
  
  
  
  
  

  از نگاه فلسفه اسالمیساز نابینای داوکینز  ساعت
   1سيد فخرالدين طباطبايي

  چكيده
جوالنگـاه  » تكامل هينظر«، هنوز هم منشأ انواعسال از انتشار كتاب  150با گذشت نزديك به 

هاي گوناگوني شكل يافته كـه فهـم    ورزي متفكران علم و دين است. اين نظريه از مؤلفه انديشه
 ،هـا  اسـت. از جملـه ايـن مؤلفـه     هاي بيهوده انجاميـده   جدالنادرست آن در بسياري از موارد به 

شناساني است كه بـا تكيـه بـر انتخـاب      ريچارد داوكينز از جمله زيست. است »يعيطب انتخاب«
مشهوري با  دانسته و كتاب» نايناب ساز ساعت«را  مؤلفهكوشد خدا را انكار كند. او اين  طبيعي مي

ساز نابينا، هيچ منافـاتي بـا خـداباوري     انست كه پذيرش ساعتاست. اما بايد د همين نام نگاشته 
ساز نابينـا در طبيعـت بـاور     ندارد؛ زيرا بسياري از فيلسوفان اسالمي نيز همانند داوكينز به ساعت

داننـد. از سـوي ديگـر،     يـن نظرگـاه را در مقابـل خـداباوري خـود نمـي      احال  اند و درعين داشته
جاي انتخاب طبيعي، صور فلسفي يا همان فواعل طبيعي  مان بهساز نابيناي فيلسوفان مسل ساعت

  .پردازد هاي طبيعي مي واره است كه در طول فاعليت خدا به تغيير و تكامل اندام
  

ساز نابينا،  ينز، انتخاب طبيعي، ساعتداوك يچاردرچارلز داروين، تكامل،  يهنظر واژگان كليدي:
  .الحاديي، غايت، غا  علتصورت فلسفي، 
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  انتخاب طبيعي دارويني
به شكلي نوين پا به عرصـه علـم    ينچارلز دارو انواع منشأنظريه تكامل كه با انتشار كتاب 

از چنان اهميتـي در تغييـر نگـرش بـه طبيعـت برخـوردار اسـت كـه برخـي آن را           ،نهاده
 .)32ص ،م2001 ير،(مـا داننـد   مـي » يتبشـر  يشهاند يخدر تار يانقالب فكر ينتر بزرگ«

 يـن، دارو( اردشم برمي» يخ طبيعيدر تارانقالب بزرگي «داروين نيز نظريه تكاملي خود را 
  .)535ص ،1380

توان دريافـت كـه انديشـمندان بسـياري پـيش از دارويـن،        هاي تاريخي مي با بررسي
، هنـر دارويـن در تبيـين تكامـل از     به همين دليلكمابيش به نظريات تكاملي باور داشتند. 

نخسـتين   او با برجسته كـردن واژه انتخـاب طبيعـي،   رو،  طريق انتخاب طبيعي است. ازاين
اصـلح  ینژادهـا مانـدن محفوظ ای یعیانتخاب طب قیانواع از طر  منشأ رامونیپكتابش را با عنوان 

يك انقالب فكري بـود   آغاز 1859در  انواع منشأانتشار كتاب « گذاري كرد. نام 1در تنازع بقا
 .)495ص ،1392(بـاربور،  » دارد  ي انديشه همچنان ادامهها حوزهير آن بر بسياري از تأثكه 

 تـرين عنصـر   ، برجستهشناسان زيستاز  يارياز نگاه بس »يعيطب انتخاب«بر همين اساس، 
قـرن   يـن به او لقب دارو ياريكه بس ـ  يرارنست ما نگاهاز اين عنصر، است.  تكامل يهنظر

ن خـود از آنهـا   ااز جمله مفاهيمي است كه دارويـن در مواجـه بـا مخالفـ     ـ  اند داده يستمب
پديد  1850شناسي نوين را براي دوران پس از  پايه و اساس فلسفه زيست«استفاده كرد و 

  .)126ص ،م2001 ير،ما» (آورد
كنـد از   يمـ  كوشـش  انـواع منشأاما انتخاب طبيعي چيست؟ داروين در فصل اول از كتاب 

شود، پرده بردارد و از آن براي فهم بهتر انتخـاب طبيعـي    يميله انسان انجام وس  بهفرايندي كه 
                                                           

1. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured 
Races in the Struggle for Life 
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بـا انتخـاب و پـرورش     يمتماد يها نسل يجانداران را ط يها گونه ديگر ،ها انسانسود ببرد. 
 يـس نام دارد (ر 1»انتخاب مصنوعي« يندفرا يناند. ا داده ييرتغ ،دارند اي يژهو فاتكه ص يافراد

هرگز جنبـه   ،انواع ييرانتخاب در تغ ييتوانا«كه  كند يم يحو تصر. ا)568ص ،1392 ،ديگرانو 
در دوره زندگي، نژاد  سرشناس دامپرورانشكي نيست كه بسياري از  و و احتمال ندارد گمان

. از ديـد  )58ص ،1380 يـن، (دارو »انـد  دادهي تغييـر  ا هطـور فزاينـد   گاو و گوسفند خود را بـه 
است كه به ايجاد تغييرات كوچك، مـداوم و   يجيتدرانتخاب طبيعي فرايندي كند و «داروين، 

هاي مطلوب موجـودات   يژگيويه حفظ و نگهداري ما«و  )522ص ،همان(» تهسودمند پرداخ
بودن  يجيهمواره بر تدر يندارو .)116ص ،همان( »شود يمبخش  يانزو امحاي تغييرات  زنده

جمله  ينچرا او اكه است  روشنبه همين دليل، . ورزيد يم يدتأك از راه انتخاب طبيعي تكامل
  :بيان كرده است انواع منشأكتاب فصل چهارم در را 

 ييـرات از تغ يـر غ يوجـود دارد كـه بـه روشـ     اي يچيـده اگر بتوان نشان داد كـه عضـو پ  
 .Darwin)ت من كامالً مردود اسـ  يهشده باشد، نظر يداپ ياديار زيبس يِكوچك و متوال

2009, p. 96).  

 است كهكند، اين  از ديگر نكاتي كه داروين در واپسين صفحات اين نوشتار اشاره مي
 ،1380 يـن، (دارو» آن ينـه عامـل انحصـار    ،استه يدگرگون يعامل اصل يعيانتخاب طب«

دهد انتخاب طبيعـي از   شناسان معاصر نيز نشان مي هاي گسترده زيست پژوهش .)531ص
، ديگـران و  يسررك: ( شوند يرا سبب م يتكامل ييراتتغ يشترينبجمله عواملي است كه 

معنـاي دخيـل    داروين، انحصاري نبودن انتخاب طبيعـي بـه   از نگاه . البته)590، ص1392
به مباحث  نهادنقدم با  »بازگويي و نتيجه«در فصل دانستن عوامل ماورايي نيست؛ زيرا او 

ي دانسـته  نـادان را برآمده از » وحدت طرح«و » نقشه خلقت«يرش اموري چون پذالهياتي، 
   :معتقد استو ) 532ص، 1380 ين،(دارو

پديـد آمـده و    هـا  گونـه ي جاري است، پيوسته آرام بهاساس عللي كه هميشه حاضر و  بر
ي دارد و نــه در ا مداخلــهمعجــزات آفــرينش  آنهــاشــوند. نــه در پيــدايش  يمــمنقــرض 
  .  )538ص ،همان( يشامدهاي ناگهانيپ شان انقراض

 يبيغ يروهاين ينباور به چن«ا پافشاري بر كاركرد انتخاب طبيعي، داروين بدرحقيقت، 
                                                           

1. Artificial Selection 
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آورد كـه   يـان سخن به م ينينو يشهو آشكار از اند پرده يب ،جاي آن بهو را صراحتاً رد كرد 
 »كـرد  يحركـت مـ   يكيو مكـان  يمياييو شـ  يزيكيف يروهايجهان منحصراً با ن ،بر طبق آن

  گويد: يمباره  باربور دراين. )129ص ،م2001 ير،ما(
سفر دريايي با كشتي بيگل و انتشار كتـاب   سال در فاصله بازگشت از 23داروين در طي 

بـه يـك دئيسـم     ،يافتـه بـود    پـرورش  آنهـا از باورهاي ديني سنتي كه بـا   1859در  منشأ
ينش خاص را نفي كـرد  و آفرغيرقطعي و حداقلي تغيير عقيده داد. وي معجزات، وحي 

  .)156ص ،1392(باربور، 

 ،ندانست. او سه سال پيش از مرگشگاه خود را ملحد  يچهين، داروين اوجود  باي ول
  است: دانسته» گو ندانم«خود را  يا نامهدر 

هرگـز يـك    ،ام داشـته ي زندگي خـود  در درازنايزهايي كه وخ افتترين  ينسهمگمن در 
طوركلي البته نه در تمام  كنم به يم. من تصور ام نبودهمعناي منكر وجود خداوند  ملحد به

تـر باشـد و ايـن امـر بـا گذشـت        يسـته بادن من توصيفي خوان» گو ندانم«مقاطع زندگي، 
  .)157ص ،هماناست ( شده يدترشدعمرم 

  ساز نابيناي داوكينز ساعت
، ژنتيـك و  يمولكـول  شناسـي  يسـت زدر » نودارويني«پس از داروين، كشفيات دانشمندانِ 

DNA ،ــهنظر ــل  ي ــن    تكام ــه اي ــز از جمل ــارد داوكين ــرد. ريچ ــويني ك ــه ن را وارد مرحل
. ايـن  نوشـت  1976در سال  ژن خودخواهكتابش را به نام  يننخست اوشناسان است.  زيست

شـده   ترجمـه  زبـان   سـيزده بـه  و  برپا كـرده  يگشتافر يشناس ستيزنو در  يموجنوشتار، 
دادن نقش ژن در تكامل موجودات، انتخاب طبيعـي   با محور قرار او كتاب، اين . دراست

محـور از نظريـه    در ارائه تبييني ژن ،بردهها  ها، يعني ژن واره هاي اندام ترين اليه به زيرينرا 
 د:سوين يمگفتار اين كتاب  يشپاو در . كوشد ميداروين 

اگـر  شـده اسـت.    شـرح داده   گريد ياست كه به زبان نيدارو هيژن خودخواه، نظر هينظر
و  داد يمـ  صيتشـخ  درنـگ  يرا بـ  يو سـازگار  يكـ ينزد نيـ ا ،بود اتيح ديدر ق نيدارو
بـاور   يمنطقـ  امـد يدرواقـع پ  دگاهيـ د نيـ . اديپسـند  يكـم بـه گمـان مـن، آن را مـ      دست
 تمركز زنده موجود بر آنكه يجا به. شود يم انيب ديجد يا است كه در چهره ينينودارو
نگـرش دگرگـون    يولـ  ،اسـت  همان هينظر. كند ينگاه م عتيژن به طب كي دياز د ،كند

  .(Dawkins, 1976, preface) شده است
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 يعيانتخاب طب ياديژن را واحد بنجاي گونه يا افراد آن گونه،  داوكينز در اين كتاب به
  گويد: شناسان در تأييد اين نظر مي يكي از زيست (Ibid, p.34). داند مي

 يتكـامل  يهـا  زمـان  يكه در ط كند يم ميرا تنظ ييها تيتنها بسامد آن هو يعيطب انتخاب
 ميرا تنظـ  يكيكوچك ژنت يو دوام از خود نشان دهند. لذا اساساً بسامد واحدها يداريپا
 تـوان  يم بيترت ني. به امينام يم »همانندساز«را  يكيكوچك ژنت يواحدها ني. اكند يم

  .)285ص ،1390 ،يدليژن را واحد انتخاب دانست (ر

معناي تفاوت اساسي در نظريه داروين نيست؛ زيرا او نظريه تكامـل   محوري داوكينز، به ژن
داوكينز را بايد يك داروينـي    رو، ازاين (Dawkins, 1976, p.12).داند  يم» كننده قانع«داروين را 

ي پرده از راز هست تواند يتنها نگرش دارويني است كه معيار دانست. از نگاه او،  پرشور و تمام
 انتخـاب داوكينز همانند ديگر طرفداران نظريـه دارويـن، بـه     (Dawkins, 1986, p.12).بردارد 

 (Dawkins, 2006, p.73). نگـرد  يمـ » قهرمان همـه اعصـار  «ي به ديد پايه اصلي نظريه و عيطب
ي امروزي و روشـن  اساس، داوكينز در تالش است كه از انتخاب طبيعي داروين نيز تبيين براين

  شمرد: ارائه دهد. او براي اين كار دو ويژگي مهم انتخاب طبيعي را برمي
  انباشتي بودنِ انتخاب طبيعي

انتخـاب  «و  1»يا مرحلـه  انتخـاب تـك  «بر تفـاوت   داوكينز براي تبيين اين ويژگي، نخست
رت ي صـو بنـد  دسـته ي فقـط يـك بـار    ا مرحلـه  در انتخاب تـك «ورزد.  يمكيد أ 2»انباشتي

يعنـي آنچـه از يـك غربـال      ؛شود يمبرعكس، در انتخاب انباشتي اين كار تكرار  ؛گيرد يم
طـور ادامـه پيـدا     و اين كار همين گذرد يمدوباره از غربال ديگري  ،آيد يمكردن به دست 

ي، هر نسل مورد ا مرحله ديگر در انتخاب تك  عبارت  به .(Dawkins, 1986, p.45) »كند يم
نقطه شروع  ،انتخاب هر نسل حاصلولي در انتخاب انباشتي،  ؛گيرد يمآزموني جديد قرار 

اي براي گام بعـدي   يهپا ،و پيشرفت كوچك و ناچيز هر نسل انتخاب براي نسل بعد است
  .(Ibid, p.49)شود  يم

  هرگز به باشد، يا مرحله كانتخاب ت اسبر اس امليتك يشرفتاگر قرار بود پاز ديد او، 
 يجنتـا  م شـود، فـراه  بـراي انتخـاب انباشـتي    رايطشـ  يبـي اما اگر بـه ترت  ؛رسد ينم يجاي
داده اسـت و مـا     مـا رخ  يارهس ياتفاق رو ينهم ،درواقع آمد. خواهد اربه ب يآور تگفش

                                                           
1. single-step selection 
2. cumulative selection 
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تش محصـوال  يدتريناز جد يم،حاصل آن نباش ينآورتر تشگف و ترين يباگر عج نخودما
 .(Ibid, p.49)ييم آ يشمار م به

آورد كه در آن يك  يمي، سخن از يك آزمايش به ميان ا مرحله او براي رد انتخاب تك
 Methinks It Is Like Aجملـه   ،كند با استفاده از صفحه كليـدهاي رايانـه   يمميمون سعي 

Weasel .رفح 28 رهميمون  ينكهاحتمال ابا در نظر گرفتن حساب احتماالت،  را بنويسد 
. ايـن  اسـت  28يسـد بنو تدرسـ ي، ا مرحلـه  صورت انتخاب تـك   باره و به يك بهرا 

 يليـون م يليـون م يليـون هـزار م  ده يبـر رو  برابر با يـك  حدوداًاحتمال نزديك به محال و 
اما اگر همان ميمون شروع به ضربه زدن به صفحه كليد  يليون خواهد بود.م يليونم يليونم

و برنامه كامپيوتري با در نظر گرفتن جمله اصلي، هر ضربه درسـت ميمـون را حفـظ     كند
گاه جمله اصلي در زمان قابل قبولي، گام به گـام شـكل خواهـد گرفـت. بـا ايـن        كند، آن
 وجـود  را بـه  يرشكسـپ  ارآث لممكن است ك ،بدهيم يفرصت كاف يمونياگر به م«حساب 

  چنين فرايندي است:ب انباشتي نيز به نظر او انتخا. (Ibid, p.46) »آورد
انتخاب  است. يانتخاب انباشت ات،يح شيدايپ ارهما درب يامروز يها حيهمه توض ديكل
 خاص كنـار  يتوالبا  ينحو به ) راادفيتص يها مساعد (جهش يدادسلسله رو يك يانباشت

 ييـاد ز يارآن نقش بس يينها دن محصولدر به وجود آم هراًظا انسكه ش دهد يهم قرار م
تـر از آن اسـت كـه حاصـل      نامحتمل بسيار چيزي انچن دنش يداكه پ يحالداشته است. در

جهـان   يشـتر از سـن كنـون   يبـار ب  ها يليونم ن آنزما ترهاگر گس تيشانس محض باشد، ح
شروع شـده باشـد و مـا     يياز جا يدخودش با ولي ،است ارك ديكل يتانتخاب انباشباشد. 
خود انتخـاب   يدايشپ بارهرا در يا مرحله تك يداد مساعدرو يكجز اينكه  يمندار يا چاره
  .(Ibid, p.139) يمم فرض كنمسلّ يانباشت

از  يكـي  دربـر بـودن انتخـاب انباشـتي،       براي فهم بهتـر ويژگـيِ تـدريجي و زمـان     داوكينز
دهد چگونه با فرض  يمنشان  نامحتمل کوه به صعودهاي كتاب  ترين فصل ياستداللين و تر مفصل
تكامل يابند. او در اين  تر سادهتوانند از چيزهاي بسيار  يمي پيچيده ها واره اندامي، حتي كاف زمان

را » نامحتمل كوه«فصل براي فهم بهتر چگونگي عملكرد تدريجي و گام به گام انتخاب انباشتي، 
از  كشد. اين كوه از يك سو، از پرتگاهي غيرقابل دسترس تشكيل شده كـه صـعود   يمبه تصوير 

 گرفتـه  قرارشيب  اي بسيار ماليم و كم يهكوهپااست؛ اما از سمت ديگر كوه،  ناممكن و محالآن 
  .(Dawkins, 1996, p.64) گرداند  يمكه صعود به قله كوه را بسيار سهل و راحت 



 
 

 
 

يز 
،پاي

سوم
ره 

شما
رم، 

چها
ال 

س
13

96
  

42 

و  دهـد  مـي در موجودات توضيح  را داوكينز بر همين اساس، فرايند ايجاد چشم يا بال
كنند اين اعضا با نظريه تكامل قابل تبيين نيسـتند؛ زيـرا    يمپردازد كه ادعا  يمبه رد كساني 
مساوي با ناكارآمـدي و حـذف آن    ،كه هرگونه نقص و كاستي در اين اعضابر اين باورند 

گيرند بايد چشم از همان ابتدا بدون طـي   يماز طبيعت خواهد بود و از اين موضوع نتيجه 
  يله طراحي هوشمند خلق شده باشد.وس بهم فرايند انباشتي و گام به گا

توانيم يكسري از  يميك نصفه چشم از هيچ بهتر است، بلكه در بين جانوران امروزي 
 نيـاي نماينـده   واقعـاً مراحل مياني را پيدا كنيم. منظور اين نيست كـه موجـودات ميـاني،    

 ,Dawkins, 1986) ي مياني هم كارآيي دارندساختارها دهند يمجانوران هستند، ولي نشان 

p.85) .دهد كه چشمِ بدون عدسي، بهتـر از   يمفقط اين را نشان  1ي مانند نوتيلوسموجود
تنها جانوراني بـا نصـفه بـال     گرايان، نه برخالف نظر آفرينش (Ibid, p.86). چشمي است بي

هيچ سوم بال دارند... . پنج درصد بينايي بهتر از  چهارم يا يك وجود دارند، بلكه برخي يك
است، پنج درصد شنوايي از نشنيدن مطلق بهتر است و پنج درصد توانايي پـرواز از هـيچ   

  .(Ibid, p.91) بهتر است
  طبيعيانتخاب  نابينا بودن

هاي انتخاب طبيعي، نابينا بودن آن اسـت. او انتخـاب طبيعـي را     ترين ويژگي از جمله مهم
كند. ايـن   گذاري مي داند و يكي از كتب خود را به همين عنوان، نام مي 2»ساز نابينا ساعت«

در كتاب معروف خود پيلي . است 4ويليام پيلي 3»ماهر [هوشمند]ساز  ساعت«نام در مقابل 
 1802ال در سـ  هكـ  عـتیطب یها دهیخداوند در پد صفاتشواهد وجود و  ای یعیطب اتیالهبا نام 

طراحي كـه   ؛طراح است برآمده از ،رح و نظم در جهانسعي كرد نشان دهد طمنتشر شد، 
  گويد: تازد و مي داوكينز به اين نتيجه مي تواند باشد. ينمجز خدا 

 يطراحـ  »مـاهر [هوشـمند]  ساز  ساعت« يكرا  دهزن هاي ينماش هك تاس ينا پيلي فرض
انتخـاب   يـق طر ل ازتكامـ  دريجيمراحل ت يكار ط ينا يماست. ما معتقد ساخته وكرده 

  .(Dawkins, 1986, p.37) صورت گرفته است يعيطب

پيلي را با اسـتداللي  ويليام اين نظريه تكامل داروين بود كه برهان نظم  ،به نظر داوكينز
                                                           

1. Nautilis 
2. Blind Watchmaker 
3. Master watchmaker 
4. William Paley 
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 وجـود  بـا  نـایسـاز ناب ساعتاو در كتـاب  . (Ibid, p.79)ضربه فني و نابود كرد  ،هوشمندانه
به نيكي ياد كرده، مـدعي اسـت پيلـي در توصـيف خـود از       یعـیطب اتیالهاز كتاب  نكهيا

دچار اشتباهي بزرگ شـده اسـت. بـه نظـر او      ،هاي موجود در طبيعت يچيدگيپچگونگي 
 همچـون طبيعي مثل چشم انسان، به يك سـاخته بشـري    ياس شيءقاشتباه پيلي،  نخستين

زنـده نيـز   شـود بـراي چشـم و موجـودات      يمب سبتلسكوپ و ساعت است. اين اشتباه 
  بينا و آگاه فرض كنيم. ي»ساز ساعت« ،ي بشريها ساخته همانند دست

به كار گرفته  يخاص شكل هرچند به ؛اند يعتطب ورِك يروهاين بيعت،ساز ط ساعت اتنه
 فكش يندارو از سويروند خودكار كه  ين. ايناستو ناب ناآگاه انتخاب طبيعي.  ..اند. شده
 يردر سـ  يهـدف  دانـيم،  يمـ  يـات دار ح و شكل هدف يدايشپتوجيه  ما آن را نونو اك دش

داشته باشـد.   يندهآ يبرا ييها هنقشكه با آن  يرتيو نه چشم بص يري داردس هندارد. اصالً ن
 يسـاز  او سـاعت  يم،بدان يعتساز طب دارد. اگر او را ساعت ينايينه ب كند و يم ينيب يشنه پ
  .(Ibid, p.4-5) يناستناب

خواهـد بـود    2»هـدف «و  1»طـرح «نـه خبـري از    هوشـمند، ديگـر  سـاز   با رد سـاعت 
(Dawkins, 1996, p.133)  دارد »دست رهيچ يا سازنده«و نه ساختار موجودات زنده، نشاني از.  

ـ  ونچـ  ؛يناسـت ناب .يناستنابي ساز مانند ساعت يعيانتخاب طب بينـد،   يرو را نمـ يشِ پ
 طبيعـي انتخـاب   دستاورد ين،با وجود ا. كند يرا دنبال نم يو هدف سنجد يكار را نم نتيجه
 يـن هـدف ا  اسـت. ساخته  يقبل هآن را با نقش دست چيره يا سازنده گويا است كه يطور
 بـه خواننـده اسـت    طـرح  بنـده يظـاهر فر نشان دادن  تناقض و ينقابل قبول ا رفع ،كتاب

(Dawkins, 1986, p.21).  
طـراح   ،ت و به دنبـال آن يي فرض طرح و غاروشن بهداوكينز با برشمردن اين ويژگي، 

تكامـل  بـا   نظريـه طـراح هدفمنـد   و با قابـل جمـع ندانسـتن     نهد ي ميهدفمند را به كنار
 كند: دليلي براي الحاد خود دست و پا مي دارويني،

كـامالً   هـاي  يژگـي و ي،تكامـل تـدريج   ييعنـ  ،آن نيگزيجـا تنها  و ييغا يطراح يهفرض
 اي يههـيچ فرضـ   ،. غيـر از تكامـل  نـد ناپذير يد. اين دو فرضـيه، تقريبـاً آشـت   ندار يخاص
 نمايـد  يرا تبيين كند كه ايجادشان بدون تكامل، ناممكن مـ  ييها وجود باشنده تواند ينم

(Dawkins, 2006, p.61).  
                                                           

1. Design 
2. purpose 
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. او بر همـين  ابراز داشتديويد هيوم همان ديدگاهي است كه   شده اين سخن، امروزي
جـاي آنكـه وجـود     چرا به :گفت يم راحتص بهو  تاخت مي» برهان طرح و نظم«به  اساس
قـرار دارد يـا    نظم، درون جهـان  مبدأ«با اين حكم كه  ،يمم فرض كنرا مسلّ يدگارآفر يك

 بـريم؟  ينمـ بحث را بـه پايـان   » وجود داشته باشد كور يِاتيح يروينشايد نيروي مولد يا 
  ).126، ص1392(باربور، 
  ساز نابينا ساعتي فلسفي و الهياتي نظريه امدهايپبرخي از 

در اسـاس   پيامدهاي ديگري در فلسـفه و الهيـات دارد. او بـراين   » ساز نابينا ساعت«نظريه 
بـه اظهارنظرهـاي   و  شـود  مـي شناسـي خـارج    خود، از حوزه زيست هاي باجاي كت يجا

  :پردازيم مي هاآن  ينتر مهم ازپردازد، كه در ادامه به بخشي  الهياتي ـ فلسفي مي

  گرايي نشيآفردر مقابل  ناساز نابي ساعت
يستان حيـات و  چين فرجام راهكارين و راستانديشه داوكينز، انتخاب طبيعي، كليد  دستگاهدر 

يم و اگر بخواهيم از ا گرفته شكلما با انتخاب طبيعي «او  باوربه آن است. به  وابستهفرايندهاي 
. )Dawkins, 1976, preface( »يـم، بايـد انتخـاب طبيعـي را درك كنـيم     سر درآوري خود هست

انتخـاب  «دانـد و   داوكينز دو راه مرسومِ تصادف و آفرينش را براي تبيين حيات مناسـب نمـي  
ي باشكوه نيگزيجا و نيراست يبيرق، راهكاركند. از نگاه او اين  يمحل تلقي  را يگانه راه» طبيعي

 جاي دو راه ديگر است. و كارآمد به

اسـت.   يبهتـر، انتخـاب طبيعـ    جـايگزين  ؛تصـادف نيسـت   جـايگزين  آفرينش، تنها 
 كشـد  يرا پيش م يچالش ،چراكه خود آفرينش ؛نيست جايگزين اصالً درحقيقت، آفرينش
آفريده اسـت؟   يكند: خود آفريدگار را چه كس كوشد حل ياست كه م يكه دشوارتر از آن

خـود   يزيـرا يكـ   ؛ي نيسـتند اسـتبعاد احتمـاالت   يستانچاره چ يك يچتصادف و آفرينش، ه
 ,Dawkins) اسـت  يانتخـاب طبيعـ   ي،دور زدن مسئله. چاره واقعـ  يمسئله است و ديگر

2006, p.121).  
بـودن ايـن فراينـد    » انباشـتي «را در تـدريجي و   راهكـار يي كارآمدي اين چراداوكينز 

شكسته و محال بـودن   تر كوچك يشود موضوع به اجزا يمداند. انباشتي بودن موجب  يم
  شود. زدودهآن 

آفرينش و تصـادف از آغـاز    و حل مناسب مسئله استبعاد است راه ،يچرا انتخاب طبيع
اسـت كـه    يانباشـت  يينـد افر ،ياين است كـه انتخـاب طبيعـ    پاسخ ؟مانند يدر گل م يپا
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 يهـا انـدك   . هريـك از ايـن تكـه   شـكند  يتر فرومـ  كوچك يها استبعاد را به پاره يدشوار
ـ  نامحتمل ـ    ياند، ول ـ  يرخـدادها  ياسـتبعاد ندارنـد. وقت ي كـه هركـدام انـدك    شـماري  يب

بسـيار بسـيار مسـتبعد     ،انباشـته شـوند، حاصـل ايـن انباشـت      يرهدر يك زنج ،اند يناشدن
بـار   و ماللـت  يتبيـين آن نيسـت. برهـان تكـرار     ييارا را كه ديگر تصادف چنان ؛شود يم

  .(Ibid, p.121) ت استاين انباش يتنها متوجه دستاورد نهاي ،گرايان ينشآفر

  دين منشأتبيين ساز نابينا و  ساعت
سـت. بـا وجـود    ا بودهآن از مباحثي است كه بسيار مورد توجه مخالفان دين  منشأدين و 

هـاي غيرآسـماني    يينتب، ارائه ها ديدگاههاي مختلف منتقدان دين، نقطه اشتراك اين  يدگاهد
 (Ibid, p.163) كار اسـت  افراط امري مسرفانه وو مادي از دين است. از نگاه داوكينز، دين 

 بنا شده» و غيرسازنده زا، ضدواقعيت تراش، خصومت بر، هزينه شور دينيِ زمان«يه پا بر كه
جملـه   خـود را از  خـدا پندارداوكينز در فصلي از كتاب بحث برانگيز  .(Ibid, p.166) است 

 يمغـز  ينـدها يفرا يكجـرو  حاصـل دانـد كـه ديـن را     شناساني مـي  ينده زيستفزاشمار 
 .(Ibid, p.170) اند هپنداشت

هماننـد فرويـد بـه دوران كـودكي      ،كند براي توضيح بهتر اين فرايند يمداوكينز سعي 
آمـوزد كـه بـه     يمـ ، از دوران كودكي خـود  يشانسان براي بقاي خو ،نقب بزند. از ديد او

 ،گذراندن وقايع مختلـف خود متكي باشد؛ زيرا كودك با از سر از ي پيش ها نسلتجارب 
، موجبات راحتـي و  از ايشانشنوي  و حرف آموزد كه سرسپردگي به دستورات والدين يم

 (Ibid, p.174)د سـاز  يمبراي او فراهم  يعيطب انتخابمزيتي در  ،آسايش او را فراهم كرده
 ،بخشد. به همين دليل او را در محيط رجحان مي يو اين همان مزيتي است كه احتمال بقا

  كند. يمحتي اگر با لحني جدي و تهديدآميز باشد، اعتماد  ،به سخنان والدين و پيران قبيله

  گوني دين و گونه گر كثرتيينتبنابينا ساز  ساعت
 گـوني ديـن نقـش دارد. بـه بـاور او،      از ديد داوكينز، انتخاب طبيعي حتي در تبيـين گونـه  

و اوامر والدين و سران  استحاكم ي خاصي ها فرهنگ ،ازآنجاكه در هر منطقه جغرافيايي
اديان متعدد و باورهاي مختلفـي در   ،ها سامان يافته است قبيله و دين با نگاه به آن فرهنگ

همچنـين بايـد    نـد. ا مشترك» واقعيت نداشتن«جهان شكل يافته است كه همگي در ريشه 
يعني با  طور محلي تكامل يابند؛ به ،انتظار داشته باشيم كه خرافات و ديگر باورهاي كاذب

انتخـاب داروينـي    بر اسـاس تواند تصادفي يا  تغيير كنند. اين تغيير باورها مي ها نسلگذر 



 
 

 
 

يز 
،پاي

سوم
ره 

شما
رم، 

چها
ال 

س
13

96
  

46 

 نياييي كه ها زباندرست مانند  ؛واگرا شوند ،ريشه ، باورهاي همها نسليعني با گذر  ؛باشد
 شوند ز هم دورتر و دورتر ميجغرافيايي، ا فاصلهتدريج با گذر زمان و  و به مشتركي دارند
(Ibid, p.177).  

  ساز نابينا سبب ايجاد خدا ساعت
ي است كه او حتـي وجـود   ا اندازه بهشناس  كارآمدي فرايند انتخاب طبيعي نزد اين زيست

  :داند يميننده جهان را محصول اين فرايند آفراحتمالي 
مـا   انـدرون يدگار بر آفربتوان گفت آن  باقدرتو  يدگاري باشدآفراگر براي جهان ما  

خـود او   ـ  كـنم  لحظه هم باور نمـي   كه من يكـ دهد   يم سزابخشد و  علم كامل دارد، مي
يند انباشتي باشـد. شـايد محصـول روايـت ديگـري از      اي از فرا گونهبايد محصول نهايي 

  .(Ibid, p.156) يگر باشدد يجهانداروينيسم در 

بيان كرده اسـت. داوكينـز بـر ايـن بـاور       او در جاي ديگري اين سخن را با جزئياتش
ـ در درجـه اول، خـود او   «حتي اگر خداوندي وجود داشته باشد، بايد  است كه نهايـت   يب

بدون فرض چنين موجودي، هـيچ موجـود    يراز؛  (Dawkins, 1986, p.316) »پيچيده باشد
 ورتصـ   بـه چه آنـي و چـه    ،هاي هماهنگ جهان را يچيدگيپتوانايي تنظيم همه «ديگري 
شناسانه  ي ديگر، در نگاه زيستاز سو (Ibid, p.316).نخواهد داشت  »شونده يتهداتكامل 
است. بـا   از طريق انتخاب طبيعي يامد يك تكامل تدريجيپاي  هر موجود پيچيده ،داوكينز

يـك فراينـد    برآمده ازرسيم كه خدا هم بايد  ، به اين نتيجه ميباالدر نظر گرفتن دو اصل 
  تكامل دارويني باشد.

توانـد   داشـته باشـد، فقـط مـي     آفريننـدگي  بـراي  كافي پيچيدگي اي كه آفريننده هوش هر
 آفريننده در جهـان تكامـل   يها هوش چون .باشد يجيتدريوستة تكامل پفرايند  محصول يك

 مسـئول طراحـي  توانند  و لذا نمي وجودشان مقدم بر وجود خود جهان نيست اند، ناگزير يافته

  .(Dawkins, 2006, p.31) مرگبار است؛ پنداري پندار جهان قلمداد شوند. به اين معنا، خدا يك

  از نگاه فلسفه اسالمي ينزداوك ساز نابيناي ديدگاه ساعت يبررسنقد و 
  ساز نابيناست؟ آيا انتخاب طبيعي، ساعت

برد، در وجـود و هسـتي آن    مي  هبا وجود اينكه داوكينز از انتخاب طبيعي براي انكار خدا بهر
كننـد   شكلي تبيين مي شناساني همچون او، انتخاب طبيعي را به ترديدهايي وجود دارد. زيست



 

 
 

47

عت
سا

مي
سال

فه ا
فلس

گاه 
از ن

نز 
وكي

ي دا
بينا
ز نا

سا
 

 

زند، اما دقت در سـازوكارهاي   ها مي واره گر دست به تكامل اندام كه گويي موجودي گزينش
ساز  جاي ساعت بهدهد چنين برداشتي درست نيست؛ زيرا در طبيعت،  فرايند تكامل نشان مي

ماننـد و بازنـدگان    اي وجود دارد كـه در آن، برنـدگان بـاقي مـي     نابيناي داوكينز، تنها مسابقه
اسـت. بـه همـين     روند. اين امر در نوشتار داروين نيز كمابيش درج شـده   مرور از بين مي به

 سـازوكار بـراي ايـن    تر مناسبتر و  يستهبااصطالحي  1»بقاي اصلح«يد داروين نيز از ددليل، 
انتخـاب   .)95ص ،1380 يـن، (دارويشـنهاد شـده اسـت    پاست كه از طرف هربرت اسپنسر 

را  2»تنازع بقـا «نام  يناست كه دارو ياملوعمجموعه  ندايبردرحقيقت  يعي يا بقاي اصلح،طب
شناسـان معاصـر نيـز     يكـي از زيسـت   گـر.  ؛ نه يك عامل گـزينش كرده است يارآن اخت يبرا

  گويد: ه ميبار دراين
آنچه داروين تحت عنوان انتخاب طبيعي ناميده اسـت، درواقـع يـك فراينـد نابودسـازي      

بقـاي  «است... . زماني كه هربرت اسپنسر اعالم داشـت انتخـاب طبيعـي چيـزي بـه جـز       
حق با او بـود. انتخـاب طبيعـي، يـك فراگـرد نابودسـازي اسـت و         كامالًنيست، » اصلح

داروين در اثر بعدي خود، اين استعاره را از اسپنسـر اقتبـاس و وارد نوشـتار خـود كـرد      
  ).191ص ،م2001(ماير، 

اند؛ زيرا از ديد  اساس، برخي فيلسوفان، نام ديگري براي انتخاب طبيعي پيشنهاد كرده ينبرا
زند  سازد كه دست به انتخاب مي اب طبيعي تصور فاعلي را به ذهن متبادر ميعنوان انتخ«اينان 

در حضور طبيعت مادر كه جايگزيني براي خداوند اسـت، بهتـرين فرزنـد را بـراي      احتماالًو 
 شيپـاال « تـر از ايـن تصـورات اسـت. شـايد      گزيند؛ اما روند انتخاب بسيار منفعـل  خود برمي

پااليد و مـانع   كند، بلكه مي ب طبيعي باشد. طبيعت انتخاب نميعنوان بهتري از انتخا »يطيمح
  .)41ص، 1392 (روزنبرگ،» شود ها مي تداوم و بقاي ناسازگاري
گفتنـد   بود. اينـان مـي    به ذهن برخي رسيده چنين اشكاالتي ظاهرًادر زمان داروين نيز 

بنا به توضيح داروين، انتخاب طبيعي همانند خدا امـري ناديـدني اسـت. دارويـن نيـز در      
كنـد و بـر ناديـدني بـودن آن صـحه       پاسخ، انتخاب طبيعي را با جاذبه زمين مقايسـه مـي  

نـه خـود انتخـاب     ـانتخاب طبيعي   امديپحال، بر اين باور است كه  گذارد؛ ولي درعين مي
  طبيعي ـ امري محسوس است:

                                                           
1. Survival of The Fittest 
2. Struggle For Existence 
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امـا   كـنم؛  يممانند نوعي نيروي فعال همچون الوهيت ياد همن از انتخاب طبيعي  اند گفته
ايـرادي   ،شـود  يمـ نيـروي جاذبـه زمـين تنظـيم      بـا حركـات سـيارات    به اين حقيقت كه

و  مجـازي اسـت و بـراي رسـانيدن مطلـب      بـاال گيرند. معناي هريك از اصـطالحات   ينم
از شخصـيت  اجتنـاب  در ايـن اصـطالح    ،حال يندرع گريزي نيست. آنهاتلخيص كالم از 

ي از كـنش و  ا مجموعـه دادن به طبيعت بسيار مشكل است. برداشت من از واژه طبيعـت،  
شود كه براي مـا قابـل    يمهايي  يدهپدقوانين طبيعي است كه منجر به  برآمده از واكنشِ

  .)117ص ،1380 ن،ي(دارو مشاهده است

  ساز واقعي طبيعت است؟ ه چيزي ساعتچ
دارنـد، امـا    ساز نابيناي داوكينـز، ترديـد روا مـي    با وجود اينكه فيلسوفان در وجود ساعت

ساز  دانند. از نگاه فيلسوفان، ساعت گيري طبيعت الزم مي ساز ديگري را براي شكل ساعت
   چيست؟ هاي فلسفي موجودات است. اما صورت فلسفي واقعي طبيعت، صورت

موجـودات زنـده را اشـيايي چندبخشـي و پيچيـده       ،فالسفه اسالمي هماننـد داوكينـز  
 هـا  ژناز  فشـرده  درهـم را تنها انبوهي  ها واره اندامفيلسوفان، ؛ اما با اين تفاوت كه دانند يم

تواند به پيدايش موجودي  ينم ها ژنكه تنها كنار هم قرار گرفتن  باورنددانند و بر اين  نمي
در نظر گرفت كه يكپـارچگي   آنهابايد جزء نوپديدي را در تركيب  ،بنابراين .بينجامد تازه

 را . فيلسـوفان ايـن جـزء نوپديـد    تضـمين كنـد  يك موجـود زنـده    عنوان بهرا  ها ژنتمام 
 موجـود هر  يند. بدين ترتيب،گو مي» ماده«آن تحت لواي نام نهادند و به اجزاي » صورت«

و فيلسـوفان، از مـاده    اهيا هر سـلول يـا ژنـي، در نگـ    ي مثل مغز و قلب ا زندهيا هر اندام 
به دليل گوناگوني موجودات زنـده در طبيعـت، مـا بـا     ؛ وانگهي، است  شكل يافته صورت
ني، حيـواني و  عنصـري، نبـاتي، معـد    هاي صورت ، همچوني متنوعي در جهانها صورت

  رو هستيم. انساني روبه
همان تغيير و  كه اصطالح فلسفيِ ـول مربوط به حركت  فالسفه در فص افزون بر اين،
موجـودات زنـده در   هـاي   يدگرگـون كنند كه تمام  يميد تأكبر اين نكته  ـ  دگرگوني است

هـر  » صـورت «به همين دليـل، فالسـفه بـراي     است.آنه، برآمده از صورت فرگشتيجهان 
 ياتشخصوصو تمام حركات و سكنات و  اند ليقا يقيحق تيفاعل، نوعي از عليت و ءشي
رو، در فلسـفه بـه    ). ازايـن 322ص ،1380 يـت، عبوددانند ( ميهمين صورت  برآمده ازرا 

، عليـت  ييرات شيءتغتمام  براي؛ زيرا از يك سو شود مي نيز گفته » فاعل طبيعي« ،صورت
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بـاره   رايـن يكي از انديشـمندان د مادي و طبيعي است. سراسر و از سوي ديگر امري رد دا
  گويد: مي

هـر   فاعل طبيعيِ ،ايشان از ديدكنند كه هر فاعل طبيعي جسماني است.  يمفالسفه اثبات 
جسمي در درون خود آن جسم است. فاعل طبيعي هـر الكترونـي در خـود آن الكتـرون     

  ).321ص همان،يعي هر درختي در خود آن درخت است (است. فاعل طب

تـرين ركـن يـك موجـود زنـده اسـت.        ، اساسـي به دليل اين كاركرد، صورت فلسفي
، مرزبـان  بن(بهمنيار» شود يم گفتهطبيعت  ،[فلسفي] صورت  به ،در برخي مواضع«رو  ازاين
نسـبت  [طبيعـت]   آنتغييرات موجودات به و ) 322ص ،1380 يت،عبود؛ 339ص ،1375
  كند: يم بياني روشن به باره ينامالصدرا در). 183ص ،ق1417(طباطبايي،  شود يمداده 

به شكلي يكسـان و بـدون اراده   كه افعال و دگرگوني موجود از آن  است يا قوهطبيعت 
  .)249ص ،5ج ،ق1410 ،صدرالدين شيرازي(گيرد  يمسرچشمه 

بـه   جهان طبيعت،در ، تمام تغييرات فرگشتي را ينكه فالسفه نيز همانند داوكينزانتيجه 
سـاز   اوت كه عامل مادي داوكينـز، سـاعت  با اين تف ؛دهند يمعاملي مادي و طبيعي نسبت 

دهد، ولي از نگـاه فيلسـوفان،    ها فرمان مي و نابينايي است كه از بيرون به ارگانيسم موهوم
، 1377 ي،مطهـر ( »عـت اسـت  ي، طبيعـ يات طبكمنشأ تمام حر«ساز واقعي جهان و  ساعت

  است.   )؛ طبيعتي كه در درون هر ارگانيسمي واقعاً وجود دارد و قابل اثبات900، ص13ج
  هدف است؟ ساز طبيعت، كور و بي آيا ساعت

داند؛ اما اين سخن در تـرازوي   هدف مي سازي كور و بي داوكينز، انتخاب طبيعي را ساعت
خـاب  هاي خـود، سـخني از انت   حكمت اسالمي چه وزني دارد؟ گرچه فيلسوفان در كتاب

داري  الي اين كتب، درباره شـعورمندي و هـدف   اند، در البه طبيعي داروين به ميان نياورده
دهـد   ها نشـان مـي   اند. بررسي اين كتاب فواعل طبيعي و موجودات مادي به بحث پرداخته

داننـد و گروهـي ديگـر هماننـد      ساز واقعي طبيعت را بينا و شعورمند مـي  گروهي، ساعت
  پردازيم. اند. در زير به تبيين اين دو ديدگاه مي ي او حكم كردهداوكينز به نابيناي

  است دار ديدگاه اول: طبيعت به دليل شعورمندي، بينا و هدف
در  باشـندگان  همـه يزاني از شعور و آگـاهي بـراي   ماثبات به ، گروهي از فالسفه اسالمي

از جمله انتخاب  بيعي،هدفي و نابينايي فرايندهاي ط بي  . با چنين كاري،پردازند ميطبيعت 
ـ نفسان و يعقالن جواهرافزون بر  ـ  اجسام مدعي است همه يناس ابنشود.  طبيعي رد مي  ي 
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داراي كمالي مخصوص به خود و همچنين عشق و شـوقي ارادي و طبيعـي بـه آن كمـال     
مستقل بـه رشـته تحريـر درآورده اسـت      صورت  بهي را ا رساله ه همين علت،هستند. او ب

  ).393 -397ص ،ق1400 ينا،س رك: ابن(
ي كني، خـواهي يافـت كـه هـر شـيئي از اشـياي       درنگي افكنده و نگركه به طبيعت  يهنگام

ي و طبيعـي و در  ارادجسماني، كمالي مخصوص به خود داشته و در رسـيدن بـه آن، عشـقي    
  ).142ص  ،1375 ،همو( زمان دور افتادن از آن، شوقي ارادي و طبيعي بدان دارند 

ي از شعور و آگاهي را براي تمام موجـودات  ا درجهينا س ابندهد  يماين عبارت نشان 
 است. داستان ينا همس ابنباره با  يندرانيز يرالدين طوسي نص  خواجهل بوده است. يمادي قا

نصـيرالدين  كنـد (  را براي طبيعت اثبات مي» ينحو شعور و آگاه يك«او نيز در استداللي 
  ).17ص، 3ج ،1375 ي،طوس

ه يندركروان مدرسه اسـ يان و پياز نوافالطون يگروه«يي از آن در ها رگهاين ديدگاه كه 
خـورد، در فلسـفه    يمـ نيز به چشم  )121ص ،2ج ،1379، مصباح يزدي( »مشربان و عارف

» خـود [و علـم بـه]   وجـدان  «كه شعور را به  وي ادامه يافت. اتر پررنگمالصدرا به شكل 
منكـران شـعور   بـه   پاسـخ در ) 447ص ،3ج ،ق1410 ،شـيرازي  صـدرالدين ( كند يممعنا 

  :)284-282ص ،2ج ،همان( دريگ مي  سه رهيافت را پي  ،موجودات طبيعي
كند كه هيچ راه و استداللي براي نفي تمامي  يمين پاسخ يادآوري ولاو در ا: 1رهيافت 

انكـار شـعور موجـودات،     دليـل درجات شعور از موجودات مادي وجود ندارد؛ به همين 
  .خالف عقل است

 ،كوشد با تمركز بر ميل و مقتضاي ذاتي اشـيا  يممالصدرا در رهيافت دوم : 2رهيافت 
ل شد. مقدمات ايـن رهيافـت بـه    يقا آنهاي از شعور را براي ا درجهتوان  يمنشان دهد كه 

  شكل زير است:
 هرچنـد  ــ  يبـه هـدف   يدنمند و رسـ  جهت ييريهر موجود، تغ يذات ياقتضا: 1مقدمه
  شود. يصادر م يكار خاص يعتي،از هر طب ديگر، عبارت به است. ناآگاهانه ـ
 يـد با يسـت، اكنون در دسترس موجود ن آن هدف هم يِازآنجاكه وجود خارج :2مقدمه
صـورت، چگونـه    ينايردرغ  ؛آن هدف نزد موجود در حال حركت بوده باشد يوجود علم
  .گرفته است  هدف خاص شكل يسو  حركت به
  .مستلزم دارا بودن شعور است يوجود علم :3مقدمه
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  .شود يهمه موجودات اثبات م يبرا يفهرچند ضع از شعورِ يا درجه ين،ن: بنابرا
اساس  صدرايي است. بر» وحدت وجود«از اصل  يريگ بهرهپاسخ سوم با : 3رهيافت 

قل پـر كـرده و بقيـه    بازگويي مالصدرا از اين اصل، جهان هستي را تنها يك وجـود مسـت  
از جمله موجودات مادي در طبيعت، شئونات آن وجـود مطلـق و موجـودات      موجودات،

از مثـال   ،مستقل هستند. مالصدرا و پيروان فلسفه او براي درك بهتـر ايـن اصـل   نارابط و 
. آشكار است كه مـوج چيـزي جـز    جويند يمياري » خورشيد و پرتو آن«يا » موج و دريا«

اساس،  شده از آفتاب نيست. براين يا پرتو خورشيد چيزي جز نوري پرتاب جنبشي از دريا
كـه در   نيـز  به ديگـر موجـودات هسـتي     هر صفتي كه وجود مطلق داشته باشد، به نحوي

با اثبات حيـات، علـم و قـدرت بـراي      ،قابل اطالق است. بنابراين  زير ِچتر آن قرار دارند،
جودات مادي نيـز ريـزش خواهـد كـرد. چهـره      از آن صفات به مو يا رگهموجود مطلق، 

  زير است: صورت  بهاستداللي اين پاسخ 
  .است مند ياتخداوند ح :1مقدمه
  .برابر با علم و قدرت و اراده است مندي ياتح :2مقدمه
  .وجود مطلق (خداوند) هستند (اصل وحدت وجود) يموجودات ظهور و تجل :3مقدمه

 مندند. ور و علم و قدرت و اراده بهرهشع يا : تمام موجودات زنده از درجهن

ديدگاه دوم: طبيعت نابيناست؛ اما موجودي بينا و شعورمند در نظام طولي بـه تـدبيرش   
  پردازد مي

سينا و مالصدرا ابراز  اي چون ابن شعورمندي موجودات، گرچه از سوي فيلسوفان برجسته
ه يـا بـه توجيـه و تأويـل آن     است، بسياري ديگر از فيلسوفان، اين ديدگاه را رد كرد شده 

خطابي اين منظرگاه را  سيناست، ابنمفسران كتب كه از جمله  ين رازيفخرالداند.  پرداخته
). همچنـين برخـي در تفسـير ايـن     588ص، 2ج ،1382 ،يراز فخـر (  داند ميو شعرگونه 

داشـتن علـم   معنـاي   ايـن فيلسـوف، بـه   شعورمندي نزد  ديدگاه مالصدرا بر اين باورند كه
 آنهـا ي از شعور، عالم و قاصد بودن ا درجهاثبات  ،رو ينازانيست؛   آگاهانه و قصد و رويه

). اين سخن بدين معناست كـه  279-280ص، 2ج ،1387 ي،آمل يجواد( را به دنبال ندارد
يـابي همچـون    اي شـعور دارد، در هـدف   ساز طبيعت، گرچه درجه فواعل طبيعي يا ساعت

 زمند ياري ديگران است.نابينايان، نيا

ينا گرفتـه تـا فالسـفه معاصـر     سـ  ابـن از   فالسـفه،  ميانيي كه ها پاسخرو، يكي از  ينازا
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از نگـاه اينـان   اسـت.  » فاعل تسخيري«با استفاده از مفهوم بسياري يافته، پاسخي  هواداران
» هســتند ير اراده الهــي، تحــت تســخيمــادچــه مجــرّد ، چــه جهــان يهــا همــه فاعــل«

فالسفه با بازگويي اين پاسخ در پـي آن هسـتند كـه    ). 121ص ،2ج ،1379، يزدي (مصباح
هـدفي   بـه بـي   تـوان  ينمـ ، بـاز هـم   ساز طبيعـت نابينـا باشـد    ساعتنشان دهند حتي اگر 

پرداخت؛ زيرا گرچه خـود ايـن    آنهاغايي   رد علتبه طوركلي  بهها حكم كرد و  دگرگوني
در  ،هستند بهره يبغايي   علتهدف و از داشتن و  نابيناموجودات به دليل نداشتن شعور، 

موجـودات مـادي،   رو،  يـن ازاشعور و آگاهي وجود داشته و  ،آنها يها فاعل زنجيره طوليِ
  مندي طبيعت كافي است. زه براي هدفد و همين اندادارنغايي   علت

او در  خـورد.  يلسوفاني است كه اين پاسخ در كتب او به چشـم مـي  از جمله فينا س ابن
لهين به شـرح آن پرداختـه، مـدعي    أصدرالمت كه چنان  )283ص ،ق1405 ينا،س (ابن عبارتي

در چون آن است كه بگوييم  ،موجودات طبيعي غاييِ  است يكي از توجيهات درباره علت
 در فاعلهم  ،يعيطب يها فاعل ت فعلِيصورت و غاتفكر و انديشه وجود ندارد،  ،طبيعت
 وجـود دارد و ضـعيف   يريصـورت تسـخ    بهقوي و هم در طبيعت به شكلي اآنها طولي 

 يفاعل باالتر گويد يمخ يش«يگر د  عبارت  به). 258 و 244ص تا، ، بيصدرالدين شيرازي(
ـ ن گيت رشد ايغا و مثالً شود يمده ينام عقل فعاله كهست  اه در آن عقـل فعـال وجـود    ي

  ).352ص ،7ج ،1377(مطهري، » اه استير در خود گيطورتسخ به ودارد 
اسـت. از نگـاه    هاي خود، ايـن رويـه را برگزيـده     پاسخاز ديگر يكي مالصدرا نيز در 

شـود   يمـ تقسـيم  » غيرتسـخيري [اصـيل]  «و » تسـخيري « اقسـام  بـه صدرالمتألهين، فاعل 
ت آن در طول يه فاعلكاست  يفاعل ،فاعل تسخيري). 249ص تا، ، بيصدرالدين شيرازي(

ت فاعـل  يبـه هـدا  و ) 99ص ،2ج ،1379، يـزدي  (مصـباح  اسـت  يت فاعـل بـاالتر  يفاعل
رو،  ينازا). 87ص ،4-1ج ،1389(جوادي آملي،  ندك يخود عمل م تنيط بر طبق ،يخارج

فاعلي است كه هم خودش و هم فعلش، فعل فاعـل  : «اند گفتهبرخي در تعريف اين فاعل 
ولي فاعـل غيرتسـخيري، در انجـام فعلـش     )؛ 173ص ،ق1417(طباطبايي، » ديگري است

خواهد نشان دهد فواعل طبيعي كه  با اين مفاهيم ميمسخّر فاعل ديگري نيست. مالصدرا 
آينـد،   شـمار مـي   سازِ واقعي جهان طبيعت هستند، گرچه در نگاه اول كور و نابينا به ساعت

از افعال الهي را  يكي رو، اين فيلسوف در تسخير و راهبري فاعل طولي خود هستند. ازاين
  ).76ص ،1363، صدرالدين شيرازي( تسخير موجودات مادي برشمرده است
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اين پاسـخ را برگزيدنـد. عالمـه    نيز يلسوفان ديگري فاين دو انديشمند بزرگ،  پس از
 ردشـعور و انديشـه نـدا    ،بر اين باور است كـه طبيعـت   است. او نيزآنهالهيجي از جمله 

جبلّـي در آن   صـورت   بـه  گـوني دگرحركـت و   تنها غايـت و  )223ص ،1383 ،يجياله(
ي هـا  علـت غايي و ادراك صورت ذهني آن را بايـد در    رو، علت ينازاسرشته شده است. 

هـاي   فياض الهيجي در يكـي از نوشـته  ). 245ص ،1ج ،تا يب ،همو(طولي طبيعت جست 
  د:سوين باره مي خود، دراين

ب يـ نـد، عج يموجودات و مؤثرات مستند به اوه همه كم يم علكيبا قول به وجود صانع ح
مـه متقنـه از او   كه صـدور افعـال مح  كـ عـت را،  يمـر طب  يتيو خاصـ  يتقـو  يست اعطاين
 يافكـ مـت، در مبـدأ اول   كن گردد و وجود علـم و ح كت مميواسطه آن قوت و خاص به

  ).157ص ،1383 ،همو( ستيط الزم نياست و تحقّق آن در هر مرتبه از مراتب وسا

(طباطبــايي، و عالمــه طباطبــايي ) 410ص ،2ج ،1369(ســبزواري، حكــيم ســبزواري 
اند. از منظر سـبزواري   يرفتهپذدر طبيعت  را نيز تسخيري بودن فاعليت) 173ص ،ق1417

و  يدر تحـت راهبـر   ،ننـد ك يار مـ كـ عت خود يمطابق با طب كه يهنگام ،يعيطب يها فاعل«
ـ ن ناميها و زمـ  ه آسمانكعت، مالئيه در زبان شركهستند  يت مدبرانيهدا  »شـوند  يده مـ ي

  .)87ص ،4-1ج ،1389(جوادي آملي، 
  ساز نابينا تبييني كافي از جهان طبيعت است؟ نظريه ساعت ايآ

ي دارد و بر اساس آن، بـه انكـار خداونـد    پافشارنظام طبيعت  بودن خودبسنده ربداوكينز 
از پديده مادي  يطوالن يتوالاساس، داوكينز علت هر پديده طبيعي را تنها  ينبرا پردازد. مي

انتخـاب طبيعـي   او علـت ايـن تـوالي را    معتقـد نيسـت.    فراماديو به علت  داند ميديگر 
  »براي مراحل تكامل است يا و بسنده يكاف توضيح ،انتخاب طبيعي«دانسته، معتقد است: 

 .(Dawkins, 1986, p. 37-38) داند: يم نظريه تكاملديدگاه را مرهون  اين او  
نمونه بال سـنجاقك يـا چشـم     يحدس بزند كه برا توانست يم ياز داروين، چه كس پيش

از  يطـوالن  يتـوال  كيـ حقيقتـاً فـرآورده    بتوانـد  ،نمايد يشده م عقاب كه چنين آفريده
 .(Dawkins, 2006, p.114) باشد؟ يعيسراسر طباما  يغيرتصادف يها علت

و نفي عليت خداوند، دليل ديگـري نيـز دارد.   » عتيطب نظام ييخودكفا«داوكينز براي 
و مـدام ايـن    محسـوس بـا مـداخالت    همسنگ ،يرش عليت خداوندپذگويي  ،در نگاه او
اسـت و ازآنجاكـه    يعيطب هاي اسطهو و ينتمام قوانمادي در طبيعت و تعطيلي موجود غير
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شود، نه عليتي براي  ينمكارند و چنين مداخالتي در نظام طبيعي مشاهده  در ها اين واسطه
ايـن اسـتدالل،    پنداشتناو با درست  .خدايي وجود دارد اصالًخدا قابل تصور است و نه 

را به مصـادره   آنهاحمله و  ،دانند يم» خلقت ياله قيطر«به برخي خداباوران كه تكامل را 
خـدايي كـه جهـان مـادي را از      ،كند. از نگـاه او  يم همنظريه تكامل به سود خداباوري مت

بـه  به چنين خـدايي   باورطلب و تنبل است.  كند، خدايي راحت يمطريق علل مادي خلق 
  تنها يك گام با الحاد فاصله دارد:نظر داوكينز، 

و آن را  آمـده كه... از انتخاب طبيعـي بـه وجـد     ام بودهمن همواره از خداباوراني در شگفت 
يوه بسـيار  شاند كه تكامل توسط انتخاب طبيعي،  يافتهدر. آنان اند شمرده» يوه الهي خلقتش«

يي جهاني سرشار از حيات است. پيتر اتكنيز، در كتابي ايـن خـط   برپااي براي  ساده و پاكيزه
رساند كه خـداي مفـروض، خـداي تنبلـي      الحادي مي فرجامكند و به اين  يمفكري را دنبال 
ي هرچـه كمتـري شـود... .    سـخت هد براي انباشـتن جهـان از حيـات، متقبـل     خوا است كه مي

  .(Ibid, p.118)فايده  يبو  يكار، زايدبخيال،  يبطلب،  ين كلمه راحتراستخدايي به معناي 

 ،يـن دارو يعـي شكوهمند انتخاب طب يهنظر«رسد كه  يماين نتيجه  هبدر پايان، داوكينز 
پنـدار   ،نابودگرش يستگيو شا يقو يينبلكه با تب يست،طراح ن يكاز وجود  يتنها حاك نه

  .(Dawkins, 2006, preface) »زدايد يدر جهان م را وجود طراح
دهد جهـان داوكينـز، در عـالَم مـاده خالصـه شـده كـه         دقت در اين سخنان نشان مي

سـاز نابينـاي داوكينـز بـه پـيش       در آن با فاعليت انتخاب طبيعي و ساعت  موجودات زنده
» داننـد  يمـ علـت را منحصـر در مـاده    « گرايـاني چـون داوكينـز،    روند. درحقيقت علم مي

اما چرا فالسفه همچون داوكينز توالي موجـودات را دليـل    .)193ص ،ق1417طباطبايي، (
  دانند؟ كافي براي وجود جهان طبيعت نمي

بحث را  سازِ واقعي جهان تكاملي است، آنان ازآنجاكه صورت در نگاه فيلسوفان، ساعت
توان علت صـورت را تنهـا بـا تـوالي      ينمكنند. فالسفه بر اين باورند كه  درباره آن دنبال مي

را  آنچهفهم ـ بايد   ها تبيين كرد؛ زيرا علت ـ طبق يك قاعده بسيار ساده و همه  مادي صورت
ين و پسـ اي، حاوي صـورت   يقبلهيچ ماده  ازآنجاكهداراي آن است، به معلول خود بدهد و 

توان نتيجه گرفت كه علت صورت، امري مـادي نخواهـد    يمهاي نوظهورش نيست،  يژگيو
از عـدم   يبخشـ  ي، قدرت هسـت ها يتمحدود يلفالسفه، عوامل طبيعي، به دل ينبه باور ابود. 
هيچ جسـمي  به عبارت ديگر،  .شوند يدر اشيا م هايي يو تنها منشأ حركات و دگرگون رندندا
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فاعلي جسم ديگري باشد. هدف از بيان اين اصل آن اسـت كـه يـك جسـم      تواند علت  ينم
 ها صورتپديد آمدن  نهيزمي جسم ديگري باشد، بلكه اجسام هميشه وجود علتتواند  ينم

). مالصـدرا نيـز هماننـد    36، فصـل  6نمـط  ، 1375ينا، سـ  ابنرك: و اعراض جديد هستند (
او نيز بر اين باور است كـه امـور مـادي، توانـاييِ ايجـاد و      ينا بدين قاعده پايبند است. س ابن

  ).213ص ،2ج ،ق1410 صدرالدين شيرازي،بخشي ندارند ( هستي
اگر علـت پيـدايش صـورت موجـودات، بـه       :گيرد يمجديدي شكل  پرسشدر اينجا 

 آنهاپس  ،يشين و ديگر امور مادي نيستپ، اجزاي دارند باوريان گرا علمهمان صورتي كه 
  اي بر صورت نوپديد خواهند داشت؟ يدهفاو  يرتأثچه 

نقش  صورت فلسفييري گ شكلدر  ظاهراًيدگاه فالسفه، بسياري از امور مادي كه از د
بسـتر را   ،فاعلي هستند. اين امور درحقيقـت   علت يرتأثساز براي  ينهزمتنها در حد  ،دارند
همتاسازي يك ژن، بايد بسـياري  براي  ،مثال برايكنند.  يم فراهمفاعل حقيقي  يرتأثبراي 

باشد. اين امـور   فراهمهاي مناسب و ...  يمآنزدماي مناسب، انرژي كافي،  مانند ،از شرايط
 ،ق1417طباطبـايي،  رك: (نـد  ا شـهره سـاز   و زمينـه » ياعـداد  علـت «در زبان فلسـفه، بـه   

رو، بايد در خارج از ماده به دنبال علت حقيقيِ پيدايشِ صورت و تركيـب   ينازا. )158ص
يا همـان   ها صورتي زنده گشت. فالسفه معتقدند علت تمام ها واره اندامنوظهور يا همان 

در  منحصـراً قدرت آفرينندگي «است؛ زيرا  يعيطب فوقهاي موجودات زنده، امري  يعتطب
استثنا فاعل الهي مجرد و خارج از عالم طبيعت  و بي .اختيار موجودات فوق طبيعي است..

 يچ موجود مـاد يست و هيعت نينش در طبيآفر). 323و  321ص ،1380 يت،عبود( »است
عـت انجـام   يه در سـطح طب كـ  ياركـ تنها  .دينما يهست يو اعطا باشددگار يآفر تواند ينم
ه در خـارج  كـ  يگريد ء يشتواند در  يم يماد ء يش يعنير است؛ ييو تغ يكتحر ،شود يم

  ).540ص، 5-1ج ،1389آملي، (جوادي  دينما دگرگونيت و كجاد حريا ،وجود دارد
امري فـوق طبيعـي اسـت، عليـت آن نيـز در       ،ها يسمارگاني ها صورتعلت  ازآنجاكه

يگـر، علـت   د  عبـارت   بهاز آن است.  باالتر يسطحبلكه در  ،ي طبيعي نبودهها علتسطح 
بلكـه در   ،سـاز نبـوده   ينهزمدر عرض ديگر علل مادي و  ،در طبيعت ها صورتيجادكننده ا

  .گويند مي» علت طولي«گونه علل  يناقرار دارد. در فلسفه به  آنهاطول 
گر يديكـ يا در عرض فاعل در طول يا چند دو  يه گاهكنيتوجه به ا با يفالسفه اسالم

را وارد فلسفه كردنـد.   »يعرض علت«و » يطول علت«اصطالح دو ، مؤثّرند ياركدر انجام 
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در يك سطح و در كنار هم براي ايجـاد معلـول در كـار هسـتند؛      ها علتدر علل عرضي، 
و علتـي از طريـق علـت ديگـر بـه       رنددر يك سطح قرار ندا ها علتولي در علل طولي، 

بـه فراخـور دوري و نزديكـيِ سـطح      هـا  علـت پـردازد. ايـن    يمـ در معلول  يرتأثايجاد يا 
 شـوند  يمـ گـذري   نام» فاعل متوسط«و » فاعل بعيد«، »فاعل قريب«معلول، به  بافعاليتشان 

  ).20و  99ص ،2ج ،1379مصباح يزدي، (
  رو هستيم: هما در تبيين جهان طبيعت با دو نظام روبدين ترتيب، ب

: اين همان نظامي است كه داوكينز تنها بدان پايبند اسـت. ايـن نظـام،    نظام عرضي. 1
گيـرد. در ايـن اينجـا امـور مـادي در يـك        يبرمـ علل اعدادي را در شرايط، علت مادي و

ـ اها  يدهپديري گ شكلد و به ترتيب زمان و مكان خود، در ان سطح گذارنـد. در ايـن    يمـ  رث
چ يهـ «روسـت كـه    يـن ازاشود.  يماست كه طبيعت بسان پيوستاري واحد مشاهده  سامانه
جهـان بـا    يهـا  همه بخش و يستن يدادهارو يگراز د مستقلو  منفرددر جهان،  يرخداد

ـ گر متصل و مرتبط اسـت. ا يديك جهـان را شـامل    يو ارتبـاط، همـه اجـزا    يوسـتگي ن پي
 ،1ج ،1377، (مطهري »آورد يمجانبه را به وجود  و همه يهمگان يوستگيپ يكو  گردد يم

 ).132ص

و  رد: اين نظام در سطح باالتري از جهان طبيعت و نظام عرضي قرار دانظام طولي. 2
 ي،طـول  يهـا  در علـت شـود.   يمـ بخش جهان طبيعت را شامل  يهستي ايجادي و ها علت
آن  يدبع يابه فاعل متوسط  توان ينسبت داد، م يببه فاعل قر توان يطور كه فعل را م همان

در دسـت فاعـل    يابـزار فاعل نزديك در اعمال فاعليت، همچون  ازآنجاكه نسبت داد. يزن
 ،2ج ،1379مصـباح يـزدي،   ( شود يمنيز گفته » يريتسخ فاعل«به آن  ،باالتر از خود است

[در سـطح اول]   يبـدن  يقـوا  يلهوس  بهه كگوارش غذا رو، فعلي مثل  ينازا .)20و  99ص
 ه شـد دينام يريفعل تسخ ،گيرد ي، انجام مسطح باالتر] [در ر نفسيتحت تسلّط و تدب يول
 ).92ص، 2ج همان،(

زنـده، ايـن دو نظـام در چـه      واره انداميري يك گ شكلدر «كه  پرسشبه اين  اما در پاسخ
يونـدگاه  پفالسفه بر اين باورند كه » شوند و چه ارتباطي با هم دارند؟ ي به هم متصل ميا نقطه

نظام  به فراخوريگر، د  عبارت  بهجست.  ها واره اندامي نوپديد اين ها صورتاين دو را بايد در 
انـد و   گرفته قرارو مكان مناسب، برخي از امور مادي در كنار هم ي از زمان ا برههعرضي، در 

  كنند.  يم آماده بحث موردة وار اندامزمينه را براي ايجاد صورت يا همان طبيعت 
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بـا آن   هماهنگو صورتي  افتد مي كاربا فراهم شدن اين شرايط مساعد، نظام طولي به 
كـه   دهد. با حلول اين صـورت  يملول د و در اجزاي مادي حنك ميشرايط مادي را ايجاد 

هاي نوظهـور در عرصـه    يژگيوجديدي با  واره اندامدارد، در ماده را  يرتأثو ر ييت تغيقابل
ـ علـت مـاورايي بـا پد    ،يگـر د  عبارت  بهشود.  يمطبيعت آشكار  ـ د آوردن اي ن صـورت،  ي

ويژگـي تغييـر و دگرگـوني را داراسـت، در جهـان طبيعـت پديـد         ذاتـاً كه  را ارگانيسمي
و سپس با مداخله در هـر لحظـه، او را بـه    كند را خلق  يا واره اندام؛ نه اينكه ابتدا آورد يم

 .كنـد  يمـ تغيير وادارد. اين همان معناي عليتي است كه نظـام طـولي بـر طبيعـت اعمـال      
» بوده[صورت] ه حركات جسماني، طبيعت واسطه هم يبفاعل «فالسفه معتقدند  ،رو ينازا
توان به فاعـل مجـرد    ينم يماًمستقهيچ حركتي را «و ) 90ص ،1360 صدرالدين شيرازي،(

  .)333ص ،2ج ،1379مصباح يزدي، ( »نسبت داد
ه نـام آن  كـ  يءاسـت در درون آن شـ   يا قوه ،يجسمان[و تغيير] ت كفاعل مباشر هر حر

علـت  ، عت هستي] در طبييرتغو  تكهرچه [حررو]  ينازا[. گذارند يم» عتيطب«قوه را 
را در و تغيير ت كحر يماًمستق يعهعت است و محال است ماوراءالطبيمباشرش در خود طب

وجـود داشـته   ت [و تغييـر]  كـ ه در خود جسم مبـدأ حر كنيبدون ا ،اورديجسم به وجود ب
  .)899ص ،13ج ،1377، مطهري( عت استيطب ي،عيات طبكباشد. پس منشأ تمام حر

  گيري نتيجه
شناسـي   از نگاه فيلسوفان، انتخاب طبيعيِ داروين، گرچه فرايندي تأييدشده در دنيـاي زيسـت  

هاي جهان،  سازِ دگرگوني ساز واقعي طبيعت نيست. به نظر اينان، ساعت تكاملي است، ساعت
عي، طبي ساز برخالف انتخاب  هاي فلسفي يا همان طبيعت موجودات است. اين ساعت صورت

فرايندي بيرون از سرشت موجودات زنده نيست. افزون بر اين، بسياري از فيلسـوفان از نظـام   
ساز طبيعيِ جهان را همچون نابينايي، نيازمنـد   گويند و ساعت طولي در جهان هستي سخن مي
دانند. به همين دليل از نگـاه اينـان، پـذيرش     مند در آن نظام مي ياري فواعل شعورمند و غايت

معناي انكـار خداونـد و    ساز نابينا براي جهان، برخالف آنچه داوكينز بدان باور دارد، به تساع
فواعل طولي جهان هستي نيست. همچنين در منظرگاه فيلسوفان، گرچه تبيين جهان مـاده بـر   

جانبه و كامـل نيسـت؛ زيـرا     ساز، امري مقبول و پذيرفتني است، تبييني همه اساس اين ساعت
رو، اينان وجود سطوح طولي  ساز نخواهد بود. ازاين گيري اين ساعت يي شكلگوي چرا پاسخ

    دانند.  عالم ماده را امري بايسته و الزم مي
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