
  
  
  
  

  تصادف داروینی و جھش ژنتیکی از نگاه فلسفه اسالمی
  1سيد فخرالدين طباطبايي

  چكيده
ي هـا  حـوزه اي است كه توانسته تـأثير شـگرفي در    هاي علمي گمان، نظريه تكامل داروين از نظريه بي

اي  ي مختلفي از قبيل فلسفه دين و الهيات به بحث پردامنـه ها رشتهدانش بشري بگذارد و در  گوناگون
اري از موارد بـه  هاي گوناگوني شكل يافته كه فهم نادرست آن، در بسي تبديل شود. اين نظريه از مؤلفه

  اشاره كرد.» تصادف و شانس«توان به  ها مي است؛ از جمله اين مؤلفه هاي بيهوده منتهي شده  جدال
پديـده  «ها (تصـادف و شـانس) معـاني گونـاگوني همچـون       دهد كه براي اين واژه ها نشان مي بررسي

شده است و هر كس بر اساس يكي ارائه » هدف برآمده از فاعل بي  العله و پديده علت، پديده مجهول بي
شناسـاني چـون    اينكه مؤلفه تصادف از سوي زيسـت  عالوه است. به از اين معاني به اظهار نظر پرداخته 

  اي براي انكار خداوند نيز قرار گرفته است.   بهانه» داوكينز«
و سـوم را   در مقابل، فيلسوفان اسالمي بر اساس ارزيابي اين سه معنا، تصادف زيسـتي بـه معنـاي دوم   

كننـد كـه پـذيرش     دانند. اما بر ايـن نكتـه پافشـاري مـي     پذير مي ممكن دانسته و از نگاه فلسفي تبيين
توان به جهاني دو سـطحي بـاور    گاه در مقابل خداباوري نيست. بنابراين مي تصادف به اين دو معنا هيچ
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  مقدمه
هاي داغي را از ديربـاز در گسـتره    و جدل  و اتفاق از جمله واژگاني است كه بحث 1تصادف

است. در اين ميان، گروهي به انكار و گروهي به اثبـات   علوم تجربي و فلسفي به راه انداخته
. برخي نيز پا را از مرزهاي اصلي بحث فراتر نهاده و وجود آن را دليلي بـر رد  اند آن پرداخته

دهـد كـه در بسـياري از آنهـا، هـر يـك از        اند. بررسي اين مباحثات نشان مي خداوند گرفته
رو، بايسته است كه پيش از هـر   است. ازاين اطراف بحث، معنايي از تصادف را در نظر گرفته

آفرين پرداخته و سپس مشخص كنـيم كـه آيـا تصـادف،      اژه چالشچيز به معناشناسي اين و
  تواند دليلي بر انكار خالق جهان باشد. مي

  از نظر داروين» تصادف«
 هاي يدهاز پد ياريسرشت تصادفي بس يلبزرگ تبد يشگاماناز پ يكي »يندارو« يد،بدون ترد

هـايي   كنـار مؤلفـه   اين عنصر در .)99، ص1388 ير،(ما است يرفتنيمفهوم پذ يكبه  يستيز
چون انتخاب طبيعي، از جمله مفاهيم اساسي نظريه تكامل است كه دارويـن در مواجهـه بـا    

را » شناسـي نـوين   فلسـفه زيسـت  «ها، پايه  مخالفين خود از آنها استفاده كرده و بر اساس آن
هـايي   اهميـت مؤلفـه   .)126ص م،2001 ير،مـا ( پديد آورده اسـت  1850براي دوران پس از 

اي است كه با ورود آنها، انقالب فلسفي كوچكي در علـم برپـا شـده     تصادف به اندازهچون 
در طبيعـي،   ، در كنـار انتخـاب   مؤلفه يناز انيز  يندارو (Bowler. 2003. p.177–223 ).است 

  سود برده است.  يارها بس واره تكامل اندام يينتب
 سـؤال براي پاسـخ بـه ايـن    اما تصادف در كدام مرحله از تكامل موجودات نقش دارد؟ 
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  ميان آيد.   طبيعي و مصنوعي نيز سخن به   الزم است اندكي از انتخاب
(انتخـاب طبيعـي و مصـنوعي)    از ايـن دو واژه  » منشأ انواع«داروين در فصل اول كتاب 

وقتي است كه دست انسان در كـار اسـت. در    1از نگاه او، انتخاب مصنوعيگويد.  سخن مي
 افـرادي با انتخاب و پرورش  يمتماد يها نسل يجانداران را ط يها گونه يرساها  اينجا انسان

. دارويـن در  )568، ص1392 و همكـاران،  يـس انـد (ر  داده ييـر دارنـد تغ  اي يژهو فاتكه ص
و  گمـان هرگـز جنبـه    ،انـواع  ييرانتخاب در تغ ييتوانا«كه  كند يم يحتصرتوضيح اين فرايند 

در طـول زنـدگي خـويش،     سرشناس پروران دامشكي نيست كه بسياري از  و احتمال ندارد
. امـا در  )58، ص1380 ين،(دارو »اند دادهي تغيير ا هطور فزايند  نژاد گاو و گوسفند خود را به

مقابل، يك فرايند طبيعي سراسري وجود دارد كه بـدون دخالـت انسـان رخ داده اسـت. بـر      
ا كه با محيط سازگارترند باقي مانده و بقيه به مرور زمـان  ه اساس اين فرايند، افرادي از گونه

از ميـان  آن را  دارويـن  دهـد،  يانجـام مـ  طبيعـت  انتخـاب را   ينكه ااازآنجروند.  از ميان مي
افتـد   طبيعي زماني اتفـاق مـي   يده است. البته انتخاب نام 2»طبيعي  انتخاب«ها،  مجموع انتخاب

كننده وجود داشـته باشـد. بـه عبـارت ديگـر،       نتخابروي ا هاي گوناگوني در پيش كه گزينه
هايي ـ هرچنـد جزئـي ـ در افـراد يـك گونـه وجـود داشـته باشـند تـا             نخست بايد تفاوت

تـرين آنهـا را گـزينش كنـد. ايــن      گـر در مرحلـه دوم بتوانـد سـازگارترين و قـوي      انتخـاب 
  شود.   يميرات منتهي گونه تغي هاي جزئي پيامد فرايندهايي در طبيعت است كه به اين تفاوت

به فراخور گستره محـدود علـومِ آن زمـان، تنهـا      منشأ انواعداروين در فصل پنجم كتاب 
اسـت. از   را بـر آنهـا نهـاده     3»قوانين تغيير«برخي از انواع اين فرايندها را شماره كرده و نام 

طبيعـي اسـت نـه     ها، انتخاب  يدگرگونعامل اصلي «كند كه  رو، بر اين نكته پافشاري مي اين
برخـي  منبع گاه به علت و  . به همين دليل، داروين هيچ)531، صهمان(» عامل انحصاري آن

دسـت نيافـت. او در    پـرورش جـانوران   يبر رو هايش يشآزما از تغييرات مشاهده شده در
  گويد: كند و مي جايي از كتاب بر اين نكته اشاره مي

دانسـتن   يادعـا  توان ينم ي(جانداران) ژرف است. حت ييربر تغ حاكم ينجهل ما نسبت به قوان
عوامـل   يآور جمـع  يـق هرگـاه توف  يـن، را داشت. بـا وجـود ا   ييراز صد تغ يكي يسبب واقع

 يكوچـك اصـناف نـوع    يهـا  حـاكم بـر تفـاوت    ينقـوان  بينـيم  يم دهد، يدست م اي يسهمقا
                                                                                                                     

1. Artificial Selection 
2. Natural Selection 
3. Laws of variation 
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  .)213، صهمان( س استجن يكحاكم بر اخالقات شاخص انواع  ين(مفروض)، همان قوان

ناميـد.   يمـ » تصـادف «يـا  » اتفاق«داروين آن دسته از تغييراتي كه از علت آنها آگاه نبود را 
بـه معنـاي امـري مجهـول بـود. او      » شـانس «يا » تصادف«شناس،  رو از نگاه اين زيست ازاين
  گويد: مي

، همـان ( اختصاصـي لفظ تصادف يا اتفاق، اقراري است به جهل ما نسـبت بـه علـل تغييـرات     
  .)180ص

با توجه به اين نكته، برخي از مفسرين وطنيِ نظريه داروين نيز به تعريف واژه تصـادف  
هرگاه عوامل پرشماري در وقوع «اند. به نظر آنها معنيِ درست تصادف اين است كه  پرداخته

ويـداد  يك از آن عوامل عامـل عمـده نباشـد، آن ر    اندر كار باشند ولي هيچ يك رويداد دست
  ».شود يمتصادفي خوانده 

محصولِ  يراهستند؛ ز يواقع شدن نفسه يف يكه امور تصادف شود يمعلوم م يفتعر يناز ا
كـار آنهـا را    انـدر  از نظر مـا كـه عوامـل دسـت     ياز عوامل موجودند. ول يارياثر متقابل بس

دليـل، ايشـان   . به همـين  )18، ص1361(بهزاد،  رسند يبه نظر م ياحتمال ياربس شناسيم، ينم
هاي اتفاقي و تصـادفي   يدهپدي بارز ها نمونهشناسي  ي ژنتيكي ـ كه در زيست ها جهشبراي 

اشـعه و ذرات    تالشي مقادير بسيار كم مواد راديو اكتيو،«هاي گوناگوني چون  هستند ـ علت 
الحركت به سطح زمين، پرتوهاي فوق بنفش خورشـيد و پرتوهـاي كيهـاني و برخـي      سريع

  .)279، صهمان(را برشمرده است » ياييمواد شيم

  1گرايان جديد از نگاه داروين  تصادف

به پا كرد  يدر مجامع علم يتوفان ،از شواهد و مدارك يانبوه با پشتوانه »يننگره دارو«هرچند 
 توانسـت ن يعلمـ  يـات نظر يگـر همانند د يول  خود ساخت؛ يفتهاز دانشمندان را ش ياريو بس
در بـاب  را  از جمله فرايند به ارث رسيدن صفات از والدين به فرزنـدان ها،  پرسشاز  ياريبس

در  »يا وراثـت ذره «و  »وراثـت مخلـوط  « يـان م يزتمـا   رو، از ايـن پاسخ دهـد.  علت تغييرات 
در . (Dawkins.1986.p.113)گشـت  فراوان برخوردار يت گشت از اهمافر هاي يهنظر يخچهتار

 يـه نظرايـن   يـه بـر پا . است يزندهآم اينديكه وراثت فر ندپنداشت يهمگان م يباًقرن نوزدهم تقر
 يشدو والـد خـو   يانتنها فرزندان در صفات ظاهري و خلقي حد وسط م نه يخته)،وراثت آم(

                                                                                                                     
1. New Darwinism.  
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خـود بـه شـكلي     يـز ن دهنـد  يانتقـال مـ   يشـان ها هستند، بلكه آن عوامل وراثتي كـه بـه بچـه   
 يختـه نـوع آم  يـن نشان داد كه اگر وراثت از ا توان يملذا . شوند يدر هم ادغام م ناپذير يكتفك

  .)Dawkins.1998.p.2( است ير ممكنغ يباًتقر ينيطبيعي دارو  انتخابعملي بودن باشد، 
 )Johann Gregor Mendel(» گرگـور منـدل  «ي ا ذرهي در نظريه وراثـت  دشواراين  چاره

و در فاصله دو كتـاب   1865دوره داروين بود، اين ديدگاه را در سال  همنهفته بود. مندل كه 
 يگرد كس يچ و نه عمالً ه يننه دارو متأسفانهاما به چاپ رساند. » تبار انسان«و » منشأ انواع«

   ند ... .آن را نخواند ينتا پس از درگذشت دارو
دو والد خـود باشـند    يانواسط م حدچه فرزندان از نظر جسماني يه نظرگاه مندل] [بر پا

كه امروزه آنها را ژن  دهند يانتقال مبرده و را به ارث  اي يوستهوراثتي ناپنباشند، ذرات و چه 
  .)Dawkins.1998.p.2( ناميم يم

با اين كشف بزرگ آشكار شد كه بسياري از آنچه كه داروين از آنها به عنـوان شـانس و   
يجاد شده ها و تغييرات ا هاي ژنتيكي هستند. در واقع، ژن برد، برآمده از پديده تصادف نام مي
طبيعـي   ساز بسياري از تغييرات زيستي و گوناگوني موجودات از طريق انتخاب  در آنها زمينه

آور، رويدادهاي تصادفي ژنتيكي را مرحلـه   گرايان جديد و نام شناخته شدند. يكي از داروين
طبيعـي، يعنـي     نخسـتين مرحلـه انتخـاب   «طبيعي دانسته و بر اين باور است كه   اول انتخاب

. او در )438، صم2001 ير،(مـا » گيـرد  يميباً بر اثر تصادف شكل تقريجاد تغييرات ژنتيكي ا
  گويد: تر بيان كرده و مي جايي ديگر، اين دو مرحله را به شكلي روشن

طبيعـي بـر پايـه      شود. مرحله دومِ انتخـاب  يمي تشكيل ا مرحلهطبيعي از فرايندي دو  انتخاب 
مرحله نخسـت، يعنـي ايجـاد تغييـرات قـرار دارد كـه بـراي         سازگاري است. اما پيش از آن،

كند. در مرحلـه نخسـت اسـت كـه فراينـدهاي تصـادفي        يمطبيعي مواد اوليه فراهم  انتخاب 
حاكم هستند. اين تصادفي بودن تغييرات، عامل اصليِ تنوع عظيم و عجيـب جهـان جانـداران    

  .)354، صهمان(است 

رغم اينكه عامل بسياري  گرايان جديد، علي د كه داروينتوان فهمي يمبا دقت در نكات باال 
بردنـد. از نگـاه    يمها را كشف كرده بودند، ولي باز هم از واژه تصادف بهره بسياري  يدهپداز 
هايي مثل جهش ژنتيكي، نه به خاطر مجهول بودن علـت   يدهپدها، تصادفي و شانسي بودن  آن
منـد   تكامل هدف«هاست. از نگاه اين افراد،  في فاعل آنهد ها، بلكه به دليل نابينا بودن و بي آن
اسـت كـه امكـان     يكيدر تار يريت يهجهش شبو  )655، ص1392و همكاران،  يس(ر يستن
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يكي از  .)584صهمان، (» از آن وجود ندارد يناش يراتثأو ت DNA ييرتغ يچگونگ ينيب يشپ
همچـون  ــ   يسـتي ز يـدادهاي رواز  برخيكم در  دستاست كه » داوكينز« شناسان يستزاين 

 يگـاه كـه   اسـت بـاور  وي بر اين  يراز يست؛ژن قائل ن يبرا يتيو غا يرمس يكي ـ جهش ژنت
 يبـرا  زمينـه داده و   رخ يطـور اتفـاق    بـه  ـنسل   يرتكث يليونم 5به  يك يزي ـ ناچ ياربس اشتباه

 يـزي چ يككه جهش ژنت دهد ينكته نشان م ين. اآيد يفراهم م  ژن نوباوه يدايشجهش ژن و پ
  . او معتقد است:(Dawkins.1986.p.125) يستن يراتفاق و اشتباه در تكث يكجز 

ــرا يشــيجــور دوراند يچهــ هــا ژن« ــد. آنهــا ب ــدهآ يندارن ــزير برنامــه ين كننــد  ينمــ ي
(Dawkins.1976.p.24) .هـا را   ژن يـد بـوده كـه نبا   ينمن بر ا يكتاب پافشار يندر سرتاسر ا

  .(Ibid.p. 196)» يمآور ظردر ن يارهوش مند و هدف يعامل
شود كه تكامل موجودات همـواره   يمهدفي و عدم دورانديشي ژن به اين نتيجه منجر  بي

شود ما هر از چند گـاهي بـا موجـوداتي كـه      همسو با پيشرفت نباشد؛ تا جايي كه باعث مي
بسـياري از عبـارات   رو باشـيم. ايـن ديـدگاه در     روبه اند دادهبرخي توانايي خود را از دست 

  شده است. در اين كتاب آمده است: يان بآشكارا » ساز نابينا ساعت«كتاب 
ه ريـ نظ ينيسـم است كـه دارو  پرطرفدار و پايه ياين سخن ب ردنب ياناز اهداف من، از م يكي

 هـا  ينـي كه از دارو يا مسخره ويردر تص يداستپ...  (Dawkins.1986.p.3-4) است انسش
 ولطـ  يـر زمـاني  دارد. د يـز آم خرد و اغـراق  از دورمفهومي  »ودنب ادفيتص«، شده  ساخته
كـه مـن    ينـي دارو يـنش بـا آن ب  يچـون نسـبت   ؛مسخره شوم يرتصو ينا ن متوجهم اد تيكش
 ي اسـت معنـ  يـن به ااين سخن  .است يتنوع تصادف گويد يم گرا ينداروشناسم ندارد ...  يم

  .(Ibid.p.308) يستن يشرفتكه جهت آن همسو با پ

  هاي نوين از تصادف زيستي نمونه
در مرحله ايجاد وارياسـيون [تغييـرات]   «گرايان نوين به اينكه  پس از به يقين رسيدن داروين

هـا در يـافتن    ، پـژوهش )194، صم2001 ير،(مـا » ژنتيكي همه چيز به تصادف بستگي دارد
دهـد كـه    انواعِ تغييرات تصادفي ادامه يافت. مطالعه كتب زيستي مربوط به تكامل نشان مـي 

انـد. در   هاي ژنتيكي، از تصادفي بودن آنها سخن گفته شناسان در تبيين برخي از پديده زيست
  پردازيم. ها مي ين اين پديدهتر مهمادامه، به بيان برخي از 

 (Mutation)جهش ژنتيكي 

. )435، صهمـان ( هسـتند  يـت جمع يـك در درون  يكـي ژنت يدگرگـون  يها منبع اصل جهش
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هـر   1910شناسي، تاريخ پرماجرايي دارد. تا سـال   كاربرد واژه موتاسيون يا جهش در زيست
هايي بـه   يدگرگونويژه زماني كه چنين  خواندند؛ به گير در انواع را جهش مي نوع تغيير چشم

 منحصـراً اين واژه را  1910در سال  (Morgan)انجاميد. لويد مورگان  يمي ا هتازپيدايي گونه 
اي  ي ژني در جريان تقسيم ياختـه ها جهشهاي ناگهاني يك ژن به كار برد.  يدگرگوندرباره 

). يكـي از نويسـندگان   160صدهنـد (همـان،    يمدر همانندسازي روي  اشتباهاتاز طريق 
  گويد: مشهور در تبيين جهش مي

شود. امـا بـا وجـود     يمي آن نيز همانندسازي ها ژنو  ها DNAهنگام توليد مثل سلول، در 
بـرداري خطـا    شود، گاهي در اين كپي يموالدين توليد  DNAدقيقي از   نسخه معموالًاينكه 
بـرداري   را نسـخه  DNA هـا  يمآنـز اي از  مجموعـه طـور كـه    رو، همـان  دهد. ازايـن  يمروي 

بـرداري را   هـا اكثـر خطاهـاي كپـي     يمآنزاند. اين  يريگ هاي غلط يمآنزكنند، بعضي نيز  يم
مانـد.   گيري و اصالح نيـز بـاقي مـي    نمايند. اما خطاها حتي پس از غلط يمرديابي و اصالح 

  .)42، ص1391 يدلي،(ر ناميم يا جهش مي» موتاسيون«اين خطاها را 

  انجامد يا خير؟   يمها  ها همگي به تغييرات در گونه اما سؤال اينجاست كه آيا اين جهش
يد و در بردارنـده تغييـرات   جد يارث يدستورهابايد دانست كه جهش،  اوالًبراي پاسخ، 

رو با يك جهش در يـك موجـود، انتظـار     بسيار كوچك و غير قابل تشخيص هستتند. ازاين
دهد كه بسـياري از   يمنشان  ها پژوهشياً ثاناندران نادرست است. گونه ديگر از ج ايجاد يك

روند و تنهـا بخـش    يمشوند، باقي نمانده و از ميان  ينم، ازآنجاكه با محيط سازگار ها جهش
طبيعـي بـاقي     هم به دليل سـازگاري بـا محـيط و گـزينش انتخـاب      ، آنها جهشناچيزي از 

، 1361(بهـزاد،  » انـدار بـاقي خواهـد مانـد    وقتي كه چنين جهشي حاصـل شـد، ج  «ماند.  يم
  ). در اين خصوص گفته شده كه:  257ص

خصوص تكامـل   يكي از خصوصيات اساسي داروينيسم آن است كه سمت و سوي تكامل، به
سازشي با جهت تغييرات يكسان نيست. وقتي يك جهش يا نوتركيبِ تازه شكل گرفت، هيچ 

طبيعـي    د سازگاري وجـود نـدارد. ايـن انتخـاب    گرايشي در آن براي برخاستن در جهت بهبو
كند (ريدلي،  يماست كه با استفاده از تغييرات جهت نايافته بر تكامل جهت خاصي را اعمال 

شـود   يمـ رو] تغييرات جديدي كه با نوتركيبي و موتاسيون حاصل  ). [ازاين103ص، 1391
  .)105، صهمان(اتفاقي بوده و از سمت و سوي تصادفي است 

  (Gendrift,Genetic drift)ش ژنتيكي ران
ي آنهـا جسـتجو كـرد.    هـا  ژنگـوني   هاي افراد يك گونه را بايد در گونـا  گفته شد كه تفاوت
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، 1392و همكـاران،   يـس (رگويند  يم (Allele) »للآ« گونه را در يك ژن يكحاالت مختلف 
طبيعـي را فـراهم كـرده و بـه بقـاي فـرد         هاست كه زمينـه انتخـاب   . همين تفاوت)316ص

بيشـتر باشـد، دايـره     هـا  ژنگـوني   انجامد. روشن است كه هرچه گونا يمسازگارتر با محيط 
گونـه بـه    خواهد بود. اما ممكن است برخي از افـراد يـك   تر گستردهطبيعي   گزينشِ انتخاب

د؛ مثالً ممكـن اسـت از   طبيعي خارج شون  شكلي كامالً اتفاقي و ناخواسته از گردونه انتخاب
تر بـوده و بـا محـيط سـازگارتر اسـت، بـه صـورت         يقوميان چند حلزون، يكي از آنها كه 

تـر فـراهم    يفضـع هاي  تصادفي و اتفاقي زير پا له شود و و با اين اتفاق، زمينه بقاي حلزون
يابـد.   يمتر است، به نسل بعد انتقال  يفضعها، با وجودي كه  ژن اين حلزون رو گردد. از اين

رانـش   دهـد، رانـش ژنتيكـي گوينـد.     شمار رخ مـي  به اين رويدادها كه در جهان طبيعت بي
  .  )154، ص1391 يدلي،(ر كند يگريد يگزينژن را جا يكممكن است  يكيژنت

است كـه سـبب    اي يتصادف يدادهايرو يكي،رانش ژنت«او معتقدند كه  و همكاران يسر
و  يس(رشوند  يم يگربه نسل د يها از نسل الل يفراوان در ينيب يشقابل پ يرنوسانات غ يجادا

ممكـن   يگـاه  يندفرا ينبس كه ا ينبودن رانش هم يدر تصادف .)592، ص1392همكاران، 
 »بـار شـود   يـان ز يها الل يتسبب تثب ياشده  يتدر جمع يكياست منجر به كاهش تنوع ژنت

  .)594، صهمان(
شناسان براي درك بهتر تصادفي بـودن رانـش ژنـي، از دو نـوع رانـش       برخي از زيست

  دو عبارتند از:  . ايناند آوردهسخن به ميان 
تواند زماني رخ دهد كه تعداد كمي از  يم: اين پديده (Founder effect) گذار . اثر بنيان1

 كـامالً صورت  د. توفان بهاي جديد برده شون يرهجزافراد يك جمعيت به وسيله يك توفان به 
، رك: همـان (كنـد   يمـ جـا   هايشـان) را جابـه   تصادفي برخي از افراد جمعيـت اصـلي (الـل   

طبيعي آن  در دايره انتخاب  اند نشده. در حقيقت با اين كار، افرادي كه دچار طوفان )592ص
افـراد   شود؛ گرچه سـازگاري  يممحيط قرار گرفته و ژن سازگارترين آنها به نسل بعد منتقل 

  زده با محيط اوليه بيشتر بوده باشد. طوفان
: گاهي تغيير ناگهاني در محيط ـ مثل سيل يا  (Bottleneck effect) . اثر گذرگاه باريك2
رو بـه   ي كـاهش دهـد. از ايـن   ا مالحظهطور قابل  تواند اندازه جمعيت را به يمسوزي ـ   آتش

ظـاهر   تـر  كـم ديگر   هاي يشتر و اللبده ها در ميان بازمان طور تصادفي ممكن است برخي الل
عالوه ممكن است تعدادي از آنها [در اين مرحله] حذف شوند و به مـرور زمـان و    شوند. به
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  .)593، صبگذارند (همان ها گونهي بر روي ا مالحظهدر طي چندين نسل، اثرات قابل 
 (Gene Flow)شارش ژني 

ي هـا  گونـه ها و  يتجمعهي به ايجاد بر خالف رانش ژني كه در يك جمعيت رخ داده و گا
هـا،   يتجمعدر ميان  ها ژنجايي  شود، پديده ديگري وجود دارد كه با جابه يمگوناگون منجر 

سـاز   هاي ژنتيكي ميان دو جمعيت را فراهم آورده و از اين جهت زمينـه  زمينه كاهش تفاوت
نامند. در واقع اگر  مي» شارش ژني«شناسان اين پديده را  شود. زيست يماي  يانهمظهور گونه 

شارش ژني به اندازه كافي جامع باشد، باعث تركيب دو جمعيت با يكـديگر شـده و ايجـاد    
  شود. در تعريف اين پديده آمده است: يميك جمعيت واحد با خزانه ژني مشترك 

توانـد در   يمـ . ايـن امـر   )581، صهمان(ها  يتجمعها بين   جايي الل شارش ژني يعني جابه«
  .)603، صهمان(» ها منتهي شود يتجمعطول زمان به كاهش تفاوت بين 

ي گـل  هـا  دانـه اتفاقي  كامالًيك نمونه روشن شارش ژني در جايي است كه به صورت 
هاي بنفش از همان جنس شروع به رشد كنـد. سـپس گـرده آن از طريـق      سفيد در كنار گل

نسلي ايجاد خواهد شـد كـه     ي،افشان با اين گردههاي بنفش برسد.  حشرات يا زنبورها به گل
هـا   تـوان در ميـان انسـان    يمـ ها در آن تغيير كرده است. نمونه ديگر اين پديده را  فراواني ژن

كنند و با انسان ديگـري   با اهداف تجاري يا علمي به كشور ديگري كوچ مي ها انسانجست. 
اي از دو نژاد خـود بـه    رده و نسل ميانهها تفاوت دارند آميزش ك يژگيوكه در نژاد و رنگ و 

هـا ميـان ايـن دو     جـايي ژن  مند هستند، ولـي جابـه   آورند. اين سفرها گرچه هدف يموجود 
  ناخواسته و اتفاقي صورت گرفته است: كامالًجمعيت 

هاي انساني  يتجمعطور كلي شارش ژني عامل بسيار مهمي براي تغييرات تكاملي در  به
كننـد. در   يمـ با آزادي بيشتري نسبت به گذشته به سراسـر دنيـا سـفر     اه انساناست. امروزه 

ها تماس بسيار كمتـري   يتجمعها نيز نسبت به گذشته ـ كه   يتجمعنتيجه آميزش بين افراد 
ها و كاهش تفاوت ژنتيكـي   شده است. لذا اين عامل باعث تبادل الل تر معمولباهم داشتند ـ  

  .)595، صهمان(ها شده است  يتجمعبين 
  (Recombination) بازپيوست؛ نوتركيبي

موجودات دائماً براي بقاي خود نيازمند توليد مثل هستند؛ چه شارش ژنـي رخ دهـد يـا يـا     
مثـل چيـزي    رانش ژني. اگر با زبان ژن به تبيين اين رخداد بپردازيم، خواهيم ديد كه توليـد 

اين پيوند خاص همـين بـس   جز پيوند يا نوتركيبي دو ژن متفاوت نيست. در تصادفي بودن 
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از  يكـوچك بسـيار  تنها كسر همچنين و  شدهها بارور  از تمام تخمك يتنها كسر كوچك«كه 
. در )143، ص1388 ير،(مـا » شـوند  يتخمـك مـ   يـك نر موفق بـه لقـاح    يجنس يها سلول
  گويند:» بازپيوست«شناسي به اين پديده  زيست

 ييـرات تغ يشـترين ب يولـ   آينـد،  يمـ  يدپد »يونموتاس« يقاز طر يدجد يها اگر چه همه ژن
    .)161، ص2001 ير،(ما است يوستحاصل بازپ يعي،طب يتجمع يكدر  يپيفنوت

بـاهم   يدو جنسـ  يتجمع يكاست كه دو عضو از  يوقت(توليد مثل جنسي)  يوستبازپ
 يهـا  از ژن ينيكـامالً نـو   يـب فرزنـد ترك  يـن ا يد.آ مي يابه دن ياز آنها فرزند رده وك يزشمآ

رو توليد مثل جنسي مهمتـرين منبـع    . ازاين)174، صهمان( را با خود خواهد داشت ينوالد
  .)173، صهمان(» ايجاد وارياسيون [تغيير] است

  اي براي انكار خدا تصادف، بهانه
به جهان علم و جايگزيني » طبيعي انتخاب «و » تصادف«داروين با وارد كردن مفاهيمي چون 

ـ  ،جاي آن  بهو را صراحتاً رد كرد  يبيغ يروهايباور به ن«ي متافيزيكي، ها علتآن با   پـرده  يب
و  يمياييو شـ  يزيكـي ف يروهـاي كه برابـر آن جهـان منحصـراً بـا ن     ينينو يشهو آشكار از اند

). در نگـاه دارويـن، طبيعـت    129ص(همـان،   »آورد يـان سخن به م كند يحركت م يكيمكان
وجود ندارد تا عوامـل فراطبيعـي آن را پـر     ي در آنا رخنهخودكفا و خودبسنده بوده و هيچ 

  گويد: يمباره   اين در» باربور«كند. 
 يامـر  يزيـك و پـس از الپـالس در ف   يشناسـ  در زيسـت  يـن هـا بعـد از دارو   خداوند رخنـه 

 يـاز طبيعـي ن   و انتخاب تصادفتنها به  يتحوالت انطباق يبرا[بعد از اينها] شد.  يرضروريغ
  ).187، ص1392(باربور،  د نه خداش

هاي ماوراء طبيعي، معتقد  شناسان بدون ياري جستن از مؤلفه از آن پس، بسياري از زيست
روي داده » اتفاقي«و » تصادفي«صورت  موجودات زنده به  تغييرات زيستي در سطح كهشدند 

گزينـد. يكـي از ايـن     يبرمـ  سازوارترين تغييـرات بـا شـرايط محيطـي را    » طبيعي انتخاب «و 
ي تصـادف و  هـا  مؤلفـه كنـد از   يمـ اسـت كـه تـالش    » ريچارد داوكينز«شناسان دكتر  زيست

طبيعي به سود خداناباوري بهره ببرد. داوكينز نيز همانند داروين اصرار به خودبسـنده   انتخاب 
 طبيعـي  يـر غ يروهـاي از ن ينكـه بدون ا خواست يم ينداروبودن نظام طبيعت دارد. به باور او، 

 دهـد  يحطبيعي توضـ   انتخاب يقرا از طر يچيدههمه موضوعِ تكامل موجودات پ يرد،كمك بگ
(Dawkins.1986.p.248).  ،را در نظريـه  » تصـادف «سـعي دارد  داوكينز براي اثبات سخن خود
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برداري و جهش  جا كه بر پايه اشتباه در كپي از آن ي،در مراحل تكامل ييرتغتكامل توضيح دهد. 
 يـا . تصـادف و  يدآن را حاصل تصادف نام توان يساده است كه م يبه قدردهد،  يموي ژني ر

  چيزي بدون علت ايجاد شده باشد.واقعاً  ينكهنه ا يابد، يدر گذر زمان معنا م جا ينشانس در ا
؟ پاسخ داروين اين است كه با تغييرات تـدريجي و گـام   اند آمدهجانداران چگونه به وجود 

عناصر هستي و چيزهاي بسيار سـاده   نيتر ييابتدا. از اند آمدهي ساده پديد به گام از چيزها
توانند بر اثر تصادف پيدا شده باشند. هر تغيير بعدي در رونـد تـدريجي تكامـل نيـز      يمكه 

قدر ساده بوده كـه بشـود آن را حاصـل تصـادف      در هر نسل نسبت به مرحله قبلي خود آن
اما وقتي پيچيدگي محصول نهايي كار را نسبت بـه نقطـه شـروع آن مقايسـه كنـيم       دانست.

حاصل فراينـدي   تواند ينماز انباشت تغييرات گام به گام چيزي پيدا شده است كه  مينيب يم
  .(Ibid.p.43)اتفاقي باشد 

» انتخــاب انباشــتي«و  (single-step selection)» يا مرحلــهانتخــاب تــك «ايشــان ميــان 
(cumulative selection)  ي فقط يك بـار  ا مرحلهدر انتخاب تك «نهد. به اعتقاد وي،  يمفرق

. يعني آنچـه  شود يمگيرد. برعكس، در انتخاب انباشتي، اين كار تكرار  يمي صورت بند دسته
و ايـن كـار همـين     گذرد يمآيد، دوباره از غربال ديگري  يمكه از يك غربال كردن به دست 

ي، هـر نسـل   ا مرحلـه ديگر، در انتخاب تـك   عبارت   . به(Ibid.p.45) »كند يمطور ادامه پيدا 
انتخـاب هـر نسـل نقطـه      حاصلگيرد. ولي در انتخاب انباشتي،  يممورد آزموني جديد قرار 

اي براي گـام   يهپاو پيشرفت كوچك و ناچيز هر نسل  شروع انتخاب براي نسل بعدي است
  .(Ibid.p.49)شود  يمبعدي 

آورد كـه در آن يـك    يمي، سخن از يك آزمايش به ميان ا مرحلهاو براي رد انتخاب تك 
حرف انگليسي و يك دكمه فاصـله   26كند با استفاده از ماشين تحريري كه  يمميمون سعي 

(space)  دارد، جملهMethinks It Is Like A Weasel  كـنم شـبيه راسـو اسـت) را      (فكر مـي
با در نظـر گـرفتن   است.  فاصله) شكل يافته  5حرف و  23(  مؤلفه 28از اين عبارت  بنويسد.

صـورت انتخـاب تـك     باره و به  يكرا   مؤلفه 28 رهميمون  ينكهاحتمال احساب احتماالت، 
برابـر بـا    حـدوداً . اين احتمال نزديك بـه محـال و   است 28يسدبنو تدرسي ا مرحله

)
, , , , , , ,

اما اگر همان ميمون هر بار حتي به شكلي اتفاقي ) خواهد بود. 
و تصادفي يكي از كليدها را فشار داده و برنامه كامپيوتري با در نظر گرفتن جمله اصلي، هر 
ضربه درست ميمون را حفظ كند، آنگاه جمله اصلي در زمـان باورپـذيري گـام بـه گـام بـا       
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 بـدهيم  يفرصت كاف يمـوني اگر به م«شكل خواهد گرفت. با اين حساب،  حروف تصادفي
ـ  لممكن است كـ  گيـري   . بـه نظـر او، شـكل   (Ibid.p.46) »آورد وجـود  را بـه  يرشكسـپ  ارآث

  موجودات پيچيده از نياي مشترك با فرايندهاي تصادفي و انتخاب انباشتي نيز چنين است:
كنـار هـم قـرار     يخواصـ  يبا توال ينحو به را ادفيتص يها سلسله جهش يك يانتخاب انباشت

داشـته اسـت.    يـاد ز يارآن نقش بس يينها دن محصولدر به وجود آم هراًظا انسكه ش دهد يم
تر از آن اسـت كـه حاصـل شـانس محـض       نامحتمل بسيار چيزي انچن دنش يداكه پ يدر حال
  .(Ibid.p.139)باشد جهان  يشتر از سن كنونيبار ب ها يليونم ن آنزما ترهاگر گس تيح ؛باشد

. بـه اعتقـاد   كندتبيين هم خلقت هوش و شعور را كند  يمسعي داوكينز  بر همين اساس،
شانسـي و تصـادف حاصـل از     مقدار نسبتاً كمي خوش ،انتخاب انباشتيبا به كار افتادن  ،وي

. او (Ibid.p.145)برداري اشتباه ژني، براي پيدايش هوش و حيات كـافي اسـت    جهش و كپي
ي فرض طـرح و غايـت و بـه    روشن  بهطبيعي،  نتخاب تصادف و ا  مؤلفهبا در نظر گرفتن دو 
مند را به كناري نهاده و با قابل جمع ندانستن آن با نظريه فرگشـت، بـه    دنبال آن طراح هدف

 گويد: پردازد و مي يمرد آن 

 يكـامالً خاصـ   هـاي  يژگـي و ي،تكامل تدريج يآن يعن جايگزينتنها  و يغائ يطراح يهفرض
وجـود   توانـد  ينمـ  اي يه. غير از تكامل هـيچ فرضـ  ندناپذير ياً آشتد. اين دو فرضيه تقريبندار

ــنده ــا باشـ ــ    ييهـ ــاممكن مـ ــل نـ ــدون تكامـ ــان بـ ــه ايجادشـ ــد كـ ــين كنـ ــد  يرا تبيـ نمايـ
(Dawkins.2006.p.61).  

خداوند، به ايـن نتيجـه    دربارهبا اين وصف، داوكينز با حتمي قلمداد كردن چنين مبنايي 
قابل تشخيصـي   سودبخش كاركردتبييني يك امر زايد بوده و هيچ  نگرهخدا در «رسد كه  يم

 .(McGrath. 2004. p. 57)» در تبيين علمي ندارد

  اتفاق و تصادف در حكمت اسالمي
  پيشينه اتفاق و تصادف در گفتمان فلسفي

رسد داروين نخستين انديشمندي است كه بحث از تصادف  يمدر جهان علم، اگرچه به نظر 
اي چند هزار ساله دارد. در اين ميان  يشينهپرا طرح كرده است؛ اما بايد دانست كه اين بحث 

ــ ــام    يم ــه ن ــاني ب ــوف يون ــوان از دو فيلس ــراطيسذ«ت ــاذقلس«و  (Democritus) »يمق » انب
(empedocles)  ـ طبيعـت را اتفـاقي و   سخن گفت كه هر يك بخشي از فرايندهاي هـدف   يب
نيز جهان را در اصل پيدايش خود تصـادفي و  » دموكريتوس«اند. به عالوه اينكه  قلمداد كرده
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ـ به اين معنـا كـه    .در اصل پيدايش جهان قائل به اتفاق بوده استهدف دانسته و  يب از  يشپ
خـاك   هـوا و آتـش و   و  عناصـر و آب آشـكار شـدن   زمين و هستي يافتن  ،آسمان پيدايش

ولـي كائنـات    .پيدايش اصل جهان و اين عناصر شـده اسـت   يه(عناصر چهارگانه)، اتفاق ما
ينا سـ  ابن). 412ص، 7ج، 1377(مطهري، » از روي اتفاق نيست شان ييعني امور جزئي، هست

  كند: يمرا چنين گزارش  انگارهاين 
ريـز،  اجـرام  ار شـم  يبـ  ،كـل عـالم   ينگرش بودند كه مبـاد  يناو بر ا يروانو پ يمقراطيسذ

و  يعـت طب بـوده و بـا وجـود   پراكنـده   يدر خأل نامتناه سخت و غيرقابل تقسيمي هستند كه
از آنهـا بـر    يپس برخ .اند در خأل متحرك يوستهو پي داشته گوناگونيكسان، اَشكال  جوهرِ
 يـن هماننـد ا  شـود؛  يساخته مـ  يجهانخورده و از اجتماع آنها بر يگرد يبه برخ اتفاق بحس
همچـون   اي ئـي امـور جز  يهسـت   ين،اوجود   با . اما اين گروهاستو نامتناهي  ياربس كه عالم
  .)61، ص1، جق1404(ابن سينا،  دهند ينم نسبتبه بخت و اتفاق را و نباتات  يواناتح

نيز با اتفاقي بودن برخي از امور طبيعت موافق بـود؛  » امپدوكلس»  افزون بر دموكريتوس،
، پيدايش و جهانر خالف دموكريتوس، به جاي اتفاقي دانستن پيدايش با اين تفاوت كه او ب

دانـد. ايـن نظريـه باسـتاني در      يمـ اتفاق  دستاوردي آنها را گون گونهو  باشندگانيري گ شكل
آوري بـا   يـرت حي همسـان ، »بقاي اصـلح و انسـب  «و » اتفاق«ياديني چون بنهاي  يرساختز

  دهد: يمي را به زيبايي نشان همسانينا اين س ابننظريه تكامل دارويني دارد. گزارش 
لـي موجـودات   وانـد.   ي ندانسـته اتفـاق  كامـل طـور    گـردون را بـه   وجود سپهرِ يگر،دگروه 
ي باشـندگان . در اين ميان، اند كردهرا برآمده از اتفاق قلمداد  چهارگانهاز عناصر  گرفته شكل
اي را  يسـتگي شامـابقي كـه چنـين     مانـده و  ي باقداشتند  ي و توليد مثلماندگاريستگي شاكه 

 يهـا  گونـه  يختـه از آمي هـا  اندامي با جانوران ينش،بسا در آغاز آفر چهنيافتند منقرض شدند. 
 يهـا  انـدام يـا  و  انـد  بـز بـوده   يمـي گـوزن و ن  يميمثالً ن ؛اند نهادهگوناگون پا به عرصه گيتي 

بـراي اهـدافي مـورد     اكنـون  هـم صورتي كـه  به خلقت و كيفيت   از جهت اندازه وجانوران 
 يـا ثناي ها دندان يزيمثالً ت باشد؛شده  ينسب اتفاق چنحبلكه بر  گيرد نبوده، يماستفاده قرار 

ين بلكـه چنـ   نبـوده اسـت.  خـرد كـردن    يبـرا  ي آسـيا هـا  دنـدان  يو پهن يدنبر يبرا آغازاز 
سـودمند   يمانـدگار  يصورت اتفاقاً بـرا  ينشده و ا  صورت فراهم ينكه ماده بر ا داده ي رو

 بسـا  چـه  است. همچنين استفاده كرده بقاء در طبيعت از آن يواسطه شخص برا ينشده و به ا
يه ادامه نسل او شده است، نه به خـاطر  ماقواي تناسلي داشته و همين امر  اتفاقاًهمين موجود 

  ).62صباشد (همان،  شده  ساخته اش گونهاش به هدف حفظ  يزادآوراينكه قواي 
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هاي اتفاقي و تصـادفي و سـازواري    يدهپدها، از همان ابتدا تبيين  يشهاندگونه  به دليل اين
  آفرين بوده است. آن با تفكر عقالني فلسفي، براي فيلسوفان اسالمي بحثي گيرا و چالش

  شناسي تصادف زيستي از نگاه فلسفه اسالميمعناشناسي و هستي
ناميد. در مقابـل،   يماي را كه از علت آن آگاهي نداشت، تصادفي  يدهپدگفته شد كه داروين 

كردند. از سوي ديگـر،   يمهدف، تصادفي اطالق  هاي با فاعلِ بي  ها نيز به پديده نوداروينيست
خودي و بدون  هايي خودبه يدهپدتصور بسياري افراد هم اين بود كه امور تصادفي و اتفاقي، 

  علت هستند.  
 »ياتفاق« يده،اول و سوم به خود پد يفكه در تعر يدفهم توان يسه معنا م نيبا دقت در ا

بـه   يـك پديـده،   يدننام »يتصادف« يا »ياتفاق«دوم،  يفاما در تعر شود. يگفته م »يتصادف« يا
اكنون جاي اين پرسش باقي است كه آيـا در فلسـفه   . بوده است يزعلت آن چ هدفي يب يلدل

ـ پداسالمي، اتفاق و تصادف  اي ممكـن اسـت؟ در صـورت امكـان، ديـدگاه فيلسـوفان        دهي
  تواند باشد؟ اسالمي درباره اين سه برداشت از تصادف چه مي

رو،  هـاي تصـادفي انكارناپـذير اسـت. از ايـن      يـده پداز نظر بسياري از فيلسوفان، وجود 
و در ي را در كتب خود طرح كرده اسـت. ا دار دامنهبحث   اول، پرسشبه  پاسخينا براي س ابن

كند كه اتفـاق   يمي بيان روشن  به) 67و  60صاين مباحث در پاسخ به منكرين اتفاق (همان، 
  ).70همان، صامكان داشته و وجود هم دارد (

را از منظرهـا و زوايـاي گونـاگون    » بخت و اتفاق«براي پاسخ به پرسش دوم، فيلسوفان 
ديـدگاه فيلسـوفان در ايـن بـاره،     . براي روشـن شـدن   اند دادهمورد بحث فلسفي خود قرار 

  شايسته است در خصوص هر كدام از اين سه برداشت، به صورت مجزا مطالبي ارائه دهيم.

  علت ي بي ا دهيپد. تصادف به معناي 1
علـت و  «اي بي علت است؟ پاسخ ايـن پرسـش را بايـد در بحـث      يدهپدآيا تصادف زيستي 

ي آدميشه اندي است كه ا لهأمسين نخست، جست. قانون علت و معلول از لحاظ قدمت» معلول
را به خود معطوف نموده و او را به تفكر و انديشه براي كشف معماي هستي وادار كرده است 

  است. علمي  يها كوشش  محور همهاي كه  )؛ مسئله643ص، 6ج، 1377(مطهري، 
پردازد،  يمي شناس ژنبه خود را در آزمايشگاه  يدرازي از زندگان يها دانشمندي كه سال

چـه آثـاري در    علـت اي و  يدهپدچه  معلولدر جستجوي اين نكته است كه ژن مورد نظر، 
شـان   علمي يها از آغاز تالش يشدانشمندان پبا در نظر گرفتن اين نكته،  موجود زنده است.
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له ئاگر مس«باره معتقد است كه   ينا در. مالصدرا علّتي داردمادي   يدهبر اين باورند كه هر پد
 يچهـ  يبـرا  ييوگرنه جا شود؛ يشود، بحث و گفتگو برقرار م يرفتهعلت و معلول ثابت و پذ

برخـي از   ).163ص، 3جق، 1410، صـدرالدين شـيرازي  » (مانـد  ينمـ  يبـاق  يشنود و  گفت
  دهند: يمگونه توضيح  يناپيروان فلسفه صدرايي، اين ديدگاه را 

كه قـانون عليـت يـك     دهد يت تنبه مصدر المتألهين در مباحث علت و معلول به اين حقيق
بـراي نفـي يـا اثبـات     هم راهي و  باشد يمركوز در نفوس حيواني نيز م بوده و اصل فطري

بلكه صحت و درستي آن از ابتدا معـروف عقـل آدميـان اسـت؛ زيـرا هـر        .آن وجود ندارد
يـدايش  كه علـت پ  كند يناگزير از مقدماتي استفاده م ،كس در صدد اثبات يا نفي آن باشد

و در صورتي كه قبـل از حصـولِ نتيجـه، عليـت مـورد ترديـد باشـد، نقـش          باشند ينتيجه م
نيـز محـلّ ترديـد بـوده و احتمـال      ـ كه قبل از حصول نتيجه است  ـ مقدمات نسبت به نتيجه  

اتفاق و غير ضروري بودن ربط آنها وجود خواهد داشت و بـا احتمـال اتفـاق، هـيچ نتيجـه      
، 1389(جـوادي آملـي،    به دسـت نخواهـد آمـد   باشد  محصول برهانضروري و يقيني كه 

  ).161ص، 3- 1ج

 بـه ) و 235، ص1405 برخي قانون عليت را بديهي و روشن شـمرده (طوسـي،    رو ينازا
. داروين نيز همانند فالسـفه اسـالمي   اند پرداختهي اثبات آن، بيشتر به فروعات اين قانون جا 

شناسي تكاملي خـود را بـر پايـه آن سـامان داده اسـت.       تبه قاعده عليت پايبند بوده و زيس
تمـام   ين،از نظر دارو«گاه تصادف را به معناي پديده بي علت ندانسته است.  بنابراين او هيچ

  .)98، ص1388 ير،(ما »بودند يرپذ علتي مشاهده يجهها نت جهش

  العله ي مجهولا دهيپد. تصادف به معناي 2
طوركه گفته شد، از نگاه داروين لفظ تصادف يا اتفاق، اقراري به جهـل مـا نسـبت بـه      همان

از نگـاه برخـي از فيلسـوفان     .)180، ص1380 يـن، (داروعلل تغييـرات اختصاصـي اسـت    
اسالمي، اين معنا از قديم براي تصادف شهرت داشته است. بسياري از فيلسـوفان در بحـث   

  دانند: ينمت را به جهت وقوع، از چهار حالت خارج هاي طبيع يدهپدبخت و اتفاق، 
شـوند.   يمهايي هستند كه هميشه با آمدن علت واقع  يدهپدامور دائمي،  الوقوع: . دائمي1

  علت دائمي بودن آنها اين است كه علت براي ايجاد معلول، موانع و معارضي ندارد.
شوند. اين امـر بـه    يمهايي كه در بيشتر موارد با آمدن علت واقع  يدهپد: الوقوع . اكثري2

اين خاطر است كه علت در ايجـاد معلـول، در بيشـتر مواقـع بـا معـارض و مـانع برخـورد         
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كند. به عنوان نمونه، انگشتان دست نوزادان، بيشتر اوقات در هنگام تولـد پـنج انگشـت     ينم
علت پيش آمده و انگشتان دست طفـل كمتـر يـا    دارد، ولي گاهي ممكن است موانعي براي 

  بيشتر شود.
 كـه  يا مثل سكههايي كه وقوع و عدم وقوعشان مساوي است؛  يدهپد: الوقوع . مساوي3

پنجـاه   آمـدن، مسـاوي و پنجـاه    احتمال شير يا خـط در اين موقع،  .دنندازا ميباال براي قرعه 
  .است
است؛ مثل موقعي است كه طفل بيشـتر يـا    هايي كه وقوعشان نادر يدهپد: الوقوع . اقلّي4

، صـدرالدين شـيرازي،   65- 62ص، 1ج ،ق1404سـينا،   (ابنكمتر از پنج انگشت داشته باشد 
 ).189ص، ق1417؛ طباطبايي، 255ص، 2ج، ق1410

شود و اتفـاق   ينمهاي دائمي و اكثري اتفاقي گفته  يدهپدگاه به  به نظر اين فيلسوفان، هيچ
گويند  آيد مي يميابد. براي مثال، هنگامي كه سكه، شير يا خط  تنها در دو قسم ديگر معنا مي

گويند نوزاد به دنيـا   اين امر از روي اتفاق و شانس بوده و يا در تولد نوزاد شش انگشتي مي
). 255ص، 2ج، ق1410رك: صدرالدين شيرازي ، (انگشتي زاده شده است  شش اتفاقاًآمده، 
کثریـاً «حكما اين ديدگاه را به شـكل قاعـده   رو بسياري از  ازاين » االتفـاقی لـیس دائمیـًا و ال ا

؛ فخرالــدين رازي، 228ص، 2ج، 1375الــدين رازي،  (قطــب انــد دادهمــورد پــذيرش قــرار 
كننـد كـه اتفـاقي و     يمفيلسوفان اسالمي در ادامه به اين نكته اشاره  ).528ص، 1ج، ق1411

انستن اين دو قسم نيز نسبي است؛ زيرا اصل عليت و وجود رابطه ضـروري ميـان   تصادفي د
الوقوع نيز هرگاه علت با شرايط  جا برقرار است. بنابراين حتي در اقلي علت و معلول در همه

ترديد وجود خواهد يافت. اما اگر شخصي از علـت و   خود فراهم گردد، پديده مورد نظر بي
 كنـد.  يماشد، با ديدن آن پديده به اتفاقي و تصادفي بودنش حكم شرايط آن آگاهي نداشته ب

؛ يعني شخصي كه از سبب چيزي آگاه نيست، »یقول االتفاق، جاهل السبب: «اند گفتهرو  ازاين
، ق1410؛ صـدرالدين شـيرازي،   429، ص2، ج1369داند (سـبزواري،   يمها را اتفاقي  يدهپد
شخص آگاه] اتفـاق و تصـادفي وجـود نـدارد      ). و گرنه در عالم وجود، [براي256، ص2ج

  ). در اين خصوص گفته شده كه:189ص، ق1417(طباطبايي، 
تصـادف   ،هـا  از جريـان  اطّـالع  يبـ  شخصيعني نسبت به  ؛تصادف و اتّفاق امري نسبي است

است، اما نسبت به كسي كه آگاه بر متن جريانات است و به همه اوضـاع و شـرايط احاطـه    
  ).522، ص1ج، 1377(مطهري،  كار نيست وجه تصادف و اتّفاقي دربه هيچ ، دارد
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  هدف ي برآمده از علت نابينا و بيا دهيپد. تصادف به معناي 3
ي پيشـين نيـز طرفـداراني داشـته اسـت. برخـي از       هـا  هزارهتصادف و اتفاق به اين معنا در 

دانند و بـر ايـن    يمن نظريه گرايان يونان باستان را از جمله حاميان اي نگاران فلسفه، ذره يختار
هدفي ساختارهاي طبيعي اسـت.   باورند كه تصادف از نگاه اين فيلسوفان يوناني به معناي بي

  در نظريه برخي انديشمندان آمده است:  
ــان  ــاني گرا ذرهجه ــون (Atomism)ي ــاگوراس  همچ ــوس (Anaxagoras) آناكس ، لوكيپ

(Leucippus)  و دموكريتــوس (Democritus)ــان، معتقــد ب ــد كــه جه ــودن هــدف و  يب
نمـود   يمي را در جهان طبيعي انكار دار هدفدموكريتوس  ...وار و جبرگرايانه است ينماش

نـه   هـا  ذرهكرد... عقيده داشت كه تعامل  يمو هر چيزي را بر پايه ضرورت مكانيكي تبيين 
خـود   از يشپـ مرحلـه   واسـطه   بهاي از اين فرايند  يژهوآغازي دارد و نه انجامي. هر مرحله 

گيـرد، بلكـه    ينمـ  تأنشـ ايـن حركـت از طـرح و نقشـه      ...يابد يمي علّي ضرورت ا گونه به
(س.س. و بخشـد   يميشين است كه آن را تعين پي اه ذرهي ها همكنشپايان از  يباي  يرهزنج

  ).317- 319، ص 1392تيلور، 

هدفي اجزاي طبيعت داليلي را نيز ارائه كرده  يبگرايان، دموكريتوس براي  از بين اين ذره
شعور و انديشه در آن اجـزاء اسـت؛    نبودهدفي طبيعت برخاسته از  يباست. از جمله اينكه: 

 الخلقـه  ناقصگاه موجودات  يچه  هاي طبيعي، زيرا در صورت وجود شعور و هدف در علت
تر از آن اينكـه نبايـد در   گرفـت. بـاال   ينمـ ي زائد در موجـودات شـكل   ها اندامزاده نشده و 

منـدي مـرگ و نيسـتي     زيرا براي هيچ موجود حيات  شد؛ يمي مشاهده نابودطبيعت مرگ و 
، 2ج، ق1410؛ صـدرالدين شـيرازي،   69، ص1، جق1404 ينا،سـ  (ابـن هدف و غايت نيست 

از  يا پـاره  يمنتهـ  .است اتفاقهمه در پرتو  دهد، يآنچه در طبيعت رخ م«. بنابراين )254ص
كـه ايـن    شود يوقت گمان م آن شود. ين اتفاقات طوري است كه مصالحي بر آن مترتب ماي

). براي ارزيابي 419ص، 7ج، 1377(مطهري، » براي آن مصلحت به وجود آمده است  اتفاق،
  شود: ديدگاه فيلسوفان اسالمي از اين معنا، به سه نكته اشاره مي

: از ديد حكماي اسالمي، هر موجودي در عالم ماده سرشت و طبيعتي دارد كـه  نكته اول
). بنـابراين منشـأ   183ص، ق1417شود (طباطبـايي،   يمتغييرات موجودات به آن نسبت داده 
 بهباره  ينا). مالصدرا در 900، ص13، ج1377 ي،مطهرتمام حركات طبيعي، طبيعت است (

  كند كه: يمي بيان روشن 
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ي است كه افعال و دگرگوني موجـود از آن بـه شـكلي يكسـان و بـدون اراده      ا قوهطبيعت 
  ).249، ص5ج ،ق1410 گيرد (صدرالدين شيرازي،  يمسرچشمه 

، نبـود انديشـه  هـدفي نشـانه    طوركه دموكريتوس اشاره كرده است، بـي  : هماننكته دوم
فيهانه خـود نيـز   شعور و رويه در فاعل است؛ زيرا اگر فاعل شعورمند باشد، حتي در كار سـ 

كند. اين سخن مورد پذيرش برخي از فيلسـوفان اسـت؛    يمهدفي هر چند ناآگاهانه را دنبال 
تا جايي كه فخرالدين رازي ديدگاهي كه به شـعورمندي تمـامي موجـودات طبيعـت حكـم      

  ).588، ص2ج ،1382 رازي،الدين فخرداند ( خطابي و شعرگونه ميكند را  يم
دانند، اما آنهـا   ينملسوفان، گرچه موجودات طبيعي را شعورمند : بسياري از فينكته سوم

ينا ميـان شـعورمندي و غايـت تـالزم و ارتبـاطي      سـ  ابـن از ديد شمارند.  ينمغايت هم  را بي
به نظر اين فيلسوف، حركات و تغييـرات در طبيعـت ـ كـه معلـول طبيعـت و علـل         نيست.

زيرا علل طبيعي شعور و آگاهي ندارند، ولي حركات   اند ـ از جمله اين موارد هستند؛  يعيطب
  گويد: يان و مقصدي دارند. او ميپاگمان،  يببرآمده از آنها 

توان حكم  ينم، باشدو شعور نداشته طبيعت فكر [حتي] اگر امور طبيعي براي غايتي هستند و 
نيسـت كـه فعـل را    و شـعور  زيرا اين فكـر   يتي نيست؛ي غاسو  بهكرد كه فعل برآمده از آن 

فعل از ميان افعالي است كـه انتخـاب   ين بخشيدن به يك ، بلكه فكر براي تعسازد يم دار يتغا
فكر و شعور براي تخصـيص و   ينبنابرا باشد.غايتي  دارايو هر يك از آنها  بودهآنها ممكن 

  ).72و71، ص1ج ،ق1404 نا،يس ابن( كردن آن دار يتتعيين فعل است نه براي غا

گيـرد   يمـ يان نتيجـه  در پارا پسنديده و  پاسخاين   ،همسانمالصدرا نيز با آوردن عبارتي 
  ).257ص، 2ج، ق1410كه طبيعت، غاياتي بدون قصد و شعور دارد (صدرالدين شيرازي، 

با در نظر گرفتن اين سـه نكتـه، حكمـاي اسـالمي بـه ارزيـابي معنـاي سـوم تصـادف          
يـه سـاختار و   بـر پا اي همچـون ابـن سـينا، طبيعـت      پردازند. از نگـاه حكمـاي اسـالمي    يم

). 71همـان، ص يش و تغيير هميشگي اسـت ( پوي غايتي در سو  بههاي دروني خود  ييتوانا
از جملـه  كنـد؛   يمناميده و بر وجود آن شواهدي را نيز بيان » بالذات غايت «او اين غايت را 

اسـت كـه بـر     يبرآمده از موانع يماريباور هستند كه ب ينخود بر ا پزشكان در طبابت ينكها
 يـن ا ي،ا با ارائه نسـخه  كند يپزشك تالش م يكخاطر  ه اينگرفته است. ب قرار يسر سالمت

). 72همان، ص( بازگردد يسالمت يعنيخود،  ياصل يرشخص به مس جسمتا  ردموانع را بردا
تزاحمات و موانع است، حركت برخي موجـودات  طبيعت جوالنگاهي آكنده از  ازآنجاكهاما 
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ي جـا   بـه كنـد و   رو شده و جهتش تغيير مي يي روبهها مزاحمتاتفاقي با موانع و  صورت  به
شـود. از   يمـ رهنمـون  » غايت بالعرض«بالذات، به جايگاهي ديگر يا همان   رسيدن به غايت

  .  )70(همان، صينا، اين همان اتفاق است س ابننظر 
، 7، ج1377ي،مطهـر ( از مـوارد منكـر نيسـتيم    يا ما وجود اتفاق را در پـاره  گويد يشيخ م
مقصـود از   [امـا] ...  غايـت بـالعرض اسـت.    ناميد، يم» اتفاق«آنچه را كه شما )... 428ص

غايـت ذاتـي خـود     يسـو   چيست؟ يعني در همه اين مـوارد، طبيعـت بـه   » غايات بالعرض«
كـه دار،   آنجا از رود، يغايت خود م يسو  كدام به هركه  ها يعتولي اين رشته طب رود. يم

مـوازات    نيسـت كـه همـواره بـه     گونـه  يـن علت و معلولي ا يها دار تزاحم است و اين رشته
يكديگر حركت كنند و باهم برخورد نداشته باشـند، گـاهي ايـن خطـوط يكـديگر را قطـع       

كه ما نـام   آيد يبه وجود م ييدادرو كنند، ييكديگر را قطع م ها ينكه ا ييجالذا  كنند. يم
  .)427، صهمان(گذاريم  يم» اتفاق«آن را 

كم يكي از معاني تصـادف، نرسـيدن عامـل دگرگـوني      بنابراين در حكمت سينوي، دست
موجودات ـ يا همان طبيعت ـ به غايت اصلي است. ايـن سـخن، برگـردان فلسـفي ديـدگاه        

اي چـون   يدهپدتصادف در جايي است كه  ها در تصادف است؛ زيرا در اين ديدگاه، نودارويني
رسد. از نگاه فيلسوفاني مثل ابن سينا، تصادف به اين معنا،  يمجهش ژني به اهدافي ناخواسته 

ـ يـاب و  كمامري معقول و پذيرفتني بوده و به نسبت تغييرات در سـطح كـالن،    ي اسـت  جزئ
بـاور اسـت كـه اتفـاق، بـه       ينا بر اينس ابن. مالصدرا نيز همانند )70ص ،1ج،1404 ينا،س (ابن

، ق1410 ،لدين شـيرازي امعناي رسيدن موجودات طبيعي به غايتي بالعرض وجود دارد (صدر
  امري نادر است. او معتقد است:  ). ولي به نسبت همه تغييرات جهان ماده،256، ص2ج

گرچه نسبت به برخي از موجودات در طبيعت، اتفاق وجود دارد؛ ولي بايـد دانسـت كـه    «
  ).همان» (اتفاق نيست برحسبجهان وجود 

  خدايي منجر شدن يا نشدن پذيرش تصادف به بي
گيرنـد كـه خـدايي در     يمـ گرايان از رويدادهاي تصادفي نتيجه  بيان شد كه برخي از داروين

جهان نيست؛ زيرا اين رويـدادها برآينـد فـاعلي كـور و نابينـا اسـت. بنـابراين هـيچ طـراح          
دهـد كـه اينـان بـا      يمـ ن نقشي ندارد. اين اسـتدالل نشـان   هوشمندي در دگرگوني اين جها

علـت را رد كـرده و بـر معنـاي سـوم       اي بي يدهپدپايبندي به اصل عليت، تصادف به معناي 
  پافشاري دارند. اما اين سخن در فلسفه اسالمي تا چه اندازه درست است؟
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ـ  هـا  نظـام فيلسوفان براي پاسخ به ايـن اشـكال، نخسـت بـه تبيـين       ر جهـان  ي حـاكم ب
  كم جهان از دو نظام يا دو سطح تشكيل شده است: پردازند. به باور اينان، دست يم

 . نظام عرضي  1

گرايان، همچون داروين و داوكينز فقـط بـدان پايبنـد     اين همان نظامي است كه تمام علم
هستند. در اين نظام، امور مادي در يك سـطح بـوده و بـه ترتيـب زمـان و مكـان خـود در        

اي  دهنـده  است كه طبيعت بسان پيوسـت  سامانهگذارند. در اين  يمير تأثها  يدهپدي يرگ شكل
 يـدادها رو يگردر جهان، منفرد و مستقل از د يهيچ رخداد«رو  ينا ازشود.  يمواحد مشاهده 

، 1ج ،1377(مطهـري،  » ندسـت هجهان با يكـديگر متصـل و مـرتبط     يها همه بخش نبوده و
 ).132ص

 . نظام طولي  2

ي هـا  علـت اين نظام در سطح باالتري از جهان طبيعـت و نظـام عرضـي واقـع شـده و      
شود. از ديد فيلسوفان، اين نظام بر خـالف   يمبخش جهان طبيعت را شامل  يهستايجادي و 

هـاي   باشد. به همين دليل تنها با استدالل نظام عرضي، نامحسوس و فراتر از تجربه حسي مي
كنند كه موجودات در اين نظـام، علـت    يموه، فيلسوفان اثبات عال عقلي قابل اثبات است. به

ي طبيعـي كـه علـت اوليـه تمـام      هـا  فاعـل هايي طبيعي هستند. با اين حسـاب،   طولي، فاعل
در دست فاعـل بـاالتر از خـود     ابزاريهمچون «اند،  هاي جهان طبيعت يدگرگونتغييرات و 

 ).20و  99، ص2ج ،1379ح يـزدي،  مصبا(» شود يمگفته  "يريتسخفاعل "هستند كه به آن 
خـود عمـل    ينـت بـر طبـق ط   ي [و طولي خـود]، فاعل خارج يتهدا در اين فاعل تسخيري

  .)87، ص4- 1، ج1389 ي،آمل ي(جوادنمايد  يم
توان به اين نتيجه رسيد كه: گرچه معناي سـوم تصـادف از    يمبا در نظر گرفتن اين نكته 

ي است، ولي نتيجه آن انكار خداوند نيست؛ زيـرا  نگاه بسياري از فيلسوفان درست و پذيرفتن
اي از روي تصادف و بدون هدف و قصد بـه واسـطه فاعـل     يدهپداگر در نظام عرضي  حتي

غـايي آنهـا در نظـام طـولي      توان به طـور كلـي بـه رد علـت      ينمطبيعي ايجاد شود، باز هم 
پرداخت. دليل آن هم اين است كه هرچند خود اين موجودات به دليـل نداشـتن شـعور، از    

، شـعور و  هـا  آني هـا  فاعـل بهره هستند؛ اما در زنجيره طولي  يبغايي   داشتن هدف و علت
غايي هستند و همين انـدازه بـراي     تآگاهي وجود دارد. بنابراين موجودات مادي، داراي عل

  مندي طبيعت كافي است. هدف
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ينا، سـ  (ابـن خورد  اي است كه اين پاسخ در كتب او به چشم مي ينا از جمله فالسفهس  ابن
صدرالمتالهين به شـرح آن پرداختـه ـ مـدعي      كه  چنان آن). او در عبارتي ـ  283ص، ق1405

وجودات طبيعي آن است كـه بگـوييم چـون در    غاييِ م است: يكي از توجيهات درباره علت 
 در فاعـل هـم   ،طبيعـي  يها فاعل صورت و غايت فعلِطبيعت، تفكر و انديشه وجود ندارد، 

و ضـعيف   يصـورت تسـخير    بـه طولي آنها به شكلي اقوي موجود است و هم در طبيعـت  
تقد اسـت  عشيخ م«يگر، د  عبارت  به). 258 و 244صتا،  (صدرالدين شيرازي، بي وجود دارد

غايت رشد گيـاه در آن عقـل    مثالً شود؛ يكه عقل فعال ناميده موجود دارد فاعل باالتري  كه
). 352ص، 7ج، 1377(مطهـري،  » گيـاه اسـت  آن طور تسخير در خود   به وفعال وجود دارد 

يلسوفان ديگري نيـز ايـن پاسـخ را برگزيدنـد كـه عالمـه       فاين دو انديشمند بزرگ،  پس از
ست. ايشان نيز بر ايـن باورنـد كـه طبيعـت شـعور و انديشـه نداشـته        آنهاجمله الهيجي از 

جبلّي در آن سرشـته   صورت  بهگوني دگر) و تنها غايت حركت و 223، ص1383يجي، اله(
ي طـولي طبيعـت جسـت    هـا  علـت غايي را بايد در   مندي و علت رو هدف ينازاشده است. 

بـاره   هـاي خـود در ايـن     در يكـي از نوشـته  ). فياض الهيجي 245ص، 1، جتا يب ،يجياله(
  گويد: مي

با قول به وجود صانع حكيم عليم كه همه موجودات و مـؤثرات مسـتند بـه اوينـد، عجيـب      
واسـطه    نيست اعطاي قوتي و خاصيتي مر طبيعت را كه صدور افعال محكمه متقنه از او بـه 

كافي است و تحقّـق   آن قوت و خاصيت ممكن گردد و وجود علم و حكمت، در مبدأ اول
  ).157، ص1383يجي، اله( آن در هر مرتبه از مراتب وسايط الزم نيست

  گيري و نتيجه  بندي جمع
در اين نوشتار، دگرگوني واژه تصادف از يونان باستان تاكنون در دو طيف علمـي و فلسـفي   

بـا  مورد بررسي قرار گرفت. همچنين تبيين شد كه معناي مـورد نظـر دارويـن از تصـادف،     
بند هستند تفاوت دارد. امـا بـا ايـن حـال در نگـاه       گرايان جديد به آن پاي معنايي كه داروين

فلسفي، تصادف به هر دو معنا ممكن و پذيرفتني است. بنـابراين فيلسـوفان نيـز ماننـد ايـن      
  بـه  طبيعـت «داننـد. بـه بـاور ايشـان،      شناسان، تصادف زيستي را رخدادي واقعي مـي  زيست
نوخواسـته ـ    بـداعت  از طوالني تاريخي كه با شود مي فهم پويا و تكاملي روند يك صورت

). امـا  243، ص1392(بـاربور،  » اسـت  ـ همـراه  شود مي مشخص قانون و تصادف راه از كه
قبول تصادف زيستي برابـر بـا الحـاد نيسـت؛ زيـرا تصـادف، چـه بـه معنـاي داروينـي يـا            
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اي كـه علـت آن ناشـناخته     توان به پديده مي گرايان، امري نسبي است. به همين دليل داروين
هدف دارد معتقد بود و با اين حال در نظام طولي، به خـدايي كـه علـت     است و يا علتي بي

  كند نيز اعتقاد داشت. گذاري مي طولي تمام تغييرات تصادفي بوده و آنها را تدبير و هدف
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