
  

  
  
  
  

  اخترشناسي و آفرينش
  ايان باربور 

  ∗ترجمة پيروز فطورچي

  اشاره

دانان در قرن بيستم تالش نمودند تا عمر دقيق كيهان را تعيين       اخترشناسان و فيزيك  
جهان در حال انبساط را تصوير كرده   آنها با استفاده از نظرية نسبيت عام، يك         . كنند

در ايـن نوشـتار، بـاربور اوالً از    . كنندو شواهد بسياري را براي اين تصوير اقامه مي   
كند و به مباني آنهـا و برخـي از          شناختي بحث مي  هاي جديد كيهان  اين گونه نظريه  

ـ           قوانين مرتبط با آنها سخن مي      ا مفهـوم   گويد؛ و ثانياً به بحث دربارة ارتبـاط آنهـا ب
وي درصدد يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه آيـا ايـن             . پردازدمي» آفرينش«

اند ها و قوانين، با مفهوم آفرينش، آن گونه كه در كتب مقدس آمده، متعارض             نظريه
  يا نه؟

يافتـة  شناسي، نظرية نسبيت عام، آفـرينش، نظريـة وحـدت         كيهان: كليد واژگان 
  .بزرگ و نظرية انفجار بزرگ

***  
ـ اغلب اخترشناسان  جهـان را   ـ  در طول قرن هجدهم نيز از بطلميوس گرفته تا كپرنيك و گاليله و 

 ، از روي تخمـين و نظرپـردازي  ،هـايي در قرن نـوزدهم، نظريـه     . انگاشتندنسبتاً كوچك و جوان مي    
 انـدازة  و سـن  در قرن بيستم، شواهدي دربارة . تر و با قدمتي بيشتر پيشنهاد شد      دربارة جهاني وسيع  

 مسائل مهمي را دربـارة      ،شناختي جديد هاي كيهان عظيم و سن جهان گردآوري شده است و نظريه        
  . اندباورهاي ديني پديد آورده

                                                      
 .يفمدرس گروه فلسفة علم دانشگاه صنعتي شر.  ∗
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- نسبيت عام اينشتين بـه راه ت با كار بر روي معادال(Willem de Sitter) ويلم دوسيتر، 1917در 
 ، ادويـن هابـل  1929در . كـرد  بينـي مـي   را پـيش يك جهانِ در حال انبساط حلي دست يافت كه 

(Edwin Hubble)  را تدوين كرد» قانون هابل«هاي دوردست،  سحابي» انتقال به سرخِ«با بررسي :
زمـانِ   بـارة در  و تأمـل   بـا بـرآورد   . سرعت دور شدن يك سحابي با فاصلة آن از ما متناسب اسـت            

 مـشترك در حـدود   أد جهان از يـك منـش  آي نظر مي    به اند كه  دانشمندان به اين نتيجه رسيده     گذشته،
و رابرت  (Arno Penzias) ، آرنو پنزياس1965در . پانزده ميليارد سال پيش، در حال انبساط است

رسـد   اي ضعيف از امواج كوتاه را كه از همه سوي فضا فرا مي  زمينه (Robert Wilson) ويلسون
ني يب  مانده، پيش    باقي شِب نسبيت دربارة  تا    تفاده از نظريه  طيف آن امواج، با آنچه با اس      . كشف كردند 

  گـوي آتـشين    (afterglow) »ــ تـابيِ    پـس «تابش مذكور، همان    . شده بود، مطابقت زيادي داشت    
(fireball)متعاقب سرد شد كيهاني است كه در اثر انبساط .  

 هاي بسيار اوليـه انفجـار بـزرگ از تحقيقـات نظـري و نيـز                 شواهد غيرمستقيم مربوط به لحظه    
چهـار   دهد كـه    اين پژوهش نشان مي   . هاي تجربي در فيزيك انرژي باال فراهم آمده است          پژوهش

دار نور و رفتار ذرات بـاردار         نيروي الكترومغناطيس كه عهده   ) 1: ( وجود دارند  پايهنيروي فيزيكي   
 )3( كه سبب واپاشي راديواكتيو است؛ (weak nuclear force) اي ضعيف نيروي هسته )2(است؛ 

ها را درون هـسته بـه هـم     ها و نوترون  كه پروتون(strong nuclear force) اي قوي نيروي هسته
، 1967در   . آشـكار اسـت    ،نيروي گرانش كه در جاذبة بين اجـرامِ دور از هـم           ) 4(؛ و   دهدپيوند مي 

 و عبدالسالم نشان دادند كـه نيروهـاي الكترومغنـاطيس و    (Steven Weinberg) استيون واينبرگ
 وحـدت  (Electro-Weak Theory) الكتروضـعيف توانند در چارچوب يـك نظريـه    عيف ميض

 بينـي كـرد    پيش ندم گرفت ان Z و   Wها     بوزون را كه اصطالحاً  اين نظريه وجود دو ذرة سنگين       . يابند
 و همكـارانش  (Carlo Rubbia) »روبيا كارلو«، 1983در . واسط ميان دو نيرو بودنداين ذرات كه 

 ژنـو    ذرات در    دهنـدة    شـتاب   دسـتگاه  هاي حاصل از برخوردهـاي انـرژي بـاال در           رآوردهدر ميان ف  
(CERN) ذرات يار را بشواهدي W1 [.ددن به دست آور[  

 يافتـة بـزرگ     نظرية وحدت در يك   » قوي«و  » الكتروضعيف«در تالش براي وحدت نيروهاي      
(Grand Unified Theory)واسـطة ذرات   ور، بـه وحدت مذك. هايي صورت گرفته است  پيشرفت

X      پـذير   هاي فعلـي دسـترس      دهنده  هايي باالتر از آنچه كه در شتاب         بسيار سنگيني كه تنها در انرژي
 رتقـارن باَ نظريـة  سه نيروي ديگر در چارچوب يـك         و گرانش   آمدنگردهم. دشو  است، محقق مي  

(supersymmetry theory) - بـوده تـر    مشكل-شود نيز خوانده مي» نظرية همه چيز« كه گاهي-
هايي  رشته ،در آن  كه است(superstring theory) »رريسمانباَ« ارائه نظرية هايكي از گزينه. است
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توانند منشعب شوند و يا        كه مي  شوند فرض مي  اند،  بعدي  طور باورنكردني سنگين، خرد و تك       كه به 
اما . رچوب ده بعدي است    وحدت نظرية كوانتوم و گرانش، مستلزم يك چا        .صورت حلقه درآيند    به

-شوند كـه مـي    درنگ چنان متراكم مي   ، شش بعد از ده بعد مذكور بي       »اَبر ريسمان «بر اساس نظرية    
-اند باقي مـي   مربوط توانيم اندازة آنها را ناديده بگيريم و در نتيجه فقط چهار بعد كه به فضا وزمان               

 و انرژي الزم براي تحقق آنها بسيار فراتر از          ها هيچ شاهد تجربي وجود ندارد        براي ريسمان  . مانند
هـاي    ولي اين ميزان انـرژي، در نخـستين لحظـه         . ها در دسترس است     حدي است كه در آزمايشگاه    

دانان نسبت به سادگي، وحدت و تقارن، تعهدي قوي دارند كـه              فيزيك. انفجار بزرگ وجود داشت   
آن زمان كه آزمايش مستقيم نـاممكن اسـت،         را حتّي   » يافته  نظرية وحدت «اين تعهد، جستجو براي     

  .كند ترغيب مي
بازسازي  (high-energy) با كنار هم نهادن شواهد مربوط به اخترشناسي و فيزيك انرژي بـاال            

توانيم رويدادهاي آغازين سه دقيقة پس از انفجار  و مي  شود  ، ممكن مي    قابل قبولي از تاريخ كيهان    
. هـا آغـاز شـد    هـا و نـوترون   از پرتـون » هـسته « تـشكيل  ني كـه يعني زماـ بزرگ را بازسازي كنيم  

ها و ستارگان    يك ميليارد سال پس از آغاز جهان، كهكشان       . ها پديده آمدند    ، اتم  بعد پانصدهزار سال 
عرصـة وجـود نهادنـد و پـس از گذشـت دو              بـه  نيز سيارات پا  ،  بعده ميليارد سال     د .شكل گرفتند 

تدريج به وجـود آمدنـد و تكامـل         ر سيارة ما آغاز به      د حيات   يِصور ميكروسكپ ميليارد سال ديگر،    
  .شناختي به جريان افتادزيست

شوند زيـرا     مي] تر  غيرقطعي[= تر    ها، موقتي    به پيش از دقيقه سوم بازگرديم، نظريه       بيشترهرقدر  
م در  تـواني   پردازند كه فراتر از هـر آن چيـزي اسـت كـه مـي                هايي از ماده و انرژي مي       آنها به حالت  

هاي سازندة خـود در       ها احتماالً از كوارك     ها و نوترون    پروتون. ها تكرار و بازسازي كنيم      آزمايشگاه
هـزار  ( 1012تشكيل شدند ـ يعنـي زمـاني كـه دمـا تـا       ) يك ده هزارم ثانيه پس از آغاز (10ــ 4ثانيه 

 10-10داغ، حدوداً در ثانيههاي  العاده متراكم از كوارك اين درياي فوق  . درجه پايين آمده بود   ) ميليارد
هـاي  در نظريـه  . تر بود، شـكل گرفـت       تر و داغ     كه كوچك   يكدست (fireball) گوي آتشين يك  از  

مطرح گرديد پيـشنهاد   (Andrei Linde) و اندره لينده (Alan Guth) تورمي كه توسط الن گوث
گذاشت كه اين معلـول  يك انفجار بسيار سريع را پشت سر    10ـ35 شود كه جهان در حدود ثانية     مي

 يعني زماني كه نيـروي قـوي از ديگـر           ،اي بود كه در اثر شكست تقارن      ادهالعآزاد شدن انرژي فوق   
جـز   قدري باال بود كه تمام نيروها بـه         ، دما به  10ــ 35پيش از ثانيه    ] 2 [. آزاد شده بود   ،نيروها جدا شد  

يافتة بزرگ در آن اعمـال   رية وحدتاين مقطعي است كه نظ. گرانش از توان مشابه برخوردار بودند  
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درجـه بـود،    1032، زماني كـه حـرارت   10ــ 43ما تقريباً هيچ تصوري از وقايع پيش از ثانيه       . شود  مي
  ]3[. برابر آب بود 1096اندازة يك اتم امروزي و چگالي آن ميزان باورنكردنيِ  كل جهان به. نداريم
) t=0(اسـتاندارد انفجـار بـزرگ، زمـان صـفر           چـه رخ داد؟ در نظريـة        ) t=0(زمان صفر   در  اما  

اي   ، نقطـه   مقطع آندر  . آيدآيد به شمار مي   در آن به كار نمي    عنوان يك تكينگي كه قوانين فيزيك         به
برخـي عالمـان الهيـات      . بوده است وجود  مچگالي نامتناهي    با    تابش خالص و   به صورت بدون بعد   

داناني كه به بررسي و مطالعة تـاريخ اوليـة           و فيزيك  اخترشناسان(شناسان  زمينة مشتركي را با كيهان    
 Pope) س دوازدهميو پاپ پ.دربارة اين ايده كه جهان آغاز دارد مالحظه كردند) مندندكيهان عالقه

Pius XII)       4 [.كنــد  گفـت، نظريـة انفجــار بـزرگ، ايـدة كتــاب مقدسـيِ آفـرينش را تأييــد مـي[ 
ـ    دانـي بـه   اخترفيزيك سترونـام رابـرت ج (Robert Jastrow)      احتجـاج كـرده اسـت كـه شـواهد 

او كتـاب خـود   . شود   كتاب مقدس دربارة منشأ جهان منجر مي        بر ي به يك ديدگاه مبتني    ختاخترشنا
  :برد پايان مي  با اين عبارت درخور توجه بهخداوند و اخترشناسانرا با نام 

بـراي  .  آفـرينش برگيـرد    رازاز  رسد كه گويا علم هرگز قادر نخواهد بود تـا نقـاب               نظر مي   اكنون به 
پايـان    دانشمندي كه با ايمانش به نيروي خرد زندگي كرده است داستان، مانند يك روياي آشفته بـه                

سر نهاده است و در آستانة فتح بلنـدترين         هاي جهالت را يكي پس از ديگري پشت            او كوه  :رسد  مي
ها در  ، گروهي از عالمان الهيات كه قرنكشد كه خود را از آخرين صخره باال مي         همين.  دارد قله قرار 

  ]5[ .گويند آمد مي اند به او خوش آنجا ساكن بوده
 يكـي  ،اما ديگر دانشمندان و عالمان الهيات از اينكه آموزة آفرينش با يك نظرية خـاص علمـي                

در اين فصل، بررسي خواهم كرد كه چگونـه طرفـداران           . كنندانگاشته شود احساس ناخشنودي مي    
-هـاي اخيـر كيهـان    نسبت به نظريـه ، ارتباط علم و دين    ة نحوة از چهار ديدگاه اصلي دربار    هر يك   

  .اندشناختي واكنش نشان داده

  تعارض

گوينـد تـوازن نيروهـا در       اند كه مـي   يكي از اشكال تعارض ميان علم و دين را ملحداني ارائه كرده           
آورد يك موضوع كامالً تصادفي     جهان اوليه كه شرايط مطلوب را براي ظهور حيات و هوش پديد             

اند كه نظرية نسبيت، زمينه و      در نقطة مقابل، پيروان خطاناپذيريِ كتاب مقدس ادعا كرده        . بوده است 
  .سازد ممكن مي، و انفجار بزرگسفر پيدايشمجال را براي هماهنگي ميان شرح 
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  تصادفجهان از راه . 1

نهايـت از زمـان، از مـسئله          اي بي   ه با فرض پهنه    سال پيش، برخي اخترشناسان معتقد بودند ك        چهل
  تعلـق داشـت  آنهـا كـه بـه    (Steady State Theory) نظرية حالت پايدار. انـد  آغاز اجتناب كرده

نهايت پـا   هاي هيدروژن آرام آرام و پيوسته در سرتاسر يك زمان و فضاي بي      كرد كه اتم    پيشنهاد مي 
ها پـس از    از نظرية مذكور حتي مدت ويژه،  به(Fred Hoyle) فرد هويل. اند به عرصة هستي نهاده

هـاي هويـل      نوشته] 6[. آنكه اغلب همكاران وي از آن دست كشيده بودند، همچنان طرفداري كرد           
 بلكـه تـا      استوار نيست  هاي علمي   زمينه  بر فقطروشن نمود كه طرفداري او از نظرية حالت پايدار          

. نهايت با عقايد الحاديش سـازگارتر اسـت          گمان او، زمانِ بي    اي به اين دليل بوده است كه به         اندازه
  .ندا دست يافته برتري بهآشكاراهاي انفجار بزرگ   نظريههاي روايتامروزه] اما[

هاي فيزيكيِ جهان، به دقت براي يكي از حقايق جالب توجه دربارة جهانِ ما اين است كه ثابت     
 حتي ]جهان[اي قوي يا نرخ انبساط  ، اگر نيروي هسته   براي نمونه . اندظهور حيات و هوش، مناسب    

ما اين ادعا را    . شدبود حيات ارگانيك، غيرممكن مي    تر مي تر يا كوچك  به ميزان  بسيار اندك بزرگ     
كننـد در   ، برهان جديدي را از راه طـرح و نظـم ارائـه مـي              »شدهدقت تنظيم هاي به پديده«كه چنين   

 هاي متعددي جهانشناسان معتقدند ممكن است      اما برخي كيهان   .مباحث آينده بررسي خواهيم كرد    
شده  شرايط اثبات ازبا پارامترهاي متفاوت وجود داشته باشند و ما فقط تصادفاً در يكي از آنها ـ كه 

تركيبي از پارامترها كه وقوع آن در يـك  . كنيم ـ زندگي مي  استداربرخوربراي حيات هوشمند را 
تركيـبِ  . آيـد ها، محتمل بـه شـمار مـي       ت جايي در مجموعة بزرگي از جهان      جهان، بسيار بعيد اس   

شناسـان بـه ايـن      دليل تمايل برخي كيهـان    . شودمناسب براي حيات نهايتاً از راه تصادف فراهم مي        
. ، تا حدودي آن است كه آنها از مالزمات خداباورانة يك انفجار بزرگ، برخـوردار نيـستند               هانظريه

  ]7 [: پيشنهاد شده است»هاي متعددجهان«ه نظرية  چند گون]تاكنون[
پيش از انبساط كنـوني  . (Oscillating Universe) »جهانِ نوساني«هاي متوالي در  چرخه. 1
كه در وجود داشته باشد ـ يعني انقباضي بزرگ، پيش از انفجار بزرگ  ـ اي از انقباض  تواند دورهمي
 هر  . دوباره، آغاز نويني پديد آيد     با انبساط و سرد شدنِ    طور كامل محو شود و        ن به جها ساختار   آن،

هاي گذشته، به صورت غيرمستقيم خواهد بود زيرا ساختار آنها بـه طـور     گونه شاهدي براي چرخه   
سرعت انبساط به آستانة بحراني ميان  . شودمحو مي ] متوالي[هاي  كامل در گوي آتشين، ميان چرخه     

) بستهيك جهان   (نبساط بسيار طوالني، پيش از انقباض مجدد        و ا ) بازيك جهان   (انبساط هميشگي   
  .دهندهاي آينده را ترجيح مي باز و بدون چرخهنزديك است اما شواهد اخير، يك جهانِ
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جاي انفجارهاي چندگانه  به. (Multiple Isolated Domains)  مجزا چندگانةهاي  ساحت.2
ان مطور همز   هاي متعددي را به      منفرد، ساحت  هاي متوالي، ممكن است يك انفجار بزرگ        در چرخه 

 آنكـه    سـبب    مجزايي هـستند كـه بـه       ةشوند  هاي منبسط   ها شبيه حباب    اين ساحت . پديد آورده باشد  
سرعت جدايي آنها، مانع هرگونه ارتباط حتي بـا سـرعت نـور اسـت، از يكـديگر جـدا و بركنـار                       

 ،هاي مجزا رسد نظرية ساحت  به نظر مي  . دارند ما قرار    آنها در فراسوي افق مشاهدة ممكنِ     . اند  مانده
پذير نباشد و در حال حاضر، مباني حمايت از اين نظريـه عمـدتاً بـر فرضـيات         االصول، آزمون علي

  .فلسفي استوار است تا شواهد علمي
 Many Worlds Quantum) هـاي متعـدد    جهـان براسـاسِ نظريـة كوانتـوم    ]تفـسير [ .3

Theory) .   هيو  «يشنهاديِ  ه طرح پ  آينددر فصلكوانتـومي   عدم تعين ه  را مبني بر اينكه هرگا    » رتوِا
 تعبير اين.  كرديمخواه بررسيشود؛  در يك اتم وجود داشته باشد جهان به چندين شاخه تقسيم مي

بايـست   زيرا هـر جهـان مـي   . ها است آور از جهان ي حيرتدد تفسير از نظرية كوانتوم، مستلزم تع  و
شـمار اتمـي و زيراتمـي در سرتاسـر زمـان و فـضا، بـه                   هريك از وقايع بـي    نوبة خود در خالل       به

تر از آن است كه بتوانيم دربارة آن مستقيماً بـه           اين نظريه، نظرپردازانه  . هاي متعدد تقسيم شود     شاخه
گونـاگون وجـود    و  شعب  تـ هـاي م    گونه ارتباط ميان جهان      زيرا امكان هيچ   آزمون و تحقيق بپردازيم   

  .ندارد
 ،نظريـة كوانتـوم  . (Quantum Vacuum Fluctuations)  و خيزهاي خأل كوانتـومي اُفت. 4

 دانـد  جـايز مـي   را به صورت بسيار جزئي، (conservation of energy) نقض قانون بقاي انرژي
در آزمايشگاه، خـأل، درواقـع دريـايي از فعاليـت           .  سريعاً بازپرداخت شود    اين وام،  مشروط بر آنكه  

شـوند و تقريبـاً     موجـود مـي  (virtual particles) »ذرات مجـازي «هـايي از   است كه در آن، زوج
توانـست بـراي فقـط يـك           الزم براي آفرينش جهان مي     انرژيِ. سازند  درنگ يكديگر را نابود مي      بي

زيرا مقدار مجاز براي وام دادن انرژي با زمانِ بازپرداخـت،           (العاده كوتاه وام گرفت شود        لحظة فوق 
العاده ممكن است گمان كنيم كه انرژيِ مورد نياز براي ساخت يك جهان، فوق            ). نسبت عكس دارد  

آيد و از اين رو، كلِ انرژي مورد نيـاز           به شمار مي    منفي ]انرژيِيك  [گرانشي،   انرژي   ما ا زياد است 
 روايتـي   بـه صـورت    گـاهي     را كوانتـومي  زوخيـ نظريـة اُفـت   برخي نويسندگان،    .دهدرا كاهش مي  

اما در  د  كن آغاز مي خأل  با  بحث خود را     ، اين نظريه  اند زيرا مطرح كرده  از عدم    آفرينش ، از سكوالر
ميـدان كوانتـومي و قـوانين فيزيـك     يك  اين نظريه بايد وجود نيست زيرا عدم واقع، خأل به معناي  

ميِ وخيز كوانتو فتاُيك يا چند    چگونه موقعيتي را كه در آن،       . بگيردفرض  در آن شرايط    كوانتوم را   
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گويـد  كند مي  كسي كه از ديدگاه الحادي پيروي مي       تواند رخ داده باشد، توضيح دهيم؟       آسا مي   غول
  . ما بايد چنين چيزي را فرض كرده و با آن به صورت يك امر مسلّم برخورد كنيم

همة آنها چنين فـرض  . هاي متعدد، نقش ايفا كندهاي جهان  در هر يك از روايت     تصادف شايد
در فصل سوم خواهيم ديد كه قوانينِ كوانتومي . تر از يك اتم بود جهان ما زماني كوچك    كنند كه مي

بيني دقيقي را جز در روند ـ امكانِ هيچ گونه پيش هاي زيراتمي به كار ميـ كه در اين گونه ساحت
قدار دقيق  رسد م به نظر مي  . كنندها فراهم نمي  گيرياي از مقادير محتمل براي اندازه     حد تعيين دامنه  

هاي متفـاوت، ممكـن اسـت       در جهان . صرفاً بسته به تصادف است    » انتشار احتماالتي «در هر گونه    
كنيم كه حيـات و     ما از قضا در جهاني زندگي مي      ] از اين ديد  . [هاي بنيادي تفاوت كند   مقادير ثابت 

  . هوش در آن ممكن شده است
پيامـدهاي   سـند شـايد بعـداً معلـوم شـود كـه      رالبته برخي از پارامترهايي كه اتفاقي به نظر مي      

در تاريخ علم، بسياري از مواردي كه اموري تصادفي جلـوه  . اندتر بوده قوانين بنيادي  براي ضروري
هاي مذكور فقط بتواننـد از همـان        شايد ثابت . هاي نظري براي آنها فراهم شد     كردند بعدها تبيين  مي

 چند سـال پـيش،    . ي تصادف، قانون، آنها را معين سازد      مقاديري كه دارند برخوردار باشند و به جا       
-توازنِ اندك ميان ذرات و ضدذرات را در جهان اوليه ـ كه به شكلتوانستند عدم نميشناسانكيهان

تـوازنِ  اينـك آنـان معتقدنـد كـه عـدم     . شناسيم منجر شد ـ تبيين كنند اي كه ميگيري ماده به گونه
 وجـود   X و ضـد   Xكي است كـه در فراينـدهاي فروپاشـيِ ذرات           تقارنِ كوچ مذكور، ناشي از عدمِ   

  . انگيزِ تصادفي در آينده، قابلِ تبيين باشدشايد ساير امور شگفت] به همين ترتيب. [داشته است
شود نـه    رهنمون مي  تصادف يا ضرورت   شناسي، ما را به سوي    گرايانِ علمي، كيهان  از ديد ماده  
، دفـاع كـرده و اسـتدالل    وخيز كوانتـوميِ فتاُ از نظرية (Peter Atkins)پيتر اتكينز . طرح يا تدبير

وخيـز  فـت اُنظريـة   «(Alan Guth)الـن گـوث   ] 8. [كند كه آن با خـداباوري، سـازگار نيـست   مي
اي كـامالً  در جهـانِ مـا مـسئله     » هـاي ظريـف   ثابـت «پذيرد و معتقد است حـضور       را مي » كوانتوميِ

بعـضي  ] 9. [هاي متعدد فقط در جهـان مـا بـه وقـوع پيوسـت     تصادفي بوده است كه از ميان جهان     
در  (Steven Weinberg)  استيون واينبرگسان،بدين. اندبه نوعي بدبينيِ كيهاني رسيدهدانشمندان 

كند تنهـا    كه انسان در جهاني بسيار بزرگ و غيربشري، كه به سمت فراموشي سير مي           نوشت 1977
  : دلگرمي استفعاليت علمي تنها مايهاو گفت . است

اما اگر تـسكيني  . كندجلوه مي هرسد به همان اندازه نيز بيهود   نظر مي   پذير به    فهم بيشترهرقدر جهان،   
كوشـش بـراي فهـم      . ..بخـش اسـت      پژوهيدن نباشد، حداقل خود پژوهش، تا حدي تسلي        در نتايجِ 
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 و  همـايش بيهـود   جهان يكي از موارد بسيار نادري است كه زندگي انسان را به وراي سـطح يـك ن                 
  ]10 [.بخشد  نمايش تراژدي را ميزيباييِدهد و به آن تا حدودي، وقار و  مضحك ارتقا مي

منظـور مـن ايـن      : گويد و مي  دكن  مي تعديل ش اظهارات گذشتة خود را    واينبرگ در كتاب اخير   
خـود از   به خـودي     كه جهان    بودن  آ است، بلكه صرفاً     هآموزد كه جهان بيهود      كه علم به ما مي     بودن

 دهـد  پاسخ تواند چنين صورت، كسي كه خداباور است مي      اين  در ]11[» .دهد  هيچ هدفي خبر نمي   
 را بتـوانيم    يكيهان اين احتمال وجود دارد كه تاريخ        كند پس   را منع نمي  » هدفوجود  «كه اگر علم،    

 كه محصولِ آن،    روند كيهاني .  اهداف خداوند، تفسير نماييم     از يعبيرعنوان ت   اي منسجم و به     گونه  به
  بـود  وار حكـيم و شـخص     ،خداوندبوده است همان چيزي است كه اگر         هاي هوشمند   انسانظهور  

ي هـا  باور حقيقي ميان علم و دين وجود ندارد، بلكه تعارض صرفاً ميان          تعارضِ .رفتانتظارِ آن مي  
كته را بررسي خـواهيم  ما در فصل آينده، اين ن. شودانه و خداباورانه مطرح مي  گراي   ماده پايه و بديل  

  .كرد كه چگونه تصادف و ضرورت بايد در يك چارچوب خداباورانه فهميده شود

  فر پيدايش و انفجار بزرگسازي س هماهنگ. 2

اي قرار دارد محكوم شـد و   در مركز نظام سياره   ،هنگامي كه گاليله ادعا كرد خورشيد به جاي زمين        
ـ ر قبال وثاقت و مرجعيت كليسا بـه معارضـه پرداخـت     اين محكوميت عمدتاً به دليل آن بود كه د

امـا  . كـرد مدارانه كتاب مقدس نيز نقش ايفا مـي  معارضة او با تفسير لفظ،هرچند در اين محكوميت   
در ايـن دوران، شـواهد      . شناسي كپرنيكي از مقبوليت گسترده برخـوردار شـد        در قرن هفدهم، اختر   

رسيد بـا ايـن    كه به نظر ميـهاي كتاب مقدس  ي از عبارتناپذير بود و تفسير استعارعلمي مناقشه
ـ د در تعارض دارندشواه در قـرن  .  و پروتـستان پذيرفتـه شـد   كهاي كاتوليـ  از سوي اغلب حلقه 

 :كردند مبني بر اينكه   مدارانه دربارة كتاب مقدس پيروي مي     ادعاي كساني كه از نگرش لفظ     نوزدهم،  
شناسـي، تـاريخ تكـاملي و        ، با شواهد به دست آمده از زمـين        »جهان تنها چند هزار سال عمر دارد      «

 در  .با اخترشناسي، تعارضـي نداشـت     ] اين ادعا [، متعارض بود اما     )ها  مطالعة فسيل ( شناسي  ديرين
  .قرن بيستم، اخترشناسي نيز شواهدي از تاريخ طوالني كيهاني به دست داد

، اسـت بـه يهوديـت ارتـدوكس متعهـد     داني كـه  ، فيزيك(Gerald Schroeder) جراد شرودر
 پانزده ميليارد سال   به حسب زمان خداوند،      ششِ روز مذكور در سفر پيدايش     كند كه   استدالل مي 

چارچوبِ مرجـعِ   «هاي زمان به حسب     گيري زيرا در نظرية نسبيت، اندازه     در مقياس زماني ما است    
 بـه طـور تجربـي       -بيني كرده بـود   يشن آن را پ   ينشتي كه ا  - اتساع زمان    . متفاوت است  ،»گرمشاهده

كه با سرعتي نزديـك  ) يك ذرة ناپايدار اتمي  (متوسط عمر يك مزون      تـأييد شده است براي نمونه،    
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اي العـاده طـور فـوق   كند به دهندة ذرات در آزمايشگاه حركت مي     به سرعت نور در مسير يك شتاب      
 ،رفـت مـي انتظار ه بدون اتساع زمان نچه ك آشود به نحوي كه مسيرهاي متعددي را بيش از          زياد مي 

كـه  ( يابد يك روز در زمان خداوند       گويد در جهاني كه به سرعت بسط مي       شرودر مي . كند مي طي
در آفرينش آدم در . با چند ميليارد سال در مقياس فرايند زميني برابر است         ) با كل كيهان يكي است      

. ي ما برقـرار سـاخت      پيوند نزديكي با سياره    روز ششم از تاريخ كيهاني، خداوند براي نخستين بار        
 خداونـد يكـي شـد و از ايـن رو تقـويم               زماني ما با مقيـاس زمـانيِ       پس از رخداد مذكور، مقياسِ    

 براسـاس مقيـاس زمـان        اوالد آدم دقيقاً   رخدادهاي بعدي در كتاب مقدس از جمله طول عمر همة         
  ]12 [.جهاني ثبت شده است

خر يافـت  هـاي متـأ  هـاي خاخـام  توانند در نوشتهايق علمي مي شرودر معتقد است كه ديگر حق     
ي در قـرن    ، از پيـروان عرفـان يهـود       نحمـان  را توسط ابن   سفر پيدايش او به تفصيل، تفسير     . شوند

 نه  ـگفت كه آفرينش از يك جوهر نامملوس و بسيار كوچك           نحمان مي ابن. دهد شرح مي  ،سيزدهم
نحمـان  ابـن .  بسط يافت و ماده پديد آمـد  جهان،شد كه از آن آغاز ـتر از دانة خردل  چندان بزرگ
و خداونـد   « :عد براي واقعيت وجود دارند كـه بـا ده مـورد تعبيـرِ              و ب  أگفت كه ده مبد   همچنين مي 

 به نحو   شرودر مدعي است كه اين نكته     .  مطابقت دارد  ، تكرار شده است   سفر پيدايش  كه در    »گفت
عـد اوليـه را فـرض       گونه كـه خـواهيم ديـد ده ب        كه همان ـ    »يسمان ر رباَ«چشمگيري با نظرية اخير     

ـ مي و داراي درجـة   از مسيحيان كليساي انجيلـي  (Hugh Ross) راس هيو. ييد شده استأ تگيرد 
 و  »اَبـر ريـسمان   «ده بعد در نظريـة      هايش را به    او يكي از كتاب   . شناسي است دكتري در رشتة اختر   

نامـد اختـصاص داده    مي(extra-dimentionality of God) خداوندفرابعديِ آنچه كه وي آن را 
كند كه در آنها گفته شده است خداونـد، پـيش           او عبارات فراواني را از كتاب مقدس نقل مي        . است

 مـسيح، پـيش از      ]رتحـض [«:  مانند اين تعبير كه    ، جهان نيز كارهايي را انجام داده است       از آفرينشِ 
كند خداوند بايد  راس استدالل مي،ترتيببدين  (Pet. 1:20 1) .» بودريزي جهان، برگزيده شدهپي
ـ عدرفته مستلزم يازده بهم زمان كه رويعد اضافيِيك بطريق از  ـ نه ده بو     است عمـل كـرده   عد 

تواننـد در دو بعـد      اشيا در سه بعد، ممكن است و آنها نمـي         ] تحقق[هاي عادي ما،    در تجربه . باشد
تواند اي از يك كاغذ دو بعدي، نوك قلمِ شما در نقطة الف فقط در صورتي مي               در تكه . تحقق يابند 

اما با اضافه شدن بعد سوم، قلم شما فقط . به نقطة ب برسد كه از مجموعه نقاط ميانِ آنها عبور كند      
ويـد  گراس مـي . تواند تكه كاغذ فوق را در نقطة الف ترك كند و ناگهان در نقطة ب ظاهر شود          مي

تواند با استفاده از آن ابعاد اضافي مذكور، اموري را به انجام برساند كه           به همين ترتيب، خداوند مي    
اعتنـايي بـه نيـروي      توانست با بـي   مسيح مي ] حضرت[براي نمونه   . در غير آن صورت، ممكن نبود     
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ز درب بـسته    توانست پس از دوبـاره زنـده شـدن، ا         بر روي آب راه برود و نيز مي       ] گرانش[جاذبه  
  ]13. [عبور نمايد و با حواريونش گفتگو كند

دهنـد كـه در آن،      رخ مـي  ) به صورت افقـي   (از ديد راس وقايع زندگيِ ما در نظم عاديِ زماني           
اما بعد زمانيِ خداوند، عمود بر بعد زماني ما است و با رخدادهاي             . ها تقدم دارند  ها بر معلول  علت

نمـاي اختيـار و سرنوشـت       حلي را براي تناقض   عتقد است اين امر، راه    راس م . زمانيِ ما معيت دارد   
. دهـيم ما اختيارهاي خود را به طور آزاد در چارچوبِ زمانيِ خودمان انجام مي            . كندازلي فراهم مي  

خداوند در ابعاد چندگانة زمان تحقق      . يابنداما آنها همگي با هم در علم و فعلِ خداوند وحدت مي           
اين گونه كشفيات دربـارة ابعـاد اضـافي    . هاي غيرمترقبه، قدرت عطا نموده است     از راه  دارد و به ما   

زمان، به طور بالقوه، موجب ارتقاي چشمگير آگاهي مـسيحيان از گـسترة قـدرتي كـه خداونـد در             
  ]14. [شوداختيار ما قرار داده است مي

ز كتـاب مقـدس را پيـشاپيش        مدارانـه ا  هـا نـوعي تفـسير لفـظ       به اعتقاد من، اين گونه استدالل     
ايـن گـروه بـا جـستجوي        . آفرين اسـت  گيرد كه اين بيش از آنكه كارگشا باشد مشكل        مفروض مي 

شوند تا توجه از پيام دينـي       هاي كتاب مقدس، موجب مي    هاي علميِ معاصر در باطن عبارت     نظريه
يسمان به طور خـاص در      افزون بر اين، به نظر من به كارگيري نظرية اَبرر         . اصلي آنها منحرف شود   

تواند به طـور تجربـي      معرض ترديد دارد؛ زيرا اين نظريه، بسيار انتزاعي و نظرپردازانه است و نمي            
-دهندة ذرات يا آنها كه براي آينده طراحي شده     هاي كنوني شتاب  هايي كه فعالً در دستگاه    در انرژي 

هـاي مختلـف بـراي نظـم بخـشيدن بـه            راهعنوان   به  را ابعادتوانيم  ما مي . اند در دسترس قرار گيرد    
توانـد  مـي هاي گوناگون بنگريم و اين      اي از رخدادها از منظرهاي متفاوت يا در چارچوب        مجموعه
اما در چارچوب فيزيك نظري، ابعاد اضافي به هيچ نيروي          . هايي را براي الهيات پيشنهاد دهد     تمثيل

  .كند باشد اشاره نميفوق طبيعي كه وراي جهانِ فضا و زمان قرار داشته

  استقالل

هاي ممتـازي از    آيند كه هر يك، گونه    هايي مستقل و خودمختار به شمار مي      اگر علم و دين، مشغله    
گيرند و نيز هـر يـك از كاركردهـاي          هاي متمايزي را به كار مي     كنند و روش  ها را مطرح مي   پرسش
مـا ادعاهـايي را كـه       .  متعـارض باشـند    تواننداي در حيات انسان برخوردارند، پس آن دو نمي        ويژه

هـايي علمـي   هاي آفرينش در حيـات انـسان را بـا نظريـه        معناي ديني آفرينش و نيز كاركرد داستان      
  .دانند بررسي خواهيم كردهاي دور، غيرمرتبط ميدربارة رخدادهاي فيزيكي در گذشته
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  ي آفرينشديني معنا. 1

كتـاب  «: اي از ايـن بـاورِ نوارتدكـسي را كـه    صـه  خالاهاي مجزحوزهدر فصل نخست، ذيل عنوان    
بسياري از عالمـان الهيـات و محققـانِ    . ، آوردم» تلقي كنيممدارانهجدي ولي نه لفظمقدس را بايد   

 به وجود پيوندي بنيادي و      سفر پيدايش اند كه   نظر دارند و مدعي   كتاب مقدس در اين ديدگاه اتفاق     
گويند اين امـر بـا بيـان يـك داسـتانِ      آنان مي. دهدواهي ميمستدام و ديرپا ميان خداوند و جهان گ      

علميِ متعلق به آن روزگار فرض شده اسـت  شناسي دورانِ پيشنمادين و خيالي ـ كه در آن، كيهان 
اي كوتـاه بـراي تـاريخ       دوره] الـف : [شناسي، دربرگيرندة امور زير است    اين كيهان . گيردـ انجام مي  

كه در آن، بهشت در طبقة باال و جهنم         (عالَم سه طبقه    ] ج[مركزي ؛ و    اخترشناسيِ زمين ] ب[زمين؛  
ها با علم جديد، سازگار نيستند اما كتاب مقـدس، عقايـد و             اين ايده ). در زير جهانِ ما جاي داشت     

شناسـيِ  توانيم آنها را بپـذيريم و از هـر گونـه كيهـان            كند كه ما هنوز مي    مفاهيمي ديني را منتقل مي    
  .اند جديد مستقلباستاني و

  :دكن ميبيان  زير را حكم الهياتي ، سهسفر پيدايش
جهان، وابسته به خداونـد اسـت؛ و        ) 2( منسجم است،     و  منظم  ،(good) جهان اساساً خير  ) 1 (

 اينهـا . خداوند، قيوم، مختار و متعالي است و از دو ويژگي هدفمندي و اراده برخـوردار اسـت                ) 3(
.  گذشـته  هايدادخـ هـايي دربـارة ر       نه گزاره  اند و ن در هر لحظه از زمان     هاي خداوند و جها     ويژگي

]15[  
-فديـه «كند چرا كه همواره با ايـدة        اشاره نمي » آغازها« صرفاً به    آفرينشدر كتاب مقدس، ايدة     

عنـوان يـك ملـت، رويـدادهايي          اسـراييل بـه     خروج و ميثاق در سينا براي بنـي       . پيوند دارد » پذيري
اي نـسبتاً متـأخر ـ     در دورهسفر پيـدايش اغلب محققان معتقدند نخستين فصل . دكننده بودن تعيين

تـري برخـوردار گـشت و    احتماالً قرن پنجم ميالدي به بعد ـ نگاشته شده است كـه از زمينـة عـام    
ديـن يهـود در آغـاز بـر فعـلِ           . خداوند، به عنوان رب طبيعت و نيز پروردگار تاريخ، عبـادت شـد            

  ]16. [اسراييل ـ تمركز داشت  و وحي تاريخي ـ يعني آفرينش بنيرهايشگريِ خداوند
خداوند ] بر اين اساس[ .دهدد مي پيون يكديگرا به ر گذشته، حال و آينده      اشعياي نبي در كتاب   

. آيـد   شمار مـي     طبيعت نيز به   سراسر انسانيت و     اسراييل است ولي خالق همة      راستي آفريدگار بني    به
 اينجا مضموني از . رها خواهد ساخت رادربند  هايي    در آينده، انسان  بار ديگر   خداوند   عالوه بر اين،  

 ها و سراسـر ميان همة ملت وجود دارد كه هماهنگي جديدي را (new creation) »آفرينش نوين«
  .)49 و 45 و 40: اشعيا(.  به بار خواهد آوردطبيعت ـ
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فر  نخستين آيه انجيل يوحنا،     . ستناپذير ا  تفكيك پذيري  فديهاز   نيز آفرينش،    عهد جديد در   سـ
واسـطة او آفريـده     همه چيز بـه …در ابتدا كلمه بود و كلمه، خدا بود       «: آورد  خاطر مي    را به  پيدايش

 آميخته است ـ يعني اصل عقالنيـت يونـاني بـا     (Logos) »لوگوس«با » كلمه«اينجا اصطالح . »شد
 پيونـد اما سپس يوحنا، آفرينش را به وحـي  . كه در جهان فعال است   » كلمة خداوند « عبراني از    دةيا

 مـسيح،  ]حـضرت [از نظر مؤمنان اوليه، خداوند در زندگي و مرگ       . »و كلمه جسم گرديد   «: دهد  مي
   .هدف آفرينش را فهمانده بود

گونه  با آشوب آب   سفر پيدايش آيات  .  ذكر نشده است   سفر پيدايش  در   آفرينش از عدم  مفهوم  
. »ها را فرا گرفت    و باير بود و تاريكي بر روي لجه و روح خدا سطح آب             زمين تهي «: شودآغاز مي 

را » آفرينش از عدم«اما در قرن چهارم، جامعة مسيحي با مكاتب فلسفيِ رقيب، مواجه شد و آموزة   
، براي طـرد  ]آفرينش از عدميعني [ creatio ex nihiloايدة . بندي كرددر واكنش به آنها صورت

تر، نه فعل خداونـد   انگاشت ـ يعني اثر و فعلِ يك وجود نازل   كه ماده را شرّ ميهاي گنوسي آموزه
 خالقيـت  ةدر قبال ادعاهـايي كـه وجـود پيـشين مـاده را محدودكننـد      . رهايشگر ـ تعميم يافته بود 

كرد كه خداوند به همـان         مي تأكيد بر اين نكته     ]آفرينش از عدم  [=اين ديدگاه   انگاشت    خداوند مي 
، ايـن نظـر     »خـداانگاري   همـه «در مخالفـت بـا      .  منشأ ماده است منشأ صورت نيز هـست        اندازه كه 

. كرد كه جهان، الوهي و يا بخشي از خداوند نيـست، بلكـه از خداونـد متمـايز اسـت                     پافشاري مي 
ـ انگاشت اي از خداوند مي اي كه جهان را جلوه  برخالف ايده شده از جوهر الوهي كـه   يعني ساخته 
ـ ت، شريك استبا او در صفا ايز مـ كرد كه خداوند، متعالي و اساسـاً مت  بيان مي» آفرينش از عدم « 

بـه آغـاز    «شناختي و اشاره نكردن       ها و اظهارنظرهاي هستي   تأكيدگونه    اين. آيدبه شمار مي  از جهان   
  .ز اهميت بوديادر اوايل دوران تثبيت هويت مسيحيت، ح (temporal beginning) »زماني

 يـا   (metaphorical)  تمايل داشت تفاسـير اسـتعاري      (Augustine) ، اگوستين در قرن چهارم  
گفت قصد كتاب مقدس آن نبوده است كه به ما ميو   را بپذيردسفر پيدايش (figurative) مجازي

هـا    خواهد بـه انـسان      خداوند نمي . ها تعليم دهد    عنوان صورت و هيأت آسمان      چنين چيزهايي را به   
او بر اين باور بـود كـه آفـرينش، رويـدادي            .  كه ربطي به رستگاري آنان ندارد      چيزهايي را بياموزد  

آفرينش، يك فعل غيرزماني است كه طي       . زماني نيست بلكه زمان همراه با جهان آفريده شده است         
: گفـت ميكند او     كه خداوند با آن جهان را حفظ مي       مداوم  آيد، و عملي است       وجود مي   آن، زمان به  

معنا است، زيرا زمان، بدون       كرده است؟ بي    كه خداوند، پيش از آفرينش جهان چه مي       پرسش از اين  «
  ]17[. »، تحقق نداشت»جهانِ مخلوق«
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را ] حـدوث زمـاني  = [ در قرن سيزدهم، آغـاز زمـاني   (Thomas Aquinas) توماس اكويناس
زي قدرت  به آشكارسا » آفرينش در زمان  «عنوان بخشي از كتاب مقدس و سنت پذيرفت و گفت             به

 ، كرد جهاني كه همواره وجود داشته باشد نيز به همان انـدازه             استدالل اواما  . كند  خداوند كمك مي  
توانست   اساسي و مهم است مي،آنچه كه از نظر الهيات. به خداوند آفريدگار و حافظ، نيازمند است

برهـان  «هـاي او از   روايتمطمئناً يكي از .  يا يك رويداد منفرد، بيان شود     بدون ارجاع به يك آغاز    
هر معلول، علتي . كرد  يك آغاز را در زمان فرض مي(cosmological argument) »شناختي كيهان

رسد كه سلسله عليت را آغاز        نوبة خود، معلول علتي پيشين است و به علت نخستين مي            دارد كه به  
دهد كه كـل      دارد؟ و پاسخ مي   چرا اساساً چيزي وجود     : پرسد  اما در روايت ديگر او مي     . كرده است 

تقـدم خداونـد، از نـوع تقـدم         . كنـد   سلسلة عليت، خواه متناهي يا نامتناهي، به خداونـد تكيـه مـي            
  .ي است نه زمانيمتافيزيك

 از دوران كتاب مقدس تاكنون وجـود داشـته           آفرينش مدام، مضموني فرعي و درجة دوم براي       
 از كتاب مقـدس  فراوانيدرحالي كه نصوص  گفته است (Edmond Jacob) اكوبيادموند . است

ترنـد، تمـايز كمتـري ميـان          ي اشاره دارند، نصوص ديگري كه عمومـاً قـديم         بسيار كهن به آفرينش   
مكـن  مرا بـراي مـا   آفـرينش مـدام    ةدربـار گفـتن  كننـد و سـخن     آفرينش و بقاي عالم ترسيم مي     

نباتات را بـراي    «. ال آفرينش است   از راه روندهاي طبيعي در ح      ، هنوز هم  ، خداوند ]18 [.سازند  مي
شـوند    فرستي آفريده مي     چون روح خود را مي     …ها را براي خدمت انسان      روياند، و سبزه    بهايم مي 

  )30 و 14: 104مزامير (» .گرداني و روي زمين را تازه مي
 تفـسير   (literally)اللفظـي   تحـت طور     را به  سفر پيدايش شده در   اما حتي اگر شش روز مطرح     

 حقيقي درنظر بگيريم؟ در اينجا عالمان الهيات به چند گروه تقسيم            آغازيم آيا براي زمان بايد      نكني
متنـاهي بـه ديـدگاه غـرب دربـاره          خطي و    از يك نظر، مفهوم كتاب مقدس دربارة زمانِ       . شوند  مي

پايـان از     اي بـي    هاي باسـتان و اديـان شـرق كـه زنجيـره             غرب با فرهنگ  . تاريخ، مدد رسانده است   
ها عموماً عالقه كمتـري را بـه رشـد            اين فرهنگ .  تفاوت داشته است   ندانگاشت  ها را مسلم مي     رخهچ

كننـد كـه در     مياظهاراما ديگر عالمان الهيات . اند  نشان داده(historical development) تاريخي
 د كلسي براي نمونه ديوي  .  آفرينش، حتي وجود آغاز براي زمان، امري ضروري نيست         مفهوم الهياتيِ 

(David Kelsey)هـايي   شناسي نسبت به موهبت حيات، با نظرپردازي  اساسي حقةگويد تجرب  مي
او معتقد اسـت كـه      . شود پيوند ضروري ندارد      آغازين انجام مي   فرد  كه دربارة رويدادهاي منحصربه   

و از   ا ]19. [كنند كـه نبايـد بـا يكـديگر خلـط شـوند              هاي متفاوتي را مطرح مي       پرسش ،علم و دين  
  .دكنروايت قوي تز استقالل جانبداري مي
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  هاي آفرينشنقش داستان. 2

كننـد  تحليلگـران زبـاني ادعـا مـي        مالحظه كرديم كه     ]»هاي متفاوت زبان «بنگريد به [در فصل اول    
هاي علمـي كـامالً     كنند كه با نقش نظريه    هايي را در زندگي انسان ايفا مي      هاي آفرينش نقش  داستان

خاطر نشان ساختند كنند  اني كه دربارة اديان جهان تحقيق ميدانتاريخشناسان و  مردم. متفاوت است
. اند تا حياتشان را در چارچوب يك نظم كيهاني جاي دهنـد           ها درصدد آن  كه مردم در همة فرهنگ    
 بـه فهـمِ   اما عمـدتاً از نيـازش  . اي، نظرپردازانه يا تبييني باشد  تواند تا اندازه  عالقة انسان به منشأ مي    

ي هـا   داسـتان  .شـود تر از معنا و هدف، چـه هـويتي داريـم ناشـي مـي              اينكه ما در چارچوبي بزرگ    
هايي آرماني از حيات اصيل بشري كه با نظم جهاني   نمونه وانسان الگوهايي را براي رفتار    آفرينش،

طبيعـت را   آنها روابط اساسي ميان حيات انسان و جهـان          . دهند  در دسترس قرار مي    هماهنگ است 
 هـا، سـاختارهايي از يگـانگي و خالقيـت را در قبـال نيروهـاي                 اغلب اين داسـتان   . كنند  تصوير مي 

  .كنند فروپاشي و آشوب، تبيين مي
 آغـاز گونة اوليه  با آشوب آبنيز  است ـ   سفر پيدايشتر از ـ كه قديمي داستان آفرينش بابلي

چنـد عبـارت    كـه در      اسـت  ]Rahab[ دريا    اهريمن هاي داستان مذكور،  يكي از شخصيت  . شود  مي
، تنـازعي مـستمر را ميـان         نصوص بسياري در كتـب مقـدس عبـري         .ذكر شده است  كتاب مقدس   

ولـي داسـتان   ] 20[. پذيري آفرينش اذعان دارنـد  پذيرند و به استمرار شر و آسيب        آشوب و نظم مي   
هـاي     بـا ديگـر داسـتان      ش بر قيوميت و تعالي خداوند و شأن انسان آشـكارا          تأكيدكتب مقدس در    

 (Word) خداوند، هدفمند و قادر تصوير شده است كه تنها با كلمه   . قديمي آفرينش، متفاوت است   
پيوسـته،  هـم آفرينش با پيروي از طرحي جامع و منجر شدن به يك كل هماهنگ و به              اما  . آفريند  مي

فر  ريـده شـد امـا در    در حكايت بابلي، انسان براي خدمت به خـدايان آف . منظم و سنجيده است  سـ
نحوي كه بر ساير مخلوقـات برتـري          ، به انسان، موقعيتي ويژه در طرح خداوند داده شد به          پيدايش

-كنند متفاوت است اما نقش     بابلي در باورهايي كه بيان مي       شرح  با سفر پيدايش  حيتوض ]21. [دارد
  .شودجه مي مواها انسان يكساني ازكند و با نيازهاي را ايفا ميي يكسانيها

كنـد و در آنهـا شـركت          هاي مقدس خود تصرف مي      جامعه ديني به انحاي گوناگون در داستان      
 اجـرا  (rituals) » عبـادي  يهاآيين«بوده و يا در     ] سمبوليك[ ها، نمادين   اغلب اين داستان  . جويد  مي
هـاي   انسوي داست گويد كه به  از نسلي سخن مي(Frederick Streng)  استرنگ فردريك.شوند مي

 Mircia) هدا اليـ  ميرچيـا .رود ، پـيش مـي  »سـازند  ساختار اساسي واقعيت را آشكار مي«ديگري كه 

Eliade) انگيز گذشـتة دور، در مراسـم نيـايش و آداب آيينـي زنـده نگـه                    گويد الگوهاي عبرت     مي
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 كـه در    كننـد در چند مزمور اولية كتاب مقدس، يك آيين شادماني را بيان مي           ] 22[. شوند  داشته مي 
در  ).94 و   93مزاميـر   . (شـود اسراييل در ربط با خداوند آفريدگار جشن گرفته مـي         آن، زندگي بني  

  :شود  ميه استفاد»از زمان حال«ايش صبحگاهي يهوديت سنتي ني
  پادشاه جهان؛خداوند  ترا سزا است، اي سرور ما، شخدايا ستاي
  هاي روشنايي و ظلمت را برقرار ساختي؛تو چرخه

  …ظمِ همة آفرينش را مقدر ساختيتو ن
  ]23 [.شود روز نو مي طور پيوسته و روزبه از بركت خير تو، فعل آفرينش به

ديرپا در نظر بگيريم  ي  بشرهاي    تجربه توانيم به عنوان تعبيري براي     را همچنين مي   ايدة آفرينش 
شناسـي نـسبت    ق و حق  واكنشي از شگفتي، وثو   ) 2(؛  عنايي از وابستگي، تناهي و امكان     م )1: (مانند

 ةايـد . بازشناسي وابستگي متقابل، نظم و زيبايي در جهان       ) 3( جهان؛ و    و پذيرش تأييد  و   به حيات 
 ،هـاي الهيـاتي    آمـوزه  .شـود   شناسي نسبت به موهبت حيات آغاز مي        ديني آفرينش با شگفتي و حق     

معنـاي  . آينديهايي در چارچوب سنت تاريخي خاص به شمار م         براي تفسير چنين تجربه    يشكوش
توانـد تركيـب شـود و     جديـد مـي  ياهاي فيزيكي باستاني    شناسيالهياتي آفرينش با تنوعي از كيهان     

  .يك از آنها نيستمستلزم هيچ
شـده از سـوي اخترشناسـان و        هاي مطـرح  سان، طرفداران تز استقالل معتقدند كه پرسش      بدين

هـاي  گزينشي است و محدوديت    شِ هر يك،   پژوه يها  روش .اندعالمان الهيات با يكديگر متفاوت    
اند زبان علـم و        خاطرنشان كرده  شناسانمردم و   طور كه تحليلگران زباني      همان .خاص خود را دارد   

هـدف علـم، فهـم روابـط        . هاي كامالً مختلفي را در زندگي انـسان برعهـده دارنـد             زبان دين، نقش  
اي از زنـدگي در       شـيوه پيروي از   ف دين،   هاي طبيعي است، درحالي كه هد       قانونمند در ميان پديده   

   .معنا استاز تري  چارچوب وسيع
حـوزة مزبـور بـه      و  داين مـدل    زيرا در    شود فراهم مي  استقالل مدل    خوبي براي  رددر اينجا مو  

-برطرف مي  دو   آن ميان تعارض هر گونه امكان   و   ،شوندتلقي مي هايي جدا و مستقل       مشغلهعنوان  
خاطر نشان ساختم بهاي اين گونه جداييِ سـفت و سـخت، آن اسـت كـه                  اما همان گونه كه      .شود

  .رودروابط مثبت و تركيب منسجم ميان آنها نيز از ميان مي

  گفتگو

هـايي مـرزي   هايي است و نيز پرسشفرضلم داراي پيش گفتگو اعتقاد دارند كه ع  ]مدل[طرفداران  
كننـد كـه    ين دسته از متفكـران اظهـار مـي         ا .تواند بدانها پاسخ گويد   سازد كه خود نمي   را مطرح مي  
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آنكـه  هـا پيـشنهاد دهنـد بـي    هايي ممكن را براي اين گونـه پرسـش       توانند پاسخ هاي ديني مي  سنت
مانـد امـا گفتگـويي جـدي و     ها محفوظ مي تمايز ميان رشته  ] در اينجا  [.يكپارچگي علم نقض شود   

-فهـم «اند از   خيزد عبارت  براي گفتگو برمي   شناسيدو عنواني كه از كيهان    . تواند پديد آيد  عميق مي 
  . »امكان جهان«و » پذيري

  پذيريِ كيهانفهم. 1

جـام  «انـد كـه اصـطالحاً آن را         »يافتـه وحـدت «دانان و اخترشناسان درجستجوي يك نظرية       فيزيك
 شناسي  يافته در فيزيك و كيهان     وحدت ةجستجو براي نظري  . اندهاي جاري ناميده  در كاوش » مقدس

پـذير     فهـم  ،از نظـر عقالنـي    گيرد كه كيهان، منظم، ساده و          سرچشمه مي  عتقاد از اين ا   ايندازهتا ا 
امـا آنهـا متقاعـد      . هاي خود را در قبال شـواهد تجربـي بيازماينـد             بايد نظريه  شمنداندانالبته  . است
. اهـد بـود   اند كه يك نظرية عمومي معتبر، از نظر مفهومي، ساده و از نظر زيباشناختي، زيبا خو                 شده

  ».پذير است  فهم،نشدني دربارة جهان آن است كه جهان تنها چيز درك«: گفتمياينشتين 
پذير است ريشه در يونان و كتاب مقدس          اينكه كيهان، يكپارچه و فهم      اعتقاد به   از نظر تاريخي،  

 نظـام    همچون يك سيـستم و     ، در دنياي روم، به جهان     (Stoics) »رواقيون«ها و سپس      يوناني. دارد
آور نيـست كـه       اد زيادي به نيروي خرد داشتند و شگفت       م يوناني، اعت  انفولسيف. نگريستند  منفرد مي 

دانـان    در فـصل اول ديـديم كـه تـاريخ         . آنها پيشرفت مهمي را در رياضيات و هندسه پديد آوردند         
، امكـان  وعقالنيـت   هـاي     ند كه آموزة كتاب مقدس دربارة آفرينش، به دليل درآميختن ايده          ايعدم

با عنايت به حكمت و خردمندي خداوند، جهان،        . اي در پيدايش علم تجربي داشته است        سهم ويژه 
 با توجه به اختيار خداوند، جهان نبايد حتماً از نظم خاصي كـه دارا               ،منظم است ولي از سوي ديگر     

گونـه كـه     نـه آن تـوانيم بفهمـيم و   رو، جهان را تنها با مشاهدة آن مـي     از اين . است، برخوردار باشد  
-مـي آباي كليسا   . كردند تا با استنباط از اصول ضروري اوليه، نظم آن را دريابند             ها تالش مي    يوناني

نـه  از عـدم آفريـد      ،  (matter) »ماده« را مانند    (form) »صورت «،گفتند كه خداوند با اختيار خود     
  ]24 [.اينكه صور ازلي و ابدي را بر ماده بنشاند

او . ، آثار مبسوطي نگاشته است»نظم ممكن« در موضوع (Thomas Torrance) تامس تارنس
تنهـا خداونـد   : گويـد او مي. كند  ميتأكيدعنوان يك انتخاب ارادي  بر اختيار خداوند در آفرينش، به   
اند ـ به اين معنا  »ممكن«مند است و وجود و ساختار جهان هر دو،  است كه از آزادي نامحدود بهره

اي ديگـر نظـم       گونـه   اين احتمال وجود دارد كه جهـان بـه        . آنها محتمل بوده است   كه تحقق نيافتن    
تـوانيم    يـن مـي    از ا  هگذشـت .  نه با منطق   توانيم كشف كنيم    نظم جهان را تنها با مشاهده مي      . يافت  مي
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طور مستقل مطالعه نماييم زيرا در آفريده بودنش، واقعيت مستقل و مخصوصي دارد كـه    جهان را به  
 اي معتبر، جهـان را جـداي از خداونـد مـورد          تواند به گونه  ميعلم،  .  متعال، متمايز است   از خداوند

توانند بر وابستگي نهايي جهان بـه          اين در حالي است كه عالمان الهيات هنوز مي         بررسي قرار دهد؛  
  ]25[.  كنندتأكيدخداوند 

باور به عقالنيت جهـان ـ   را تهديدي براي » امكان« اينشتين هيچ نحوه از  آلبرتاز سوي ديگر،
در پسِ تمامي كار علمي كه با سطحي عـالي  . كرد كه به محوريت آن در علم معتقد بود ـ تلقي نمي 

 .پـذيري جهـان قـرار دارد        از نظم مرتبط است، اعتقادي شبيه به درك ديني دربارة عقالنيت يا فهـم             
 ژرف بـه عقالنيـت جهـان، سـخن          ي و نيز دربارة يك ايمـان      ن كيها يِ دين او دربارة يك معنايِ   ] 26[

خـودي در   طـور خودبـه    را كه اعمالش بـه (personal God) »وارخداوند شخص« وي ايدة .گفت
 يعني  (pantheism) »همه خداانگاري «اينشتين با شكلي از     . روند رويدادها دخالت دارد طرد نمود     

او دربارة باورش به خداوند    هنگامي كه از    . انگاري خداوند با ساختار منظم جهان موافق بود         همسان
من به خداوند اسپينوزا معتقدم كه خود را در هماهنگي منظم موجودات،           «: پرسيدند چنين پاسخ داد   

او هرگـز   . انگاشـت   اينشتين عقالنيـت را بـا نظـم و موجبيـت يكـسان مـي              ] 27[» .سازد  آشكار مي 
ب جهل موقتي بشر اسـت كـه بـا           نظرية كوانتوم صرفاً بازتا     در ها  اعتقادش را به اينكه عدم قطعيت     

اينـشتين عمـدتاً بـه ضـرورت     . رفع خواهد شد رهـا نـساخت    » هاي نهفتة موجبيتي    مكانيزم«كشف  
  .اند نين فيزيكي از نظر منطقي، ضروريامعتقد بود كه قودر عين حال  امارويدادها عالقه داشت 

 The) ظـة آفـرينش  لحدر كتـابش بـا نـام     (James Trefil) نـام جيمـز ترفيـل    داني به كيفيز

Moment of Creation) دهـد و   شناسي شـرح مـي   يافته را در كيهان جستجو براي قوانين وحدت
  :نويسد در يك مؤخره مي

 اهميتـي نـدارد كـه       ... چه كسي قوانين منطق را برقرار ساخت؟       ... آفريد؟  اما آن قوانين را چه كسي     «
بـاور دينـي و نيـز تفـسيري دينـي از جهـان              هميشه جايي براي    . مرزها تا كجا به عقب رانده شوند      

من خودم از تصور خداوندي چنان خردمند و حكيم كه مبدع قوانيني            . فيزيكي وجود خواهد داشت   
سازد ـ بسيار بيـشتر احـساس آرامـش      آور ما را ضروري مي فيزيكي است ـ كه وجود جهان شگفت

ن را ايجـاد  جها اندك اندك، ناگزير بود فرسا و اي كه با تالش طاقت      كنم تا آن خداي از مد افتاده        مي
  ]28[» .كند

پـذيري جهـان در چـارچوبي خداباورانـه       از فهـم (John Polkinghorne) هورن جان پوكينگ
اگـر ايـن    . باشد كه ابـداع ذهـن بـشري اسـت           كليد فهم جهان فيزيكي، رياضيات مي     . دنكميبحث  

چشم   ما است با حكمتي كه در جهان به       رود خردي كه در ذهن        جهان، آفريدة ذهن است، انتظار مي     
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اسـت كـه در ذهـن مـا و نيـز در جهـان         زمينة مشترك عقالنيتي    خداوند  . خورد هماهنگ باشد    مي
اما اين سخن، نقش تصادف     . تلقي شود  »وفاداري خداوند «تواند همچنين بسان      نظم مي . وجود دارد 
گونـه    جويد كه همان    يه تمسك مي  در مسيحيت اول  لوگوس  هورن به مفهوم      پوكينگ. كند  را نفي نمي  

و ايـدة عبـري    بخش عقالنـي،    نظم]مبدأ= [اي يوناني دربارة اصل   اي است از عقيده     كه ديديم آميزه  
توانـد علـت آن     او معتقد است فـرد خـداباور مـي   .(active word of God) »كلمة فعال خداوند«
  ]29[. گيرد توضيح دهد را كه دانشمند فرض مي» پذيري فهم«

  امكان كيهان. 2

. انـد شناسي جديد تـشريح شـده     دهند توسط كيهان  چهار نوع امكان كه ويژگي جهان را تشكيل مي        
]30[  

هايي   اساساً چرا چيزي وجود دارد؟ اين از پرسش.(contingent existence) وجود ممكن. 1
كه در بـاال    »  از عدم  آفرينش« و با معناي ديني      ين توجه را دارند   بيشتراست كه عالمان الهيات به آن       
 وجود كيهان بسان يك كل، جداي از تناهي يـا عـدم تنـاهي زمـاني                 .به آن اشاره شد مطابقت دارد     

اكنون ايـن احتمـال وجـود دارد كـه انفجـار            .  نيست (self-explanatory) »گر  ـ تبيين خود«كيهان،  
شـواهد جديـدي را بـراي       اما اگر دانشمندان،    . بزرگ، يك آغاز مطلق يعني يك رويداد منفرد باشد        

. ماندكردند آنگاه امكان وجود همچنان محفوظ مي      نهايت كشف مي  اي يا زمان بي   يك جهانِ چرخه  
 فقطاي    حتي اگر نظريه  .  ربطي ندارند  ،هاي علمي، به امكان وجود جهان       شناسي  جزييات انواع كيهان  

 يعني هيچ چيز در آن ماندميقي د، باز آن جهان فقط در حد امكان با     ادميامكان يك جهان را نشان      
 . جهان واقعاً وجود دارد يا اينكه نظرية مزبور از عينيت برخوردار است             يك د كه رك   نمي مقررنظريه  

  :نويسد مي(Stephen Hawking)استيون هاكينگ 

اي از قـوانين و  يافتة ممكن وجود داشته باشد، آن صـرفاً مجموعـه      حتي اگر فقط يك نظرية وحدت     
آفريند تا معادالت   آن نَفَس گرم چيست كه به اين معادالت، دميده شده و جهاني مي            . استمعادالت  

هـايي  تواند به پرسـش   رويكرد متداولِ علم دربارة ساخت مدل رياضي نمي       . به توصيف آن بپردازند   
چرا بايد جهاني وجود داشته باشد كه مـدلِ مـذكور بـه توصـيف آن بپـردازد، پاسـخ                    : دربارة اينكه 

  ]31[.دهد
 معلوم شود كـه گذشـتة   اگر .(contingent boundary conditions) شرايط مرزي ممكن. 2

وجـود  . پـذير نيـست   ه آنگاه يك تكينگي وجود داشته است كه براي علم دسترس          زمان متناهي بود  
شـد هرچنـد ايـن      فرض گرفتـه مـي    » آفرينش از عدم  «چنين آغازي از سوي آباي كليسا در آموزة         
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اي جـذاب  وجود چنين آغازي، نمونه: گفتجهات نبود همان طور كه اكويناس ميمطلب، محور تو  
از سوي ديگر، اگر معلوم شـود زمـان، نامتنـاهي اسـت     . دهدرا از وابستگي به خداوند به دست مي       

هر قـدر بـه عقـب بـازگرديم سـرانجام بـا             . ايِ ممكن برخورداريم  آنگاه ما همچنان از شرايط كرانه     
ناشـده برخـورد    شويم كه بايد با آن به عنوان يك امر مفروض و تبيـين            مواجه مي موقعيت يا حالتي    

  .كنيم
نهايـت را فـرض       اي را دربارة گرانش كوانتومي مطرح كرده است كه نه زمان بي             هاكينگ نظريه 

كرانـه   متناهي ولـي بـي   آميز،اي تناقض به گونهدر عوض، زمان،. كند و نه آغازي را براي زمان  مي
انـد كـه از    (imaginary time)  »زمـان موهـوم  «متضمن دربارة جهان اوليه،  ي ويها دلهمعا. است

گونه كه سطح دوبعدي كره زمين، متناهي ولـي           درست همان . گانه فضايي تمايزپذير نيستند     ابعاد سه 
بعـاد  اند؛ به همين ترتيب، ا      كرانه  فضا، متناهي ولي بي   ) خميده(گانة نسبيتيِ     كرانه است و ابعاد سه      بي

در چارچوب ساختار اين    . اند  كرانه  تمامي، متناهي ولي بي     فضايي و ابعاد زمان موهوم هاكينگ نيز به       
پذيرد كه تفسير رويـدادها در         مي هاكينگ ]32 [.شود  تدريجاً پديدار مي  » زمان واقعي «زمان موهوم،   

در حـال   امري وان به عن زمانسخن گفتن از گويندبعضي از نقادان مي  .  روشن نيست  ،زمان موهوم 
 مـن معتقـدم   .، نامعقول است زيرا در حال ظهور بودن، به تحول در زمان واقعـي اشـاره دارد          ظهور

اش، امري مبهم و نامشخص باشد و از هيچ لبة فاصل و قاطعي ـ كه حتي اگر زمان، در مراحلِ اوليه
نظرية مذكور، سـاختاري  ] باز هم[بتوانيم آن را يك آغاز بخوانيم ـ برخوردار نباشد در اين صورت  

  . آيداز روابط فيزيكي را فرض گرفته است كه از آن، فضا و زمان پديد مي
شناسـي در   بسياري از قـوانين كيهـان  در همان حال كه . (contingent laws) قوانين ممكن. 3

آيند ولي ممكن اسـت معلـوم شـود كـه بعـضي از آنهـا                  نظر مي   ضابطه به   خودي و بي    ظاهر، خودبه 
بـه  يافته  اي وحدت   نظريه] روزي[هرحال اگر     به. ندباشميتري    هاي بنيادي   يامدهاي ضروري نظريه  پ

. گردد  ميحتجاج مذكور فقط گامي به عقب باز      خواهد بود و ا   » ممكن« خود آن نظريه نيز      دست آيد 
 قـوانين  پذيرند، از تر حيات و ذهن اعمال عالوه بر اين، بعضي قوانين كه بر سطوح نوخاسته و عالي 

توانيم با قـوانين    در فصول بعدي خواهم گفت كه حيات و شعور را نمي          . فيزيك قابل اتخاذ نيستند   
كننـده اسـت كـه بـه           اين گمراه  .كنندفيزيكي تبيين نماييم؛ هرچند آنها قوانين فيزيكي را نقض نمي         

ت آن تنهـا بـا      اشـاره شـود زيـرا وحـد       » نظرية همه چيز  «عنوان    يافته در فيزيك به     اي وحدت   نظريه
آيد كه تمام تنوع و ويژگـي رويـدادها در جهـان و نيـز                 اي بسيار عالي از تجريد به دست مي         درجه

ما . گيرد  تر آن، ناديده مي     تر سازمان را از سطوح ساده        سطوح پيچيده  (emergence) ظهور نوخاستة 
ة يـك آميـب چيـز خيلـي      درباريافتهوحدت نظرية  يكتوانيم انتظار داشته باشيم كه     به دشواري مي  
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بـه  شكسپير، بتهوون يا نيـوتن،  اينكه آن نظريه چيزي دربارة    زيادي به ما بگويد و اين انتظار دربارة         
  .بسيار كمتر استما بگويد 

 عـدم  در فصل آينده استدالل خـواهم كـرد كـه   . (contingent events) رويدادهاي ممكن. 4
 .هاي معرفت ما     جهان است و نه صرفاً محدوديت      قطعيت در فيزيك كوانتوم، بازتاب عدم تعين در       

ناپذير از رويدادها است و تبيين ما از آن بايد شـكل تـاريخي بـه                 همتا و برگشت    اي بي   كيهان، رشته 
، هـا   امكـانِ مـشابهي، در جهـش      مـا بـا     . خود بگيرد نه اينكه صرفاً از قوانين عمومي تـشكيل شـود           

  .اند مواجهيمي تأثيرگذار بوده تكاملريخهاي ژن و شرايط محيطي كه در تابازتركيبي
هاي كامالً علمي محدود كنند     كوشند تا خود را به پرسش     البته امروزه، بسياري از دانشمندان مي     

رسد تأمل دربـارة    با وجود اين، به نظر مي     . گرايانه را اختيار نمايند   يا آنكه نوعي فلسفة صريحاً ماده     
در سـطح فـردي،     . امهـاي مـرزي ناميـده     چـه آن را پرسـش     شناسي، راه مهمي است بـراي آن      كيهان

اخترشناسان غالباً نوعي حس اسرارآميز و خشيت را در مواجهه با قدرتي كه در انفجار بـزرگ آزاد                  
. كننـد انـد، ابـراز مـي     هايي كه در مرزهاي تجربه، زبان و تفكرِ ما به وقـوع پيوسـته             شد و نيز پديده   

 ما را دربارة زمان و فضا، قانون و تصادف، ضرورت و امكـان              هايفرضشناسي، بررسي پيش  كيهان
سازد كه اگرچـه در  هايي را مطرح ميپرسش» پذيري كيهانفهم«تر از همه آنكه  مهم. كندترغيب مي 

  .توانيم در چارچوب علم بدانها پاسخ گوييمآيند اما نميعلم به وجود مي

  يكپارچگي

تري ميان باورهاي   گفتگو به دنبال پيوند نزديك    ] مدل[پيروان  در مقايسه با    طرفداران تز يكپارچگي    
تـوانيم بـه عنـوان روايـت        اصل اَنتروپيـك را مـي     . باشندهاي خاص علمي مي   خاص ديني و نظريه   

در اينجـا  . كند ـ تفـسير كنـيم   شناسي آغاز ميجديدي از الهيات طبيعي ـ كه بحث خود را با كيهان 
شـوند كـه در آنهـا اگرچـه         از خداوند به عنوان آفريدگار مطرح مي      هايي  الهيات طبيعت از راه مدل    

هـاي الهيـاتي مجـددي را در پاسـخ بـه            بنديگردند اما صورت  باورهاي اصلي جامعة ديني بيان مي     
بحث ما در اين بخش با نگاهي به اهميت الهيـاتي انـسان در پرتـو        . گيردشناسي رايج دربرمي  كيهان
  .يابدشناسي اخير پايان ميكيهان

 (Antropic Principle) ]مداري انسان= [اصل آنتروپيك : ـ طرح و تدبير1

حتي يك تغيير جزيـي     ] براساس آنها [ آن است كه     جديدشناختي    هاي كيهان   ويژگي چشمگير نظريه  
هـاي    جهـان «در ميـان بـسياري از       . شـود   هاي فيزيكي، به جهاني غيرقابل زيست منجر مـي          در ثابت 
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هاي اينشتين سازگارند، جهان ما، يكي از چند جهاني   كه با معادله(possible universes) »ممكن
. انـد  است كه در آن عوامل اتفاقي براي تحقق هر چيزي كه به حيات ارگانيك شبيه باشـد، مناسـب                 

كميـت  «شناسـيم بـه       گونه كه ما مـي      امكان حيات، آن  : شناسان خاطر نشان ساختند   بسياري از كيهان  
 از جملـة ايـن      ]33[. ي وابسته است و نسبت به آنهـا حـساسيت چـشمگيري دارد            چند ثابت اساس  

  :، موارد زير استتنظيمي ظريف و هماهنگ برخوردارندها كه از  پديده
اگر يك ثانيه پـس از انفجـار   «: نويسد مي ن هاكينگتيو اس.(expansion rate) نرخ انبساط. 1

بود، جهان، پيش از اينكه به اندازة  يونيم كمتر ميبزرگ، نرخ انبساط حتي به ميزان يك صد هزار ميل 
 از سوي ديگر اگر اين نسبت به ميـزان يـك ميليـونيم              ]34[. پاشيد  كنوني خود برسد از هم فرو مي      

. ها بتوانند شكل گيرند شد كه ستارگان و سياره تر بود، سرعت انبساط جهان بيش از حدي مي بزرگ
 مانند انرژي انفجاري اوليه، جرم جهـان و قـدرت نيروهـاي    خود نرخ انبساط نيز به عوامل بسياري 

  .رسد كه كيهان در لبة يك چاقو، متوازن شده باشد نظر مي چنين به. گرانشي وابسته است
فقط بود ما در جهان،       تر مي   فقط كمي ضعيف  » اي قوي   نيروي هسته «اگر  . گيري عناصر   شكل. 2

د تمـامي هيـدروژن بـه هليـوم         شميتر    ي اندكي قوي  هيدروژن در اختيار داشتيم و اگر اين نيرو حت        
توانـستند تـشكيل    هايي ماننـد آب نمـي       هاي ثابت و تركيب     در هر دو مورد، ستاره    . دگردي تبديل مي 

اما اگر ايـن نيـرو قـدري    . اي به دشواري براي تشكيل كربن كافي بود  همچنين، نيروي هسته  . شوند
 عنصر كـربن از خـواص بـسياري برخـوردار         . شد  ديل مي بود، تمامي كربن به اكسيژن تب     ميتر    قوي
ما از آن آگاهي داريم، ضـرورت    گونه كه      رشد بعدي حيات ارگانيك، بدان      پيدايش و   كه براي  است
  . ددار

 بـه ازاي يـك   هيـ اولدر جهـان  . (Particle/ Antiparticle Ratio) ضـد ذره / نـسبت ذره . 3
 ضـد / پروتـون [يـك ميليـارد زوج    . وجـود داشـت    پروتون، يك ميليارد و يك پروتون         ضد ميليارد
 يا بيشترها  مانده  اگر تعداد باقي.  با باقي گذاشتن فقط يك پروتون، يكديگر را نابود ساختند      ]پروتون

مانـد، ايـن    ها چيزي باقي نمي  پروتون    ضدها و     سبب مساوي بودن تعداد پروتون       كمتر بود يا اگر به    
 قوانين فيزيك در ميـان ذرات    اگر. شد  ناممكن مي ] كنيمندگي مي كه ما در آن ز    [نوع از جهان مادي     

چرا يك عـدم تقـارن جزيـي در آن          است پس    (symmetrical) »تقارني«به صورت   و ضد ذرات،    
  برهه تحقق يافت؟

. آيـد   نظـر مـي      نامحتمل بـه   العادهفوق ،غيرعادي هاي مستقل و    وقوع همزمانِ بسياري از ويژگي    
رسد جهان با هماهنگي و ظرافـت، بـراي حيـات هوشـمند         نظر مي   در آن به  تأمل دربارة مسيري كه     
ايـن   بـر اسـاس   . [اشتداواصل آنتروپيك    بنديوي صورت شناسان را به س     تنظيم شده است كيهان   
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عنـوان   توانيم انتظار مشاهدة آن را داشته باشيم بايد با شرايطي كه براي حضور ما بـه         آنچه مي ] اصل
 دارد تأكيددر علم، گر   اصل مذكور بر اهميت مشاهده]35[. محدود شودگر، ضروري است      مشاهده

 تنظيم«، اين   عين حال در  . دهد   ارائه نمي  گرانحضور مشاهده تنهايي هيچ تبييني علّي را دربارة         اما به 
 شايد هم بـراي خداونـدي كـه بـه      ، و عنوان برهاني براي وجود يك طراح مدبر        تواند به    مي »ظريف
  .ايت دارد تلقي شود عنآگاه،حيات 

ن يو بـراي نمونـه، اسـت   .يابند  مياوليهرا در جهان   شواهدي از طرح و تدبير      دانان    بعضي فيزيك 
 انفجـار بـزرگ     شـبيه احتمال مخالف براي جهاني مانند جهان ما كه با چيـزي            «: نويسد  هاكينگ مي 

 ]36[ .»نـد  دينـي مطـرح ا      پيامـدهاي  ،به اعتقاد من، در اينجا آشكارا     . پديدار گشته، بسيار زياد است    
چنــد نمونــه از » برهــان اتقــان صــنع« در فــصلي بــا نــام (Freeman Dyson) فــريمن دايــسون

آيد براي پديد آوردن جهاني قابـل   نظر مي  را كه به(numerical accidents) »هاي عددي تصادف«
، جهـان و    بيـشتر هرقـدر   «: گيرد  نتيجه مي چنين  او  . دهد  اند ارائه مي    دست به دست هم داده    . زيست

نحـوي از در      يابم كه قاعدتاً جهان بايـد بـه          مي بيشتركنم، شواهد     جزييات ساختار آن را بررسي مي     
  ]37[» .حال پيدايش بودن ما، آگاه بوده باشد

 امـر هـا شـايد يـك       ديديم كه نقادنِ اصل اَنتروپيك معتقدند كه حضور تركيبِ درستي از ثابت           
در ) كه در اغلب آنها وجود حيات ناممكن است  (ها  زرگي از جهان   بوده كه از ميان شمار ب      تصادفي

تـوانيم  ضابطه را مـي هاي به ظاهر بي ديگر نقادان معتقدند كه همة اين ثابت      . جهانِ ما رخ داده باشد    
اين معادله شايد نشان . از يك معادلة فراگير ـ كه هنوز علم، آن را نشناخته است ـ استخراج نماييم  

اين . هاي موجود در آن دقيقاً مانند جهان ما است        جهان ممكن، جهاني است كه ثابت     دهد كه يگانه    
هـاي آن ضـروري بـوده و محـصول تـصادف            بدان معنا است كه اگر جهاني وجود دارد پس ثابت         

اي، استداللِ مذكور را فقط يك مرحلـه بـه     تواند پاسخ دهد كه چنين نظريه     فرد خداباور مي  . نيستند
را خود اينكه يك نظرية فيزيكيِ بسيار تجريدي ـ كه به تنهايي دربارة حيات مطلقاً  راند زيعقب مي

اند توصـيف كنـد   چيزي براي گفتن ندارد ـ بتواند ساختارهايي را كه مستعد تحول به سمت حيات 
تواند از اين نكته به عنوان بخشي از طـرح و تـدبير خداونـد               فرد خداباور مي  . انگيزتر است شگفت
پاسخ رها سـاخته    شود هنوز اين پرسش را بي     اي كه با يك معادلة منفرد آغاز مي       نظريه.  كند استقبال

  ]38[برقرار است؟ ] و نه معادالت ديگر[چرا آن معادله : است و آن اينكه
هايي ممكن براي طـرح و تـدبير باشـند آنگـاه            كوتاه سخن آنكه اگر تصادف و ضرورت، بديل       

هـايي كـه در الهيـات    ع را براي وجود خداوند ـ از آن نـوع اسـتدالل   اصل اَنتروپيك، استداللي قاط
با وجود اين، اصل مذكور با نوعي الهيات طبيعت كه باور . سازدشد ـ فراهم نميطبيعي جستجو مي
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تنظـيم ظريـف و دقيـق       . شـود هماهنـگ اسـت     ها اسـتوار مـي    به خداوند عمدتاً بر پاية ديگر زمينه      
 چيزي است كه اگر حيات و شعور، جزء اهداف خداوند حكـيم و              هاي فيزيكي درست همان     ثابت
  .وانيم آن را انتظار داشته باشيمت  باشد ميارهدفد

  هاي خداوند به عنوان آفريدگارمدل. 2

-در ميثاق با بني   » پذيريفديه«در جامعة مسيحي، باور به خداوند عمدتاً بر پاية شهادت تاريخي به             
 نيز بر پاية تجربـة شخـصي از آمـرزش و بازسـازي اسـتوار                مسيح و ] حضرت[اسراييل و شخص    

پذيري تا جهان طبيعـت ـ را بازنمـايي    ها ـ از فديه اي از اين قبيل ايدهآموزة آفرينش، گستره. است
گفتيم كه اين آموزه، همچنين تجربة در شگفت شدن، وابستگي به خداونـد، سـپاس بـراي                 . كندمي

همان گونه كه طرفـدارانِ مـدل       . كنداعت در جهان را بيان مي     موهبت حيات، و بازشناسي نظم و بد      
شناختي ـ خواه باستاني يا جديـد   هاي خاص كيهاناستقالل معتقدند اين گونه باورها مستلزم نظريه

اي هـاي بـالقوه   همچنـين سـاحت   . با وجود اين، در اينجا نقاطي از همپوشاني وجود دارد         . ـ نيستند 
بنـدي  ممكن است الزم باشد در آنها باورهاي سـنتي از نـو صـورت             براي تعارض وجود دارند كه      

  .شوند
ناپذير هم در علـم و هـم در ديـن           هاي مشاهده من استدالل كردم كه سخن گفتن دربارة هويت       

ما گاهي نياز داريم تا بيش از يك مدل را مورد استفاده قـرار              .  استفاده كنيم  هاي تخيلي مدلبايد از   
وار دربـارة   وار و غيرشـخص   هـاي شـخص   ج و ذره براي الكترون يـا مـدل        هاي مو دهيم مانند مدل  

شـوند  هاي الهياتي تشريح مي   هاي علمي و نيز در آموزه     ها به لحاظ مفهومي در نظريه     مدل. خداوند
. آزموده شوند ) خواه جامعة علمي يا ديني    (ها بايد درقبالِ تجربة يك جامعه       ها و آموزه  و اين نظريه  

مورد علم، با سختي بيشتري همراه است اما باورهاي الهياتي بـا گـذر زمـان، قابـل                  روند آزمون در    
هاي آشناتر اخذ   هايي كه از موقعيت   ها يا تمثيل  ها در هر دو حوزه، بر پاية استعاره       مدل. اندبازسازي

  ]39. [گيرنداند، شكل ميشده
  مطرح شـده نوان آفريدگارع  براي خداوند بهييها مدل  در بسياري از مواضع،  كتاب مقدس در  
. گردانـد   ، خداوند يك طراح هدفمند است كه نظم را بر آشـوب حـاكم مـي               سفر پيدايش در  . است

تصاوير ديگر مذكور در كتاب مقـدس،  . باشد فرمان خداوند، قدرتمند است و كلمة الوهي، مؤثر مي        
هـاي يـك      ري كـه پايـه    يـا معمـا   ) 64:8، اشعياء   18:6ارمياء  (دهد     را شكل مي   ايشيگري كه     كوزه

خداوند سـرور و پادشـاهي اسـت كـه جهـت        ) 38:4ايوب  . (كند  نهد، ترسيم مي    ساختمان را بنا مي   
جهان، ظهـور كلمـة خداونـد و بيـان حكمـت            . كند  رسيدن به اهداف مورد نظر، جهان را تدبير مي        
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خداونـد از   در عهد جديد چنين آمـده اسـت كـه           . دهندة معنا و مقصود است      الوهي است كه انتقال   
گونه كه ديديم اين اصطالحي اسـت كـه مفهـوم يونـاني               آفريند و همان    مي) 1يوحنا  (» كلمه«طريق  
كلمـه فعـال   « و مفهوم عبـري  (rational principle) عنوان يك اصل عقالني را به) لوگوس(كلمه 
مـسيح  هـدف آفـرينش، در   . كند  در جهان را با يكديگر جمع مي(divine Word active) »الوهي
يـك بـا     ها وجود دارد كـه هـر        در اينجا تنوعي غني از مدل     .  شده است  آشكار »كلمة مجسم «يعني  

اي از نگريستن به ارتباط خداوند با جهان، در حد خود تمثيلي ناتمام و                برجسته كردن خلّاقانه شيوه   
  .دنآي شمار مي محدود به
 عرضـة محـصولي كامـل و ايـستا          نحوي است كه در آنهـا       به» صنعتگر«و  » گر  كوزه«هاي    تمثيل

  كمتـر  ها براي انديـشيدن دربـارة رونـدي پويـا و در حـال رشـد،                 اين تمثيل . شود  فرض گرفته مي  
هرچنـد در كتـاب مقـدس    . تر است   ، مناسب »باغبان«سان    تصوير خداوند به  . رسد  نظر مي   سودمند به 

شـايد بـدان دليـل باشـد كـه          اين  ). 2:8 سفر پيدايش براي نمونه،   (ندرت به آن اشاره شده است         به
 مرسـوم بـود فاصـله       ،هـاي مجـاور     اسراييل درصدد بودند تا از خدايان طبيعت كـه در فرهنـگ             بني

شد   عنوان پادشاه و فرمانروا تأكيد مي       در تفكر قرون وسطايي و كالويني بر تمثيل خداوند به         . بگيرند
هـا بـدانها      زلـي كـه ايـن تمثيـل       هاي قدرت مطلـق و تقـدير ا          آموزه  همان گونه كه خواهيم ديد     اما
  .رو است د، براي همخواني با ديدگاه علمي دربارة طبيعت با دشواري روبهنانجام مي

در يـك   . شـود   ها به كـار گرفتـه مـي          خداوند با انسان   براي ارتباط » پدر«در كتاب مقدس، مدل     
بـراي  (خـورد   شم ميچ ، نادر است، ولي گاهي به»مادر«عنوان  جامعه پدرساالري، تصوير خداوند به  

ي والدين معموالً از (parental analogy) » ـ فرزندي والدين«تمثيل ). 49:15 و 66:13نمونه اشعياء 
رسـد ايـن      نظـر مـي     بـه . ششود نه از تولـد و زايـ         د، اتخاذ مي  نپروران  كه كودك در حال رشد را مي      

 استقاللي فزاينـده را بـراي       والدين خردمند، . تصويري بسيار مناسب از رابطة خداوند با جهان باشد        
چنـين تـصويري   . دهنـد  حالي كه حمايت و عشق خود را نيز نـشان مـي   سازند در   فرزند ممكن مي  

تواند در قبال مدل سلطنتي و شديداً مردانه از قدرت مطلـق و قيوميـت، تـوازني را ميـان آنچـه                        مي
   .سازدكند، برقرار   مردانه و زنانه تلقي ميياهيژگيوعنوان  فرهنگ ما به

كند، بسيار مفيد و سـودمند         ارائه مي  روحعنوان    ي كه كتاب مقدس از خداوند به      مدلاز ديد من،    
ايـن روح  . كنـد روح خداوند بر سطحِ آب حركت مي  آمده كهسفر پيدايش در آيات آغازينِ    . است

: شده است در آفرينشِ پيوستة گياهان و حيوانات، فعال است كه از آن به صورت زمان حال، تعبير                 
، فعل   مذكور همچنين روح ). 104:30كتاب مزامير   (» شوند  فرستي آفريده مي    چون روح خود را مي    «

و اين روح بـر مـسيح در غـسل    سازد  كنندگان و الهام انبيا نمودار مي      خداوند را در جماعت عبادت    
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  را خداونـد فعـلِ    ،روحارجـاع بـه      سـان، بـدين . كنـد تعميد و بر پيروانش در عيد پنجاهه نزول مي        
  .دهدمي پيوندعنوان رهايشگر   بهبا فعلِ خداوندعنوان آفريدگار  به

دهد كه از علمِ معاصـر      تمثيلي را به دست مي    ) لوگوس(مفهوم كتاب مقدس دربارة كلمة الهي       
 در DNAاي و  هاي رايانـه  انتقالِ اطالعات، مفهومي مهم در نظرية ارتباطات، شبكه       . اخذ شده است  

و تفـسير يـك   ) رمزگشايي(انتقال در هر مورد، مستلزمِ واكنشِ گزينشي    . آيدبه شمار مي  ها  ارگانيزم
هورن، مدلي را براي    چند تن از نويسندگان از جمله، جان پوكينگ       . تر است اي گسترده پيام در زمينه  

ي اند به نحوي كه مـستلزمِ نقـضِ قـوانين علمـ           دهندة اطالعات مطرح كرده   خداوند به عنوانِ انتقال   
توانيم به صورت انتقالِ ساختارِ عقالنـي و معنـا          ايدة كتاب مقدس دربارة كلمة الوهي را مي       . نيست

ايـن دسـته از   . كنـيم، در نظـر بگيـريم   تـر تفـسير مـي   هنگامي كه جهان را در يـك زمينـة گـسترده         
 بـراي   هـاي جديـد   نويسندگان، علم را نه به عنوان اثبات وجود خداوند، بلكه به منزلة منبع تمثيـل              

هـاي  ها و مدلدر فصل چهارم وششم، دربارة اين مدل. گيرندسخن گفتن ذربارة خداوند به كار مي  
  .ديگر بيشتر بررسي خواهيم كرد

  اهميت انسان. 3

 زمين ديگر    آنها شناسيِ  ب رخ داد كه در كيهان     ها در برابر كپرنيك و گاليله به اين سب          اغلب مخالفت 
داروين مقـام انـسان   . چرخند اي بود كه بر گرد خورشيد مي چند سيارهمركز عالم نبود بلكه يكي از     

 مبتنـي بـر كتـاب       برداشـت در برابـر     نزول داد و     بيشتررا از جايگاه محوري خود در طرح كيهاني،         
 بـراي   جديـد شناسـي     پيامـدهاي كيهـان   . خاسـت  بـه چـالش بر     حيـات بـشر   مقدس دربارة اهميت    

ـ  كتـاب مقـدس دربـارة ا   ديدگاهآنها را با توانيم     چيست؟ آيا مي   صراعخودشناسي م  هماهنـگ  سان ن
  يم؟ساز

نظـر    اهميـت و حقيـر بـه        هاي پهناور زمان و فضا، بي       انسان در گستره  . عظمت فضا و زمان   . 1
دانـيم كـه حـدود       اكنون مـي  . آيند  نظر نمي   مورد و نامناسب به     ها، بي   اما امروزه، اين عظمت   . رسد  مي

 درون ستارگان، گرم و سپس جهت تشكيل        ،است تا عناصر سنگين   پانزده ميليارد سال طول كشيده      
جهـانِ  . دنبال داشته است  پراكنده شوند كه تكامل حيات و شعور را به تنسل دوم ستارگان و سيارا    

. در حال انبساط و بسيار كهن، بايد جهاني بسيار بزرگ باشد ـ به بزرگي پانزده ميليارد سال نـوري  
 خاطرنشان ساخت، اهميت (Teilhard de Chardin) »تياردو شاردن«كه گونه  عالوه بر اين، همان

تـرين و     بـزرگ ] 40[. را بايد نه با اندازه و مدت بلكه با معيارهايي چون پيچيدگي و شعور بسنجيم              
. نه در ابعـاد اتمـي يـا كهكـشاني         دست آمده، در ابعاد متوسط بوده است          هاي به   ترين پيچيدگي   مهم
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هاي ممكـن بـراي ارتبـاط آنهـا، از تعـداد             در مغز انسان وجود دارد و تعداد راه       » نورون «هاتريليون
در مقايسه با يـك هـزار كهكـشانِ فاقـد حيـات، در انـسان،                .  است بيشترهاي موجود در جهان       اتم

هـا هـستند      روي هم رفته، اين انسان    . پيوندد  وقوع مي   تر، به   اي غني   سطحي عالي از سازمان و تجربه     
  .شوند مت كيهان نايل ميكه به فهم عظ

 وابستگي متقابـلِ همـة      با نشان دادنِ  شناسي،    كيهان. (interdependence)  وابستگي متقابل  .2
 molecular) شناسـي ملكـولي   ، زيـست (evolutionary biology) شناسي تكـاملي  اشيا، زيست

biology)  شناسي  ، و بوم (ecology)    در حـال  جامعة ما بخشي از يك. دهد  را به يكديگر پيوند مي 
با استفاده از اخترفيزيك، وامـداري      . تكوين هستيم و با تمام مخلوقات گذشته و حال خويشاونديم         

ايي موجود در دست و مغـز شـما،         يعناصر شيم . يابيم  خود را به ميراث مشترك وقايع فيزيكي درمي       
. راي سطوح چندگانه اسـت    كيهان، يكپارچه و هماهنگ، و دا     . اند  سابقاً در كورة ستارگان، قوام يافته     

دانـيم    تا آنجـا كـه مـا مـي        . تر گذشته، بنا گرديده است      هر سطح جديد و عالي، بر پاية سطوح نازل        
تر در فضا و زمان       آيد ولي بخشي از يك روند گسترده        شمار مي   ترين شكل حيات به     انسان، پيشرفته 

كنـد،    ية طبيعت كامالً جـدا مـي       را كه انسان را از بق      اي ممكن است دعاوي   جديد ديدگاه    اين .است
همراه با اين پيوند    . شمرد  اهميت نمي   تضعيف و سست نمايد ولي به هيچ وجه، حيات بشري را بي           

اند كه ارتباط ما با بخش اعظم جهـان           هاي كيهاني، چنان وسيع     متقابل، ما بايد درك كنيم كه مسافت      
  .بريده است

قدري زياد است كه حتي اگر بخـش كـوچكي از          به تتعداد سيارا . ها  حيات در ديگر سياره   . 3
 مـشاهدات   .اي تحقـق يابـد      هاي سـتاره    تواند در بسياري از سيستم      آنها قابل زيست باشد حيات مي     

اي ديگر با بيش از يك سياره بـه دسـت          شواهدي را از ستاره    1999شده با تلسكوپ هابل در      انجام
 (.E. T)تـي  . ايهايي مانند تخيلي، از فيلمـيهاي علمهوش فرازميني، موضوع بسياري از فيلم. داد
احتمـال وجـود موجـوداتي برتـر از مـا كـه در               .بـوده اسـت    ،تماس گرفته تا فيلم     ايسفرِ ستاره  و

همچنين اين احتمال،   . غرور انسان كنند هشدار ديگري است برعليه        تر زندگي مي    هاي پيشرفته   تمدن
 مسيح، مـورد ترديـد      ]حضرت[ تجلي خداوند در     بارةانحصارگرايانه در شود تا ادعاهاي      موجب مي 
 ة، يعنـي كلمـ    »لوگـوس «توانيم يادآور شويم كه حتي بر روي سيارة ما فعل             در اينجا مي  . قرار گيرد 

اگر آن كلمه، در آفرينش مـدام و در         .  مسيح نشان نداده است    ]حضرت[جاوداني، خود را صرفاً در      
پـذيري در   فرض كنيم كه خودش را به مثابة نيروي فديـه توانيم چنين     سرتاسر كيهان فعال است مي    

 .هاي متناسب با صور حيات موجود در آنجا آشكار خواهد كرد            ديگر نقاط فضا و زمان نيز به شيوه       
  .پذيري متناسب باشدتصويرهاي ما از خداوند بايد با مقياس كيهانيِ آفرينش و فديه
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. شد   يكسان تلقي مي   ، در آفرينش، با نظم    ، هدف خداوند  ي سنت به طور . تصادف و هدفداري  . 4
شد همه چيز برپاية يك نقشة    بر قيوميت خداوند به موجبيت منجر گشت كه در آن تصور مي            تأكيد

منزلـة تهديـدي بـراي كنتـرلِ فراگيـر خداونـد         هر عنصري از تصادف به    . دهد  مفصل الوهي رخ مي   
 كه تحت تـأثير     انفولسينشمندان و ف  آور نيست اگر برخي دا      در اين صورت، شگفت   . شد  شمرده مي 

 حيات را نتيجـة رخـدادي       آنان.  طرد خداباوري كشانده شوند    وياند به س    نقش تصادف قرار گرفته   
 واكـنش   ؛ در حالي كه   پندارند كه تصادف با خداباوري ناسازگار است        كنند و مي    تصادفي تصوير مي  

، اما واكنش به تـصادف محـض،        يدآبه شمار مي  شناسي و شكرگزاري      مناسب به طرح و تدبير، حق     
  . است(cosmic alienation) احساسي از بيهودگي و غربت كيهاني

يك پاسخ محتمل آن است كه گفته شود خداوند واقعاً تمام رويدادهايي را كه براي ما تصادفي                 
هـاي تكـاملي يـا سـوانح      هاي كوانتومي، جهـش  قطعيتنمايد ـ اعم از عدم  كنند كنترل مي جلوه مي

در سطحي ظريـف كـه بـراي    را  (divine determinism)  موجبيت الوهي،اين رأي. ريخ بشريتا
 استدالل خواهم كرد كه حضور تـصادف  چهارماما در فصل . كند  ميفظعلم، آشكارشدني نيست ح 

را در كـلّ رونـدي كـه از راه آن،           » طرح و تـدبير   «توانيم    ما مي . اصيل با خداباوري ناسازگار نيست    
هاي جبري يـا احتمـالي كـه آن رونـد دارا باشـد،                ار شده است با هر تركيبي از ويژگي       حيات پديد 

» هـدف «در واقـع،    . طور يكسان اَبزار اهداف خداوند باشند       قوانين طبيعي و تصادف شايد به     . بيابيم
  .دوجود داشته باشاي  شده تعيينهيچ نقشة دقيق از پيش تواند بي يم

عت به طور گسترده از سنت تاريخي و جامعة پرستشگران بهره           سان، طرفداران الهيات طبي   بدين
. هاي علم، برخي اظهارنظرهاي سنتي را تعديل كننـد        اند تا در واكنش به يافته     اما آنان مايل  . گيردمي

هـاي  شناسي، اين امر بايد با احتياط انجام شود زيرا شـمار فراوانـي از نظريـه               در مورد كيهان  ] البته[
در حال حاضر   . اندانه بوده و شواهد، در بهترين شرايط، بسيار پيچيده و غيرمستقيم          جاري، نظرپرداز 

-ترين نظريه باشد و فرد خداباور مـي       رسد انفجار بزرگ، همراه با يك تكينگي، پذيرفتني       به نظر مي  
به طـور  اما ما نبايد باورهاي دينيِ خود را  . تلقي كند » آفرينش الهي «تواند آن را به منزلة لحظة آغاز        

  .اي پيوند دهيمناپذير به هيچ نظريهقطعي و برگشت
تـوانيم زيبـايي       مـي  با نگريستن به تصاويري كه فضانوردان در سطح كرة ماه از زمين گرفتند ما             

. يمابـراز كنـ    نسبت به موهبـت حيـات         خود را    شناسي  و حق را تحسين كنيم    آورمان    سيارة شگفت 
دانيم   اينك مي . توانيم شگفتي و بهت را تجربه كنيم        وز هم مي  هنگام شب با ايستادن زير ستارگان هن      

ايـن چـه نـوع      . دشواري، قابل تصور اسـت      هايي از فضا و زمان را دربر دارد كه به           كه كيهان، بخش  
 براي حيـات    دارانيهيتوانند طال   هاي اوليه و شگفت ماده و انرژي مي         جهاني است كه در آن، حالت     
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آور نيست كه حيات هوشمند بـر روي زمـين             خداوندباورانه شگفت  هوشمند باشند؟ در چارچوبي   
عقيدة خداباورانـه،   . توانيم صنع آفريدگاري هدفدار را مشاهده كنيم        در اينجا مي  . وجود داشته باشد  

و تنوعي از ديگـر انـواع تجربـة بـشري           » داده«حتي اگر هم هيچ برهان قاطعي عرضه نكند، به اين           
گونـه كـه هـستند،        اساساً چرا چيزي وجود دارد؟ چرا اشيا بـدين        : پرسيم  ما هنوز مي  . بخشد  معنا مي 

اي خداوند، اعمال   «:  عهد باستان همنوا شويم و بگوييم      مزاميرتوانيم با سرايندة      تحقق دارند؟ ما مي   
فرسـتي آفريـده     چـون روح خـود را مـي     …اي  جميع آنها را به حكمـت كـرده       . تو چه بسيار است   

  ).104:30مزامير(» .شوند مي
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