
َکبزرسی َ يقد خُايص الحادی    اس يظزیٍ جکاهل ًشیدا
 1حویسضضب ضبوطیي

 چىیذُ

 
ؿٌاع هؼاكش ٍ هتخلق سفتاسؿٌاػی حلَاًات، هوي ایواى تـِ ًظشیـِ فشگــتی    داٍولٌض، صیؼت

رـذایی  گشایاًِ اص آى اساهِ وشدُ ٍ تی داسٍیي، ًی چٌذ دِّ وَؿلذُ اػت تا لشاهتی الحادی ٍ ًثلؼت
گاُ ٍی دس ایي تحج، اك  اًتخاب ًثلؼی اػت وِ  تشیي تىلِ سی اػتَاس گشداًذ. هْنتاٍسا تش تىاه 

ًحَ اًثاؿتی، هٌذی، تِ آى سا ساصگـای چلؼتاى ّؼتی، ّواٍسدًاپزیش، ًاتلٌا ٍ ػاسی اص ّش گًَِ رْت
سٍ تش آى اػت تا دیـذگاُ ٍ   داًذ. همالِ پلؾآهلختِ تا لذسی ؿاًغ ٍ ًاهثتٌی تش َّؽ ٍ آگاّی هی

 دالی  اٍ دس ایي صهلٌِ سا تشسػی وشدُ ٍ تِ ػٌزؾ تگزاسد. 
هاحل  ایي تحملك، ظَْس رٌاّای هتؼذد داٍولٌض دس اك  دػاٍی، اػتذالل تش آًْا ٍ ًلض دس ًتلایذ 

گشایاًِ رَد تش ًظشیِ فشگـتی ٍ تثلـلي   حاكلِ ٍ دس ًْایت ًاواهی ٍی دس تحول  هتافلضیه ًثلؼت
تٌْا ًظشیِ تىاه  تا  آى، سٍؿي رَاّذ ؿذ وِ تشرال  پٌذاس داٍولٌض، ًِػلوی الحاد اػت. افضٍى تش 

هؼشفتـی آى   ػاص اػت، تلىِ تمذیش حىلواًِ الْی تْتشیي تثللي ٍ صیشػارت اػتثاس ًگشُ تَحلذی ّن
 .اػت

  
 .رذا، فشگـت، الحاد، داٍولٌض، اًتخاب ًثلؼی، تلاد  :ٍاصگاى ولیذی
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 همذهِ

ـايهتی ىهىاك فینت 1،ؿػ ػاوکیىهقیچاؿ کلیىتىن امهتاػ و « ؿ٥تاؿىىامهی صیىاوهات»، متغَهٌ ٥2
کن٦ىؿػ اوگلنه 3«ػؿک ٝمىمی ٝلم» و بهـعال٣ ػاؿویهه،  ٝیهاؿ تان، ػاؿویىینهت تما.ػؿ ػاويگاه  

ـاماػه»ىىاعتی لضاٗ هنتی ملضؼی متَل  امت. او به ـاتزـبه»، و ػؿ ؿوه «ا مت. ػؿ وگهاه ا «ا
رهی ههم ػاؿػ، ولهی بهوی، ػاوو تزـبی تىهها  ـَ تهؼؿیذ  ؿاه تبیهیه رههان امهت کهه البتهه عَلهل و ٥ه

ـایه ٓ.Dawkins, 2007, p. 120ٔهایو پـ عىاههؼ ىهؼ  ىکا٣ ای امهاك، او ورهىػ عهؼا ؿا ٥ـّهیه ب
ـتـ اوگاىته  ۰۱ٔ–0۷ ص0۱۷۷ٕرزتىػنحويمدآو زک:ه،  ٝلمی  ,ibidٔاما واػؿمت و ػاؿای ؿ٩یبی ب

p. 47– 50ٓ  یا ػاؿای میقان اصتمالی واچیق فیاػی واممکه تا صؼ  هایی  ن ؿا  ن امت تا با امتؼاللو بـ
ـايهتی ػاؿویهه، بههبىمایاوؼ. تکیه ویژه اٍهل اوتغهاب  ااه ٝمؼه ػاوکیىق ػؿ بضهج صاّهـ، تئهىؿی ٥

ؿو ابتؼا بهه اعتَهاؿ کاوىهی ػؿ مٞىهای ایهه ػو واژه  ٕبیٞی و تا صؼوػی منؤله تَاػ٣ امت. افایه
 م ػاىت. عىاهی

4واژه "اوتغاب ٕبیٞهی" ػاؿویه ػاوو ايتخاب طبیعی:
ـػی مزهافی و   و "ب٪های اٍهلش" ؿا کهاؿب

ـػه امت  ـ٥ی ک ـات م٦یهؼ و 0۰1ٔ-00۵ ص0۱۶1ٕرتزویى امتٞاؿی مٞ . مىٚىؿ وی اف  ن، ص٦ه٘ ت٢ییه
ـات فیان ـایىهؼی امه به ٔ.00۴ٕهم،و صبغو امت  امضاء ت٢یی ت ٝباؿت ػیگـ، ایه اٍل به مٞىای ٥

ـای ب٪ا و تىلیؼمخل ػاؿوؼ و می ـاػ مافااؿ با مضیٔ، ىاول بیيتـی ب تىاوىؼ ژن عهىػ ؿا بهه  که ٕی  ن ا٥
ـایه ـاػ رمٞیت مهم بیيتـی ػؿ تىلیؼ ونل بٞؼی ػاىته  ونل بٞؼی مىت٪ل کىىؼ. ب اماك، بـعی اف ا٥

ـکی  رمٞیت مهی وتغهاب و٪هو اٍهلی ا ٔ.۳۷۶و۰۳ ص0۱۷1ٕزیندل، ىهىوؼ و مىر  ت٢ییـ ػؿ ت
ـاػ واىاینت و ١یهـ اٍهلش ػؿ ػؿون رمٞیهت امهت  ٕبیٞی ػؿ ایه وگاه، وابىػمافی، یٞىی صؾ٣ ا٥

ـايهت ػاؿویىهی و بهه تٞبیهـ  ایه اٍل اف مهم ٔ.۲۲۱و0۷۲-0۷1ص تن،ه،یس ب،ٕ تـیه مهافوکاؿهای ٥
 .0۶۶ٕٔهم،و صػهىؼه تکامل امت  مایـ، تىها ٝامل ويان

                                                                                                                     
1. Clinton Richard Dawkins (1941). 
2. Evolutionary biologist. 
3. Public Understanding of Science.  
4. Natural Selection. 
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ـػ 1اف واژه تَاػ٣،تصادف:   ها و مٞاوی مغتل٦ی ؿط ومىػه که اهم  وها به ىـس فیـ امت: کاؿب
: ایه مٞىا بـعال٣ اٍل بؼیهی ٝلیت و امهـی مضهال خىذی و بروو ػلث رریر یت خىذ ب  .1

 ۰ جم0۷۶0 دیىشننستش ٕطندزتلامت و هـ چیق ػؿ رای عهىػ ّهـوؿی و صتمهی امهت 
 ٔ.۰۳۴-۰۳۳ص

ـػ اف ات٦ا٧ و تَهاػ٣ اهص هجهىل الؼلة: .2 کاؿ ؿ٥تهه امهت  ویهق ػؿ فبهان ػاؿویهه بهه ایه کاؿب
 .0۶1ٔ ص0۱۶1ٕرتزویى 

 .۲۲۵ٔص ت،ه،یس ب،ٕ بیًت شویراذ غیص قاب  ریش .3

ـا تىهىٛ ؿا تَهاػ٥ی، یٞىهی واهمنهى بها ػاؿػ که ػاؿویههػاوکیىق اٙهاؿ می :هًری ياجهث .4 اه
ـ٥ت می  ٓ.Dawkins1996 A, p. 308ػاوؼ ٔپیي

ٕين بنه:زینطو ػ  ياهشیاش و فاقلر رلصل و بصياهل هرف، حاص  اض فاشخراذ ياهقرش، بت .5

 . Dawkins, 1976, p.24ٔ؛۴۳۳ ص0۱۷۰ریگستو 
ـهػؿ ایه مٞىا  ـايت وگ ـايهت ٥ـ یىهؼی . تىّهیش ایىکهه ػاؿ امهت ای ؿا ٝههؼه و٪هو ٝمهؼه ی٥ ٥

ـاکىؼ؛  می تٞییهغنت ؿا تَاػ٣ و مـصله. متا  ای ػومـصله ههای ژوتیکهی، ؿعهؼاػهایی  رهو فی
بها مضهیٔ امهت.  ن بنهته بهه مهافااؿی امت که وا ب٪ای رهيی عاًمـصله ػو. ویق  .اوؼ تَاػ٥ی

ـاومهیػؿ رمٞیهت ؿا و ماوؼوی  مىام های  اوتغاب ٕبیٞی، رهو ی یها صهال، پایهای . ػؿٝیهؼانهت
ـا٣ ژوتیکهی»تىاوهؼ اف منهیـ  فینتی می  ها ػؿ رمٞیتی اف یک اىوه ی   حاؿ بـعی رهوواپایای  «اوضه

ای  ػؿ ایه مىؿػ، باف اٍل تَهاػ٣ اف اهمیهت ویهژه .«اوتغاب ٕبیٞی» وه، ٔب،شند0۴۲ص ت،ه،یس ب،ٕ
ـات  میبـعىؿػاؿ  ـػه امت؛ یکی ایزاػ ت٢ییه ـای تَاػ٣ تَىیـ ک ـػ مهم ب ىىػ. اؿونت مایـ ػو کاؿک

ـاػ واىاینت  ـای مخال،  ٔ.۲۱۶صٕهم،و ژوتیک و ػیگـی وابىػمافی ا٥ مهىگ بقؿاهی ػؿ  ااـ ىهابب
ـاوان فمیه می ،ىن مال پیو تَاػ٥ًا به فمیه وغىؿػه بىػمیلی 65  .  بىػوؼ ىایؼ هىىف ػایىامىؿها صکم

اکىىن وىبت  ن امت که ػیؼااه ػاوکیىق ؿا با وگاه وی به رایگاه اٍل اوتغاب ٕبیٞی و ػاللت  ن 
 عؼایی پی بگیـیم.بـ بی

 الف( اًتخاب طبیؼی، راسگطای چیستاى ّستی 

ـه 2نمبیاالم ظمش ظمػث ػاوکیىق ػؿ کتاب کلیهؼ  ههای مىرهىػ، تکاوتغاب ٕبیٞی ػاؿویه ؿا ػؿ میهان وگه
ـامهاك  کىؼ. ػؿ وگهاه اوايایىؼه ؿاف هنتی و صیات ػاونته و عٔ بٖالوی بـ عؼاپـمتی ٩لمؼاػ می ب

                                                                                                                     
1. Chance/ Zufalligkeit. 

2. The Blind Watchmaker. 
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ـايتی عهال٪ی هىىهمىؼ تىمهٔ های مغتل٤ فینتی، اف رمله اونان پیؼایو اىوه ػاؿویه، 1وٚـیه ٥
ـاصی ٓعؼأماوىؼ  امت. بلکه بـ مؼه اف اٍل "اوتغاب ٕبیٞی" امت. او بـ  ن امت که ما بها  ويؼه ٕ

ـ٥ته ایم و چىن بغىاهیم هنهتی عهىػ ؿا بيىامهیم، بایهؼ اوتغهاب ٕبیٞهی ؿا اوتغاب ٕبیٞی ىکل ا
  ٔ.۰۱ص ۰11۴ًص نرتوکٕ ػؿیابیم

گیق مىرهىػات او کىؼ کهه ػؿ اؾىهته، مىارههه بها ػویهای ىهگ٦تبـ ایه منؤله تؤکیؼ می ػاوکیىق
ـاؿ می ـاصی  ٥ـیىىؼهفینتی، بيـ ؿا بـ مـ یک ػو ؿاهی ٩ ای ػاوها و تىاوها. ػاػ؛ پیؼایو تَاػ٥ی و یا ٕ
ـػپهؾیـ تىریهه رههان، ومىػ، به وٚـ میلیکه چىن تَاػ٣ وامٞ٪ىل و منتبٞؼ می ؿمهیؼ تىهها ؿاه ع

ـاؿ ػاػن اٍل اوتغاب ٕبیٞی عؼا یا تَهاػ٣ ؿا  2، ػوااوه ٥ـیىو الهی امت. به وٚـ وی، ػاؿویه با ٩
تىاوؼ اف ٕـی٨ اوتغاب ٕبیٞی، بؼون ػعالهت عهال٨ صکهیم بـ هم فػ و ويان ػاػ که تىىٛ فینتی می

تىها ؿاه صل و ؿ٩ی  ؿامهتیه و « اوتغاب ٕبیٞی»صال تَاػ٥ی هم وباىؼ. ػؿ وتیزه  پؼیؼ  یؼ و ػؿٝیه
 باىکىه ػو اقیىه ػیگـ امت:

ًیست، ثلىرِ خربیگعیي ثْترط اًترربة عجیؼری اسرت. زض       آفطیٌص، تٌْب خبیگعیي تصبزف »

       ِ ای ضا پریص  حمیمت، آفطیٌص اصالً یره خربیگعیي ًیسرتر کطاورِ ذرَز آفرطیٌص هسرأل

وَضس حل وٌرس: ذرَز آفطیرسگبض ضا کرِ وسری      وطس وِ زضَاضتط اظ آًی است وِ هی هی

. کربضُ  یه ضاُ حل اسرتجؼبز احتوربالتی ًیسرتٌس...    آفطیسُ است؟ تصبزف ٍ آفطیٌص، ّیچ

 «حل وبضآهسی است وِ تبوٌَى پیطٌْبز ضسُ است ٍالؼی اًتربة عجیؼی است. ایي تٌْب ضاُ

  (.97 ظتب،  ثی ٌع،یزاٍو)

ًمذ

لمق ؿولنتىن  ، کهاؿل (Rolston III, 1986, chap. 2)ػؿ وگاه ىماؿ کخیـی اف اوؼیيمىؼان ١ـبی ٔماوىؼ هه
ههی، ۰01ٔص 0۱۴۷پنىپس :ٕزکپىپـ   – See: Dembski, 2004, p. 339 ٕ. ػمبنهکی ویلیها 3مایکهل ب 

ـايتی اف اىکاالت و واؿمایی 0۱۷۰ٔينگل ٕي به:تىماك ویگل  ٔ 342 های اىوهااىوی  و ...ٓ وٚـیه ٥
ـػه و ٩ؼؿت تبییهؿوذ  های ٥لنه٦ی ٔهمچهىن  اـی  ن بنیاؿ ٥ـوتـ اف چیقی امهت کهه ػاؿویىینهتب

؛۱۳۶-۰1۵ص 0۱۷۴گنن،ه،بنشنتس ينن بننه:خنن،تم، ٕجهننتآؿیچهاؿػ ػاوکیىههقٓ اف  ن اوتٚههاؿ ػاؿوههؼ 

                                                                                                                     
1. Evolution. 

2. Dualism. 

3. Michael J. Behe. 

ـ٥ؼاؿان وٚـیه تکامل ػاؿویه بىػه که بٞؼ اف  ن با مىارهه بـعی یا٥ته ههای ٝلمهی مٞهاؿُ  ن ت٢هههییـ مىّهٜ ػاػ و بها وی ابتؼا اف ٕ
ـػاعت. اوتياؿ کتاب ٥ى٧  Behe,1996.رهت  ااهی بیيتـ ؿ.ک به:  به و٪ؼ  ن پ
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Plantinga, 1993, p.16 – 18.ٔ های مهم ایه وٚـیه ػؿ تبییه اٍل پیهؼایو صیهات و  اف رمله واؿمایی
 3و ػیگـی پیؼایو، عىػ ااهی، ؽهه و به تٞبیـی عهىػ 2به راوؼاؿ 1ران به تٞبیـی اؾؿ اف مىرىػ بی

بـ ایه منهؤله اوگيهت  ايػاو و كیهاو""امت، ػؿ کتاب  امت. تىماك ویگل که عىػ ىغٌ ملضؼی
ـايتی صیات و  ااهی ؿا واکا. و م٪ـون بهه ىکنهت ػاونهته  های اوزا. وهاػه و تاله ىؼه ػؿ تبییه ٥

لیکه اف وزاکه بـؿمی اىکاالت واٙـ بهه اٍهل ایهه وٚـیهه اف صىٍهله  ٔ.See: Nagel, 2012ٕامت 
گ،ه،بن ؿو عاؿد امت م٪اله پیو پتسظنىوو؛0۶-۵ص 0۱۷۵شنم،زنشنتس ين بنه:شن،کسیى ٕجهتآ

ـػه  ٔ 0۴1-0۳۳ص 0۱۵۷ ریگستو بضج ؿا ٥اؿٟ اف ؿامتی و واؿامتی یا میقان و٪ٌ و کمال  ن ػوبهال که
ـ٥ًا به بـؿمی ػاللت  ن بـ بىػ و وبىػ عؼاووؼ متٞال، به ای که ػؿ مغىان ػاوکیىق  مهؼه امهت اىوه و ٍ

 کىیم:  به بـعی اف ایه اىکاالت اىاؿه می کىیم. ػؿ اػامه،بنىؼه می
ـايتی و اٍل اوتغاب ٕبیٞی امامًا ومی1 ـه ٥ ـای عهؼاباوؿی به. وگ صنهاب  یهؼ؛  تىاوؼ بؼیلی ب

ـا مباصج الهیاتی واٙـ به پـمو ـاپـمهو 4های مـفی فی امهت کهه اف صهؼوػ  5هایی و بهه تٞبیهـی ٥
ـاتـ امت.  ػاوو ـايتی و ػیگـ وٚـ تئىؿیهای تزـبی ٥  اف چهه ىىاعتی تزـبی ٔچىانهای فینتیه٥

ـ٥اً   یؼٓ ؿامت ٝلمی وٚـ ـهای  ن ػؿ ػؿون وٚا. ٝالم امهت، وٚا. اف تىٍی٦ی ٍ  فینت و ؿابٖه مت٢ی
ـاوه تبییه بىیاػی و کل وه  فینهتی های پؼیؼه که پـميىؼ ایه ػهىؼه پامظ ػؿوهایت اه اوگاؿه ایه.  ن وگ

ـا ىؼه با٩ی و ىوی یا٥تهاو اىوه وما و ويى ،6 مؼه پؼیؼ چگىوه ـاُ و وابىػی ؿا پؾی بهـ . اوهؼماوؼه یا او٪
کهه هّم و ١م ػاؿویه ایه امت همه»اىیؼ:  ویلیا. پیلی متکلم و ٥یلنى٣ اوگلینی می همیه اماك،

:ٕزک « یىهؼتهـ پؼیهؼ مهیههای مهاػههای پیچیؼه اف ػل اؿااوینهم ٥٪ٔ تىّیش ػهؼ چگىوه اؿااوینم
ـاهق ومی ههایی چىیه تبییه ٔ.0۴۴-0۲۴و0۰۳-0۰0ص 0۱۴۷  نه؛۶۲ص 0۱۵۰خسهش،ه،   تىاوىهؼ ه

ـا رهاوی هنت و ؿاف اف وهایی پـمو ـاؿ ػاؿػ و ایپـومه چىیه ورىػ و ایىکه چ  ایىکهه ػؿ ػؿون  ن ٩ه
ىهىػ کهه ٥ـوکامهته تبیهیه اف ایىزا ؿوىه مهی .ػهىؼ پامظ ؿا ٕبیٞی چینت ؿووؼ ایه ٍضىه پيت

ـايهتی تها چهه  ٝلمی یا اوتٚاؿ ؿافايایی اف چینتان هنتی به الهی رهان به یک وٚـیه ـه ٥ ومهیله وگه
ـاتهـ اف ػاللت هها و ٥ضهىای  اوؼافه اىتباه بىػه و علٔ میان مباصج ٝلمی و ٥لن٦ی و تضمیل امهـی ٥

 وا٩ٞی ػاوو تزـبی بـ  ن ؿا مب  ىؼه امت. 

                                                                                                                     
1. Abiotic. 

2. Biotic. 

3. Self. 

4. Limit-questions. 

5. Meta- questions. 

ـای ا٦ته وؼاؿػ. .@ ـ٥ی ب  البته ػؿ عَىً ایه منؤله، تکامل ػاؿویىی ص
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ـه ػیگـ مییا بؼیل و راويیه تئىؿی ؿا ؿ٩ی   کفماوی ی. 2  ػاىته تىا٥ی  ن با که اوگاىت تىانوگ
ـوؼه صَـ  ن باىؼ ػیگـی ابٖال با مناوی  ن پؾیـه و ههای تئهىؿی کهه ػؿصالی. و یا الا٩ل اف بیه ب

ػؿ ٕهىل اؿاػه تکهىیىی عؼاووهؼ  ٝلمی ػؿ کىاؿ تبییه الهی وٚا. عل٪ت چىیه عَىٍهیتی وؼاىهته و
 .(see: McGrath, 2011, p. 6)متٞال تبییه و ت٦نیـپؾیـ امت 

ـايتیبـ ٍضت وٚـیه  بىا. 3 ؿمیؼن بهه ١ایهت  ،مؼبـ رهانعال٨ و هید اىکالی ورىػ وؼاؿػ که  ٥
ـاؿ ػاػه باىؼ. و تىٛى مىرىػات فینتیتکاملی  ـای تىافٛ ب٪ا و ب٪ای اٍلش ٩ ؿو بـعهی  اف همهیه ؿا اف مز

ی ـ  ٞىهای وام٪هؼؿ ىىاك  مـیکهاییٓ، تَهاػ٥ی بهه مایاه 1اف مؼا٥ٞان اٍل اوتغاب ٕبیٞی ٔماوىؼ اینا ا
ـوتا٥ته و بـ  وىؼ که  ٥ـیؼااؿ اف ٕـی٨ تکامل ٝمل می ـات تکاملی ؿا ب ـات میبىػن ت٢یی تىاوىهؼ  کىؼ و ت٢ییه

مه صیج المزمٛى ٕهـس و تهؼبیـی ػؿ بهـ  2ٙهىؿ تکاملی،»هؼایت ىىوؼ. « ٕـس و تؼبیـ م٪ؼؿ»اف ؿاه 
ـکهت ات٦ها٩ی  یؼ ه کػاؿػ و ػؿ رهت رـیاوی که  ااهی و مىو اعال٩ی پؼیؼ می ه ایه ػو بها ٩هىل بهه ص

کالیىق، یکی اف ػاويهمىؼان ٝلهم ژوتیهک ه کهه  ٔ.00۱ص 0۱۷۱ب،زبىز ٕ «ؿوػپؾیـ وینت ه پیو می تبییه
ـه با ػاوکیىق به ایه منهؤله اىهاؿه   عىػ فماوی مىکـ ورىػ عؼا بىػه و مپل اف عؼاباوؿان ىؼ ه ویق ػؿ مىاٙ

ـػه و بـ هم ـايتی با و ک ی  ن ػو اوگيت میمافی وٚـیه ٥ اهؾاؿػ رىػ عؼا، یٞىی ؿابٖه ٕىلی و وه ّٝـ
(Cray, 2006).  

ـایی منؤله . ػاوکیىق مؼٝی امت که  ٥ـیىو4  وؿػ؛ ایىکه  ٥ـیؼااؿ ؿا چهه ػىىاؿتـی ؿا پؼیؼ می ا
ـای کنی که ػؿک ػؿمتی اف وٚا. ٝلیت و وره صارت به ٝلهت وؼاىهته و  کنی  ٥ـیؼه امتب البته ب

ـػه امت. لهیکه  ىماؿ  وؿػ، همان ػیگـ مىرىػات امکاوی بهعؼا ؿا چىن  اىوه امت که ػاوکیىق بیان ک
اوهؼیو صهل ىهؼه امهت.  ها امت ایه منؤله ػؿ ٥لن٦ه الهی واکاوی ىهؼه و وهقػ متؤلههان ژؿ٣ ٩ـن

ٕىؿ ىىػ که: اواًل بهاف وزاکه بنٔ منؤله یاػ ىؼه اف صىٍله ایه م٪ال عاؿد امت، ارمااًل اىاؿه می
ـای هـ مىرىػی ػؿ رنتصت ورىی ٝلتی باىیم. بلکه بىها  م ؿاف ویاف به ٝلت ورىػ ػاىته وینت تا ب

بـ مباوی مغتل٤ کالمی و ٥لن٦ی، وره صارت به ٝلت صؼوث، امکان ؽاتهی و یها امکهان ورهىػی 
الىرىػ و وه ػاؿای امکان ٥٪ـی. بلکه  امت. حاویًا عؼا وه چىن ػیگـ مىرىػات صاػث امت، وه ممکه

مىهؼی  الىرىػ، ١ىی بالؾات و ٝیه ص٪ی٪ت هنتی امت و ػؿ او مالک مٞلىلیهت و صارت وار  او
ـایی ورىػ او بی پامظ ماوؼه باىهؼ  ؿاه وؼاؿػ. وه ایىکه ػؿ مىؿػ او ٩اٝؼه ٝلیت و٪ِ و امتخىا ىؼه یا چ

 .۰1۱ٔ-0۷1و0۵۰–0۴۳ ص0۱۶۳ٕزک:ش،کسیى 

ـ٥ًا وابىػکىىهؼه و ایـی ميهغٌ و تکهام . اٍل اوتغاب ٕبیٞهی رههت5 لی وؼاىهته، بلکهه ٍه
ـات ١یهـ اوٖبها٩ی امهت  ١ـبال ـاػ و یا ت٢یی ٝباؿت ػیگهـ،  بهه ٔ.۲۲۱و0۷۲–0۷1ص تن،هن،یس بن،ٕاـ ا٥

                                                                                                                     
1. Asa Gray (1810–1888).  

2. Emergence. 
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ـاماك مٞىایی که اف ػاوکیىق و ػیگـ وىػاؿویىینت اىوه  ها بیان ىؼ، اوتغاب ٕبیٞی ؿ٥تهاؿی تَهاػ٣ ب
ػهؼ که اوتغاب ٕبیٞهی ػ٩ت ػؿ ایه منؤله ويان می اؾاؿػ. کمیمىؼ اف عىػ به ومایو می و وارهت

ـاف ػاوکیىهق تىاوؼ ایه وٚـیه ؿا اف تَهاػ٣بافا٦ت همان تَاػ٣ ١ایی امت و ومی ـایهی مهىؿػ اصته ا
ـابـ عؼا یا تَاػ٣ مبؼل مافػ.  ؿهاوؼه و به اقیىه مىمی ػؿ ب

ب(ّواٍسدًاپزیشیاًتخابطثیعی

ـػ امان میػاوکیىق ػؿ ػ٥اٛ اف اٍل اوتغاب ٕبیٞی   ـای ایه اصتمهال کهه ب وامهٖه  تمهامی فوهؼای بهه»ب
ـوامه تکایىؼ بیا٥ـ ـ٩ابهل ؿػی وهؼاؿیم، هید«ورىػ  مؼه امت ػاؿویىی به ملب . پهل ایهه اىوهه اوت٪هاػ ١ی

ـوامها٥ـ بـ مؼه اف صیاتتمامی ػؿمت امت که   ,See: Plantingaتکامل ػاؿویىی امهت ؿیقی ويؼهیىؼ ب

2007, p.3).ٔ 

 وقذ

ـابـ  .1 ـوامهه تکایىهؼ بهیاوامهٖه ٥ـ تمهامی فوهؼای بههپیؼایو اصتمال ایىکه ػؿ ب  مهل ػاؿویىهیب
ـ٩ابل ؿػی وؼاؿیم هید ـا:اىوه اوت٪اػ ١ی  ، اػٝایی وامغته امت؛ فی

یکٓ وٚـیه ػاؿویه واٙـ به پیؼایو تمامی فوؼای وینت و اٍل پیؼایو صیهات ؿا ٥ـواؾاىهته و 
 اىیؼ.ها مغه میاىوهفینتتىها اف چگىوگی ؿووؼ ب٪ا و تىىٛ 

ـوامهه و ههؼ٣ ػؿ   ـان، ایه وٚـیه عىػ ػاللت بـ ورىػ وىٝی ب ػوٓ صؼا٩ل ػؿ وگاه بـعی اف مت٦ک
ـایىهؼ تکامهل  به ٔ.۰۰0ص ۲ج 0۱۶۰  هـهسٕ ؿووؼ تکامل ػاؿػ ٝباؿت ػیگـ، صتی ااهـ ونهبت بهه ٥

ـوامهػاؿویىی هید اوت٪اػ ١یـ ٩ابل ؿػی وباىؼ، ؿبٖی به بی گاؿی  وکه ت٪ـیـ ػاوکیىقی امهت وهؼاؿػ اوب
ـػ.  و مىٖ٪ًا ومی تىان ػ٥اٝیات واٙـ به اٍل وٚـیه ػاؿویه ؿا به و٦ٜ ت٦نیـ الضاػی ػاوکیىق مَهاػؿه که

ـػ ػاؿویه، مت٦هاوت  رال  ایه امت که صتی مٞىای واژه تَاػ٣ ػؿ ؿابٖه با اوتغاب ٕبیٞی ػؿ کاؿب
 0۱۷۵ٕؿب،ؿبن،ی، پن،ینصػاللتی بـ ػؿمتی ػیؼااه او وهؼاؿػ اف وگاه ػاوکیىق بىػه و بـ ٥ـُ پؾیـه  ن، 

 ٔ.۶0-۳۵ص
تىاوؼ به و٦ٜ ػیؼااه عىػ چىیه اػٝایی بکىؼ و  وچهه ؿا ههم کهه ٩هاػؿ بهه پامهظ مهٓ هـ کنی می

هایی امت که ػؿ  یىؼه پهـ عىاههؼ ىهؼ.  وینت، همچىن ػاوکیىق مؼٝی ىىػ که  ن، اف رمله ىکا٣
های  ػیهؼ مغال٦هان، اوت٪اػههای ١یهـ ٩ابهل ؿػی ورهىػ ػاؿػ کهه پامهظاکىىن صؼوػ ػو ٩ـن امت اف 

ـای  وها ٩اوٜ مٖـس ـه الهی تبییه ىؼه ب پؾیـ بهىػه و بها  ن  کىىؼه وبىػه و بنیاؿی اف  وها ػؿ چاؿچىب وگ
ـای مخال، تکامل اوؼ که منؤله اؾؿ اف واراوؼاؿ بهه راوهؼاؿ و منهؤله باوؿان وٝؼه ػاػهمافااؿتـ امت. ب

ـايتی تبییه کىىؼ و تا کىىن به وتیزه مٞتبـی ػمهت ویا٥تههؽهه، ى اوهؼ ٞىؿ و عىػ ؿا اف ٕـی٨ وٚـیه ٥
ـاهیه متٞهؼػ  ٔ. Nagle, 2012؛0۲-۷ ص0۱۷۶ٕزک:رتيشىزينلى  ػؿ م٪ابل، عهؼاباوؿان بها تکیهه بهـ به
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ـه تىصیهؼ ها و اننت احبات ورىػ عؼا و صل منائل  ن، ىکا٣ ـايتی ؿا ههم ػؿ وگه ی های وٚـیه ٥
 ببیىىؼ. تـ اف ػاوکیىق، عىػ ؿا مض٨ چىیه اػٝایی می یابىؼ و ٩إٜومی

ـوهامگی و . ااـ ٥ـُ کىیم همه اوت٪اػات بـ تئىؿی تکامل فینتی ػاؿویهه و ػاللهتو بهـ بهی2 ب
تىان  ن ؿا حابت ىؼه اوگاىت و پامظ بهه اوت٪هاػات ؿا واهؼ٥مىؼی ؿووؼ تکامل ٩ابل ؿػ باىؼ، باف ومی

ـػ.ػلیل بـ ٍضت     1وٚـیه ٩لمؼاػ ک
ـای به بـ وىؼان ػاويمىؼبـعی . 3 ههای ٥یقیکهی  حابهتاف بنیاؿی  ،ؿىىٞ ورىػ  مؼن صیات ؽی که ب

ـاؿتٔ ـاوو و ػؿره صه ـوهؼ باینهت ػؿ بهافهمهی ٓمخل ویـوی ا ـاؿ بگی  :Seeٕ ههای بنهیاؿ مضهؼوػی ٩ه

McGrath, 2009.ٔ ـاماك ػیؼااه عؼاباوؿاوه ایه هماهىگی تىریهه مهی ـا مىرهىػی ٝا٩هل  ؛ىهىػب فیه
ـ٥ته امت و به ـامهاك ٍهؼ٥ه و  ٔعؼاووؼٓ تَمیم به چىیه کاؿی ا ـایٔ وهاػؿی ب ورىػ  مؼن چىیه ى

 .ىاول بنیاؿ واممکه امت

ؿو  ىهماؿی ورهىػ ػاؿػ و افایهههای بنیاؿ و بهیاىیؼ که رهانػاوکیىق ػؿ رىاب ایه مٖل  می
ـایٔ صیات صاٍل ىىػ و  ـایٔ به ػؿ تٞؼاػ بیممکه امت ػؿ تٞؼاػی اف  وها ى ورهىػ  ىماؿی ایه ى

 ویایؼ. 
ـاػ اف چىؼرهاویػؿ رىاب تىان  می ـایٔ صیهات  یا رهان 2چىیه ا٦ت که م ههای بنهیاؿ ٥ا٩هؼ ىه

ٕزک:هامهت  چینتب یکی اف منائل مهم ػؿ ایه فمیىه، تٞییه م٦هى. رهان و چینتی و اوهىاٛ رهان
ورىػ  مؼن یها ویامهؼن صیهات  بهف ٕـ٣ ػیگـ، ا ٔ.۷۶–۴۵ ص0۱۷۲؛هؼظىه، 0۱۷۶وتیتوریگستو 

ـایٔ صیات ػؿ رهان ػیگـ وؼاؿػ و ایهه ػو بهه ،ػؿ یک رهان میهقان لضهاٗ  اؿتبإی با ورىػ یا ٝؼ. ى
ـایٔ صیهات ؿا اصتمال و٩ىٛ امىؿی منت٪ل اف همىؼ. ایىکه رهان های بنهیاؿی ورهىػ ػاؿوهؼ کهه ىه

ـایاػلیلی بـ  ن وه  ،وؼاؿوؼ ـوامهه عىػی و بی ٍىؿت عىػبه بهٔ صیات مت که ػؿ رهان ما ى ـاهم ب ٥ه
ـای مخال،و وه اصتمال پؼیؼ یی تَاػ٥ی  ن ؿا ت٪ىیت می ،ىىػ ػاؿیهم کهه ای ٥ـُ کىیؼ کینهه کىؼ. ب

ـه ـ٥ته و بـ هـ مه ـاؿ ا ـه ٩ اؾاؿی ىؼه امهت. صهال ااهـ ػؿ ؿ٩می اف یک تا هقاؿ ىماؿه ػؿ  ن هقاؿ مه
ـه کینه ـػه و مه ـه ػاؿای ٝهؼػ  ای ؿا بهػمت ب  122ٍىؿت ؿاوؼو. عاؿد کىیم، اصتمال ایىکه ایهه مهه

باىؼ، یک ػؿ هقاؿ امت. همچىیه ااـ ػو یا چىؼ کینه با وّٞیت ميابه ػاىته باىهیم، ػ٩ی٪هًا همهان 
ـه ـه اف کینهه ونبت ػؿ مه ـاد مهه ـاؿ امت. صتی ااـ با اولیه امهتغ ـ٩  122اول ٝهؼػ های هـ کینه ب

ػؿ باال ؿ٥ته اصتمال عـود ایه ؿ٩م اف کینه ػیگـ وؼاىهته و میهقان اصتمهال  عاؿد ىىػ، هید تؤحیـی
ـواپؾیـ امت؛ مگهـ ػؿ ٍهىؿتی  بـ مؼن هـ ٝؼػ اف  ن، همچىان به  ٍىؿت یک ػؿ هقاؿ پابـرا و ت٢یی

                                                                                                                     
1. We know of no irrefutable objections to its being possible that p; therefore p is true. 

2. Multiverse. 
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ـکی ػؿ ایه بیه ىىامایی و ت٢ییـ میقان اصتمال بؼان منتىؼ ىىػ. همچىهیه  که ٝامل تٞییه کىىؼه ميت
ـه بىػه و ىماؿه اؾاؿی تا ههقاؿ ااـ وّٞیت  ػو کینه اف رهتی واميابه باىؼ ٔمخاًل ػؿ یکی پاوَؼ مه

ـه بهاؿ  ههای مىرهىػ ػؿ  ن بها یکیک ػؿ میان باىؼٓ، ػؿ ایه ٍىؿت اصتمال بـ مؼن هـ یهک اف مهه
ـه ـػن، یک ػؿ پاوَؼ امت. ولی ایه ونبت هید ت٢ییـی ػؿ ونبت اصتمالی مىرىػ بیه مهه -ػمت ب

ـوهاؿػ ،See: Ellis, 2007ٕٔالهیل  ؿو رـد  وؿػ. اف همیههای ػیگـ پؼیؼ ومیهای کینه  :Seeٕکهاؿ  ب

Carr, 2007, P. 39ٔ  و ىماؿی ػیگـ اف ػاويمىؼان و ٥یلنى٥ان بـ وىهؼ کهه عال٪یهت عهؼا ػؿ ؿابٖهه بها
ابهل ههای بنهیاؿ ٩ رهاوی و چىؼ رهاوی ت٦اوتی وؼاؿػ. ایان باؿبىؿ ویق بـ  ن امت که ٥ـّیه رهان تک

تـ ایه امت که ٥هـُ کىهیم لضاٗ االهیاتی ماػه تٞبیـ عؼاباوؿاوه امت. اما هم اف وٚـ ٝلمی و هم به
ٔ.Barbour, 1990, p 133 -134ٕتىها یک رهان ػؿ کاؿ بىػه امت

ـا ػؿ ایهه . ػؿ هـ ت٢ییـ و تضىلی ػؿ ٕبیٞت، بی4 ـاؿوی مىرىػات امهت. امها چه وهایت اقیىه ٥
ـایىؼ تؼؿیزی به ىهىوؼ و ػؿ مزمهىٛ رههان های ؿو به رلى اوتغاب مهیمٞمىل یا ١ال  اقیىهٕىؿ  ٥

ـػه و اقیىهه ـکتی هماهىگ و ؿو به رلى ؿا اوتغاب که ههای بنهیاؿ ػیگهـ ؿا واوههاػه امهتب پامهظ ص
ـايت ـایٔ هم ٥ ـایان ایه امت که تىها مىرىػاتی امکان ب٪ا ػاؿوهؼ کهه بها ىه وهىا و مهافااؿ باىهىؼ.  ا

ـایٔ بهمافواؿی و اوٖبا٧ ب ـان عىاهؼ ىؼ؛ اٝم اف ایىکهه ا ى ٕىؿ ٕبیٞی مب  ص٦٘  وها و صؾ٣ ػیگ
ـات صاٍله ػؿ  وها تکاملی و ؿو به رلى باىؼ یا چىهیه وبهىػه و صتهی بهـٝکل و تىهافلی باىهؼ.  ت٢یی

ٝباؿت ػیگـ، ااـ بپؾیـیم که ػؿ چاؿچىب وٚها. ٝلهی و مٞلهىلی ب٪های ههـ مىرهىػ ٕبیٞهی تهابٜ  به
ـایٔ امت یک ـایٔ بىػه یا بتىاوىؼ  وهها مـی ى ـایه تىها مىرىػاتی امکان ب٪ا ػاؿوؼ که ػاؿای  ن ى ، بىاب

ـػه و با  ن مافااؿ ىىوؼ و ػؿ ١یـ ایه ٍىؿت صؾ٣ عىاهىهؼ ىهؼ؛ اٝهم اف ایىکهه  ؿا ػؿ عىػ ایزاػ ک
ـات صاٍله ػؿ  وها تکاملی و ؿو به رلى باىؼ یا چىیه وبىػه و صتی بـٝکل و تىافلی باىؼ.   ت٢یی

ـایٔ ب٪ا مىره  امظ ٥ى٧، ااـچه اف رهتی ػؿمت میپ ومایؼ ٔیٞىی بؼیهی امت که ػاؿا بىػن ى
ـاماك ایه اٍل، هید رهت عاٍی ؿا ػؿ ٕبیٞت ومهی تهىان ب٪ا و ٥٪ؼان  وها ماوٜ  ن باىؼٓ، لیکه ب

ىىػ که ػؿ مزمىٛ ٕبیٞت منیـی ؿو بهه که ػؿ یک وگـه کالن، مياهؼه می اوتٚاؿ ػاىت. ػؿصالی
ـػه و مزال مىامهبی رلى  ؿا پیمىػه و ػؿ ٝیه ایىکه مزال اف هـ اىوه ت٢ییـ ١یـ تکاملی ؿا ویق مل  وک

ـات ٝؼیؼه و ػؿ پی  ن اٍىا٣ و اوهىاٛ مىرهىػات فوهؼه ؿا پؼیهؼ  وؿػه، امها اف  ـای ٙهىؿ و بـوف ت٢یی ب
ـػووه هنتی ٩ابلیت فوهؼه  های مىام  و ػؿعىؿ تىرهی ػؿ بنهیاؿی اف مىرهىػات ٕـ٣ ػیگـ، ػؿ ا

ـات اوٖبا٩ی به ىکلی که بیان ىؼ پؼیؼ  مؼه امت. ایه منؤله بها ص٦ه٘  ؿط ومىػه که به وامٖه  ن ت٢یی
 وؿػ که چىیه ؿووؼی تابٜ وىٝی ىٞىؿ و اوتغاب  ااهاوهه های ٕبیٞی، باف ایه مژال ؿا پؼیؼ می تبییه

ـاىوهه ٕهـس و تهؼبیـ. بهه ٝ و صکیماوه امت، یا کاماًل بی بهاؿت ػیگهـ، اف پهل هؼ٣ و اننهته اف ه
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ومایهؼ و بهـعال٣ پىؼاىهت ػاوکیىهق اٍهل های ٕبیٞی، ػوباؿه ػوااوه عؼا یا تَهاػ٣ ؿط مهی تبییه
ـاؿ ومی اوتغاب ٕبیٞی اوباىتی به ـػ. ىایؼ اف همیهمخابه اقیىه مىمی ػؿ ایه مٖش ٩ ؿو امهت کهه  ای

عىبی  ىهکاؿ  ػوااوهه بهه کىىؼه اٍل اوتغاب ٕبیٞیٓ ویهق ایهه ػؿ بیاوات عىػ ػاؿویه ٔوغنتیه بیان
اؾاؿی اٍهل اوتغهاب ٕبیٞهی،  ن ؿا امهـ مهىمی ػؿ ٝهـُ امت. او بـعال٣ ػاوکیىق، ػؿ ٝیه پایه

ـاصت وٚـیه تکامل ؿا کاماًل هماهىهگ بها عهؼاباوؿی ٩لمهؼاػ  ػوااوه عؼا یا تَاػ٣ وپىؼاىته و به ٍ
.(See: Darwin, 1887, Vol. I, p.307)کىؼ می

ىىػ، اما ىکاکیتو وه ػؿ تٞییه اقیىه عؼا یا تَاػ٣، و وهه ىکاک می یتػاؿویه ااـ چه ػؿ وها
ـایی او واىی اف واتىان اوگاؿی ؽهه بيـ ػؿ صهل  ػؿ و٦ی هـ ػو و رایگقیىی ٝىَـ مى. امت. وؼاوم ا

و اف مهىظ  (ibid: p.307)بـعی منائل پیچیؼه الهیاتی، ماوىهؼ ميهکل ٝلهت وغنهتیه و منهؤله ىهـ
ـ٥ت  یها بهه ؽههه »اىیهؼ: ؿو مهی ایهه ن اٝتباؿ و اٝتماػپؾیـی ؽهه اونان امت. افىىاعتی و میقا مٞ

تـیه صیىاوات اؿت٪ا یا٥ته امت، اٝتماػ هنت کهه اٝت٪اػ ؿامغم اف وّٞی وٚیـ ؽهه وافلاونان که به 
 .(ibid: p.313) «مىؼی به ٝمل  وؿػ های ىکىه چىیه امتىبآ

ای ػؿ مخابه اقیىهه اؿویه اٍل اوتغاب ٕبیٞی ؿا بهایه ىکاکیت عىػ مهـ تؤییؼی امت بـ ایىکه ػ
ـای عهؼا و ػؿ ٝهـُ و رهایگقیه  ن  ـا ااهـ  ن ؿا ؿ٩یبهی به ـػه امت؛ فیه ٝـُ عؼاباوؿی لضاٗ وک

 ٥ـیىی عؼا ؿا به هـ ىکلی، اٝم اف منهت٪یم  ػاونت، با اٝت٪اػ ؿامغو به ایه اٍل، ٩إٞاوه و٪و می
ـػ. تىها وکتهو ١یـمنت٪یم اوکاؿ می تىان اف مىاّٜ ػاؿویه ػؿ ؿابٖه اٍل اوتغاب ٕبیٞهی که می ایک

ـػ، مغال٦ت وی با مؼاعلهه عؼاووهؼ امهت کهه بنهیاؿی اف  1اهـیو و٪و  ٥ـیىی عؼاووؼ امتىبآ ک
ـ٥ؼاؿان الهیات ٕبیٞی ویق ػؿ ایه فمیىه هم عؼاباوؿان، به  .(see: Polkinghorne, 2008)ػامتاوىؼ ویژه ٕ

 ی  ج( ًابیٌایی اًتخاب طبیؼ

ـػه و می  اىیؼ: ػاوکیىق اوتغاب ٕبیٞی ؿا امـی عىػبنىؼه، کىؿ و وا ااه تىٍی٤ ک
اًتربة عجیؼی ًبآگبُ ٍ ًبثیٌبست. ایي ضًٍس ذَزوربض ورِ تَسرظ زاضٍیري وطرو ضرس ٍ       »

زاًین، ّرسفی زض سرط ًرساضز. ًرِ     زاض حیبت هیاوٌَى هب آى ضا تَخیِ پیسایص ضىل ٍ ّسف

 ّ ثیٌری   ثیٌرس ٍ ًرِ پریص   بیی ثرطای آیٌرسُ ثورطٍضز. ًرِ هری     سطی زاضز ٍ ًِ زضوی وِ سرَزا

  .(Dawkins, 1996B, p. 4-5)«وٌس هی

 وی ػؿ رای ػیگـ  وؿػه امت:
ثیٌرس، ًتیدرِ   ضٍ ضا ًوری   هبًس. ًبثیٌب است، کَى پیصسبظی ًبثیٌب ضا هی اًتربة عجیؼی سبػت»

                                                                                                                     
1. Intervention. 
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ًتربة عجیؼی کٌبى اسرت  زاز ا ثطٍى ،حبل وٌس. ثبایيسٌدس ٍ ّسفی ضا زًجبل ًویوبض ضا ًوی

ِ  ای کیررطُوررِ گررَیی سرربظًسُ ای لجلرری آى ضا سرربذتِ ٍ پطزاذتررِ زسررت ثررب عررطش ٍ ًمطرر

  .(Ibid. p. 21)«است

ـاوان بـ ایه ػاؿػ که ژن ـاؿ ٥ ـات فینتی و تىهٛى  ها ه که اکىىن مهم ػاوکیىق اٍ تـیه ٝامل و صامل ت٢یی
ـای  یىهؼه ىىوؼ ه هیدمىرىػات فوؼه ػؿ اوتغاب ٕبیٞی ٩لمؼاػ می اىوه ىٞىؿ و ػوؿاوؼیيی وؼاىته و به

ـوامه  .(Dawkins, 1976, p. 24 & 196)ػاؿ و هىىمىؼ اوگاىت  کىىؼ و وبایؼ  وها ؿا هؼ٣ ؿیقی ومی ب

ًمذ

ااه ػاونته اوتغاب ٕبیٞی اف مىی ػاوکیىق، با هؼ٣ وگهـ ػؿ مىؼی و عهال٨ ١ایهت عىػکاؿ، کىؿ و وا 
ـا: ن ویق ومیتٞاؿُ وبىػه و اف ّـوؿت ورىػ    کاهؼ؛ فی

ـکهت و . اف تىّیضات ػاوکیىق به عىبی ؿوىه می1 ىىػ که اٍل اوتغاب ٕبیٞی اف ٝلت مباىهـ ص
ـات ایه رهان ه که ٥اٝل ٕبیٞی امت ه مغه می اىیؼ و وا ااه بىػن ٥اٝل منهت٪یم ٕبیٞهی ماوىهؼ ت٢یی

 کىىهؼه ػؿ وؿای  ن وهؼاؿػ هؼایتها یا ػیگـ ٝىامل مضتمل، ػاللتی بـ ٥٪ؼان ههـ اىوهه ٝلهت  اهاه و  ژن
تضهىالت صاٍهل اف تىّیش ایىکهه:  یها ٔ.۶0-۳۵ ص0۱۷۵؛همى ۰۱۵–۰11 ص0۱۷۳ ی،ؿب،ؿب،ٕزک:

ـ٥ته می ها که امـوفه و٪و مهم ویژه ژن ٕـی٨ اوتغاب ٕبیٞی، به ـای  وها ػؿ وٚـ ا ٍهىؿت  ىهىػ، بهتـی ب
ـػ و یا وٚا. و ٩اوىوی بـ  ومىؼ تض٪٨ می ٩اوىن ایـی  هها صهاکم وبهىػه و بهؼون ههید ّهابٖه و رههتپؾی

مىهؼی ؿعهت بـبنهته و  مىهؼی و وارهت  یىؼب ػؿ ٍىؿت وغنهت، مهغه اف واهؼ٣عاٍی پؼیؼ می
ـ. رایگاه ىٞىؿ و ػوؿاوؼیيی همچىان مض٦ىٗ عىاهؼ بىػ. اما ٥ُـ ػو.، اواًل م٢ایـ بها پیو ٥هُـ  الر

تىاوهؼ همهىاؿه ب٪های اٍهلش و ػؿ ًا وتیزهه  ن ومهیمىؼی ٕبیٞت امهت، حاویه بىیاػیه ٝلم مبتىی بـ ٩اوىن
ـایىؼ تکامل باىؼ. بهه ـکت ؿو به رلىی ٥ ـامهاك اوتغهاب ٕبیٞهی  ٝباؿت ػیگهـ، همیه مزمٛى ص کهه ب

ـاماك وٚا. ّـوؿی و اٍل مىغیت ٝلی و مٞلهىلی تىهها مىرهىػ مهافااؿ اٍلش با٩ی می ماوؼ، یٞىی ب
ـایٔ می  ؿ امکان ب٪ا وؼاؿػ و ایه عىػ یٞىی وٚم و ٩اوىومىؼی. تىاوؼ با٩ی بماوؼ و ٝىَـ وامافاابا ى

ـا رههان بهؼون ٍىؿت، ایه مئال پؼیؼ می ػؿایه ـا ػؿ رهان چىیه ٩ىاویىی هنهتب چه  یؼ که چ
ـا ٩ىاویه ػیگـی بـ  ن صاکم وینتب اف ایىزا ؿوىه می ىىػ که اوتغاب ٕبیٞی یا ٩اوىن وینت و یا چ

ااه باىىؼ، اما ػؿ چاؿچىب ٩ىاویىی ٝمل می های ژوتیک، ااـچه عىػ کـ و کىؿ و رهو کىىهؼ کهه وا 
ـوامه یا ٝؼ.  ن رؼاااوه مضل پـمهو امهت و بهی ىهٞىؿی ابتىای  وها بـ ىٞىؿ،  ااهی و صکمت، ب
ـایىهؼ تکامهل و بهه ٝبهاؿتی   ٝىامل ٥ـوپایه مىٖ٪ًا ٥٪ؼان ىٞىؿ ػؿ همه مٖىس و همه ٝىامل مئحـ ػؿ ٥

ـوامگی مٖل٨ ؿا وتیزه ومیبی    هؼ.ػب

تىاوؼ اف ٕـی٨ عال٨ صکهیم بهه . عىػکاؿ بىػن مناوی با عىػبنىؼای وینت و وٚا. فینتی می2
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ـک به مىی ١ایت تکاملی  ٥ـیؼه ىؼه باىهؼ. پهل ااهـ ػاوکیىهق بغىاههؼ  رٞل بنیٔ عىػکاؿ و متض
ـإبیٞی ٥اٝلی یا ١ایی  ااه و هيیاؿ ؿا و٦ی کىؼ، ویاف به احبات عىػبنىؼای مىرىػات ٕبی ٞهی ٝلل ٥

ـایىؼهای ٕبیٞی ؿا احبات کىؼ و چىیه چیهقی  ػاؿػ. به ٝباؿت ػیگـ، او بایؼ ورىب ؽاتی مىرىػات و ٥
ـا مىرىػات ٕبیٞی  امکان ـکه ، ها و لهىافمی  یػاؿای ویژاپؾیـ وینت؛ فی ـکهت، ت چهىن ت٢ییهـ و ص
بهه  هها وا٥ت٪هاؿ و ویافمىهؼی  ،امکان صؼوث،که همه صکایت اف  مىؼی و... هنتىؼ مىؼی، مکان فمان

 ٔ.۰1۱-0۷۲ ص0۱۶۳ٕش،کسیى  ىؼکٝلت می

ا٦ت  تَهاػ٣ ١هایی وینهت. اف ٕهـ٣ . کىؿ و وا ااه عىاوؼن اوتغاب ٕبیٞی چیقی رق همان3
ىىامهی و ػیگهـ ػیگـ، ات٦ا٧ و تَاػ٣ م٦هىمی ٥لن٦ی امت و وٚـیات ٝلمی ػؿ ٥یقیهک، فینهت

اٗ ٝلت ٥اٝلی یا ١هایی وبهىػه و  وچهه لض یک ٩اػؿ به و٦ی یا احبات تَاػ٣ بههای تزـبی هید ػاوو
ـايتی تَاػ٥ی عىاوؼه میػؿ ٥یقیک کىاوتىمی یا فینت ـهایی پىهان یها ىىامی ٥ ىىػ، مبتىی بـ مت٢ی

باىؼ. وا٩ٜ مٖل  ایه امت که وؿوػ به ایه منؤله ویافمىؼ ػالیل ٥لن٦ی و عهاؿد واوهاػه و م٦٢ىل می
همان چیقی امت که ػاوکیىق به ىهؼت اف  ن  اف چاؿچىب مباصج ٝلمی و ؿوه تزـبی امت و ایه

 .  فوؼته می

 د( اًباضتی بَدى اًتخاب طبیؼی

ـاوه و به کىؿی اوتغاب ٕبیٞی و ػؿ ٝیه صال ػاىته بـون ٝباؿت ػیگهـ، ػؿ وهایهت رههل و  ػاػی ماه
 میق، وامضتمل و یا صؼا٩ل چىهان منهتبٞؼ  ػاػی ػؿ صؼ اٝالی وٚم و ىگ٦تی تىا٩ِ الىٞىؿی بـون

ـاق  ن ؿا ؿوا ومیو می ػاوؼ. ػؿ ٝیه صال، ػاوکیىق ایه ميهکل ؿا واىهی اف ٥٪هؼان مایؼ که ٝ٪ل ملیم ه
ـات تکاملی ٕبیٞی و کاؿبنت واػؿمت صناب اصتمهاالت  ـای ت٢یی ـه فماوی الف. ب ػؿک مىام  انت

ـای صل ایه ميکل، بهه اوتغهاب اوباىهتی .(Ibid, p. 39-40) اوگاؿػ می ػؿ بهـ تهؼؿیزی و فمهان 1او ب
 اىیؼ: ػو می  وؿػه و ػؿ ت٦اوت  نؿوی  2ایمـصله اوتغاب تک
گیطز. اهب زض اًتربة اًجبضرتی،  ثٌسی صَضت هیثبض زستِ ای تٌْب یههطحلِ زض اًتربة ته»

آیرس، زگطثربضُ اظ رطثربل    ضسُ ٍ آًچِ اظ یره رطثربل ورطزى فرطاّن هری     ایي فطایٌس تىطاض 

 .(ibid, p. 49)« یبثسى تساٍم هیگصضز ٍ ایي کطذِ ّوچٌبزیگطی هی

ـا و چگىوه چىیه چیقی ػؿ فمیه ؿط ومهىػه وی با اؽٝان به ایىکه ومی  ن ؿا   (ibid, p.166)ػاوؼ چ
ـػه و می  وىینؼ: امـی اوکاؿواپؾیـ و مىر  باوؿػاىت ک٦ایت اوتغاب ٕبیٞی ٩لمؼاػ ک

ضسیس. لوبً ثِ خبیی ًرَاّس ای ثٌب ضَز، هسهطحلِ اگط پیططفت تىبهلی ثط پبیِ اًتربة ته»

                                                                                                                     
1. Comulative Selection. 

2. Single-step Selection. 
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کِ ضطایظ ثِ تطتیجی ثطای اًتربة اًجبضرتی تَسرظ ًیطٍّربی ورَض ٍ فبلرس ضرؼَض        اهب کٌبى

اًگیعی ثِ ثبض ذَاّس آهس. اظ اتفبق ّویي ضٍیرِ زض سریبضُ   عجیؼت فطاّن ضَز، ًتبیح ضگفت

اللرل اظ   زاز آى ًجبضرین،  آٍضتطیي ثطٍى عَضی وِ اگط ذَز هب ضگفت هب ضخ ًوَزُ است. ثِ

 . (ibid, p. 49)« ّبیص ّستینخسیستطیي فطاٍضزُ

ـای م٦هى. و م٪بىل تـمافی اوتغاب اوباىتی و ؿ٥ٜ امتبٞاػ اف ک٦ایهت اوتغهاب ٕبیٞهی، ػاوکیىق ب
ـػه امهت. ػؿ ایهه مخهال، کهىهی ٥هـُ ىهؼه کهه  1«باالؿوی به ٩له ٍٞىػواپؾیـ»مخال  ؿا مٖهـس که

ـتگاهی ٍٞىػ واپؾیـ امت و یک ػیگـ مىی  ن ىی  بنیاؿ مالیمی امت. ایهه ىهی  ػؿ  مىی  ن پ
 «مهافػومىػ ؿا مهل و  مان مهیفماوی ونبتًا ٕىالوی، ٍٞىػ به ٩له کىه ه که اف مىی ػیگـ ممتىٜ می

(Dawkins, 1996A, p. 64).

ًمذ

ـهی اف کاؿ ػاوکیىق ومیاوتغاب اوباىتی  تؼؿیزی و فمان ـا بهـ ٥هـُ چىهیه چیهقی بـ ا ايهایؼ؛ فیه
ـایی وؼاىته و ػؿ ؽیل صکمت و ميیت الهی ٩ابهل ت٦نهیـ امهت.  ات ىىػ، هید تماوٞی با ١ایتاحب ا

تىاوهؼ اف های فینهتی ؿا اننهته اف یکهؼیگـ بیا٥ـیىهؼ، مهیتىاوؼ اىوهاىوه که عؼاووؼ می یٞىی همان
ـایىؼ تکامل عل٨ کىؼ و همان ـایىهؼ ؿا بهاىوه که می ٕـی٨ ٥ مهامان ای مـصلهه ٍهىؿت تک تىاوؼ ایه ٥

ـاؿ ػهؼ. ٍىؿت اوتغاب تؼؿیزی، فمان تىاوؼ به بغيؼ ویق می  بـ و اوباىتی ٩

و٦نهه بها صاکمیهت ميهیت و اؿاػه  ومایؼ که هـ چىؼ اوتغاب اوباىهتی ٥یبنا ایه اىکال ؿط  چه
ىهٞىؿ و الهی وامافااؿ وینت، اما با ورىػ  ن ػیگـ ویافی به ٥ـُ ورىػ عهؼا و ػعالهت ٝامهل ؽی

ؼی وینت و  وچه عؼاباوؿ بایؼ احبات کىؼ، ّـوؿت ورىػ عهؼا مهت کهه بها اٍهل مى ٕـس و هؼ٣
ـای  ن ومی  ماوؼ. اوتغاب ٕبیٞی اوباىتی رایی ب

 پامظ ایىکه:
 یهؼ کهه تبیهیه ٕبیٞهی یاػىهؼه ؿا رهایگقیه تبیهیه ٥لنه٦ی و . اىکال ٥ى٧ فماوی ؿامهت مهی1

ـاؿ ػهیم و یا تبییه الهی ؿا ػؿ ٝـُ ٝ ـإبیٞی مىرىػات ٩ لل ٕبیٞی و تبیهیه ٥ـوپایهه ٥ـوبکهاهیم. ٥
ـػ یاػىهؼه واػؿمهت و علهٔ مهٖىس تبیهیه و اف مهىظ  ـاؿ ا٦ته ىؼ، ؿویکه ـاماك  وچه به تک لیکه ب

ـایههی ورههىػی امههت. تبییه م٢الٖههه چگههىوگی بههه اىی  هههای ٕبیٞههی هـچههه باىههؼ، پامههظ رای چ
یهاف و وابنهتگی ػائهم های ٥لن٦ی واٙـ به چینتان هنتی و صیات وبهىػه و اوهؼک عللهی ػؿ و پـمو

 هها و مهافوکاؿهایها بیاوگـ چگهىوگی کىؼ. همه ایه تبییه تٞالی ایزاػ ومی مىرىػات  ٕبیٞی به ص٨
                                                                                                                     

1. Climbing Mount Improbable. 
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ـه ورىػات امکهاوی  های ٕبیٞی امت که اف مىٚـ هنتیصاکم بـ پؼیؼه ىىاعتی و ٥لن٦ی همه ػؿ ػای
تىاوؼ امکان و ٥٪هـ ها ومی تبییهاىوه تىٍی٤ یا  الىرىػوؼ و ایه بىػه که ػؿ صؼوث و ب٪ا مضتاد وار 

 مىؼی ؽاتی  وها ؿا و٦ی ومایؼ. و صارت
ؿا  کىهؼ، منهیـی عٖهی. مخالی که ػاوکیىق ػؿ ؿابٖه با باالوؿی به ٩له ٍٞىػ واپهؾیـ مٖهـس مهی2

تىاوؼ ؿووؼه ؿا به مىی ٩له هؼایت ومىػه و ؿاه ؿا کىؼ که ػؿ یک ىی  مالیم و ؿو به رلى میتـمیم می
ـای او هم ـایىؼ تَاػ٥ی، ١یـ وا٩ٜب ـا ػؿ ىاؿ مافػ. چىیه ٥ـّی ػؿ ؿابٖه با ٥ بیىاوه و م٢الٖی امت؛ فیه

ؿوی ؿووؼه ورىػ ػاؿػ.  ؿعؼاػهای تَاػ٥ی با اؾؿ اف هـ مـصله اصتماالت بنیاؿ فیاػ و متىىٝی پیو
ـای مخال می ـػ که ػؿ منیـ ىی ، انل ب ـتگاه تىان ٥ـُ ک ؿ اف های مغتی ورىػ ػاؿػ کهه اهؾ ها و پ

ـات  ػىىاؿتـ اف ػیىاؿه بلىؼ مىگی کىه امت و ٥ائ٨  مهؼن اف  وهها ممکهه وبهىػه و یها چىهان   وها به م
ـایىهؼ تکامهل بهه صنهاب  وؿیهم، صناب ومی  ػىىاؿ و ػیـیاب امت که به  یؼ. ااـ ایه منؤله ؿا ػؿ ٥

ـه فمیه و بل ـابـ ٝمـ ک بنها میلیاؿػهها  که چهتَاػ٥ی بىػن  ن ااـ هم ممکه باىؼ، فماوی میلیاؿػها ب
ـابـ ٝمـ کل رهان ؿا   ٕل  کىؼ. ب

 ُ( تؼاهل ضاًس ٍ اًتخاب

ـکیبهی اف کمهی  ػاوکیىق به واکا٥ی بىػن اٍل اوتغاب ٕبیٞی به  ـايتی ؿا ت ـػه و وٚـیه ٥ تىهایی اؽٝان ک
 ػاوؼ:ىاول یا تَاػ٣ و اوتغاب می

گَیرس:   گرطا هری  بٍضًس. زاضٍیري ٍخَز ثی تٌَع ٍ اًتربة ثبّن زض وبض ّستٌس تب تىبهل ضا ثِ»

سَ ثب پیططفت ًیست ٍ ثط اثط اًتربة است  تٌَع تصبزفی است. ثِ ایي هؼٌب وِ خْت آى ّن

 .(ibid, p.3)ضَز وِ گطایص ثِ پیططفت زض تىبهل پیسا هی

ای کىىؼ با امت٦اػه اف ٦ٍضه کلیؼ ؿایاوههکىؼ که میاو ػؿ ایه فمیىه  فمایو میمىوی ؿا مٖـس می
اماوم چىن ؿامهى امهتٓ ؿا بىىینهؼ. اف مىٚهـ صنهاب  " ٔبهMethinks it is like a weaselرمله "

ای ػؿمهت بىىینهؼ مـصله ٍىؿت اوتغاب تک صـ٣ ؿا به 28اصتماالت، اصتمال ایه که میمىن هـ 
یک میلیهىن میلیهىن میلیهىن میلیهىن  ٓ امت. ایه اصتمال وقػیک به مضال امت و صؼوػاً 27/1ٔ 28

ـوامه کامپیىتـی او تىها اف ٕـیه٨ تَهاػ٣ ٕىل میمیلیىن مال  بهه تهىالی ػؿمهت صهـو٣  ،کيؼ تا ب
ـوامه ػمت یابؼ. ـااه یهک کلمهه مٞىهاػاؿ ٙهاهـ ىهؼ،  ن ؿا  ای کامپیىتـیولی ااـ ب ػؿ کاؿ باىؼ که ه

ـکیبات و کلمات بی ـػ و ػؿ چیىو کلمهات ٥٪هٔ ٍهىؿتص٦٘ کىؼ و ت هایی ؿا وگهاه  مٞىا ؿا اف بیه بب
ـ٥هت و ااهـ  به مافوؼ، رمله اٍلی ػؿ فمان ٩ابل ٩بىلی، اا.میای بـکه رملهػاؿػ  اا. ىکل عىاهؼ ا

ؿوػ ػؿ ؿابٖه با بىؼها ویق همیه ات٦ا٧ بیا٥تؼ، به مـوؿ فمان اصتمال پؼیؼ  مؼن  حهاؿ ىکنهپیـ ویهق مهی
ٔDawkins, 1996A, p. 3 & 46.ٓ 
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ـایه ػاوکیىق هم اف تَاػ٣ تىها ٥اٍله می ـػبىاب ـايهتی ؿا  و ههم اف ٩اوىن ای ـه ٥ مىهؼی تىهها و وگه
ـکیبی اف وٚم و ٩اوىن و تَاػ٣ ـ٥ی می ت کىىهؼ بها ا٥هقوػن ىهاول و تَهاػ٣، کىؼ. او مهیباوؿی مٞ

ىىػ که م٪ؼاؿ ونبتًا کمی ىاول و تَاػ٣ صاٍل پؼیؼایی هىه و ىٞىؿ ؿا ویق تبییه کىؼ و بـ  ن می
ـاه با اف رهو و کپی ـػاؿی اىتباه ژوی، هم ـای پیؼایو هىه و صیات کا٥ی امت ب اوتغاب اوباىتی ب

(Ibid, p. 145).

ًمذ

ـامىنی امت که تٞـی٤ و ػیؼااه واصؼی م٦اهیم رمله اف ،ىاول یا اصتمالتـ اؾىت که  . پیو1  پی
ـايت و ىىامهان  فینتػؿ میان همچىان  ؿػ وؼاویىؼ اوتغاب ٕبیٞی ورىػ ا٥ـ و٪و و رایگاه  ن ػؿ ٥

 .  امتواى  ٦تویق مضل بضج و ا

که بیان ىؼٓ، بافا٦ت همان تَاػ٣ ١ایی امت. اکىىن ایه پـمهو  . اٍل اوتغاب ٕبیٞی ٔچىان2
کىهؼب ومایؼ که ا٥قوػه ىؼن کمی ىاول و تَاػ٣ به اوتغهاب ٕبیٞهی چهه مقیتهی ایزهاػ مهیؿط می

ـکی  اّا٥ه ىؼن تَاػ٣ به تَاػ٣ امت و  وؿػه رؼیؼی ػؿ پی وهؼاؿػ به تها بها  ن  ٝباؿت ػیگـ، ایه ت
ـػاىته و ؿعىه بتىان اا. های مهمی چىن تبییه صیات، هىه و ىٞىؿ ؿا بهه مهامان ؿمهاوؼ. های بلىؼی ب

ـاه بها اوتغهاب  ایه پىؼاؿ که اوؼکی ىاول و تَاػ٣ صاٍل اف رههو و کپی ـػاؿی اىهتباه ژوهی، همه به
ـاق ٩اوٜ ـای پیؼایو هىه و صیات کا٥ی امت، ه  ییىی ػؿ بـ وؼاؿػ.کىىؼه وبىػه و هید تب اوباىتی ب

ـایىؼی که ػاوکیىق ػؿ مخال باال تـمیم می3 ـوامهه ػ٩یه٨ و هىىهمىؼی امهت کهه . ٥ کىؼ ویافمىهؼ ب
ػاؿ،  ن ؿا حبت و ب٪یه ؿا امضهاء کىهؼ. مهپل  بتىاوؼ به مضِ اولیه تتالی صـو٣  مىتهی به کلمه مٞىی

ـکیبی ٔیٞىی  همیه منؤله ؿا به هها  ٝبهاؿت و رملهه ص٦ه٘ و میلیىنػوبال کلمات ػاؿای تتالی  مٞىای  ت
ـکیبات بیگاوه با  ـاصهل بٞهؼی بایهؼ مىؿػ ػیگـ اف کلمات و ت ماعتاؿ وّٞی فبانٓ کىاؿ بگؾاؿػ. ػؿ م

ـایىؼ ػؿ تتالی رمله ـتی  ػوبال ىىػ تا احـی ٔ ن های بىؼماف و ػیگـ ارقاء و اؿکان مته بههمیه ٥ ههم  ت
وفن  حهاؿ ىکنهپیـ  یؼ. تافه ااـ عىامته باىیم احـی ههم تـیه امتاوؼاؿػهای وگاؿىیٓ پؼیؼبا ابتؼایی

ها میلیىن احهـ، یکهی  پؼیؼ  یؼ، بایؼ اا. مىگیه و ػىىاؿ ػیگـی ػؿ اػامه پیمىػه ىىػ و اف میان میلیىن
ـوامهه ػ٩یه٨ و که اف بـرنتگی و ٥غامت ویژه ای بـعىؿػاؿ امت ؿط ومایؼ. چىیه چیقی بؼون یهک ب

تىاوهؼ اصتمهال پیهؼایو  ن ؿا ػؿ پؾیـ وبىػه و ومهیتىوی مىنزم امکانػهىؼه به مىی تؼویه م رهت
مال مىؿػ اىاؿه ػاوکیىق ت٪ىیت کىؼ. بـ ایه اماك ىهاول و اوتغهاب مهىؿػ میلیىن  ها میلیىنکمتـ اف 

اوگیهق کىهىوی، اف تىاوؼ به وٚا. فینت ىهگ٦توٚـ ػاوکیىق، تىها ػؿ مته یک وٚا. ػ٩ی٨ و هىىمىؼ می
ـایٔ صیات کـبه پایه ػؿ فمیه تا کىىن مىزـ ىىػ.تک یاعته تا ا  ونان، ػؿ بافه فماوی پیؼایو ى

ـاماػی و٦هل، ؽههه، اػؿاک و ػیگهـ پؼیهؼه . هنتی4 ـػی و ٥ ههای ؽهىهی، عهىاوو ىىامی تز
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ـایاوه و ماتـیالینتی وىػاؿویىینت ٕبیٞت ها اف امىؿ یاػ ىؼه و ٝىامل ٕبیٞی مىؿػ وٚهـ ایيهان ؿا ػؿ  ا
ـاؿ میمْی٪ه ػىىاؿتـ  ػهؼ.ی ٩

ـايتی ػؿ تبییه صیات، هىه و ىٞىؿ ویهق اا.5 ـػاؿػ. ػؿ  . بـ ٥ـُ وٚـیه ٥ ههایی ؿو بهه رلهى به
ـاپایهه وهایت به تبییىی ٕبیٞی و ٥ـوپایه اف چگىوگی پیؼایو صیات ػمت می یابؼ، وه تبییه وههایی و ٥

ـایی ورىػ  ن.   اف چ

 خَدستیشی خَاًص الحادی تىاهل

ـائت تىصیؼی کاماًل مافااؿ، اما با ٕبیٞتوٚـیه تکامل با عؼاب ـایی و عىاوو الضهاػی  ن  اوؿی و ٩ ا
ـػههای ٩هىای ىهىاعتی اونهان کاؿاههؼا٣ و  رملهه افباىؼ. تىّیش ایىکه: وامافااؿ و متٞاؿُ می ک

ایهه ؼ کهه  یػمت می ایه هؼ٣ ػؿ ٍىؿتی بهامت.   ااهی و باوؿهای ػؿمت و ٍاػ٧یابی به  ػمت
ـای ایه م٪َىػ بىػه و  ٩ىا ػاؿای ابقاؿها مٖهاب٨  با ػ٩ت الف. و هماهىهگ وکاؿ عىػ ؿا و تىاوایی الف. ب

ـاصی عهىاوو تىصیهؼی وٚـیهه تکامهل  چىیه چیقی بها ؼ.بـماواوزا. به  ایىؼه ػ٩ی٨ و صناب با ٕ
ـاماك صکمهت بال٢هه عهىیو رـیهان  ـه عؼاووؼ متٞال ب ـا بـ اماك ایه وگ مافااؿی کامل ػاؿػ؛ فی

ـایىؼ مقبىؿ پؼیؼ  مهؼه  اىوه ؿا به تکامل تؼؿیزی ـػه که همه لىاف. ایه هؼ٣ ػؿ ٥ ای ت٪ؼیـ و هؼایت ک
ـه منیضی  ـػ. پالوتیىزا ایه منؤله ؿا با ایه اٝت٪اػ که ػؿ وگ ـػ مٖلىب ٩ىای ىىاعتی تض٪٨ پؾی و کاؿک

یه مافػ. ػؿ وگهاه ٩هـ ن ویهق اونهان راويهٍىؿت عىػ  ٥ـیؼه امت هماهىگ می عؼاووؼ اونان ؿا به
ـ٥ی ىؼه امت:  ٌّ َصّليَفة   عؼا ػؿ فمیه مٞ ٓس

َ
ةي عاّعةِا ّفةي اأٓل َه ّلٓلَمتّئَکةّ  ّإّيْ ـه  َه ّإٓر لاَل َسُبْ ٔب٪ه

هایی ىهبیه  الفمه عال٥ت ویق تىام  ػاىته با منتغل٤ ٝىه و ػاؿا بىػن کماالت و ویژای ٔ.۱1ٔ 2ٔ
ـای  به منتغل٤ ٝىه امت. باؿفتـیه عَىٍیات الف. که اونان ؿا اف ـػه و ب ػیگـ مغلى٩ات متمایق ک

ـایه صکمت الهی بـ تزهیق اونهان راويیىی عؼاووؼ ػؿ فمیه  ماػه می کىؼ، ٝلم و اعتیاؿ امت. بىاب
 کىؼ.به ٩ىای ىىاعتی ٍاػ٧ و مٞتبـ صکم می

ـه تىصیؼی وه ـاماك  وچه ا٦ته ىؼ، وگ مخابهه فیـمهاعت  تىها با وٚـیه تکامهل مهافااؿ، بلکهه به ب
ـ٥تمتا٥یقیک ىىاعتی  ن امهـی الف. و ّهـوؿی امهت. ػؿوا٩هٜ بهؼون ت٪هؼیـ و ی و اٝتباؿ ػهىؼه مٞ

ههای ؽههه یها م٢هق ها و ػاػه تىان به ػؿیا٥توما، ػیگـ ومیهؼایت الهی ػؿ ایزاػ ٩ىای ىىاعتی  وا٩ٜ
ـػ و ایه اٝتماػواپؾیـی ىامل هـ چیقی، صتی عىػ وٚـیه تکامهل و ٕبیٞهت ـایی و  اوناوی اٝتماػ ک ا

ـایه چىانالضاػ ویق ىؼه و  ن ؿا تهی اف اؿفه می ـػه امهت،  کىؼ. بىاب که پالوتیىزا ویق بـ  ن تؤکیهؼ که
ـ٥تهی  ن امهت. ایهه ميهکل  عىاوو الضاػی و ٕبیٞت ـایاوه وٚـیه تکامل وا٥ی اؿفه و اٝتبهاؿ مٞ ا

ـایی ػاؿویه که پیو عىبی ػؿ ىک به ـایاوهه و ا تـ اىاؿه ىهؼ،  ىهکاؿ امهت و مهـ  ن وگهاه ٕبیٞت ا
 ٔ.0۷۴-0۷0 ص0۱۶۲ ػب،ر ٕزک:وامبتىی بـ هؼایت و ت٪ؼیـ الهی ػؿ ؿووؼ تکامل امت 
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 گیزی خالصِ ٍ ًتیجِ

 ىؼ که:اف  وچه اؾىت ؿوىه 

ـه تکهاملی ػاؿویهه و  ػؿ ؿافايایی چینتان هنتی و همهاوؿػ ػاوکیىق. ػیؼااه 1 ـاوگاؿی وگه واپهؾی
 :  هایی ػاؿػ؛ اف رمله وتایذ صاٍل اف  ن  می 

 واٙـ وبىػن وٚـیه تکامل به پیؼایو تمامی فوؼای 

 ـوامه و هؼ٣  همنافی تکامل با ورىػ وىٝی ب

 ورىػ اوت٪اػات ؿػويؼه بـ وٚـیه تکامل 

 ـای هـ یک اف وٚـیه  های ؿ٩ی امکان بؼوی اػٝای ٥٪ؼان اوت٪اػ ١یـ ٩ابل ؿػ ب

 ٝؼ. ػاللت ٥٪ؼان اوت٪اػ ١یـ ٩ابل ؿػ بـ عىاوو الضاػی تکامل 

 ناوی ٥٪ؼان اوت٪اػ ١یـ ٩ابل ؿػ، با احبات تکامل. و٦ی ت 

ـا:  .1  وابیىایی و واهيیاؿی اوتغاب ٕبیٞی وا٥ی ورىػ و ّـوؿت عؼاووؼ وینت؛ فی
  اٍل اوتغاب ٕبیٞی واٙـ به ٥اٝل منت٪یم ٕبیٞی امت و ػاللتهی بهـ ٥٪هؼان ههـ اىوهه

ـات  ٕىلی وؼاؿػ.  ٝلت  ااه و هؼایت کىىؼه ػؿ م

 عىػبنىؼای وینت. عىػکاؿ بىػن مناوی با 

 ـک بهه مهىی وٚا. فینتی می تىاوؼ اف ٕـی٨ عال٨ صکیم به رٞل بنیٔ عىػکهاؿ و متضه
 ١ایت تکاملی  ٥ـیؼه ىؼه باىؼ.

ای ٥ـُ ىىػ یا اوباىتی، ػاللتی بـ و٦هی ورهىػ مـصله اٝم اف  وکه تک . اٍل اوتغاب ٕبیٞی، 3
ـا:   عؼا وؼاؿػ؛ فی

 ـایی وؼاىته و اقیىه مهىمی ػؿ ٝهـُ  ٞی با ١ایتبـ بىػن تماواوباىتی  تؼؿیزی و فمان ا
 عؼا یا تَاػ٣  مضال وینت.

 ـاىوه باىؼ، پامظ تبییه های ٥لن٦ی واٙـ به چینتان هنهتی و  اىی پـمو های ٕبیٞی ه
تٞالی ایزهاػ  صیات وبىػه و اوؼک عللی ػؿ ویاف و وابنتگی ػائم مىرىػات ٕبیٞی به ص٨

 کىؼ.  ومی

 ىتی وا٥ی ّـوؿت ورىػ عؼامهت، واىهی اف علهٔ مهٖىس پىؼاىت ایىکه اوتغاب اوبا
ـایی ورىػی امت.   تبییه و اف مىظ م٢الٖه چگىوگی به رای چ

ـػه . تٞامل ىاول و اوتغاب ٕبیٞی ػؿ تبییه صیات، و٦ل و پؼیؼه4 های ؽهىی، ؿاهی به ػهی وبه
 ؿو امت؛ اف رمله:  و با اىکاالتی ؿوبه

  ـامىنتٞـی٤ و ػیؼااه واصؼی  یگاه  ن وؼاؿػ.و٪و و را پی

 .اّا٥ه ىؼن تَاػ٣ به تَاػ٣ امت و  وؿػه رؼیؼی ػؿ پی وؼاؿػ 
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 ـایىؼ تکامل ؿا تىریه کىؼ.تىها ػؿ مته وٚامی ػ٩ی٨ و هىىمىؼ می  تىاوؼ ٥

 ـاماػی و٦ل همغىاوی وؼاؿػ. با هنتی ـػی و ٥  ىىامی تز

   صیهات بـ ٥ـُ مى٥٪یت، ػؿ وهایت به تىٍی٦ی ٕبیٞی و ٥ـوپایه اف چگهىوگی پیهؼایو
ـایی ورىػ  ن.ػمت می ـاپایه اف چ  یابؼ، وه تبییه وهایی و ٥

ـايتی وه .6 ـه ٥ ـ٥تهی  ن ّهـوؿتًا  وگ تىها با تىصیؼ و عؼاباوؿی تالئم کامل ػاؿػ، بلکه اٝتباؿ مٞ
ـایی وامافااؿ امت. وابنته به متا٥یقیک تىصیؼی بىػه و با الضاػ و ٕبیٞت  ا
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