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 ۴ فصل
 

 نيست خدايی يقين به قريب احتمال به چرا
 

  آنتروپيک اصل ۀسيار روايت
 
ی سيستم و تاژکی موتور بال، چشم، خير از کافش الھيدانان اگر د، ايمن ا بگذرن ابقیً غالب د م ه را خود امي  تکوين ب

ات ل حي د می دخي شه ًظاھرا .بندن يميايی تکامل ھای ري واد ش ده، م شانگر غيرزن ه است شکافی ن ه از ک  ی ھم
ر زرگب شکاف اين ھم جھت يک واز.  تراست بزرگ آن پيامد تکاملی گذارھای ميان شکافھای  جھت آن .است ت
ار يک تنھا .نيست مذھبی عذرتراشان آسايش ی مايهً اصال و است، بسيارويژه وده الزم ب ه ب ات ک د تکوين حي  .ياب
ان .باشد بوده نامحتمل بينھايت رخداد آن که بپذيريم توانيم می بنابراين ه چن شان ک داد آن داد، خواھم ن ا رخ  و بارھ
املی ھای گام حيات، تکوين از پس .بگنجد مردم غالب تصور در که دهبو چيزی آن از تر نامحتمل بارھا د تک  پيام
داران، ی گونه ھا ميليون و ھا درميلون آن ستقال جان رً م ده تکثي د ش ن .ان ام اي املی ھای گ ه تک يوه ب ا ھای ش ً تقريب

ده، جانداران کاملت تبيين برای توانيم نمی پس .اند شده تکرار پيوسته شناختی زمين ھای دوران درطی مشابه  پيچي
ال  .است اعمال قابل حيات تکوين بر که کنيم استفاده آماری استدالل ھمان از وع احتم ده رخدادھای وق  ی ايجادکنن

ه تکوين احتمال برخالف ، معمولی تکامل ات ی يگان ايد و ( حي وارد برخی ش د نمی ،)خاص م ی توانن اچيز خيل  ن
 .باشند بوده
 اصل .دھم شرح بيشتر آنتروپيک، اصل اصطالح به از استفاده با را، آن بايد و باشد، نندهک سردرگم تمايز اين شايد

 جان ھای نام به فيزيکدان دو و است نھاده پيش 1974 سال در بريتانيايی رياضيدان کارتر َبرندون را آنتروپيک
 اطالق کيھان کل بر آنتروپيک لاصً معموال [ 67 ] . اند داده بسط موضوع اين شان کتاب در تيپلر فرانک و بارو
 ما .کنم می مطرح ای منظومه تر کوچک مقياس در را اصل اينً فعال اما .پرداخت خواھم آن به بعد که شود، می
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ا ين روی اينج م وجود زم ابراين .داري ين بن د زم وع آن از باي ياراتی ن ه باشد س ادر ک وده ق ا ب ا ت اد را م د ايج  و کن

د می ھم ھرچقدر سياره نوع اين حال بپروراند، امعمول خواھ ا ن ی ي ه حت د يگان رای .باش ال، ب ه مث ا ی گون  نمی م
ه فرازمينی ھای حيات جستجوی برای کيھانی شناسان زيست .دھد ادامه اش حيات به آب بدون تواند ال ب شانه دنب  ن
يد مانند مولی،مع ی ستاره يک دور به .گردند می ھا آسمان در آب از ای ا، خورش ه م ه ھست ای ناحي ه ک ی ن  خيل
ه را ناحيه اين .است معتدل بلکه سرد، خيلی نه و است گرم ی ی ناحي رای 150 طالي يارات ب ايع آب دارای س  می م
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تاره از قدر آن که مدارھايی بين .خوانند د دور س ه ان ا در آب ک خ آنج د می ي دارھايی و زن ه م در آن ک ه ق تاره ب  س
 .گيرد می بر در را طاليی ی ناحيه که ھست مداری نازک نوار يک شود، می تبخير آنجا در آب که دان نزديک
 تازه دھم ی سياره مدار مانند بيضوی، خيلی مدار يک در .باشند ّمدورً تقريبا بايد پرور حيات مدارھای ھمچنين
د می فقط سياره شود، می ناميده 151 ِزناً اصطالحا که شده کشف د ھر توان ه چن ی ی( دھ ار يک )زمين ان از ب  مي
ه خورشيد از اش مداری ی فاصله ترين نزديک در حتی ِزنا، خود .کند عبور سرعت به طاليی ی ناحيه  ھر در ک
ار يک زمينی سال 560 ه ب د، می آن ب ه واردً اصال رس ی ی ناحي م طالي ای .شود نمی ھ ه دم الی دار دنبال  در ھ
 ی درجه 270 منفی خورشيد به فاصله دورترين در و سانتيگراد ی درجه 47 خورشيد به اش فاصله ترين نزديک

 تريندرماه نزديک ژانويه ماه در که  است بيضی يکً اساسا سيارات، ی ھمه مانند اما، زمين مدار .است سانتيگراد

دار و است، بيضی از خاصی حالت دايره اما ؛) دارد را خورشيد از فاصله دورترين جوالی ين م ره انچن زم  داي

ی ی ناحيه از گاه ھيچ زمين که است وار ين وضعيت .شود نمی خارج طالي ه در زم ات از شمسی ی منظوم  جھ
 خوبی جای در مشتری گرانشی عظيم جاروبرقی .اند ساخته حيات تکامل مناسب را آن که است مساعد ھم ديگری
ه قرار ا گرفت ياره خرده ت ضا در سرگردان ھای س ه را ف ام ب صادم از و دبکش خود ک ا بارشان مصيبت ت ين ب  زم

 ی منظومه و ،[ 68 ] بماند استوار ما دوران محور تا شود می موجب زمين بزرگً نسبتا قمر تنھا .کند جلوگيری
 که است غيرمعمول جھت اين از ما خورشيد .کند می کمک زمين در حيات تقويت به ھم ديگری طرق به شمسی
 داشته سياره توانند می ھم دوگانی ستارگان البته .ندارد دوگانه مدار و ھمدم ی ستاره يک يعنی .نيست 152 دوگانی
 .شود منجر حيات تکامل به بتواند که بود خواھد آن از تر برھم و درھم آنھا سيارات مدار اما باشند

 
 جھان خدا که گويد می آفرينش ی نظريه .است شده ارائه تبيين دو ما ی سياره غيرمعمول پروری حيات مورد در
 رويکرد .کرد تنظيم ما نفع بهً عمدا ھم را جزئيات ی ھمه و داد، قرار طاليی ی ناحيه در را زمين و آفريد را

 ناحيه در کيھان سيارات غالب اکثريت .دارد داروينيسم از رنگی ته و است، متفاوت بسيار اما حيات به آنتروپيک
 حيات سيارات اکثريت اين از کدام ھيچ در .نيستند حيات مناسب لذا ، ندارند قرار شان مربوط ی ستاره طاليی ی

150 . Goldilocks zone 
151 . Xena 

 .شد داده شرح 4 فصل ابتدای در که باشيد، شمالی ی نيمکره شوونيسم دچار است ممکن است، آور شگفت برايتان نکته اين اگر 
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 درً ضرورتا ما و دارند، را حيات ايجاد مناسب شرايط که ھستند سيارات از کوچکی اقليت اما .گيرد نمی شکل
 .کنيم می فکر قضيه اين به داريم و ھستيم اينجا چون کنيم، می زندگی اقليت سيارات اين از يکی

 اصل اين که انديشند یم پايه، بیً کامال داليلی به آنان .ھستند آنتروپيک اصل عاشق دينی عذرتراشان اينکه شگفت
 آلترناتيوی طبيعی، انتخاب مانند آنتروپيک، اصل .است صادق قضيه عکس درست اما .است مدعايشان حامی
 شرايط در را ما ھستی آفرينش از فارغ و عقالنی تبيينی ی ارائه با اصل، اين .است آفرينش ی فرضيه برای
 تبيينی تنھا آنتروپيک اصل کند می فکر که باشد اين مذھبی ذھن اشتباه کنم می فکر .دھد می توضيح فعلی مساعد
را که دھد نشان تا شده ارائه حيات ی مسئله حل ی زمينه در تاکنون که است ا چ انی در م ات مک رور حي دگی پ  زن
 می
 وجود يکی .است شده پيشنھاد مسئله اين حل برای حل راه دو که است اين يابد درنمی ديندار که آنچه اما .کنيم

 .ھستند متعارض حل راه دو اين .آنتروپيک اصل ديگری و خداست
 
 کافی وجه ھيچ به شرط اين اما است مايع حالت در آب وجود حيات، ايجاد برای الزم شرط دانيم، می که آنجا تا

 تکامل گرفت، شکل حيات که ھمين .است نامحتمل بسيار رخداد اين اما گيرد، شکل آب در بايد حيات گرچه .نيست
داد يک حاصل حيات گيری شکل است؟ گرفته شکل چگونه ابتدا حيات اما .يابد می ادامه سرخوشانه داروينی  رخ

 يا
 اصلی عامل .است آمده پديد طبيعی انتخاب حياتی شرايط آن اثر در که است، بوده شيميايی رخدادھای رشته يک

 دقت با اما آ،.ان.دی مانند که بوده ديگری کولمول )بيشتر احتمال به( يا بوده آ.ان.دی يا حيات ی دھنده تشکيل
 گونه – حياتی اجزای که ھمين .باشد بوده آ.ان.آر قبيل از مولکولی بسا چه .است کرده می تکثير را خود کمتر،
 حيات ی پيچيده انواع و شود آغاز تواند می حقيقی داروينی تکامل آمدند، پديد – ژنتيک ھای مولکول از ھايی
 ًکامال بسياری نظر از وراثتی، ھای مولکول تصادفی و ناگھانی دادن رخ اما .شوند ظاھر ھم یپ ازً تدريجا
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 ی درونمايه چون کنم، تأکيد نکته اين بر بايد من و باشد، نامحتمل بسيار بسيار رخداد اين شايد .نمايد می نامحتمل
 .است کتاب از بخش اين اصلی

 
 شيمی آن به پرداختن برای نياز مورد تخصص و است، شکوفايی یپژوھش موضوع حيات ايجاد ی درباره پژوھش
 که ببينم ديگر سال چند تا اگر و کنم، می دنبال حاشيه از را مبحث اين کنجکاوی با من .ندارم من که است،

 زده شگفت کنند، ايجاد آزمايشگاه در مصنوعی طور به را حيات موفقيت با اند توانسته که دھند گزارش شيميدانان
 ضعيف العاده فوق آن وقوع احتمال که گفت توان می ھنوز و است، نيفتاده ھنوز اتفاق اين حال، اين با .شد نخواھم
 !است داده رخ بار يک گرچه – است بوده چنين ھم ھميشه و است،
 گوييمب توانيم می و کند، می صدق نيز حيات ايجاد مورد در گفتيم طاليی مدارھای مورد در که را ای نکته ھمان
 و ّحی اينجا اآلن ما چون است افتاده اتفاق زمين در که دانيم می باشد، بوده نامحتمل حيات ايجاد که ھم ھرقدر که

 :ھست ماوقع تبيين برای فرضيه دو سياره، دمايی شرايط مانند درست ھم، حيات ايجاد مورد در .ھستيم حاضر
 

 ی لحظه در که بوده خدايی که گويد می آفرينش ی ضيهفر ."آنتروپيک" يا علمی ی فرضيه و آفرينش ی فرضيه
 آ.ان.دی تا کرده، قبيل اين از کاری يا دميده، پيشازيستی سوپ در االھی لھيبی و کرده معجزه ھستی، از خطيری
 .شود ايجاد

 
 .است احتماالت ی پايه بر آفرينش، ی فرضيه آنتروپيک آلترناتيو طاليی، ی ناحيه مورد مانند ھم اينجا در

 کھکشان در سياره ميليارد 30 تا 1 بين که زنند می تخمين .کنند می مطرح را بزرگ اعداد ی معجزه دانشمندان
 تخمين با کنيم، نظر صرف صفر چند از واجب احتياط بر بنا اگر .باشد کيھان در سياره ميليارد 100 حدود و ما،

 يعنی حيات، ايجاد کنيد فرض حال، .ھست جھان در سياره ميليارد ميليارد يک که گفت توان می کارانه محافظه
 ھر از که باشد نادر چنان اتفاق اين کنيد فرض .باشد نامحتمل العاده فوق رخدادی آ،.ان.دی مشابه مولکولی تشکيل
ه شود مدعی شيميدانی اگر .شود ايجاد حيات يکی در فقط سياره ميليارد يک ه بخت ک يدن ثمر ب ژوھش رس  اش پ
 يک
ا در .خنديد خواھد او به پژوھشی اعتبار تأمين شورای ھر ت،اس ھزار در ا اينج ارد در يک بخت از م  سخن ميلي
 می

وييم، از و گ ی ...ب ا حت ين ب ی، بخت چن ات قليل ارد يک در حي ياره ميلي د می رخ س ه – دھ ه ک ين البت  از يکی زم
 .آنھاست

[69] 
 سياره يک در حيات خودی به خود گيری شکل بخت اگر :گويم می باز پس است، کننده غافلگير بسيار نتيجه اين
افتن بخت .دھد می رخ سياره ميليارد يک در شگرف و نامحتمل اتفاق اين باز باشد، ميليارد در يک  از يک ھر ي
 آن

 سوزن و کنيم کج را راھمان تا نداريم نيازی ما اما .است کاھدان در سوزن يافتن المثل ضرب يادآور اما، سيارات
 آنکه از پيش حتی کنکاش، به قادر موجودات ی ھمه )آنتروپيک اصل به برگرديم( که چرا بکاويم اديگرر ھای

 .ھستند کمياب ھای سوزن آن از يکی سرنشينً ضرورتا خود کنند، آغاز را جستجويشان
 

 يک ی هدربار چيز ھيچ ما اگر .است مجھول معينی حد تا که شوند می بيان ھايی زمينه در احتماالتی ھای گزاره
 اما .است ميليارد در يک گيريم، باشد، يافته تکوين آن در حيات اينکه بخت که کنيم فرض توانيم می ندانيم، سياره
 ھای ويژگی معين ی سياره يک است ممکن .کند می فرق وضع بيفزاييم، را جديدی فرض خود تخمين به اگر

 تکوين احتمال که طوری به باشد، فراوان آن ھای سنگ در خاصی عنصر از رگه يکً مثال باشد، داشته خاصی
ين" سيارات برخی ديگر، بيان به .کند تغيير را آن در حيات ر "وار زم ه از ت ستند بقي ه .ھ ين خود البت يش زم  از ب
 ھمه
 ی کره ی اوليه شرايط تقليد با بکوشند تا شيميدانان برای باشد تشويقی بايد نکته اين !است وار زمين سيارات ی

 اما .دھد می افزايش را شان موفقيت احتمال شيوه اين چون کنند، بازآفرينی آزمايشگاه در را حيات کوينت زمين
وز ھم ميليارد در يک موفقيت بخت با شيميايی مدل يک حتی که داد نشان من قبلی ی محاسبه شبينی ھن د می پي  کن

 که
 ی ھمه برخالف که است اين آنتروپيک اصل زيبايی و .يابد می تکوين جھان ی سياره ميليارد يک در حيات

 يک از يکی در را حيات ايجاد که رود می انتظار تنھا حيات شيميايی مدل يک از که گويد می ما به شھودھا
 ًاصال من .بدھد زمين در حيات وجود از بخشی رضايتً کامال و خوب تبيين تا کند پيشبينی سياره ميليارد ميليارد
 جھت که ارزد میً کامال کنم می فکر و .باشد بوده نامحتمل چنين جا ھيچ حيات ايجاد عمل، در که کنم نمی باور
 ،)فرازمينی حيات جستجوی( ِستی ی پروژه برای ھمچنين و – کنيم صرف پول آزمايشگاه در رخداد آن تکرار
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 .باشند داشته وجود کيھان در ديگری ھوشمند ھای حيات است ممکن کنم می فکر که چرا
 

 ھيچ احتماالتی برھان اين بپذيريم، حيات خودبخودی تکوين احتمال مورد در را تخمين ترين بدبينانه اگر حتی
ر برای که گذارد نمی باقی ادعا اين برای اعتباری ردن پ ن ک د شکاف اي ه باي رينش فرض ب زد .شويم متوسل آف  ن
 ذھنی
 تاريخ ظاھری ھای شکاف تمام از حيات تکوين شکاف بسنجد، روزمره ھای مقياس با را ريسک و احتمال که

 شوراھای پذيری ريسک مقياس روزمره، پذيری ريسک ھای مقياس ی نمونه .نمايد می تر پرنکردنی تکاملی
 احتماالت، به آگاه ِعلم اما .کنند می بررسی را ھا شيميدان تحقيقاتی پيشنھادھای که است پژوھشی اعتبار تأمين
 "747   برھان ی برپايه احتماالتی، علم ھمين که درحالی کند، می پر نیآسا به را بزرگی اين به شکافی حتی
 .کند می رد را االھی ی آفريننده وجود ادعای کرديم، بيان تر پيش که ،"غائی

 
 ھمان به را طبيعی انتخاب بکوشد کسی کنيد فرض .بود بخش اين مقصود که جالبی ی نکته به برگرديم حاال اما

 اين واقعيت . کند تبيين موجود سيارات فراوان بسيار تعداد به توسل با يعنی گفتيم، حيات ينتکو ی درباره که سياق
 بالھای .است مناسب دھد می انجام که کاری برای جانوری، ی گونه ھر در ای اندامه ھر و ای، گونه ھر که است

 در ما .اند فتوسنتز مناسب ھا برگ .اند ديدن مناسب ھا چشم .اند پرواز مناسب ھا خفاش و زنبورھا پرندگان،
 پندار نشانگرً ظاھرا شان کدام ھر که است، جانوری ی گونه ميليون ده حدود از آکنده که کنيم می زندگی ای سياره

 برھان از استفاده با توانيم می آيا .دارد انطباق خود زندگی ی شيوه با جانوری ی گونه ھر .اند آفرينش نيرومند
 را فکرش حتی .توانيم نمیً مسلما توانيم، نمی نه، دھيم؟ توضيح را آفرينش اوھام اين ی ھمه "سيارات کثير تعداد"
 .برد می راه داروينيسم بدفھمی ترين جدی کانون به که چرا است مھمی ی نکته اين .نکنيد ھم
 
 ھای پيچيدگی اوانفر تنوع بتوانيم تا شود نمی مساعد قدر آن بخت کنيم، بازی سيارات تعداد ارقام با که طور ھر

 دارد فرقً کامال آن تکوين با حيات تکامل .دھيم توضيح حيات تکوين سياق ھمان به نيز را زمين ی کره بر حيات
 .دھد رخ بار يک فقط بود الزم که )باشد توانست می يا( بود يگانه اتفاق يک حيات تکوين کنيم، تکرار که، چرا
 .است مداوم فرآيند يک خود، ی جداگانه ھای محيط با ندارجا ی گونه ھا ميليون گزينشی انطباق اما
 

 اين سراسر در که فرآيندی .مواجھيم زمين زيستی ھای گونه سازی بھينه کلی فرآيند يک با ما که است آشکار
 نميليو ده اگر که کنيم پيشگويی اطمينان با توانيم می .است جريان در ھمواره ھا، جزيره و ھا قاره تمام در سياره،
 فعلی ھای گونه خوبی ھمان به آنھا زيست ی شيوه که شد خواھيم مواجه جديدی ھای گونه با کنيم، صبر ديگر سال
 احتماالتی بخت يک نه و است، چندگانه و پيشبينی قابل شونده، تکرار ی پديده يک اين .دارد انطباق شان محيط با
 انتخاب توسط :دھد می رخ چگونه پديده اين که نيمدا می داروين، لطف به و .شود مان معلوم پيشگويی با که

 .طبيعی
 

 نياز داروين پرتوان جراثقال بهً واقعا ما .است ناتوان زنده موجودات گون گونه جزئيات تبيين از آنتروپيک اصل
ره بر حيات گوناگونی تا داريم ين ی ک ه و ، زم ژه ب دار وي رينش اغواگر پن يم توضيح را آف ات تکوين .دھ ا حي  ام
 ورای
 اصل که اينجاست .نيست کار در طبيعی انتخاب حيات، تکوين از پيش زيرا گيرد، می قرار جراثقال اين ُبرد

 فراھم حيات ايجاد برای فراوانی ھای فرصت که سيارات، زياد بسيار تعداد فرض با .آيد می کارمان به آنتروپيک
 که بختی – شد ايجاد نخستين بخت آن که ھمين .دھيم توضيح را حيات فرد منحصربه تکوين توانيم می کند می

 و :افتد می طبيعی انتخاب دست به کار ی رشته – آورد می ارمغان به تر تمام ھرچه قاطعيت با آنتروپيک اصل
 .ندارد اقبال و بخت به دخلی ھيچ طبيعی انتخاب

 
 نحو به و محض، اقبال و بخت اب که نباشد تکامل داستان در ای عمده شکاف تنھا حيات تکوين شايد حال اين با

ام به کتابش در ريدلی مارک ھمکارم مثال، برای .باشد شده پر آنتروپيک دل ّجن ن ه  153 (ِمن ايی ناشران ک  آمريک
 اش

 سلول تکوين که کرده پيشنھاد )اند افزوده آن به را جو مشارکت ژن ی کننده گمراه و بيجا فرعی عنوان
 دارند ميتوکوندريا مثل ديگری ی پيچيده و جوراجور چيزھای و ھسته يک که ام بدن ھای سلول مثل) يوکاريوتيک

 ی عمده شکاف .است تر بعيد حيات خود تکوين از حتی و دشوارتر احتماالتی حيث از (آنند فاقد ھا باکتری که
 ی 155 هّيک رخدادھای .است 154 آگاھی تکوين شکاف باشد، دشوار ميزان ھمان به شايد آن کردن پر که ديگری
 يافته توسعه باکتريايی سطح تا سياره ميلياردھا در حيات :داد توضيح چنين آنتروپيک اصل با توان می را اينچنينی
 ھای سلول ی مرحله به و بگذرند مرحله اين از اند توانسته حيات ھای شکل اين از کسری تنھا اما است،
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ند وار يوکاريوتيک ان از و .برس ه مي ن ی ھم ا، سلول اي ری کوچک کسر ھ سته ت د توان  156 روبيکون رود از ان

 ثانوی
 يک ديگر عادی، طبيعی انتخاب برخالف باشند، ّيکه رخدادھا اين اگر .برسند آگاھی ی مرحله به تا بگذرند نيز

 يوکاريوتيک ھای سلول ايم، زنده ما که آنجا از آنتروپيک، اصل مطابق .نيستند ھميشگی و حاضر جا ھمه فرآيند
 .اند زده پل را ھا شکاف اين ی ھرسه که باشد سياراتی نادر آن از يکی بايد مان سياره پس ھستيم، آگاه و داريم
 حيات آغاز .است سازی بھينه سوی به انباشتی و طرفه يک ی جاده يک که است مؤثر سبب اين به طبيعی انتخاب

 می ارزانی آن به را خوش بخت اين کآنتروپي اصل ی "ستاره ميلياردھای" و دارد، نياز خوش بخت قدری به
 توجيه برای آنتروپيک اصل و وقوع اقبال به که باشند تکامل داستان در ھم ديگر متعاقب شکاف چند شايد .دارند

153 . The Mendel’s Demon, Mark Ridley 
154 . consciousness 

155 . one-off 
ا شمال در رودی156 ه ايتالي ان در ک ود روم از گل سرزمين فاصل حد سزار، ژوليوس زم رد از پس سزار .ب ه گل سرزمين در نب  ب

ود مجاز روم سرزمين به ورودش و روبيکون سرداراز يک ايالتی سپاه عبور چون .گذشت رود اين از خود سپاه با روم به قصدورود  نب
 اين
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 آفرينش که چرا آيد، نمی حيات تبيين کار به آفرينشً مسلما اشيم،ب داشته حيات برای که تبيينی ھر اما .دارند نياز

 باز 747 باطل دور ی قضيه به را ماً مستقيما و – کشد می پيش تری بزرگ ھای پرسش خود لذا و نيست انباشتی
 .گرداند می
 اينکه يکی .است چنين دليل دو به که ديديم و است، مان زندگی ی شيوه مطبوع که کنيم می زندگی ای سياره در ما

 ديگر، دليل .است طبيعی انتخاب از ناشی اين .شود شکوفا آورده فراھم سياره که شرايطی در تا يافته تکامل حيات
 باشد، اندک تکامل مساعد سيارات تعداد که ھم قدر ھر و ھست، سياره ميلياردھا جھان در .است آنتروپيک اصل
 زيست از و ببريم، تری پيش ی مرحله به را آنتروپيک اصل بايد اکنون .آنھاست از يکیً ضرورتا ما ی سياره
 .بازگرديم شناسی کيھان به شناسی

 
 آنتروپيک اصل کيھانشناختی روايت

 
 نتيجه خود بودن از توانيم می .ماست زندگی مساعد ھم جھان بلکه است، مان زندگی مساعدی ما ی سياره تنھا نه

افی قدر به فيزيک قوانين که بگيريم ساعد ک اد م ات ايج وده حي د ب صادفی .ان ه نيست ت ی ک ه وقت  می شب آسمان ب
 نگريم

 شيمی، بدون و ھستند، شيميايی عناصر اغلب وجود برای الزم پيشنياز يک ستارگان که چرا بينيم، می را ستارگان
 با متفاوت اندکی حتی فيزيک ثوابت و قوانين اگر که اند کرده محاسبه فيزيکدانان .شود ايجاد توانست نمی حيات
 به را مطلب اين فيزيکدانان .نبود ممکن آن در حياتی ايجاد ديگر که شد می چنان جھان بود، شان فعلی مقادير

 157 رقم شش فقط کتاب در رييز مارتين .است يکسانً تقريبا ھمواره شان نتيجه اما کنند، می بيان مختلف انحای ،

 به رقم شش اين از کدام ھر .اند يکسان کيھان تمام در فيزيکدانان وربا به که کند می ذکر را بنيادی ثابت شش
 مساعد ديگر و شد می ديگرگونه جھان کل بود، اش فعلی مقدار با متفاوت اندکی اگر يعنی شده، تنظيم ظرافت
 نبود حيات
 را اتم ی ھسته اجزای که نيرويی يعنی است، "قوی" اصطالح به نيروی مقدار فيزيکی، ھای ثابت اين ی جمله از
  می سنجندE  مقياس با را قوی نيروی .کرد غلبه نيرو اين بر بايد اتم، ی ھسته "شکافتن" برای .کند می مقيد ھم به
 به ھليوم، ايجاد و ھيدروژن ھای ھسته ھمجوشی ھنگام که است ھيدروژن ی ھسته از جرمی نسبت با برابر که

 شيمی وجود ی الزمه که نمايد می چنين و است 0.007 برابر ما جھان در ثابت اين مقدار .شود می تبديل انرژی
   .باشد 0.007 مقدار به نزديک خيلی قوی نيروی ثابت که باشد اين )است حيات ايجاد پيشنياز که(
  

اوبی جدول عنصر نود حدود بر مشتمل شناسيم می ما که عناصرشيميايی تعداد ه است تن ه ک اد طبيعی طور ب  ايج
 .اند شده

 ھای ھسته ھمجوشی حاصلً نھايتا جھان ديگر عناصر ی ھمه .است عنصر ترين فراوان و ترين ساده ژنھيدرو
 بمب و( ستارگان درون داغ العاده فوق شرايط در که است دشواری فرآيند ای ھسته ھمجوشی .ھستند ھيدروژن

 سبکی عنصر توانند می قطف که ما، خورشيد مانند کوچک،ً نسبتا ستارگان تعداد .دھد می رخ )ھيدروژنی ھای
 تشکيل اما .است تناوبی جدول در سبک عنصر دومين ھيدروژن از پس ھليوم .است اندک کنند توليد ھليوم مانند
 سلسله يک در بتوانند تا ترباشند داغ و تر بزرگ خورشيد از که است ستارگانی نيازمند تر سنگين عناصر اغلب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ِفرد توسط ھا واکنش اين جزئيات .کنند ايجاد را تر سنگين عناصر ای ھسته ھمجوشی فرآيندھای  از تن دو و ھويل ِ
 دادند ديگران به که نوبلی ی جايزه از سھمی دستاورد، اين پاس به اينکه عجيب و ( است شده تشريح ھمکارانش

 رھايیاب صورت به را خود درون مواد و شوند می منفجر سوپرنوآھا يا بزرگ، ستارگان گاھی .)نشد ھويل نصيب
م تناوبی جدول عناصر شامل مواد اين .پراکنند می فضا در غبار از ن .ھست ھ ای اي اری ابرھ دريجا غب راکمً ت  مت
 می
 زمين که است سبب ھمين به .آنھاست از يکی ما ی سياره که دھند، می تشکيل جديدی سيارات و ستارگان و شوند
 حيات، تکوين و شيمی، آنھا بدون که عناصری .است ديگر عناصر از سرشار حاضر، جا ھمه ھيدروژن بر عالوه
  .بود می محال

 
د می تعيين قوی نيروی مقدار که است اين ما بحث به مربوط ی نکته اينجا در ه کن سله ک  ھسته ھای ھمجوشی سل
 ای
ا اوبی جدول کجای ت اال تن ر .رود می ب دار اگ روی مق وی ني ی ق ود، کوچک خيل ريم ب ه گي ر 0.007 جای ب  براب

0.006 
 اين اگر .شد نمی حاصل توجھی جالب شيمی ھيچ و آمد نمی وجود به جھان در ھيدروژن جز عنصری ھيچ بود،
د می ھمجوشی دچار جھان ھيدروژن ی ھمه بود، 0.008 گيريم بود، بزرگ خيلی مقدار ه و ش نگين عناصر ب  س
 تر

 سبب اين بهً بخشا .بيانجامد حيات وينتک به توانست نمی ھيدروژن بدون شيمی دانيم، می که چندان .شد می تبديل
 تا باشد 0.007 طاليی مقدار حوالی درست بايد قوی نيروی ثابت .نبود کار در آبی ديگر ھيدروژن بدون که

  .شود می ايجاد حيات مساعد و جالب شيمی و عناصر گوناگونی
 
 .است يکسان ثوابت ی ھمه یبرا مطلب کليت .پردازم نمی رييز بحث مورد فيزيکی ثابت شش باقی به ديگر من

 را مطلب اين .شد نمی ممکن حيات تکوين آن ورای که گيرد می قرار طاليی ای ناحيه در ثوابت اين فعلی مقدار
 خداباور .را آنتروپيک اصل ديگر سوی از و داريم را خداباور پاسخ سو يک از ھم اينجا در کنيم؟ تعبير چگونه
 تا باشند طاليی ی ناحيه در شان ھمه که کرده تنظيم چنان را بنيادی وابتث جھان، خلق ھنگام خدا که گويد می

 را کدام ھر و بچرخاند را آنھا توانسته می که داشته تنظيم ی دکمه شش خدا که انگار .کنند ايجاد را حيات بتوانند
 خدا خود وجود که چرا نيست، کننده مجابً اصال خداباور پاسخ ھميشه، مانند .کند تنظيم طاليی مقدار روی دقت با
 قدر به کم دست ھم کند محاسبه را بنيادی ھای ثابت طاليی مقادير بتواند که خدايی وجود .گذارد می توضيح بی را

 ظريف تنظيمات تبيين ی مسئله ما برای که کنم فرض سھولت برای ادامه در مجبورم من حال ھر در کنيم؟ کشف
 ی مسئله بنيادی، ثوابت
  .است دشواریً واقعا

 
 پس .است حاضر بحث کل مضمون واقع در نکته اين– است بعيد بسيار حقيقت در و نامحتمل، ھا ثابت تنظيم خود
 پاسخ اين دانستن منتفی جز آلترناتيوی ھيچ من .باشد مسئله حل برای مثبتی حل راه تواند نمی ھرگز خداباور پاسخ
 دکمه" برھان و دريابند را خداباورانه پاسخ مشکل توانند ینم ھا خيلی چگونه که شگفتم در ھمزمان اما .يابم نمی

  .نمايد می کننده خرسندً کامال نظرشان به "االھی گردان
 

 انتخاب خوبی به ھا خيلی ھنوز شناسان زيست برخالف که باشد اين غريب کوری اين روانی علت يک شايد
 روانشناس که توماس اندرسون ِجی .اند رنيافتهد استبعاد کردن رام برای را آن توان و اند نشناخته را طبيعی
 که داريم روانشناختی گرايشی ما ھمگی :کرد گوشزد من به خود تخصصی ديد از را ديگری علت است، تکاملی
شگر اشخاصی را بيجان اشيای اريم 158 ُکن ه .بينگ ول ب اس، ق ا توم شتر م ل بي م تماي ايه داري ا را س  عوضی دزد ب
 بگيريم

 مرگبار تواند می غلط نفی يک اما باشد، کردن تلف وقت است ممکن غلط ايجاب يک که چرا .ايهس با را دزد تا
 بوده شان ھمگنان سوی از ما نياکان محيطی چالش خطيرترين گذشته در که نوشت من به ای نامه در او .باشد
 عليت فھم برای ما . مبگذاري آدميان نيات از ترس بر را غالب پيشفرض که است اين دوران، آن ميراث" .است
 در .دھيم می ّتسری نيز االھی نيات به را گرايش ھمينً طبيعتا ما ".شويم می فراوان مشکل دچار بشری غير ھای
  .گشت بازخواھم "ُکنشگران" اغواگر ی انگاره اين به 5 فصل

 
 ای نظريه بار زير که است بعيد است، افزوده شان آگاھی بر طبيعی انتخاب تبيينی توان درک که شناسان، زيست
 تک نامحتملی، معمای به خداباوران پاسخ و .کند حل ضربت يک به را نامحتملی ی مسئله بخواھد که بروند

 و عجيب برگ و شاخ افزودن بلکه نيست، مسئله خود بازگويی فقط پاسخ اين .گزاف مدعايی با است ضربتی
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 اين خود، شکل ترين عام در آنتروپيک، پاسخ .بپردازيم آنتروپيک آلترناتيو به بگذاريد پس .است آن به غريبی
 صرف بنابراين .کند ايجاد را ما بتواند که کنيم مطرح را نامحتملی از پرسش توانيم می جھانی در فقط ما که است
 فيزيکدانان .باشند بوده شان طاليی ی ناحيه در بايد فيزيک بنيادی ثوابت که دھد می نشان داريم وجود اينکه
  .اند نھاده پيش ھستی معمای برای متفاوتی آنتروپيک ھای حل راه لفمخت

 
 دسته، اين نظر به .اند نبوده تغيير قابل کار ابتدای در ھرگز دکمه شش آن که گويند می سرسخت فيزيکدانان
ه ھنگامی ه سرانجام ک ه ب ه ی نظري ز ھم يم 159 چي ه ، برس ه ای نظري ری ک يدن سودای در است دي ه رس يم، ب  آن

 واھيمخ
 که اند وابسته است، ناشناخته برايمان ھنوز که ديگری چيز به يا ھمديگر، به چنان کليدی ثابت شش آن که ديد

 دايره محيط نسبت آزادی از بيش ثابت شش اين تغيير آزادی که شود معلوم شايد .گنجد نمی تصورمان در امروزه
 نيازمند تنھا نه نگرش، اين با .باشد موجود توانسته می طريق يک به فقط جھان که دريابيم و .نيست آن قطر به

 .باشد داشته تنظيم به نياز که نيست کار در ای دکمهً اصال بلکه نيستيم، ھا دکمه ی کننده تنظيم برای خدايی
158 . agent 

159 . Theory of Everything  
 

د نمی را نگرش اين )رييز مارتين خود مانند( فيزيکدانان ديگر نم می فکر و پذيرن م من ک ا ھ ان ب م موافق آن  .باش
 البته
 باشد شده تنظيم چنان بايد ّيکه طريق آن چرا اما .باشد موجود طريق يک به تنھا جھان که است تصور قابلً کامال
 فريمن نظری، فيزيکدان قول به انگار، که باشد نوعی از بايد ما جھان چرا بينجامد؟ ما تدريجی تکامل به که

 جوخه به که زند می مثال را اعدامی مردی فيلسوف، ِلزلی جان مورد اين در ؟"آييم می ما که دانسته می" دايسون،
 اين از پس اعدامی فرد اگر .رود خطا جوخه نفرسرباز ده آن ی ھمه تير که است ممکن .است شده سپرده آتش ی

 است واضح خوب،" :بگويد خوشیسر با تواند می کند تأمل خود شانسی خوش مورد در تا يابد فرصت خطا شليک
 عجب در ھمچنان او اگر اما ".کنم فکر موضوع اين به توانستم نمی اآلن من وگرنه رفت، خطا به شان ھمه تير که

 مست يا بودند داده رشوه آنھا به آياً مثال که برود کلنجار فرضيات اين با و کردند، خطا جوخه ی ھمه چرا که باشد
  .گيرد نمی خرده او بر کسی بودند،

 
 مانند که ھستند فراوانی ھمزيست ھای جھان که بگوييم رييز خود مانند که داد پاسخ طور اين توان می را ايراد اين
َيکابرجھان در ساسکيند لئونارد قول به يا(  160 "چنجھان" يک در صابون ھای حباب .  .دارند ھمزيستی " )َ

 از پر ابرجھان کليت .است خودش به مختص ما، ی مشاھده قابل جھان مانند ھا، جھان از يک ھر ثوابت و قوانين
 ھا جھان اين از يکی ساکن بايد ما چرا که کند می تبيين ھم آنتروپيک اصل .است محلی قوانين ھای مجموعه اين

 انامک درنتيجه و تدرجی تکامل مساعد که درآمده آب از چنان شان محلی قوانين و )اند اقليت در انگار که( باشيم
  .باشد مسئله بر تأمل

 
 اينکه به بسته .ماست خود جھان نھايی سرنوشت ی درباره تأمل حاصل چنجھان، ی نظريه از گيرا روايت يک

د، می انبساط ابد تا ما جھان يا سرانجام باشند، چه بنيادی ثابت شش نظير اعدادی مقادير ا ياب ساط سرانجام ي  آن انب
 به

 برسد حالتی بهً نھايتا تا گذارد، انقباض به رو جھان و شود معکوس انبساط جھت هاينک يا رسد، می تعادلی حالتی
 انبساط به رو دوباره جھان بزرگ، مچالگی ھای مدل از برخی در .نامند می 161 "بزرگ ُمچالگی" ًاصطالحا که
 مدل مطابق .يابد یم ادامه ابد تا دھد، می رخ بار يک سال ميليارد بيست ھر گيريم که چرخه، اين و گذارد، می

 ايجاد )بنگ بيگ( بزرگ انفجار ھنگام پيش، سال ميليارد 12 حدود در فضا با ھمراه زمان ما، جھان از استاندارد
ن متوالی بزرگ ُمچالگی مدل اما .است شده زاره اي ين را گ د می اصالح چن ان حقيقت در :کن ضا و زم ا ف  بيگ ب
 بنگ

ازه فقط فضا و زمان اين اما اند، شده آغاز ما دوران رين ت ضا ت ان-ف ايی زم ستند ھ ه ھ والی در ک ا بنگ بيگ ت  ھ
 ايجاد
 ھايی تکينگی در داند نمی کس ھيچ .اند بوده خود از پيش بزرگ ُمچالگی پيامد ھا بنگ بيگ از يک ھر .اند شده
  .بگيرند خود به جديدی مقادير بار ھر ثوابت و قوانين که پذيرفت توان می لذا دھد، می رخ چه بنگ بيگ مانند

  
160 . multiverse 

اع ( 2006 ) ساسکيند ان در آنتروپيک اصل از درخشانی دف َابرجھ ه َ د می ارائ د می او .دھ ه گوي شتر ک  بي
 .بيزارند ايده اين از فيزيکدانان
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 .است افزوده را ام آگاھی داروين که خاطر اين به شايد – است زيبايی ی ايده کنم می فکر .چرا نميفھمم من
161 . big crunch 

 يک در ما باشد، جريان در ھمواره کيھانی آکاردئون يک مانند مچالگی – انقباض – انبساط -انفجار ی اگر چرخه
 ی وظيفه ھمچنان آنتروپيک اصل جھان، سريالی حالت در .موازی روايتی در نه ھستيم جھان از سريالی روايت
ستند سری ھای انجھ از اقليتی تنھا :کند می ايفا را خود تبيينی ه ھ م" ک شان "رق ستی شرايط مناسب ھاي  تثبيت زي
 شده
 قوت به چنجھان سريالی روايت مقبوليت امروزه .آنيم در ما چون است، اقليت آن جزو ھم ما جھان البته و .است
 انگار که رسد می نظر به امروزه .اند برده سؤال زير را بزرگ مچالگی مدل اخير شواھد زيرا نيست، سابق
  .يابد می انبساط ابد تا ما جھان

 
 که است، داده ارائه چنجھان ی نظريه از داروينی جذاب روايت يک اسمولين لی نام به ديگر نظری فيزيکدان يک
 در و داده شرح 162 کيھان حيات کتاب در را خود ی ايده اسمولين .موازی ھم و است سری ھای جھان شامل ھم
 عيار تمام مچالگی يک پی در زايش اين اما شوند، می زاده والد ھای جھان از د،فرزن ھای جھان که گويد می آنجا
 به ھم را وراثت از صورتی اسمولين .شود می حادث ھا سياھچاله در محلی طور به بلکه دھد، نمی رخ جھان
 وراثت .ھستند والدش ثوابت ی "يافته جھش" اندکی روايت فرزند، جھان يک بنيادی ثوابت :افزايد می اش نظريه
 .شود می گرفته پی طبيعی طور به اسمولين ی نظريه باقی و است، داروينی طبيعی انتخاب در اصلی ی مؤلفه
 مذکور "ھای ويژگی" .يابند می غلبه چنجھان در ھستند "مثل توليد" و "بقا" ھای ويژگی واجد که ھايی جھان

 سپس و سحابی شکل به چگالش به ماده تمايل ھا، ياھچالهس تشکيل نياز پيش نمونه، برای .دارند گوناگونی جزئيات
 .ھستند حيات آن پی در و توجه جالب شيمی ايجاد ی الزمه نيز ستارگان ديديم، که چنان .است ستارگان صورت به
شنھاده پس ن اسمولين ی پي ه است اي ان، در ک ان طبيعی انتخاب چنجھ ا جھ ه است، داده رخ ھ د ک ستقيم پيام  آن م

 تکامل
 ی ايده به خوشی نظر فيزيکدانان ی ھمه .است بوده حيات ايجاد آن غيرمستقيم پيامد و جھان در پروری اھچالهسي

ِگل موری از اما ندارند، اسمولين  جوانی ھمان اسمولين؟ " :گفته که اند کرده قول نقل نوبل ی جايزه ی برنده مان-ِ
ده آن که نيست ون ھای اي ز جن ايد خوب دارد؟ را آمي ت ش د نمی باهاش ايد [ 70 ]".کن  شيطان شناس زيست يک ش
 بگويد
  .ھستند داروينی افزايی آگاھی نيازمند ھم ھا فيزيکدان باقی که
 

 مصرفانه تجمل يک ھا جھان از انبوھی وجود فرض که )شويم انديشه اين تسليم يا ( شويم وسوسه است ممکن
 وجود توانيم می بپذيريم، را چنجھان اصرافکاری اگر نگرش، اين مطابق .شود شمرده مجاز نبايد که تجملی است؛
ستند سردستی فرضياتی ھا اين دوی ھر آيا .باشيم پذيرا ھم را خدا ه ني ه ک زان يک ب شاده مي تانه گ ند و دس  ناخرس
 کننده
 ًحقيقتا ی فرضيه کليدی تفاوت .است نشده افزوده طبيعی انتخاب با شان آگاھی انديشند، می چنين که کسانی اند؟

 اش، غرابت تمام با چنجھان، .است دو اين احتماالتی استبعاد در چنجھان، گزافً ظاھرا ی فرضيه و خدا گزاف
 است قرار که ھايی باشنده ھمان ميزان به محاسب، ی گيرنده تصميم ھوشمند ی آفريننده ھر يا خدا، اما .است ساده
 حيث از ھا جھان اين از يک ھر اما .باشد گزاف ھا جھان تعداد لحاظ از چنجھان است ممکن .است بعيد کند تبيين

162 . The Life of the Cosmos, Lee Smolin 
 آفريننده ھوش نوع ھر مورد در اما . ايم نکرده فرض را بعيدی چيز ھنوز ما پس .اند ساده خود بنيادی قوانين
  .است صادق مطلب اين عکس درست

 
 بريتانيايی ی نمونه دو ھورن پولکينگ جان عاليجناب و استانارد سلرا( مشھورند دينداری به ھا فيزيکدان بعضی
ان .)شد ذکرشان که ھستند ه چن وان می ک يش ت ی پ رد، بين ان ک د می انگشت آن ر گذارن امحتملی ب يم ن  ثوابت تنظ
 فيزيکی

 را نظيماتت اين آگاھانه که بوده کيھانی ھوش يکً حتما که کنند می ادعا و طاليی باريک بيش و کم ی ناحيه در
 ای مسئله خود از که انگيزند برمی مسائلی ھمگی چون دانستم مردود ھا مدعا اين ی ھمه تر پيش .است داده انجام
 می چگونه آنان اند؟ کرده چه ايراد اين به گويی پاسخ برای خداباوران اما .است تر بزرگ کنند حل خواھند می که

 دورانديشی و دقت با را آن و کند، طراحی را جھان بتواند که دايیخ ھر که برآيند ايراد اين رفع پس از توانند
 آن از تر عظيم تبيينی محتاج خود که باشد مستبعد و پيچيده نھايت بی موجودی بايد بيانجامد، تکامل به تا کند تنظيم
  کند؟ فراھم است قرار که است

 
 مسئله اين برای پاسخی که کند می فکر باشيم، شتهدا انتظار او از ايم آموخته که چنان االھيدان، سوينبرن ريچارد
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اب در را آن و است، يافته ه خود کت ام ب ا ن شريح 163 دارد؟ وجود خدايی آي د می ت ا را خود حل راه او .کن ن ب  اي
 پرسش
 برھمکنش قالب در را پيچيده امور علم .دھيم می ترجيح را ھا فرضيه ترين ساده ھمواره ما چرا که کند می آغاز
 فکر .شوند می منتھی بنيادی ذرات ھای برھمکنش به نھايت در که اموری کند؛ می تبيين تر ساده امور ميان ھای
م من با اميدوارم و( کنم می ده ھ يد عقي ه )باش ن ک ده اي ه اي ه ک ز ھم ا چي ادی ذرات ازً نھايت ده، ساخته بني ده ش  ی اي

 زيبايی
 ھايی گونه به متعلق عالم ذرات ی ھمه نھايت در اما ست،ا فراوان بنيادی ذرات از کدام ھر تعداد گرچه .است

 ساده زيادی ايده اين کنيم می فکر که باشيم داشته شک مورد اين در خاطر اين به شايد .ھستند ذرات از متناھی
  .است برعکس درست بلکه نيست، سادهً اصال اين سوينبرن نظر به اما است

 
 ھمه که است عجيب خيلی است، فراوان ھا، الکترون گيريم ذره، نوع ھر دتعدا اينکه به توجه با سوينبرن، نظر به
ريم( ذرات اين ی ه گي رون ی ھم ا الکت ته يکسانی خواص )ھ ند داش ودن ثابت او .باش رون يک خواص ب  را الکت

 طاقت
 ریناباو و بھت نھايت ی مايه دارند يکسانی خواص ھمگی که الکترون ميلياردھا و ميلياردھا اما آورد، می

رق ھم با ھا الکترون ھمگی که بود آن تر طبيعی و تر ساده او، نظر به .شوند می سوينبرن تند ف دتر .داش ه، ب  اينک
 به

ظ را خود خواص لحظه يک از بيش نبايدً طبيعتا الکترونی ھيچ او، نظر د، حف د بلکه کن ه باي انه، طور ب  بوالھوس
 کتره
 يکنواخت که چيزی ھر .است چنين اين امور بودن طبيعی و سادگی مورد در سوينبرن ديدگاه .کند تغيير آنی و ای
 سبب اين به بيستم و نوزدھم قرن در امور سير" .است خاصی تبيين مستلزم باشد )تر ساده شما و من قول به( تر

 ".بودندً قبال که طوراند ھمان درست امروزه ديگر اشيای ی ھمه و مسی ذرات و ھا الکترون که است يکسان
163 . Is There a God?, Richard Swinburne   

 
 تمايل و کند، حفظ را مسی ذرات و الکترون ميلياردھا خواص پيوسته و عامدانه تا شو می بازی وارد خدا اينجا در
 ھمه که انگار ببينيد را الکترون يک وقتی که خداست خواست به .بزند مھار بالھوسی و سرکشی به را شان ذاتی
 خواست به و کنند؛ می رفتار مسی ذارت مانند ھميشه مسی ذرات که خداست خواست به و د؛اي ديده را شان

 ھمواره چون .کنند می رفتار يکسان قرن، به قرن و لحظه به لحظه ھمواره، مس ذرات و ھا الکترون که خداست
 .دارد می باز نکرد ھمگنان کفش در پا و ھا تفريط و افراط را آنھا و است، ذرات تک تک بر خدا دست خدا
 دارند قرار سرکش ھای الکترون ی ھمه سر بر يدهللا ھا تريليون ھمزمان که را فرضيه اين سوينبرن چطور اما
 مطلوب طريق به را مسئله ای کننده خيره نفس به اعتماد با سوينبرن .نيست سادهً اصال فرضيه اين يابد؟ می ساده
 با قياس در سوينبرن ی فرضيه .است يگانه ذات تنھا خدا که کند می اظھار توجيھی ھيچ بدون او .کند می حل خود
  !کند می عمل اقتصادی عجب کنند، می رفتار يکسان ھا الکترون ھمگی که فرضيه اين
 

 که است واحد جوھری وجود به موکول وجودش و است معلول موجود، شيئی ھر که گويد می خداباور
 که ھستند خدايی معلول جوھر، ھر خصايص تمام که است اين خداباور ديگر مدعای و .باشد خدا ھمانا
 چندخداباوری از تر ساده خداباوری .است علل حداقل با تبيين اعالی مثل اين .است کرده ايجاد را آن

 که گيرد می فرض خداباوری و .بگيرد فرض را علت يک تنھا که است آن تبيين ترين ساده زيرا است
 انجام را ممکنیً منطقا کار ھر تواند می خدا( است نامحدود اش قدرت هک است شخصی واحد، علت اين
 ھم اش آزادی و )داند می دانست توان میً منطقا که را چيزی ھر خدا(است نامحدود اش علم ،)دھد

  .است نامحدود
 

 بايد که کند می احساس آدم و .دھد انجام را ناممکنً منطقا امور تواند نمی خدا که پذيرد می سخاوتمندانه سوينبرن
 در علم آيا .شناسد نمی مرزی و حد ھيچ خدا نامحدود تبيينی قدرت که اند گفته .باشد ايشان خويشتنداری اين ممنون
 تواند می خدا نامحدود قدرت .نرويد ايکس سراغ ديگر .نيست ای مسئله دارد؟ مشکل قدری ايکس موضوع تبيين
 خدای جز خدايی آخر دھد، می ارائه ساده غايت به تبيينی ھميشه خدا و کند، تبيين )را ديگر چيز ھمه و( را ايکس
  تر؟ ساده اين از چيزی چه .نيست يگانه

 
 نمی باشد عالم ذرات تک تک وضعيت ھادی و مراقب دائم بتواند که خدايی .چيز ھمهً تقريبا حقيقت، در خوب،
 بايد االھی معظم آگاھی وجوه ديگر اينکه ربدت .آساست غول تبيينی مستلزم خدا خود وجود .باشد ساده تواند

 که ديگری ھوشمند جانداران تمام ھکذا و – باشد نيز بشر ابنای فرد فرد عبادات و افکار و کردار متوجه ھمزمان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

 که بگيرد تصميم بايد ھمواره خدا سوينبرن، نظر به حتی .باشند موجود جھان کھکشان ميليارد صد در است ممکن
 خدا اگر" که چرا کند نمی معجزه خداً معموال .نکند آسا معجزه شفای به اقدام سرطان، به بتاليانم جان نجات برای
 ".بود خواھد شده حل ای مسئله برايمان سرطان ديگر آنگاه کند، اجابت را سرطانی بيمار شفای برای دعاھا اغلب

  کنيم؟ صرف چطور را مان وقت آنگاه و
 

 ساده خدا وجود ی فرضيه که چشمگير ی نھاده پيش اين اما .روند نمی پيش نبرنسوي قدر به متألھان ی ھمه البته
 آکسفورد دانشگاه االھيات استاد که ھنگامی وارد، کيث .شود می يافت فراوان معاصر متألھان ھای نوشته در است
 :نوشت چنين 164 ضرورت و بخت خدا، کتابش در 1996 سال به بود،
 وجود برای ثمربخش و اقتصادی شکوھمند، بسيار تبيينی خدا که است اين خداباور مدعای واقع، در

 موجودی به را عالم کل سرشت و وجود که است اقتصادی خاطر اين به) فرضيه اين.(است جھان
 .ماست خود جمله از چيز، ھمه وجود دليل که دھد می دست به غايی علتی خدا .کند می منتسب واحد

 ترين کامل وجود ی ايده يعنی – اصلی ی ايده يک از که است ھمندشکو خاطر اين به )فرضيه اين(
  .داد توضيح را عالم وجود و خدا سرشت کل فھم، قابل ای گونه به توان می – ممکن وجود

 
 برای .فھمد نمی درست ھم را سادگی معنایً ظاھرا و يابد، درنمی درست را تبيين معنای سوينبرن مانند ھم وارد
 "امکان يک سان به" را فوق عبارت اينکه يا است ساده خدا که کند می فکرً واقعا وارد آيا که نيست مشخص من

 توماس ی انديشه بر پيشگفته نقد 165 مسيحی باور و علم خود کتاب در ھورن پولکينگ جان ِسر .کند می مطرح
 البته – است سادهً منطقا خدا کند می فرض که است آن )آکوئيناس نگرش(اصلی اشکال" :کند می نقل را آکوئيناس
 اين با .است صادق آن کل برای باشد صادق خدا جزء ھر برای چه ھر اينکه از تر قوی بس معنايی به سادگی
 حق مورد اين در ".دارد درونی پيچيدگی بودن، اليتجزا عين در خدا بگوييم که است منطقیً کامال فرض اين حال،
ا ع، در .است وارد ب ان واق ست ھاکسلی جولي ه شناس زي دگی 1912 سال ب اھمگونی" قالب در را پيچي زا ن  "اج

 تعريف
   ) ٧١(بود کارکردی ّتکثرناپذيری نوعی ناھمگونی، از او منظور .کرد

 
ه شواھدی وارد ديگر، جای در د می دست ب م اينکه از دھ دگی تکوين فھ ات پيچي رای حي ان ب در متألھ  دشوار چق

 .است
 بريتانيايی ديندار دانشمندان مثلث از نفر سومين که( پيکاک آرتور نام به ديگری دانبيوشيمي دانشمند-الھيدان از او

 را رويه اين وارد ."دارد فزاينده پيچيدگی به طبيعی گرايش" جاندار ی ماده که کند می نقل )برم می نام که است
 گرايش اين که گويد می امهاد در او .کند می عنوان "پيچيدگی به متمايل تکاملی تغيير در ذاتی تمايل قسمی"
 وارد اما ".سازد ميسر را بعدی ی پيچيده ھای جھش وقوع که ميلی .باشد جھشی فرآيند به ميل قسمی است ممکن"
 پيچيدگی به ذاتی گرايش از ناشی نه پيچيدگی، سوی به تکاملی سائق .باشد بايد که چنان ، است مردد مورد اين در

 طبيعی انتخاب دانيم، می ما که آنجا تا :است طبيعی انتخاب اثر در بلکه .جھش به ميل از ناشی نه و است، فزاينده
164 . God, Chance and Necessity, Keith Ward 

165 . Science and Christian Belief, Sir John Polkinghorne  
 

 ساده آسايی نبوغ نحو به طبيعی انتخاب ی نظريه .بيآفريند پيچيدگی سادگی، از تواند می که است فرايندی تنھا
 به شان پيچيدگی کند می تبيين را اموری نظريه اين ديگر، سوی از .است سادگی ھمين به ھم آن منشاء .است

 اين آفرينش به توانا خدايی سوای البته بگنجد، تصورمان در که آنچه ھر از تر پيچيده اموری :آيد نمی در وصف
  .ھا پيچيدگی

 
  کمبريج در ای پرده ميان

 
 ی درباره آنجا .کردم مطرح را غائی 747 برھان من دين، و علم موضوع با کمبريج در اخير ھمايش يک در

 ای تجربه اين .بود مؤدبانه توافق عدم گفت توان می کم، ِکم دست که، شدم مواجه واکنشی با خدا سادگی موضوع
 .بگذارم اشتراک به را آن ام مايل که بود روشنگر
 بنياد حمايت با کنفرانس که )باشد مناسبی ی واژه "اعتراف" مورد اين در کنم می فکر( کنم فاعترا بايد نخست
 و بريتانيا از شده چين دست علمی نگاران روزنامه از قليلی جمع درھمايش، حاضران .بود شده برگزار تمپلتون
 ھورگان، جان .بودم شده عوتد بيخدايی مصداق عنوان به سخنرانان ی نفره ھجده جمع آن در من .بودند آمريکا
 دلپذير مبلغ حضور، ھای ھزينه بر عالوه حاضران، از کدام ھر به که داد گزارش نگاران، روزنامه از يکی

 ی تجربه رغم به من .شد من شگفتی باعث نکته اين .کنند شرکت ھمايش در تا بودند داده تمام دالر 15000



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

 )سخنرانان به نه و ( ّحضار به که نداشتم خاطر به را وردیم ھيچ دانشگاھی ھای ھمايش در حضورم طوالنی
 به را پول اين تمپلتون بنياد آيا .شد برانگيخته من شکً فورا مطلب اين شنيدن با .شود پرداخت حضور برای پولی
ان جان بنويسند؟ را اش مطلوب سخنان تا نپرداخته علمی نگاران روزنامه تطميع جھت م ھورگ دا ھ ينً بع ه ھم  نکت
 را
ه ھورگان، مقاله آن در .[ 72 ] .کرد بيان نوشت ھمايش آن ی درباره که ای مقاله در ن، آزردگی رغم ب  اعالم م
 کرد
 :آيند فائق شک اين بر که بوده کرده کمک ديگرن و او به ھمايش سخنران عنوان به من ی شده تبليغ مشارکت که

 سخنرانی تنھا او .کرد مطمئن ھمايش اعتبار از مرا بريتانيايی، شناس زيست داوکينز، ريچارد حضور
 الادری، سه – سخنرانان ديگر .دانست مضر و نابخردانه علم، با تضاد در را دينی باورھای که بود
 )کرد لغو را حضورش لحظه آخرين در مسلمان فيلسوف يک ( مسيحی 12 و دئيست يک يھودی، يک

  .بود مسيحيت و دين به متمايل آشکارا که دادند می ارائه اندازی چشم –
–  
 از ھايی جنبه برگزارکنندگان، مقاصد به او بدگمانی رغم به .است دوپھلو ای فريبنده نحو به ھورگان خود ی مقاله
 .)بود طور ھمين ھم من برای شود، می معلوم ادامه در که چنان و( اند بوده ارزنده آشکارا برايش تجربه آن

 :نويسد می ھورگان
 

 شوند می ديندار کرده تحصيل و ھوشمند مردمان برخی چرا که اين از مرا فھم نانمؤم با گقتگوھايم
 چگونه که داد شرح ديگری و کرد، بيان را وردخوانی از اش تجربه سخنرانان از يکی .بخشيد تعميق
 از يکی کم دست .چرا ديگران مال اما نکرد تغييری من معتقدات .دارد مسيح با ای صميمانه روابط
 چه و .است شده تضعيف اش ايمان دھد می ارائه دين از داوکينز که تشريحی سبب به که تگف حضار
  باشد؟ داشته اندکی ياری چنين حتی جھان از من نگرش بھبود به بتواند تمپلتون بنياد اگر دارد اشکالی

 
   اغلی يک که  (  Edge سايت وب در است اديب ای نويسنده که بروکمن جان توسط ھورگان ی مقاله سپس  

اب )شود می محسوب علمیسالن  روکمن .يافت بازت شريح را مختلف ھای واکنش ب رد ت ه از و ک ه جمل  واکنش ب
 فريمن
 چه .کردم نقل تمپلتون ی جايزه پذيرش ھنگام در را او نطق دايسون، به پاسخ در من .پرداخت فيزيکدان دايسون
 يکی گروش را پيام اين :فرستاد جھان به قوی سيگنالی تونتمپل ی جايزه قبول با او نه، چه و داشت خوش دايسون

  .کردند تعبير دين به جھان فيزيکدانان ترين برجسته از
 
 تاريخی دقت يا تثليث ی آموزه صحت به چندان که ھستم مسيحيانی خيل از اينکه از خرسندم من"

  ".دھند نمی وقعی اناجيل
 
 از ديگری ھای قول نقل من زد؟ نخواھد را حرف ھمين بنمايد، يحیمس بخواھد که ھم بيخدايی دانشمند ھر آيا اما
 حروف با( آنھا ميان در طنز به ھم را تمپلتون بنياد مسئول يک از او خيالی ھای پرسش و آوردم دايسون نطق آن

  :آوردم )ايتاليک
 

 ...است چطور اين خوب باشند؟ تر عميق کمی ھايم حرف خواھيد می اوه،
 ".شود می خدا فھم، فراسوی به گذر از پس ذھن .يابم نمی خدا و ذھن ميان کاریآش تمايز ھيچ من"
 اين پس خوب نيست؟ کافی ھنوز اوه، بروم؟ فيزيک سراغ به توانم می حاال .زدم حرف کافی قدر به

  است؟ چطور يکی
 
 در شر اعالی مثل دو .يابم می دين پيشرفت از ھايی نشانه من بيستم، قرن خونبار تاريخ در حتی"

  ".بودند ای دوآتشه بيخدايان دو ھر استالين، و ھيتلر يعنی ما، قرن

 .پرداخت خواھيم بھتان اين به 7 فصل در 

 بروم؟ توانم می حاال
 نقل اين تلميحات توانست می سادگی به يابد، می خدا به باور برای شواھدی چه که بود گفته روشنی به دايسون اگر
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 1 فصل در که باشيم انشتينی خدای آن پذيرای درنگ بی توانيم می ما ھمگی البته .دايدبز خود نطق از را ھا قول
 فاسد را علم تمپلتون بنياد پول که گويد می او باشم، فھميده درست را ھورگان نظر مورد ی نکته اگر .دادم شرح
 ديگران برای الگويی او نطق اين اگر اما .شود فاسد که است آن از تر منيع دايسون فريمن که ام مطمئن .کند می
 ھمايش آن در که است مبلغی از بيش صفر دو تمپلتون ی جايزه مبلغ بزرگی ی مرتبه .است تأسف جای باشد

 دوست بار يک .است شده تعيين نوبل ی جايزه مبلغ از بيشً مخصوصا و شد، اھدا نگاران روزنامه به کمبريج
ِدنت دانيل ام فيلسوف  "...شود تنگ ات بال و دست روزی اگر ريچارد،" گفت می شوخی به فاوستی لحنی با ِ

 چندين در خود سخنرانی ی ارائه بر عالوه و کردم، شرکت کمبريج ی روزه دو ھمايش آن در نخواھی خواھی من
 به قادر که خدايی که گرفتم چالش به ايراد اين با را متألھان من ھا بحث اين در .کردم شرکت ھم ديگر بحث

 اين شنيدم که پاسخی ترين قوی .باشد محال احتماالتی لحاظ به و پيچيده بايد است ديگر ھرچيز يا جھان، آفرينش
 کنم می قالب ميل بی االھيات يک به را علمی شناسی معرفت بيرحمانه من که بود بسيط را خدا ھميشه متألھان
 علمی، ھای استدالل باشد؟ پيچيده بايد خدا که نمک ّتحکم متألھان به که ھستم کی دانشمند، ِمن حاال .اند کرده تعريف
 متألھان که چرا نيستند، االھيات مقام مناسب ام کرده خو ھا بدان خودم مطالعاتی ی حيطه در من که آنھايی مانند

  .گيرد می قرار علم فراسوی خدا که اند بوده آن بر ھمواره
 

 ھای آدم کنم می فکر .اند دغلکار بوند گرفته پيش در را نهگريزپايا دفاع اين که متألھانی که نبود اين من برداشت
 اثر ، 166 بشر ی پديده کتاب ی درباره مداوار پيتر سخن ياد به مرا ناگزير شان موضع حال، اين با .باشند صادقی

 اين به تنھا" :اند نوشته کتابی بر تاکنون که باشد نقدی ترين منفی بسا چه که انداخت، می َشاردن دو تيالرد پدر
رد صداقت عدم به متھم را مؤلف توان می جھت ه ک يش ک ريفتن از پ ل ديگران، ف ج متقب رای عظيمی رن ريفتن ب  ف
 خود
 معرفت امن ی ناحيه يک در را خود داشتم گفتگو آنان با کمبريج ھمايش آن در که متألھانی [ 73 ] ".است شده

 داده فتوا ناحيه اين در عقل امتناع به زيرا برد نمی هرا آن به عقالنی استدالل که بودند کرده تعريف شناختی
ذيرفتن ی شيوه تنھا عقالنی استدالل بگويم اينکه به رسد چه مرا .بودند رای است؟ استدالل يک پ  معرفت کسب ب
 راه
 .گيرد انجام ديگر ھای راه اين از يکی توسط بايد ھم خدا شناخت و ھست، ھم علم جز ديگری ھای
 طريق از خدا شناخت ھمان که آيد می در آب از شخصی طريق خدا، شناخت ديگر ھای راه اين ترين مھم از

 سخن آنان با خدا که شدند مدعی من ھمسخنان آن از نفر چندين ھمايش آن در .باشد می خدا سوبژکتيو ی تجربه
 ♦ پرداختم آن ھای گويی گزافه به 2 فصل در که است، "نوما" يادآور اتھام اين

166 . The Phenomenon of Man, Teilhard de Chardin  
 

 3 فصل در من .اند شنيده ھم را خدا کالم شنوند، می را ديگر انسانی سخن که روشنی ھمان به آنان و است، گفته
 ھم را ديگر ی نکته دو کمبريج ھمايش در اما ام، پرداخته خيال و توھم به )"شخصی ی تجربه برھان" بخش در(
 علم ی حيطه از خارج نبايد سخن اين بگويد، سخن ھا انسان باً حقيقتا خدا اگر اينکه نخست .ودمافز موضوع اين به

 جھان به خود فراطبيعی مأوای آن از بشر با گفتن سخن برای بايد او باشد، که طور ھر خدا متعالی قلمرو .باشد
 اينکه، دوم نيست؟ مربوط علم به پديده اين چطور پس – کند منتقل بشر مغز به را اش پيام بتواند تا بجھد طبيعی
 دريافت سيگنال آنھا از ھمزمان و بفرستد، ھوشمندانه ھای سيگنال نفر ھا ميليون برای ھمزمان بتواند که خدايی
 پردازنده يا نورونی، مغزی دارای خدا شايد !خدا اين دارد باندی پھنای عجب .نيست بسيط باشد که طور ھر کند،
 از که باشد چيزی دارای بايد دھند می نسبت او به که باشد قدرتی ھمان واجد اگر اما باشد، سيليکونی مرکزی ی

 .است تر طرحمند و تر پيچيده بسيار شناسيم می ما که کامپيوترھايی يا مغزھا ترين بزرگ
 نباشند، توانستند می که حالی در ھا، باشنده بودن که فشردند می پای نکته اين برً مرارا وً کرارا االھيدانم دوستان

ه باشد، چيز ھمه برای اواليی علت بايد .باشد داشته علتی بايد وانيم می ک ام ت دا را آن ن ذاريم خ  می پاسخ من .بگ
 دادم،
 مناسبی نام "خدا" بگذاريم، آن بر بخواھيم که نامی ھر لذا، و باشد بوده بسيطی چيز بايد اولی علت آن اما بله،

 که اواليی علت ).بريزيم دور به را مؤمنان اغلب ذھن در "خدا" ی واژه تلميحات مامتً صراحتا اينکه مگر(نيست
 شناسيم می که را جھانیً تدريجا که باشد بوده اندار راه-خود جراثقال يک برای بسيطی ی پايه بايد جوييم می ما

 به دست توانسته که است پيچيده چنان اول ّمحرک که مدعا اين .است رسانده اش کنونی پيچيدگی به و برکشيده
 جھان به .است ای دليرانه قمار بداند، را نفر ھا ميليون ذھن محتوای تواند می ھمزمان و بزند، ھوشمندانه خلقت
 ھای ريشه برومليادھا، با ، تنيده درھم ھای پيچک با آمازون گرمسيری ھای جنگل :بنگريد خود اطراف ی زنده
 می بدان آنچه .ھا طوطی و درختی ھای قورباغه گرازھا، و ھا چهخوک جاگوارھا، مورچگان، لشکر معلق،
 آل ايده ورق دست يک شان ميان از و بزنيد بر را ورق دسته يک که است اين معادل احتماالتی لحاظ از نگريد
 مخلوط ھم با ای کتره طور به را جانداران ھای بدن اعضای ی ھمه اگر شد می چه کنيد فکر ( بکشيد بيرون
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رق .)کنند نمی کار شان کدام ھيچ شوند؟ ن ف اجرا اي ا م ده آرايش ب صادفی و آل اي ته يک ت ن برخورده ورق دس  اي
 است
 انتخاب جراثقال عمل تدريجی حاصل اينھا :اند شده ايجاد چگونه طبيعی مند نظام ھای ترکيب دانيم می ما که

 بلکه کند؛ می برآشفته را دانشمندان فقط نه یطبيع ھای نظام اين ی الساعه خلق ايجاد پذيرش ادعای .ھستند طبيعی
 و اوست مديون باشندگان بودن که بوده ناشناخته اول علت يک که مدعا اين .نيست آن پذيرای ھم ما متعارفی فھم
 تبيين يافتن از کلی مسئوليت سلب باشد، داشته مرواده انسان ھا ميليون با ھمزمان و بيآفريند را جھان است قادر
  .است تفکر مانع ِبافی ترھات و بودن راضی خود از است؛

 
 اينکه برای ھستيم، صادقی جويان حقيقت اگر که معتقدم کم دست اما . نيستم علمی نظری تنگ نوعی مدافع من

 جنگل مانند ھايی پديده – برآييم ديوآساست شان تکوين نامحتملی که ھايی پديده تبيين بار برکشيدن پس از بتوانيم
 .سماوی قالب يک به نه شويم متوسل جرثقال يک به بايد – جھان خود يا مرجانی، ھای صخره يا ی،گرمسير ھای
يچ تاکنون که است درست .باشد طبيعی انتخابً حتما مان جراثقال نيست الزم ری حل راه کس ھ ه بھت داده ارائ  ، ن
 اما
 از کسری در که زنند می حدس انانفيزيکد که ی"تورم" اگر شايد .باشند راه در ھم بھتری ھای حل راه شايد

 جراثقال با ھمراه و باشد کيھانشناختی جراثقال ھمان بتواند شود، شناخته بھتر داده، رخ جھان ی يوکتوثانيه نخستين
د ھستی تبيين بار کشيدن پس از بتواند داروين شناختی زيست ايد .برآي ال آن ش ايی جراثق ه گريزپ ان ک  شناسان کيھ
 می

 .باشد آن شبيه مدلی يا اسمولين مدل ی پايه بر کيھان ايجاد يعنی درآيد، آب از داروين خود ی ايده زا روايتی جويند
 .اند کرده مطرح ديگران و رييز مارتين که باشد آنتروپيک اصل ی عالوه به چنجھان ھمان درست، مدل ھم شايد
 آفرينندهً مسلما آفريننده آن صورت، اين در اما باشد، فراانسانی ی آفريننده يک کار جھان تکوين است ممکن حتی
 ًمؤکدا و باشد، خالقی ما جھان اگر .باشد بوده موجود ھمواره يا باشد، شده ظاھر عالم در باره يک که نيست ای

 باور ھم لحظه يک من که ( دھد می جزا و بخشد می دارد، کامل علم ما ضمير مافی بر خالق آن که گفت بتوان
 از ديگری روايت محصول شايد .باشد انباشتی فرآيند يا جراثقال قسمی نھايی محصول يدبا او خود )کنم نمی

  .باشد ديگر عالمی در داروينيسم
 

 جھانبينی کل .گرفتند پيش را حمله خود از دفاع برای که بود اين کمبريج ھمايش در من ناقدان ترکش تير آخرين
 .کردم نظر صرف آن ذکر ازً تقريبا من که است بد چنان عدفا اين .کردند بودن "نوزدھمی قرن" به محکوم مرا
 معنای به استدالل يک خواندن نوزدھمی قرن که کنم ذکر نيست الزم .ام شده مواجه آن باً مکررا شوربختانه اما

 ھم خيلی داروين، خود خطرناک ی ايده جمله از ، نوزدھمی قرن ھای ايده از برخی .نيست آن اشکال دادن نشان
يوه اين حال ھر در .اند بوده درخشانی ھای ايده سميه، ی ش ج ی سکه ت تعمال از يکی و است راي دگان اس  اش کنن

 که(
 )داشته شايانی پيشرفت تمپلتون بنياد ی جايزه کسب فاوستی طريق در و است، کمبريج در ای برجسته شناس زمين
اد ر را خود مسيحی اعتق ه ب ه ی پاي د تاريخيت اصطالح ب دخ می عھدجدي ه اينجاست جالب .وان ا ک رن درً دقيق  ق
 نوزدھم

 به اين بر شک از عميقی ی سايه تاريخی تجارب بر متکی ھای شيوه به اتکا با آلمان، در ويژه به متألھان، که بود
 چابکی به را نکته اين نيز کمبريج ھمايش آن در کننده شرکت متألھان واقع در .افکندند انجيل تاريخيت اصطالح

  .کردند خاطرنشان
 
 "روستا بيخدای" تحقيرآميز عنوان با ھمراهً غالبا و است؛ بودن قديمی از کنايه ،"نوزدھمی قرن" صورت، ھر در
 ريش که پيرمردی آن به ديگر ما ھا، ھا ھا کنيد، می فکر شما آنچه برخالف" :که متلک اين با ھمراه و .آيد می
 در طور ھمان .ھستند ديگری چيز ی نشانه ھا جوک اين ی سه ھر ".ھا ھا ھا .نداريم اعتقاد دارد بلندی سفيد
 پوستان سياه عليه پليس ھای تبعيض ی نشانه پليس "قانون و نظم" بودم، آمريکا در وقتی ، 1960 ی دھه اواخر
وزدھمی قرن خيلی شما" بگويند دين سر بر بحث يک ی ميانه در اگر اما .بود د می فکر ن شانه "کني ست؟ ی ن  چي
 اين

 باشيد ناشی و عاطفه بی قدر اين توانيد می چگونه .ھستيد نامتعادل و خام خيلی شما " :که است اين ی نشانه سخن
ا' بپرسيد سرراست و رک و من به کنيد رو که ما آي ه ش اد معجزه ب د؟ اعتق ا 'داري ا' ي د آي ه معتقدي سی ک  يک از عي

 باکره
 به متعلق ھا پرسش قبيل اين کنيم؟ نمی ھايی سؤال چنين ما مؤدب، ی جامعه يک در که دانيد نمی آيا 'شد؟ زاده

 خالف واقع امور ی درباره سرراست ھای سؤال اين پرسيدن چرا که کنيد فکر اما ".است نوزدھم قرن روستاھای
 جواب بخواھيد اگر آوراست، خجالت سؤاالت اين به پاسخگويی البته !آورند خجالت زيرا شوند؟ می محسوب ادب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

  .بدھيد مثبت
 

 آدم يک که بود دورانی آخرين نوزدھم قرن .خورد می آب کجا از نوزدھمی قرن لقب اين که شد معلوم حاال
 .است معتقد باکره از مسيح شدن زاده مانند معجزاتی به که کند تأييد خجالت بدون توانست می ھنوز کرده تحصيل

 را او رستاخيز يا باکره از مسيح شدن زاده مانند اموری وفادارانه شان اغلب بپرسيم، ھم امروزی مسيحيان از اگر
 اند، ياوه امور اين که داند می شان عقالنی ذھن که چرا شود می شان خجالت ی مايه تأييد اين اما .کنند می تأييد
 بپرسد، را سئواالت اين اصرار با من مثل کسی اگر پس .نشود پرسيده آنھا از سؤاالت اين که دھند می ترجيح پس
 .است مضحک خيلی که بينيد می کنيد فکر وقتی .شود می بودن "نوزدھمی قرن" به متھم
 – نامحتملی برھان که گرفت قوت من در باور اين .کردم ترک را ھمايش آن بيشتر قلب قوت و برانگيختگی با من
 و برسد سر یاالھيدان که منتظرم ھنوز من .خداست وجود عليه جدی بسيار برھانی – " 747 بوئينگ گشايش" يا

 پيش پا کسی تاکنون عديده، ھای دعوت و فراوان ھای فرصت رغم به .بدھد برھان اين به ای کننده قانع پاسخ
ِدنت َدن .است نگذاشته  است نابودگر قدر ھمان امروزه و ناپذير، تکذيب است تکذيبی " برھان اين گفته درستی به ِ

 قالب يک .کرد منکوب را ِکلينتس آن طرح با فيلو ھيوم، ھای ديالوگ در که زمانی يعنی بود، پيش قرن دو که
 به و رسيد نمی ھيوم خاطر به جراثقالی ھيچ اما گذارد، می معلق را مسئله حل راه تنھا حالت بھترين در سماوی
ين سئله سبب ھم ر م د آوار سرش ب ه [ 74 ] ".ش ن البت ال داروي اتی جراثق وم .يافت را حي در ھي يفته چق ن ی ش  اي
 ثقالجرا
 .شد می
 در را برھان اين بايد مکررگويی، ريسک پذيرش با لذا، و است، کتاب اين در من اصلی برھان حاوی فصل اين
  .کنم خالصه پياپی ی نکته شش

 
 چگونه که بوده اين توضيح بشر عقل روی پيش ھای چالش ترين بزرگ از يکی تاريخ، طی در .1

  .اند شده ايجاد عالم در موجودات نامحتمل و پيچيده ھای طرحوارگی
 

 چون .است طبيعی ای وسوسه بدانيم، طراح وجود از ناشی را طرحوارگی ظھور که وسوسه اين .2
 ھستند، ھوشمند مھندس يک طراحی محصولً واقعا ساعت، مانند بشری، ھای ساخته دست طرحوارگی

 .کنيم اعمال زني انسان و پروانه بال، ، چشم مورد در را منطق ھمين که شويم می وسوسه
 می منجر بزرگتر ی مسئله اين بهً فورا ھم آفرينش ی فرضيه خود که چرا است، کاذب ای وسوسه اين .3
 .شد شروع احتماالتی استبعاد تبيين بحث از مسئله اين کل .است شده آفريده چگونه آفريننده خود که شود
 به ره باشد، مسئله صورت خود از بيشتر آن استبعاد که شود پيشنھاد مسئله يک برای حلی راه اگرً مسلما
 قالب" يک نه داريم نياز "جراثقال" يک به استبعاد ی مسئله گويی پاسخ برای ما .برد نمی جايی

 چنان به تر ساده ھای حالت از را جھانً تدريجا تواند می تبيينی جراثقال يک تنھا که چرا ،"سماوی
  .است حالم اش يکباره ايجادش که برساند ای پيچيدگی

 
 .است طبيعی انتخاب توسط داروينی تکامل شده کشف تاکنون که جراثقالی توانمندترين و ترين مبتکرانه .4

 انگيز شگفت احتماالتی استبعاد تمام با زنده، موجودات چگونه که اند داده نشان او روان دنباله و داروين
 با ما امروزه .اند يافته تکامل حيات آغازين صور از تدريجی و آھسته مراتب طی شان، طرحوارگی و

 .است باطل خيال يکً صرفا زنده، موجودات آفرينش خيال که بگوييم توانيم می اطمينان
 نظری لحاظ به توانند می چنجھانی ھای نظريه از برخی .نداريم معادلی جراثقال فيزيک در ھنوز ما .5
 سطحی نظر با .دارد شناسی زيست برای نيسمداروي که باشند داشته فيزيک برای را تبيينی نقش ھمان
 که چرا باشند، کننده مجاب داروينسيم شناختی زيست روايت از کمتر ھا تبيين قسم اين که نمايد می چنين
 که آنچه از بيش تا دارد می ملزم را ما آنتروپيک اصل اما .شوند می قائل شانس برای تری بزرگ نقش
  .کنيم باز جا اقبال و بخت برای گنجد می نما انسانی معتاد و محدود قالب در
 

 برای داروينيسم توانمندی ھمان به که جراثقالی .شويم نااميد فيزيک برای بھتری جراثقال يافتن از نبايد .6
 کننده مجاب فيزيکی جراثقال غياب در حتی اما .است حصول قابل نيز فيزيک برای باشد شناسی زيست

 اصل معاونت با داريم، اکنون که ضعيفیً نسبتا ھای جراثقال شناسی، تزيس جراثقال با قياس قابل ای
  .ھستند ھوشمند آفريدگار متزلزل ی فرضيه از بھترً مسلما آنتروپيک،

 
ن، واقع امر به راجع مدعای ديگر بپذيريم، را فصل اين برھان اگر دا، وجود ی فرضيه يعنی دي ل خ اع غيرقاب  دف
 می
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 گوناگونی ھای پرسش اکنون .است کتاب اين اصلی ی نتيجه اين اينجا تا .ندارد وجود خدايی احتمال اغلب به .شود
 عرضه برای چيزی دين که بگوييم توانيم نمی باز آيا ندارد، وجود خدايی که بپذيريم اگر حتی .شوند می مطرح
 چه که بدانيم چگونه ،نباشد دين اگر خواند؟ نمی فرا نيکی به را مردم دين آيا نيست؟ بخش تسلی دين آيا دارد؟
 در چرا پس است، کاذب دين اگر باشيم؟ خو دشمن دين به نسبت قدر اين چرا صورت، ھر در است؟ خوب کاری
 در است؟ آمده کجا از دين اما است، حاضر جا ھمه کاذب، چه و باشد صادق چه دين، ھست؟ ھا فرھنگ ی ھمه
 .پرداخت خواھيم اخير پرسش اين به آتی فصل

 


