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 دهیچک

 یجهان مادمعتقدند نز یچارد داوکی، از جمله رینظران علوم تجربی از صاحبگروه

اسوت و « گورنییخوودتب»ش موجوودا  زنوده، یدایعت و پیطب گیریشکلدر روند 

ن یوا گیریشوکلتوانود موی ییاست، به تنهوا یانباشت یندیکه فرآ یعیانتخاب طب

 یازید و نکنن ییاش، تبیکنون دهیچین آن تا صور  پیجهان را از ساخت ساده آغاز

لسوفان متألّه، یف یست. در مقابل، برخیند تکامل نیهوشمند در فرآ یبه فرض مبدئ

کور و فاقود هود ،  یندیبه عنوان فرآ یارد، معتقدند انتخاب انباشتو یثاز جمله ک

آن  یاتیوج و مراحول حیند تکامل و نتایق و جامع از فرآین دقییاز ارائه تب ییبه تنها

طورا   هوشمند بوه عنووان ین تکامل، مسلم دانستن مبدئیین تبیبهتر ،ناتوان بوده

 یعویانتخواب طب ینوییت تبیوبا عدم کفا کوشدمیق ین تحقیند تکامل است. ایفرآ

نوز در یداوک یسوتیالینگورش ماتر ،ند تکامل، نشان دهود اوالا ین فرآییصر ، در تب

اا اگور یواسوت  اان یمبتن یفلسف یاز خطاها یای بر مجموعهند انباشتیاستدالل فرآ

 یه نوه تنهوا نوافین نظریارائه شود، ا یانباشت یعیانتخاب طب هیاز نظر یقین دقییتب

 است. یبه سود خداباور یلیبلکه به عکس، خود، دل ،ستیوجود خداوند ن

نود ی، فرآیعویث وارد، تکامول، انتخواب طبیونوز، کیچوارد داوکیر :هاهواژکلید

 .یانباشت

 

 

                                                            
 .دانشگاه تهرانگروه فلسفه و کالم اسالمی  دانشیار *

 .واحد علوم و تحقیقا  تهران، میتطبیقی، دانشگاه آزاد اسال آموخته دکتری فلسفهدانش **
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 مقدمه

 یسویشناس انگلیستز (،1491متولد ) (Clinton Richard Dawkins) نزیچارد داوکینتون ریکل

در ( Atheist) خوداناباور هواییکوی از ههره ،در دانشگاه آکسوفورد یشناسیستو استاد فلسفه ز

 یمتعدد و با ارائه انتقادا  و اشکاال  متعودد و مقاال  هاکتاببا نگارش  یو .عصر حاضر است

 یمعرفو یرعقالنویغ یایهرا نظر یه خداباوریاست نظرده یکوش (،Theism) یدگاه خداباوریبر د

 کند. 

و اسووتاد  ییایووتانیمووتکلم و محقووق بر ،لسووو یف ،(1491متولوود )ث وارد یوودر مقابوول، ک

دگاه یوولنوودن بووا نقوود د جیمبووریآکسووفورد و ک یهوواا  در دانشووگاهیووهبرجسووته فلسووفه و اال

بووودن  یو تصووادف یعوویانتخوواب طب دربوواره ،نووزیچووارد داوکیر ریوونظ ،دیووجد یهوواتیسوویدارون

شوده توسو  یدهوی هدفودار و جهوتنودیتکامول را فرآ ،آنهوا ز موضوع خداناباورانوهیتکامل و ن

نوز یدگاه داوکیوکوه بوه نقود د ،واردکیوث  هواین کتابیتوری از مهمکیداند. یم یهانیک یمبدئ

اسووتدالل  1«خوودا، تصوواد  و ضوورور »عنوووان  بووااسووت  یکتوواب ،ن تکاموول پرداختووهیوویدر تب

 هایهیوواز تکاموول و پا یایر خداباورانووهتفسوو ،ن اسووت کووهیوون کتوواب ایوووارد در اکیووث  یاصوول

تور از یار عقالنویبسو شوده،آگواه و هوشومند  هواییش فاعلیدایوکه منجر بوه پ یعیانتخاب طب

ن بواره غالبواا یوآنهوا در ا هایرا اسوتداللیوز .نوز اسوتیداوک یسوتیالیماتر مویعل هایاستدالل

همووراه بووا هوود  و ارزش  ،مسوولم دانسووتن وجووود خوودا ،نوواقا اسووت و در مقابوولف و یضووع

 ین صوورتین جهوان بودیون امور کوه هورا ایوح این را در توضویوین تبیتواند بهتورمی ،او ینیع

 ا کند.یمه ،است که هست

 ن تکاملیینز در تبیداوک یند انباشتیاستدالل فرآ. 1

به  یآوریباست که به طور شگفتو ز منظم هاییمجموعهم پر از یکنمی یکه در آن زندگ یجهان

ارا  و به تبع آن شوب و روز، مواه و فصوول  یگردش منظم ستارگان و س .گر مرتب  هستندیکدی

 .برخوردارنود یزیانگیر ح ییبایزنده، همه و همه از نظم و ز موجودا  هایپیچیدگیز یسال و ن

و هوه بوه  یهوه بوه صوور  دفعو ،زیانگشگفتین موجودا  ش عالم و ایدایپ ،در نگاه خداباوران

 گر دارد.ید یایدهنز عقیالبته داوک .هوشمند است یاز وجود طرا  و مدبّر یحاک ی،جیصور  تدر
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بواره از عودم پوا بوه عرصوه یو بتواننود  یاتیوده حیچیار پیکه اشکال بسینا ،نزیاز نظر داوک

را  یاتیوده حیوچیش اشوکال پیدایواسوت اگور پ معتقوداّموا او  .سوتین یبگذارند باورکردن یهست

کوه هور کودام از  ،ار کوهو یرشود و توسوعه بسو هواونیلیا میواز هوزاران  یبه عنوان محصوول

ق دسوت یوخووب و دق ینوییم در آن صوور  بوه تبیریودر نظور بگ ،انودمحتمل یآنها فق  اندک

گر یکودیکوه بوه طورو گونواگون بوا  از عناصور سواده آغواز شوده یاا  با مجموعهیح .میاافتهی

د یووپد یتووربووزر  هووایسوو س گروه انوود وا سووه عنصوور بووودهیوودر ابتوودا دو  .انوودب شوودهیووترک

انوود کووه بووا ل شوودهیآور تشووکر یووح یبووین بووا ترکیهموگلوووب هایانوود و سوورانجام رشووتهآمووده

ن یش نخسوتیدایوب شوده و سورانجام منجور بوه پیوگر ترکیکودیتور، بوا ساده هایبیر ترکیتکث

نود سوه و یفرآ  یو یدر طو یدر پو یپو هوایتکامل یشوده اسوت و پوس از طو یاتیوسلول ح

ده یون هکیوا .شوده اسوت هاز موا انسوانیوش موجوودا  زنوده و نیدایاردساله منجر به پیلیم مین

 .شودمیان یل بینز است که در ادامه به تفصیداوک یند انباشتیآاستدالل فر

و  گیریشووکله در یوومنشووأ اول نیوویتکاموول، تب هیووار مهووم در نظریاز عواموول بسوو یکووی 

وجووود داشووته اسووت اّمووا از  یرد کووه در آغوواز سووادگیپووذمووینووز یا  اسووت. داوکیووش حیدایووپ

در  یولو .  عوالم سواده آغواز شوده، دشووار اسوتیو ین امر که هگونه حتوین اییدگاه او، تبید

 یتکووامل نظریووهانوود، جوواد شوودهیا  موونظم ایووو ح هایدگیووچین نکتووه کووه هگونووه پیوون ایوویتب

 داند.می کنندهی را قانععیق انتخاب طبین از طریدارو

 ،ر آبیووونظ ینوووز بوووه وجوووود اموووور بوووالقوه و امکانووواتیا ، داوکیووون منشوووأ حیووویدر تب

ارا  یاز سوو یشووده موجووود در برخوویوواک کووه عناصوور شووناختهمتووان و آمون ،دکربنیاکسووید

ن در یاره زمویسو ییایمی  شویجواد شورایدانان در ایمیتوالش شو هز بویوو ن ،انودیمنظومه شمس

  .کندمی اشاره ،ا یح گیریشکلقبل از  یعنی ،گذشته

 یارا درون محفظووه یاعناصوور سوواده 2دانانیمیشوو ،ریوواخ یهووادر سووال ی،شوویزماآدر 

در آن قوورار  یکوویبوونفش و امووواک الکتر یر اشووعه موواورایوورا نظ ی  منبووع انوور یووگذاشووتند و 

ل شود کوه شوامل تعوداد یدوام تشوککوم ی واقهووه (soup) یطویدادند. پس از هنود هفتوه خل

 .(,Dawkins 20 :1986) تر بودندیدهچیه پیاول هایمولکول بود که از مولکول یادیز

بواا یشود، تقر« هیو  اولیخلو»ان کوه منجور بوه رهوور یون جریور ایونز معتقد اسوت نظیداوک

در  دیشوا .متمرکوز شودند ی  در مکوانیوعناصور ارگان .ارد سوال قبول انجوام گرفوتیولیههار م

منبوع   یور یسو س تحوت توأا .کوهو  معلّوق هوایا در قطرهیو هاکف خش  اطرا  سواحل
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 هووایمولکول، ب شوودهیوود، آن عناصوور ترکیبوونفش خورشوو یر اشووعه موواورایوونظ ،یانوور 

  .را شکل دادند یتربزر 

ر یوه تکثیون مولکوول اولیوهگونوه ا  میشوومویرو هار مهوم روبوی  پرسش بسیجا با یندر ا

ده و یووچید و سوو س سوولول پیووگرد DNAکووه منجوور بووه سوواخت مولکووول  یشوود بووه نحووو

 د آمد؟ یپد ی  آلیارگان

ار یاز نوو  بسو یتصوادف .بوردموی  تصواد  نوام یواز  پرسوشن یوابوه نز در پاسو  یداوک

ن تصوواد  رد داده اسووت و آن یووار بوواز هووم ایبسوو یبووا وجووود نووامحتمل امووا ،نامحتموول

 (replication) «یهمانندسوواز»بووود کووه توانسووت از خووود  یمولکووول «یتصووادف» گیریشووکل

 انجام دهد:

 یتیصوصوخن مولکوول یو... ا .میبنام (replecator) «همانندساز»م آن را یتوانمیما 

ن امور ممکون یوا .از خود یبرداریر و نسخهت تکثیت قابلیخصوص داشت العاده فوو

 .(Dawkins, 1986: 21)بوده باشد ار نامحتمل یبس ی  رخداد تصادفیاست 

 ؟یانباشت یا انتخابی یاحلهمرکی ت؛ انتخابیعی. انتخاب طب2

اولیه حیا  این  بوه ایون مسو له  گیریتبیین کیفیت شکلنز درباره یدگاه داوکید یپس از بررس

حل معقولی بورای مسو له تواند راهند تکامل هگونه میآیپردازیم که انتخاب طبیعی در کل فرمی

کنود. وی ساز  کور به این مس له اشواره مویاحتماالتی باشد. خود داوکینز در کتاب ساعتاستبعاد 

در طبیعت توسو  عوامول و  هاییتصادفی آراستگی و نظم و ترتیب گیریاز شکل هاییابتدا مثال

 کند:نیروهای کور فیزیکی مطر  می

یق از طر یادفبه صور  تص شهایریزهو سنگ هاماسهد که یریرا در نظر بگ یساحل

به صوور   یعیعلل طب یورا یت و علتیبدون غا یعنی .اندبرخورد امواک شکل گرفته

ن کوار را محصوول یوا یایلوهممکون اسوت قب .نداهدسته دسته و منظم انتخاب شد

ن کار محصول عمول یدر واقع ا ی  رو  بزر  در آسمان بداند ولیمشارکت و فعل 

.. . ،ندارند یچ فکر و ذهنیاصالا ه ندارند و یتینچ هد  و ین امواک هیامواک است و ا

 حاصول شود موینظیبو کنود از یآن را طراحو ی  نظم کوه  بدون آنکه ذهنوی

(Dawkins, 1986: 43).  
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تواننود از درون آن مویتر از آن حفوره کوه  یایکند که اشمیرا مطر   یایگر حفرهد یدر مثال

 .دیریرند در نظر بگیگمین حفره قرار یا یباال یتصادفا را که به طور ی  مجموعه اشی .گذر کنند

بواال و  یایاش یبعد از مدت .دهدمیشکل  یا را تکان داده و به طور تصادفیآن اش یکیزیف ییروین

 بور ل بوه دریون حفوره متمایریز یفضا .شوندمی یبندی دستهرتصادفین حفره به طور غین اییپا

 .تر خواهد بودبزر  یایگرفتن اش بر ل به دریحفره متما یفوقان یتر و فضاکوه  یایگرفتن اش

کوه بوه غربوال معورو   یسودمند لهیوس یرتصادفید غیتول ین اصل ساده برایالبته نو  بشر از ا

باید گفت آیا ی  اعجاز مشفقانه آن را طراحی کرده است؟ آیا هنوین حال  .کنندمیاست استفاده 

غیرتصوادفی کوه در  هایفیزیکی برای تبیین این حجم انبوه از نسول هایای در پدیدهغربالگری

بینویم معوادل که در موجودا  زنده می« غیرتصادفی بودن»بینیم کافی است؟ موجودا  زنده می

ند. مثالا تولید ی  مولکول بیولو ی  نظیر ناپذیراست با ترکیب شماری از اجزا، که تقریباا محاسبه

نوز مثوال یکوه داوک یای سوادهق آن نوو  غربوالگریواز طر قرمز خون یهاهموگلوبین در گلبول

ن و در هوم یهموگلووب نوه سوازندهیآم یدهایسازنده اس یزند، معادل است با گرفتن همه اجزامی

ار یبس یق احتمالین، خود، از طرین مولکول هموگلوبینکه اید بستن به ایآنها و ام یختن تصادفیآم

ف است که یقدر ضعیب الزم است آنن ترکیا ین حالت برایکه در ا یاحتمال .ف ساخته شودیضع

 است.  ناپذیراساساا تصور

ن یواز ا یکویاگور فقو   .نوه متصول بوه هوم اسوتید آمین شوامل ههوار اسوی  هموگلوبی

 یعوودد یطووور تصووادفه آن بوو گیریشووکلم احتمووال یریوود را در نظوور بگیره اسوویووههووار زنج

 191ره از یوورا هوور زنجیووصووفر بعوود از آن  ز 141بووا  11عوودد  ی  بووه رویووشووود معووادل مووی

افوت شوده ینوه در موجوودا  زنوده ید آمینوو  اسو 01 یشوود و از طرفومویل ینه تشکید آمیاس

نوو   01ن یو  از ایوتوانسوت هور موینوه ید آمیاسو 191ره بوا یون زنجیودر حلقوه اول ا .است

ش یدایووو حووال احتمووال پ ن.یز همچنوویوونووه ممکوون و محتموول باشوود و حلقووه دوم نید آمیاسوو

  بودن زنوده یوتنهوا  گیریشوکل یو غربوال کوردن بورا ین به طور شانسیهموگلوب یتصادف

ر از یون حجوم کثیود ایوقابول تول یچ مکوانیف برخووردار اسوت کوه هویاز احتمال ضع یبه قدر

  .ستیموجود در جهان ما ن یدگیچینظم و پ

گور کول ید یابوه گونوه بایودروسوت و لوذا هنوز بوا آن روبویاسوت کوه داوک یاین مسو لها

ان دو گونووه یووم ،ن مسوو لهیوون ایوویتب ینووز بوورایرو داوکیووناز ا .ن کنوودیوویا  را تبیووح یموواجرا
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 single – step)ی امرحلووهی توو عوویشووود: انتخوواب طبموویل ئوو  قایووتفک یعوویانتخوواب طب

selection )یانباشت یعیو انتخاب طب (cumulative selection).  

 هستند:  یه محصول انتخاب انباشتموجودا  زند

 یحل مناسب مس له اسوتبعاد احتمواالتراه« یعیانتخاب طب»ده شود که هرا یاگر پرس

 یعوین است که انتخاب طبیپاس  ا ،ستندین نیهن «تصاد »و  «نشیآفر»ی است ول

هور  .شکندمیتر فرو ی کوه استبعاد را به اجزا است که مس له یند انباشتی  فرآی

 (. Dawkins, 2006: 121) اّما استبعاد ندارند ،اندی نامحتملن اجزا اندکی  از ای

صوور   یباره در موجوودی صور  ه ب یعیانتخاب طب ی،امرحلهدر انتخاب ت 

یا هر هیوز دیگوری کوه هسوت،  هاریزهمثالا سنگشود  می یبندیا دستهرد یگمی

شوند. ولی در انتخاب انباشتی بندی و گونه به گونه میبار برای همیشه دستهی 

یا به روش دیگر نتوایج و محصووال  یو    شوندمی (reproduce) آنها بازتولید

ابند که آن ییند غربالگری، در طی ی  غربالگری متوالی و پیاپی، پرورش میآفر

ترتیوب ... بودین و بوه هموین ترتیوبانجامد میخود، به غربالگری متوالی دیگر 

تند و در طی هند نسل به طور متوالی بوه صوور  گونوه بوه موجودا  عینیت یاف

شوند. محصول نهایی ی  نسل از انتخاب طبیعی، نقطه شورو  گونه انتخاب می

 متعودد و پیواپی هایطوور بورای نسولشود و همینبرای نسل بعدی انتخاب می

(Dawkins, 1986: 45.) 

 «قودر  انباشوت» ،ل بودان توجوه ندارنودن تکامییان و خداباوران در تبیگراخلقت آنچه ،نیبنابرا

 کند:میان یب یلین نکته را با تمثینز ای، داوک«محال صعود به قله» است. در کتاب

اسووت کووه صووعود از آن  یواره عمووودیوو  دیوو  طوور  آن یوود کووه یوورا تصووور کن یکوووه

  یو ،ن کووهیودر قلوه ا .دارد یمویب مالین کووه توا قلوه شویوگور ایاّما طر  د ،ناممکن است

ن انگواره مهمول را یوا .دار نشسوته اسوتی توا ک  بواکتریوا یو ،ماننود هشوم ،دهیچیپ اندامه

ه ین کووه تشوبیوا وارهیوم بوه صوعود از دیتووانمویانود ی شدهدگیچیپ یباره دارا ی هاکه اندامه

م یومال بین شویوتکامول ا .گور کووه اسوتیه به صوعود از جبهوه دیتکامل شب ،به عکس .میکن

ب ید از شویون اصول کوه صوعود بایو  این سوادگیبوه همو .دیمایپمیاز دامنه تا قله  میرا به آرا
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رسود کوه هورا فهوم مویب بوه نظور یوقدر سواده اسوت کوه عج، آنآن وارهیم باشد نه از دیمال

 .(Dawkins,1996: 57)د و آن را کشف کرد ین سر رسید تا دارویقدر طول کشینآن ا

کوشوود نشووان مویاختصوواد داده و « هشووم»  فصوول کاموول را بوه یون کتوواب یودر ا یو

کوه  میهشو  دیومایرا ب  ین مراتوب صوعودیوتوانسوته اسوت آهسوته ا یدهد هشوم بوه سوادگ

، (ییایوحلوزون در ینووع)لوس یانه هشم کرم پهون و هشوم انسوان اسوت، موثالا هشوم نواوتیم

 ر رایتصواو یولو ،دهودمویا یه را تشوخیکوه فقو  نوور و سوااسوت فراتر از هشم کرم پهون 

بسوازد،  یقویر حقی  تصوویو ین بودون عدسوی  دوربویوه یتوانود شوبمویو  ،نودیتواند ببمین

چ یهو ،نوزیره و توار اسوت. بوه نظور داوکیور هشوم انسوان تیسه بوا تصوویر در مقایآن تصو یول

گور ید یاریمهوره و بسوین جوانور بویوا یتواند انکار کند که هشوم داشوتن بورامین یآدم عاقل

وسوته و یپ یبیشو یرو یین هشوم در جوایوا یجانوران، بهتر از هشوم نداشوتن اسوت. همگواز 

  قلوه یو  بوه یوب هشوم موا نزدین شویوا یرند. بور رویگمی یقله محال جا یم به سویمال

  ها.ن قلهیتری از مرتفعکیبلکه  ،ن قلهیترد نه مرتفعهرهن ،است

و  ،کنودموین یویتب یانتخواب انباشوتنود یآ  فریونوز تکامول هشوم را در یب داوکیترتینبد

همووه  هایو انوودام هایدگیوچیدر موورد تکاموول همووه پ ایینوود انباشووتیآن فریسووت هنومعتقود ا

ان وجووود نداشووته یوون میوودر ا یچ طوور  و هوودفیرو هوونیوواز ا ،موجووودا  زنووده صووور  گرفتووه

 شود:مینش هوشمند و مدبرانه ابطال یه آفریق نظرین طریاست و بد

 یانباشته مراحل قبلی همتوال ی،ان هر اندام زندهییمعقول و قابل قبول در تبتنها راه 

اسوت لکون ناآگواه و کوور و  یرتصوادفیتاا غیماه ین انتخاب انباشتیاست که گرهه ا

  .(Dawkins, 1986: 72بدون طر  است )

 وارد بر استدالل انباشتی داوکینز در تبیین تکاملکیث اشکاالت . 3

ن استدالل پرداخته است که یبه نقد ا خدا، تصاد  و ضرور ژه کتاب یار خود به وث وارد در آایک

 شود:میان یر بیبه شر  ز

 نز مستلزم دور است یداوک یاستدالل انباشت .1. 3

مطور  کورده، از دیودگاه کیوث وارد  هاپیچیدگین یینز در تبین است که آنچه داوکیاول ا مس له

 موجوودا  زنوده و خصوصواا  که انتخاب انباشتی که منجر به تکامل امستلزم دور است. بدین معن
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رو مسوتلزم تبیوین. شده است، خود موجب شگفتی انسان است و از ایون کآگاه و مدر هایفاعل

اصوال   یرد که هر مرحله آن با اندکیگمیدر نظر  یانباشته را به نحوهم داوکینز این فرآیندهای

کوه مطلووب ماسوت،  یادهیچیار پیش رفت که محصول بسیپ یدار به سمتیرجهتو به صور  غ

 یشده در طول زمان به نحوویند انباشتهن فرآیا ن قاعده کارآمد که هر مرحلهیا یول ،جاد گرددیا

 یاست صرفاا تصادف یاقاعدهی اند، به نظر ویجاد کردهز را ایانگی شگفتاتیافته که صور حیتقرر 

ن شوود. بوه یوید تبیاست که با یاین قاعدهکه آنچه محل بحث است وجود هن ی، در حالیو اتفاق

 ن استدالل مصادره به مطلوب است:یرسد امینظر 

عموول  یر  و نابوواوریوورفووع ح ی( بووراینوود انباشووتگیاسووتدالل فرآ)نووز یداوک یاسووتراتژ

 یخوودهبوی و خودش تصوادفیدایوموا را از پ یر  و شوگفتیوح قواا ین اسوتدالل دقیوا .کنودمین

  یو یخوودهو خودبو یبوه سومت وجوود تصوادف ،ده و مطلووب اسوتیوچیار پیکه بس یایجهنت

د کنوود، یووجووه مطلوووب مووا را در طووول زمووان تولیافتووه تووا آن نتیینقووانون کارآموود کووه تعوو

 Ward, 1996: 106-108). ) گرداندمیبر

 انتخاب طبیعی و ناتوانی آن در تبیین تکامل . 2 .3

ق یون دقییآن در تب یروست ناتوانهنز با آن روبیداوک یکه استدالل انتخاب انباشت یگریمشکل د

 تکامل است. 

 یبوورا یااموور و سووادهپر هیوونظر ی،عوویانتخوواب طب نظریووهاسووت معتقوود ث وارد یووالبتووه ک

 هاییدگیووچین پیووید تبیووکل یعوویاسووت. انتخوواب طب هوواسوومیت تکاموول در ارگانیووفین کیوویتب

ن کنود یویتوانود تبینمو یعویچوه انتخواب طبی آنشناسوان اسوت. ولوسوتیاکثور ز یا  بورایح

 ،نیافتووه اسووت. بنووابرایتحقووق  یتکووامل ینوودیآق فریوواسووت کووه از طر یا هوودفیوو ییعلووت غووا

گر و خوالو ارائوه یتهودا یرویون  یوق مشوارکت یون را از طریوین تبیخداباورانوه بهتور هینظر

و  یتکووامل مووینگوورش علن یت بوویوونوود تکاموول موجووب تقویبووه فرآ ین نگوواهیکنوود. هنوومووی

 شود. می ینید یباورها

ز یووو ن نووزیداوکی را از سووو یعوویانتخواب طب هیوور نادرسووت نظریوارد تفسووکیووث قوت یدر حق

ن تعوارض را یوا یدانود. ومویه خداباورانوه یوگر عامول تعوارض بوا نظریشناسان دستیز یبرخ

 کند:می انیبه سه شکل ب
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کیوث بوه نظور  .میهود  تصوور کنویو بو یان تکامول را کوامالا تصوادفیوکه جرنخست آن 

م کوه خودا یم فورض کنویتووانموی .میر را اتخواذ کنوین تفسویونودارد کوه ا یچ ضرورتیه ،وارد

توانسوتند مویکنود کوه نمویاز اهودا  اسوتفاده  یایجواد مجموعوهرا به منظور ا یعیانتخاب طب

  ند.یدست آه ب یگریبه روش د

 داننود کوه بورمویبقوا  یبورا یارحمانوهیرا امور بو یعیر، انتخاب طبیتفاس ینکه برخیدوم ا 

ن تصوور یوشووند. اگور امویفان منقورض یماننود و ضوعین مویدر زم ین اساس موجودا  قویا

ن اهودا  وجوود یتورمهوم از یدرست باشد پس بوا نظور خداباورانوه کوه در آن عشوق و فروتنو

از انتخوواب  یرین تفسوویکووه ضوورورتاا هنوو یاسووت در تعووارض خواهوود بووود. در حووال یانسووان

ر یکوه در مسو یدوسوتو نوو  یسوتیزو هوم یرا همکواریوز .توانود صوادو باشودمیز نین یعیطب

 .شوندمی یخوب تلق یشود امورمیمشاهده  یتکامل

ت را یووهوود  و خالق ،ارزش ،رهووور فکوور ی،عوویر از انتخوواب طبیتفاسوو ینکووه برخوویسوووم ا 

در  داننود ومویشوان یبقا یبورا هواسوودمند در تنواز   ن ین حالوت بوه صوور  امووریدر بهتر

بوه هموان تنواز  بقوا محسووب  تنسوب یو احساسو یعواطف یبه صور  تصوور ،ن حالتیبدتر

محودود را هود   کده خداباورانوه کوه وجوود موجوودا  مودریوز بوا عقیون تصوور نیکنند. ایم

  .داند در تعارض استمی یتکامل یندهایفرآ

طوور   یعوویر مووذکور از انتخوواب طبیرا کووه در دفووا  از سووه تفسوو هاییث وارد اسووتداللیووک

 هووایتیتمووام واقع یتواننوود بووراموویر نیدانوود و معتقوود اسووت آن تفاسووموویف یضووع ،شوووندمووی

 ارائه کنند.  یل موجهیدل یشناختیستز

ن آن نوواتوان یوویر و تبیاز تفسوو یعوویه انتخوواب طبیووکووه نظر یاز موووارد ینجووا بووه برخوویدر ا

 م:یکنمیاست اشاره 

ر یکوه در مسو هوایین اسوت کوه جهشیوکنود امویمطور   یعویه انتخواب طبیوآنچه نظر

رو بوودون یووندهنوود و از اموویرد  هاسوومیارگان یسووتند در برخوویز نیوون «اصووال »ا یوو «توسووعه»

توانود رهوور موین نگورش هگونوه یون اسوت کوه ایول به بقا دارنود. حوال مسو له ایتما یهدف

 وارد: کیث به نظر  ؟ن کندییفاقد شعور تب هایسمینو آگاه را از ارگا کمدر یاتیصور ح

یوا بیهووده و   دهند بویش از حود بوزر  یوا کوهومیرد  که هاییشاید جهش

د ید کننود. شوایورا تول پذیرپیچیده زیست هایبرنامه باشند که نتوانند ارگانیسمبی
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بوا  ،هسوتند یورااتو یهواسومیکوه حامول مکان ییهوادرون کرومووزوم یهاجهش

تور حیووان متکامول  که برای ایجاد یو ساختاری دیگر در اندامی هایدگرگونی

گونوه کلوی از   یو ،ند همبستگی و هماهنگی نداشته باشند. شواید محوی االزم

ارزش بقوای مخوالف   را حذ  کند. شاید رهور شعور و آگواهی یو هاارگانیسم

زیاد  به خطا بروند بسیار توانند... شمار هیزهایی که با این فرآیند می داشته باشد.

رسد انتخاب طبیعوی توسوعه شوعور و آگواهی را خوود به نظر نمی ،است. بنابراین

سوازد. زیورا تر از بقیه نمویای را محتملانجام دهد. این نظریه حتی هنین توسعه

 دهنودهتوسعه هایهیچ هیزی در این نظریه وجود ندارد که نو  درستی از جهش

 (Ward, 1996: PP 106-108).  ن کندیتضم ،اشد  بیرا که متناسب مح

کند این است کوه انتخواب وارد در مورد نظریه انتخاب طبیعی مطر  میکیث دیگری که اشکال 

وی بوا  کنود.در تالش برای بقا ارائه نموی هاارگانیسم هایطبیعی هیچ دلیلی برای وجود ررفیت

گونوه   یم که هرا ییتوانیم بگوما دقیقاا نمیاحتماالا در هیچ موردی » اشاره به سخن داروین که

 (Darwin, 2008 [1859]: 348« )دیگر در تناز  بوزر  حیوا  غلبوه کورده اسوت هایبر گونه

برای دوران تکامل روی زمین وجود داشته باشد ولوی  هاییگیرد که ممکن است تبییننتیجه می

که ررفیت حساس نسبت به محی  و  یهایهستند. ممکن است اندام هاییما ندانیم که هه تبیین

اصول  ها باشوند. ولوی در خوود  دهند، مس ول بقای بقیه اندامتوانایی حرکت و هد  را توسعه می

د یوق جهوش بایواز طر هواییانتخاب طبیعی هیچ دلیل خاصی وجود ندارد که هرا هنوین ررفیت

 ابند. یتوسعه 

ن اسوت کوه یون قاصور اسوت ان آیویاز تب یعویکوه انتخواب طب یگوریار مهوم دیمس له بس

ل یووتما» ،شناسووان معتقدنوودیسووتاز ز یاریگونووه کووه بسووهووا آنیسوومهوورا عناصوور و ارگان

چ یهوو ییتوانوود بووه تنهووامووین یعوویانتخوواب طب .دارنوود یو آگوواه یدگیووچیپ یبووه سووو «یعوویطب

آگواه ارائوه  هایسومیو ارگان هایدگیوچیپ بوه سومت توسوعه یعویل طبیون تمایهنو یبرا یلیدل

 کند:

، کتوانود بگویود کوه در نوزا  بورای کسوب منوافع انودانتخاب طبیعی فق  می 

شکسوت بخورنود و  و برخویشووند مجبورند برخی بر دیگری پیوروز  هاارگانیسم
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د کوه هوه یوتواند از قبل بگومینی مانند. ولمی یباق« هاَانْسب» یعنیفاتحان جنگ 

  (.Ward, 1996: 68) انسب خواهد بود یزیه

 و حسواس را کمدر یاتیجاد صور حیتواند اینم یعیطب انتخاب هینظر ،واردکیث به نظر  ،نیبنابرا

ه یون نظریوداند. پوس ایار نامحتمل میرا بس کمدر یاتین صور حیوجود ا یکند و حت ینیبشیپ

ه یونظر  یوشوود کوه بتوانود در مویمدلّل و موّجه  میگر باشد، بلکه هنگانییکامالا تب دتوانمین

را  میسوتیکوه دارد، س یکوین ، بور اسواس هود  و ارادهیهوانیک أمبد  ی  ردیخداباورانه قرار گ

دن بوه آن یرسو یبورا یتکامل یند طوالنیفرآ  یا را در یعناصر و اش یعیل طبیند که تمایآفرمی

 کند. می یهد  طراح

 ن تکامولیویتب یبورا یاز تکامول اسوت ولو مویقطعواا بخوش مه یعوین انتخواب طبیبنابرا

نود تکامول یاز کول فرآ ییه جوامع و غوایوتوانود توجمویه خداباورانوه یونظر یولو .سوتین یکاف

 ارائه کند. 

 حیاتی تکامل  ناتوانی استدالل داوکینز در تبیین هفت مرحله .3 .3

نوز ین داوکیینامعقول بودن تب ،نزیداوک یانباشتیند هموارد بر استدالل فرآکیث ن انتقاد مهم یسوم

ا  در یار مهم در تکامل حیو بس یاتیح هفت مرحله ا  است.یدر تکامل ح یاتیه حاز هفت مرحل

 یاز دارند کوه بورای  نیاز شرا یقیار دقیبس آنها به مجموعهاز کدام  ن وجود دارد که هریزم یرو

 یریوگی شوکلبورا ی  به صور  انباشتیوجود هماهنگ آن شرا .است یوجود هر مرحله ضرور

 بینیم، بسیار حیاتی بوده است.ما امروزه می صورتی کهن جهان به یا

ان کتوابش یورد و در پایپوذمویرا در تکامول  اییاتیونوز وجوود هنوان مراحول حیخود داوک

از  یاوابسووته بووه مجموعووه ن مراحوول را کووامالا یووا ای خووارک از بهشووترودخانووهبووا عنوووان 

هوور کوودام از مراحوول ر نوود تکاموول دیدن بووه فرآیدانوود کووه رسوومووی (thresholds) «هاآسووتانه»

و توقوف در هور کودام از آن  ،اسوت یاتیوو ح یضورور یبعود تحقوق مرحلوه یگانه، بوراهفت

 سووواختمووویرممکن یووورا غ کا  و موجوووودا  مووودریوووش حیدایوووهوووا تکامووول و پآسوووتانه

(Dawkins,1996: 151-161) .ییدادهایوهوا را رون آسوتانهیونوز هموه این حوال، داوکیوبوا ا یول 

 در آن وجود نداشته است. یا جهتیچ طر  یه یعنیاند، ی بودهتصادف قاا یداند که دقمی
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هور کودام  یریوگشوکل دهیوچیق و سواختار پیوار دقیبسو یسوت همواهنگمعتقد اث وارد یک

آن باشود، در  یبورا ین درسوتیویتوانود تبمویاز مراحل، هنان است کوه صور  تصواد  کوور ن

 آن ارائه کند. یا بران ریین تبیتواند بهترمیه خداباورانه یکه نظر یحال

 یق اولویونوامعقول اسوت و بوه طر ییبه تنها یاز مراحل حت  یبودن هر  یتصادف

ینود ن فرآیورا کول ایوم. زیبدان یار نامعقول خواهد بود که کل مجموعه را تصادفیبس

سوتن آنهوا بوه یاند که نگری هماهنگ شدهافته و هنان به خوبیق سازمان یقدر دقآن

توانود میوجود دارد که  ین بهتریید، و حال آنکه تبینمامینامعقول  یصور  تصادف

 :Ward, 1996) ن خداباورانوه اسوتییه کند و آن تبیند را توجیدر کل فرآ یهماهنگ

105) . 

 م:یپردازمیند تکامل یدر فرآ یاتیح گانهشان در هر کدام از مراحل هفتیا یسه آرایبه مقا  نیا

 یهابیتواند ترکمیاست که  یایش تودهداین جهان، پیا  در ایل حیدر تشک یاتیح ن مرحلهیاول

ل یرا تشوک هاس س اتم، افتهیشکل دادن پروتون وحد   یها براکجاد کند. کواریدار ایاابت و پا

که  هاییرهیشوند که در زنجمیم یتقس یاحاصل درست به اندازه هاینکه اتمیتر ادهند و مهممی

مثوال، مولکوول  رایبو .شووندمویب یوگر ترکیکدیق هستند، با یدق یزیانگیار شگفتبه طرز بس

 کوامالا  یواحد به صوورت 479در  هاشود که آن اتممیجاد یره اتم این خون از ههار زنجیهموگلوب

گرفوت، رشود و میصور  ن ین اتصالیشوند. اگر هنمیگر متصل یکدیواحد با  یایوهش ق و بایدق

 رممکن بود.یغ یدر مراحل بعد  یانا  ارگیگسترش ح

شواید تعودادی نامحودود از   دیگوری را فورض کورد هوایتووان حالتاحتمال، مویث یاز ح 

العواده زیواد حاصول از انفجوار بوزر  بوه هوا، دموای فووومحتمل، کوه در آن حالوت هایحالت

 .جواد نشوودیاز عناصور واحود ا یاسوتوار و اوابت ای سرد شود که در آن دموا هویچ ترکیوباندازه

سورد شود کوه فقو  در آن دموا صوور  یابوه انودازه قواا یموورد بحوث دق یدموا ،ن حالیبا ا یول

ن ینوود. رد دادن هنوویتوانسووتند بووه وجووود آمووی ،دهیووچیقووادر بووه سوواخت اشووکال پ یمولکووول

 ار نامحتمل است. یار بسیبس یبه صور  تصادف ی،حالت

پیچیوده عناصور شویمیایی بوه  هوایگیوری ترکیبشوکل، در تکامول یاتیوح ن مرحلوهیدوم

خوود اسوت. ترکیوب عناصور پیچیوده شویمیایی بوا یکودیگر منجور بوه پیودایش هصور  خودبو

ق و درهووم یوودق مووارپیچی بسوویار های  مولکووولی بووا حلقووهشوود( DNA)  اسوویدهای نوکل یوو
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 هایدهنووده آن بووا پیشوورفتتشووکیل هووایموونظم و هماهنووگ مولکولده کووه سوواختمان یووتن

 خر قرن بیستم کشف و شناخته شد.در اوانوین علمی

، کیووث DNAگیووری مولکووول هوود  داوکینووز در شووکلدر مقابوول دیوودگاه تصووادفی و بووی

نظیور هموگلووبین خوون از   وارد معتقد است شانسی کوه بورای تولیود یول مولکوول بیولو یو

 پذیرتصوور قودر زیواد اسوت کوه اساسواا طریقی که داوکینز مطور  کورده اسوت نیواز داریوم، آن

ای سوازنده اسویدآمینه، بوه انودازه هواییافتوه در مولکول. زیرا میوزان پیچیودگی سوازماننیست

تبیوین مبتنوی بور  ،دهود. بنوابراینزیاد اسوت کوه اسوتبعاد پیودایش تصوادفی آن را نشوان موی

ش یدایووه علووت پیوون در توجیوویتب هووی و کیهووانی بهتوورینطوور  و نقشووه توسوو  مبوودئی اال

 .است DNAمولکول 

هوای دهود، تیییراتوی نیوز بایود رد دهنود کوه توسوعهسوازی رد مویهماننودطور که همان

  کووافی کوهوو ، بایوود بووه انوودازههوواانباشووتی را ایجوواد کننوود. بوودین منظووور تیییوورا  یووا جهش

باشند کوه بتواننود سواختار کلوی آن ارگانیسوم را حفو  کننود و در عوین حوال، بوه قودر کوافی 

رفتووار ارگانیسووم ایجوواد کننوود. همچنووین، تیییوور مهووم در شووکل یووا   بووزر  باشووند کووه یوو

و نیووز  رنوودگذابااوور  هامنسووجم در ارگانیسووم هایبایوود بوور اصووال  و پیشوورفت هوواجهش

تور بوه صوور  تصواعدی باشوند. رفته متمایول بوه حصوول سواختار و سوازمان پیچیودههمروی

 دهد.میشکل ین را زم یا  رویح سومین مرحله حیاتی تشکیل هاهمه این محدودیت

ن اسوت کوه یون در علوم، ایادیواز اصوول موضوو  و مسولم بن یکویاسوت معتقد ث وارد یک

ایون اصول موضوو  حمایوت از  غوایی در طبیعوت وجوود نودارد. خوداباوران قویواا  نظمیهیچ بی

 سد:ینومیکنند. او میم تصور یحک ییعت را محصول خدایطب ،شانیا زیرا کنند.می

 DNA یب مجدد اجزایدهد. جهش شامل ترکمیل رد نیا بدون دلیجهش در خأل و 

 ییایمیو و موواد شویوواکتیموواد راد ،Xر اشعه ینظ ییزهاین امر توس  هیشود و امی

 .(Ward, 1996: 120) یردگمیصور  

رد، یورا در نظور بگ یکیزی  فیکند که اگر انسان کل محمین نکته اشاره یوارد به اکیث در ادامه 

شرفت یبهبود و پ یبرا یل کلیگونه تماچیحامل ه یکیرا   نتییتی»دگاه که ین دیدر آن صور  ا

 ،را ییون نکته در مورد آن تییتریرا واضحز .نادرست به نظر خواهد آمد ینگرش «ستندین یجسمان

 اند.شده هاشرفت و اصال  مداوم در اندامیبه پ ین است که آنها منتهیا



 پازندهم ، شماره اولژپوهشی دااگشنه قم: سال  – فصلناهم علمی

18 

هش ژپو
فلسفی  اهی 

- 
می کال

   
 

 

را در کارآموودی انطبوواقی و ی تیییوورا   نتیکووی، بهبودهووایی روشوون اسووت کووه برخوو

وارد معتقود کیوث شوود. کننود و ایون عمول در طوول زموان فراگیور مویهمانندسازی ایجاد می

کوول لحووای کنوویم، آنگوواه ایوون هموواهنگی نشووان   اسووت اگوور ایوون فرآینوود را بووه صووور  یوو

 وجود دارد. دهد که تمایلی به سمت گسترش بدنی و ارگانیسمیمی

ههارمین مرحله حیاتی در تکامول، سواختار رموزی منحصور بوه فوردی اسوت کوه مولکوول 

DNA هووای دارد. زنجیوورهDNA هوای طووویلی از ههووار نوکل وووووتید، در واقووع شوووامل رشتوووه

ن و مربوو  بوه آنهوا را یمعو یا  موادیو خصوصو هواهستند کوه انودام هاییحامل دستورالعمل

 کنند.میجاد یا

 ینویرشود جن یبورا یدار، سواختار منحصور بوه فورد رموزدهایونوکل وت ب قورار گورفتنیترت

 ،نووزیدر نگوواه داوک دهنوود.موویل یتشووک مربووو  را یا  و رفتارهووایوودر سوواختن صووور ح

که اطالعواتی رموزدار هسوتند و بوه اجسوام موادی و رفتارهوای آنهوا ترجموه  ،DNA هایتوالی

  ای را بورای یومهنودس معموار نقشوه  کننود کوه گوویی یوشوند، این پندار را ایجاد میمی

البتوه هویچ » ایون معموار شوانس و تصواد  اسوت: ،کند. ولوی از نظور ویساختمان طراحی می

  (.Dawkins, 1986: 25« )ندارد وجود DNAکدشده  هایمعماری در ترتیب توالی

، بووه DNA هووای، فقوو  بووه صووور  تصوواد  اسووت کووه زنجیرهنووزیدگاه داوکیووطبووق د 

کننود. هوایی حسوی عمول مویمل بورای سواختن موجوودا  منسوجم بوا انودامصور  دستورالع

 هارا در ایوون حلقووه هوواییفقوو  تصووادفی اسووت کووه اموووری نظیوور تشعشووعا  کیهووانی جهش

د تووا فرآینوود اصووال  و دهووشووکل میحیوواتی را  هایکننوود کووه بووه توودریج انوودامایجوواد مووی

توانسوت فوراهم موی هواموقعیتد. بوا آنکوه تموام ایون شووپیشرفت انطباقی در تکامول ایجواد 

 و فرو ریزد ولی هنین نشد. ندشکبد و سیستم تکامل در هم ونش

کیووث وارد در انتقوواد از نگوواه داوکینووز معتقوود اسووت تحقووق ایوون اموور )توووالی رمووزدار 

توانسوت موی DNAهوای انگیوز و نامحتمول اسوت. زیورا پیوام( بسویار شوگفتDNA هایرشته

توانسووتند در مهیووا کووردن مووی هووازحمووت پوویش رود  ایوون پیام، بووه ناپذیریبووه طووور بازگشووت

توانسوتند بوه حودی بوزر  یوا موی هواهوا ناکوام بماننود  جهشاطالعا  برای سواختمان بودن

 یطووی  محیشوورا  ردیووگ نووامنظم باشووند کووه اجووازه ندهنوود عموول انتخوواب طبیعووی صووور 

کوه در هنوان ،نودزا شکسوت خوورده و ناکوام بمای جهوشاتیوح ت از صووریوتوانست در حمامی

رفت کوه تنهوا تصواد  یتووان پوذموین حوال هگونوه یوناسورها شکست خوردنود، بوا ایمورد دا
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را یووز ،سووتا یخووداباور هیووآن نظر ین بوورایووین تبیتوور... سوواده ده اسووتیووعاموول تکاموول گرد

نوده یرا بوه سومت آ سوازد و اسوتمرار آنمویمحتمول  داا یرا شود میسوتیتحقق بالفعل هنوان س

 .(Ward, 1998: 130) کندمی نیتضم

 هایبووه عنوووان مخزنووی از دسووتورالعمل DNAانگیووز شووگفتیووت پووس از حصووول ررف

پوونجم آغوواز شووده  یاتیووح انوود، مرحلووهشووده پایوودار هووایرمووزداری کووه موجووب سوواخت ترکیب

انود کوه از هوم جودا شوده و سوولولی ایون ررفوویت را بوه دسووت آورده موجوودا  تو است.

بلکوه در  ،آن اسوت کوه تکثیور سولول بوه صوور  یکسوان نبوودهنکته مهوم  گسوترش یابوند.

متفوواو   هایمتفوواو  و بوورای تشووکیل انوودام کووامالا  هووایطووی دوره جنینووی، بووه روش

در حوال  هاییکسوان، در میوان انودام DNAسولول بوا  هوارو میلیونانود. از ایونگسترش یافته

ار أایر و تووأکووه ضوومن تووانوود رشوودی کووه بووا یکوودیگر تفوواو  دارنوود، در وضووعیتی رشوود کوورده

منسووجم رشوود  هاییمتوووازن و هماهنووگ بوورای تشووکیل انوودام متقابوول، بووه صووورتی کووامالا 

 هوایاز بخش  نگرنود کوه عملکورد هور یوی آنهوا کول ارگانیسوم را هنوان موییاند. گوکرده

 بخشند. این پنجمین مرحله حیاتی در تکامل است.ارگانیسم را تعین می

 holistic) «مقوووودس کعووووزم مشووووتر»  کیووووث وارد ایوووون مرحلووووه را یوووو

codetermination) مجووزای  هایاسوواس ایوون اصوول، رشوود و پیشوورفت سوولول ناموود. بوورمووی

اسواس نیواز کول  ای بوا هوم همبسوتگی دارنود کوه گوویی آنهوا بورارگانیسوم، بوه انودازه  ی

متفوواو  را در  هایرشووود هماهنووگ سلوووولوی مثووال،  بوورایابوووند. یارگانیسووم تعیووین می

ای تیوز، برخوی در معوده هایدر دنودان هاببور برخوی سولول  کنود  در یومطر  موی ببور  ی

آن رشوود  کووه بوورای هضووم گوشووت متناسووب اسووت، برخووی در پاهووای قوووی و تیووزرو و غیوور

ای کووه از عهووده هضووم گوشووت برآیوود، قابوول اسووتفاده بوودون معووده هاابنوود. ایوون دنوودانیمی

اسوتفاده خواهود ابزارهوای فریبنوده شوکار بویخواهند بود. سیستم گوارشی حیووان نیوز بودون ن

ار نوامعقول ین جهوت بسویوانود و از اوابسوته بوه هوم مورتب  و هواهمه این بخش ،بود. بنابراین

 :Ward, 1998) میبودان یگر را بوه صوور  تصوادفیکودیخواهد بود که ارتبا  متقابول آنهوا بوا 

136). 

بورای  هاییه عنووان دسوتورالعملمعنوا هسوتند، ولوی بونفسوه بوینوکل وتید، فوی هایتوالی

اسواس  ساخت بودن و ادای کوارکردی مفیود و ممتازنود. ایون کوارکرد مفیود بورای حیوا ، بور

 هایاّمووا دلیوول داشووتن بوودن توور اسووت.پیچیووده هایاصووول شووخا داوکینووز سوواختن انوودام
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 هایکوه در مرحلوه ششوم خوواهیم دیود، کیوث وارد دلیول داشوتن بودنپیچیده هیست؟ هنوان

دانوود و البتووه داوکینووز نظوور مووی کرا فووراهم کووردن بسووتر بوورای رشوود آگوواهی و ادرا پیچیووده

هسووتند   هووااهمیووت کمتووری دارنوود و امووور مهووم  ن هادیگووری دارد. در نگوواه داوکینووز، بوودن

 هایموا، ماشوین» نود:اجوی بقوای خویشوای در جسوتخودخواه کوه بوه هور وسویله هایی ن

خودخووواه  هووایهسووتیم کووه بوورای نگهووداری ایوون مولکولماننوودی بقووا، وسووایل نقلیووه روبووا 

 :Dawkins, 1976) «ایوومشوودهی زیووری ناآگاهانووه و کووور برنامووهصووورت موسوووم بووه  ن، بووه

X). 

، بنیوواد توضوویح DNA هاینگهووداری تکووه» نویسوود:و دربوواره غایووت وجووود انسووان مووی

 .(Ibid.: 21) «هاستغایت برای وجود ما انسان

هاسوت تورین توجیوه بورای وجوود بودنمعنواترین و موبهمسخن بوی از نظر کیث وارد، این

 DNA هایتوانسوت بورای بقوای تکوهپرسود هوه کسوی مویتواند بیوان شوود. وی مویکه می

گویود، یعنوی نوه آرایشی ارائه دهد؟ حوال اگور پاسو  ایون پرسوش آن باشود کوه داوکینوز موی

منودیم، نوه خودایی کوه عالقوهدهند و نوه موا کوه بوه بقوای شخصوی  نها این کار را انجام می

 .ایمدریابد، در حقیقت سخنی نامعقول گفته DNAتواند ارزش ذاتی را در وجود رشته می

چ وجووه یکنوود بووه هووموویت انتخوواب یوونووز بووه عنوووان غایداوک، آنچووه را واردکیووث از نظوور 

ر یتفسوو یتیرا صوورفاا بووه صووور  خصوصوو« تیووغا» یرا ویووز .شووودیارزش محسوووب نموو

  رسودمویبوه حوداکثر خوود  ،گونوه ارزش اسوت کوه فاقود هور ینودیق فرآیوطرکند که از می

ق یوواز طر یشخصوو یوجووود و بقووا یولوو .ق تکاموولیوواز طر یشخصوو یوجووود و بقووا یعنووی

د مثول اسوت کوه بوه یون تولیورنود و ایمیافوراد مو را هموهیوز .رسدمیتکامل به حداکثر خود ن

تواننود موین یکویرموزدار  نت هایتکوه یا بقوایو ،د مثولیوتول قطعواا  یرسد. ولومیحداکثر خود 

شورفت یدهنود موجوب رشود و پمویده انجوام یوچیپ هایرا آنچوه بودنیوز .هد  تکامل باشوند

تواننود اطالعوا  را مویکوه  ییمیزهوا ،شوودمویو سو س رشود میزهوا  یعصب یستم مرکزیس

بوه حواال  مطلووب پاسو  دهنود.  یابیوبوه منظوور دسوت هابه آن داده ،دهکرافت ی  دریاز مح

سوتند. ین نیبلکوه اصوالا ماشو .سوتندین هواحمول  ن یه بورایواول هاینی، ماشوهابودن ،نیبنابرا

 هووایاز کوونش و واکنش هاییو شووبکه یعصووب یمرکووز هایسووتمین سیآنهووا مولوودها و حووامل

و وسوواطت  یز شووادیووسووازند و نموویرا ممکوون  ککووه ادرا ینوود  امووورا یهوشوومند بووا محوو

 را. ینعقال
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 یعملکوورد سووودمند در تکاموول بووه عنوووان هوودف  یوو واردکیووث خالصووه آنکووه از نگوواه 

و تنهوا  یاسوت عقالنو ین هودفیوو ا ی اسوتذاتو هوایو تحقوق ارزش ید آگواهیوتول ،عاقالنه

  .کند یرا طراح ین هدفیتواند هنمی یهانیک یمبدئ

ب عناصوور یوواسووت کووه از ترک یامرحلووه ،ن مرحلووه تکاموولیزتووریانگین و شووگفتتوورمهووم 

 یعنوویاسووت،  یرمووادیغ کووه روواهراا  یزیووه ی،ل سوواختار میووزیو سوو س تشووک یده مووادیووچیپ

شووند. مویحاصول  هواو اراده هواتین ،ریپنودارها و تصواو ،اهوایؤ، راحساسوا  ها،شهیافکار و اند

وجووود  یموواد یروهووایفراتوور از ن یزیوون جهووان هیوودر ا ،نووزیز داوکیووسووم و نیالیاز نگوواه ماتر

اراده و  ،احسوواس ،شووعور .اسووت یموواد هووایهوور آنچووه هسووت کوونش و واکنش یعنووی .نوودارد

ث وارد یوک یولو .هسوتند یکینود مکوانیفرآ  یو یو جوانب یهموه محصووال  فرعو ،ر آنینظا

توانوود آن را آشووکار موویهرگووز ن یشناسوویسووتاسووت کووه ز یراز یمعتقوود اسووت شووعور و آگوواه

و  یث وارد از دو منظور رهوور آگواهیوک .سوتین یشوناختیسوتراز ز  یورا اساسواا آن یوز .کند

  .دهدمینظر قرار  ند تکامل مدیرا در فرآ کادرا

ن را یویکوه آن تب یاهوداف یتوانود بور مبنوامویفقو   یو آگواه کن ادرایینکه تبینخست ا 

 ده شوود کوه هورا دریارائوه گوردد. اگور پرسو ،قابول فهوم ی  ذاتو هایا ارزشیکنند و میمحقق 

ده میوز و یوچیپ هوایجواد تودهیگر و ایکودیب عناصور بوا یوپوس از ترک ،م از تکاملشش مرحله

ن پرسووش را در یووپاسوو  ا ،ث واردیوواز نظوور ک ،ا تفکوور بووه وجووود آموودیوواحسوواس  ،اعصوواب

 .اسوت یو آگواه کازمنود ادرایجو کورد کوه تحقوق آنهوا نود جسوتیوبا هواییو ارزش هاهد 

 .خداباورانه استن ییتب ،آن ین برایین تبیبهتر ،نیبنابرا

کنوود مربووو  بووه موویمطوور   کشووعور و ادرا ث وارد دربووارهیووگوور کووه کید یتیخصوصوو 

را در مفهوووم اوصووا  و عواموول  یو آگوواه کنووز ادرایم داوکیکووه گفتوو. هنووانت آن اسووتیووماه

ن آن بوه عنووان یویدانود کوه تبیمو یشوناختیسوتز یاکند و آن را مسو لهمیان یب یماد صرفاا 

 .ر استیپذی در میز امکانماد هایکنش و واکنش یمحصول فرع  ی

بووه نظوور  .دانوودمووی یرا  صوور  مووادیاأفراتوور از توو یرا اموور کیووث وارد ادرادر مقابوول ک 

ق یووممکوون اسووت کووه میزهووا تنهووا از طرنظووری ث یوواز ح یار نامحتموول ولوویاگرهووه بسوو ،یو

اننوود بووه هووم تومووینی موواد هووایاز توده یایچ مجموعووهاّمووا هوو .جوواد شووده باشووندیتصوواد  ا

 :Ward, 1998 جوواد کننوودیاز لووذ  را ا یاحسوواس سوواده و زودگووذر یافووزوده شوووند تووا حتوو

147)). 
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 ،و شووعور کجهووان ادرا .سووم اسووتیالیرد ماتر ی،وجووود شووعور و آگوواه ،واردکیووث از نظوور  

 ،ز بوا آن گوره خوورده اسوتیاسورارآم یایوههرهنود بوه شو ،متفواو  اسوت ینوعاا از جهان ماد

را  یدیوو  جدیشوورا ،محسوسووا  ککنوود کووه ادراموویت یوون ادعووا حمایوواز ا یتکووامل نظریووه

 هایسومیر دهنود کوه ارگانییوتی یرا بوه نحوو یمواد هوایتواننود حالتمویکنند کوه میجاد یا

ن یو  بوه شوخا ایپوس شوناخت آگاهانوه از محو .قادر بوه بقوا باشوند یبه شکل بهتر کمدر

کوه حواال   جوه را گرفوتین نتیوتووان اموین مطلوب یودهد که بهتر ابقا شود. از امیت را یمز

 یتواننوود نقشووموویبلکووه  ،سووتندین ینوود مووادیفرآ  یووصوور  در  یمحصوووال  جووانب ،آگاهانووه

ار یبسوو ،واردکیووث یفووا کننوود، از نظوور ا یموواد ینوودهایشوورفت فرآیرا در اصووال  و پ یعلّوو

ب یووب و غریووعج جووهینت ی،آگوواه و کر ادرایوونظ ینووامعقول اسووت کووه محصووول ارزشوومند

  میز باشد. هایسلول یسازدر همانند  کوه یها خطاونیلیحاصل از م یماد

م شوودن او در یدر نووو  بشوور بووه منظووور سووه یاسووت وجووود آگوواهمعتقوود وارد کیووث  

را  یاسوت کوه مخلوقوات یای بوه گونوههوانیان تکامول کیوجر» سوت:هات و تحقق ارزشیخالق

از  .م باشوندیت خالقانوه خداونود سوهیوفعالدر  ،آگاهانوه یجاد کند که قوادر باشوند بوه صوورتیا

 :.Ibid)« نوود تکاموول اسووتیدر فرآ یش آگوواهیدایوون پیووین تبیخداباورانووه بهتوور هیوورو نظریوونا

165). 

وجوود دارنود  ییاسوت کوه نوه تنهوا میزهوا یایاره، مرحلوهن سویوتکامل در ا ن مرحلهیآخر

از نوو  بشور در  هواییوانیشووند، بلکوه حموی یمواد هایسومیکه موجب رشود و اصوال  ارگان

ن یاز قوووان یاریکووه بسوو هوواییفرهنگ  را بسووازند هوواتووا فرهنگ اندگر جمووع شوودهیکوودیکنووار 

 شکنند. می  را ی نت

« دوسوتنوو »ی بوه نحوو هاد کوه انسوانیوآین برمویتکامل هن نظریهو  یاز شواهد تجرب

نه عموول و بشردوسووتا« بووودن یاخالقوو»رسوود موویبووه نظوور  .انوودسوواخته شووده« یاخالقوو»و 

 یبوه صوورت یاحتموال دارد کوه افعوال اخالقو ،رویونت بقوا داشوته اسوت. از ایمز یکردن، نوع

بوا  ،عمول کورده یاجتمواع یتوا بوه نحووباشوند شوده  یزیوربرناموه هادر وجود انسان یکی نت

 یش اصوول اخالقویدایوکوشود پموینوز یداوک را بسوازند. یبشور هوایگر، فرهنگیکودیکم  

 یولو ه کنود.یوتوج یتکوامل یشناسویسوتز یبور اسواس مبوان یبشر را در جامعه یو نظام ارزش

ن یزموو یا  رویوور در کوول تکاموول حییووتی ن مرحلووهیتووریوون مرحلووه مهووموارد اکیووث از نگوواه 

 یتیکووه مسوو ول یبووه رفتووار یوانیووح یزیوواز رفتووار غر یر و دگرگووونییوومرحلووه تی یعنوویاسووت  
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 و هاسوومیان ارگانیوورا م یموویمدارانووه عظارزشیوون اموور تفوواو  سووازد. اموویآگاهانووه را آشووکار 

 دهد.میها نشان شخا

 یهسوت   شوخا پوا بوه عرصوهیومذکور اسوت کوه انسوان بوه عنووان  یاتیح در مرحله

  یووولو یب میدگاه حکمووا، انسووان و شووخا تفوواو  دارنوود. انسووان مفهووویووگووذارد. از دمووی

شوود. در واقوع مویف یوخواد خوود تعر یکویزیف هواییژگیاسوت کوه بوا و میسویاست  ارگان

وانووا  اسووت. در مقابوول، شووخا بووا امووور یر حیان مووا و سووایوومشووترک م همووان جنبووه

 ین علّوویتواننوود از قووانموی هاانسوواندارد.  یگورید هوواییژگینودارد و و ی  ارتبوواطیوولو یزیف

بوا  را بوا خوود بوه هموراه دارد. ی  ُبعود واضوح اخالقویو ین آزادیآزاد و رها باشند و ا یکیزیف

ی، د. طبووق سووخن ویووگوموویهوود  سووخن یکووور و بوو ینووز از وجووود تکوواملیداوک ،نیووا وجووود

ار یاسووت بسوو یم، اموووریم انجووام دهوویتوووانموویآزاد  هوواییبووه عنوووان فاعل هاچووه مووا انسووانآن

کوه حوق  یزیوانتخواب  آن ه یر آزادیو  نظدارد یکوه ارزش ذاتواسوت  ینکوات یو حاو یمتعال

یون جهوان و فهوم آن و ، کواوش ایدوسوتنوو  بور یمبتنو ی، آزادیاز خودخوواه ییاست، رهوا

ت یوق حاکمیود کوه از طریوگوموی ی. ویر و خووبیوجواد خیا یآن بوه سوو یدهوس س جهوت

را ادراک  یتوانوود اهوودا  ارزشوومندموویشووود کووه موویجوواد یا یفاقوود هوود ، وجووود یعلّوو کووور

 ریووو خقووت یحق ییبووایز عووت آزاد سووازد و بووا تفکوور و تأموول دربووارهیود طبیووکنوود، خووود را از ق

انسوان  یدهود کوه حتومویوارد نشوان کیوث ن اموور از نظور یوا ابد. همهی یو تعال ی، ترقییغا

از  یمتعووال هوواینووز در برابوور عظمووت و شووکوه حاصوول از رهووور ارزشیهووون داوک یمتعصووب

 ش را ابراز نکند. یر  خویتواند حمی، نیتکامل یندیق فرآیطر

« یلیتمووا»م یریسووت کووه ب ووذن مسوو له آن ایووث وارد، عووالک روشوون ایوواز منظوور ک

کنود کوه بوه موید یواز شوعور و ادراک را تول یر در تکامول وجوود دارد کوه اشوکالیناپوذاجتناب

 یلین تموایوجوود هنو ین بورایوین تبیانجامنود. بهتوریر مویوو خ ییبوایقت، زیهون حق یاهداف

را  یموجوودات ین عوالم موادیوق، ایواسوت کوه از آن طر یانیوم تکامول جرییآن است که بگوو

آورنود. از یش را تحوت کنتورل خوود درمویعوت خوویافتوه و طبیکنود کوه خوود را درمویجاد یا

 یدهوی از شوعور جهوتجواد صووریان بوه سومت ایون جرین انفجار بزر ، ایآغاز همان لحظه

ر، یووو خ ییبووایقووت و زیافتن و خلووق حقیوو یتواننوود خووود را بووراموویت شووده اسووت کووه یو هوودا

و تأمول در  هواارزش د خالقانوهیواسوت کوه تول یموجوودات جوادیکننود. هود  آن ا یدهوجهت

 .(Ibid.: 186) هستند یهاال یاز وجود یریتصاو ین موجوداتیفهمند. هنمیرا  هاآن



 پازندهم ، شماره اولژپوهشی دااگشنه قم: سال  – فصلناهم علمی

24 

هش ژپو
فلسفی  اهی 

- 
می کال

   
 

 

 گیریجهنتی

نوز یداوک« یند انباشوتیفرآ» از آن بود که استدالل یحاکشد  یق بررسین تحقیکه در ا یایهفرض

ه موذکور ابتودا یواابوا  صوحت نظر ین جهان باشد. برایا یکنون دهیچیگر نظم پنییتواند تبمین

ژه بور اسواس یون اسوتدالل، بوه ویا یان ناکارآمدیان شد. س س با بینز بیداوک یاستدالل انباشت

تکامل و نتایج و مراحول ند ین فرآیینز در تبیداوک یستیالیماتر هیث وارد، معلوم شد نظرینگرش ک

بر انتخاب طبیعی صر  مبتنی اسوت و نواتوانی انتخواب ای نادرست است. این نظریه آن، نظریه

آگواه و  هاینتایج آن به ویژه پیدایش فاعل ها وطبیعی در تبیین مراحل حیاتی تکامل و نیز مؤلفه

دهد که نظریه رقیب یعنی نظریه خداباورانه که وجود ی  طرا  ازلی و مبودئی اخالقی، نشان می

تکامول ارائوه  دانود، بهتورین تبیوین را بورایضروری می گیری فرآیند تکاملکیهانی را در جهت

 ی.است بر خداباور یلیبلکه خود دل ،ستیوجود خدا ن یتکامل نه تنها ناف نظریهرو یناز ا .کندمی
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