

کیهانی دانسات؛ پی فرض او این اسات که

االهیاات دیجیتاال باا باازتعریفهاایی تاازه از

برای تحلیل گرشاته ،حتماً باید شابیهساازی

انساان ،روح و حیات ،ساعی دارد پدیدههای

صااورت گیرد ،در حالی که از منظر روش

را از منظر علوم رایااناهای تبیین کناد .فراناک

علمی ،چنین چیزی ضروری نیست.

تیپلر ،انسااان ،شااخص و حیات را بر مبنای

ماالحاظااۀ یااازدهام :تایاپالار در اثابااات

هوش مصنوعی تعریف میکند .او انسان را

اینهمانی فرد شابیهساازیشاده یا فرد سااب

موجودی کامالً جساامانی میدانساات که با

مینویسااااد« :هیچ دلیلی وجود نادارد کاه

قوانین فیزیک قابل توصاایف اساات .از نظر

افراد تقلیادشاااده بگویناد واقعااً داخال یاک

او هارچایازی کااه قااابالایاات رمازگااراری

رایانه هساتند و صارفاً شابیهساازی شادهاند و

اطالعات را داشااته باشااد «موجود» اساات و

واقعی نیستند».

مالک حیااات در موجودات ،توانااایی در

این کالم نیز صااارفااً مادعاایی بادون

محاسابه و پردازش اطالعات اسات .تیپلر با

دلیل اسااات؛ همچنین اگر فرد تقلید شاااده

ارائاۀ دیادگااه نقطاۀ امگاا باه تبیین وجود خادا

نگوید یا نفهماد داخل یک رایانه اسااات به

و معاد جسمانی میپردازد.

ماعانااای ایانهامااانای عااددی نایساااات و
ن أتگرفته از جهل مرکب است.

برخالف ادعاای تیپلر بر سااااازگااری
نقطااۀ امگااا بااا آموزههااای مسااایحی ،این

ماالحاظااۀ دوازدهام :بانااابار اصاااال

دیادگااه ناهتنهاا در تبیین معااد جساااماانی باا

الیابنیتس ،تیپلر درباارۀ دو رایااناۀ سااااخات

اشااکاالت اساااساای روبرو اساات ،در تبیین

یک شااارکت که از نظر ظاهری شااابیه هم

وجود و صااافاات الهی نیز باا م اااکالت

هساتند و اطالعات یکی را به دیگری منتقل

متعاددی مواجاه اسااات .افزون بر این ،نقطاۀ

کردهاناد ،چاه پااساااخی دارد؟ آیاا این دو،

امگا بر پایههایی اساتوار اسات که آن مبانی

اینهمااانی دارنااد؟ بنااابراین پس از مرن

از تکیهگاهی محکم برخوردار نیستند.

جساامانی اگر خدا همان اتمها را بازسااازی

نظریاۀ تکینگی فنااوری کاه نقطاۀ امگاا

کند و ساپس اطالعات شاخص سااب را بر

بر آن تکیاه کرده اسااات ،دارای ابهاامهاا و

روی آن بارگراری کند باز هم این شخص،

اشاااکاالهاای متعاددی از جملاه پاارادوکس

همان شخص قبلی نیست.

فناوری اسات .اصال نهایی آنتروپیک که از
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عالوه بر اشااکالهای مخصااوص به مبانی

مباانی نظریاۀ تیپلر اساااات ،نظریاهای علمی
نیساات .ابطال دیدگاه «جهان بسااته» توس ا

نظریاۀ نقطاۀ امگاا ،اشااکاالهاای متعاددی بر تبیین

اندی اامندان به اثبات رساایده و تیپلر نیز در

معاد جساامانی نیز وارد اساات .نقطۀ امگا با فرض

آثار بعدی خود از این مبنا دساات برداشااته

وجود خادا در پاایاان جهاان ،دیادگااهی الحاادی

اسااات؛ اماا تغییر یاا توجیهی در نظریاۀ نقطاۀ

محسوب میشود که با صفات قدیم و ازلی بودن

امگا حاصل نکرده است.

خداوند ناسااازگار اساات .این دیدگاه توان اثبات
برزخ را نادارد و باا حکمات رسااتااخیز و عادالات
الهی سازگار نیست.

مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسنده ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله :این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.
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