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َمرتجمَیمقدمه

 یفارس نام با «الحسن احمد» ینوشته « الإلحادهموَ » کتاب یفارس یترجمه د،یدار رو شیپ که یکتاب

 نیدتریجد ،یعلم و قیدق حال نیع در و جذاب را،یگ یاوهیش با کتاب نیا. باشدیم «ییخدایب متوهّ»

 خ،یتار ،یشناسانسان ک،یژنت ،یتکامل یشناسستیز از اعمعلوم،  مختلف یهاحوزه در یعلم اتینظر

 و عام مخاطب یبرا را....  و یشناسهانیک ،یاخترشناس ،ینظر کیزیف ،یشناسباستان ،یشناسنیزم

 جهل لیدل به آنها نیب که یشکاف از و نموده مطرح را نیدبزرگان  اتینظر آن کنار در و ارائه متخصص

 و علم نیب که دینمایم اثبات و برداشته پرده است، آمده وجود به مختلف موضوعات برداشت از کدام هر

 و یدارامانت نیع در کهاست  بوده آن بر یسع ترجمه، نیا در. ندارد وجود یتعارض ن،یداز  یواقع درک

 که یصورت در و ؛شود دهیبرگردان یفارس به درک قابل و روان یاوهیش به جمالت ،یاصل یمعنا حفظ

 ،شودمربوط نمی کتاب اصل به و شده حاصل ترجمه جهت بهصرفاً  شود، مشاهده متن در ییهایینارسا

بر آن  یسع ترجمه نیا در. میطلبیم پوزش زانیعز عیجم و محترم فلّؤم ان،منّ خداوند از بابت نیا از که

 به مراجعه با ،است گرفته صورت زبانیسیانگل یهاکتاب ازکه  هاییقول نقل یبرخبرگردان  دربوده 

مواردی . گردد هئاراو در عین حال روان  قیدق یاترجمه ،یعرب یترجمه با هاآن مطابقت و هاکتاب اصل

 با یپاورق صورت به حیتوض نیا است، الزم مطلب درک یبرا یاضاف حیتوض نموده احساس مترجم که

 انتقال جهت موثر یگام بتواند ترجمه نیا است دیام. است شده افزوده یاصل متن به «مترجم» عبارت درج

سراسر  در زبانیفارس زانیعز یهیکل به است نهفته کتاب نیا یجا یجا در که یمیعظ معارف و علوم

 . باشد جهان

 از تمامی عزیزانی که در ترجمه و تصحیح این کتاب ما را همراهی نمودند کمال تشکر را داریم.
 در شب قدرکامل. ق. ه 7393رمضان  39در سایه الطاف جاری الهی ویرایش تخصصی مطالب در 

 گردید.        

 اهلل التوفیقو من 

 خداییم بیگروه مترجمان کتاب توهّ 

 یشمس یهجر 7931بهار 
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 های زیر مراجعه نمایید:توانید به آدرساإللحاد میوهم ی آنالین کتاب برای مطالعه
 
 

 لینک مطالعه آنالین به زبان عربی:
http://almahdyoon.org/arabic/documents/live/wahmilhad/index.html 

 
 

 مطالعه آنالین به زبان فرانسوی:لینک 
http://sauveur.almahdyoon.org/illusion-de-l-atheisme/mobile/index.html 

 
 

 لینک مطالعه آنالین به زبان انگلیسی:
http://www.saviorofmankind.com/Atheism_Delusion 

 
 

 لینک مطالعه آنالین به زبان فارسی:
                             http://almahdyoon.co/doa.html 

   



 

َگفتارپیش

 ...است شده آغاز مانیا و بی خدایی نیب «یجدّ ایمناظره» خ،یتار در بار نینخست یبرا و یتازگ به
 بار؟ نینخست یبرا میگومی چرا
 کنون تا گذشته از کهیی گوهاوگفت و هابحث تمام که باورم نیا بر منچون  است، ساده اریبس
چرا که  آورد؛ شمار به یعلم خداناباوری بر یواقعهای هیرد و یقیحق هایهمناظر را نمیتوان داشته انیجر

در سوی دیگر  و ینیدمتون  از خاص درک و محدودنگرش  با انیاد انیمدع ه هامناظر نیا در یک طرف
 نیا هرچند ....دهندارائه میردیه  نیدخودِ  نه و فقهاشده توسط  هئارا نیدبر  کههستند خدا ناباورانی آن 

 !دیاین خوش یاعده مذاق به من سخن
 مطرح شیزندگ طول درمدتی کوتاه فقط برای  هرچند را نبنیادیهای پرسش نیا کدام یک از ما

 و ها علت کشف از بشر همیشگی جوی و جست بتواند کهنگشته  یپاسخ دنبال به واست  نکرده
 چرا» مثلباشد  نیزم نیا یرو بر یزندگ به مربوطها پرسش نیا خواه کند؟ اشباع راها دهیپدهای شهیر
 آمده کجا از ما تمدن» و ،«ست؟یک انسان» ،«است؟ داریمعن و هدفمند یزندگ ایآ» ،«م؟یاآمده وجود بهما 

 ،میکنمی یزندگ آن در که را یجهان میتوانمی چگونه» مثل ،باشد یهستجهان  کل به مربوط ای «است؟
 «دارد؟ ازین خالق به جهان ایآ» ای ،«م؟یبشناس و میکن درک

انتخاب به  سرانجامها پاسخ نیا یهمه رسدمی نظر به یول و متنوع است؛ اریبس ی،احتمالهای پاسخ
 علم؟ به مانیا ای خدا به مانیا.. ؟ ..علم یا خدا: رسدیکی از این دو می

 را یکی علم به مانیا ای خدا به مانیا نیب رسدمی نظر بهامروزه  که گونه همان میمجبور ما ایآ... 
 م؟ینیبرگز
بزرگان دین  بر خود یعلم یروزیپ از یمنطق یلیدال به  بی خدایی که مینیبمی امروز ،قتیحق در
 مخالف آنها را که یعلم موضوعات از دسته آن بر ان،یاد یندگینما انیمدع. است سرخوش و شادمان

از  نه ودرستی داشته باشند  درک ینیدمتون  از نهکه بدون این؛ سندینومی هیرد ،دهندتشخیص می نید
های برنامه و جلسات یمشاهده ایبزرگان دین های پاسخ یمطالعه از شخصاً من. یعلم اتینظر
 شده فیتحر و ناقص اشتباه، کامالً را موضوع ،یادیز اریبس موارد در شانیا که امافتهیدر آنها، یونیزیتلو
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های ملغمه با بعضاً  و هیمایب و ساده یجمالت با نادرست، نشیب نیهم اساس بر سپس .کنندمی برداشت
 .کنندمی ییگوپاسخ به شروعو تحریک احساسات است،  مغالطه ی که آکنده ازجیرا

 مونیم نسل از انسان است یمدع تکامل یهینظر» را نشنیده باشد: جملهاین  که هست یکس ایآ
 از مینیبمی چه هر که کند مجاب را ما خواهدمی تکامل» ای. است اشتباه کامالً که یموضوع !«است

 از عبارات نیا! دارند یطرفداران ،خود یبرا سفانهأمت یول نادرستند جمالت نیا !«است تصادف یرو
 البته که ؛ورزیغرض ای و ناآگاهی است ای زین آن لیدل که شود،می بیان آنها روانیپ ای ینید مردان یسو
 .است کسانی جهینت

 اندشده معترف و آورده فرود میتسل سر ،یعلم اتینظر قوی لیدال در برابر نیدبزرگان  یبرخ راً یاخ
 !دنندار یتعارض نید با در عین حال، و است حیصحنظریات علمی  که

 !د؟نندار یتعارض نید با چگونه ....ی ول
 تصویری که است یمنسجمهای رساله وها طرح ،است ملحدان مد نظر امروزه که یعلمهای یتئور

 به ازین بدونرا  آن تکامل و نیزم روی بر اتیح شیدایپ زین و آن تکامل و یهست شیدایپ از گرید
 نید تکامل و شیدایپ داستان یرندهیدربرگ نیهمچنتصویر  نیا. دنکنمی میرست «خدا وجود» یهیفرض
به  نهاآ نظربه  که یعلم است یداستان ،نشیآفر بنابراین. کندمی یتلق یبشر آورددست کی را آن و است
 یقصه تواندمی خردمند معالِ کی ایآ .نیازی ندارد ،آن را نوشته باشد که یدارهدف و آگاه ییخداوجود 
 یبرا یحل راه نکهیا بدون ،آورد گرد جا کی خدا به مانیا با صددرصد، و کامل طور به را علم نیامروز
 د؟ینما ئهارا دو نیا انیم تناقضات رفع

 به را ما صحنه نیا. ندهست تعارض در هم با رسدمی نظر به که میهست روهروب متفاوت ریتفس دو با ما
 تینسب یهینظر و کوانتوم یهینظر نمودن بیترک یبرا کهاندازد می هاسمانیری گانهپنج یاتنظر ادی

 M7 یهینظر ای زیچهمه یهینظربنابراین  باشند.می متعارض هم باظاهراً  دو نیا ؛است شده مطرح عام
 .باشندمی تیواقع کی از یمختلفهای تیروا نهایا یهمه که دیبگو تا آمد

 تا دهدمی یجا خود مکان در را بخش هر و سازدمی برطرف را تناقضات نیا «خداییتوهم بی» کتاب
 !شود گرجلوه ییبایز به منجسم و هماهنگتصویر  کی در «زیچ همه»

 گونهچ و زاندیبرانگ را متخصصریغ یخواننده یعالقه و توجه چگونه داندمی یخوب به الحسن احمد
 رد را متخصص دانشمند چگونه که است وارد یخوب به حال نیع در یو. برساند او به را یعلمهای آموزه
 دشوار یبسکه به انجام رسانیدنش مأموریتی ! !وادارد درنگ به است، ستهیشا آنها رد توقف که ینقاط
 ... است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- M Theory 
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 و یاضیر ،یتجرباز نظر  کهرا  ییهایتئور نیترمهم ر،ینظیب و قیدق یعلم اسلوب کی با کتاب نیا
 یمهندس ،یتکامل یشناسستیز همچون یمختلف علوم به و گذاردمی بحث به ه است،شد ثابت ینظر
 ،ینظر کیزیف ،یشناسباستان باستان، خیتار ،یخیتار یشناسنیزم ،یشناسانسان ،یپزشک ک،یژنت
 پردازد.نیز می رهیغ و فلسفه ،یشناسهانیک

 چاردیر پروفسور با باال سطح و یعلم یمناظره کی یحاو واقع در کتاب نیا که کنم اشاره باید
 پروفسور با همچنین و حاضر عصر در یتکامل یشناسستیز دانشمندان نیتربزرگ از یکی نزیداوک
 در متخصص ،یکاربرد اتیاضیر ،ینظر کیزیف دانشمندان نیتربرجسته از یکی نگیهاوک ونیاست
 نیهمچن کتاباین . باشدمیها چالهاهیس ییپرتوزا یشدهثابت یهینظر صاحب و یشناسهانیک یحوزه
 به رمِیکرِ  ساموئل پروفسور ه روشب که یکساناست؛  یباستانهای تمدن کاوشگران با یعلم یامناظره
 نید: است نچنی کاوشگراناین  قاتیتحق یجهینت یخالصه. اندآورده یرو باستان انسان خیتار یبازخوان

 در و افتهی تکاملها یکدا وها یسومر با ،گشته داریپد شیپ سال هزاران که است یانسان آورددست کی
 .است دهیرس مسلمانان به یانحیمس و یانهودی از گذر با ادامه

 ،زیبرانگاعجاب یاگونه به وصریح  وآور شگفت ایوهیش اب کتاب نیا: میبگو اگر بود نخواهد اغراق
 نیب و ،گرددمی باز «انسان» به و شودمی آغاز «انسان» از کهبرد می یاکتشاف یسفرشما را به 

 ییخدا وجود و کسو،ی از یهست تیماه و انسان نژاد و اتیح أمنش به مربوط یعلم لئمسا نیتردهیچیپ
به طور  کم دست را شما ی کهاگونه به ،دینمامی برقرار رابطه گرید ییسو از نگذارقانو و میحک هدفگذار،
 از که فصل ششی در سفر. ندارد وجود خدا نیا شناخت تر ازمهمی زیچ چیه که کندمی مجاب موقت
 در آن الحسن احمد و کندمی جلب خود به را شما یعالقه و توجه صفحه، نیآخر تانخستین  یصفحه
 گیرد!قرار نمی خدا وجود با تعارض مقام در علم که کندمی ثابت

 ،شهیاند و درک بدون ن،یدبزرگان  که آمده شیپ اریبس ،نمودماشاره  وگفته شد  شتریپ که طور همان
 انیب به را کتاب اول فصل خود، انتخاب سنحُ با سندهینو. اندنموده یعلمهای یتئوراقدام به رد کردن 

 یسن مسلمان ،یحیمس ،یهودی از اعم مختلفهای گرایش با نیدبزرگان  حال و گذشته مهمِ نقش نیا
و  انیاد ندگانینماهای پاسخ یبرخ از یروشنهای نمونه با شما فصل نیا در.. .کندمی آغاز عهیش ای و

ها نمونه انیب به فقط لفؤم البته. شد دیخواه روهروب تکامل یهینظر خصوص در ژهیو بهاندیشمندان 
 پاسخ آنها به متخصص دانشمند کی همانند و داده قرار لیتحل و هیتجز مورد را آنها بلکه نکرده بسنده
 برمال است یشرمسار و سفأت یهیما خود که را آنها میزان ساده لوحانه بودن و یعلم یگیمایب و گفته
تایید  کی دنبال به که آنها از یبرخ یامروز کردیرومحال و ناممکن بودن  سندهینو سپس .است ساخته
را روشن  ندهست دو نیا نیب تناقضات رفع بدونبی هیچ قید و شرطی، ، خدا به مانیا با تکاملزمان هم
 نماید.می
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کند؛ از نظر دور نمی را ینید یفقها انصاف نه و کتاب یخواننده انصاف نه ایلحظهبرای  یحت لفؤم
 باشد یکسان از خواه خواننده ؛است دهیکش نقد یبوته به اول فصل در راشان هاییریگموضع که کسانی
 یانشده ثابت یتئور ای «هیفرض» کی صرفاً هینظر نیا ای و است نادرست تکامل یهینظر معتقدند که
 ،دینما باطل و نقض را آنیافت شود که  یزیچ «هایزود نیهم به بسا چه» دارد دیام همچنان که است
 همانند یِ ریگموضعبا باشد  ینید یشمندیاند خواه و شوند، غالب فانیحر بر تکامل منکرِ  ینید یعلما تا
 یهینظر دوم فصل در الحسن احمد است. شده دهیکشان نقدی بوته به اول فصل در که یموارد از یکی

 - من نظر به - که یاوهیش به هم آن، کندمی انیب را دالیل آن و کندمی ریتفس را ارتقا و پیدایش
: گرفت؛ علومی مانند کار بهمرتبط با تکامل  علوم کردن فهم عامه و سیتدر در یخوب به را آنها توانمی
 هان،یک تکامل عامقانون  ،یفعل جانداران یرهیزنج در تکامل ،یشناسسنگواره ،یقیتطب شناسیکالبد
 نیا در اتیح مختلفهای ستمیس وجود و افتاده جداهای ستمیاکوس ،بدن یاعضا ی و حذفرفتگلیتحل
 لیدال وانات،یح پرورش واهلی و رام کردن  جانداران، یبرخ در یرعادیغهای یژگیو وجود ها،ستمیاکوس
 درها رهیسرت گرید و انسان بودن مشترک و انسان دو یشماره کروموزوم یهمجوش لیقب از یکیژنت
 . پسگردهای روسیو

وارد  و ،داده پاسخ است، مطرح تکامل یهینظر یدرباره که یاشکاالت نیترمهم به فصل نیا در یو
 نیا بتواند که یعلم یهینظر چیه نکهیا و ؛شودمی نیزم یرو بر اتیح أمنشهای یتئور فیظر مبحث
؛ که این ندارد وجود ،کند ریتفس یعلم مدارک و شواهد به استناد با و قبول قابل یاوهیش به را موضوع

 باشد.مورد ادعا، میکاملِ  خداناباوری واقع شکافی در تصورِ در

 کسوی از که ردیگمی شکل شما یبرا دیجد یاشهیاند آن، از شیپ هم دیشا و فصل نیا انیپا در
توسط  که ییهاهیرد به شما واکنش گرید یسو از و تکامل، یهینظر خصوص در پایانی شما یریگموضع
 .سازدمی مشخص را ،شده است مطرح انیاد یندگینما انیمدع

 شرح سوم فصلدر  را موضوع نیا ،سندهینو و ندارد تکامل یهینظر با یتعارض شدهی اثباتنیدمتن 
 ،است تکامل یهینظر با تضاد در نینیمتد یبرخ گمان به که را ینیدمتون  نیترمهم یو. است داده
آدم از  گاهیجا - بار نینخست یبرا - سپس. است نموده نییتب را آنها از یبرخ ینادرست و کرده یحالج

 ومطرح کرده  را بشرپیشین  ینژادها گرید بااو  یرابطه و اتیح تکامل یعلم داستان درمنظر دین 
 که فرد به منحصر یاوهیش اب ،کرد خواهدبرقرار  ارتباط آن باانسانی  روح کهی را جسم تکامل یچگونگ
 .است داشته انیب یعلم یادله و یخیتار شواهد همراه به ،ارائه نکرده او ازپیش  یکس

 یبرخ که طور آن آدم جسم از احوّ جسم نشیآفر داستان سراغ به فصل همان در سندهینو
 .گویدپاسخ می را آدم فرزندان نیب محارم با زنا داستان و رودمی ،اندکرده گمان
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 انیحیمس اعتقاد مورد هم که ینید لئمسا نیتردهیچیپ و نیدشوارتر از یکی به فصل نیهم در یو
 ؛ یعنیدیگومی پاسخ ،نداده ایشایسته پاسخ آن بهو در عین حال کسی تا کنون  مسلمانان، هم و است
 .پدرداشتن  بدون یسیع والدت یماجرا از قبول قابل یعلم ریتفس کی یهئارا

 أمنش یرکنندهیتفس و کامل پارچه،کی یهینظر کی تکامل یهینظر ،خدا ناباوران نگاه ازاز آنجا که 
 یبرا هینظر نیا در خدا گاهیجاپس  ،ستین ازین خدا وجود به فرآیند نیا در و است آن یارتقا و اتیح
 اثباتما را به  ،تکامل یهینظر خودبا استفاده از  چهارم فصل ست؟ا کجا ،پذیرندمی را آن که یداراننید

 یلهیوس به ارتقا ای تکامل یقانونمند و یکیژنت ینقشه سراغ به کار نیا یبرا ودهد سوق می خدا وجود
 عدمدلیلی قطعی بر  کم دست که کندمی مجاب را شما ادامه در و رفته آن یهدفمند و یعیطب انتخاب
 !نیستدر دست  خدا وجود
 آن هواداران که کندمی مطرح فصل نیا در را «هوشمند یطراح کردیرو» موضوع گرید یسو از
 یول کنند؛ اثبات را خدا وجود آنها، اندام و جانداران یمجموعه در هوشمند یطراح اثبات با کوشندمی
 است، «اهلل» همان طراح اگر: است یبزرگ و متعدد اشکاالت یدارا هوشمند یطراح که ستا نجایا نکته
 از یعار و کامل دیبا شیطراح مرَالجَ باشد، نیچن که یکس و است برخوردار مطلق قدرت و علم از یو

 رسدمی نظر به ،حنجره عصب یدگیکش مثال عنوان به که است یحال در نیا. باشد تعارض و نقص
 ریتفس توانمی چگونهرا  یطراحاین  در دست نیا ازخطاهایی  باشد؛می مطلق قدرت و علم نیا ناقض
 .دیکن کشفخود  را الحسن احمدپاسخ  تا گذارممیوا خود حال به را شما ؟نمود
 تکامل» نام به تکامل از یگرید نوع به و پنجم فصل بهنگارنده ما را  ،یمعرفت سفرِ نیا یادامه در
 انیجر با ییارویرو در بشر نوعتوانایی  و یفرهنگ جهش که است آن تیواقع. رساندمی «یفرهنگ
 یثارگریا و اخالق از استفاده با هم آن - ستا بقا آنها هدف گانهی که -ها ژن یخودخواه یگسترده
 درمانده شیبقا استمرار وگیری شکل ریتفس و شرح از زین M یهینظر یحت که است یامقوله ،راستین
 است؟ بوده چه ریاخ سال هزار چند در فقط هم آن ،فرهنگی جهش نیا بروز لیدل. است
 ما ،یسومرهای داستان وها حماسه طریق از الحسن احمد ،هادست پرسش نیا به ییگوپاسخ یبرا

؛ جهش فرهنگی بردمیاست  شده ظاهر نیزم یکره یرو بر که یفرهنگ و تمدن نیاول سراغ به را
 از ما ز،یانگشگفت فرآیند نیا در. است نموده انیع رخ نیالنهرنیب نیسرزم در یناگهان طور به کهبزرگی 
 یقرائت با را آنهاهای حماسه و...!! میکنمی الؤس یموزدُ و لگمشیگ از م؛یپرسها میتیشخص و الواح
 رییتغ درجه 781 را متون نیا به نسبت دمانید یهیزاو کهکنیم بازخوانی می فرد به منحصر و نینو
 عناصرش و اتیجزئ تمام با - دوران آن از - یاله یواال نیدروایت  با آور اعجابای گونه به تا دهد؛می
 را آن یآسمانهای کتاب که ینیسهمگ طوفان یماجرا و نوحسوی  به خود با را ما سپس یو. میشو آشنا
 آن مکان و زمان و طوفان وقوع تیفیک - بار نینخست یبرا - زین آنجا و بردمی دنکنمی ریتفس و تیروا
ی نید یفقها یبرخ که گونه آن ـ نوح طوفان ایآ که دهدمی پاسخ االتؤس نیا به و داردمی انیب را
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 ریجزا یبرخ در واناتیح یانحصار وجود مانند اشکاالت نیترساده توانندنمی اعتقاد دارند و در عین حال
در  که یبزرگ اشکال ؟کرد هالک را جانداران تمام و دربرگرفت را نیزم تمام ـ کنند یحالج راافتاده  جدا
 نوع، اندازه، لحاظ از که را مختلف وانیح هزاران توانست نوح چگونه که است آن دینمامی رخ نجایا

 زمان آن که یاحشرهنوع ها ونیلیم به غیر از بودند، متفاوت هم با اریبس خوراک و خورد و یزندگ طیمح
 بوده کجا از ،پوشاند را نیزم یکره تمام کهها آب نیا فرجام و منبع نیهمچن. آورد هم گرد، بوده موجود

 انه از نظرموشکاف یصورت به است دشوار کشانرد که مواردی نیا یهمه ریتفس...  ؟و به کجا رفته است
 .افتی دیخواهدر فصل پنجم  که آن راشده، اثبات بطور همزمان ینیدمتون  و یعلم

 مانیا با آن یرابطه و نیزم روی بر اتیح تکامل وپیدایش  یهینظر یدربارهبررسی  و بحث از پس
 یهست تکامل و أمنش یهینظر ششم فصل در سندهینو بشر، خیتار در یفرهنگ جهش ریتفس زین و خدا، به
 در خصوص دیجد ینگرش بهنه تنها  این مبحث،. دهدمی قرار بررسی مورد را «هیچ» از خودی خود به

ها، فاصلهها، حجم از یگرید سطوح با بتواند که یعلمهای یتئوربلکه به  ،نیاز دارد ءاشیا وها واقعیت
 ما که یهست جهان .باشدنیازمند می زین باشد داشته تعامل آن مانند وو انرژی  حرارت یدرجه زمان،
 ما کهکشان و نیزم از تربزرگ اریبس مینیبمیکه  راآن بخشی از  آن ای میکنمی یزندگ آن در اکنون

 ابتدا، در. باشدها میکهکشان نیا از یادیز اریبس تعداد یرندهیبرگ درو  است یریش راه کهکشان یعنی
 بوده آن از ترکوچک اریبس و حتی ما سلول در اتم نیترکوچک از ردترخُ  و یکوچک تِ ینها در کائنات
 همراه یچگال و یانرژ ازای دهندهو تکان بیعج یدادهایرو با کائنات شیدایپ.  مجرد ینقطه کی :است
 گسترش کند، حرکت تواندمی نور که یسرعت از شتریب اریبس یسرعت با هیاول مراحل یبرخ در و است بوده
 .(یهانیک تورم یمرحله) است افتهی انبساط و

 از اعم ستا مااطراف  که یزیچ هر در ینگرژرف به ششم فصل در یهستمنشأ  از یاکتشاف سفر
 و پرتو سپس ها،چالهاهیس ها،کهکشان ستارگان، و اراتیس پادذره، و ذره جرم، ماده، ،یانرژ زمان، مکان،
 با را ما فصل نیا در الحسن احمد .رسدمی زیانگشگفت کیتار یانرژ و جاذبه یانرژ ک،یتار یماده
 نشیآفر دور اریبس یگذشته به را ما و ساخته آشنا ی،نظر هایریتفس و یعلم اکتشافات نیدتریجد
 و کوانتوم کیزیف عام، و خاص تینسب به پرداختن با یو. شیپ سال اردیلیم 79 از شیب به یعنی برد؛می
 همه چیزی برای دستیابی به آنچه نظریه را بزرگ انفجار یهینظر و یهست أمنش ،یچندجهان یهیفرض

 .گذاردمی بحث بهشود، ( نامیده میMی )نظریه
 تینسب یهینظر شدن مطرح از پس ژهیو به برداشته ـ گذشته قرن لیاوا در کیزیف که یبلند جهش

باشد می ما یروزانه تجارب بر یمبتن خود که یتیگ از ما محدود و ساده اریبس درک ـ کوانتوم کیمکان و
 بهنسبت  ما نگرش با که دارد وجود یمتعدد شگفت امور نینو کیزیف در. است دهیکش رخمان به را

 چگونه .دارد یناسازگار و تضاد سر - است دشوار زین آنها لیّتخ یحت و دنیفهم که - ءایاش وها تیواقع
و به صورت  اشد؟ب یمشخص مکان فاقد( ماده ای نور از یاذره مثالً) ذره کی که کرد درکتوان می
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باشد؟ و اینکه وقتی ناظر به گونه میگونه یا امواج احتماالتی از موجودات شبحای از ذرات شبحمجموعه
ی موج فرو بخشد، و وقتی معادلهیکی از آنها توجه کند یا آن را مورد مشاهده قرار دهد، به آن واقعیت می

روند تا در نهایت کجا میبه گونه حکند، سایر موجودات شبریزد و ذره مانند یک جسم حقیقی رفتار میمی
 کهتصوّر نمود  توانمی چگونهاست،  ذرات از سرشار جهان نکهیا به لمعِ بافقط یکی از آنها باقی بماند؟ 

ها داده انتقال فهم و تفسیر چگونه !؟باشدمی تأثیرگذار ذرات عملکرد یوهیش در خود رصدکننده، ای نندهیب
 رممکنیغ یزیچ نیچن تینسب یهینظر طبق آنکه حال وپذیر است امکان نور سرعت از باالتر یسرعت اب

 !؟باشدمی
 پالنکی زمانی در هر بازه طبق آن که استهای موازی جهان یهیفرض نها،یا از زتریانگشگفت
 را آنها از یکی که است نندهیب نیا وشود می میتقس یموازهای جهان نیا از یادیز تعداد بهجهان 
 نیا یمعادله در هیاول شرط ،یو وجود ایآ است؟ کدام اوهای تیمحدود ست؟یک نندهیب نیا! گزیندبرمی
 آن؟ شیدایپیی نها شرط ای ست،ا ما یهست

 تا بعد ازدهی و -ی تیگ در بعد چهار از شیب وجود ؟چه معنایی دارد Mی هینظر ایها پوسته یهینظر
 أمنش خصوص در نگیهاوک ونیاست پروفسور ریاخ اظهاراتبرای  یپاسخچه  ست؟ا معنا چه به - کنون
 شیدایپ ریتفس یبرا کوانتوم یهینظر و M یهینظر دیگومی که آنجا وجود دارد؟ آن شیدایپ و هستی
 یهینظر طبق )زیرا است کافیش یدایپ نیابرای  ییتنها به جاذبه قانون و هستند یکاف عدم از یهست
 خدا به ازین بدون تواندیم یهست نکهیا و (است داشته وجود ابتدا همان از جاذبه M یهینظر ای زیچ همه
 یمادجهان  در یمنف انرژی و مثبت انرژی مجموع ندیگومی کهها کدانیزیف سخن نیا .باشد شده داریپد
 و ناشناخته قانون کی یهست شیدایپ لیدل که است یکاف پاسخ نیا ایآ چه؟ یعنی ،است صفر با برابر
 شتنیخو خود، یخود به - هایهست بلکه - یهست و دارد ینامعلوم أمنش هم آن که است نیادیبن ییفضا
 سازند؟می زین اکنون و ساخته را

 قرار ما یرو شیپنظریاتمان آنچه  جامع درک ازهرگاه  شمند،یاند و عاقلهای انسان عنوان به ما ایآ
 یسبب را در مورد معقول و یهیبد یالؤس ای و میکن پاک را مسأله صورت میتوانمی م،یشو عاجز دهدمی
 است سال هزاران طول در یعلمهای پژوهش یمحرکه موتور و زهیانگ همچنان و داشته وجود قبالً که
 نامزد ای ،آورده دست به را نوبل یزهیجا که یدانشمند سخنان با تکیه بر ایآرا حذف کنیم؟ « چرا؟» یعنی
، ما نیز آن را خواندمی «یرضروریغ» ای «نابخردانه» یالؤس را «علت از پرسش» او واست  بوده آن افتیدر
 !م؟یبخوان هودهیب

 مهم لئمسا نیا ،ینیدمتون  به منصفانه ینگاه با «خداییتوهم بی» ارزشمند کتاب در الحسن احمد
 درک را آن مفهوم و معنا یکس امروز تا کنممی گمان که یاوهیش به هم آن دهد،می پاسخ را دشوار و

 ...باشد نکرده
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 بارویارویی  در ،یفلسف و یعلم محافل در«. 3شتنبرگیل غیت» و «7اوکام غیت: »و افراط طیتفر نیب
 در خواهمنمی من .دارد وجود شدهفیتعر شیپ ازهای چهارچوب و اصول یسر کی ها،طرح وها یتئور
 ما اگر: مثال. مینمامی انیب دارم ازین نهاه آب که را نمونه چند اختصار به یولعمیق شوم  مبحث نیا

ی مواردی را که برای همه بتواند و باشد شده ثابت ینظر و یشیآزما طور به که میباش داشته یاهینظر
 یبرا یازین لذا و میآورمی شمار به خوب یهینظر کی را آن ما د،تفسیر کن یخوب به آن وضع شده،

ها نهیزم یبعض در که میریگمی نظر در را یاهینظر اکنون اما. میابینمی گرید یاهینظر دنبال به گشتن
ضمیمه کردن  ای هینظر نیا اصالح یبرا یراه اگر. بوده است موفقها نهیزم یبرخ در و خورده شکست

 یگاه. گشت یگرید یهینظر دنبال به تا حد ممکن دیبا وگرنه رویماز این راه می شود، افتی آن رب
 هئارا اول هینظر نواقص رجوع و رفع یبرا یدوم یهینظر هنگام نیا در و شودمی دشوار کار اوقات
 و تینسب یتئور مانند نباشند؛ ادغام قابل گریکدی با هینظر دو نیا بعضاً است ممکن البته گردد؛می
 .کوانتوم کیمکان

 دم هاربهتج وها تیواقع از درست یاگونه به دو هر که ،میهست روهروب هینظر دو با ما اوقات یگاه
 انتخاب است راتریگ و ترساده که هینظر آن نجایا در. داد حیترج یگرید بر را یکی توانینم و زنندمی
 یعنی .است یضرور مفروضات بر کردن بسنده ،ییرایگ و یسادگ نیا یاجزا نیترمهم از یکی. شودمی
 مورد کند،نمی جادیا یدیجد مجهول و است نیترساده دارد، راها فرضشیپ نیترکم که یاهینظر آن
 با جهات تمام از تینسب مدل و رتِاِ مدل که میریبگ فرض اگر مثال عنوان به گردد.محسوب می یبرتر
چرا  ؛نندیگزیبرم را تینسب مدل دانشمندان قطعاً( ستین گونه نیا البته که) باشند داشته مطابقت گریکدی

در آینده بازگشتی داشته  اتر ی. چه بسا نظریهبود نخواهدوجود  اتر فرض بهنیازی  صورت نیا درکه 
 ثابت گر،ید مثال کو یا شاید هم در حال حاضر به شکل دیگری بازگشته باشد: عدم کوانتومی! ی باشد
 آن به دوباره ضرورت، یاقتضا به نکیا و بود شده رها خود حال به یزمان که است اینشتین یهانیک

  اند.های دیگری که در نهایت به حذف منجر شده؛ و مثالشودمی رجوع
 به کم دست البته و رودمی شمار به یعلم و یفلسف مباحث در مندنظام اصل کی که را وهیش نیا
 حذف و تراشدمی را زوائد یهمه که یغیت شناسند؛می «اوکام غیت» نام به ،است نشده اثبات کامل طور
 شده اشارهموضوع  نیا به دهند،می نسبت ناپلئون و الپالس به که یمشهور یگووگفت در. کندمی
 :است

 !نمیبنمی خدا از یاثر شما نظام مورد نظر در الپالس، جناب: ناپلئون
 .ندارم یازین هیفرض نیا به من سرورم،: الپالس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Occam’s Razor 

3- Lichtenberg 
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همه چیز را تفسیر ای که بتواند سایر دانشمندان از اینکه الپالس در به کارگیری فرضیه
 اند!کند، خِسّت به خرج داده است، اظهار تأسف نموده

 ،دهدمی حیتوض را زیچ همه ای است کههیفرض نیا !سرورمالبته : داد جواب بار نیا الپالس
و من به عنوان یک دانشمند باید کارهایی را به شما پیشنهاد کنم  ستین بینییشپ به قادر یول

 بینی به شما بدهد.ی پیشکه اجازه

 من. شده باشد داده آن به زین یمختلف یاسام و شده مطرح یمتعددهای صورت به اصل نیاشاید 
 یول بودها حل راه نیترساده دنبال به دیبا: »کنم هئارا گونه نیا را آن که دهممی اجازه خودم به هم
 مچهارده و زدهمیس قرن در که) اوکام امیلیو به منسوب ینیالت دستورالعمل. «طیتفر و افراط بدون
 :است نیچن( ستهیزیم یالدیم

Numquam ponenda est pluralitas sine necessitate  
 .«فرضیات بیش از مورد نیاز را در نظر نگیر: »شودمیچنین  آن یمعنا باً یتقر که
. دارد دنبال به معکوس کامالً ایجهینت آن، از نادرست یاستفاده و است لبه دو یغیت ،اوکام غیت یول

با  که ،است آن پنداشتن کامل ونظریه کردن امتناع از تکمیل  در افراط غ،یت نیا غلط یکاربردها از یکی
 سندهینو که یچهارچوب اساس بر - «خداییتوهم بی» کتاب. گیردصورت می دانستن فرضیاتبدیهی 
 از ارتودوکس ریتفس انندم د؛ینمامی هئارا را جانابه یاستفاده نیا از یمختلفهای نمونه - کرده یزیرطرح
.. . .ردیگمی فرض یضرور را آن یبرا گرید یکائنات وجود که علّی ریتفس با سهیمقا در کوانتوم کیمکان
 به دئزا یاهیفرض تنها نه ،یچندجهان ریتفسچنین تفسیری ضروری است و  که کندمیروشن  سندهینو

 فرض( M یهینظر) یهست شیدایپ یهینظر از یگرید بخش در و گرید یاگونه به بلکه ،رودنمی شمار
 .است شده گرفته

 به: »دهدمی پاسخ گونه نیا «چرا» پرسش بهرسیم که تئوری به جایی می ادامه دربه این ترتیب 
 لیتبد یادسته بدون غیت به را آن اوکام، غیت از نادرست یاستفاده یعنی ؛«علت بدون و خود یخود
 شود به تیغ لیشتنبرگ.که تبدیل می کندمی

. دینمامی هئارا چند ییهاحلراه ها،هینظر نیا نیب موجود تعارضات رفع یبرا «خداییتوهم بی» کتاب
 حیتشر یبرا غلط یاگونه به اوکام غیت آنها در دیشا که رودمی یموارد نیترمهم سراغ به سپس
 !باشد رفته کار به یانسان فرهنگ تکامل و یهست تکامل ات،یح تکامل وپیدایش های یتئور
 و اتیح خصوص در که میهست روهروب یمرد با ما که میابیدرمی یخوب به مطالب نیا خواندن با
 دهد،می نشان گیخبر یشناسستیز علم در یگاه یو. باشدمی ژرف یدانش یدارا آن تکاملهای وهیش
 یهمه سپس .یباستان الواح لیتحل و مطالعه دانش در گاه و بشر خیتار ی وشناسباستان علم در گاه و
 نیباتریز خواندن حال در ییگو که یمابیمی یحال در را مانخوددر مواردی  و یمکنمی فراموش را نهایا

 در که یمابیمی اخالق رینظیب عالم کی را او سپس ؛یمهست شناسهانیک دانشمند کی از فهمعامه کتاب
 .دارد سترگی نشیب و دانش ،سطوح یهمه
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 یتوجه قابل یعلم یامانتدار که کتاب نیاهای یژگیو نیترمهم از یکی به زیعز یخواننده دیتردیب
 انیب کامل طور به لفؤمهای قولنقل تمام که چرا برد؛می یپِ ،است یجار کتابهای بخش تمام در که
 کسوی از ؛است تیاهم حائز اریبسموضوع  نیا. ندارد وجود ینقص و انقطاع نش،یگز چیه آن در و شده
 و صداقتپاکی،  از یانشانه گرید یسو از و دیینما تیرضا و اعتماد احساس شما شودمی باعث
 ...باشدمی سندهینو یورزانصاف
 بلکهشده،  گفتهشیپ لیدال خاطر به فقط نه یول... امشده کتاب نیا یفتهیش کامالً مخود من
 نیب وایش و سیلسَ یارتباطنمودن  برقرار لیدل بهنیز  و آن؛ یرایگ و بایز اسلوب خاطر به همچنین

 که نماند دهیپوشضمن  در ...باشدنمی ریپذامکانها یسادگ نیا به دادنشان ربط ظاهراً  کهموضوعاتی 
ل قائ او درَخِ وبرای انسان  کتاب یسندهینو که یاالعاده فوق احترام به من، یفتگیش یعمده بخش

 درگری و سفسطه مغالطه ای ویی نمابزرگ ،افراط نکهیا بدون و معنا تمام به یاحترام ؛گردداست، بازمی
 کندنمینرمش و مدارا  ندارد،نرمش  یستگیآنچه شا به نسبت که ینیبمی نیچن را او. باشد داشته راه آن
 کاوش و جووجست به را یخردمند انسان هر کتاب نیا. دیستامی باشد، شیستا یستهیشا که راآنچه  و

 .پسنددنمی معرفت و دانش جز یزیچ او یبرا و کندمی دعوت
 به که افتمیدر ناگهان یول کردممی آماده کتاب انیپا به دنیرس یبرا را خودبا اینکه باید  من
 فرصت کتاب نیا فصل هر. .. .است دهیرس خود یانتها به کتاب که دمیفهمتازه  و امدهیرس آخر یصفحه
 نیآخر در اما نهاد، من اریاخت در ،شودمی مطرح بار نینخست یبرا کهرا  یامور شتریب درک یادامه
 ...!شد آب بر نقش میآرزو - افتیمی ادامه ابد تا داشتم دوست که - سفر نیا رفتنیپذ انیپا با و صفحه
 استفاده اتکرّ  به «بار نینخست» عبارت ازچه بسا  ،امنوشته «خداییتوهم بی» کتاب بر که یامقدمه در
 حتی ای کتاب یمطالعه اتمام از پس - یگرام یخواننده یا شما - که است نیا من انتظار یول ،امکرده
 کتاب نیا برابر در بتواند منصف انسان که دارم شک من. یابیب من سخن نیا یبرا یلیدل آن، از قبل
 تقوّ به اعتراف جز ستین یزیچ ،ماندمی یباق او یبرا کم دست که یانهیگز تنها بنابراین رد،یبگ جبهه
 ...شیهااستدالل بودن یعلم و آن مطالب
 دیآورمی دست به کتاب یمطالعه انیپا از پس شما که یاجهینت از نیقی و قطع طور به توانمنمی من
 و را «خرافات» ای و «علم و نید» ای دینیگزمیبر را «علم و خداناباوری» شما ایآ دانمنمی و میبگو سخن
بدون  کتاب نیا: که میبگو توانممی یول.. . .کنمنمی آرزو شما یبرا حال هر به که است یزیچ نیا البته
 با آنها یرابطه و نینوهای یتئور نیترغامض از یقیدق حال نیع در و ساده شرح ،ییچرا و چون چیه

 بر نشتگذا انگشت یبرا است یفرصت کتاب نیا. گذاردمی شما اریاخت دررا  خدا وجود عدم ای وجود
 لیدال یبازشناس و - خود مناسب یجا در - خدا به مانیا و علم نیب تعارض و اختالف نقاط نیترمهم
آنها. به عالوه سایر تألیفات فقهای ادیان که با هدف  به قیدق و یعلم ییهاپاسخ یهئارا و ناملحد
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بسیار فقیر و این کتاب ، در برابر اندخدایی و آیات توحیدی نگاشته شدهرسیدن به درک توهم بی
 نمایند.محتوا جلوه میکم

 سپارد.ا به شما میی کتاب، احمد الحسن، آن راما داوری در مورد دالیل، در هر صورت نویسنده
 بر مناظره و گووگفت باب بار، نینخست یبرا کتاب نیا: میگومی باورناخدا دانشمندان به خطاب من
 نشان توجه جز یاچاره که نموده مطرح یدیجدهای حلراه وتفسیرها  و گشوده را یعلم یمبان اساس
 بر یاشکاالت و نقض کتاب نیاهمچنین . وجود ندارد آنها یدرباره بحث و یابیارز و آنها به دادن
 و علم یعرصه به را اشکاالت نیا سندهینو ه دنبال آن،ب و آورده وارد یعلمهای یتئور از ییهابخش
 کتاب، در شده مطرح موارد به نسبت دادن نشان یتوجهیب ابنابراین نادیده گرفتن ی .است کشانده دانش

 ردّ چیزی بر : خواهد داشت دنبال به راای ساده استنباطچنین  یمنطقبه طور  ،آنها گذاشتن پاسخیب ای
 ینید یفقها بر ها،یریگجهینت و مالحظات نیهم یعیطب طور به. ندارد وجوداست  نگاشته لفؤآنچه م
 .باشدمنطبق می نیز

این کتاب  درآنچه  مورد در قضاوت ینحوه از نظر صرف ـ یدانشگاه یعلم فرد کی عنوان به من
 ،یعلم بزرگهای چالش رایز ؛دارمب دهیپوشآن  انتشار و فیلأت از را میشادمان توانمنمیاست ـ  شده مطرح
 جز ایجهینت آنها، بدون و رودمی شمار به یفلسف و یعلمهای بحث استمرار یمحرکه موتور نیتریاصل
 .ستا مدعا نیا شاهد نیبهتر خود خیتار ؛وجود نخواهد داشت یفکر یقهقراچیزی جز  بسا چه و رکود

 وجود تمام با من و ست،ا هاتمدن یگووگفت سرآغاز «خداییتوهم بی» کتاب مییبگو دیبا بنابراین
 که یعلم انتخاب قانون براساسآن هم  ابد؛ی برگ و شاخ و کند دایپ تکامل گووگفت نیا دوارمیام
 .«نید و علم نیب گووگفت یارتقا و شیدایپ: »ندیگزمیبر را سند نیبرتر و لیدل نیتریقو

 .دیببر لذت کتاب ی اینمطالعه از دوارمیام

 7مسرور قیتوف دکتر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
هـا در پـاریس، هـا و راهی ریاضیات کـاربردی از آکـادمی ملـی پلدر رشته یی مدرک دکتردکتر توفیق مسرور، دارنده -7

ی ، بـا درجـه7332، در سـال (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées ENPC Paris, Franceفرانسـه، )
و مدرک کارشناسـی  ،ت عضو فرانسوی آکادمی، پروفسور پی. جی. سیارلیتحت نظار« امتیاز بسیار معتبر با تبریکات کمیته»

بـه تـدریس و  7338، از سـال 7333شگاه پیر و ماری کوری پاریس در سـال سازی ریاضی و تحلیل عددی از دانلارشد مد
در دانشـگاه ( M2APDی )ریـگمیتصم و لیتحل و هیتجز یبرا یمحاسبات پژوهش وسازی ریاضی تحقیق در آزمایشگاه مدل
ی تـدریس در ( مشـغول اسـت. وی سـابقهENSAMای برای مهندسان )ی عالی ملی فنی و حرفهمکناس مراکش و مدرسه

( را دارد. 3119تـا  3117( و دانشگاه فرانسوی کـونتی در بیزانسـون فرانسـه )7331تا  7332دانشگاه رونی دیدرو در پاریس )
شـده از طریـق تجزیـه و های توزیعی کنترل دقیق و کنترل سیستم، نظریهی وی برای پژوهش علمیی مورد عالقهرشته

( و تطبیـق آن در Global & Microlocal Analysis of Singularitiesتحلیـل سراسـری و ریزموضـعی تکینگـی )
هـای صـوتی و امـواج منتقـل شـده در محـیط ،های متعدد مانند کنترل و تنظـیم امـواج مکـانیکی، الکترومغناطیسـیزمینه
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در  طـولی و عرضـی شـدن جفـت لیدل به چندگانه ( و خطوطRayleigh wavesپذیر و سطحی )مانند امواج ریلی انعطاف
 ی شرودینگر است.پذیر و امواج در معادلإلهای انعطافها و ستونصفحه



 

 نِ الرَّحِیمِ بِسمِ اهللِ الرَّمحَ

 وَالْحَمدُ لِلّه

فَالبَرَکَةُ ، أَسأَلُ اللّهَ الَّذِی نُؤمِنُ بِهِ وَنَقطَعُ بِوُجُودِهِ أَن یُنقِذَ بِهَذَا الْکِتَابِ خَلْقاً کَثِیراً بِفَضْلِهِ وَمَنِّهِ

 نْ أَ یدٍعِــبَ رُیْ غَ ، وَیرٌدِ قَ یء شَ لِّلی کُعَ وَهُوَ یرَثِــکَالْ لُلِّــقَیُ وَ یلَلِحَانَهُ یُکَثِّرُ القَــبْـنهُ سُــمِ

 .یراًثِــکَ قاًــلخَ هِبِ یَدِـهیَ وَ یلَلِالقَ دَمحَبد أَ ا العَهذَ لَمَعَ رَثِّکَ یُ وَ کَارِبَیُ وَ هِانِسَحْإِوَ هِودِجُبِ لَضَّفَــتَیَ

 
 

 گرخش ایشی ناهای  ما  داوندا خش هب
 داو وست وز آن  تنها ن سپاس  شی ستا ن

با فضل ن مّنت که  می خووه یم  م،ی دور نی ق ی ن هب نجود ون  می دور مانی که هب ون و یداوندا وز
رو نجات دها، چرو که ربکت وز جانب ون  یاریکتاب، مرد  بس  نی و یخودش هب نسیله
تووما  زی که ون رب هر چ  یرد حال  کنا،یرو کم م  ارین بس  اریوست که کم رو بس  یوست ن ون کس 
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 اریبناه، وحما، رو بس  نی ن عمل کم وفرمایا لکه وز فضل ن وحسانش تفضّ  ستی وست ن دنر ن 
 .فرمایا تی رو هاو یاریون مرد  بس  یلهی ن هب نس نمایا 

 

 



 

 :اول فصل

 1 مسیرطول در هایی پشتالک

کِی . اندبودهستیز در  فرستادگان آسمانبا در هر زمان، بردند، می که از دین سودها یدینبزرگان 
 ؟!خودداری کنندرسد که مردم هوشیار شوند و از فرو غلطیدن دوباره در این دام می زمان آن فرا

 برونو و گالیلئو گالیله جوردانو

فیلسوف ایتالیایی، به چرخش زمین به دور خورشید معتقد بود. وی م(  7611تا  7238) 7جوردانو برونو
را  کلیسا او مسیحیِبزرگان دین رفت. کوپرنیک مبنی بر چرخش زمین به شمار می یجان نظریهاز مروّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
بـود کـه  ر خورشـیدگویند برتراند راسل، فیلسوف مشهور، در حال سخنرانی برای مردم در مورد چرخش زمین به دومی -7

راسـل  .«پشـت سـوار شـدهبر پشـت یـک الک هر چه بر زبان راندی مزخرف است. زمین»پیرزنی برخاست و به وی گفت: 
ایـن  ،ای جـوان! تـو خیلـی زرنگـی»پیـرزن طعنـه زنـان جـواب داد: « پشت بر روی چه چیزی ایستاده است؟الک»پرسید: 
  .«نهایتا پایین و تا بیسوار شده تپشت دیگری پشت هم بر پشت الکالک

ها را از خودش درنیاورده بود؛ بلکه آنها را از برخی روحانیون منحرف زمان خویش اقتباس کرده بود. در پشتاین پیرزن الک
انـد. ایـن نهایت تا پـایین قـرار گرفتهها در مسیری بیپشتهای روحانیون منحرف بسیار زیادند. این الکپشتحقیقت الک

خواهد برای درک حقیقت از عقلش به طور صـحیح اسـتفاده کنـد، بـه هر کس که نمی اند تاها به کار گرفته شدهپشتالک
دینـی  برنـد و یـا افـرادی کـه رجـالارث میها را از پدران خود به ها برای کسانی که واقعیتپشتسراغ آنها برود. این الک

 رود.سازند، به کار میمنحرف در هر زمان آنها را رهنمون می
دینی رواج دادند و اکنون و در هر زمان دیگر نیز آنها را به صورتی دیگـر  هایی که رجالپشتالک ی ازدر بخش اول به برخ

 قبوالنند، اشاره خواهیم کرد.و در لباسی جدید به افراد می
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گفته بود زمین چرا که او ؛ او را به قتل رساندندو  قطع کرده زبانش رازندانی کردند و پس از شکنجه به 
هستند که خورشید و دیگر سیارات که این کلیسا معتقد بودند بزرگان که حال آن چرخد؛دور خورشید می به

 .باشندبه دور زمین در حال گردش می
اوایل قرن کرد. وی که در ریاضیات تدریس می ،در دانشگاه پیزام(  7633تا  7236) 3گالیلئو گالیله
دریافت که زمین به دور خورشید  ،نمودآسمان را رصد میساخته بود خودش که  یهفدهم با تلسکوپ

ای در تضاد با کتاب مقدس به شمار آورد. به همین کلیسای کاتولیک این سخن را نظریه ؛ ولیچرخدمی
است یر کلیسا ت تغییرناپذسنّ ؛متهم ساختنداری در دین ذگاو را به بدعت دلیل گالیله را محاکمه کردند و

ه زندان افتاد. سپس محکوم به حبس خانگی گالیله ب کند.ی مخالفان خود را اینچنین متهم میکه همه
تا اینکه در نهایت، . هایش نیز ممنوع شدکتابو  شد و از تدریس یا ایراد هر گونه سخنرانی منع گردید

دانند که زمین هرگز کنند و به خوبی میدرک می فکری که همه چیز راخوشبزرگان گالیله از ستم 
آن زمان چنین احتمالی  انآیا هیچ یک از مسیحی ی خویش جان داد!مظلومانه در خانه چرخد،نمی
داند؟ همان بیش از علمای مسیحی می ارذگمرتد و بدعت - به زعم کلیسا -ی دادند که شاید گالیلهمی

 تواند درکش کند:که هیچ کس نمی آمیزیسحر ی الهوتیمعادلهعلمای معتقد به 

 کدامهر در حالی که گانه که هر یک جدا از دیگری است، سه 9عبارت است از اقانیم وندخدا
 ی آنها یکی هستند!و با این حال، همهکند ارسال میمطلق است و هر یک دیگری را الهوت 

                                                                                                                                 
کـه  دشیـخـاطر عقاه د. او ببو ییایتالیا شناسهانیو ک لسوفیف( 7611تا  Giordano Bruno( )7238جوردانو برونو ) -7
ده یم سـوزاننـت هشـتم در شـهر رُمِلِو با موافقت پاپ کِ دیعقا شیبه حکم دادگاه تفت ،بود کیکاتول یسایکل ماتیخالف تعلم

بلکـه  ،دانسـتی. او خدا را خارج از جهـان نمـدانستیم یتناهیداشت و زمان را ال اعتقاد به وحدت وجود برونو جوردانو شد.
سـت. ا از او ناشـی یجاودان یآهنگ. همشودیاست و تمام تضادها در او محو و نابود میکتا او  ؛خدا جزو جهان است :گفتیم

. باشـدمیبه نحـو احسـن  نیقوان نیو استفاده از ا عتیطب نیقوان اختپرستش او شن قیطر نیاست. بهتر عتیخدا جوهر طب
 ()مترجم .دانستیم یکیروح و ماده را  ولی دانست،یم یریروح را عنصر فناناپذ یو

 یالدیمـ 71و  76 یهادر سده ییایتالیدانشمند و مخترع سرشناس ا( 7633تا  Galileo Galilei( )7263گالیلئو گالیله ) -3
و گذار به دوران دانـش  یل علمتحوّ گذارانهیاز پا یکیر داشت و علم تبحّ یو فلسفه اتیاضینجوم، ر ک،یزیدر ف لهیبود. گال

در جهـان اسـت کـه منجـر بـه  نیزمنبودن بر مرکز  یمبن کیکوپرن یهینظر دییتأ لیبه دل یاز شهرت و یبخش بود. نینو
ها پرداخـت و توانسـت بـه رصـد آسـمان ،که خود ساخته بود یبا تلسکوپ لهیشد. گال دیعقا شیدر دادگاه تفت یو یمحاکمه

 )مترجم( سطح ماه را مشاهده کند. اتیجزئ

القـدس( کـه در عـین جـدا گانه )خدای پدر، خدای پسر و روحالهیات مسیحی به خدایان سهاقانیم جمع اقنوم است و در  -9
  )مترجم( شود.بودن از یکدیگر، یکی هستند، گفته می
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اند آن را تا که توانسته ،ایو بو مزهو بی هیچ رنگ سخیف  جادویی و کامالًالهوتی ی یک معادله
 3آن گونه که  باطل بودن آن کامالً روشن است؛ چند، هردامروز به بیش از یک میلیارد مسیحی بقبوالنن

 ناچیز یان را صدها سال به باطل بودن کافریچگونه اینها نتوانند مسیح بنابراین! باشدواضح می 7+7= 
 سازند؟!مجاب  -چرخدگوید زمین میکه می-همچون گالیله 
کلیسا صدها سال پس از مرگ گالیله رسماً از وی عذرخواهی کرد؛ آن زمان که چرخش زمین نتیجه: 

رغم میل باطنیش، در نهایت، کلیسا قبل از اینکه پیروانش را از دست بدهد، علیبر همگان آشکار شد. 
 کند.پذیرفت که این زمین است که چرخش می

زمین »رن بیستم از گالیله عذرخواهی کرد و او را از گناه بزرگش که گفته بود کلیسای کاتولیک در ق
 تبرئه نمود.« چرخدمی

ی مجرم از گناهش تبرئه شد! گناهی که و نتیجه: گالیله تقریباً چهار قرن و به عبارتی چهارصد سال،
کلیسا به زعم و آید نمیمرتد به حساب اکنون دیگر گالیله «. چرخدزمین به دور خورشید می»گفته بود: 

ی سفاک ،کلیسا و گویی کشته شد! جوردانو برونو نیز به دلیل حقآیدنمیبه شمار ارتداد سخنان گالیله 
که سخنان کلیسا قطعی آن است که  ینتیجه بنابراینریزد! خون بیگناهان را بر زمین می است که

، کلیسا تقریبًا به مدت چهار قرن دیگر عبارتی. به رودبه شمار میارتداد  است، مخالف نظریات گالیله بوده
 !بوده استار ذگمرتد و بدعت

الهوت شود: ای مسیحیان جهان! آیا ممکن است کلیسای شما در مورد ال مطرح میؤاکنون این س
خاصه با ؟ شده باشد دچار ارتداد و بدعت، آنها اقانیم سه گانه شمردنو عیسی، روح القدس و پدر؛  بودن
یس مسیحیان مخالف این عقیده هستند! آیا ممکن است روزی مشخص شود که قد که برخیبه این توجه

 همان بلکه ،نبودهل نفی الهوت مطلق بودن عیسی، مرتد دانست، مرتد آریوس، که کلیسا وی را به دلی
 ارذگعتبرخاست، خود بدکه به جنگ با آریوس  ییکلیسا رد برونو و گالیله مشاهده کردیم،طور که در مو

 و مرتد بوده باشد؟ 
فرصتی برای جبران دیگر باشد که در آن  ای بسیار دورست که مبادا این روز در آیندها نگرانی آنجا 

جو  و را جستا شایسته نیست که امروز هر مسیحی در حالی که در قید حیات است، خود حقیقت نماند. آی
ا باشید؛ آن هم کلیسایی که اکنون طبق اعتراف کلیس رویکه دنباله؟ خودتان کاوش کنید، به جای اینکند

 بوده است. مرتددر مورد ماجرای گالیله به مدت حدود چهار قرن که خودش ثابت شده 
همچون چوپانی که با بازگشت چوپانان هنگام غروب، گوسفندانش »گوید: ضرب المثلی است که می

با  داری از علمای بزرگ وهابیتجرای جالب و خندهدوم قرن بیستم، ما یدر نیمه«. بردرا به چراگاه می
گرنه او را به شرک اکبر دانند ودانم، آنها چیزی از گالیله نمی. البته آن گونه که من میبینیمگالیله می
فتواهای آنها که  است. این ماجرا دربوده ران زمین معتقد وَبه دَچرا که با آنها مخالف و  ؛ساختندمتهم می

که در قرن بیستم انسان به ماه رفته و فضانوردان  شود. در حالیظاهر می ،ایشان است مطلق بیانگر جهل
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که زمین هرگز  روشن شده استوهابیت  علمای بزرگبرای اند، هایی از چرخش زمین ارسال کردهعکس
 را ببینید: های آنهافتوا !چرخدنمی

وندگان به نام ابتسام محمد : خداوند به شما برکت دهد. این پرسش را یکی از شنپرسش
: فرمایدمی گوید منظور سخن خداوند متعال کهعراق فرستاده است. وی میدر احمد از االنبار 

ء  » َِباَل ََتجَسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي ََتُرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصنجَع اَّللَِّ الَِّذي أَت جَقَن ُكلَّ َشيج ها )و کوه 7«َوتَ َری اْلج

روند. کار خداوند است که هر چیزی ، حال آنکه به سرعت ابر میبی حرکتندرا بینی، پنداری که 
چرخش  یتوان درست بودن نظریهرا به کمال پدید آورده است( چیست؟ و آیا از این آیه می

 زمین را استنباط کرد؟
به دلیل را ز دگرگونی شب و روکه  ایگوییم نظریه. ما میپاسخ: شیخ ابن عثیمین: ..
قرآن، باطل است........ عالوه بر با ظاهر  تمخالفبه دلیل ، داندمی گردش زمین به دور خورشید

آیا »فرمود:  - رضی اهلل عنه -پس از غروب خورشید به ابوذر  پیامبر این ثابت شده است که
 رود و زیرشید میخور» :پیامبر فرمود «.داناترندرسولش خدا و » :گفت «رود؟به کجا می دانیمی

ن ای، «رود؟دانی به کجا میآیا می» یگفتهبه با توجه  تا انتهای حدیث.« گذاردعرش سجده می
در همین حدیث  کند.گردش میزمین  این خورشید است که به دور ،دلیلی است بر اینکه

خواهی می شود به هر جا کهگرنه به وی گفته میو ،اجازه داده شودآن اگر به » :فرمایدمی
به دور زمین  این دلیلی است بر اینکه خورشید«. کندبازگرد، و خورشید از مغربش طلوع می

 یچیز در مورد هر ،بر مومن واجب است که در عمل، به ظاهر سخن پروردگار عالمشگردد. می
را  های نابودشونده که گذشت زمان آنهااین نظریهالتفاتی به  اعتقاد داشته باشد؛ بدون اینکه

را شده  های منسوخطور که دیگر نظریه همان ؛باشدداشته نهد کند و در گور میمیو نابود محو 
بر است..... و مهم این است که در این خصوص  مسألهما در باب این  یدر قبر گذارد. این عقیده

و دگرگونی خورشید به دور زمین در گردش است و که باور داشته باشیم واجب است ما 
جایی شب و روز نه به دلیل گردش زمین بلکه به علت گردش خورشید به دور زمین صورت هجاب
 3گیرد.می

نما پوسیده و نخای به ابن عثیمین در قرن بیستم بنگرید که گردش زمین به دور خورشید را نظریه
آن شد که ما . ولی نتیجه نهدکند و در گور میخواند و معتقد است که گذشت زمان آن را محو میمی

وی را محو کرد و به گور سپرد. امروزه همگان گردش زمین به  بن عثیمین چرخید،زمان به زیان ا دیدیم؛

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .88ی ی نمل، آیهسورهقرآن کریم،  -7

 م، دفتر فتوا، قابل دسترس در: 3113. ق ه 7332مرکز ابن عثیمین،  -3
http://www.ibnoththaimeen.com/all/noor/article_6463.shtml 
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، و اندای که ابن عثیمین و امثال او، آنها را اغفال کردهدور خورشید را قبول دارند، مگر برخی افراد بیچاره
 چرخد!!!هم معتقدند که زمین نمیاند ولی باز برخی از آنها فیزیک خوانده با تأسّف 
 کند:نیز همان سخنان ابن عثیمین را تکرار می «ن بازبِ»

نقل  - رحمه اهلل -از عبدالعزیز بن عبداهلل بن باز..... من در مطلبی که از عالمه ابن قیم 
ولی گردش آن را رد کرده و دالیل بطالن آن را  ؛امبودن زمین را اثبات نمودهکروی ام، کرده

ولی  ؛کنمام. البته من کسی را که به این موضوع عقیده داشته باشد، تکفیر نمینیز بیان داشته
این سخن با چرا که  ؛دانمکافر می ،متحرک استغیرکسی را که معتقد است خورشید ثابت و 

داشتن خورشید و ماه داللت قرآن کریم و سنت پاک و صحیح  که این دو بر حرکت صریح متن 
 7باشد.میدر تعارض دارند، 

توان دریافت که منظور وی از گردش خورشید این است که خورشید آشکارا می بن بازسخن از 
برای  بنابراین .اعتقاد داردعدم گردش آن گردد، زیرا وی به ثبوت زمین و همانند ماه به دور زمین می

 .د داشتوجود نخواهپیدایش شب و روز هیچ راهی جز چرخش خورشید به دور زمین 
اند که . اینها گفتهدبه خود آی، اعتقاد داردو به دین آنها است  ته است کسی که ِپیرو این افرادشایس
ای منسوخ، باطل و نادرست است ولی اکنون بر شما آشکار چرخش زمین به دور خورشید، نظریه ینظریه

که از اینخود آیید پیش به  س. پباشدمیشونده و منسوخ، همان سخن و اعتقاد اینان  شده که نابود
 رسول پس از  شزیرا چه بسا سخن آنها در خصوص بطالن جانشینی خدا بر زمین ؛بروددست ها از فرصت

 چرخد، نادرست از آب دربیاید.که زمین هرگز نمیی آنها مبنی بر اینهمانند گفته خدا حضرت محمد
شید از چرخد، در گردش است. برحذر بانمی اندو علمای وهابی گفته ... زمینی که ابن عثیمین و بن باز

 رسول پس از  شجانشینی خدا بر زمین درست بودن -که پشیمانی سودی ندارد-که فردا در روز قیامت این
چنین چیزی صحیح گویند می ار شود؛ حال آنکه ابن عثیمین و بن بازبرایتان آشک خدا حضرت محمد

 گویند:می ،آوردهورشید را به دور زمین به گردش درد و خانکرده را واژگونمسأله اینان  نیست!

مهم این است که در این خصوص ما باور داشته باشیم خورشید به دور زمین در گردش 
جایی شب و روز نه به دلیل گردش زمین بلکه به علت گردش خورشید به دور زمین هاست و جاب
 .گیردصورت می

چه بسا  ؛د. به هوش باشید، خداوند احوالتان را اصالح کنکنیدپیروی می انای کسانی که از امثال این 
 اند.که با زمین و خورشید چنین کرده همان طور ؛اینان امور دینی را برای شما کامالً واژگون کرده باشند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
، قابل 8631ی افترا زنندگان بر علما، شمارهپاسخِ باز، داهلل بن باز، فتاوی و مقاالت شیخ بنسایت رسمی عبدالعزیز بن عب -7

 دسترس در:
http://www.binbaz.org.sa/mat/8640 
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کلیسا و دین وهابیت(  یدینبزرگان مشهور )گالیله، گردش زمین،  یگانهدر اینجا من به ماجرای سه
دینی در خصوص بزرگان که وقتی به نقد عقاید این :فقط یک درخواست دارمخواننده از  دهم واتمه میخ

هایی که در آن نهفته است، در ذهنش رسیم، این موضوع را با تمام درسمی ارتقاتکامل و  ینظریه

 حاضر گرداند. 

 تکامل ینظریه یدرباره بزرگان دین دیدگاه های 

داروین  یابراهیمی )یهودیت، مسیحیت و اسالم( با نظریهی گانهادیان سهفقهای بیشتر سفانه أمت
گردش زمین  یگالیله داشتند. با گذشت زمان، صحت نظریه پیش از آن باکه کردند همان برخوردی را 

 و فرجامی دردناک برای آن دسته از فقهای دینی که با آن جنگیدند و خون دانشمندان را گالیله ثابت شد
از که سرانجام تصاویری ، تا اینرقم خورد. دالیل انبوهی برای چرخش زمین اقامه شد ،بر زمین ریختند

با گذشت زمان، دالیل  داد موضوع را فیصله داد. در حال حاضر ورا نشان میفضا که چرخش زمین 
نابخردانه و که انکار تئوری تکامل کاری است به حدی زیاد شده  -نظیر دالیل ژنتیکی-علمی تکامل 
که پیروان و شنوندگان  أسفانه بسیاری از فقهای دینرود، ولی تا کنون متانگیز به شمار میلجاجتی نفرت

برند و به تکامل، شواهد ژنتیکی، شواهد باال میبه عالمت انکار سر خود را  دهندمی خود را به جهل سوق
صورت گرفته بر آنها های بررسی نتایجی که از تطبیقی، دالیلی که از حیوانات کشف شده و شناسیکالبد

، که سرانجام ما ی هستندیهاسنگوارهی زنجیرهاینها  یگویند. باالتر از همهمی« نه»است، به دست آمده 
و فقط بر روی دو پای خود راه  بوده قامتها سال، راسترسانند که در طول میلیونموجوداتی میرا به 
 اند. رفتهمی
ر مورد نیاز برای اثبات یک نظریه ی تکامل، بیش از مقدات شناسان در تایید نظریهالیل زیسد
شود. در حال ها تدریس میاکنون این نظریه یک واقعیت علمی است که در مدارس و دانشگاه. باشدمی

 یجوی سازوکارها و پیشینهوبلکه در جست ؛شناسان به دنبال دالیل اثبات تکامل نیستندحاضر زیست
بدون هیچ دلیل یا مدرک  ه هنوز است، بسیاری از فقهای دین. با این حال هنوز کباشندمیتاریخی آن 

معتقدان به  ،چرا که برخی از آنها ؛کردندکنند؛ و ای کاش به این کار بسنده میعلمی، تکامل را رد می
 آورند!تکامل را کافر و مهدورالدم به شمار می

ولی ای کاش کسی که  ؛و دالیل آن را به اختصار بیان خواهیم کرد ما موضوع تکاملبه طور کلی، 
که با حقایق ه نماید ئارا ی جایگزینکند، یک نظریه، وقتی تکامل را رد مینامدمی یخود را عالم دین

شناسی همخوانی داشته باشد. و ای کاش این سنگوارهتطبیقی و  شناسیکالبدعلمی ثابت شده در ژنتیک، 
ها از ندازند و به ما بگویند: آیا این ماهیبی زیستهای دودار و ماهیهای شُشی به ماهیافراد نگاه
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مدت زمان آنها باید  همچنینن چیست؟ سخنشاو دلیل آنها بر  ؛اند یا خیرهای آبزی تکامل یافتهماهی
 و است مهمبسیار  یچرا که این موضوع تا کنون را مشخص سازند آدم تزندگانی بشر از زمان خلق
های علمی کشف شده از تکامل و نیز واقعیت های آنها در ردّکنند باید با نظریهالبته تاریخی که اعالم می

روی زمین )تاریخ هومو( سازگار باشد. امروزه از نظر علمی ثابت شده است که   یهای اولیهتاریخ انسان
و ها سپیناسهوموخاستگاه و مبداء . باشندمی 7هاسپینساهای امروزی همان هوموانسان بی هیچ تردیدی
منکران  بنابراین . نیز کامالً مشخص است شانبه خارج از آفریقا و مسیر مهاجرت شانتاریخ مهاجرت

 او را یه کنند و نیز مکان زندگی اولیهئتکامل باید حداقل تاریخی تقریبی از زمان خلقت آدم به ما ارا
 باباید  ی آنانه شدهئاراهای تاریخاشکالی ندارد. البته  ،تقریبی باشد اگر این مکان،حتی  مشخص نمایند؛
در این هنگام  .، همخوانی د اشته باشداستتکامل بر خالف ند هست مدعیدینی که متون آن دسته از 
برهانی گردند که هیچ دلیل و و متوجه میاند هر چه بافته بودند رشته کردهکه خودشان خواهند دید 

گوید جّد ل میتکامی نظریه» هایی چونمگر برانگیختن احساسات و خشم و نفرت انسان با گفته؛ ندارند
 «.انسان میمون است

 مسیحیت کلیسا و تکامل!!

 یهیچ بیانیهنه ولی احتمااًل  ه بود؛تکامل را رد کرد یچندین دهه نظریهبه مدت کلیسای کاتولیک 
ه داشتی تکامل ابراز مفاد نظریه تأییدنظری در  ظهارهیچ ا و نه، هموددر این خصوص صادر ن رسمی
ماجرای آفرینش  های دینی کهترین دغدغهتکامل با یکی از مهم ی. این در حالی است که نظریهاست
تورات کاماًل ناسازگار در تکامل با داستان آفرینش  ینظریهچرا که  ؛ارتباط بسیار تنگاتنگی دارد ،است
 .باشدمی

تکامل  ییعنی آنها نیز نظریه ؛پیش گرفتنددر گیری را دیگر مذاهب کلیسایی نیز موضع تقریباً همین
اشد: اکنون زمانه عوض شده، . شاید علت آن واضح بکنندبه صراحت اعالم نمیکنند ولی را رد می
چنین ه شده و امکان بریدن زبان داروین همان طور که با جوردانو برونو های تفتیش عقاید برچیددادگاه
سکوت بنابراین  ؛وجود ندارد ،زندان انداختن و شکنجه نمودن آن گونه که با گالیله کردند یا به ،کردند

تکامل به ویژه پس از پیشرفت علم ژنتیک  یشواهد نظریهاند. اخیرًا هنگامی که دریافتند اختیار کرده
ز پذیرش این نظریه ندید و ای جبسیار متعدد و فراوان شده است، کلیسای کاتولیک سرانجام چاره

گیری یا داروین موضع ی تکاملنظریهگاه ضد  کشیشان کلیسای کاتولیک نیز مدعی شدند که آنها هیچ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
3- Homo sapiens 
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اند؛ دلیل آن نیز بسیار ساده در حقیقت آنها زبان داروین را قطع نکرده و او را زنده نسوزانده .اندنکرده
 یاند موافقت خود را با نظریهآنها مجبور شدهامروزه  یافته بود.تسلط آنها بر اروپا پایان دوران که این :است

 باقی نگذاشتهبحث و جدلی ه شده، جای هیچ ئزیرا دالیلی که در این خصوص ارا ؛تکامل ابراز دارند
موافقت آنها با  ز درک تکامل و چگونگی آن عاجزند؛ با اینکهکه ا است، مگر برای برخی افراد نادان

تکامل به  ینظریهچرا که  باشد؛میکلیسایی مسیحیت دین م اعدام برای صدور حک مانندی تکامل نظریه
داروین آنچه نخورده باقی نمانده است و چه بسا از که توسط داروین مطرح شد، دستهمان صورت 

صیل این با پیشرفت علم و پژوهش، تفامروزه  و کلی بر جای مانده باشد یمطرح کرده، فقط یک ایده
های اثباتش، لباسی کامالً نو بر تن کرده است. امروزه پردازش آن و دالیل و شیوه یه، شیوهنظری

ای علمی کاملی است که داستان آفرینش را به شیوه یگویند این نظریه رسالههواداران تکامل می
و یا حتی  ای که برای به پایان رساندنالعادهدهد و در این خصوص، به وجود هیچ قدرت فوقتوضیح می

یاد ای تکامل به عنوان نظریه ینیاز نیست. از این رو امروزه از نظریه داشته باشد،شروع این کار دخالت 
و هم ی تکامل تواند بگوید هم نظریهکسی نمیبنابراین  .کندکه دین و وجود خدا را نقض میشود می

دو گفته را برطرف سازد؛ تناقضی  یرش اینکه تناقض ناشی از به بار آمدن پذ، بدون ایندین را قبول دارد
 نماید!که وی را ملزم به پذیرش یکی از این دو گفته می

شناسان تکاملی آن را درک شود و آن گونه که زیستآن گونه که امروزه مطرح می تکامل ینظریه
گوید: تکامل هیچ هدف بلندمدتی ندارد و به همین دلیل با دین قابل جمع می ،دارندکنند و بیان میمی

و نیز نتایج دارد تکامل بیان می ینظریه هر آنچه رامن  ،تواند بگوید: بلهکسی نمیبنابراین نیست. شدن 
ین را هم و در عین حال دپذیرم صد می در را صد ه تکامل در بلندمدت هدفمند نیستکاز جمله اینآن 
چنین چیزی دارای تضاد و تعارض بسیار آشکاری است و هیچ دانشمند عاقلی به ول دارم! این سخن قب

به همین دلیل من  .گرددکه با رفع تناقض مزبور، سخنش درست، مقبول و منطقی ، مگر ایننیستمعتقد 
ین تضاد و تکامل شد، در حالی که از برطرف نمودن ا یکه کلیسا مجبور به پذیرش نظریهام: اینگفته

صدور حکم اعدام  برابر باتناقض ناتوان بود و نتوانست ثابت کند که تکامل در بلندمدت هدفمند است، 
 .رودبه شمار میکلیسا برای مسیحیت 

دانند اصوالً نمیعلمای دین سفانه بسیاری از أمتچرا که  ؛کنندرا درک نمیموضوع البته آنها این 
 یآید، بخشی است از مناظرهمی آنچه در ذیل !شودچگونه مطرح میاین نظریه اکنون تکامل چیست و 
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کاردینال استرالیایی پیرو کلیسای ، یلپ و کاردینال جورج 7صورت گرفته بین دکتر ریچارد داوکینز
 اسقف شهر سیدنی در استرالیا: رو سَکاتولیک روم 

کافی « انتخاب تصادفی»ه حقایق علمی بیندیشی و ببینی آیا اعتقاد بیل: باید به پکاردینال 
 تکاملی به آن اعتقادی ندارند.شناسان طور که امروزه بسیاری از زیست هماناست؟ 

 ریچارد داوکینز: به چه چیزی اعتقاد ندارند؟
آن را جزو بر خالف اعتقاد شما اعتقاد ندارند و  «انتخاب تصادفی»به آشکارا یل: پکاردینال 

 .آورنداصول به شمار نمی
به آن اعتقاد ندارم! و به شدت این مطلب را که تکامل همان هم داوکینز: من ریچارد 

 تصادفی است.غیر یتکامل، انتخاب ... کنم.می رد را انتخاب تصادفی است
 ل: آیا این انتخاب هدفی در بر دارد؟پیکاردینال 

 ریچارد داوکینز: خیر.
 دهی؟توانی معنای غیرتصادفی را توضیح ل: آیا میکاردینال پی

 من است! ی.. این حرفه. توانم.ریچارد داوکینز: بله البته که می

غیرتصادفی... و تولید مثل  یژنتیکی تصادفی... و بقادگرگونی مفاهیمی همچون  
شوند و ها، حیوانات بهتر میبینیم که با پیشرفت نسلمیبنابراین  .تصادفی وجود داردغیر

ر ذات خود تصادفی نیست ولی این دموضوع دهند. این می ای بهتر انجامشان را به گونهکارهای
ی متفکر که د؛ به مفهوم هدفی انسانی یا مبدأهدفی پشت سر آن قرار داربه آن معنا نیست که 

وجود دارد رسد بال پرنده بنا به دلیلی مثالً به نظر می ریزی کرده باشد.برنامهاز پیش این کار را 
انتخاب طبیعی  ی.. ولی اینها به شیوه. بنا به دلیلی وجود دارد.ال، به عنوان مث و چشم انسان نیز

هست آنچه .. و . ... هیچ دلیل انسانی پشت این کار نهفته نیست.اند. غیرتصادفی پدیدار شده
نیست. قبل از  آگاهانه، به معنای هدایتگریِ؛ ولی این دلیل، دلیلی انسانی دارداهمیتی بیدلیل 

ی غیرتصادفی است و یکی از فرآیندتکامل داروین،  یکنم که نظریه تأکیدهر چیز باید 
در آن فریبکاری به خرج دادند،  بزرگان دینسفانه باید بگویم أمت ترین سوء تفاهماتی کهبزرگ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
شـناس بریتانیـایی، متخصـص م( دانشمند زیست7337 سمار 36(، )متولد Richard Dawkinsدکتر ریچارد داوکینز ) -7

 یشناسـزیست ی سرشـناس درشناسی تکاملی و رفتارشناسی حیوانی، استاد دانشگاه آکسفورد و بـه عنـوان دانشـمندزیست
سـاز نابینـا م(، ساعت7316تـوان بـه ژن خودخـواه )ی آنها میشود. وی دارای تألیفات متعددی است که از جملهشناخته می

  ( اشاره کرد.نوان پندار خدا ترجمه شده استم، این کتاب در فارسی با ع3116م( و توهم خدا )7386)
 را هاژن تیاهم «خودخواه ژن» کتاب در که همچنان نمود، آن یوسعهت به اقدام کهباشد میمیم ی هینظر یدارا نیهمچناو 

. اسـت کـرده روشـن را برتـر ژن یبقـا یبـرا آنها انیم نیسنگ رقابت و نموده بیان یتوجه قابل شکل به و یعلم بصورت
 مشـهورخـدایی ی تکامل برای اثبـات بیو تالش برای استفاده از نظریه خداناباورانههای همچنین به نظریه زینوکاد چاردیر

 تیـتقو یبـرا یامؤسسـه از است عبارت که ،کرد افتتاح را اوکینزد چاردیر علوم و منطق یمؤسسه م3116 سال دراو . است
 .وجود مورد در یعلم یهاپاسخ یعرضه و بی خدایی تیمقبول
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.. در حالی که عکس این مطلب صحیح . ی تصادفی است.فرآینداین است که گفتند تکامل 

 7است.ی غیرتصادفی فرآیند.. تکامل . است.

داند تکامل روشن است که کاردینال در حالی برای مناظره با دکتر داوکینز آمده است که اصالً نمی
کنند شناسان تکاملی از قبیل داوکینز در خصوص تکامل مطرح میزیستآنچه برخی از  و یا چیست

ولی تصادفی غیر رد،گینظام انتخاب طبیعی جای می چهارچوبدر  تکاملاز آنجا که که ایناطالعی ندارد؛ 
 !عین حال در بلند مدت هدفمند نیست رد

 فی و تکامللَدین وهابیت سَ

 :پاسخ بن باز
شنوم که انسان در ابتدا میمون بوده سپس با طی مراحلی به خوانم و میمیمرتب : پرسش

امروزی تبدیل شده است. آیا این معقول است یا خیر، و آیا عناصر  یانسان عادی و شناخته شده
جسم انسان است؟  ی، همان عناصر تشکیل دهندهجسم او یدهندهمیمون یعنی مواد تشکیل

 لطفاً ما را راهنمایی کنید. خداوند به شما پاداش نیکو عطا فرماید. 
و علی آله و م علی رسول اهلل، و سلّبسم اهلل الرحمن الرحیم، الحمدهلل، و صلی اهلل »: پاسخ
و علی من اهتدی بهداه. اما بعد: سخنی که فرد سوال کننده مطرح نموده، کالمی است اصحابه، 

و نیز اجماع  - علیه الصاله و السالم - ربناپسند و باطل که با کتاب خداوند عزوجل و سنت پیام
گوید آنچه میو وی در  سلف امت مخالف است. مشهور است که این سخن داروین است

ست و اصل او از میمون یا ا او ی. اصل انسان همان اصل شناخته شدهباشدمی گودروغ
خاک  از و عاقل که خداوند او را از گلآراسته میمون نیست. بلکه وی عبارت است از انسان غیر

طور  رید. هماناست، که خدا وی را از خاک آف -علیه الصاله و السالم- آفرید و او پدرمان آدم

نَساَن ِمن ُسََلَلة  مِّن ِطي  »فرماید: می -جل و عال-که خداوند  َنا اْلجِ )هر آینه ما  3«َوَلَقدج َخَلقج

و به انسان را از گل خالص آفریدیم( و او از این خاک خلق شده است. خدا وی را به صورت خود 
و به کاستی ن رآفرینش تا اآلیعنی شصت ذراع در آسمان، سپس این آفرید؛ شصت ذراع طول 

اند، گوش و چشم و عقل فرزندان او نیز به صورت خلقت پدرشان آفریده شده ... گذاشته است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 تکامل تصادفی و غیر هدفمنـد اسـت؟ : آیاپیلا کاردینال ی دکتر داوکینز ب، مناظره ادل االوهم یی کتاب ویدیوی شبکه -7

 قابل دسترس در نشانی:
http://www.youtube.com/watch?v=bifntnOm_jk 

 .73ی ی مؤمنون، آیهسورهقرآن کریم،  -3
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گویند، روند، سخن میکنید، بر پاهای خود راه میدارند و قامتی دارند که اکنون مشاهده می
میمون هستند و نه چون  ... نه به شکل خورند.بینند و با دستان خود غذا میشنوند، میمی

آنند. هر امتی نیز این گونه است.  یاند. آنها تکوین خاصی دارند که شایستهمیمون تکوین یافته
ها و ها و االغسگ همین طورامتی مستقل هستند، و ها ها امتی مستقل هستند، خوکمیمون

ضْرجِ  َوال طَارِر  َطِي ُُ َِجَنَاَيهجِ  ِلالَّ أَُم   َوَما ِمن َدابَّة  ِف الجَ »ها و غیره نیز هر یک امتی هستند: گربه
ثَاُلُك   ء   ِمن الجِكَتابِ  ِف  فَ رَّطجَنا مَّاأَمج ای در روی زمین )هیچ جنبنده 7«ُُيجَشُرونَ  ضَْرِبِِِّ ج  ِلَلی   ُثَّ  َشيج

ما  .هستندهایی پرد مگر آنکه چون شما امتهای خود در هوا نمیای با بالنیست و هیچ پرنده
آورده ایم و سپس همه را در نزد پروردگارشان گرد در این کتاب هیچ چیزی را فروگذار نکرده

از برخی د. نآید و روز قیامت گرد مینشوها به سوی خدا محشور میاین امت یهمه (.شوندمی
جز د؛ به نشو، و خاک مییدشود: خاک شوگفته می آنهاسپس به  ؛دنشوقصاص میدیگر برخی 

گیرند و بر اساس دیگری است: مورد محاسبه قرار میمنزلت جن و انسان که آنها را 
به بهشت، و هر کس باشد د. هر کس از پروردگارش اطاعت کرده نشوهایشان جزا داده میکرده

های مستقلی هستند. . اما دیگر حیوانات، امترودمی ، به جهنمباشد به پروردگارش کفر ورزیده
 های خاص خود را دارند. همینو ویژگیاه گخاستمت مستقلی هستند که حقیقت، ها امیمون

ها خلقت و خصوصیات خود را ها، شترها، گاوها، گوسفندها. این امتها، االغها، سگطور خوک
امور بیناتر.  حقیقتم است، و به ین گونه آفریده و او حکیم و عالدارند که خداوند سبحان آنها را ا

بنده باید ایمان پس  .تکوین آنها بصیرتر و داناتر است حقیقتبه  -متعالو  سبحان - ... و او
ست و ا داشته باشد که خلقت آدم متفاوت با خلقت میمون است و اصل آدم همان اصل فعلی او

. او عقل، گوش و .. .شبا آفرینش خوداست آراسته  یمیمون و غیر آن نبوده، بلکه انسان او،اصل 
 ،ز حواس معروف بویایی، المسه و چشایی و دیگر چیزهایی که خدا در وی نهادهچشم دارد و ا

باشد و چه بسا این سخن که اصل آدمی میمون است، کالمی باطل میبنابراین، است. مند بهره
چنین کسی که ظاهر این است، آن را کافر بشماریم، درست و معتبر باشد.  یاگر گوینده

و خدا داناتر ، کافر خواهد بود باشدشارع آورده مطلع آنچه ی که از در حالاعتقادی داشته باشد 
 3«.غ بسته استودرو کتاب خدا رسولش و  -ن و متعالسبحا- خدابه است؛ چرا که او 

ی ترین مرحلههنوز در ابتداییدر حالی که متأسفانه ، وهابیت سلفیشیوخ بسیاری از  همانند بن باز
چه دینی متشابه که متن موضوع علمی ثابت شده با دالیل علمی را با یک  درک و فهم قرار دارد،توانایی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .98ی ی انعام، آیهسورهقرآن کریم،  -7

ی دارویـن تکامـل میمـون بـه انسـان، بـاز، نظریـهی و مقاالت شـیخ بنبن باز، فتاوسایت رسمی عبدالعزیز بن عبداهلل  -3
 ، قابل دسترس در:71811ی شماره

http://www.binbaz.org.sa/mat/17800 
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تر در مورد چرخش را پیشآنچه بن باز کند. در اینجا نیز رد می باشد،آن علم  یکنندهتأیید دتوانمیبسا 
 ؟!توانیم بنامیممیکند. این را چه تکرار میه بود، زمین گفت
داند گردد و آن را از جایی که نمیمی، ولی خود وی بازکندیتکامل را رد م یبن باز نظریه هرچند
و او از این خاک خلق شده است. خدا وی را به صورت خود »گوید: می انسان یکند. وی دربارهثابت می
و به کاستی ن ریعنی شصت ذراع در آسمان، سپس این آفرینش را تا اآلآفرید؛ شصت ذراع به طول 

آنچه نادانی بوده و کامالً نادرست است، ولی جهل و از ناشی که این کالم ز اینصرف نظر ا«. گذاشته است
قد انسان از شصت ذراع به »گوید: بن باز است که میاز سخن این بخش  ،اینجا برای من مهم است

 جسمچرا که تغییر حجم  ؛کرده است تأییدتکامل را  یاو اینجا نظریه «.مقدار کنونی تغییر یافته است
 «طول انسان شصت ذراع بوده است» ، سخن وی کهکنمدهد. من تکرار میقوانین تکامل روی میطبق 

« جسم انسان به صورت خدا آفریده شده است» طور این سخنش که باطل و نادرست است. همان
 .باشدمیمنحرف  یعقیدهدارای رأی و می است نادرست و هر کس چنین دیدگاهی داشته باشد، تجس

 ی تکاملی از قبیل ابن عثیمین که بر بطالن نظریهسخنان فقهای وهاب یدرج بقیهبه به نظرم 
کنند، نیازی نیست. البته اینها هیچ دلیل علمی ارزشمندی بر دارند و معتقدان آن را تکفیر می تأکید

و  رارد چرا که روش شیوخ وهابیِت بربجای شگفتی ند دارند و این اصالً بطالن این نظریه عرضه نمی
است که دیگران را تکفیر کنند و به پیروان آدمکش خود جواز سر بریدن به این صورت  صفتحیوان

ترین دلیل بر این است که آنها از لحاظ عقیدتی، فکری و علمی دیگران را اعطا نمایند. این خود بزرگ
که چه برسد به این را ندارند؛ انسانهااند و به هیچ وجه یارای درک و فهم سخنان دیگر شکست خورده
 ه دهند.ئهای علمی ارابتوانند پاسخ

 تکامل یبرخی فقهای اهل سنت و نظریه

 ،کندرا نمایندگی می 7و ماتریدیه 7که عقاید سنی اشعریهزهر االدانشگاه این گونه مشهور است که 
که مدعی است ن االزهر است التحصیال، سخنان یکی از فارغزیر جمالت. پذیردرا نمیی تکامل نظریه

 کند:تکامل را رد می ینظریه ها،با این گفته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

های کالمی اهل سنت و از پیروان ابوالحسن اشعری هستند و از نظر فقهی تابع احمـد حنبـل یا اشاعره از فرقه« اشعریه» -7
اهر آیات و روایات تکیـه دارنـد. مـثال بـر ر ظوکردند، فقط بآنان بر خالف معتزله که فقط بر اساس عقل حکم می .باشندمی

« کنـد.هایی شاداب اسـت. بـه پروردگـارش نظـر میدر آن روز چهره»فرماید: ی قیامت که میاز سوره 39و  33ی طبق آیه
 )مترجم(دانند. دگار را قابل رؤیت میرپرو
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 :3سلیمان اشقرعمر دکتر « عقیده به خدا»از کتاب 
 گوید:می تکامل را شرح داده و یداروین یا نظریه یابتدا بر اساس درک خود، نظریهاشقر 

 تکامل و چگونگی انجام آن: فرآیندبر  توضیح داروین
پردازند و به هالک کردن موجودات ضعیف می آفرین کهنیستی: عوامل انتخاب طبیعی -7

نام نهاده « بقای اصلح». این چیزی است که به زعم آنها قانون نگه می دارندموجودات قوی را 
 ،گذاردموجود قوی و سالم که صفات قوی را برای نسل خود به ارث میبنابراین شده است. 
آورد. پدید می مع شده و صفت جدیدی را در موجودصفات قوی به مرور زمان ج ماند.باقی می

گیری از آن صفات پدید آمده، به شود موجود با بهرهاست که باعث می «پیدایش»این همان 

 9.باشدمی «ارتقا»یابد. این همان یابد. این تکامل همچنان ادامه می ارتقاموجودی برتر 

و کیفیت رشد آنها بر  اولیه  همانندسازهایپیدایش خود ای است که نظریه ،پیدایش ینظریهپاسخ: 
با صفات موجودات زنده یا قانون انتخاب هیچ ارتباطی  پیدایش یدهد. نظریهروی زمین را توضیح می

های اولیه یا ترکیب پروتئین بوجود آمدن، چگونگی پیدایش یطبیعی ندارد. موضوع مورد بحث نظریه
تکامل رود. حیات به شمار میشروع ترین شکل که ساده، کندی انندسازهماست که توانسته  ایاولیه

بلکه  ؛شودنامیده نمی پیدایش یتکامل، نظریه فرآیندموجودات زنده و برخورداری آنها از صفات جدید در 
که پس از آنتکامل  فرآینددر جریان را . ظهور یک موجود جدید باشدمی فرآیند تکامل و ارتقااین همان 

 نامند.زایی یا تنوع بخشی میگونه ای جدا شدن از همنوعان خود شد،دارای صفات کافی بر
که از  شوندور میغوطهچرا که آنها در علمی  ؛نهایتی ندارد اشقرحقیقت آن است که تعجب از امثال 

زایی ز گونهرا ا ارتقاتکامل، و  یرا از نظریه پیدایش ی. وی حتی قادر نیست نظریهدانندچیزی نمیآن 

کوشد این نظریه را رد شمارد و میآن را باطل می ،تکامل آمده یسراغ نظریهبا این حال  ؛ز دهدتمیی
 کند!

                                                                                                                                 

 به سنت اهل یکالم یهانحله از یکی اشاعره همچون هیدیماتر. است یدیماتر ابومنصور به منسوب یافرقه «هیدیماتر» -7
 بـه را آن و کـرد اصـالح را حنفـ  دیـعقا اصـول منصور، ابو خیش .هستند فهیابوحن دیعقا تابع یفقه نظر از و روندمی شمار
 که اىمدرسه در را آن خیش که شد لیتبد کالم  علم به د،یعقا اصول نیا. داد قرار سنت اهل حیصح اعتقاد اصول یمنزله
 روش مخـالف یدیـماتر یکالمـ روش .کردم  سیتدر داشت شهرت «دىیماتر یمدرسه» به و بود ساخته سمرقند در خود
 ،یاریبسـ نظـر بـه. وجـود دارد آنها انیم زین ییهاتفاوت یول دارد یاشعر یکالم روش با ییهاشباهت است، معتزله یکالم
 راه را او روش تـوانمـی جهـت نیهمـ بـه و دارد یعقلـ لئمسـا به یشتریب توجه ،یاشعر به نسبت یدیماتر یکالم روش
 )مترجم(. دانست یاشعر و یمعتزل یانهیم

 زهـرالا دانشـگاه عتیشـر یدانشـکده از را خود ایدکتر سنت، اهل یعلما از( م3173تا  7331) اشقر مانیسل عمر دکتر -3
 اردن مـانا شـهر در عتیشر یدانشکده در آن از پس و بود کار به مشغول تیکو دانشگاه در عتیشر یدانشکده در و گرفت
 .پرداخت سیتدر به

 .82اشقر، عقیده به خدا، ص  -9
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 گوید:می اشقر سپس
 گوید: یکی از بزرگان این علم می «نبیل جورج»استاد 

؛ ی تکامل مناسب نیستیا ایده پیدایش یبه همین دلیل انتخاب طبیعی برای توضیح ایده»
دهد. رفتن موجودات نامناسب و پیدایش مزایای موروثی بین افراد را توضیح می بینزیرا از 

کسانی که به جهش معتقد هستند، منظورشان این است که حیوانی که چشم ندارد، به طور 
 شود.می ناگهانی توسط یک پرتو، دارای چشم

ولی اثر  ؛دهدرا تغییر می هاکروموزومکه پرتو ایکس تعداد است کارشناسان ثابت شده برای 
، به وجود را که در آن نیستاینکه آنچه نه  دهد،وجود دارد تغییر می شیءآنچه را در پرتو 
انسان تفاوت دارد و پرتو فقط در  هایکروموزوممیمون با تعداد  هایکروموزومتعداد  آورد!می

فاقد عقل و ادراک  این پرتو کهکه این ؛ چه برسد بهموجود اثرگذار است هایکروموزومتعداد 
 مون و دیگر حیوانات متمایز گردد.برای انسان عقل به وجود آورد تا با آن از میاست 

در طور که  تر است تا اصالح، هماندارد، به خرابی نزدیک هاکروموزومی که پرتو در تأثیر
که با دانش عالوه بر این روین(دا ی)نظریهباشد. این نظریه میگونه ای اینمورد تشعشعات هسته

شان کند. یهودیان و مسلمانان پسرانرا نقض می، تجربه و آزمایش نیز آن دارد تژنتیک  مخالف
ختنه شده از آنها  ها، فرزندانِشود که پس از طی سالنمی باعثسنّت کنند ولی این را ختنه می

بیش از پیش اثبات  داروین ی ، بطالن نظریهبه این ترتیب با پیشرفت علممتولد گردد. 
 .7«گرددمی

کسانی که به »گوید: دهد و میمینشان تکامل را  یوی در اینجا نیز فهم اشتباه خود از نظریهپاسخ: 
جهش معتقد هستند، منظورشان این است که حیوانی که چشم ندارد، به طور ناگهانی توسط یک پرتو، 

تکامل، چشم به طور ناگهانی پدید  ینادرست است زیرا طبق نظریه یاین کالم .«شودمی دارای چشم
به درک نور قادر ند و نکهایی که محیط اطراف موجود زنده را احساس میآید بلکه در ابتدا سلولنمی

ند و شکاف کوچکی برای ورود نکر یافته، انحنا پیدا مییثها تکسپس این سلول .دنشو، پدیدار میهستند
قدر ادامه داشته تا به  آنفرآیند گردد. این عدسی چشم تشکیل میدر نهایت د و نآورد مینور به وجو

که در طول صدها انباشتی بسیار کوچک و های طی گام ؛شناسیم رسیده استچشمی که امروزه آن را می
 است. صورت پذیرفتهمتعدد های میلیون سال و طی نسل

؛ در غیر داندتکامل نمی یدهد چیزی از نظریهنشان می که وی موضوع ختنه را مطرح کرده،اما این
وجود دارد؟! تکامل به دلیل وجود  تکامل ینظریهای بین ختنه و آداب و رسوم با رابطهآیا این صورت 

الی که ختنه شدن صفتی ژنتیکی پذیرد در حصورت می ،آوردکه موجود به دست میبرتر  ژنتیکیِصفت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ها، عادات و . سنتورزندمبادرت میبلکه نوعی عمل جراحی است که گروهی به انجام آن  باشد؛نمی
در در نهایت و شوند هستند که به ارث برده میژنتیکی این صفات بلکه  ؛شوندبه ارث برده نمیها جراحی
 . هستند گذارتأثیرتکامل 

ولی کتابی بر رد آن  ؛داندمل نمیتکا یبه خدا سوگند جای شگفتی دارد از کسی که چیزی از نظریه
 آورد. الحول و القوه اال باهلل.می نویسد و آن را یک پاسخ علمی به شمارمی

 گوید:می اشقر
 کند:نمی تأییدهای جاری، این نظریه را واقعیت

دیدیم که های بسیاری را میبایست جانوران و انساناگر این نظریه درست باشد، ما می -7
که تکامل به مدت نهند. اینگیتی می یپا به عرصه ،تناسلاز طریق تکامل و نه فقط به روش 

به انسان تبدیل دفعات متوالی هایی که در طی زمانی طوالنی نیاز دارد، مانعی از دیدن میمون
 .باشدنمی ،شوندمی

به یک مرد  نوان مثالبه عنتخاب طبیعی، میمون را اگر بپذیریم که شرایط طبیعی و ا -3
برای این مرد به  رایط توانسته باشد یک زن راپذیریم که این شتبدیل کرده است، هرگز نمی

شان آورد، ضامن بقایین آنها پدید میکه بای موازنهوجود آورد؛ تا این دو به تولید مثل بپردازند و 
 باشد.
با توجه به محل که  ،تدر مخلوقاتی همچون آفتاب پرسسازگاری توانایی مشاهده  -9
متولد آن نهادینه شده و با  این توانایی در آنهاهستند.  گقابلیت تغییر رندارای   انحضورش

را از دست  هاآنبرخی دیگر  هایی هستند و . برخی از مخلوقات دارای چنین قابلیتشوندمی
مشخص است و از حد ها در تمام مخلوقات محدود و این قابلیتاین در حالی است که . اندداده

صفتی است نهفته و بالقوه، نه صفتی پیشرفته  شدن، سازگاربنابراین توانایی کند. خود تجاوز نمی
 .ن معتقدند؛ آن گونه که هواداران این نظریه به آکه محیط آن را پدید آورده باشدیافته و تکامل

ها و دیگر جمادات نیز خاک ،هاسازگاری را به سنگقدرت محیط،  ،در غیر این صورت را کهچ
 .نمودتحمیل می

که طور ان هم برتری دارند؛ها انسانبر زندگی در خشکی و آب، با توانایی ها قورباغه -3
که بدون ابزار انجام جایی سریع توانایی پرواز و امکان جابهپرندگان نیز به دلیل برخورداری از 

تر از بینی انسان است، پس آیا بینی سگ حساسبه عالوه . باشندمی ها متمایزاز انسان ،شودمی
ها برتر از انسان ها و پرندگان از برخی جنبهبینی سگ از بینی انسان بهتر است؟ و آیا قورباغه

 هستند؟
در بیند و هم در روز، در حالی که چشم انسان هم در شب می ،اسب یا االغ ،چشم شتر

از چشم انسان است، پس تر تیزبینتر و قوی قادر به دیدن نیست. همچنین چشم شاهینتاریکی 
      و اگر خودکفایی را مقیاسی برای پیشرفت بدانیم؟ باشندمیآیا شاهین یا االغ برتر از انسان 

گیاهان برتر از انسان و تمام حیوانات پس  ـ ونه استها این گطور که در مورد دولت مانه ـ
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، تولید نیاز به تغذیه از دیگری داشته باشدکه بدون اینچرا که غذای خود و دیگران را  ؛باشندمی
 کنند. می

پیکر ماقبل شتر و فیل و حیوانات غول بنابراینبرتری بدانیم، مقیاس را جثه و اگر بزرگی 
  7تاریخ باید از انسان برتر باشند.

، است افتهیتکامل امروزیمیمون  از - نسیهوموساپ  - یامروزانسان معتقد است که  اشقرپاسخ: 

های میموناست که بین انسان و این  توان گفتچیزی که می نهایتبلکه  !نیستچنین در حالی که 
به دلیل نادانی و یا اشتباه در فهم تکامل، در پی اثبات  اشقرمشترکی وجود دارد. اصل و نیای  امروزی،

در گذشته به انسان تکامل  هامیموناین کند که خود می زیرا گمان ؛تکامل یافتگی میمون به انسان است
ها سال پیش جدایی رخ داده است. یعنی میلیوندر حالی که بین انسان و میمون امروزی از  اند؛پیدا کرده
از این نیا های مختلفی شاخهدر رسند ولی مشترکی میو نیای به اصل  های امروزیها و انسانمیمون
از لحاظ  باشد، از میمون امروزی به انسان تکامل یافته وجودیمکه بنابراین تصور این. گیرندقرار می

است را پیموده  ها سال مسیر تکامل خاص خودشطی میلیون؛ زیرا اصوالً میمون علمی غیرممکن است
ی جدایی از تصور برگشت به عقب آنها در مسیر تکاملی تا نقطه که با مسیر تکاملی انسان تفاوت دارد.

 رسد.ن راه تکامل انسان، تقریباً محال به نظر میانسان و در پیش گرفت
از آن تکامل نیز جدا شده و انسان از آن شامپانزه نوع که  نیاییآن ای از هیچ نمونهدر حال حاضر 

چرا تمام افراد بتواند بپرسد تا کسی  ـ هوموساپینس ـانسان امروزی مگر همین  ،یافته است، وجود ندارد
حقیقت آن است که این موجود با تمام تفاصیلش به انسان این گونه به انسان تکامل نیافته است. 

که آیا اکنون نیز تکامل همچنان اما این ی موجودات نیز همین طور.امروزی تکامل یافته است و بقیه
برای کنم که تأکید میولی  .تکامل در طبیعت جاری و ساری است !ادامه دارد؟ پاسخ این است که آری

زندگی این جانداران کوتاه  یعمر ما و دورهچرا که  ؛نیستقابل مشاهده  بسیاری دیگر از جانداران ما و
زندگی  یدورهچرا که  باشد؛خی حشرات برای ما قابل مشاهده میاست. ولی به عنوان مثال تکامل بر

ای در طبیعت های آنها به طور گستردهیابند و ویژگییبینیم که حشرات تکامل مآنها کوتاه است و ما می
تواند نسبت به آن می یثابت شده است و هر کسمواردی شود. اینها خوش تغییر و تحول میدست

 اطمینان حاصل کند.

را تکامل برای ، زیباشدمینادانی  نهایتبه دنبال اثبات تکامل جنس مونث است، واقعاً  اشقرکه اما این
ی است. به نسل آتها دهد و یکی از اصول تکامل، تولید مثل و انتقال ژنمی رخگونه همه اعضای یک 

ماده، این  هنگام بهبود عملکرد ساق پای جاندار دهد و به عنوان مثالبنابراین هنگامی که جهشی رخ می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ود آید، طور اگر جهشی برای جنس نر به وج . همینشودندانش اعم از نر و ماده منتقل میویژگی به فرز
 و شوندها، کوچک محسوب مینماید. این جهشوی آن را به فرزندان خود اعم از نر و ماده منتقل می

د تا وی به دنبال همسری باشد که از همان جهش برخوردار باش سازدخود خارج نمی یجاندار را از گونه
 یریگفتجافراد همنوع خود که فاقد این جهش هستند،  یبا بقیه قادر استوی تا با او جفت گردد، زیرا 
کند و در می تثبیتویژگی برتری برای جاندار پدید آورد، انتخاب طبیعی آن را  ،کند. هنگامی که جهش

دهد.نهایت، دارندگان آن را به طور کلی بر دیگر همنوعان وی غلبه می  

تصور کرد که تکامل فقط توان آید. پس چگونه میمیبدون تولید مثل به وجود نبه عالوه، تکامل 
ها به دنبال تکامل ماده اشقر اینکهتا  ،شوند ها جدارخ دهد تا نرها از ماده - هاو نه ماده -برای جنس نر 

ارزش بی جهالت هایتکامل را با این  یکه این افراد نظریه! به خدا سوگند اینپس از تکامل نرها باشد
 !خود مصیبتی است دهند،می پاسخ

و مشخص  ،شودنسبت به تکامل به وضوح روشن می اشقرجهل نهایت سوم که در آن  یاما نکته
اندام حسی ی مقایسه ،داندنمیاست، گردد که این مرد هیچ چیزی از موضوعی که بر آن ردیه نوشته می

به برتر بودن اندام او ردن دلیل تعجب کدانم من نمی !باشدمی برخی موجودات با نظایر آن در انسان
است و در آن ناشی از تکامل  ایاین، نتیجه چیست!حسی برخی حیوانات نسبت به همانند آنها در انسان 

بهره است که انسان از آن بی)سونار( خفاش دارای دستگاه ردیاب صوتی مثالً وجود ندارد. اختالفی 
های علمی خالف این واقعیتچیزی مثالً او دارد که انسان ندارد. آیا قدرت بینایی . شاهین باشدمی

 ؟!بیندمیتجربی و تشریحی 
 نویسد:همچنین می اشقر

های درسی تار و مار کردند، آموزش این نظریه را که دین را در برنامهاستعمارگران پس از آن
آموزان ی این نظریه را به دانشتا بتوانند درست ،ه کردندئار «علمی»باری و آن را در یک لباس اج

علمی که تحریفش آموزان مبنی بر تعارض بین در اذهان دانش چهد. با این هدف که آننبقبوالن
 تثبیت گردد و مردم به دین خود کافر شوند.  باشد،کردند و دین می

ود مسلمان از دین خجوانان این نظریه، بسیاری از  یکافی است خواننده بداند که به واسطه
در مدارس ما  جوانان مسلماناین نظریه به  همین دلیل استعمار بر آموزش اند و بهمنحرف شده

طبق قوانین آمریکا تدریس در همین حین، ورزد، در حالی که می تأکیدبسیار حریص است و 
 ممنوع شده است. 7392این نظریه در مدارس آنها از سال 

 ی، مجدداً اعالم کرد که نظریهکردخود غلبه  یهکه بر دین تحریف شداینولی اروپا پس از 
، یک واقعیت بودجدال برای تثبیت دیدگاه خود استفاده کرده  یکه از آن در عرصه« داروین»
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است که هر چه علوم بیشتر پیشرفت کنند، بطالن آن بیش از  نظریهعلمی نبوده و صرفاً یک 

 7.گرددپیش ظاهر می

معتبری است که در تمام  یعلمی است و در حال حاضر تنها نظریه یتکامل یک نظریه ینظریه
شود. ن استناد میسر جهان برای توضیح حیات زمینی به آهای مهم و مراکز پژوهشی سرادانشگاه
ی هاکنند و هیچ یک از دانشگاهتکامل را تدریس می یهای اروپا و آمریکا تا به امروز نظریهدانشگاه

 تکامل ینظریها دانشگاهی که از اعتبار قابل توجه علمی برخوردار باشد، از تدریس و ی اروپا و آمریکا
هر چه علوم بیشتر » :گویداین دروغ را از کجا آورده که می اشقردانم من نمی بنابراین. اندجلوگیری نکرده

 «.گرددی تکامل بیش از پیش ظاهر میپیشرفت کنند، بطالن نظریه
ای با را نظریهتکامل  ینظریه ،پیشرفت علم ژنتیکچرا که  ؛درست است در واقع عکس این سخن 

و  3های پسگردی علمی غیر قابل انکار ساخته است که حتی اشکاالت معمولی از قبیل ویروسپشتوانه
 باشد.دو در انسان نیز بر آن وارد نمی یهمجوشی کروموزوم شماره

 ی تکاملنظریهبرخی فقهای شیعه و 

برخی از آنها چنین فهمیده های گفتهبلکه از  .اندتکامل را رد نکرده یهای شیعه نظریهفق یهمه
در قبول این نظریه و بیان چگونگی از ایشان شود که گویی آن را قبول دارند. البته من تصریح روشنی می

  ام.نیافتهطور خاص، قرآن به با و عام، به طور یا متون دینی سازگار بودن آن با دین 

کوشم با بررسی کنم و میتکامل بسنده می ینظریه منکرانبرخی از  در اینجا به بررسی آرای
 م:را محک بزنهایشان گفتهسنجش علمی، ارزش سخنان آنها در ترازوی 

 شیخ جعفر سبحانی
 :نویسدمی «های تفسیری در علوم قرآنیراه»شیخ جعفر سبحانی در کتاب 

منتشر کرد و در  یالدیم 7318را در سال  «هاتحول گونه»نام چارلز داروین کتاب خود به »
ست و ا هاتکامل گونهی زنجیرهآخرین گونه از  ،که انسان ه استآن طبق تحقیقاتش ثابت کرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .39و  33اشقر، عقیده به خدا، ص  -7

تـرنس کریپتـاز  میآنـز از اسـتفاده با را خود که است روسیو RNA کی ،( یا ویروس پسگردRetrovirusرتروویروس ) -3
 ژنـوم در شده ساخته DNA. بسازد RNA ژنوم یرو از را خود DNA تا کندیم دیبازتول زبانیم سلول در (سیوارونومعکوس )

 نیتـرمهم از .شودیم یبردارنسخه زبانیم DNA از یبخش عنوانه ب روسیو بعد به نیا از. شودیم پارچهکی زبانیم سلول
 )مترجم( .شودیم( Aids) دزیا بیماری باعث که کرد اشاره HIV روسیو به توانیم هاروسیرتروو
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ای وی پدران و اجداد خود را به صورت شجره یابد. حیوانی شبیه میمون پایان می ااین زنجیره ب
آنان پدران من هستند، مانند ایشان را برایم »: گویدمی کهقول شاعر به خاص یاد کرده و 

 «بیاور...
به منفی در محافل دینی اعم از مسیحی، مسلمان و یهودی های انتشار این نظریه واکنش

که به طور خاص خلق است  یکه انسان موجودراه انداخت، چرا که آنها اتفاق نظر دارند بر این
و است گردد و آدم به همین صورت خلق شده بشر منتهی میبه آدم ابوالاش سلسلهو شده است 

 ارتباطی با سایر حیوانات ندارد.
و دین و داشتن علم برای تعارض آویزی دستلوح این نظریه را برخی مردم سادهسپس 

جدایی این دو از هم به شمار آوردند و چنین گمان کردند که روش دینی چیزی متفاوت از روش 
 و چه بسا گاهی با یکدیگر جمع و گاهی از هم دور گردند.علمی است و این د
سعی کردند از  ندارند و هستند که به جدایی علم از دین اعتقاد سانی همدر این میان ک

های مختلف از قرآن را که در سوره هاییبخشاز این رو، قرآن کریم برای آن شواهدی بتراشند. 
 فسیر کردند که با این نظریه همخوانی داشته باشد.ای تبه گونه ،شدبه خلقت انسان مربوط می

همچنان ادامه یافت  آنهاویل أو قائالن به تبندان به متون پایتند و تیز بین  یاین مجادله
ی آفرینش که پس از آن درباره را هایینظریهو  نظریهاین جعلی بودن زمان، گذر که تا این

 7د.یبه اثبات رسان انسان مطرح شد،

زیرا نوشته  ؛به مزاح عالقه دارد - که خدا او را به سمت حق هدایت کند - رسد شیخ جعفرمی به نظر
که شیخ جعفر آنگونه این پدران  او متوجه نیست که«. آنان پدران من هستند، مانند ایشان را برایم بیاور»

هستند و اگر نیز شناس چارلز داروین زیست نیاکان جسمانی مشترک بین او وم رَ الجَ به آنها اشاره کرده
و نیز اجداد هر انسانی روند به شمار میثابت شود که آنها اجداد داروین هستند، نیاکان جعفر سبحانی هم 

که بر این زمین وجود دارد. اگر هم ثابت نشود که آنها نیاکان یا پدران شیخ جعفر سبحانی هستند، نیاکان 
علمی است که گمان  یفرآیندعدم اثبات این موضوع، یا اثبات یا پدران داروین هم نخواهند بود. 

در  بحث و مناقشهبرای الزم علمی قطاران وی از دیگر مراجع شیعه، از توانایی کنم شیخ جعفر و همنمی
داروین نوشته که پر از اشتباه است. وی  یاز نظریه شیخ جعفر یک سطر برخوردار باشند.این زمینه 

در حالی « منتشر کرد یالدیم 7318را در سال  هااب خود به نام تحول گونهچارلز داروین کت» گوید:می
بلکه  ؛ندارد« هاتحول گونه»درگذشت و وی اصالً کتابی به نام  یالدیم 7883که چارلز داروین در سال 

منتشر کرد و او در این کتاب به موضوع  7823که آن را در سال  3«هاخاستگاه گونه»کتابی دارد به نام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .36ی، ص قرآن علوم در یریتفس یهاراهسبحانی،  -7

3- On the Origin of Species 
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نتخاب طبیعی در تبار انسان و ا»خاستگاه و اصل انسان نپرداخته است. داروین در کتاب دیگر خود به نام: 
 را مورد کنکاش قرار داده است.  هاوارهانساناصل انسان و ارتباط او با  یمقوله 7«ارتباط با جنسیت
 .دانم چه بگویم. بهتر است اظهار نظر را به خواننده بسپارمواقعاً نمی

 سید علی سیستانی
مرجع شیعه آقای  ه آقای سیستانی و بیانگر افکار اعتقادیوابسته ب های اعتقادی،سایت مرکز پژوهش

ی این مرکز در سایت آن آمده معرف یآورد. در صفحهوی از آن پشتیبانی به عمل می کهاست  سیستانی
 است:

ینی سیستانی )مد ظله( دارای مرجع عالیقدر آیت اهلل العظمی سید علی حسبینیم که و می
جهان اقصی نقاط در  هایی برای دفاع از مذهب تشیع و نشر معارف اهل بیتها و برنامهطرح

 رود.است که برترین نمونه در این حوزه به شمار می
های مبارک است که با نظارت و پشتیبانی یکی از این پروژه« های اعتقادیمرکز پژوهش»

ح رسمی این سیس شده است. افتتاأالمسلمین سید جواد شهرستانی تجناب حجت االسالم و 
، صورت .ق ه 7373القعده سال در یازدهم ماه ذی میالد امام رضا مرکز همزمان با سالگرد

از  پذیرفت و هدف آن پاسداری از عقیده، بالندگی مفاهیم استوار و یاری مذهب اهل بیت
 ... .باشدمیهای گوناگون طریق انواع فعالیت
به رهنمودهای مرجع دینی عالیقدر آیت اهلل العظمی سید علی حسینی  فتنبا هدف لبیک گ

سکوالر و پاسخ به شبهات آنها، افکار ضرورت مقابله با  یدرباره( شان مستدام بادسایهسیستانی )
 3.عهده گیرد موریت اشاره شده را برأمقرر شده که مرکز ما انجام م

 مچنین آمده است:در این سایت ه
ی نظر جناب آقای دهندههای اعتقادی الزامًا نشاندر سایت مرکز پژوهش شده نظرات وارد
 . سیستانی نیست

ین ا ،این موضوع مهمخصوص در به طور کلی یعنی ممکن است بیانگر نظر وی باشد یا نباشد، و 
ام. اگر اینها بیانگر نظرات وی فتهسیستانی یاآقای وابسته به  تنها چیزی است که من در سایت اعتقادی

محسوب وگرنه اینها همان نظرات وی  ؛تواند آنها را رد کند و نظر خودش را اعالم نماید، مینباشد
 او را نیز ُملزم خواهد نمود.و این پاسخ، شود می

 های اعتقادی آمده است:دی سیستانی موسوم به مرکز پژوهشدر مرکز عقای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex 

 . ق( معرفی مرکز، قابل دسترس در:ه7399های اعتقادی )سایت مرکز پژوهش -3
http://www.aqaed.com/about 



 
 

 ریدر طول مس ییهاپشتالکفصل اول:  33

 
 تکامل یپرسش: بطالن نظریه
 اهلل و برکاته سالم علیکم و رحمت

 
گوید بدانم. این نظریه می نیداروعلمی تکامل  یدرباره نظریهرا حضرتعالی  دیدگاهمایلم 

در معرض ها مثالً حیوانات در طول قرن اند.پدیدار شدهتر که موجودات زنده از موجوداتی ساده
این نظریه  یاند. نظر شما دربارهتر تبدیل شدهاند و به موجوداتی پیچیدههایی قرار گرفتهجهش

 ؟هم انطباق داردانسان بر چیست؟ آیا با اسالم تعارض دارد؟ و آیا 
م شما را حفظ فرماید و همواره ما را در کسب معارف خواهیاز شما متشکرم و از خدا می

  .سودمند از شما موفق بدارد
 آمریکا  مصطفی از

 پاسخ:
 

 برادر محترم مصطفی
 

 اهلل و برکاته سالم علیکم و رحمت
 

ترین استداللی که این باطل بودن این نظریه از نظر علمی ثابت شده است و شاید ساده
تر، کند، این باشد که از نظر احتماالت تبدیل شدن سلولی ساده به سلولی پیچیدهنظریه را رد می

ی تبدیل شدن حیوانچه برسد به ت، ها سال زمان نیاز دارد. این در مورد یک سلول اسبه میلیون
و این چیزی است که بطالن  خواهد داشت نیاز زمان به میلیاردها سال چرا که ! به حیوان دیگر

شود و البته مزبور رد می یهایی است که با آن نظریهآن ثابت شده است. این یکی از استدالل
تکامل در برابر نقد علمی کامالً رنگ  یدالیل دیگری هم اقامه شده که بر اساس آنها نظریه

 بازد.می
اسالمی خود دیدگاه روشنی درباره چگونگی آغاز آفرینش انسان داریم. این  یما در عقیده

ء  َخَلَقُ  َوَبَدَأ »فرماید: کند و میقرآن کریم است که به آن تصریح می َسَن ُكلَّ َشيج الَِّذي َأيج
نَساِن ِمن ِطي    از را انسان خلقت و نیکوترین وجه آفرید به آفرید چه را هر که آن) 7«َخلجَق اْلجِ

 یل بوده است، نه آن گونه که هواداران نظریهآغاز آفرینش انسان از گِ بنابراین (.کرد آغاز گل

نَساَن ِمن َصلجَصال   »فرماید: . خداوند متعال میاز انسان یا حیوانی دیگر گویند،می تکامل َخَلَق اْلجِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .1ی ی سجده، آیهسورهقرآن کریم،  -7
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َناُك ج »فرماید: ای چون سفال بیافرید( و نیز میشدهل خشک)آدمی را از گِ 7«خَّاضْرِ َكالجفَ  َوَلَقدج َخَلقج
ُجُدواج آلَدَم َفَسَجُدواج ِلالَّ ِلبجِلهَس َلَج َطُكن مَِّن السَّاِجِدط )و شما  3«نَ ُثَّ َصوَّضْرجََنُك ج ُثَّ قُ لجَنا لِلجَمآلِرَكِة اسج

را بیافریدیم، و صورت بخشیدیم، آنگاه به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید همه، جز ابلیس، 

َناُه  مِّن ِطي  »فرماید: کنندگان نبود( و نیز میسجده کردند و ابلیس در شمار سجده ِلَنَّ َخَلقج
ِزب   ِلذج َقاَل ضَْربَُّك لِلجَمََلِرَكِة ِلّنِِّ َخالِق  »فرماید: ایم( و نیز میلی چسبنده آفریده)ما آنها را از گِ 9«الَّ

ُت ِفهِ  ِمن ضْرُّوِيي فَ َقُعوا َلُ  َساِجِدطنَ * َبَشًرا ِمن ِطي   به )و پروردگارت  3«َفِإَذا َسوَّط جُتُ  َونَ َفخج

چون آفرینشش را به پایان بردم و از  بیافرینم * ل خشکم بشری از گِخواهفرشتگان گفت: می
 این اخباری از پیامبران و اوصیا عالوه بر (.آن دمیدم، در برابر او به سجده بیفتیدروح خود در 
 ابوالبشر شرح داده شده است. که در آنها کیفیت آفرینش آدمِاست وارد شده 
 

 .خوانی نداردهمنها ایبا آورده است  تکامل ینظریه آنچه
 

 همواره در پناه خدا باشید.
 

 نام ابوحسین چنین نوشته است: ذیل این پاسخ فردی با*   
ن دارید. از تر بیاخدا شما را بر هر خیر موفق گرداند، لطفاً پاسخ را مفصلدر خصوص پاسخ: 
 شما بسیار سپاسگزارم.

 پاسخ:

 
 برادر محترم ابوحسین

 
 اهلل و برکاته تسالم علیکم و رحم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .73ی ی رحمن، آیهسورهقرآن کریم،  -7

 .77ی ی اعراف، آیهسورهقرآن کریم،  -3

 .77ی ی صافات، آیهسورهقرآن کریم،  -9

 .13و  17ی حجر، آیات سورهقرآن کریم،  -3



 
 

 ریدر طول مس ییهاپشتالکفصل اول:  27

 آمده است: 921 تا 923به قلم شیخ علی کورانی عاملی ص  7«هاهای اندیشهمیوه»در کتاب 
آن را در وضعیت موضوع، .. و این . از علوم جدید ناسازگار است.برخی تکامل با  ینظریه

 دهد. می نامطلوبی قرار
این تناقض:  مانند های علم فیزیک است....آن با واقعیتناسازگاری یکی از این تناقضات، 

ی به نورانسوزند و مقادیر بسیار عظیمی انرژی حرارتی، تابشی و خورشید و ستارگان دیگر می
 یهای بسیار انبوه به وسیلهتوان توقع داشت که این انرژیفرستند، ولی نمیاعماق هستی می

زمانی به د. هر چیزی را که مدت نهای خودکار، به سوی خورشید و دیگر ستارگان بازگردفرآیند
ای گوشت یا مقداری میوه یا ... اگر تکه. آیدحال خود رها کنی، آسیب و نابودی به سراغ آن می

گردد و مجبور فاسد می یمشخص مانبینی که پس از مدت زغذا را به حال خود بگذاری، می
چال آن را در یخشوی با استفاده از راهکارهایی خاص، آن را از فساد محافظت کنی )مثالً می
کاربرد دارد. اگر خانه یا کاخی را به  معینیدهی(. حتی این تدبیر هم فقط در مدت زمان  قرار

...  طور .. و همین. آید.و ویرانی به سراغش می فرسایشحال خود واگذاری، پس از چند سال 
، ویرانی، تجزیه فرسایشدارد؛ در جهت گام برمیمسیر حرکت به سمت یک هدف همه چیز در 

یا آشفتگی در هستی یا در هر  نظمکه بتوانند مفهوم و فساد. آنتروپی؛ دانشمندان برای اینشدن 
 مقداراند. آنتروپی به روی آورده 9«آنتروپی»به استفاده از اصطالح را شرح دهند،  3ایسامانه
به همین . توان از آن استفاده کردیعنی مقداری از انرژی که نمینظمی و آشفتگی اشاره دارد؛ بی

 شناسند. قانون دوم ترمودینامیک را به نام قانون افزایش آنتروپی میدلیل 
، به سمت افزایش خود به خودیوقوع تمام تغییرات »گوید: می« ف. بوش»پروفسور 
هستی است، و این به سادگی همان شکل قانون دوم است که بر تمام هستی جهان آشفتگی در 
 «.انطباق دارد

های ما، تمام تغییرات و گوید طبق دانستهمی 3«آیزاک آسیموف»ایی دانشمند آمریک
، افزایش آشفتگی و به سوی نظمیبیجملگی به سمت افزایش آنتروپی، افزایش  ،تحوالت

  «.باشدمیشدن متالشی و پاشی  فرو
روش دیگری برای شرح »گوید: وی این موضوع را در همان مقاله بیشتر توضیح داده، می

کند و ما به سمت افزایش آنتروپی حرکت می ثابتآهنگی که هستی با این ؛م وجود داردقانون دو
اتاق را تا کوشیم قانون دوم را در اطراف خود در همه چیز شاهد هستیم. )مثالً( ما بسیار می تأثیر

و به حال خود رها کنیم، آشفتگی و هرج  جا را ترککه آنمرتب و منظم کنیم ولی به محض این
باز هم غبار و  ،شود. حتی اگر وارد اتاق نشویمبه سرعت و به آسانی در آن منتشر می و مرج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ثمار االفکار -7

3- System 
9- Entropy 

3- Isaac Asimov 
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مان ، و یا بدنآالت را نظافت و نگهداریهنگامی که خانه و ماشین ، وگیردهمه جا را میآلودگی 

گردیم. رو میهدهیم، با مشکالت بسیاری روبکنیم و آن را در بهترین حالت قرار میرا تمیز می
ما آنچه در حقیقت  ولی رها کردن آنها برای تلف شدن و ویران گشتن، کار بسیار آسانی است.

چرا که همه چیز به خودی خود به سمت  ؛این است که دست به هیچ کار نزنیم ،باید انجام دهیم
 . «باشدمیو این همان قانون دوم  ؛ویرانی، زوال و نابودی در حرکت است

شناس تکاملی جرمی : زیستخالصه کنیمصورت دوم را به این توانیم قانون اول و می
: این قانون، قانون بنیادی است گفته آلبرت اینشتین»گوید: ی قانون دوم میدرباره 7ریفکین

هستی به شمار  یهمه آن را قانون متافیزیکیِ است و سِر آرتور ادینگتون هابرای تمامی دانش
دارد که تمام تغییرات و تحوالتی که در هستی صورت  تأکیداین قانون جامع  «.آورده است

 ی به سمت افزایش آشفتگی، و.. یعن. گیرد، جملگی به سمت افزایش آنتروپی است.می
 ... و نابودی.ن رفتتحلیل

جهان در حال »گویند: ها مییعنی هستی به سمت مرگ و نیستی رهسپار است. فیزیکدان
ن جهت است که انتقال حرارت و گرما از اجسام به آ این«. استگرمایی به سمت مرگ حرکت 

شود و آن زمانی سیارات و غبار کیهانی( روزی متوقف میمثالً داغ )از ستارگان( به اجسام سرد )
در این حالت انتقال گرما  ... تمام اجرام و اجسام در هستی با یکدیگر برابر شود.دمای است که 

 گردد.ها متوقف میگر تمام واکنشعبارت دیو به شد  دخواهبین اجسام متوقف 
 این به معنای مرگ جهان هستی است.

در قالب یک جمله بیان  کرده و بررسیتکامل و علم فیزیک را با هم  یتوانیم دو نظریهمی
گوید که تغییرات و تکامل می ینظریهبین این دو نظریه، تناقضی آشکار وجود دارد: داریم: 
تر شدن و افزایش دهد، به سمت پیچیدهدر دنیای ما و در هستی رخ میهایی که شدنتبدیل
تکاملی هست که به طور فزاینده با آهنگی مستمر در حال یعنی  ؛کندیافتگی حرکت میساخت

 جریان است.
که در هستی )و در دنیای ما( تبدیالتی و  بر این باور است که تمام تغییر ولی علم فیزیک

نظمی، تحلیل رفتگی و نابودی گام بییعنی افزایش « آنتروپی»اد شدن جاری است، به سمت زی
 دارد.میبر

گام بدتر شدن افول و رود بلکه به سوی بهتر شدن نمیبرتر و به سمت جهان یعنی 
و نظم شود که به افزایش یافت نمیخودی  به خود فرآیندو هیچ  ؛؛ به سمت مرگداردبرمی

 منجر گردد. پیچیدگی و ترکیب
تمام به عالوه . سازندگیاست و نه عامل ویرانی عامل  ،شود که زماناینجا معلوم می از
ست، ا روهتکامل با آن روب یاعتراضات و مشکالتی که نظریهتمامی گراها برای توضیح تکامل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Jeremy Rifkin 



 
 

 ریدر طول مس ییهاپشتالکفصل اول:  29

، پیچیدگی و نظمای کور بتواند چنین برند. اگر بگویی بعید است که حادثهبه زمان پناه می
البته این طی یک میلیون »گویند: میشما سرشار از آن است بیافریند، به جهان که زیبایی را 

گویی  !«سال اتفاق نیفتاده بلکه در طول صدها و بلکه هزاران میلیون سال صورت گرفته است
تمام مشکالت و  پندارندگویند، میسخن میدر زمان طوالنی مسیر وقتی آنها از یک 

دیده کیهان در به فراوانی که معجزاتی و راه حلی برای تمام  کنندرا حل می هاپیچیدگی
 نمایند!ه میئارا ،شودمی

های فیزیک کنیم برخی کتاباست. ما از این افراد تقاضا می و حتی جهل مرکب این نادانی
چیزی جز عامل دانند، و تکامل میسازندگی را ورق بزنند تا بدانند این زمانی که آن را عامل 

طرفداری کنیم؟! آیا به سراغ یک  ! حال ما از کدام نظریهو تفکیک نیست و تجزیهویرانی 
( که تاکنون درستی آن ثابت نشده است و بسیاری از در بهترین حالت یک نظریه)یا فرضیه 

 یکه به وسیلهبایستیم کنار یک قانون علمی در یا  کنند برویم؟دانشمندان با آن مخالفت می
ه، شاهدی است بر درستی این ابزار مورد استفاددستگاه و هر  ؟! هزاران آزمایش ثابت شده است

 ن بدون استثنا آن را قبول دارند.ا؛ قانونی که تمام دانشمندقانون
 با علم ناسازگار است. اًتکامل ذات ینظریه بنابراین
از هم پاشیده شدن ه و تجزیهایش به سمت ها و واکنشدر جهانی که تمام حرکتبنابراین 

از دیدگاه  بنابراین. باشدپذیر نمیامکان ع رویدادی به سمت بهتر شدن،رود، احتمال وقومی

َمُغُ  َفِإَذا ُهَو زَاِهق  »رود. ، تکامل غیرممکن به شمار میعلمی قِّ َعَلی الجَباِطِل فَ َهدج َبلج نَ قجِذُف ِِبلَج
زنیم، تا آن را در هم کوبد و باطل )بلکه حق را بر سر باطل می 7«َوَلُكُ  الجَوطجُل ِمَّا َتِصُفونَ 

 .دهید(به خدا نسبت میآنچه نابودشونده است و وای بر شما از 
 3.در پناه خدا باشید

ی تکامل و پاسخ وی سیستانی در خصوص نظریهآقای دیدگاه  یتقدیم شد، نشان دهندهپاسخ: آنچه 
ایرادی ندارد که ارزش و باشد؛ بنابراین آقای سیستانی می تأییدیا حداقل این پاسخ مورد به آن است، 

 نمایم.ارزیابی اعتبار این پاسخ و سطح آن را 
ترین استداللی باطل بودن این نظریه از نظر علمی ثابت شده است و شاید ساده» وی گفته است: -7

تر، نظر احتماالت تبدیل شدن سلولی ساده به سلولی پیچیدهکند، این باشد که از که این نظریه را رد می
ی به حیوان تبدیل شدن حیوانچه برسد به ها سال زمان نیاز دارد. این در مورد یک سلول است، به میلیون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .78ی ی انبیاء، آیهسورهقرآن کریم،  -7

ش، بطـالن فـرینها، آها و پاسـخ. ق(، پرسـشه 7399قـای سیسـتانی )آی وابسـته بـه اعتقاد یهامرکز پژوهشسایت  -3
 ی تکامل، نشانی اینترنتی: نظریه

http://www.aqaed.com/faq/2666  
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و این چیزی است که بطالن آن ثابت شده  خواهد داشتنیاز زمان به میلیاردها سال چرا که ! دیگر
 .«است

چنین دانم کجا علم تکامل از لحاظ علمی ثابت شده است. من نمی یبطالن نظریهگوید: میاو 
تکامل از لحاظ علمی  یدر واقع نظریهزیرا  ؛است را ثابت کرده است؟!! این فقط پندارهای آنهاچیزی 
و اکنون  ـ ژنتیک و پیشرفت صورت گرفته در آنبه ویژه پس از پیدایش علم  ـتأیید شده است ثابت و 

شود. عالوه های معتبر سراسر جهان تدریس میاین نظریه در مدارس کشورهای پیشرفته و تمام دانشگاه
 . یابندمیتوسعه های پزشکی بر اساس مبانی همین نظریه تولید و ها و درماننسبر این بسیاری از واک

بسیار ساده و سطحی است و این خود  یه کرده که کالمئوی در ادامه، دالیل علمی خود را به ما ارا
ای به تکامل قائل به جهش از گونه یدهد. نظریهمطلب نسبت به تکامل خبر می ینویسندهجهل از 
جهش از حیوان مثالً  ـدیگر و از حیوانی به حیوان دیگر و یا پیدایش ناگهانی اندام پیچیده نیست  یگونه

تا از این طریق بتوان اشکال احتماالت ریاضی را به نظریه وارد  ـ . الخ.. فاقد چشم به حیوان چشم دار
 نمود. 

انباشتی به صورت پذیرد و از آنجا که این مراحل و بسیار متعدد صورت میهای کوتاه گامتکامل طی 
. بلکه ها وجود نخواهد داشتهر کدام از این گاممستقل از نظر ریاضی اشکالی در احتمال وقوع  باشند،می
، تولید یست و این به دلیل وجود دگرگونا پیش از آن بسیار باال یال وقوع هر مرحله پس از مرحلهاحتم

آید. . اگر این سه با هم جمع شوند، قطعاً تکامل به وجود میباشدمیمثل و انتخاب طبیعی در طول مسیر 
دگرگونی، از مفاهیم که کسانی مگر ؛ علمی است که کسی را یارای انکار آن نیست یمسألهاین، یک 

ها را به اطالع باشند. من آقای سیستانی و مرکز پژوهشآنها بیمعانی و  طبیعی تولید مثل، انتخاب
از پیش تا شاید  ؛کنمتوصیه می ،اندتحریر درآورده یشناسان تکاملی به رشتهخواندن کتبی که زیست

این نظریه را  کارهای آن حکایت دارد، و ازکامل و سبه تنسبت اطالعی آنها که از بینوشتن این جمالت 
 درک کنند و بشناسند. 

که خود با دالیل علمی  ـی علمی یک نظریهکردن اشاره کردن به آیات متشابه قرآنی برای رد  -3
، و حتی از نظر دینی هم باشدمیشناسان فاقد ارزش از لحاظ علمی برای زیست ـ ثابت شده است

تکامل ندارد تا مثالً گفته شود که: دین با  یاز این آیات مطلقًا تعارضی با نظریه اعتباری ندارد. هیچ یک
ل بوده آغاز آفرینش انسان از گِ»شود. به عنوان مثال این سخن آنها که یک جا جمع نمی تکامل ینظریه
خلقت که منظور از این آیه، توان با اشاره به اینو استدالل به آیات قرآنی در این خصوص را می« است
ل در بهشت رخ داده است و این موضوع در همان آیاتی چرا که خلقت از گِ  ؛است به سادگی رد کردنفْس 

و باشد میس نفُعالم اَ ،بهشت و در روایات هم ذکر شده است.آمده  ،دهدکه داستان آفرینش را شرح می
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این موضوع را  به خواست خدا رود. ما در آیندهنمی یک عالم جسمانی مادی مشابه این عالم به شمار
 .تبیین خواهیم نمود

ژنتیکی  ینقشه وندگونه پاسخ داد که آفرینش انسان از زمانی آغاز شد که خداتوان اینمیبه عالوه 
از مواد شیمیایی موجود در این  وندبه این صورت که خدا ؛خلق نمود را همانندسازیا پروتئین ابتدایی اولیه 
این  ، و به این ترتیبل خشک شده( انسان را خلق کردای صلصال )گِیا از پاره ،ن یا در خاک آنزمی

چرا  ؛شودتصدیق میل خشک شده و از زمین آفرید، ل آفرید و از خاک، از گِکه خدا انسان را از گِ سخن 
 .باشد، میرسیدن به آن بوده استمطلوب، آفرینش که نهایی از هدف  ،انسانکه 

توان به می را پردازدل و خاک میآن دسته از آیاتی را که به طرح آفرینش انسان از گِ بنابراین
یابیم که به روشنی درک کرد. ما همچنین آیات دیگری می ،تکامل ینظریهبا  صورتی تماماً موافق

تَ َروجا َكهجَف َخَلَق اَّللَُّ َسبجَع  َأَلَج *  َوَقدج َخَلَقُك ج َأطجَواضْرًا»فرماید: د. خداوند میننمایتأیید میتئوری تکامل را 
َضْرجِ  نَ َباتً  َواَّللَُّ * الجَقَمَر ِفهِهنَّ نُوضْرًا َوَجَعَل الشَّمجَس ِسرَاًجا  َوَجَعلَ * ََسَاَوات  ِطَباًقا  و ) 7«أَنَبَتُك  مَِّن الج

* و  ؟طبقه طبقه را بیافرید هفت آسمانِ وندبینید چگونه خداآیا نمی*  مختلف بیافرید یهاشما را به گونه
آیات کاماًل . رویانید(و خدا شما را چون نباتی از زمین ماه را روشنی آنها، و خورشید را چراغشان گردانید* 

َضْرجِ  نَ بَاتً  َواَّللَُّ ....  َوَقدج َخَلَقُك ج َأطجَواضْرًا» روشن است مختلف  یهاشما را به گونه)و « أَنَبَتُك  مَِّن الج

 .آمدخواهد های بعدی در بخششرح معنی آیات (. رویانیدو خدا شما را چون نباتی از زمین  ... .بیافرید
در هر صورت است: آنتروپی چنین  ،اندعبارتی که از کتاب کورانی نقل کرده یخالصه -9
به سمت نابودی در حرکت  هستی دهد. به طور کلیهای پیچیده را به سمت نابودی سوق میسامانه
اینجا بازگشت به قهقرا و انحطاط رخ  بنابراین به گمان آنها،در آن است. آنچه طور زمین و  همین است.
چنین  ،انده کردهخود ارائپیشین ای که آنها در نهایت از کالم دهد و نه تکامل و پیشرفت. خالصهمی

  است:
 با علم ناسازگار است. اًتکامل ذات ینظریه بنابراین
از هم پاشیده شدن تجزیه و هایش به سمت ها و واکنشکه تمام حرکتدر جهانی بنابراین 

از دیدگاه  بنابراین. باشدپذیر نمیامکان ع رویدادی به سمت بهتر شدن،رود، احتمال وقومی

َمُغُ  َفِإَذا ُهَو زَاهِ »رود. ، تکامل غیرممکن به شمار میعلمی قِّ َعَلی الجَباِطِل فَ َهدج ق  َبلج نَ قجِذُف ِِبلَج
زنیم، تا آن را در هم کوبد و باطل )بلکه حق را بر سر باطل می 3«َوَلُكُ  الجَوطجُل ِمَّا َتِصُفونَ 

 .دهید(به خدا نسبت میآنچه نابودشونده است و وای بر شما از 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .71تا  73ی نوح، ایات سورهقرآن کریم،  -7

 .78ی ی انبیاء، آیهسورهقرآن کریم،  -3
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. وی بیان نموده استاولین کسی است که این اشکال را مطرح  7در حقیقت دکتر هنری موریس
 :داردمی

 که ؛کندمیل مینظمی و بیگوید همه چیز به سمت آشفتگی ترمودینامیک می قانون دوم
 .سازدتکامل را غیرممکن می فرآیند

The second law of thermodynamics says that everything tends toward 

disorder, making evolutionary development impossible. 

 دستآویز قرار دادند وتکامل  یبرای رد نظریهرا ن در آمریکا و اروپا این مطلب مسیحیان متدیّ برخی 
کورانی نیز این اشکال را نقل کرده د، همین مسیر را پیمودند. های خوترجمهاز پس ها نیز برخی عرب

ید او کالمی را به آن افزوده که از جهل شد گذاشت؛ چرا کهولی ای کاش آن را به حال خود وا میاست 
آقای دی وابسته به و در کتابش قرار داده و سایت اعتقاکورانی این مطلب را گرفته  وی حکایت دارد.

 یاست و دلیلی بر نقض نظریهه و چنین پنداشته که یک واقعیت )علمی( سیستانی هم از آن اقتباس کرد
 .باشدمی تکامل

 نیزشود و از دیدگاه علمی اهمیت و ناقص محسوب مییک اشکال بیاشکال، این به هر حال، 
مشاهدات و  یکه نتیجهخواهد شد کتاب اشاره این های بعدی بخشچند در هررود. نادرست به شمار می

آن است که جهان مسطح و باز  رفته و به ویژه اکنون تأیید کرده است،که علم نیز آن را پذیها بررسی
کنیم عالم ، فرض میآییم و همراه این افرادمیکوتاه  لیو ؛ر حال گسترش استبوده و به سرعت د

کند. از آنجا که در یک سیستم و قانون دوم ترمودینامیک بر آن صدق می باشد جسمانی سیستمی بسته
ر هستی در حال افزایش است، این که آنتروپی دکاهش باشد، و با فرض اینتواند رو به بسته، آنتروپی نمی

 ؛دنکنمی حرکت ی موجود در هستی در این مسیر یعنی افزایش آنتروپیاجزان معنا نیست که تمام به آ
هایی از هستی )سیستم بسته، طبق فرض( مانند زمین، روزی هیچ مانعی وجود ندارد که بخش چرا که

به سمت دیگر آن  هایکه بخش چند؛ هریافتگی و نظم بیشتر حرکت کندسمت ساخت روزگاری به
قانون دوم  ی کامل،به عنوان یک مجموعهمهم این است که سیستم  رد.داافزایش آنتروپی گام برمی

است شود اشکالی که بر زمین گرفته شده، منطقی نبوده از اینجا معلوم می کند.نمی نقضترمودینامیک را 
 گیرد.و از درک سطحی قانون دوم ترمودینامیک سرچشمه می

زیرا بیش از یک  ؛یک سیستم بسته نیست دانیم زمین به خودی خوداین در حالی است که ما می
بخشد. وجود دارد. خورشید به زمین گرما و نور میو با زمین سیستم برای تبادل انرژی در زمین 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
هـای م( استاد مهندسی عمران، یک آمریکایی مسیحی متدین و رئیس انستیتوی پژوهش 3116-7378هنری موریس ) -7

 باشد.آفرینش و دارای تعدادی تألیفات علمی و دینی می
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های مختلفی سامانهشوند و اینها زمین را به های زمین نیز پی در پی با شب و روز مواجه میبخش
زمین چرا که  ؛می در حال رخ دادن استئکه در آن تبادل انرژی به صورت متغیر و دا ،دنکنتقسیم می
داغ است  باشد،میدرون زمین که شامل ماگما  .یکتا نیست یسیستمو است سیستم  یندارای چند
قاعده جریان ، یک سری عملیات تبادل انرژی به صورت بیآن بین درون زمین با پوسته و جوّ بنابراین
 دارد.

 باشد.فضای اطراف زمین نیز خود یک سیستم است و بین آن و زمین تبادل انرژی برقرار می
کند زیرا ماه به زمان تغییر میبا ات ماه بر زمین تأثیرگذارد؛ البته اش بر زمین اثر میماه نیز با جاذبه

  7.باشدمیطور مداوم در حال دور شدن 
دو بین ، قانون ترمودینامیک در داده شدزمین ما که پیشتر شرح آن های وضعیتبر اساس  بنابراین

هنگامی که بین دو سیستم انرژی گرمایی مبادله شود، آنتروپی کلی دو : »باشدمیسیستم به این صورت 
چرا که زمین  ؛شدنی است ،در زمیننظم ن مفهوم است که افزایش یاو این به « یابدسیستم کاهش نمی

پذیر های زمین نیز امکاندر برخی قسمتنظم پردازد. افزایش خود به تبادل انرژی می پیرامونجهان با 
باشد. مهم این وجود دارد که تبادل انرژی بین آنها برقرار میمتعددی های سیستمدر زمین زیرا  ؛است

از این دو  یابد و ثانیاً آنتروپی فقط به یکیاست که اواًل آنتروپی کلی برای این دو سیستم کاهش نمی
 سیستم تعلق ندارد.

های متعددی در آن وجود دارد و ، بلکه سیستمنیست یکتا سیستم یک یایک سیستم بسته و  ،زمین
. کاهش نَهَدیابد و در جایی دیگر از آن رو به افزایش هیچ مانعی نیست که آنتروپی در بخشی از زمین 

و زلزله و سیل در بخشی از زمین رخ دهد، در  تهرفمانعی نیست که حیات رو به زوال یا ویرانی  همچنین
سازندگی و رشد و پیشرفت در بخش دیگری از آن حادث گردد؛ و این چیزی است که  ،حالی که همزمان

 کند.نمی م و قانون دوم ترمودینامیک را نقضما همه روزه شاهد آن هستی
حرکت فروپاشی کامل به سمت ضر حادانیم که هستی نه در گذشته و نه در حال عالوه بر این ما می

کیهانی و اثر دوپلر به لحاظ  یزمینهپسرنواخترها، تابش بَکند. ضمناً از طریق رصد یکی از انواع اَنمی
ز این های مدیدی نیعلمی ثابت شده که جهان مسطح است و به سرعت در حال انبساط بوده و تا مدت

 .خواهیم پرداختاین موضوع به  رژی تاریکهنگام پرداختن به انوضعیت ادامه خواهد داشت. 
م، برای برطرف ساختن یدر خصوص آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک بیان داشتآنچه کنم می فکر

ای کنیم و به نتیجهسازی مطلب، آنتروپی را رها میاکنون برای ساده پیشین کافی باشد. یاشکال ساده
گویند هستی در گذشته و که آنها میاینپردازیم؛ ند میاهمعتقد شدند و به آن نیز سخت اهکه به آن رسید

گیری آنها نه تنها درست نیست بلکه این نتیجه کند.حرکت میو فروپاشی حال به سمت زوال و نابودی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 متر در سال در حال دور شدن از زمین است. )سایت سازمان فضایی آمریکا ناسا(سانتی 8/9ماه با سرعت اندک  -7
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/ApolloLaser.html 
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موضوع کاماًل است  های آن نیز به اثبات رسیدهکه صحت یافته مشاهدات و رصد دقیق کیهانطبق 
حاکی از آن جملگی رنواخترها بَو رصد اَ کیهانی یزمینهپساثر دوپلر، تابش توجه به با  باشد.میبرعکس 

ها به سرعت در حال دور شدن از یکدیگر هستند و جهان مادی که ما در آن زندگی است که کهکشان
حتی کهکشانی که در آن زندگی  کنیم، در گذشته و حال رو به رشد، انبساط و ازدیاد بوده است.می
و به همین  باشدمیو غبار  یابرهای گاز دارایهمچون گذشته  نیز کنیم یعنی کهکشان راه شیریمی

های بسیار دور نیز تولد ستارگان ادامه خواهد یافت. شود و تا آیندهدلیل ستارگان جدیدی در آن متولد می
در کتاب خود قابل تردید است که برای نقض آنچه کورانی  این یک واقعیت علمی ثابت شده و غیر

 کند. آورده، کفایت می
در آغاز  یا تئوری انفجار بزرگ،بر اساس مدل استاندارد کنم که جهان این مطلب را نیز اضافه می

بر اساس مستندات علمی همچون  پیچیده و مرکب نبوده و این مطلب به لحاظ علمی ثابت شده است.
طول زمان، هستی از یک تکینگی یا یک رویداد د شدن هستی در و سر یکدیگرها از دور شدن کهکشان

. اکنون هستی در حال ه استآغاز شده است. سپس انفجاری رخ داد و ماده آرام آرام شکل گرفت کوانتومی
ز علمی که ا دقیقبر اساس محاسبات  گذراند وخود را میجوانی  یانبساط و افزایش است و مرحله

حرکت و فروپاشی گذشته و نه در حال به سمت نابودی نه در  رصدهای دقیق سرچشمه گرفته است،
 .کند؛ بلکه با سرعت در حال گسترش استکرده و نمینمی

و در پایان باشد  حتی اگر فرض کنیم که جهان مسطح نیست بلکه مانند سطح یک توپ دارای انحنا
نرسیده اکثر انبساط هستی به حدتا زمانی که علمی از نظر این مطلب رسد، بفروپاشی نیز به انقباض و 

، صحیح نخواهد بود؛ یعنی تا هنگامی که نیاورد سپس به سمت انقباض و متالشی شدن رویباشد و 
نتواند در برابر دیگر ، همان انرژی مثبت جهاندهد یا که جهان را به سمت انبساط سوق میانرژی 
چنان به  ، بلکه هماست دهکنون به حداکثر انبساط ممکن نرسی جهان تا. ماده مقاومت کند یجاذبه

 .باشدمیسرعت در حال گسترش 
هستی در گذشته و حال به  با توجه به قانون دوم ترمودینامیک،که بنابراین سخن آنها مبنی بر این

های ناشی از و با واقعیتباشد میاز لحاظ علمی فاقد دقت و اعتبار  رودمیو فروپاشی پیش سمت زوال 
نشان  یزمینهپسعلمی ریاضی همخوانی ندارد. اثر دوپلر و تابش  مشاهدات نجومی و محاسبات

کند و نیز هستی در ابتدا پیچیده و مرکب که در حال حاضر جهان به سمت نابودی حرکت نمیدهند می
بوده و سپس به سمت ساده در ابتدا  و زوال دچار شود، بلکه برعکس، جهاننبوده که بعدًا به نقصان 

 پیچیدگی حرکت کرده و تا کنون نیز مسیر آن همین بوده است.افزایش و ترکیب و 
که از -پارچه در نظر بگیریم دهد یکرا که در هستی بر زمین رخ داده و رخ میآنچه  یاگر ما همه
طور که منظور  آن را نیز رصد کنیم همان یو موجودات زنده -و سپس انبوه گشت صفر شروع شد
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زمین و حرکت به سمت ازدیاد روی یابیم که تکامل بر درمی ه است،بودو سیستانی و مرکزش  کورانی
ر عمومی هستی در انبساط حیات یا موجودات زنده و نیز افزایش پیچیدگی آن، فاقد اشکال است و با مسی

 کامالً همخوانی دارد. و ازدیاد از گذشته تا کنون
یت در سارا آقای سیستانی اشتباه ش و در کتابرا ، اشتباه کورانی آنچه پیشتر اشاره شددر  کهبا این
های در حال انبساط و ازدیاد است و تا آیندهپیوسته بیان داشتم که عالم هستی پاسخ دادم و  اعتقادیش

برای پاسخ دادن به اینها کافی است بگوییم رشد و افزایش و ؛ ولی بسیار دور نیز همین گونه خواهد بود
آن را در چیدگی و فراوانی و بهینه شدن، چیزی است که هر روز ازدیاد، و حرکت از سادگی به سمت پی

کنیم. اگر تکامل ناقض قانون دوم ترمودینامیک باشد، باید نتیجه گرفت که مشاهده می حیات زمینی
پس رشد و  ،دانندرشد و ازدیاد گیاهان نیز ناقض آن است و اگر به این دلیل تکامل را غیرممکن می

ژنتیکی آن  یزندگی گیاهان از بذری که در واقع نقشه ید غیرممکن تلقی شود.ازدیاد گیاهان نیز با
های بچهگردد. رشد جنین و کند و انبوه میگیاه با گذشت زمان رشد می شود و سپسمی شروعباشد می

وجود تکامل و  رشد جنین، رشد گیاهان و رشد نوزادهیچ فرقی بین حیوانات نیز بر همین منوال است. 
اینها همگی عبارت است از زیاد شدن و حرکت از سادگی به سوی پیچیدگی در طول  را کهچ ؛ندارد
این نقض از  ل آن گونه که مدعای اینان است،قانون تکامقانون دوم ترمودینامیک توسط نقض  زمان.
 ،هابینیم که همچنان جنینرشد جنین و گیاهان و نوزادان بیشتر نیست. با این حال ما میتوسط  قانون

 د. نگردمیو تکثیر  شده کنند و افزونرشد میگیاهان و نوزادان 
ه ئتر اراسخنی که پیشکه به -اعتقادی سیستانی و خود سیستانی دانم کورانی و مرکز نمی :توضیح

در گیرند. به کار میی گفتمان چگونه علم فیزیک را به عنوان یکی از محورهای این شیوه -معتقدندشد 
نقش  گفتمانی،در چنین هایش ی زیر و بَمبا همهشنوم علم فیزیک ولین بار است که میاین اواقع 

را به نوع استدالل کنم نبوغ خود را از مردم دریغ ننمایند و این از آنها خواهش می محوری دارد.
تواند نقش ها دریابند که چگونه علم فیزیک میتا این دانشگاه ؛های معتبر سراسر جهان بفرستنددانشگاه
دانند علم فیزیک اگر هم نمیفراگیر شود. تا منفعت آن  ،بر عهده گیردچنین گفتمانی در  را محوری

رفتار ماده،  ی. علم فیزیک علم مطالعهنمایمه ئبه ایشان ارارا ای از آن چیست، بد نیست تعریف ساده
مندی است که آنها را به هم ابط قانونها و روانرژی و ابعاد )مانند سه بعد فضا و یک بعد زمان( و واکنش

 سازد.مرتبط می
بر سر آنچه  ؛ام، به ریشخند نگرفتهانددرآوردهنگارش به را که از روی جهل آنچه آنها و اینجا من در 

من فقط دوست داشتم  !داردمیدر وضعیتی قرار داده است که از مسخره کردن دیگران بازرا ما آید، ما می
نمایند جلب کنم ایشان درک می اند به آنچهوم اهل بیت را که فریب این افراد را خوردهمظل یتوجه شیعه

به محمد و آل  ی کهبر هر کس بنابراینبایی ندارند. پردازی بدون دانش اِاینها از سخن و نشان دهم که
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در  وضعیت خودالزم است که برای تعیین  ـ ر دین و آخرتش بیمناک استب ـایمان دارد  محمد
 ، بر امثال این افراد تکیه نکند.آخرت

 سید محمد شیرازی و ماجرای او با داروین
 ینظریهای بر ردیهنام نهاده، « اسالم و داروین ی بینمناظره»سید محمد شیرازی در کتابی که آن را 

 د را این گونه معرفی نموده است: وی در ابتدای کتابش خو 7.نگاشته استداروین 
 «"دام ظله" امام شیرازی حضرت اعلی،  مرجع دینی »

تکامل وارد کرده  یی تاریخی و نظریهشناسزمینسراغ برخی اشکاالتی که وی به علم بد نیست 
« بد شنید و بد پاسخ داد»یا به قول معروف مصداق برخوردار است؟ ارزش علمی از تا ببینیم آیا  ،برویم
نگارد و جمالتی را به او نسبت نام داروین مطالبی میدر نظر داشته باشید که شیرازی به  باشد؟!می
دهد. وی در این سخنان داروین است، به آنها پاسخ می ،این پندار که جمالت گفته شدهبا دهد. سپس می

 نام نهاده است. « مسلمان»داستان خود را 
 3:شیرازی در کتابش نوشته است

 .استقرا و دیگر دالیلیعنی (: تجربه به گمان شیرازی کالم داروین استآنچه داروین )
 استقرا:

گیاهان، حیوانات  9هایسنگوارهکند، در آن میهای زمین را کاوش الیهانسان هنگامی که 
ها متفاوت است. هر دیگر الیه سنگوارههای هر الیه، از  سنگوارهاغلب یابد. میرا  یهایو انسان
هر چه  ،تر است و بر عکسبه کمال نزدیک تر باشد،زمین نزدیک یبه پوسته سنگوارهچه 

 زمین دورتر باشد، از کمال دورتر است. یاز پوسته سنگواره
: این موضوع چه دهد(شیرازی به آنچه گمان کرده کالم داروین است پاسخ میمسلمان )

 !که انسان میمون بوده است؟أ چیزها و اینربطی دارد به تکامل، درک منش
کنم. ارتباطش در این عرض مین اآلبه گمان شیرازی کالم داروین است(: آنچه داروین )
 است که :
، «ماهی»، «میگو»، «مرجان»، «اسفنج»، «صدف»های  سنگوارهزمین شامل زیرین  یالیه -7

 .باشدمی« یونجه»و « دار تک سلولیحیوان صدف»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 م. قابل دسترس در: 7313. ق ه 7933محمد شیرازی، مناظره بین اسالم و داروین، چاپ اول  -7

http://www.alshirazi.com/compilations/nirai/darwin/fehres.htm 

 م. فصل استقرا، قابل دسترس در:7313. ق ه7933محمد شیرازی، مناظره بین اسالم و داروین، چاپ اول  -3
http://www.alshirazi.com/compilations/nirai/darwin/fehres.htm 

 )مترجم( بقایای بجامانده از گیاهان و جانوران که در شرایط محیطی خاص محفوظ مانده اند. -9
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حیوانات »و « هاهیما»، «پرندگان»، «خزندگان»، «نخل»، «کاج»دوم شامل  یالیه -3
 است. « دارکیسه
 باشد.می« امروزی درختان» و «میمون»، «هایاک»، «مارها»سوم شامل  یالیه -9
تمام »و « انسان»، «دارچهارپایان پشم»، «های منقرض شدهماموت»چهارم شامل  یالیه -3

 است.« درختان امروزی
...........  

 مسلمان )شیرازی(: 
 کنی؟مورد ادعای شما است چگونه ثابت میبندی شده را که های طبقه سنگواره این اول:

های سنگوارهتر از یافتههر الیه تکامل هایسنگوارهکه و همچنین ادعای خود را مبنی بر این
 ؟کنیچگونه ثابت می ،قبلی است یالیه

...........  
بندی ، آیا این طبقهباشد نداشتههای زیرین هیچ انسانی وجود : اگر فرض کنیم در الیهپنجم
های ها دلیلی است بر تکامل مورد گمان شما؟ اگر کسی به شما بگوید که خدا در الیهسنگواره

 ؟شما چه خواهد بودپاسخ  .. خلق کرده است،..پایینی اسفنجی
 یتر در طبقهاول ساختمانی، و خودروی بزرگ یآیا وجود یک خودروی کوچک در طبقه

شکل و شمایل با هم متفاوت  آنها در یکه همهی سوم و .... تر در طبقهوی بزرگدوم و خودر
بدون در نظر گرفتن این موضوع که  دارد، روخودی خودداللت بر تکامل یافتن خود به  هستند،

 هر خودرو به طور مستقل ساخته شده است؟
ید و ساختمانی را که زمین فرو رود و بعد از هزار سال کسی بیا دراگر فرض کنیم نیویورک 

کشف کند، آیا حق دارد که همانند تو سخن بگوید؟ و اگر  ،خودروها در طبقات آن قرار دارد
 7!؟خواهد داشتو او چه تفاوتی وجود شما  اندهی؟ بین سخنمیرا چگونه پاسخش  ،چنین گفت

خواهد علم فکرانه میمحابای قلم و اشکاالتی بسیار کوتهاین گونه است که نویسنده با حرکت بیپاسخ: 
د و به های زمین دارد، به چالش بکشکه در تعیین عمر الیهتوانایی ت و دقشناسی تاریخی را با تمام زمین

 . شده در زمین را از اعتبار ساقط کند سنگواره یدنبال آن، عمر موجودات زنده
چگونه ثابت  شما استمورد ادعای که را شده بندیهای طبقه سنگوارهاین » گوید:شیرازی می

تواند به پندارد که در این بحث، علم یا داروین یا طرف مقابل او ناتوان شده و نمیمی سپس «کنی؟می
 پاسخ دهد! پرسشاین اشکال یا 

شناسان زمینپندارد رسد که او میسید محمد شیرازی، به نظر میساختمان توسط از مثال زدن 
کنند و در این کار هیچ بندی میر گرفتن هر یک بر دیگری طبقهاساس قراهای زمین را فقط برالیه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 م. فصل استقراء، قابل دسترس در: 7313. ق ه 7933محمد شیرازی، مناظره بین اسالم و داروین، چاپ اول  -7

http://www.alshirazi.com/compilations/nirai/darwin/part1/2.htm 
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گویی آنها  گیرند.میکند، در نظر نطا تا حد بسیار زیادی جلوگیری که از بروز خرا مالک علمی یا قوانینی 
 یهای پوستهبه حوادث طبیعی از قبیل به زمین فرو رفتن، زلزله، آتشفشان و حرکت الیه فرآینددر این 
 ر کردهمقرّ بندی که برای طبقهیک سری ضوابط علمی بدون اینکه با استفاده از اعتنایند و زمین بی
های زمین در بندی الیهطبقه یبایست از نحوهوی ابتدا می! گیرندمیوقوع این حوادث را در نظر ، باشند
و کاوش  ین و شیوهها و سازوکارهای آشد و چگونگی تعیین عمر الیهشناسی مطلع میزمینعلم 
از نظر علمی دقیق است یا خیر. تا او کرد که آیا دانست و مشخص میمربوط به این کار را میآالت رابزا
 نمود!مطرح نمیرا محتوایی اشکالی به این سادگی و بی - نامدرا امام و آیت اهلل می شکه خود ـ

های های زمین بر اساس شیوهالیهتعیین عمر باید بداند که  حقیقتفرد جویای هر به طور معمول، 
 گیرد، از جمله:علمی صورت می

  :7گذاری نسبیروش تاریخ -7

 که هاییسنگمقایسه سن الیه ها در  شود؛ از جملهدر این روش از بعضی امور استفاده می
تر قدیمی ،ای که در زیر استالیه، نشده باشندبه هم ریختگی یا  فرسایشدچار  آنها یالیه ها
ی زیرین بر خالف پندار الیهسن تعیین  بنابراین. به همین ترتیبباالیی است و  یاز الیه
این به طور کلی پذیرد. های علمی صورت میمالکبراساس تصادفی نیست بلکه  شیرازی

سنگی نسبت به یکدیگر کاربرد دارد و در آن سن واقعی هر های الیه روش برای تعین سنّ
 شود.الیه مشخص نمی

 :3گذاری مطلقروش تاریخ -3

اتم تحلیل  یکند. با گذشت زمان هستهاین روش از ایزوتوپ پرتوزای عناصر استفاده می
. در هر عنصر، این تغییر در میانگین زمانی ثابتی رخ کندرود و به صورت پرتو واپاشی میمی
با مقایسه ا از طریق سنگی حاوی ایزوتوپ پرتوزا ر یتوان سن الیهدهد. بر این اساس میمی

کاربرد این روش در تعیین دقیق قدمت الیه های ، به دست آورد. ی آناصل شناخته شده
زمین است. ده ها سال پیش از آنکه شیرازی کتابش را به نگارش در آورد، این روش شناخته 

و مواد ها ها، سنگوارههای مختلفی برای تعیین سن صخرهاز ایزوتوپ. شده و معروف بوده است
 .باشدمیقابل ذکر ( و ... Ar(، آرگون )Cشود که از آن جمله کربن )آلی استفاده می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Relative Dating Method 

3- Absolute Dating Method 
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ادعای خود را مبنی بر »گوید: یا داروین که می یتکاملدانشمندان اما این سخن شیرازی خطاب به 
پاسخ « ؟کنیمی چگونه ثابت ،قبلی است یالیههای سنگوارهتر از یافتههای هر الیه تکاملسنگوارهکه این

 ای دارد. بسیار ساده
های های زمین را که برخی بر روی برخی دیگر قرار دارد، در اختیار داریم. آنها را با روشما الیه

تر است های زیرین قدیمیایم و مشخص شده که الیهبسیار دقیق علمی که خطاناپذیر است کاوش کرده
 همچنینرسد. ین دو گاهی اوقات به صدها میلیون سال میا های باالیی جدیدترند. تفاوت سنّو الیه

هستند و هر چه به سمت زمان حال ابتدایی موجودات  یبرگیرندهدر ترهای قدیمیدریافتیم که الیه
توان گفت که تمام آفرینش نمیبنابراین شود. تری دیده میتر و کاملها موجودات پیشرفتهبیاییم، در الیه

زیرا برخی از این موجودات صدها میلیون سال پس از برخی موجودات  ؛ادث شده استجا حباره و یکیک
که بگوییم برخی از ای نیست جز اینهای دقیق علمی چارهبا استناد به داده بنابرایناند. دیگر ظاهر شده

و ازدیاد و پیچیدگی در اجسام صدها میلیون سال پس از  ،اندآمده بوجود این موجودات پس از برخی دیگر
 است.، حاصل شده هاپیشین آنسادگی 

 شناسیکالبدها که بر اساس علوم دقیقی همچون سنگواره  یو مقایسهگذاری تاریخبا بررسی، سپس 
مشخص  علمی و پژوهشی به استناد دالیلتطبیقی و با استفاده از جدیدترین ابزار کاوش صورت گرفته، 

 .برخی دیگرند یهای پیشرفتهشده است که برخی از آنها نسل
درنگ و خواهد گفت: اینها بی نپذیرد،علمی را تحقیقات و ها بررسیاین  یپس اکنون هر کس نتیجه

های مختلف آفریده و آنها را به اند؛ ولی باید توضیح دهد که چرا خدا آنها را در دورهخلق شده ناگهانی
ترند. آیا برای این است که بشر را فریب رار داده که گویی برخی از برخی دیگر تکامل یافتهای قگونه
 به دور است!؟؟ خداوند سبحان از چنین نسبتی دهد

 اند.برخی از برخی دیگر تکامل یافتهکه این :ساده است مسأله بنابراین،
های ها، گونهآزمایش گذاریم و با دستکاری ژن یتوانیم این موضوع را در آزمایشگاه به بوتهما می

 به وجود آوریم.را جدیدی از جانداران 

 گوید:شیرازی می
ها میلیون لیونیبرای زندگی بخشیدن به مزنده،  یرض موجود بودن سلول اولیه: فنهم

هن ؟ آیا وجود یک قطعه آاندیافتهکند. پس این جانداران از کجا حیات موجود زنده کفایت نمی
 7کند؟ هرگز!ها تن آهن کفایت میبرای اثبات و توضیح وجود میلیون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 م. فصل استقراء، قابل دسترس در: 7313. ق ه 7933محمد شیرازی، مناظره بین اسالم و داروین، چاپ اول  -7

http://www.alshirazi.com/compilations/nirai/darwin/part1/2.htm 
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داند که در آشنا هست یا خیر؟! و آیا میتکثیر شدن دانم آیا شیرازی با چیزی به نام نمیپاسخ: 
سلول باکتری دیگر تبدیل کرد؟! به نظرم همین ها توان یک سلول باکتری را به میلیونمی آزمایشگاه

کافی باشد که اگر مواد اولیه و شرایط مناسب برای رشد و ازدیاد  مسألهاین دادن توضیح مقدار برای 
من معتقدم کسی شک ندارد که  طبیعی و کامالً عادی است. یمسألهحیات فراهم گردد، وقوع آن یک 

توان به وجود دارد. این موضوع را می یفراوانبه برای افزایش حیات بر زمین مورد نیاز است، در آن آنچه 
 ،دهدی جسمانی را تشکیل میی ژنتیکی اساس زندگنقشه اگر بدانیم آسانی در آزمایشگاه محک زد.

در این نقشه  هایی. جهشی بوده و وقوع آن نیز حتمی استتنوع حیات، موضوعی کامالً طبیع یقضیه
دگرگونی و ازدیاد به وقتی  ، ومنجر گرددو تمایز تواند همیشگی باشد و به دگرگونی دهد که میروی می

موجود زنده به های گزیند و با منتقل کردن ژنوجود آید، طبیعت آن را که بر زندگی تواناتر است برمی
 های بعدی، به طور قطع تکامل حاصل خواهد شد.نسل

 گوید:شیرازی می
ل خود باقی کند، چرا گیاهان و حیوانات اولیه به حاها را انتخاب می: اگر طبیعت بهتریندوم
اند؟ و چرا طبیعت آنها را به جانوران بهتری تبدیل ها به حال خود باقی ماندهاند؟ چرا میمونمانده

 نکرده است؟
 برد؟کند و او را از بین میغلبه می ترشایستهبر  ترشایستهکه غیر 7شود: چرا دیده میسوم
عقرب و مار انسان یا حیوان برتر را د، و حیوانات سمی نظیر رَدَطور که شیر انسان را می همان

 .گیرندمی ،ستها جان انسانی را که برتر از آنها او میکروب برندزنند و از بین مینیش می
طور که  کنند؟ همانعقب گرد می ترشایستهبه چیزهای غیر ترشایسته موجودات : چراچهارم

 طور در مورد گیاه و حیوان؟ همینگردد؛ میرد و سپس به خاک تبدیل میمی انسان ضعیف شده،
ای که از برترین نوع حیوانات هستند شده، حیوانات منقرضهایسنگواره: چرا در پنجم

 شود؟بودن وضعیت بدنی( یافت میبرتر و  ی بزرگجثهداشتن مانند )
ماهیتش اگر دارای عقل و فهم و شعور است،  کند چیست؟ی که انتخاب میت: طبیعششم
 کند؟فاقد عقل و ادراک است، پس چگونه گزینش میو اگر  چیست؟

خود را « برگزیده استخودش نشین هماین آهن، آن آجر را به عنوان »آیا اگر کسی بگوید: 
توان به طبیعت، چنین پس چگونه می دیگران قرار نداده است؟ در معرض خنده و تمسخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
و ایـن عبـارت جملـه را ...« شود که چرا دیده نمی»است:  ی فوق به این صورتی الکترونیکی این کتاب جملهدر نسخه -7

 کند و چه بسا ناشی از خطای چاپی باشد.متناقض می
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تمام دانشمندان، حکما، فالسفه ر از مورد ادعا است( نسبت داد؟ به طوری که بهتانتخابی را )که 
 7زند؟و صاحبان دانش و درک و تجربه دست به گزینش می

نادرست است. این « اندها و گیاهان تکامل نیافتهمیمون»گوید: می محمد شیرازی کهپاسخ: سخن 
داد. در این بطالن آن را نشان توان میها، سنگوارهکاوش و به آسانی و از طریق هستند ، تاریخی لئمسا

ده های کشف شده مراجعه کرد. به عنوان مثال ثابت شسنگواره های باستانی و توان به دادهامور می
ها اند. میموناند و این یعنی گیاهان تکامل پیدا کرده، اکنون گلدار شدهگیاهانی که قبالً بدون گل بودند

های اولیه با میمونبه طور کلی کنیم هده میهایی که امروزه مشااند. میموننیز تکامل و تغییر یافته
حتی  و وجود نداشته است ایوارههیچ انسانهفتاد میلیون سال پیش به عنوان مثال پیش از تفاوت دارند. 

 ییافتهکه از آنها پستانداران تکامل وجود داشتندبلکه پستانداران کوچکی  ،هیچ نوع میمونی وجود نداشت
 اند.ها از آنها متولد شدهپس از انقراض دایناسورها، میمونو  بوجود آمده انددیگر 

ی باالتر از خود را از بین تر، حیوان با مرتبهی پستاما این ایراد او در خصوص اینکه حیوانی از مرتبه
 برد با این سخن خود:می

حیوان د، و حیوانات سمی نظیر عقرب و مار انسان یا رَدَطور که شیر انسان را می همان»
 ،ستها جان انسانی را که برتر از آنها او میکروب برندزنند و از بین میبرتر را نیش می

 «گیرندمی

ست که وی ا ن معنایاآورد و این خود به یعی به شمار میشیرازی این مثال را نقض انتخاب طب 
یعتی از ابزار طب داند. شیر، عقرب، مار، باکتری و ویروس همگی بخشیچیزی از انتخاب طبیعی نمی

اینها آن دسته از افراد  .انددر مثال وی انسان( را احاطه کرده)هستند که پیرامون موجود گزینش شده 
های دشوار عبور کنند توانند خود را نجات دهند و از آن گردنهمیبهتر ترند یا گونه را که برای بقا شایسته

بلکه حتی برخی از افراد یک گونه این  نمایند.خاب میانت ،خود را به نسل بعدی منتقل سازندهای و ژن
 ؛کنندمی به افراد دیگری از همان نوع خود اعمال ها،بیشتر از دیگر گونهخشونتی با درندگی و  نقش را
 آنها همگی از یک گونه هستند و اشتراکات زیست محیطی بین آنها بیشتر است.زیرا 

اند، کالمم برم تا کسانی که فریب سخن او را خوردهار میهای شیرازی به کمثال دیگری مشابه مثال
 :درک کنندرا 

)انسان  3کتوسرِهومواِ یانسان ی. در آن زمان، گونهمیبرگردپیش سال  ونیلیما به دو م میفرض کن
 ای 9سنیِپاتر از مغز هوموستر از مغز شامپانزه و کوچکاست )بزرگ یمغز کوچک یقامت( که داراراست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 م. فصل انتخاب اصلح7313. ق ه7933محمد شیرازی، مناظره بین اسالم و داروین، چاپ اول  -7

3- Homo erectus 

9- Homo sapiens 
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از هوموارکتوس تکامل  سنیپافرض آن است که هوموس شیپ کرده است.یم ی( زندگیامروزانسان 
 کیو به صورت  هاز آن مستقل شد ی،ااز لحاظ گونه ش،یهزار سال پ 311که در حدود نیتا ا افتهی

  .در آمد دیجد یانسان یگونه
را  ربالغیو ده مذکر غ ربالغیها شامل ده مونث غاز هوموارکتوس یکه ما گروه میکنیتصور م اکنون

 یهاکروبیو عقرب و م یافع رینظ کشنده و یسم واناتیو ح ریش لیدرنده از قب واناتیکه اطرافشان از ح
طور  همان ؛هایی دارندده نفر با هم تفاوت نیاست که ا نیما ا فرض. میانظر گرفته ریزپر است  ،کشنده
قامت هستند و راست ی. برخقدکوتاه یهستند و برخ قدبلند یبرخ .گونه بوده است نیهم زین شهیکه هم

 یکند. برخیسرعتش را کم م ن،یبه ارث برده و ا انینیشیاز پ یی آن راگو وست ا انحنا یدارا یبرخ یپا
 یاهستند و عده یقو اریها بسکروبیذاتاً در مقابله با م یدارند. برخ یفیضع یهیبن یهستند و برخ یقو
مغز  یتر است و برخبزرگ نیانگیاز آنها نسبت به م یترند. مغز برخفیخصوص ضع نیدر ا گرید

 دارند.  یترکوچک
تر و عیتر، سریگروه حمله کنند، قاعدتاً فرد قو نیا یو درنده به اعضا یوحش واناتیاگر ح حال
به عنوان مثال افراد رود؛ چرا که یم نیتر و کندتر از بفیتر، ضعو فرد کم هوش ابدییتر نجات مباهوش

 یافع شیبرابر ن درمحافظت از خود  یبرا یکمتر راه یهوش یاز افراد با درجه شیتوانند بیباهوش م
شود، یماند، بالغ میدارد( زنده م یتر و برتراساس فرد باهوش )آنکه مغز بزرگ نیکنند. بر هم دایپ

 یهابا گذشت نسل طور نی. همدینمایمنتقل م یهای خود را به نسل بعدکند و ژنیم یریگجفت
تر شود، پاها راست و استوار گردند، مغز بزرگ یشود اندازهیباعث م ادیانتخاب و ازد ،یدگرگون ،یمتوال

 ... و الخ. ابدی شیافزا یمقاومت بدن به باکتر
در خصوص  عتیطب نشگریگز یاز ابزارها یجزئ یو باکتر یاساس انسان، آهو، عقرب، افع نیهم بر
 یگریو د عیاست و سر یقو یکیکه  میریرا در نظر بگ رید. اگر ما دو شنرویبه شمار م رهایش یگونه
 عتیموجود در طب یسرعت آهوها و بز کوه نیانگیاز م یکه سرعت دوم یند به صورتاست و کُ  فیضع
خواهد کرد، به  دایپ یفیضع یهیبن ایرود می نیاز ب فیضع ریشبه طور معمول،  ،کمتر باشد شانرامونیپ

خود  یهامثل و انتقال ژن دیتول ،یریگنر رقابت کند و به جفت یهاجنس گریتواند با دیکه نم یاگونه
کند مثل  دیو تول یریگتواند جفتیمغالبًا  عیو سر یقو ریاست که ش یدر حال نیبپردازد. ا یبه نسل بعد

نجات و بقا  یتر را برایجانور قو عت،یطب بیترت نیا بهانتقال دهد.  یخود را به نسل بعد یهاو ژن
 .گزیندبرمی
چرا که  ؛رودیدر خصوص آهوها به شمار م عتیطب گرنشیگز یاز ابزارها یکیخود  ریآن طرف، ش از
 نشیگز رهایی یابد،درنده  واناتیح یتواند از آروارهیتر را که بهتر معیتر و سریقو یآهو عتیطب
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که از  یژنماند و می یاطرافش وفق دهد، باق طیکه بتواند خود را بهتر با مح یژن بیترت نیکند. به ایم
 گردد. یکار ناتوان باشد، حذف م نیا

انتخاب  دیگویتصور کرده که م یرازینه آن گونه که ش .اصلح است یو بقا یعیهمان انتخاب طب نیا
 یبه افراد گونه دنانرس بیآس یبرا با تکامل کم ترتر و نییپا یگونه کی فردِ بودن ناتوان یعنی یعیطب

 ؛ و اینگونه طرح اشکال بر این اساس، ناشی از فهم غلط او است.ترافتهیباالتر و تکامل
از انتخاب طبیعی  یخصوص مطرح نموده، از برداشت نادرست و نیدر ا یرازیکه ش تیاشکاالسایر 

مثل در  دیتر و تولیموجود قو یبقا یعنی یعیدانست که انتخاب طبیاگر م را کهچ؛ استناشی شده 
 نمود. یرا مطرح نم یاشکاالت سطحاز مجموعه  نیموجودات، ا رامونیپ یعیطب طیمح

دارد که غذا در  یجا یطیکه در مح قدیبلند وانیح برای مثال عنوان ی بهعیانتخاب طب مفهوم
و  رسدیبه غذا م شماند که قدّیم یباق یوانیاست که ح نیا رد،یگقرار می ارشیدر اخت یارتفاع مشخص

 ایکوتاه قد  وانیهمچنین مردن حموضوع  نی. اگذاردصفت بلند بودن قد را برای فرزندانش به ارث می
های خود به نژمثل و انتقال  دیتول در یو تواناییعدم  زیموجود، و ن یبه غذا یاو در دسترس شدن ناتوان

دهد، یخاص قرار م یوانیح اریدر اخت یفراوان یکه غذا یطیمح همچنین دنبال دارد.نسل بعد را به 
 گردد.دهد، سبب افزایش حجم آن حیوان میهنگامی که جهش ژنتیکی مناسب افزایش حجم رخ 

از افراد  یدهد که برخیاجازه م یعیطب طیاست که شرا نیاصلح ا یبرا یعیانتخاب طب یمعنا بنابراین
ها بازمانده یبرا طیشرا نی. چرا که اریخ گرانیو د ؛ابندیبقا  ،برتر هستند یهاژن یکه دارا یک گونه

 اندنتوانسته ولددر زاد و  یناتوان لیکه به دل یگروه ایرفته  انیاز م واناتیح یبرا یمناسب است ول
 .نبوده استمنتقل سازند، مناسب  یخود را به نسل آت یهاژن

. با عنوان تکامل میان خود و داروین به نگارش درآورده استرا خیالی  ییگووهمچنین گفت یرازیش
 :است نگاهی بیفکنیمنوشته  یرازیآنچه شبیایید به 

دهد. ما یم رخ واناتیمختلف ح یهااز گونه یاریدوم، تکامل: آنچه که در بس لی: دلنیدارو
موضوع در مورد  نیشود. ایمپوست  دیسف ، دیآمی ایبه دن ریسردس میدر اقلانسانی که  مینیبیم
حاالت،  م،یدر هر اقل وانیح یگونه کیاز  یخاص 7یتیرهصادق است. بنابراین  زین واناتیح

 یزیچ نیچن اگراست.  طور نیهم زین اهانیکند. در مورد گیم دایپ یخاص یاهشکل و عادت
به  وانینوع ح کی یهادر رنگ، اندازه و عادت رییتغ یعنی یتکامل عرض نیب یدهد، تفاوت یرو
 اهیگ اه،یشدن سلول به گ لیبه سبب تبد ،ی، و تکامل طولسایر شرایطتفاوت آب و هوا و  لیدل

 به انسان وجود نخواهد داشت. وانیو ح وانیبه ح
 دو موضوع وجود دارد: نجایاست. ا بی(: استدالل شما واقعاً عجیرازی)ش مسلمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
فرمانرو، شاخه، رده، راسته، تیره، سرده و گونه سیستم طبقه بندی علمی موجودات زنده از کل به جزء به صورت:  -7
 باشد. )مترجم(می
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و آب و  میمتفاوت بودن اقل لیانسان به دل ای اهیگ ،وانیحنوع  کدر یتفاوت داشتن  -7

 رند؛یگیقرار متیره  کیافراد تحت  یکه همهنیضمن ا است؛ یجزئ ییهاهوا، تفاوت
 . زرد یگریسرخ و د یکی ،است اهیس یکیها که مثل انسان

 یهایژگیو یدارا یخرس قطب یول باشند؛خرس  یگونهاز تمام افراد آن  ای
  ست.ا خاص خود را دارا یهایژگیو زین یریخرس مناطق گرمس و است یمشخص
دارد و گندم  ی خودشهایژگیو یگندم عراق یول ؛گندم هستند هاتمام آن ای
 .گرید ییهایژگیو ییایاسترال

شود.  نیادیبن یهاواجد تفاوت ،زیست طیمحهای دگرگونی لیبه دل زیچ کیکه نیا -3
از  یکه همگ یدر حال ؛اهیگ نیو ا ،انساندیگری آن و ، شود مونیم یکی نیمثالً ا

 .باشندنشات گرفته نیای مشترک  کی

 نوع اول است.از دانند، یو همگان م میکنیآنچه ما مشاهده م

که از  طور همان :ییآن است که بگو مانند نیا ست؟یمورد چ نیشما در ا لیاما نوع دوم؛ دل
چنین  ایآ آورد. دیپد زیتوان آهن و عاج و آب نیساخت، متوان آجر و سفال و خشت یل مگِ
 است؟پذیر امکان یاسیق

 کنم!ل میمّأ: تنیدارو
 7ست؟یچ شما سوم لی. دلشددوم شما باطل  لی(: بنابراین دلیرازی)ش مسلمان

و افترا به  نیدر واقع توه ،است دهیبه تصور کش نیبا دارو یرازیکه ش یالیخ یگووگفت نیاپاسخ: 
از  یکند بلکه وینم میتقس یو طول ینه تنها تکامل را به دو بخش عرض نیچرا که دارو باشد؛می نیدارو
به  همچنین یاست. و اوردهین انیبه م یسخن چیبه انسان ه وانیو ح وانیبه ح اهیگ اه،یسلول به گ لیتبد

حتی سایر و  یشناسان تکاملزیست نیبو حتی  ستیقائل ن زیندیگر ی گونهبه ای گونهجهش از 
  .باشدای گونهجهش به معتقد شود که ینم افتی یکس نیز یامروزشناسان زیست
 «نوع اول استاز دانند، یو همگان م میکنیآنچه ما مشاهده م: »دیگویکه م یرازیسخن ش نیاما ا

آن را به حد و  یتأیید نموده ولکه خودش متوجه باشد، تکامل را نیبدون ا یرازیست که شا معنا نیا به
که بحث تکامل به طبقات باالتر  یهنگام ولی است. کرده محدود - هاخرس یرهتی مانند - هارهیمرز ت
برای توقف تکامل در مرز دگرگونی  دیبا یکه و ستا نجایا لیدل نیکند. به همیرسد، آن را رد میم

رسد، در حالی که نمی (هارهیتجدا شدن ی باالتر )مرحلهبه  این تکاملکه چرا  دیو بگو اوردیب لیدلها تیره
ناپذیر است؛ چرا که این مرحله حاصل زیاد شدن دگرگونی رسیدن به این مرحله با گذشت زمان اجتناب

 باشد.در طول زمان می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 م. فصل انتخاب اصلح 7313. ق ه 7933محمد شیرازی، مناظره بین اسالم و داروین، چاپ اول  -7
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و انتخاب  یکیشود و اگر در کنار جهش ژنتیمنجر م یها قطعاً به دگرگونجهش ژن مییگویم ما
موجود زنده از  یبرا ژهیو و دیبه بروز صفات جد نهایوجود داشته باشد، مجموع ا زیمثل ن دیتول ،یعیطب
 و با تجمع تغییرات، زمان شتگردد؛ و با گذی... منجر مو  هادر اندازه، شکل، نوع موها و پنجه رییتغ لیقب
قبول  رهیت کیرا فقط در  نهایا یو همفکران او همه یرازیخواهد شد. ش شتریو ب شتریها بتفاوت نیا

که  یهنگام یول .سال ونیلیبعضاً چند م ایصدها هزار سال  یزمان یدر فاصلهبا انباشتگی  یعنی ؛دارند
 یجهینت یدگرگون نیکه ااین وجود با کند!!یرسد، تکامل را رد میم رهیت یبه حد دگرگون این تغییرات

رخ داده  - سال ونیلمی هاده مثالً  -ی تریاست که در مدت زمان طوالن ییهایانباشت دگرگون یقطع
تا طبق مباحث علم  ،گرددفراهم  نیادیبن یهانوع تفاوت نیظهور ا یبرا یکه زمان کاف یااست، به گونه

  داد. یجا گرید یرهیت کیبتوان جاندار را در  ،یشناسزیست
صورت  ی آنطیمح طیاز شرا تیکه به تبع ساختار جاندار دیو تجد یریگبازشکلاو پذیرفته است که 

و  یخرس قطب نیو تفاوت ب زیتما جادیفرآیند است که باعث ا نیمستمر و هماست  فرآیندی ،ردیگمی
 (سمیمتابولسوخت و ساز )از نظر شکل، اندازه، وزن، رنگ، نوع غذا و  ود نیا ؛شودمی 7بخرس آفتا

از تفاوت  یبه حد یریگبازشکل نیاپذیرد که او )شیرازی( نمی یدارند. ول گریکدیبا  یفاحش یهاتفاوت
بر  دیبا یرازیاست که ش یزیهمان چ نیمختلف قرار دهد. ا یرهیرا در دو تآنها که مثاًل و تمایز برسد 

 برمبتنی است که  یساختار دیو تجد یریگبازشکلانباشت  یجهینت یبندطبقه رایز ؛اقامه کند لیآن دل
 ی،به شرط فراهم بودن زمان کاف عتیها در طبجهش ژن ،نظریلحاظ  بهدهد. می یرو یکیجهش ژنت

 منجر گردد. رهیت گونه، جنس وانواع جانداران،  جادیتواند به امی
است، چه  یکار شدن نیاست. ارسیده اثبات به  شگاهیاست که در آزما یموضوع یکیژنت بیترک رییتغ
که در  ـکنترل شده شکل به  ای ـ میشاهد هست ییطور که در بمباران پرتو همان ـکنترل نشده شکل به 

 .ـ پذیردصورت می یاحال حاضر به شکل گسترده
را  یکامل باکتر یکیژنت ینقشه زندهغیر ییایمیاز مواد شتوان میکه  دهیرس ییاکنون کار به جا

فقط از  ای، از تخمک و اسپرم شامپانزه شگاهیدر آزما میتوانمی یتئورلحاظ اساس به  نی. بر انمود دیتول
 .میبه وجود آور یانسان ،آورده شده است رونیآن ب ین که هستهتخمک یک زسلول شامپانزه و  یهسته
که از لحاظ  یاشامپانزه به گونه یهاکروموزومساختار عبارت است از اصالح  میدار ازیکه ن یزیچ تنها

 است. ریپذامکان یاز لحاظ تئور زیکار ن نیانسان برابر شود؛ و ا یهاکروموزوم، با ترکیبتعداد و 
 یکیژنت ینقشه دیپس از تول شگاه،یطور که در آزما . همانرفته است نهایفراتر از ا اریموضوع بس
ها توانستند به کروموزوم ،یباکتر توپالسمیو کاشت آن در س زنده ریغ ییایمیاز مواد ش یکامل باکتر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )مترجم(. کندیم یزندگ ایه در جنوب شرق آسک است هاخرس یعضو خانواده نیترکوچکخرس آفتاب  -7
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از  یآدم یهاکامل کروموزوم ینقشه دیامکان تول ب،یترت نیهم به، 7مثل خود ادامه دهند دیو تول اتیح
انسان  یهاو کروموزوم یباکتر یهاکروموزوم نیبچرا که  ؛است ریپذامکان زندهغیر ییایمیمواد ش
ساختمان بزرگ که هر  کیساختمان کوچک و  کی نیکه ب هاییتفاوت در حد مگروجود ندارد،  یتفاوت

 .ساخته شده باشند یکسانیدو از مواد 
که  رهیت کیدر  یو اورانگوتان را جملگ لیانسان، شامپانزه، گور ی،شناسستیعلم ز گرید یسو از
به نام  یواحد یرهیدر ت زنیها طور که تمام خرس دهد. همانمی یجا ،واره استانسان یرهیهمان ت

خرس آفتاب  نیاست که ب ی. تفاوت انسان و شامپانزه، از جنس همان تفاوترندیگها قرار میخرس یرهیت
باشد که  ییهاشامپانزه و انسان کمتر از تفاوت یجسمان یهاو چه بسا تفاوت ؛وجود دارد یو خرس قطب

که نیبه ا یرازیش یگفتهشیاذعان پ ،اساس نیو خرس آفتاب وجود دارد. بر ا یدر اندام خرس قطب
که بداند چه نیبدون ا یرازیشود شباعث می ند،یبمی رهیت کیجود دارد و او آن را در داخل افراد تکامل و

 ؛اندکرده دایاصل مشترک تکامل پ کیاز  یو انسان همگ 3قبول داشته باشد که شامپانزه، بونوبو د،یگومی
 .باشندمی رهیت کیآنها افراد  یچرا که همگ

 :دیگوکه می یرازیسخن ش نیا
توان آجر و سفال و خشت ساخت، یل مکه از گِ طور همان :ییآن است که بگو مانند نیا»

 «است؟پذیر امکان یاسیقچنین  ایآ آورد. دیپد زیتوان آهن و عاج و آب نیم

آن به وجود  یادر ساختار ذرات هسته یرییآجر از گل، تغ نچرا که ساخت ؛معنایاست بسخنی 
 یگرید یگل به مادهتبدیل شدن اساس  نیبر اتوان می ایآورد، تا به عنوان مثال گفته شود: آنمی

دارد و  ازینها اتمساختار  دیبه تجد گر،یبه عنصر د یعنصر لیفرآیند تبد اصوالً ؟ را بسنجیمهمچون آهن 
و  یرازیش یسهیمقا نیا ست.ا معنایب شهیاز ر اسیق نیو ا میرو هستهلذا ما با دو موضوع متفاوت روب

زیرا گوناگونی در تکامل، ندارد؛ شود حاصل میتکامل از آنچه  هبهیچ ربطی  ،یمثال سطح نیاستفاده از ا
یکسانی )نوکلئوتیدها(  ها از لحاظ ساختاری از واحدهایدهد.کروموزوممی رخ میدر سطح کروموزو

چینش متفاوت واحدهای ساختاری شود میاند و آنچه موجب تفاوت جانداران با هم تشکیل شده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 اولین سلول زنده را در آزمایشگاه تولید کرد.  (Craig Venterپروفسور کریگ ونتر ) -7

Richard Alleyne (20 may 2010). Scientist Craig Venter creates life for first time in 

laboratory sparking debate about ‘playing god’. Telegraph. Available at: 

www.telegraph.co.uk/science/7745868/Scientist-Craig-Venter-creates-life-for-first-time-
in-laboratory-sparking-debate-about-playing-god.html  

 
از آن وجـود دارد. و فقـط در کنگـو تعـدادی باشـد میای از شامپانزه است که نسل آن در خطر انقـراض بونوبو نام گونه -3

چرا که نه بونوبوها و نـه  ؛ی کنگو آغاز شده استمیلیون سال قبل با تشکیل رودخانه 3تا  2/7این حیوان از شامپانزه  جداییِ
 )مترجم(ارتباط برقرار کنند.  همها هیچ یک شناگران ماهری نیستند و نتوانستند با شامپانزه
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او بهتر بود. در  یکرد، برانمی انیرا ب سهیمقا نیا یرازیآن است که اگر ش تیواقع باشد. ها میکروموزوم
 دهم:شرح می شتریموضوع را ب یاندک یول ،افتی انپای یرازیپاسخ به اشکال ش نجایا

 ترکیب دیاز تجد ات،یچرا که ما در تکامل ح ؛دیگوداند از چه سخن مینمی یرازیرسد شنظر می به
آن در برای کنیم و معادلی که ها صحبت میکروموزومیعنی  سازیعناصر زندگ یدهندهلیتشک یاجزا

و عناصر ند، باشمیها اتمی هستهتوان پیدا کرد، یک عنصر میگیری ساختار بازشکلعناصر برای سطح 
 ایشناس هانیک کیتوانست از می یودهی برخوردار هستند. گیری و شکلقابلیت بازشکلاز شیمیایی 

 یانبوه، در هست ریکه در مقاد یگریکه آهن خود از عناصر د ابدیتا در ،آهن بپرسد یدان دربارهکیزیف
در  یاهسته یاز عناصر، از فرآیند همجوش گرید یاریو بس آهن است. افتهی لیما وجود دارد تشک رامونیپ

 .شده استعناصر  لیتشکبه وجود آمده است و این فرآیند منجر به پیدایش و  ما رامونیستارگان پ
 ژن،یآهن، اکس نیها است، باتم یهسته یریگو بازشکل یراتمیذرات ز یکه سخن ما درباره یهنگام

سازنده به  یاز همان اجزا نهایا یهمه را کهچ ؛داشتوجود نخواهد  یتفاوت دروژنیه و ومیکربن، هل
 از یگریمواد د دیتول یساختار آنها برا دیتجدیا  یدهاساس امکان بازشکل نیو بر هم اندوجود آمده

دهد. می یرو زیاست که در ستارگان ن یزیهمان چ نیا. وجود داردعناصر  یهیاول یهمان مواد سازنده
 یهاعناصر سبک به هسته ،یاهسته یسوزد و به دنبال وقوع همجوشمی ومیو هل دروژنیدر ستارگان ه

کربن،  بیترت نیا به گردد.می لیتبد ،وجود دارد یشتریکه در آنها پروتون و نوترون ب یترنیسنگ
با  سپس. شودمنجر می ،که همان آهن است دارتریشود و به عنصر پامی دیعناصر تول گریو د ژنیاکس

منجر  ومیهمچون اوران یترنیبه عناصر سنگ یاهسته یستاره، فرآیند همجوش یرنواختربَ انفجار اَ
 گردد.می

 م،یابیاتم )پروتون و نوترون( تسلط  یهسته یدهنده لیبر ذرات تشک میاگر ما بتوان بنابراین
است که  یمیعظ یانرژ م،یدار ازیفرآیند ن نیدر اآنچه . میآهن به وجود آور ،عناصر گریاز د میتوانمی

 یبه شدت اثرگذار است و همجوش ی اتمینیروی هستهکه در آن،  یاندک و مناسب یعناصر را به فاصله
اساس  نیا برشود. فراهم میدر ستارگان وضعیت  نیبه عنوان مثال ا ، کهکشاندبدهد می یرو یاهسته
در حال وقوع به طور مرتب ما  رامونیاست که در جهان پ یفرآیند گر،یعنصر د کیاز  یعنصر دیتول

 است.
 یاهسته توجود دارد که شکاف ترنیسنگ یهاسبک از اتم یهااتم دیتول یهم برا یترراه آسان البته

مورد  زیبلکه تنها چ م،یندار ازین یادیز یساختن ذرات به هم به انرژ کینزد یفرآیند برا نی. در اباشدمی
همان  نیا است. یاهسته تبه شکاف 392 ومینرااوهای اتممانند  داریناپا یهاواداشتن هسته از،ین

نمونه ی آن افزایش ماده ؛ دهدبه صورت کنترل شده رخ می یاهسته یهاروگاهیاست که در ن فرآیندی
کنترل فرآیند شکافت هسته ای آلیاژ کادمیوم برای جذب نوترون های اضافی جهت ای همچون 
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د قابل قبولی بماند و به میزان غیر قابل کنترلی نرسد که به بمب اتمی تبدیل باشد، تا این فرآیند در حمی
 گردد.

 رد؟یپذرا میباره یا چندباره خلقت یک یهینظر یروش علم ایآ

 ای ،باشد وقوع آن یدر موضوع تکامل و چگونگ هرچند اندک یِعلمی پیشینهدارای  که یکس
او به اشکاالت را  یهادانشمند متخصص در موضوع تکامل را مطالعه کرده و پاسخ کی یهاکتاب
اشکال  یادیرا که در قرن نوزدهم نوشته شده و در آن تعداد ز نیکتاب دارو یحت اینموده باشد،  یبررس

که  یبخواند، سپس آنچه را که تراوشات قلم افراد ،مطرح نموده و خود به آنها پاسخ داده استبر آنها 
هستند که  یافراد نهایکه ا ابدی، درمینمایدمطالعه  ،آورندبه شمار می ینیرا مرجع و رجال د شتنیخو

شناسان دانند تکامل طبق آنچه زیستنمی یحت آنها رانند.ندارند سخن میاز آن  یآنچه اطالع یدرباره
نادرست و معکوس درک  یاگونهآن را به و حتی  !دهدو چگونه رخ می ستیچ، ندینمامطرح می یتکامل
 رادیا یو سطح ییرا به صورت کامالً ابتدا یفهم نادرست، اشکاالت نیسپس بر اساس هم ،کرده
مطرح نموده و به آنها  شیرا که خودش در کتاب خو نیهمان اشکاالت دارو یعده گاه حت نیا .ندینمامی

آنها بر  یهیمایو ب یاشکاالت سطح انیبموضوع را در  نیالبته ما ا کنند.می انیباست، پاسخ داده 
با  نیتر زمیمیقد یهاهیال قیدق یبنددر خصوص طبقه یخیتار یشناسنیزم یو سازوکارها نیقوان

 کردن تکامل که به ختنه یهیاشکال آنها بر نظر ای .میشرح داد اینکه نیاز به استدالل چندانی ندارد، 
صفت  نیچرا ا ند،یبمی میکه راه رفتن را تعل یمونیبه م ای؛ و شودنمیکه چرا به ارث برده نیو اکودکان 

 !دهدراه رفتن را به فرزندانش ارث نمی
مطالب را بخوانند ممکن است  نیا ،دانندتکامل نمی یاز معنا یزچی که که مردم عامه یهنگام

وقوع آن آشنا  ید و با چگونگداننتکامل را می یهیکه نظر یکساناز دید اشکاالت  نیا یشوند، ول فتهیفر
منتقل  یوراثت به نسل بعد قیکه از طر یصفات د.نروپا افتاده به شمار می شیو پ یسطح اریهستند، بس

مانند راه رفتن  ی،جاندار ثبت شده است، نه صفات اکتساب یکیژنت یاست که در نقشه یشود، صفاتمی
پیش و  یهیکامالً بد یشناسان تکاملستیز برایموضوعات  نیا .ختنه شدن نوزاد ای دهیآموزش د مونیم

 است.  پا افتاده
 ندیگومی یشناسان تکاملپندارند که زیستمی نی، چنزنندمی یهتکامل رد یهینظربر که کسانی  نیا

 زین نیدارو یکه حت یدر حال ؛شده است داریجهش پد کی قیچشم از طر رینظ دهیچیاندام مرکب و پ
آنچه در  یبرا دیابتدا با نامعترض نیای! چه برسد به دانشمندان کنون ست،ین یسخنچنین قائل به 
گفته  هادانشگاه نیکنند؛ حال آنکه در ا ئهشود پاسخ ارامی سیمعتبر سراسر جهان تدر یهادانشگاه
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ده و یا حتی ده ها و صدها جهش پدیدار ش کی قیچشم از طر رینظ دهیچیشود که اندام مرکب و پنمی
 است.
شده عرضه  فیو آن را به صورت تحر اطالعندیتکامل ب یافراد از الفبا نیآن است که ا قتیحق
شود باعث می یاوهیش نیرا رد کنند. چن هینظر نیا شیغلط خوفهم  یخواهند بر مبنادارند و میمی

به طور  ،یلماتک نیچن ندگانیکه گو ابندیدر نیکنند و چن یزاریها احساس نفرت و بکتاب نیخوانندگان ا
اند؛ به طور کامل شکست خورده زینخدا ناباوری  انیدر برابر جر یبلکه حت ،کامل نه تنها در برابر تکامل

رو  به روتکامل به جای  ناگهانی نشیآفر یهینظرجریان خدا ناباوری را با د نکوشمیکه همان کسانی 
ندارد. حتی  یشناسو باستان یخیتار یشناسنیزم ،یشناسستیبا علم ز ؛ تکاملی که هیچ تعارضی کنند
به متون  یبعد یهابخشهنگامی که در  باشد.های آنان در تعارض میبا گفته زین ینید حیصرمتون 

طی فرآیند و  یابه صورت مرحله نشیبه وضوح روشن خواهد شد که آفر میقرآن( برس ری)نظ ینید
 است.صورت پذیرفته تکامل 

 در کهنیا ؛اندازدیو بدون تکامل را از اعتبار ب یدفع نشیآفر یهیتواند نظرمی پرسشفقط یک 
تر باشد، یمیقد نیزم یهاهیکه هر چه الاست ثابت شده  یبه طور قطع یخیتار یشناسنیزم

 هایتر از قبلشرفتهیپ یموجودات یباشد، حاو دتریها جدهیال نیتر و هر چه اجانواران ساده یرندهیدربرگ
داران، مهره ،یباستان یهایها، ماهیچندسلول ،7وتیوکاریشود و به شروع می یموضوع از باکتر نیا ت.سا

پستانداران و  یرسد، و در ادامه از گوناگونپستانداران میبه  خشکی و سپس واناتیح ستان،یها، دوزیماه
 یزمان یهادر دوره یجیخداوند موجودات را به صورت تدر چرا آورد.شدن بدن آنها سر درمی میحج

تر و شرفتهیخود پ انینیشیمتعدد را که از پ واناتیاز ح یو در هر دوره، گروه بزرگ دهیمختلف آفر
خود  انینیشیاز پکند که تصور می ند،یکه هر کس آنها را بب یاخلق کرده است؛ به گونه ،ترندافتهیتکامل
 بیخواهد ما را فرخداوند می ند،یتکامل مدع یهیمنکران نظر نیطور که ا همان ایآاند؟ افتهی تکامل
 .شأن خداوند باالتر از این استدهد؟! 
به دنبال هم صورت  ،یدگیچیو پ شرفتیپ ،یها که از لحاظ زماندوره نیوقوع ا یتوانند برامی ایآ
 ؟نماینده ئاز تکامل ارا ریبه غ یو منطق یعلم ریتفس کی، است گرفته
 یکنند، از موجوداتمی یها که امروزه در آب زندگنیها و دلفرود نهنگی: احتمال مگریمثال د کی
است،  که تاکنون کشف شده ییهاباشند. در سنگواره افتهیاند، تکامل ستهیزمی یدر خشک شتریکه پ
ها ونیلیبعضاً م ،یشده که از لحاظ زمان ییاند شناساظاهر شده یدر پ یکه پواسطه  واناتیاز ح یارهیزنج

به وارد شدن  جیسپس به تدر ؛شودشروع می یاز پستانداران خشک ،رهیزنج نیا سال با هم فاصله دارند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .شـودی( گفتـه مـEukaryote) وتیوکـاری دارای هسته مشخص است،آن  یهااختهیکه  یبه جاندار یشناسستیدر ز -7

 )مترجم(
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 دایپ یشتریب یدر آب سازگار یزندگ یکه هر گروه برا مینیبرسد. ما میکردن در آن می یدر آب و زندگ
 یزمان یهاموجودات را در دوره نیکه چرا خدا انیا ایبر ایآ .میرسمیبه نهنگ  تیکه در نهانیکند، تا امی
 نیاست که هر کس ا یدر حال نیا وجود دارد؟!! یپاسخ معقول ای لیدل چیه دهیو پشت سر هم آفر یمتوال

از لحاظ  نهایاست و ا یپدریپ یرهیزنج نیا یحتم یشود که نهنگ ثمرهمطمئن می ،ندیموجودات را بب
 اند.افتهیتکامل در آب  یزندگ یبرا جیبه تدر یگریپس از د یکیاند و پشت سر هم آمده یزمان

که با علم  یگرید یهاوجود ندارد؛ وگرنه پاسخ یگرید یپاسخ منطق چیبه جز تکامل همعتقدم من 
انسان  فریب دادن یکارها را برا نیتمام ا یکند که ومتعارض است، خداوند سبحان را متهم می زین

 ها به دور است!تهمتخداوند از این  !انجام داده است
دار کردن جسم خود و با موج واناتیح نیکه ا میابیها درمینیها و دلفدوباره به نهنگ ینگاه با

و نه آن  ؛یپستانداران خشک دنیدو یوهیهمانند ش قاً یدق یعنی ؛کنندشنا می نییحرکت به سمت باال و پا
 کنند.به جلو حرکت می ددار کردن دو طرف خوموجها عموماً با یماه رایکنند زها عمل مییگونه که ماه

غدد شیری خود به نوزادان شیر  و همچون پستانداران خشکی از ندیزاها بچه مینهنگضمن  در
 دهند.می
که با  کیشناسان و دانشمندان ژنتستیآن دسته از ز فاتیلأها و تاوقات به کتاب یگاه نانیا
 ستندیکه متوجه نحال آن ؛کننداند مراجعه میدهیآن را به نقد کش ایتکامل سر مخالفت داشته و  یهینظر
 یهینظر ایو  ننددامی قابل اصالحرا  هینظر نیبلکه ا ؛ستندیقائل ن تکامل ینظریهعده به بطالن  نیا که

...(  جهش )سرعت، توقف آن و سمی. مثالً در مکانندینمامطرح می یدیتکامل را در شکل و ساختار جد
 دیگوکه می یکس نیاست ب یادیز فرقاثرگذار است، با هم اختالف دارند و  یستیز یگوناگونکه در 
که  یبا کس د،ینمامی هدایتوجود دارد که فرآیند تکامل را  ییخدا یتکامل درست است ول یهینظر
به  اذعاندر واقع آنچه بین این دو گروه مشترک است،  داند.نادرست میاز اساس تکامل را  یهینظر

و سخن هر  دهیکه عق ستیگونه ن نیا ضمناً . تکامل یهیباطل دانستن نظر است، نهوجود خدا 
فقط به طرح  ،است که شخص بر این فرضارزشمند و معتبر به شمار رود.  یاز لحاظ علم ،یشناسزیست

آن را عرضه کرده و بر آن تأکید  زین یگریدشخص که  یهنگام ژهیبه و – دیخود بسنده ننما دگاهید
و  ینظر علم کی نیا ایتا مردم قضاوت کنند که آ دیعرضه نما زیاستدالل آن را ن دیبلکه با-است  دهیورز

 است. افتهیخاتمه  شیبه آن داده شده و ماجرا یپاسخ علم ترشیاست که پ ینظر ایارزشمند است 
 قیدق ید که بر اساس استانداردهانوجود دار یها و مراکز پژوهشنقاط مختلف جهان دانشگاه در
 یهانظریهرا که به  یها و انتقاداتها، کتابهستند که پژوهش یکنند و در آنجا کسانمی تیفعال یعلم
 د،یوارد نما یو معتبر ینقد علم ایهیکارشناس، به نظر کی اگر .ندینمامی یابیشود، ارزوارد می یعلم
کرده و در مورد آن  جیو آن را منتشر و ترو رندیپذمی اقیآن را با اشت ی،ها و مراکز علمدانشگاه نیا
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ه را کچ ؛استاین مطلب عکس  قاًیدق ،میهستآن آنچه ما شاهد  یول ؛ندینمابرگزار می یعلم یهانشست
بر  اتیح شیدایپ یتفسیر کنندهتکامل تنها  یهیو معتبر جهان، نظر نیوز یاهاکنون در تمام دانشگاه

بپردازد و دست  قیخصوص به تحق نیخواهد خودش در اکه می یکسبنابراین  شود.می یتلق نیزم یرو
علم  ،یتکامل یشناسستیز ،یخیتار یشناسنیدر علم زم دیاوالً باحداقل بزند،  یعلم یهابه کاوش

 یانتقادات علم اًیثان و برخوردار باشد یعلم یهیمااز بن ،یشناسو باستان یشناسانسان ک،یژنت
در نظر  یو یریگداده شده را مطالعه کند تا موضع یهاپاسخ وتکامل  یهیگرفته به نظرصورت

شناس در فالن کتاب فالن زیست دیو بگو دیایب یکه کسنیا اماگردد.  یو ارزشمند تلق یعلم شمندان،یاند
فالن دانشمند در مورد تکامل  دیبگو ایباطل است،  هینظر نیااز همین رو، تکامل را رد کرده و  یهینظر

افراد  یهایریگبرسد که به موضع ییکار به جا اناًیکه احنیا ایاست،  اعتباریب هیلذا نظر ،را گفته زیفالن چ
هنگام  به ه نموده است.ئارا یعلمشده و غیریبندسرهم یدگاهیکند، در واقع د استدالل کارشناسغیر

؛ به طوری هستند بدون مصداق خارجی ییهاپاسخ گاهیکه  یمابیدرمیها، پاسخ نیا یخواندن نقد علم
 هیکنند و بر آن رده میئشده ارا فیو تحر هواژگون یاتکامل را به گونه یهیافراد نظر نیاز ا یبرخکه 
. شده است هیدانند، تهنمی یزیتکامل چ یهیمردم که از نظر یعامه یها براپاسخ نیا ییگو ؛سندینومی

ابزار ترویج اینگونه بحث های بی ارزش بین مردم این است که نویسنده آن دارای مدرک زیست شناسی 
باشد، در حالی که به علمی بودن پاسخ های آنها توجهی غیر مرتبط مانند کیهان شناسی می یا رشته ای

 .ندارند
به آن پاسخ دهد، تکامل را رد کند و  یهیخواهد نظرمی که است یمدع یاگر کس: کالممَخلص 

گونه که امروز در  را همان هینظر نیاست ا یبلکه کاف ،و آسمان را به هم ببافد نیکه زم ستین یازین
 یهئاز ارااو که  ینه بر اساس توهمات ،به نقد بکشد سراسر جهان مطرح است نیمعتبر و وز یهادانشگاه
 آورد!به دست میمخالفان  یتوسط برخ هینظر نیاشتباه ا
 یتکامل معترضند، به سراغ همان اشکاالت یهیکه به نظر یام تمام کسان: من متوجه شدهتذکر

چنین رفتاری  اند.کنند و به آنها پاسخ دادهخودشان مطرح کرده و می یشناسان تکاملستیروند که زمی
 د،ینمارد می یمعل یاوهیتکامل را به ش یهینظرادعا دارد که کند و علم می یکه ادعا یکسی زیبنده
اند و پاسخ داده یشناسان تکاملستیزتر پیشکه اشکالت او را  ندیبخواند و بب دیبا یکس نی. چننیست
بنابراین  داده است.پاسخ در قرن نوزدهم مطرح کرده و به آنها  نیاشکاالت را خود دارو نیاز ا یبرخ یحت

و رد کردن نظرات  یشناسان تکاملستیمباحثه با ز ییتوانا ای ،کنندانتقادها را تکرار می نیکه ا یکسان
هستند  یکسان نید که آنها اولندانشناسان نخوانده و نمیستیز نیا یهااز نوشته یزیچ اید، نآنها را ندار

از  دینبا آنهااند. در هر دو حالت پاسخ داده ارا مطرح نموده و به آنه گردی اشکال هاده و اشکاالت نیکه ا
 و بنویسند! دنریجهل قلم به دست بگ یرو

 





 

َ:دومَفصل

َستیتکاملَنَرشیپذگریزیَازَ

  (ارتقا و پیدایش)تکامل  یهینظر

یکی که شود می میتقسجدا از هم  باً یتقر یهیدو نظر یاتکامل به دو بخش  یهینظر قتیحق در
اول،  یهینظر ایاول  بخش .ددهمی حیرا توض نیزم یبر رو حیات «تکامل و ارتقا» و دیگری ،«شیدایپ»

 ایو بخش دوم  ؛پردازدمی زندهغیر یاز ماده ینیزم یزندگ شیدایپ ای ییابتدا اتیح شیدایپ ریبه تفس
است که ما  یعیطببنابراین  ؛دهدمی حیرا توض هیاولی هستهاز آن  اتیح یارتقادوم، تکامل و  یهینظر

 . میبپرداز ارتقاسپس به و  پیدایشابتدا به 

 ی اولیه()هسته ی پیدایشهی: نظراول

تواند می آن سلول یبه واسطهکه و هر آنچه  یماد یان معتقدند رمز و راز زندگشناسزیست
در هر سلول  ـ اطالعات ینگهدار یهامکان ایها کروموزومیعنی  ـ مثل کند دیو تول نمو ،همانندسازی

 دینوکلئوت یرهیزنج یتعداد وستنیاز به هم پ 7(DNA) کینوکلئ دیاس ای کروموزوم. داردوجود  زنده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
باشد. در تمامی موجودات بجز تعدادی ویروس می RNAو  DNAهمان ماده وراثتی است که شامل  دیاسکینوکلئ -7  

 )مترجم( وراثت را بر عهده دارد. DNA( گیردانجام می RNAبوسیله  آن که وراثت HIV)همانند ویروس  
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 نیشده که ا لی( تشکG-C-T-A) 7دیناهمگن خود از چهار نوع نوکلئوت یهارهیزنج نیاشود. می لیتشک
 ،نگهداریی آنها نوشته و وسیلهبه که اطالعات باشند می کیچهار نوع، در واقع نشانگر حروف زبان ژنت

 DNAتوان میبنابراین  .گرددمی منتقل کینوکلئ دیاس همانندسازی در فرآیند مضاعف شدنبه هنگام و 
 ریاست که اطالعات تکث یعنصر DNA رایز ؛است به شمار آورد یکه تجسم و نماد زندگ یرا عنصر

از  یبرخ .باشدمیمثل  دیعامل رشد و تولاز همین رو، دارد و  بر را در نیپروتئ دیخودش و اطالعات تول
 فرآینددر مشخصاً است که  یجهش یجهینت ای ،3نر و ماده DNAشدن  ختهیآم یجهیها نتیدگرگون

 .آیدمیبه وجود  ییپرتو تشعشعاتاز  یجهش ناشبر اثر  ای دادهروی  همانندسازی
ساخته  DNAکه در طی فرآیند رونویسی از روی  نام دارد RNA کینوکلئ یدهایاس گرید نوع

را در تولید پروتئین بر  واسطهها نقش کند و تعدادی از آنرا در خود ذخیره می DNAشود و اطالعات می
ها در شکل و پروتئین 9شود.می ساخته DNA ؛ طی فرآیندی خاص از روی تعدادی از آنهاعهده دارند

 گردند.اند و منجر به رشد و نمو سلول میرفتار سلول موثر
نقشه در  کی ماننداست که هایی کند، همان ژنمی زیروده متماهای کبد را از سلول یهاسلول آنچه

 اندنوشته شدهو دقیق  قانونمندبا زبانی بسیار ها ژن ایاطالعات  نیا شوند.میپیاده ساخت و ساز  اتیعمل
 ینیپروتئ یهارهیزنج دیتولو یا  DNAاز  همانندسازی ،د و به دنبال آننبرسان RNAمفهوم را به  تا

 کهقانونمند زبانی ی نقشه کیکه طبق  میهست یایعها و صنکارخانه یما دارا بنابراین. پذیردصورت 
 ند.نکمیفعالیت  دهستنها ژن ای اطالعات همان
گروهی  ش،یسال پ اردهایلیماز جمله:  ؛وجود دارد هینظر ای هیفرض بیش از یک، پیدایشخصوص  در
از  یسوپ ن،یزم یهابرخورد نموده و در آب نی، به زماندبوده نهیآم یدهایکه حامل اس هاسنگشهاباز 
 همانندسازیتوانست از خود می که ینیپروتئ ،به دنبال آن اند وبه وجود آوردهگرد ی چپنهیآم یدهایاس

 . وردبه وجود آ را RNA  ایکند 
تا و به همین ترتیب کند می اشارهابتدا در  همانندساز ییایمیمواد شپدیدار شدن به  گرید یهینظر

 .میبرس DNA ای اتیکه سرانجام به حنیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
کربنه در تمام نوکلئوتیدهای زنجیره از  2باشد. که فسفات و قند کربنه و باز آلی می 2فسفات، قند نوکلئوتید شامل  -7  

بازها عامل تنوع  )گوانین( است و این G)سیتوزین( و  C)تیمین(،  T)آدنین(،  Aیک نوع هستند و انواع باز آلی شامل 
 باشند. )مترجم(وتیدها مینوکلئ
شوند که در پدری و مادری در کنار هم جفت می هایهای جنسی )گامت( کروموزومن سلولدر طی فرآیند ساخته شد -3  

 کنند که به این فرآیند مبادله قطعاتو قطعاتی را با یکدیگر مبادله می شودمیاین حالت به آنها تتراد )چهارتایی( گفته 
 )مترجم( گویند.می  (Crossing over)کراسینگ اور)آمیخته شدن(، 

 )مترجم( شود.ساخته می RNA  ،DNAاز روی  کریپتازترنسفرآیندی که در طی آن به وسیله آنزیم ریورس -9
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 پیدایش یهاهیدر فرض یکنکاش

اثبات به  یو شواهد علم لیبا دالکه  یاهینظر چیهپیدایش حیات  یدربارهآن است که  تیواقع
کنون ثابت  که تااست  ییهاهیفرض ایها یتئورفقط شود، می مطرحآنچه ، وجود ندارد و رسیده باشد

 .اندنشده
DNA  وRNA که ییهانیو پروتئ همانندسازها هستندزنده که همان  یهاموجود در سلول 

به طوری  ،نداشده لیتشک یادیز اریبس یهالمولکو ایواحدها د، از نکن همانندسازیرا  اند خودشنتوانمی
قابل و  صحیح طوربه مرتبه  کیبرای آنها را فقط تصادفی  شدنِ بیترک ای دیتولکه اگر بخواهیم احتمال 

که  یزمان چهارچوب نیا یتحقق آن ط یعلمنظر که از  میرسمی یبه عدد ،در نظر بگیریم همانندسازی
 . نخواهد بود ریپذامکان م،یشناسمی نیزم یبر رو

فرض  زی، و نبوده همانندساز یهانیپروتئ نیتربا ساده اتیح شیدایآغاز پ میکن فرضحتی اگر 
شده  لیتشک ،است نهیآم دیاس 93فقط  یکه حاو یارهیاز زنجاده و سها بسیار که این پروتئین میریبگ

برابر است  رهیزنج نیا لیتشک یبرا حاالت ممکنتعداد  م،یدار نهیآم دینوع اس 31که ما جا آن از ، باشد
و  بوده بزرگ اریعدد، بس نیاصفر.  37 شیو جلو 3عدد  یعنی 3×3771 تقریباً  یا 333361336/3×3771 با

 .استاندک  اریاحتمال تحقق آن بس
دست به « ساعت ساز نابینا»در واقع همین موضوع باعث شده است تا دکتر داوکینز در نوشتن کتاب 

گر در گردد و در تالشی نافرجام یک بار تعداد صفرها را کم کند و بار دی های غیر واقعیگریبان فرضیه
با روشی غیر  زین ملحداناز  یاریبسطرف دیگر معادله تعداد صفرها را زیاد نماید؛ و به همین ترتیب 

ها کنند و دهها صفر از این طرف کم میهای خیالی دهعلمی و به صورت تصادفی و بر اساس فرضیه
 بازه یتحقق آن در  قابل قبول برسند که یبه عددنهایت در  دیتا شاافزایند گر میصفر به طرف دی

سال  اردیلیم کیحدود  تحال نیکه در بهتر نیزم یارهیس موجود برای تشکیل حیات بر روی یزمان
 باشد. ریپذامکان ،شودمی وردآبر

 شرایطدر  نیزم یبر رو یانهیآم یدهایو اسبه وقوع پیوسته معجزه  نیاول میفرض کن اکنون
 یمناسب تیدر موقع دهایاس نیابه عالوه  است؛ شده لیتشکپیدایش یا رسیدن آن، استثنایی مناسب برای 

 جادایبرای آزمون یک  هیدر هر ثانسال  اردیلیم کی طول در نیزم یکه بر رو یابه گونه اندقرار گرفته
 ای 97.333.611.111.111.111برابر با قابل انجام های آزمونتعداد  ؛باشدپذیر امکانهمانندساز  نیپروتئ
که ما  میابیدرمی م،یکم کنهای قابل انجام آزمونکل از تعداد را  عدد نیا اگر .خواهد بود 9×7671 باًیتقر
تا  نیاز داریمدیگر آزمون  3/9×3771حدود یعنی  3333333333333333333333331/9×3771تعداد به 

ه در نظر یثانیک آزمون اگر برای رویداد هر  بینیممیطور که  همان .پذیر گرددمورد نظر امکانرخداد 
 گذارد!هیچ تاثیری نمی آن رقمروی  باًتقری سال اردیلیم کی طول در بگیریم،
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هر  اگر به فرض م،یریرا در نظر بگها آزمون نیایافتن تحقق  یمدت زمان الزم برا میبخواه اگر
 9371 باً یتقر یعنیثانیه  3×3771ها آزمون نیوقوع ا یمدت زمان الزم برا دهد یرو هیثان کیدر آزمون 

از عمر  باشد ومیبزرگ  ارین رقم بسیصفر خواهد بود. ا 93آن  یو جلو کیعدد  ،گریسال و به عبارت د
رقم  3 است که جلوی آن تنهاعددی  نیزم عمراست.  شتریب اریبسنیز کیهان از عمر تمام  یو حت نیزم

 وجلویش  رقم  71عددی با  زینکیهان شود. عمر می زده نیسال تخم اردیلیم 6/3حدود  یعنی ،وجود دارد
 .برآورد شده استسال  اردیلیم 1/79حدود 
آزمون سال، چند  اردیلیم کیاز  هیثان کیکه در هر  مینیبب یعنی م،یمحاسبه کن یگریبه روش د اگر

را بر زمان رویدادهای الزم تعداد  دیبا ی قابل قبول برسیم،به نتیجه احتماالت چهارچوبدر الزم است تا 
 178169/73178163178163178163178163عدد  جهینت .میکن میسال تقس اردیلیم کی یعنی الزم

در هر ثانیه به  یک میلیارد سالبه عبارت دیگر ما نیاز داریم که در طی  خواهد بود. 3271یعنی تقریباً 
ممکن روی مواد آزمون ( ونیلیم ونیلیم ونیلیم ونیلیده میا  صفر 32و جلوی آن  7عدد ) 3271تعداد 
 !است یلیتخ این رقم بسیارو  عمل بپوشد یجامهخواسته  نیاباشد، تا  انجام شدهاولیه 
اینکه و  ،اندک است اریبس نیزم یرو یکاف ینهیآم یدهایاحتمال وجود اس میکه بداننیرسد به ا چه
 ینهیآم یدهایاس گرد وچپ ینهیآم یدهایدو نوع هستند: اس یخود دارا نهیآم یدهایاسبدانیم 
به  گردچپ ینهیآم یدهایکنند، فقط از اسمی مشارکت اتیح بیکه در ترک ییهانیپروتئ ، وگردراست
 یها فقط هنگامنیپروتئ لیست که احتماالت سابق ما در خصوص تشکا معناآن ه ب نیا .ندیآمی وجود
 نیکه پروتئنیاحتمال ا یعنی نیا 7وجود داشته باشد. گردچپ ینهیآم یدهایاز اس یاست که انبوه دیمف

  است. نیآن پروتئ ینهیآم یدهایاس عدد نیم به توان تعداد د،یایمورد نظر ما به دست ب
که نیباشد، احتمال ا 21مطلوب  نیدر پروتئ نهیآم یدهایاس یهابیعنوان مثال اگر تعداد ترک به

 یا 212/1مولکول اسید آمینه چپ گرد باشند  21ی این همه
7

3
21
3)یعنی حدود   × 71

−76
  .باشدمی( 

قرار در حد صفر و  یی این حوادث بسیار نادر و با احتمالبا اجتماع همهاندک است.  اریاحتمال بس نیا
پذیر ی امکانمسألهپروتئین الزم است،  نخستین یدایشبه دنبال یکدیگر که برای پها گرفتن این گام

 شود و انجام این عمل شبه محال خواهد بود.بودن تقریباً منتفی می
که برای تحقیق نتیجه مورد  یبه اعداد ،کوشند با محاسبات معکوسمی منکران خدااز  یبرخاما 
سازنده  یمادهدن وفراهم بمشکل، که همان  نیحل اول یبرا مثالً را فراهم کنند. است یضرور نظرشان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 است متصل آلفا کربن به که 2NH عامل چنانچه م،یریبگ نظر در را نهیآم دیاس کی ییفضا ساختمان اگر داد قرار مطابق -7
 آلفـا کـربن راسـت طرف در 2NH عامل هرگاه و استگرد یا چپ L نوع از نهیآم دیاس نیا که مییگویم باشد، چپ طرف در

 هستند.گرد ع چپنو از یهمگ یعیطب ینهیآم یدهایاس. باشدمیگرد یا راست ∆ نوع از نهیآم دیاس نیا مییگومی رد،یگ قرار
 )مترجم(
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ها حل و فصل، در پژوهش برای را آنها که - هاهیفرض یبرخ یهئکوشند با ارامی است، نهیآم یدهایاس ای
فراوان  یهاو صاعقه هاو آذرخش نیزم طیشرا ندیگومی مثالً دهند. خاتمه را موضوع - ندینمامی مطرح

 گرید یالیخ یهیفرض کیشده است.  مقدار مواد سازنده این یریگبه شکلمنجر  ن،یزم شیدایدر آغاز پ
بمباران  نهیآم یدهایاس ملحا یهاسنگبا شهاب نیزم ش،یسال پ اردیلیکه چهار منیا ؛هم وجود دارد

 یالیخ یهیفرضبرخی از آنان باشند،  گردچپ دیفقط با نهیآم یدهایاس نیکه ا افتندیآنها در یوقتو شد، 
یک  تابشدر معرض  ن،یحرکت خود به زم ریها در مسسنگشهاب نیرا مطرح کردند و گفتند ا یگرید

 یالیخ یهاهیفرض یهیبر پا یگهمسخنان  نیا .از این دست توجیهاتو  ؛اندقرار گرفته ینوترون یستاره
ای مسأله ن،یزم یبر رو همانندساز نیپروتئ شیدایپ ش،یسال پ اردهایلیاستوار است تا اثبات شود که م

و  زیناچ اریبس زین کیو احتمال وقوع هر  یالیها خفرض نیا تمامبا وجود اینکه  بوده است. یعیکامالً طب
حال  نیا با پشت سر هم اتفاق افتاده باشد؟! ،دادهایرو نیکه اشود تصور کرد طور میچ است،در حد صفر 

 را معقول و قابل قبول بدانند. این سخنان لندیافراد ما نیاز ا یبرخ
 دیاس یانبوه ریمقاد یسنگ حاوشهاب یادیز اریکامالً معقول است که تعداد بس ملحداناین  از دید

در ی غباری ذرههمچون  یدر هست نیکه زم ید، در حالنرا انتخاب کرده باش نیزمی دقیقاً سیاره نه،یآم
آنها کاماًل  از دید همچنین صفر باشد!در حدّ اندک و  یدادیرو نیکه احتمال وقوع چن چند؛ هراست ابانیب

 یستارهیک  تابشما، در معرض  یحرکت خود به سو ریها در مسسنگشهاب نیمعقول است که ا
به  ... و ... و ... و ... و شده باشد و دیدر آنها تول گردچپ ینهیآم یدهایتا اس ،قرار گرفته باشند ینوترون

برای ، دارنددر حد صفر  وکم  اریبس یکه احتمال یحال درآن هم ها فرض نیا یهمه وقوعاین ترتیب 
را  نهیآم دیاس ای همانندساز و نیکه پروتئ یقانون یکه ماورانیا یول، باشدمیو منطقی کامالً معقول آنها 
 هکنیا ای ؛نامعقول است ناملحد از نظروجود داشته باشد،  یادهندهو سازمان گذارقانونکند، می دیتول

 !باشدمیقبول  رقابلیغ ،خدا نامنکر در باور وجود داشته باشد،متکلّمی  ،یکیژنت ینقشهزبان پشت سر 
آیا هیچ فرد عاقلی وجود کند. می تیبحث کفام نیدن ایرسان انیبه پا یگذشت براآنچه نظرم  به

حد صفر است و عمر تمام کیهان کفاف وقوع  ای بسیار اندک و دردارد که بداند احتمال رخ دادن حادثه
دهد، ولی عقیده داشته باشد که روی دادن آن در طول یک میلیارد یا یک و نیم میلیارد سال آن را نمی

بررسی  و در عین حالای طبیعی و عادی قلمداد شود؟ پیش از به وجود آمدن حیات روی زمین، مسأله
بگردد پوچی  هر چیزاز این رو به دنبال  باشد وده را کنار گذاشته هرگونه احتمال معجزه آسا بودن این پدی

یابد مبنی بر اینکه می یعلم یلیدل یوقت یکس نیچن؟! ندخود را به اثبات برسا یفرضیه تا به کمک آن
 اریاحتمال بس نیبه سراغ ا ،هایی در یک زمانی به زمین برخورد کرده باشندممکن است شهاب سنگ

اند؛ و از آنجا که بوده نهیآم یدهایمخازن اس آمده و ها از اعماق کهکشانسنگشهاب نیا رود کهمی دیبع
 نیروند که امی مطلب نینشاند، به سراغ انمی یحرف آنها را به کرس ییبه تنها نهیآم یدهایوجود اس

 اندعبور کرده ینوترون یستاره کیاز کنار  ن،یحرکت به سمت زم ریدر مس نه،یآم یدهایمخازن پر از اس
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 یمحمولهماجرا باعث شده  نیا ان،یپا در شدن آنها را به دنبال داشته است. قطبی ،ستاره نیا تابشو 
 یدهای، به اساست بوده گردچپو  گردراست ینهیآم یدهایاز اس یاختهیکه آمها سنگشهاب نیا
دهند تا بتوانند از می خود را ادامه یالیخ یهاهیفرض طور نیهم نهایگردد. ا لیتبد گردچپ ینهیآم

 !ابندیب یاحتماالت راه خروج نیبودن وقوع ا دیبع یتنگنا
 ایها دانیمیش یشود. مثالً برخمی مطرح DNA ای RNA یریگشکل یبرا زین یگرید یهاهیفرض

نشده  آغاز کینوکلئ هایدیاس ای هانیپروتئ پیدایش با هکنند کمی فرض نیچن یمیشستیدانشمندان ز
قادر به همانند سازی  یخاص یگونهکه به ل، ذرات گِ  ای مریمانند پل زندهغیر ییایمیمواد شبا بلکه است؛ 
 :اند، شکل گرفته استبوده

 یهانیبر ماش یبعد ی( در مرحلهDNA) دیاسکیبونوکلئیریکساُیکه د این استما نظر 
کاماًل نابود  هیاول یهمانندسازها یعنی نیشده است. و ا یآن همانندسازها مستول یژهیو یبقا
 .ینمانده است. اِ یاز آنها بر جا یاثر چیه یامروز یبقا یهانیدر ماشخصوصاً اینکه  ؛اندشده
 یعنیما  اکانین دیگومی کهاست مطرح کرده  یگریجالب توجه د یهیفرض 7تیاسم نزکار .یج

 ای؛ باشند بوده یمعدن یهاستالیبلکه کر ،نبوده یآل یهااصالً مولکول دیشا هیاول یهمانندسازها
 3.ذرات کوچک خاک رس ایها یکان گریبه عبارت د

 یعلم قیدق یهاداده یهیاست که بر پا ییهایزنبوده و فقط گمانه یواقعغیرها همه هیفرض نیا
که نمودش  یفرآینداز جمله  دهدمی رخ ییایمیش یهاواکنش یدر برخآنچه به  اتکا استوار نگشته است.

بحث به دور  یاست که از موضوع اصل ییهادهینمودن به پد هیدر واقع تک ،ستا هاستالیکر همانندسازی
 .باشدمی

وجود  یرباطالعات و ارث همانندسازیبه نام  یزیچ ییایمیش یهاآن است که در واکنش قتیحق
است که تا کنون به اثبات  ییهاهیصرفاً فرض نهایا ،یو نظر یعلوم تجرب یهاچهارچوبندارد. بر اساس 

در ها با اشباح هولناکی که و تفاوتی بین این فرضیه ستیقابل اعتماد ن نیز یو از لحاظ علماست  دهینرس
در  بنابراین 9کردند، وجود ندارد.ی دکتر داوکینز مرتب میها را برای اجداد اولیهریزهسنگ ،ساحل یکناره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- A. G. Cairns-Smith 

 .98داوکینز، ژن خودخواه، ص ریچارد  -3
 پخـش کنواخـتی صـورت بـه هازهیرسنگ که دیشومی متوجه د،یبزن قدم است زهیرسنگ از پُر که یساحل در شما اگر» -9

 رسدیم نظر به. دارند قرار گرید یهاکهیبار و جاها در ترهاتدرش و ساحلند امتداد در شتریب کوچکتر یهازهیرسنگ. اندنشده
 نظـم و یبنـددسـته نیـا از ،کننـدیمـی زنـدگ ساحل کینزد که افرادی است ممکن. اندشده نشیگز و میتنظ هازهیسنگر
ریچـارد  .«دهنـد نسـبتاشـباحی هولنـاک  به را آن مثالً ؛رندیبگ کمکی اهافسان از آن هیتوج یبرا دیشا و شوند زدهشگفت

 .ساز نابیناوکینز، ساعتدا
 این سخن بحث خواهیم نمود.ی این کتاب در مورد در ادامه
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 یاتیصرفاً فرض هاو این ،بینم که با وی در این مورد بحث کنمنمی قابل اعتنایی هیچ مدعیِن مورد ای
 باشند. گوییپاسخی بحث و که هیچ دلیل علمی برای مطرح شدن ندارند تا شایستههستند 

 ییایمیش یهابه سطح واکنش یعنی اتیکه موضوع سخن به سطح مادون ح یهنگامبه طور کلی، 
 ،یاذرات هسته کیزیف ،ییایمیش یهاواکنش یاثبات مبان یبه حوزه نابحث با ملحد برسد، بهتر است

 یروین ف،یضع یاهسته یروین یعنیشناخته شده در جهان  یاصل یرویچهار ن زیو ن یراتمیذرات ز
 یکه ما پرونده یهنگام یعنی کشانده شود. سیالکترومغناط یرویجاذبه و ن یروین ،یقو یاهسته

 نیما در خصوص اثبات وجود خدا در ا یمباحثه دیبا م،ییرا بگشا یراتمیو ذرات ز یاهسته یروهاین
. یراتمیو خواه ز یباشد، خواه اتم یمولکول ات،یح نی؛ خواه اقرار گیرد اتیدر سطح مادون ح یعنیسطح 

کرده و به  همانندسازیخودش را  افتهیبه آن به طور ساخت هیشب یزیچ ای مریپل با فرض اینکه رایز
 ،یکیژنت ینقشه ای نیاز آن شکل گرفته و پروتئ اتیح ،باشد افتهیتکامل  ،میادهیکه ما اکنون رس ییجا

ماده سوق  أت بهتر آن است که بحث را به منشاسترتیب  نیه اموضوع ب اگر نبوده است. اتیآغازگر ح
سطح از بحث  نیکرد و وجود خدا را در ا میخواه یموضوع را بررس نی. ما در بخش انفجار بزرگ امیده

که نیاست، صرف نظر از ا یاثبات وجود خدا کاف یبرابه تنهایی خود  نیانمود.  میو شناخت، ثابت خواه
 یبه صورت تصادف نهایا ایو آ ر،یخ ایدخالت خدا بوده  قیآن، از طر شیدایو پ شرفتیو پ یجسمان یزندگ

 ؟ریخ ایاست هدفمند بوده  ،یتصادفغیر ایرخ داده 
 یارهیس شیدایسال پس از پ ونیلیصدها م دیگومی کهاست مطرح شده  زین یاهیفرض ای هینظر

 نیدر ا زین ییهاشیآمده است. آزما رونیها بصخره ایها سنگشهاب یاز اندرون برخ اتیح ن،یزم
از سرما، گرما و  اندتوانستهمی هیاول یهمانندسازها ایجانداران  ایخصوص انجام گرفته که مشخص شود آ

 یموجودات چندسلول یکه برخاست . اکنون ثابت شده ریخ ای دنابینجات  دیشد اریبس یبرخوردها
 د.نخود ادامه ده یو بدون وجود آب به زندگ دیشد اریبس یتوانند در حالت رخوت، در سرمامی

و ها آب مجاور  یهادر برکه هیاول یهمانندسازها پیدایش کند کهبیان می دیگری یهیفرض ای هینظر
که در  رخ داده ندگرفتمیقرار  دشدی و مد جزر و دگرگونی ،نشدخشک ر معرضکه د ییهاانوسیاق

وجود  شتریبها این حالتآن،  یکنون عتینسبت به وض نیکمتر بودن فاصله ماه از زم لیبه دلگذشته، 
در  نهیآم یدهایاس یظ شدنباعث غل ،مشارکت داشته استموضوع  نیدر ا زید نیداشته و احتماالً خورش

 پیدایش یبرا یمناسب طیرا که مح نیسوپ نخست جادیا فرآینداین شرایط، کوچک آب شده و  یهابرکه
 نموده است. لیبوده، تسه هیاول یهمانندسازها

 یاگرم  آب یهادر چشمه ات،یو رشد ح شیدایکه پ کندفرض می افراطی طیشرا یهیفرض ای هینظر
موجودات زنده در  یبرخ ییپس از کشف و شناسا هیفرض نیرخ داده است. ا یدیاس اریدر مناطق بس

کنند،  یزندگ یهای بسیار اسیدمحیطو بعضاً در  دیشد اریبس یتوانند در گرمامی ها کهانوسیاعماق اق
 نیدر چن هیاول یهمانندسازها دیشود که شامی احتمال مطرح نیاساس ا نیمطرح شده است. بر ا



 احمد الحسن –خدایی توهم بی                                                                                       83

سال اول  ونیلیدر صدها مشرایط متعارف موضوع که  نیبا توجه به ا ژهی، به واندگشته داریپد یطیشرا
 صورت بوده است. نیبه ا ن،یزم یزندگ

 پیدایشکه تاکنون در خصوص نظریاتی  ابدیدرمی یبه روشن یآن است که هر انسان منصف تیواقع
 یمباحثات نهایها استوار نشده است، بلکه اتیواقعمبنای وجه بر  چینبوده و به ه دقیق و یمطرح شده، علم

و  نیفقط طبق قوان دیبا زیوجود ندارد و همه چ یگرید زیچ عتیاز طب ریو فرض که غ هیپا نیاست بر ا
 یالیخ یهاهیاز فرض یارهیخصوص زنج نیاگر در ا یداده شود؛ حت حیتوض یعیطبهای چهارچوب

 نیا یکه همهنی، چه برسد به انزدیک به محال باشد زیاز آنها ن یکیتحقق  حتی مطرح شود که یدرپیپ
که  یاحتماالتچنین کند که می حکم عقل باشد. وستهیبه وقوع پ یگریپس از د یکیها بخواهد هیفرض

 یپدریصورت پشت سر هم و پ نیاگر به ا نزدیک به صفر است،اندک و  اریبسمحقق شدنشان درصد 
امور  نیا یآن است که کس انگریب واشاره دارد  یابه وقوع معجزه دادهایرو نیارخ دادن رخ دهد، در واقع 

 نیزم یبر رو اتیح شیدایپ که همان جهینت نیسرانجام به ا تاکند، می تیصورت اجرا و هدا نیرا به ا
 برسد. ،است

مقبول و مستند  ،یعلم یارا به گونه پیدایش حیاتکه بتواند  یعلم یهینظر چیکنون ه تااز آنجا که 
در کتاب خود به نام  نزیکه داوکاست  دهیرس ییکار به جا، نشده است افتیدهد،  حیتوض یقطع لیبه دال

شخصی مانند درست  ؛دیگومی به معجزه سخن هیشب یزیاز احتمال به وجود آمدن چ ،«نایساز نابساعت»
 صاعقه به وی برخورد کند؛دقیقاً در همان موقع، به خودش را داشته باشد،  صاعقهانتظار برخورد که وقتی 

 نیا یو ای !کند ک نفر برخوردیصاعقه شش بار به  ،هم ثبت شده است نسیدر کتاب گهمان طور که  ای
که  یهنگام یعنی، در دراز مدت شودمعجزه تلقی می در کوتاه مدتآنچه که است بحث را مطرح کرده 

سلول معجزه است  شیدایفرض کرده پ یو یعنی !رودیمعجزه به شمار نم ، دیگروجود دارد یزمان کاف
 دارد. یزمان بستگطول و به باشد می یمعجزه نسب نیا یول

در  همانندساز یشدن موجود داریکه احتمال پدنیاست اشاره شود به ا یکالم کاف نیابه  در پاسخ
 کلّ احتمال را در سطح  نیاگر ا یاست و ما حت رممکنیغ باًیتقر میشناسمی که ما یزمان چهارچوب
خواهد  یناکاف ،باشند دادیرو نیا یرایرود بتوانند پذمی که گمان یاراتیتعداد س م،یریدر نظر بگکیهان 
 بود.

 ؛نهیآم یدهایحامل اسهای سنگشهاباحتمال وجود گوید؛ های متعددی سخن میوی از احتمال
 یدهایاس نیای همهکه نیبرخورد کرده باشند؛ احتمال ا نیبه زم هاسنگشهاب نیکه انیسپس احتمال ا

 نیا! ن خودنسخه برداریپروتئ ای کینوکلئ یدهایاس یریگباشند؛ و احتمال شکل گردچپ نوع از نهیآم



 
 

 ستیتکامل ن رشیاز پذ یزیگرفصل دوم:  82

 یزیچ ای 7ردیمعجزه نام گ تاکند می دایآن را پ یستگیاست که واقعاً شا جریان داشته یابه گونهموارد 
عقیده  ادیز اریکه با تعصب بس یکسان یحت لیدل نیهم به قلمداد شود. یو عاد یعیطب یفراتر از مرزها

کار فقط  نیا ندیگومی رخ داده، یعیطب صد در صد یابه گونه یکنون اتیح نینخست شیدایکه پدارند 
است که  نیبه ا یخود اعتراف ضمن نیا بار دوم تکرار نگشته است. یبراگاه هیچبار انجام شده و  کی

 نامحتمل: اریدشوار و تحقق آن بساست  یحداقل موضوع ایباشد؛ و می معجزه پیدایش حیات

 آن به اتیح که ستین یدیترد رایز ؛باشند ارتباطیب هم اب الًکام توانندینم هرگز جانداران
 3.است شده دایپ نیزم یکره یرو بر بار کی فقط میشناسیم ما که یصورت

و مستند  یمنطق ،یعلم حیو توض ریتفس چیه ات،یح شیدایگذشت: در خصوص پآنچه  گیری ازجهینت
 وجود ندارد. دانشمندانبرای شده  رفتهیپذ یحت ایبه ادله 

 سوپی سوپ، اگر فرض معجزه یا دخالت نیروهای غیبی مطرح باشد، تا محیط چه بسا در نظریه
به وجود آمدن طبیعی سوپ و به اندازه بودن آن و را برای پیدایش حیات مساعد سازد، دورتر از  نخستین

 ایجاد پروتئین درون آن نیست.
 ـ میکه وجود خدا را ثابت کردپس از آن ـ یاله یفرض گرفتن وجود معجزه: مییروا باشد بگو دیشا
 .باشد گِلی یهمانندسازها ای یستالیکر یفرض گرفتن همانندسازها تر ازمنطقی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 بلکه کنند، دیتول باشد مناسب ییزاگونه و تکامل یبرا که وتیوکاری سلول کی ستندین قادر نهایا یهمه نکهیا به علم با -7
 به است قادر تکامل قیطر از نیپروتئ نیا که مییبگو میتوانیم حالت نیبهتر در و ؛است همانندساز نیپروتئ دیتول امر تینها

 متفاوت اهانیگ و جانداران وتیوکاری یهاسلول گرید با یباکتر که داشت دور نظر از دینبا البته. برسد یباکتر یزنده سلول
 زیـر و کوچـک یهـاسـلول از خود که) هاوتیوکاری و هایباکتر گروه دو به یعلم لحاظ از شده شناخته جانداران رایز است،
 باشـد، مناسـب ییزاگونه و تکامل یبرا که یوتیوکاری یهاسلول به یباکتر از یزندگ لیتبد. شوندمی میتقس (افتهی لیتشک

محاسـبات احتمـالی توانیم ایـن احتمـال را نیـز در )و می ستین باال زین آن وقوع احتمال و دهیچیپ و غامض است یموضوع
 ییگردهما از است عبارت ما، بدن یهاسلول جمله از وتیوکاری یهاسلول دیگویم سیمارگول یهینظر  .(پیشین وارد کنیم

 DNA از متفـاوت و خـاص DNA یدارا خـود کـه یتوکندریم ما،های سلول در مثال عنوان به. هایباکتر انواع یستیهمز و
 نیهمـ بـه و اسـت داده رخ یسـتیهمز و اتحاد ینوع قبالً که ستا معنا نه آب نیا. دارد وجود است یهستهدر  لسلو یاصل
 همانندسـازی ابـزار وتیوکاری سلول در یعنی ؛است همانندساز یتوکندریم. شودمی افتی DNA کی از شیب سلول در لیدل
 و انتقـال یبـرا یعیوسـ مکـان از تخمـک رایـز ابـدیمـی انتقال مادر از فقط معموالً یتوکندریم یول. باشدمی یکی از شیب

 را یمـادر اجـداد توانمیبنابراین . ندارد را کار نیا شیگنجا و است کوچک که اسپرم برخالف است؛ برخوردار آن ییجاهجاب
 ؛اسـت یریـردگ قابل Y یجنس ژن قیطر از یپدر اجداد که طور همان. کرد یریردگ یتوکندریم در موجود DNA قیطر از
 کلروپالسـت نـام بـه یگـرید یماده اهان،یگ وتیوکاری یهاسلول در. دارد وجود مذکر جنس و اسپرم در فقط ژن نیا رایز

 .باشدمی برخوردار سلول یاصل DNA با یمتفاوت DNA از هم آن که دارد وجود

 939ساز نابینا، ص چارد داوکینز، ساعتری -3
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 اتیکه به حنیشده تا ا ریشکل گرفته و تکث یبدون هر نوع دخالت خارج نهایا که اگر گفته شود و
 اتیح دید تا به تولنشده باش ریبارها و بارها تکث دیبه ناچار با ه،یاول ریپس از تکث یعنیمنجر گشته است، 

با در نظر گرفتن وفور مواد  یزیچ نید. چننگرد جرمن ،هیاول یاز همانندسازها یدست کم نوع ای دیجد
در گذشته نه رخدادی  نیو از آنجا که چن فته باشدریدر تمام طول زمان تا به امروز صورت پذ دیبا ه،یاول
 باشد.می نادرستبنابراین داده و نه اکنون، رخ 
 ،شگاهیاگر ما امروز در آزما یصادق است. حت زین نهیآم یدهایسوپ اس یهیموضوع در مورد فرض نیا

رود نمی انتظار نیا ،شترینه ب ،کنیمدخالت  نیسوپ نخست دیاگر فقط در تولو  م،یکن دیتول نیسوپ نخست
 .گردد دیتول  (RNA)کیبونوکلئیر دیاس ای همانندساز نیپروتئ ،آندرون که از 

 یهاها، مولکولستالیکر ،ییایمیش باتیترکشود؛ یعنی عاملی که ضروری می یدخالت خارج بنابراین
 نینخست اتیح دیتولدر نتیجه منجر به و  کشانیده همانندساز باتیبه ترکرا  نهیآم یدهایاس ایس، خاک رُ

 یاله یِبغی دخالت است، منجر شده اتیح پیدایش به که دخالت نی، چرا اچنین استشده باشد. حال که 
  .نماییماثبات  ـ همان طور که در فصول بعدی خواهد آمد ـکه وجود خدا را خصوصاً پس از آن ؟!نباشد

و  علمی شکافی است عمیق که به منزلهو  یعلم ریفاقد تفس ،پیدایش حیاتموضوع  بنابراین
فراهم  یشگاهیاست که امروزه تمام امکانات آزما یدر حال نیااند آن را ُپر کنند. دانشمندان هنوز نتوانسته

که  یزمان یهر دوره طیشرا یسازهیشب یمناسب برا طیشرا جادیا یبراتوان می است و از آنها
استفاده  ،باشد داده یدر آن رو اتیح پیدایشتوقع دارند که  یمیشستیان و دانشمندان زشناسزیست
 از آن روی داده است.کمتر  ایسال قبل  اردیلیکه در چهار م؛ همان طور نمود

درصورتی  همانندساز نیپروتئ جادیا ای اتیح شیدایپ یهیفرضگذشت، انکار آنچه  انیمن از ب هدف
طور که در کالم  من، همان یدهیبلکه به عق ؛باشدنمی ،فراهم گردد و زمان مناسب طشرای ماده، که
مملو از  یسته ،انتظارش را دارند شناسانستیو ز شناسانهانیگونه که ک وارد شده و همان ائمه

پیدایش است که  نیرا دارم ا حشیقصد توضآنچه  .کیهان تنها نیستیم نیادر موجودات زنده است و ما 
 جادیماده و اآوردن  اهمنتوانسته است برای فر واست که علم آن را حل نکرده  یدشوار یمعما حیات
انتقال  ای هیاول یکژنتی ینقشه انتقال ـ آن طور که ما اعتقاد داریم ـ ای اتیح شیدایپ یمناسب برا طیشرا

هدف  یافته و در نتیجه به تکامل، و همچنین موادی که زنده غیر ییایمیاز مواد ش یکیژنت یبذر نقشه
 ه دهد.او بوده رسیده است، راه حلی ارائ یکیژنت یانسان و نقشه دیکه همان تول خود
 یرا به شکل نیزمروی  اتیح شیدایکه بتواند داستان پ یو معتبر یعلم یهیفرض چی: هجهینت
 حیدشوار است، توض اریکه تحقق آنها از نظر علم بس یو قابل قبول و بدون فرض گرفتن امور یمنطق
دهد که دخالت ـ دست می ال اقل تا به امروز فرصت منطقی و قابل قبولی ـدر نتیجه  وجود ندارد. ،دهد

 هایی که تحقق آنها نظریه  ه موازاتخدا و بُعد متافیزیکی )غیبی( را به عنوان یک فرضیه بپذیریم تا ب
 است، چگونگی وقوع حیات را توضیح دهد. ـ یا تقریباً ناممکن دشوار ـبسیار 
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مثبت  یدهینشان دهد، به د حیکوشد آن را صحمی د(لحِکه طرف مقابل )مُ یبه فرضما اگر  یحت
 خاک رس ای ستالیکه از جنس کر هیاول یمعدن ییایمیش یکه همانندسازها فرض نیا؛ یعنی میبنگر
بوده و  گردپچ ینهیآم یدهایاس یحاو یظرف سوپ نیکه زمنیا ایاند را به وجود آورده نیاند، پروتئبوده
و قابل  یمنطق ،یعلم ریتفس چیه در حالی که بوده است یکافبرای وقوع این احتمال  زینها آزمونتعداد 
مورد نظرمان که  نیما به پروتئ نهایا یتازه پس از همه و ماده وجود ندارد نیا آماده بودن یبرا یقبول

که  یتیدهد، بر واقع یرو یزیچ نیاگر چن ، ومیاافتهیدست  ،شده دیتول گردچپ ینهیآم یدهایفقط از اس
 ،یکیژنت یکه نقشهنیا ؛گذاردمی هصحّ رند،یبگ دهیکوشند نادمی یمشابه و ناملحد گریو د نزیداوکدکتر 

 حیموضوع را تشر نیه بعداً اک ـرسد در نتیجه به هدفی می واست معنادار  و قانونمند ده،یچیمرکب، پ
 نیکه ا ندری. حال اگر آنها نپذکنندههدایت و گذارقانوناست بر وجود  یلیخود دل نیو ا ـ درکمیخواه
و  یکیزیمتاف لیهمان دلاینکه این قانون ، آن را قانونمند ساخته است، و اوکسی از طرف  ای گذارقانون
 قیفقط از طر دهیپد نیکه ا ه باشنداصرار داشت نی، و همچناست بوده نیزم یبر رو او ظهورغیبی 
رسیدن  غفلت کنند و نادیده بگیرند کهتوانند می چگونه ر،یو الغاست شده  داریپد یعیو ابزار طب لیوسا

وجود بر داللت دارد  ـ باعث عملیاتی شدنش شده استکه  ـ شمعنادار بودن، قانونمند بودن و آن به هدف
 !!!؟ی آن سخن گفته استو به وسیلهمند کرده که آن را قانون ارگذهدفشخصی 
آن قانون که نیآن و ا یپل، از قانونمند ایساختمان  کی زیآمتیست پس از ساخته شدن موفقا روا ایآ

به  ییآن را فرد مطلع و دانا یسندهیو نو میآور انیسخن به م ،نوشته شده است یمهندسبر اساس قواعد 
همان سخن را  ،که در عمل پیاده شده است میها مواجه شوژن یکه با نقشه یهنگام یول ؛میشمار آور

و منظورمان  میکنمی را درک میو مفاه یکه ما معاننیاست بر ا یلیدل زبان گفتاری ما ایآ ؟بر زبان نرانیم
زبان  نیکه به ا یکس ایاز آن ندارد که واضع آن  تیها حکازبان ژن یول ،میانموده انیهمان است که ب

 !است؟ مشخص یهدف ایمعنا  به یابیو به دنبال دست دیگومی داند چهمی د،یگومی سخن
 و میهست ندهیکه ما گو دهدمی اگر زبان ما نشان که کندمی تأیید یعاقلفرد نظر من هر  به
دارد. وجود هدفدار  یاندهیآن گو یکه ورابر ایناست  یلیدل زیها نزبان ژن م،یبرس ییبه معنا میخواهمی
 ندمان ، رسیده است؛ما شناخته شده یکه اکنون کامالً براو واضحی به اهداف روشن  یکه ونیا ژهیبه و

 .موجود برتر یاسازوکار بق ای یهوشمند
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 و تکامل ارتقا یهی: نظرومد

 یعیبه کمک انتخاب طب ،هاخاستگاه گونه»م کتاب مشهور خود به نام  33/77/7823در  نیدارو چارلز
 ینیرا مطرح نمود که جانداران زم هینظر نیا ،آندر را منتشر کرد و  7«اصلح در تنازع بقا ینژادها یبقا ای
 اند.باره ظاهر نشده کیبه  و یبه صورت دفع یو همگپیدا کرده ( تکامل واناتیو ح اهانی)گ

با  ینداشت ول اریاش در اختهیو اثبات نظر تأیید یبرا یکافهای در آن زمان سنگواره نیداروهرچند  
 الیل حاصلد یبرخ زیو ن واناتینمودن ح یو اهل)اصالح نژاد(  یساز رگه همچون دو مواردی یبررس

 هاو نشانه لیدال یبرخ. ه نموده بودارائبر آن  یشواهد، گلیب یبا کشتدنیا سفر معروفش به دور شده از 
اعظم  قسمتاما  ،بود آنها به دست آمده یهاشناسان و پژوهشستیصورت گرفته توسط ز یهایاز بررس
پس از بود.  یفعل یموجودات زنده یرهیو کاوش در زنج یقیتطب شناسیکالبدمبتنی بر  ن،یدارو لیدال
با  ژهیبه و کیو ژنت یقیتطب شناسیکالبدها، سنگواره یدر مطالعه یعلم یهاپژوهش قیاز طر ن،یدارو

 .گردآوری گردیدتکامل  تأییدبر  یفراوان یعلم لیدال ،یفناور یکمک توسعه
است:  نیچن ،دهیگرد ائهشناسان پس از او در موضوع تکامل ارستیو ز نیتوسط داروآنچه  یخالصه

 باشد(ناشی شده آنها  یکیدر نقشه ژنت یتواند به عنوان مثال از دگرگونمی افراد )که نیب زیو تما یدگرگون
شود که می یتکامل و تطابق بهآنها، در کنار وراثت، منجر  رامونیپ طیمح یعیانتخاب طب فرآیندبه همراه 

چرا که اگر  ،ستینها به سنگواره یازیموضوع، ن نیاثبات ا یبرا آنها تناسب دارد. یعیطب طیبا همان مح
که خواهد فهمید  برتر را بشناسد، یانتخاب نژادها ای حفظ ،یکیژنت یهانقشه یدگرگون یخواننده معنا

 .یو حتم یاست قطع یادهیپد ،تکامل
قطعًا  م،یوراثت داشته باش، و انتخاب ای اریبه همراه اخت یساده است: هرگاه ما دگرگون اریبسمسأله 

 یشک نیترنوع، کوچک کیافراد  نیبودن آن ب یوجود دارد و در جار ی. دگرگوندیآمی تکامل به دست
آن و  اتیمقتض عت،یطب زموجود دارد؛ چرا که همراه و مال زیکردن نانتخاب و اختیار  طور نی. همستین

کاهش و  ،یها، خشکسالرفتن سطح آب نییمانند پا ؛پیوندندبه وقوع میاست که همواره  ییرهایمتغ
نسل وجود داشته باشد، قطعاً  ادیگاه تولد و ازدهربه عالوه  .دیشکار جد ایهوا، ورود درنده  یدما شیافزا

که در گذشته، حال و  یاست حتم یموضوع ،تکامل بنابراینآن وجود خواهد داشت.  یپا به پا زیوراثت ن
مقدمات فراهم  نیا زیمقدمات آن فراهم است و قبالً نتمام زیرا  ؛و خواهد داشت ، داردوجود داشته ندهیآ

؛ است بدیهیکاماًل  واقعیتیوجود تکامل  رایز ت؛سین ریخ ای یآرپاسخ  سرموضوع بر  ،بنابراینبوده است. 
 !نیزم یدنچرخ یروشنهمان به 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured 

Races in the Struggle for Life, Charles Darwin, Nov 24 1859 
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وجود  کیعلم ژنتها و سنگواره ،یقیتطب شناسیکالبداز علم  یفراوان لیگذشت، دالآنچه بر  عالوه
است و  ید. تکامل موضوع روشننگذارمی د و بر آن صحهنکنمی تأییدموضوع تکامل را  یدارد که همگ

 شود.می دهیبه وضوح د زین ،که در دسترس ما قرار دارند یجانداران امروز یرهیدر زنج یحت
و  ـ استنسل  ادیازد یجهیکه نت ـ و وراثت یکه دگرگونآید تکامل به دست می یهنگامپس 
مثل  ی. مثال: اگر تکامل اندام مرکبصورت پذیردطبیعت با محیط طبیعی توسط سازگارتر جاندار برگزیدن 

در تکامل عبارت خواهد بود از تکامل سلول تین خسنهای گام م،یریرا در نظر بگ ینیچشم، گوش و ب
چرا که در  ،دنشومی ادیز یبعد یهاها در نسلسلول نی. سپس ایچندسلول یهیاول وانیح کیدر حسّی 
 ،برای حیوان حسی یهاسلول نیرا رقم زده، رخ داده است. اگر ا ازدیاد نیکه ا یکیجهش ژنت یآنها نوع

 ییمثالً او را در رها ـ دنداشته باشدر بر  کند،تحمیل میاو  که به و انرژی نهیاز هز شیب قابلیتی و تیمز
توانایی بیشتری  شوند، مندبهره تیمز نیکه از ا یواناتیح ـند یبه دست آوردن غذا کمک نما ایاز دشمن 
 ،حسّی یهاسلول نیا بیترت نیا به. ندیگزمیها را برهمان زین عتیو طبماندن خواهند داشت زنده برای 
کند بیشتر می لیحمت یوانحکه به  یانهینسبت به هز یتکامل یمرحله مزیت شود و هر چهمی دهیبرگز
شدن مراحل  یط لیکه به دل یتخصص یعصب یهاسلول ریتکث با .بیشتر باقی می ماندبهتر و  ،باشد

حساس به نور،  یهااز سلول یامجموعه طبیعی،و انتخاب  یدگرگونی در نتیجه ،ردیپذمی تکامل صورت
 مهمراحل همچنان رو به جلو ادا نی. ادنیآمی دیبوها پد ای ییایمیحساس به مواد ش یهاسلول زیو ن
باشد، وجود داشته  یدگرگونتمایز و  و ندننور را حس ک ،وانیها در حاز سلول یکه گروه یهنگام .ابدیمی

ترجیح  شکل مقعرپیش رفته، بهترین وضعیت و تکامل به سمت  ،دگردمی تر انتخابموارد برتر و کامل
را  ورکه ن یعدس نیهمچنشود نور بهتر احساس و درک شود. می مقعر بودن باعثچرا که  ؛شودداده می
 و.... سایر موارد. شودمی دهیبرگز د،ینمامی جادیا یواضح ریسازد و تصومی متمرکز
های کار سلولکه  ندیگزمیرا بر یدستگاه وانیمطلوب، ح یهاجهش نیهنگام فراهم بودن ا به

 - منفرد شکل به نه و - مجموعه کیگرد آورده و آنها را به صورت عصبی را که وظایف مختلفی دارند 
آگاهانه  یبندتیاولو نیالبته ا ؛دهدمی شیبقا افزا را برایجاندار  ییکه توانا چرا؛ کندمی دهیسازمان

 هنگامی که جهش بنابراین .ردیگمی صورت ادمد حیتوض شتریبلکه بر اساس قانون انتخاب که پ ،ستین
ظ آن صورت خواهد شود، حفو موجب نظم بخشیدن به کارهایش  ،فراهمی آن یا ارتباط موجود به وسیله

و  هیپا ،این دستگاهکه  مییبگو میتوانمی و دستگاه عصبی اولیه شکل گرفته استبه این ترتیب  پذیرفت.
 رهیو به چشم و گوش و غ ابندیمی تکامل یعصب یهاسلول نیابه عالوه  رود.می اساس مغز به شمار

و  یژگی. مثالً اگر وباشدمیمقرون به صرفه  واناتیموضوع در ح نیابه طور معمول،  شوند.می لیتبد
 یابه گونه ،باشد وانیدر به دست آوردن غذا به سود ح د،یآمی به وجود یکیکه پس از جهش ژنت یتیقابل
 نیاموع در مج رد،یبگ یانرژ وانیواحد از ح 7 ،یژگیو نیا یسازفعال یبدهد ول یواحد به او انرژ 3که 
 نیا اگراما  دارد.می کند و نگاهمی را حفظویژگی آن  وانیو معموالً حآید میسودمند به شمار  یژگیو
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 به آن سازیفعال یطبق مثال قبل یعنی رد،یبگ یدهد، از او انرژمی یانرژ وانیبه حآنچه از  شیب تیقابل
جا اینشدن در  رها سازد.می خود را از آن رها وانیبه شمار رفته و ح بارانی، زنیاز داشته باشد یواحد انرژ 9
خود را از آن کنار  یوانیح یکند بلکه آن گونهمی خود را از آن رها وانیح کیکه فقط  ستیمعنا ن نیبه ا

 به بارزیان که سود برساند، از آن شبی که- یژگیو نیا یدارا واناتیح گری. به عبارت ددیخواهند کش
را  شانانیبا همتارقابت  ایتوانایی حفظ بقایشان  واناتیح نیچرا که ا ؛شد هالک خواهند - آوردمی

 .ندارند
 شرفتیوجود دارد. در خصوص حرکت و پ یاختالفات زینگیرد در پیش میتکامل که  یریمورد مس در

با همواره تکامل  ایآ ؛شود که در سرعت تکامل با هم اختالف دارندمی چند مطرح ییهاهیتکامل فرض
شتابان  یحرکت ایبوده و متغیر که سرعت آن نیا ایکرده است؟ می حرکت وستهیپ یکند ول اریبس یسرعت

هر عضو مرکب  دیگومیطرد شده است،  یاهینظرتقریباً  که یکیژنت دیجهش شد یهینظر ؟داشته است
 است.به وجود آمده  یکیجهش ژنت کی قیباره از طر کیبه و  میبه طور مستق

 تکامل لیدال

 انجامدمی و وراثت قطعاً به تکامل یعیانتخاب طب ،یرگونگدی مجموعه
 :آورمچند مثال میموضوع ساده کردن  یبرا

که  مینیبمی حال نیاند. با اداشته)سیاه(  یارهیبودند که پوست ت یافراد ییانسان اروپا اکانی: نمثال
پوست مردم  یدیمثالً سف .باشداز سفیدی می و حتی با درجات مختلفی دیها سفییامروزه پوست اروپا

 اببرتر را انتخ ینژادها ،عتیموضوع آن است که طب نیا لیجنوب اروپا کمتر از شمال آن است. دل
که نور نیا ؛داشته باشد یاتواند علت سادهمی عتیتوسط طب دیکند. اما انتخاب شدن پوست سفمی

 دینور خورشمانع عبور کردن  رهیشود. پوست ت ساخته Dباید از پوست عبور کند تا ویتامین  دیخورش
دارند  رهیکه پوست ت یکمتر است، کسان دی. در اروپا که نور خورشدهدشود یا شدت نور را کاهش میمی

مثل  دیو تول یزندگ یبرا یدی، تهدمسأله نیو ا رندیگمی قرار D ویتامینبه شدت در معرض خطر کمبود 
در رنگ پوست قطعًا  ی. از آنجا که دگرگونگیردی اصلح، شکل میبقا ترتیب نیاه برود. می آنها به شمار

ی که نور خورشید در طیآن قادر است در مح یشود چرا که دارندهمی دهیوجود دارد، پوست روشن برگز
 ینسل ،است حتمیفرآیندی  که یغربالگر فرآیند بیترت نیا به کند. یبماند و زندگ یباق آن کم است

موضوع در  نیبرسد. ا ،تناسب دارد طیکه با محآنچه دهد تا رنگ پوست به می یرودیگر نسل از پس 
 صادق است. زیصفات ن گریقد و د ،ینیب یمورد اندازه
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 ازشود. می را باعث طیو خو گرفتن با آن مح یسازگار د،یجد طیقرار گرفتن در مح قطعاً

صورت گرفته، فرصت  قایآفراز  هاشدن هپراکندها و مهاجرت که گذشته سال هزار 711 تا 21
آثار  میتوانمی به وجود آمده است. ما یستیو ز یفرهنگ ،روحی یهایسازگار یبرا یمناسب
 میتوانمی .میها، سر و بدن مشاهده کنچشم ،ینیب یرا در رنگ پوست، اندازه یستیز یسازگار
سکونت خود،  طیمح تأثیرتحت در اثر وراثت، ها تیقوم یبدن همهترکیب هندسی  مییبگو
کنند، محافظت به می یبه خط استوا زندگ کیکه نزد یاز کسان اهیشده است. پوست س یطراح
کشنده  یپوست یهاتواند به سرطانمی آورد و آنها را از سوختن توسط پرتو فرابنفش کهمی عمل

آماده،  D ویتامینتقریباً فاقد از غالت  ییخوراک کشاورزان اروپا تمام .کندحفظ میمنجر شود، 
شده نمی استفاده یلبنهای وردهآو فر ریاز ش آنها یتمام غذا ایو در بخش اعظم  شدهتشکیل می

به  دیبا ویتامیننوع  نیداده است )امی قرار سمیتیراشبیماری غذا آنها را در معرض  نیاست. ا
 انهخاورمی از که باالتر ییایجغراف یهاعرض در ماندنوجود آنها با  یافزوده شود( ول زیما ن ریش
 ویتامین نیتواند امی بدن رایز ؛کنند نیخود را تضم بقای ، توانستندمهاجرت کرده بودندجا آنبه 

 نیهم به کند. دیتول دیموجود در غالت و با کمک نور خورش یهارا از مولکولو اساسی مهم 
تواند نور فرابنفش می رنگ نیابا  پوستِ را کههستند، چ دپوستیسفها ییاکثر اروپا لیدل

دلیل بی بنابراین. شوند لیتبد D ویتامینبه  سازشیپ یهاو مولکولاز خود عبور دهد را  دیخورش
 .شودمی دتریرنگ پوست افراد سف مینیبمی م،یهر چه به سمت شمال اروپا برونیست که 
و گرم  ی. در آب و هواکندی پیدا میسازگارمحیط  گرما و رطوبت انسان با بدن یاندازه
 رایباشد، ز قداست انسان کوتاه بهتر - است ییاستوا هایجنگل آن بارز ینمونه که - مرطوب

 یشود، به نسبت اندازهمی ترشح پوست که عرق از آن یمساحت سطح خارجدر این صورت، 
 یکند و حرارت کمترمی ستفادها یمترک یبدن کوچک، انرژبه عالوه، خواهد بود.  شتریبدن ب

تا  پوست سر باقی بماند زمان بیشتری روی ،عرق شودمی باعثمُجعّد  ی. مودینمامی دیتول زین
بدن در مناطق استوایی  دمایتغییرات، خطر باال رفتن  اینبا  باعث خنک شدن بیشتر گردد.

. قد کوتاه هستنددارای کنند، معموالً می یزندگ ییاستوا یهاکه در جنگل یلیقبا شود.کمتر می
 7.باشندمیافراطی برای این حالت  یهای آفریقایی مثالکوتوله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 39و  33ها، ص مردم و زبان هاکاوالی، ژن -7

در شـهر جنـوا دانشـمند  7333ژانویـه  32( متولـد Luigi Luca Cavalli-Sforzaپروفسور لوئیجی لوکا کاوالی اسـفورزا )
کرد و تحقیقـات  اخذ 7333ی خود را در سال اسی نیز کار کرده است، مدرک دکترشنی انسانمتخصص ژنتیک که در زمینه

بـه تـدریس در دانشـگاه  7311شناس تکاملی روالند فیشر ادامـه داد. از سـال خود را در دانشگاه کمبریج با دانشمند زیست
ی بالزان به خاطر شناخت منشأ ی جایزهبرندهوی آمریکا به عنوان استاد افتخاری اشتغال دارد.  یاستنفورد در ایالت کالیفرنیا

 باشد.شناسان تکاملی ایتالیا میو عضو افتخاری جمعیت زیست 7333انسان در سال 
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ها از رنگ چرا که پروانه افت،ی رییتغ اهیبه س دیها از سفرنگ پروانه ،یانقالب صنعت انی: در جرمثال
شدند می یپرندگان مخف دیجستند و از دمی رنگ درختان سود دیسف یهاستتار بر پوست یخود برا دیسف
از سوخت ذغال سنگ،  یناش یآلودگ ،یمناطق صنعت یدر اروپا، در برخ یپس از وقوع انقالب صنعت یول

 یگروه. گرفتند قرار نپرندگا دیرنگ در معرض د دیسف یهاشدن پوست درختان شد و پروانه اهیباعث س
 یدسته توانستند به خوب نیو ا ه بودنددشساختند برخوردار می رهیکه رنگ آنها را ت یها از جهشاز پروانه
چرا که  ؛افتی رییتغ ینه چندان طوالن یها در دورانرنگ پروانه بیترت نیبمانند. به ا یشوند و باق یمخف
ندارد؛  ازنی - سالها ونیلمی مثالً - یطوالن یهابه زمانتغییر رنگ ها کوتاه است و پروانه یزندگ یدوره
آمدن تکامل  دیپد زیآمدن صدها و هزاران نسل از آنها و ن دیپد ینسبتاً کوتاه برا یدوره کیبلکه 

 کند.می تیکفادر آنها  یستیز

 میبوده است. اگر فرض کن یگریدرازتر از د یها مختلف و گردن برخ: طول گردن اجداد زرافهمثال
با گردن  ییهااز زرافه شیدرازتر بگردن یهازرافهکردند که زندگی می یطیدر مح هیاول یهازرافه نیکه ا
 یسازگار طیآن مح رد یزندگ یرا که برا ییهازرافه عت،یطب ؛توانستند غذا به دست آورندمی ترکوتاه

به علت  ای مردندیم یکوتاه از گرسنگگردن یهازرافه لیدل نیکرد و به هممی داشتند انتخاب یشتریب
 نیفرزندان خود نبودند. به ا یهیقادر به تغذ ایو  ندیمثل نما دیو تول یریگتوانستند جفتنمی کمبود غذا

منقرض  یو چه بسا به طور کل ردگذامی یکاست هکوتاه رو بگردن یهاتعداد زرافه طیمح نیدر ا بیترت
تعداد در نتیجه ند. نکمی زاد و ولد یمانند و به خوبمی دراز زندهگردن یهاکه زرافه یند، در حالوش

 یرا برا یکیژنت یهایژگیو نیو آنها ا ابدیمی شیگردن برخوردارند افزا یدراز یژگیکه از و ییهازرافه
 کنار نسل به نسل گردن را یکوتاه یژگیها، وزرافه یکیژنت یگذارند. نقشهمی خود به ارثفرزندان 

 گذارد.می
همانند استدالل به  ،هاژنبا استفاده از  آنهاد و امروزه استدالل به نرسمی به نظر یهیامور بد نیا

از مردم فقط به  یاریحال، بس نیگرفته شده، واضح است. با ا ریطبق تصاو دیبه دور خورش نیچرخش زم
 !ندکنمی در تعارض است، آنها را انکار ینید متونمطالب با  نیااعتقاد دارند که  لیدل نیا

 زیموجودات زنده در همه چهمانند دیگر ها گرگ مثالبه عنوان  ؛درنده واناتی: حگرید یمثال
، باشدبرخوردار  ییکه شکار از سرعت باال رندیقرار بگ یطیها در محدارند. اگر گرگ هاییتفاوت
. کنندنمی منتقل یصفات خود را به نسل بعد جهیو در نت رندیممی یند از گرسنگپا کوتاه و کُ یهاگرگ

خواهند  شکلسرعت زیاد بلند و با پاهای  ییهاگرگ طیدر آن مح یعیانتخاب طبدر اثر  مان،با گذشت ز
 طعمه دیدر معرض د رهیتهای گرگ رایخواهند ماند ز یباق دیسفهای فقط گرگ ،یبرف طیمح در .گرفت
 لیدل نی. به همرندیممی یکنند و از گرسنگ دیخود را ص یتوانند غذانمیدر نتیجه  وگیرند میقرار 
 دیمثالً رنگ سف د،یآ دیپد زین طعمه یبرا تیوضع نیشود. چه بسا امی دیگرگ، سف یرنگ مورفته  رفته
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 نینبود، ا یقطبهای خرس دیاگر رنگ سف دیکند. شامی را در استتار کمک وانیخرگوش، ح یمو
 کمک اریبس ،شدن یرا در مخف وانیرنگ، ح نیا رایز ،ماندندیدر به دست آوردن غذا ناتوان م واناتیح
شبه به  کیرا  دیرنگ سف نیا وانیح شده است. رید اریبس گرید هک ندیبمی او را ،شکار یهنگامکند و می

هر . است داده رخ یانقالب صنعت هایپروانه تکامل مشابه یتکامل فرآینداست بلکه قطعاً  اوردهیدست ن
یک  زیاد شدن، و زنده ماندن یمناسب برا ینهیکه گز یکیژنت یهاپس از بروز جهشفرآیندها  نایدو 
است. البته بنا به  حاصل شده دهد،را در اختیار قرار می هاویژگیسایر آن نسبت به تثبیت و  یژگیو

 باً یتقرای از خرس قهوه یخرس قطب به وجود آمدن یبرا ازیزمان مورد ن ،7نگیاسترل انیدکتر ا یگفته
؛ است یانقالب صنعت یهادر تکامل پروانه ازیتر از زمان مورد نیطوالن اری؛ که بسباشدمیهزار سال  721
 گردد.میباز وانیح یزندگ یدوره یو کوتاه یدراز به آن لیدل ،اشاره کردم شترپی که همان طور و

به  یو پزشک یورآ، فنمعماریکه از لحاظ نیبا ا مییگومی ما ی: امروزه همهگریمثال د کی
ها یماریشده و ب شتریما ب یو سالمت یمشکالت بهداشت یول ،میاهدست یافت یادیز یهاشرفتیپ
علت  :مپرسیمی صدا کی - زیپزشکان ن برخی بسا چه و - ما یاند. همهتر شدهدهیچیتر و پنراواف
از  یکیخود،  شرفتیساده است: ما با پ اریو بسواضح موضوع،  نیا لیاز دال یکیدر حالی که  !ست؟یچ

 ،و آن میانموده لغورا به هم زده و )از نظر جسمانی(  یتکامل در خصوص نوع انسان یمعادله نیطرف
 است. یعیهمان انتخاب طب

های رعایت کردن مراقبت. میریگمی را در نظر ابتیمانند د یارث یماریب کیدهم: می حیتوض شتریب
مبتال به  ماریب یشود زندگمی باعث + کارشناسان + داروساز + دارو...( شگاهی)پزشک + آزما یبهداشت

خود را به  یهاو ژن کندمثل  دیتول ده،یتواند به حد بلوغ رسمی یکه و ییتا جا ؛تر شودیطوالن ابتید
ما  نیها هستند، بژن نیا یکه دارا یشود تعداد افرادمی باعث موضوع نی. ادیفرزندانش منتقل نما

های مراقبت. اگر ما میاکرده لغورا  یعیخود، انتخاب طب شرفتیما با پ بیترت نی. به اابدی شیافزا
از  یاریبس جهیداد و در نتمی یرو یعیانتخاب طب م،یدادنمی معادله دخالت نیرا در ا یو درمان یبهداشت

 آرام آرام بیترت نیا به و مردندمی ،مثل کنند دیکه بالغ شوند و بتوانند تولاز آن شیپ ابتیافراد مبتال به د
 .گذاشتمی یکاست به رو ها،ژن نوع نیا حامل افراد تعداد

 افراد از یاریبس م،یکنیم یزندگ مستحکم عموماً  ییهاخانه در امروزه ما کهجا آن از همچنین
را  حشرات شین ای هاکروبیمدر برابر  مقاومت لیقب از یعیطب طیمح در یزندگ مشکالت توانندینم

 .کنندتحمل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
هـای قطبـی اسـت و ی خرس( یکی از بهترین متخصصـان جهـان در زمینـهDr. Ian Stirlingدکتر ایان استرلینگ ) -7

 های قطبی دارد.زندگی خرسبر ای ی گلخانهپدیده تأثیرهای مفصلی در مورد ها و سخنرانینوشته
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 صورت ،داده یرو دیجد یهاقاره بومی ساکنان یبرا قبالً که یکیولوژیبقتل عام  یدرباره یقاتیتحق
 را آنها دیجد مهاجران که یخانگ واناتیح در نهفته یهاکروبیم وجود لیدل بهکُشتار  نیا. است گرفته

ها کروبیم آن با یزندگ یبرا هاییاروپا که یحال در. ه استداد یرو ند،اهآورد مزبور یهاقاره به خود با
 نیا مقابل در نتوانستند دیجد یهاقاره یبوم ساکنان بودند، مقاوم آنها برابر در و افتهی یسازگار

 تکامل نظاماساس  که باعث تغییر و بازسازی ساختار بدن آنها بر دهند نشان خود از یمقاومت هاکروبیم
 گردید.

 یقیتطب شناسیکالبد علم
 یهامثال خصوص نیا در. گذاردمی صحه آن بر و کندمی تأیید را تکامل ،یقیتطب شناسیکالبد
 وجود زرافه و انسان آهو، ستان،یز دو ها،یماه در که حنجره عصب موضوع به من یول دارد وجود یفراوان
 .شودمی آبشش وارد و چدیپمی قلب دور بهاز مغز حرکت کرده،  عصب نیا یماه در. کنممی بسنده دارد

 واناتیح گریدهمچنین اگر  و باشد شده یطراح مجزا و جداگانه صورت به وانیح هر جسم اگر حال
 که-انتهای باالی حنجره  به مغز یکینزد از میمستقبه طور  دیبا آنها عصب باشند، افتهین تکامل یماه از

در سایر  عصب نیا که است آن شودمی مشاهده عتیطب درآنچه  یول باشد، رفته - تاس کوتاه یمسافت
 نیا که ستا معنا نه آب نیا. شودمی دهید هایماه در کهاست  گرفته شیپ در را یاوهیش همانحیوانات 

 ناچار به که شده باعث قلب از آن ادیز یفاصله و گردن شدن دراز .اندافتهی تکامل یماه از واناتیح
 همان ؛چدیبپ دیآمی رونیب قلب از که یسرخرگ دور به تا رود شیپ به وانیح بدن اعماق تا مزبور عصب
 بدون کند،می یط را یطوالن اریبس یمسافت زین زرافه در یحت عصب نیا .است نیچن یماه در که طور
 یادهیفا چیه ـ ندیگومی یقیتطب شناسیکالبد متخصصان و شناسانستیز که گونه آن ـ عمل در آنکه
 قلب از که یسرخرگ دور به عصب که است آنمسافت طوالنی  نیاپیمودن  لیدل .باشد داشته بر در

 به باال از ،رفته گردن یباال به تا نوردددرمی را مسافت نیا همانند باًیتقر سپس چدیپمی شودمی خارج
را  همین پیچ خوردگی تکامل، لیدل بهاین عصب در ماهی پیچ خورده است،  ،بنابراین. شود وارد حنجره

 تاریخی راثیم کی واقع درخوردگی پیچ نیا گریدعبارت  به. نیز دنبال کرده است واناتیح گرید در
 .باشدمی

 است، نشده ساخته و یطراح جداگانه صورت به وانیح هر یبرا عصب نیا اصوالً که آنجا از بنابراین
پیچیدن و  سپس ،نهیس یقفسه یابتدا تا مغز از مسافت پیمودن یعنیغیرضروری  گردش و چرخش نیا

 تکامل، از مرحله هر در. کندرا ثابت می ارتقا و تکامل وجود ،حنجرهقسمت باالیی  سمت بهبرگشت 
 وانیح هرجسم  اگر که یحال در است؛ آن میمستق ورود ازتر آسان اریبس عصب، اندک اریبس شدن دهیکش
 یدلیل و شدمی حنجره وارد میمستق طور به عصب ستیبامی بود، شده خلق و یطراح یاجداگانه طور به
 . داشتنمیوجود  - مثالً در زرافه -در انتخاب این مسیر طوالنی روی زیاده رایب
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 چرا رند،یگمی نظر در هوشمند یطراح انکار یبرا آویزیدست عنوان به را گفتهشیپ مطالب یاعده
 نیا که کندمی ثابت ،است گشته نمودار تکامل فرآیند انیجر در که یطراح در نقص نیا آنها دید از که

 باعث هیاول یطراح. باشدآل نمیایده واناتیح تمام یبرا مثال عنوان به ونیست  هوشمند ،یطراح
 شده زرافه لیقب از یدرازگردن واناتیح در ژهیو به و واناتیح از یاریبس در حنجره عصب یدگیکش
 در هوشمند یطراحباطل بودن  از موضوع نیا. باشد داشته همراه به یثمر و تیمز نکهیا بدون ،است
 !دارد تیحکا تکامل

 و تکامل اثبات یبرا یقیتطب شناسیکالبداز طریق  استدالل یهاوهیش از یاخالصه بیان شد،آنچه 
 به را مطلب تا حد ممکن امدهیکوش من. بود ،رندیگمی هوشمند یطراح هب ناملحد که یاشکال همچنین

 .کار خواهند بودکمک یسازساده نیا در زین ریتصاو و کنم انیب ساده یزبان
 در تکامل انیجر در که یانتقادات گفت خواهم و نموده یحالج را اشکال نیا ندهیآ در خدا خواست به
 محسوب هینظر نیا بودن هدفدار و یقانونمداراشکال قابل قبولی بر  تواندنمی شود،می دهید هااندام
 یبرا را آن که یاسازنده و طراح وجود بر واست  افتهیساخت و هدفمند ه،یاول یکیژنت ینقشه .گردد
 اشاره نه آب که- حنجره عصب شکالاِ ،یآر. دارد داللت کرده، یزیرطرح مشخص یاجهینت به یابیدست
 در رایز ؛استآور کنند الزامباره هستند و تکامل را انکار میکسانی که مدعی آفرینش یکبرای  – شد
 داشته وجود مینیبمی حنجره عصب یدگیکش در که ینقص نیچن دینبا ایمرحله کی یاجرا و یطراح
اعتقاد  نیا دارد، یپِ در یتیمز حال هر به حنجره عصب یدگیکش که میباش معتقد ما اگر یحت. باشد
 رد را یدفع نشیآفر این چنینو  تواند دالیل مبنی بر میراث تکاملی و باستانی بودن آن را نفی کند.نمی
 .کندمی

 بر یشاهد عنوان به بلکه تکامل یهینظر اثبات یبرا فقط نه رایز ؛زدم مثال را حنجره عصب من
 نیا بودن نادرست به اشاره با یبعد یهابخش در. شودمی مطرح تکامل بودن هدفدار و یقانونمند نقض

 حداکثر بلکه ست،ین آن نبودن قانونمند یمعنا به تکامل جینتا نبودنآل ایده که شد خواهد انیب استدالل،
 وجود یتکامل و مراحل آن، در بلکه نگرفته صورت باره کی به نشیآفر که است نیا دارد که یداللت
 .است داشته
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 دور به عصب نیا کهچرا  ؛دهدمی حیتوض تکامل ریمس انیجر در را زرافه در حنجره عصب یدگیکشاین تصویر  :۱ شکل

 ۱.گرددیبازم سر ینییپا بخش در حنجره به سپس ؛چدیپمیقلب  یخون یهارگ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ترین نمایش روی زمین؛ مدرکی برای تکامل.چارد داوکینز، کتاب بزرگمنبع: ری -7

Dawkins R. 2009, The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution, Free press, 
Transworld, Page 174.  
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 نیا که چرا ؛دهدمی حیتوض تکامل ریمس انیجر در را زرافه در( اهیس رنگ) حنجره عصب یدگیکشاین تصویر : ۲ شکل

 ۱.گرددیبازم سر ینییپا بخش در حنجره به سپس ؛چدیپمی یخون یهارگ دور به عصب

 هاسنگواره
پیش  سال ونیلیم صدها به حداقل آن قدمت که ،است گسترده و عمیقی موضوع هاسنگواره

طور  به انسان جسم تکامل و ماع طور به تکامل یهینظر تأیید بر یلیدال هاسنگواره در. گرددمیباز
 به ،علم تأیید مورد و شده ثبت صورت به نیزم قدمت ،یخیتار یشناسنیزم علم رب بنا. است نهفته صاخ

 سال ونیلیدهامبا توجه به ص و شده ثبت دقت با عمر نیا کهنیا حداقل .رسدمی شیپ سال ونیلیم 3611
 حفظ که چرا باشد،می یقبول قابل اتیجزئدارای تشکیل شده است  نیزم یرو بر اتیحکه  ریاخ

طور  به ،یخیتار یِشناسنیزم یِعلم اسناد نیا .است شدهپذیر امکان دوره نیا در یآلهای سنگواره
 .کندیم تأکید نیزم یرو یزنده موجودات و اتیح تکامل بر روشن،

 شمار به تکاملی نظریه اثبات یهاروش از یکی ها،سنگواره و یشناسنیزم خیتاربه طور کلی 
این  تأیید بر قاطع لیدل تنها ،نهایا که پندارندمی نیچن تکامل یهینظر منتقدان یبرخ حال نیا با. رودمی
 سلسله از یقسمتتنها  ،نهایا که یحال در - باشدمی شانیا جهل از یناش خود نیا که -است  هینظر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 شرح این مسأله است:مورد در  ویدیواین  -7

 زگشتی حنجره در زرافه، قابل دسترس در نشانی:، توضیح عصب باوهم االلحادیی کتاب ویدیوی شبکه
http://www.youtube.com/watch?v=kAJKZdHmiTg 
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 و کیژنت مباحث با را آن اگر بسا چه یحت و گردد؛می هئارا تکامل صحت بر که است ییهااستدالل
 ،نیا بر عالوه .شدنخواهد  یتلقو استدالل  برهان نیتریقودیگر  م،یکن سهیمقا یقیتطب شناسیکالبد

 باتنها  یشناسانسان و شناسیکالبد ،یخیتار یشناسنیزم کارشناسان که دنستین ییزهایچ هاسنگواره
بلکه  ؛کشانندب چالش به را آنها جاهل افراد کهبه طوری  آورند دست به را یجینتا آنها، به ستنینگر

 انجام با و آورد، دست به باال دقت با را نیزم عمر ق،یدق یهاشیآزما و یبررس انجام با توانمی امروزه
توان می گردد،میبر شیپ سال هزار هاده به آنها قدمت که ییهاسنگواره روی بر یکیژنت یهایبررس
 .نمود نییتع را آنها قیدق عمر

 در چه و بدن یهااندام سطح در چه ؛است آشکار جانداران موجود یرهیزنج در تکامل
 زیغرا سطح

 آب در محلول یهوا از دارآبشش یهایماه که مینیبمی ها؛اندام باتیترک و اجزا سطح در اول:
 هوا از دنتوانمی Lepidosiren paradoxa یماه مانند دارششهای یماه نیچنهم د؛نکنمی تنفس
. اندکرده یط یخشک در یزندگ یبرا هایماه که رودمی شمار به یمراحل نیاول از یکی نیا. ندنک تنفس
 در را تابستان هایماه نیا از یبرخ و کنندمی یزندگ عمق کم یهاآب در دارشش هاییماه یبرخ

، تا از بدنشان محافظت پوشانندمی یمخاط ترشح از یپوشش با را خود وبرند می سر به یلگِ  یهاسوراخ
هوای موجود توانایی تنفس  که است یخشک در یزندگ یبرا تکامل سمت به ییهاگام نهایا یهمه. کنند

 در جَو در این رَوَند به جاندار کمک کرده است.
 یهاسهیک یدارا -کنندمی تنفس آبشش قیطر از هایماه گرید همچون که- دارشش یهایماه
 افتهی تطابق ی َجوهوا در تنفس یبرا و رودمی کار به یماه شدن شناور یبرا معموالً که هستند ییهوا
 ندهیآ در یواقع شش دو به هاآنشدن  لیتبد و ییهوا یسهیک دو تکامل یبرا آشکار یگام خود نیا. است
 .کنندمی تنفس هوا از خود شش دو یلهیوس به دارانمهره که طور همان رود؛می شمار به

 بر از گل و الی باال برود، تواندمی که دارد وجود 7«گورامی باالرونده» نام به انیماه از یگرید گروه
. بازگردد آب به سپس و درَبَ سر بهو روی گِل  آب از خارج در یدیمد یهامدت ،بخزد یال و لگِ یرو
 یهاباله رایز ؛دنکنمی استفاده دنیخز یبرا خود یهاآبشش پوشش از یحت و هستند یماه واقعاً نهایا
 . است افتهین تطابق کامل طور به رفتن، راه یبرا هاآن

 از استفاده با و است ستیدوز یماه کی که دارد وجود 3«کخورَلگِ» نام بهنیز  یگرید وانیح
 یهاآبشش و پوست قیطر از یماه نیا. رودمی راه یال و گل یرو بر خود یافتهیتکامل یهاباله

 و گل رویهم  و آب ریزهم  یماه ای وانیح نیا. ندکمی نفسرا ت هوای موجود در جوّ  اشافتهی تکامل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .شودشناخته می Anabas testudineus یا نام علمی Climbing perchبا نام  این ماهی -7

3- Mudskipper 
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 نیا. دینآمی رونیب تخم از آب درنوزادانش  و کندمی یزیرتخم آب در کند،می یزندگنزدیک آب  یال
 راه به آب در شنا از آن تکامل زین و یخشک در یزندگبه سوی  یماهحرکت  یدهنده نشان یروشن به

 .است یخشک در رفتن
ی هوا از تنفس یبرا که میدار یانیماه نیزم یرو بر موجود جانداران یرهیزنج در اکنون ما بنابراین
 ،ی موجود در جوهوا در تنفس تیقابل بر عالوه که ییهایماه همچنین اند؛افتهی تکامل موجود در جو

ی موجود در هوا از دنتوانمی که یانیماهو نیز  اند؛افتهی تکامل آب پسرفت و کمبود برابر در مقاومت یبرا
 انیماه و د؛نبخز یال و گل یرو بر نهایا بر عالوه و دنینما مقاومت آب کمبود مقابل در ،کنند نفست جو
 . است افتهیتکامل  یال و گل یرو رفتن راه یبرا آنها یهاباله که یگرید

 پس ؛است شده ثابت یعلم لحاظ به که است یموضوع وان،یح از یبخش ای اندام یدگرگون و تکامل
 نبود از تواننمی دارد، قرار ما دسترس در امروزه که یتحول و رییتغ مراحل و شواهد زنجیره وجود با

 یهاآب آن، لیدل دیشا: است ساده اریبس آمده، وجود به چگونه مزبور تکامل نکهیا پاسخ اما. زد مدَ تکامل
 کنندمی یزندگ هاآب نوع نیا در که یانیماه. است بوده هایماه یزندگ محل که باشد ییال و گل از پر
 غربال نیا از توانندمی یخاص انیماه فقط که یاگونه به شوند،می غربال طیمح توسط زمان گذشت با
، نقش شش ییهوا یسهیک همچون که دارند هوا بادر تماس  یخون یهارگ یبرخ که ییآنها شوند؛ رد

 انیماه کردن غربال به همچنان طیمح نیا .ردیبگ ژنیاکس هوا از میمستقبه طور  بتواند را بازی کند و
 یلگِ  از پر یبرکه از ،یال و لگِ یرو بر دنیخز با توانندمی که ییهایماه از دسته آن فقط تا ،پردازدمی
 را خود مثل دیتول و یزندگ کنند، مکان نقلبهتر  یهابرکه به است، شده ناممکن آن در یزندگ که

 یعیطب طیمح نیابا  ناسبتم یکیژنت ینقشه تا ابدیمی ادامه همچنان یغربالگر فرآیند .بخشند استمرار
 وباقی بمانند  هستند طیمح نیا یبرا مناسب یهایژگیو یدارا که یانیماه ،گرید عبارت به. گردد تیتثب

بهبود بخشند؛ و  ،شرایطبهترین خصوصیات خود را برای رسیدن به با گُذرِ زمان، بتوانند تولید مثل کنند و 
 . پیونددیر تکاملی به وقوع میچنین سِاین

ای را به وظایف جداگانه بدن اندامیک  که داد هئارا یاریبس شواهد توانمیاولیه  جانوران در
 یماهی بچه و سنجاقک)الرو(  ینهیکرم در مثالً. دهدطور کامل در آنِ واحد انجام می

مانند ) تواندمی دریه. باشدمی هم تنفس دارعهده ،دفع و هضم از ریغ گوارش یلوله سیتیکوب
 را تنفس عملاش معده وهضم غذا  کار آن یخارج سطح سپس و شود، رو و پشت (،لباس
انتخاب طبیعی اقدام به تخصصی کردن تمام یا بخشی از  موارد، لیقب نیا در. گردد دارعهده

نماید؛ اگر از یک عضو بدن که پیشتر دو وظیفه را بر عهده داشت به انجام فقط یک وظیفه، می
های بسیار کوچک و حاصل گردد. این فرآیند از طریق گام ایاین تخصصی شدن سود و بهره

... پذیردشود، صورت میمنجر میدر طبیعت جاندار نامحسوس که در نهایت به تغییرات اساسی 
 ازدر عین حال  و رندیگمی هاآبشش توسط را آب در محلول یهوا که شودمی دهید یانیماه
 به دارد، یاریبس عروق مزبور یسهیک. کنندمی تنفسنیز  خودشنای  یسهیک توسط آزاد یهوا
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 یسهیک...  .است برخوردار زین هوا ورود یمجرا کی از و شودمی میتقس یمتعدد هایقسمت
 نشان را یمهم تیواقع یروشن به هک است، یمناسب اریبس مثال ثیحِ نیا از انیماهشنای 
( وانیح نگهداشتن شناور)خاص  یهدف یبرا ابتدا که یاندام کهبه طور خالصه، این ؛دهدمی

 گرید یبعض در. ردیگ قرار تنفس چون یمتفاوت کامالًی استفاده مورد تواندمی ،است شده درست
 نظر متفق نیا بر 7هاشناساندام تمام .باشدمی ییشنوا اندام ازجزئی  شنا یهسیک ان،یماه از

 یهیر همانند ،یساختمان بیترک و استقرار محل لحاظ از یماه یشنا یسهیک که ندهست
 یسهیک که رفتیپذ توانمی ،یاههشب و شک چیه دونببنابراین  .است پیشرفته دارانِمهرده
 3.است شده لیتبد کامل یهیر ای یتنفس اندام به شنا

 استفاده خود به یرسانخدمت یبرا هابرده از که داربردههای مورچه کهبینیم می: زیغرا سطح در دوم:
تکامل یافته  یحد به زهیغر نیا ها،مورچه نوع نیا از یبرخ در. هستند یمختلف انواع یدارا ،دنکنمی

 را کارها یهمه برده و مانددرمی زین خود نوزادان از مراقبت ای و خوردن غذا از یحت مورچه کهاست 
 یحت و بالغ یهامورچه به خوراندن غذا تا گرفته نوزادان از مراقبت و النه ساخت از شود؛می دارعهده
 از گرید یبرخ در که است یحال در نیا .حرکت و ییجاهجاب هنگام به خود اربابان حمل اوقات یگاه

 از روزانه خدمات انجام و فتنگرکمک در فقط هامورچه ،تکامل نیافته است هنوز زهیغر نیا که هامورچه
 یروشن به هاتفاوت نیا. کنندمی کار هابرده از شیبچه بسا  زین گرید یبرخ. کنندمی استفاده هابرده
 .است افتهیتکامل یازهیغر ،یداربرده یزهیغر ،ی آتشینمورچه ای سرخ یمورچه در که دهدمی نشان

 بهاز آن ناشی شده است،  ی سرخمورچه در زهیغر نیاهایی که مراحل و گام مورد در
 زین کنندنمی یداربرده که مورچه گرید انواع یگاه که امدهید اما. پردازمنمی گمان و حدس
 اصوالً  .برندمی خود یالنه به است پراکنده آنها حوش و حول که را مختلف انواع یرهیشف

 رشد ،شوندمی انباشته النه در ییغذا مصارف جهت بیترت نیا به که ییهارهیشف دارد امکان
 است، ساخته شانعهده از که ییکارها به شیخو یزهیغر از تیتبع به یرارادیغ طور به و کرده

 النه از یا ،افتد دیمف است کرده رشانیاس که یاگونه یبرا النه در نهایا حضور اگر. بپردازند
 جادیا رهیشف کردن ریاس با را نهاآ که باشد یکارگران خروج از ترثمربخش نهایا فرستادن رونیب

 قیطر از است ممکن بوده ییغذا مصرف جهتدر ابتدا  که رهیشف یآورجمع عادت ،اندکرده
 و تیثتب است یساز برده همان که متفاوت کامالً یهدف جهت و شده تیتقو یعیطب انتخاب
 مثل باشد،استمرار داشته  پایین یاسیمقتا  اگر یحت شد، کسب یازهیغر که یوقت. گردد ماندگار
 سیئسو در نوع نیهم از کمتر یلیخ ما مشاهدات طبق که انگلستان در ی سرخمورچه مورد
 یعیطب انتخاب افتد، دیمفگونه  حال به نهیزم نیا در رییتغ هر اگر د،شومی یاری بردگانش توسط
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 )مترجم(ی فیزیولوژی است. شناسی معادل فارسی واژهاندام -7

 .917ها، ص گونهداروین، خاستگاه  -3
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به  وجودش ،سرخ یمورچه انندم که ییجا تا ،دهد شکل رییتغ ،کرده تیتقو را آن است قادر
  7.شود بردگان دوجو به وابستهبه شکلی حقیرانه طور کامل 

 ینیزم اتیح رد یهست تکاملعام  قانون جاری بودن
 از یهست - بزرگ انفجار یهینظر طبق - که میکنمی مالحظه ،به عنوان یک ُکل کیهان سطح در
 ستارگان، انبوه، مواد نیا ،یدگیچیپ و ادیازد ریمس کردن یط با سپس شد، آغاز یاساده اریبس شکل
های قسمت در خدا خواست به. آمد دیپد گیکینِ آغازین یا از یک تَی یک نقطه از هاکهکشان و اراتیس
 و ستارگان رصد از آمده دست به شواهد طبق که دید میخواه و کرد میخواه حیتشر را نشیآفر نیا یآت
 حال در شتاب با زین هاکهکشان و است انبساط حال در یهست ج،ینتا نیا بر دوپلر اثر قانون یسازادهیپ با

 یهاکهکشهان و اراتیس ستارگان، وستهیپ ، به طورنیا بر عالوه. باشندمی گریکدی از گرفتن فاصله
 به شتابان، فرآیند نیا و است انبساط و ادیازد ،فزونی حال در یهست بنابراین .شودمی جادیا یدیجد
 نیا از یبخش ،ینیزم یزندگ. ردیگمی و گرفته صورت زمان حال در هم و گذشته در هم ،مستمر یاگونه
 فرماحکم آن بر زین یهانیک گام به گام تکاملِ  کهوجود ندارد  یمانعاز همین رو،  و رودمی شمار به یهست
 یدگیچیپ و کثرت سمت به جیتدر به و گشته آغاز ساده اریبس یشروع ینقطه از که صورت نیا به باشد؛
 در ینید درست یدهیعق با است، سازگار یامروز دانش با نکهیا بر عالوه سخن نیا .باشد افتهی سوق

 که چرا باشد؛می همخوان ،ندارد راه آن در یرییتغ و لیتبد که خدا سنت با زین و نشیآفر موضوع
 و آمده وجود به یاساده ییهاول یمنتشر کننده از مخلوقات عموم ای ممکن وجود و هفتگانه یهاآسمان
 ،میشو دور - نظر شناختیمَاز  - وجود مبدأ از چه هر ما مثالً  .است گشته دهیچیپ و افزوده آن از پس
. شودمی شتریب زین موجودات نیب تفاوت و دنگردمی دهیچیپ و دنابیمی کثرت موجودات که مینیبمی

 پنجم آسمان طور نیهم است؛ یشتریب کثرت یدارا و تردهیچیپ هفتم آسمان با اسیق در ششم آسمان
 دنیوی(فیزیکی یا )آسمان جسمانی  آسمان تیوضع اگر. .... به همین صورت و ششم آسمان با سهیمقا در
 شده آغاز ساده یصورت از بزرگ، انفجار یهینظر طبق که میابیدرمی م،یکن یبررس جداگانه طور به زین را
پس چه مانعی وجود دارد که همین قانون هستی  .است کرده حرکت یدگیچیپ و کثرت سمت به سپس و

 یمقتضا بهو حتی  توان آن را سنت الهی تغییرناپذیر نامید( بر زندگی زمینی نیز حاکم باشدمی)که 
 ؛است افتهی نیتکو گونه نیهمزندگی زمینی  قطعاً  و حتماً که گفت دیبا سنتاین  بودن ریناپذلیتبد

 ؛است آورده یرو یدگیچیپ و کثرت سمت به ،ساده شروعِ  آن از پس ،بوده ساده اریبس آن آغازبنابراین 
 باشد.می (یکیزیفجسمانی ) آسمان در خدا سنت و هفتگانه یهاآسمان در خدا سنت ن،یا که طور همان

 حرکت در نظمیبی و یدگیپاش هم از سمت به)جسمانی(  یکیزیف جهان ندیگومی که یبرخ یادعا
 باشد، منوال نیا بر دیبا ،کندمی تیتبع یهانیک نیقوان نیهم از که هم ینیزم یزندگاز همین رو،  و است
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 .373ها، ص داروین، خاستگاه گونه -7
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 نیا. ستین درست اند،نموده باطل را تکامل یهینظر ای تکامل قانون ترتیب نیه اب که پندارندمی نیچن و
 به یهست حاضر حال در که میریبگ فرض ما اگر یحتزیرا  ؛است افتاده پا شیپ و ساده حقیقتاً اشکال
 معنا نه آب( دارد قرار خود یجوان یمرحله درجهان  کهاین وجود با) کندمی حرکت دنیپاشهماز سمت

 و بوده ساده یهست شروع که شده ثابت یعلم لحاظ به بلکه بوده،گون گونا و دهیچیپ آن آغاز که ستین
صحّت  به یخلل مطلب نیااز همین رو،  .است گشته دهیچیپ جیتدر به سپس شده، داریپد بزرگ انفجار از

و  یدگیپاشازهم به انیپا در ینیزم اتیح شود فرض اگر یحتچرا که  ؛آوردنمی وارد تکامل یهینظر
 که ستین نیا یمعنا به ـ است یدگیپاش هم از سمت به آن حرکت فرجام که رایز ـ رسدبنظمی بی

 آمده دیپد سلول کی از مثالً  ،بوده ساده اریبس ابتدا در است ممکن .است بوده گوناگون و دهیچیپ آغازش
 و کثرت نیا سپس. باشدبه دست آمده  گوناگون یهایزندگ و یدگیچیپ ،فراوانی سپس یولباشد 

 کی از اتشیح ،ابتدا در: است گونه نیهم زین انسان در. کند حرکتنابودی  وانقراض  سمت به یدگیچیپ
 شود،می بزرگ کند،می رشد شود،می دهیچیپ ،یافته ریتکث سپس ،شودمی شروع مادر رحم در ساده سلول
 فصل در. ردیممی سرانجام و شودمی فینح رفته، انحالل به رو آن از پس و رسدمی یجوان یمرحله به
 .منمودی انیب شتریب لیتفص به را موضوع نیا اول

 هانداما از دست دادن و نرفت لیتحل ای گشتپس
 قابل یحدود تا آن آثار حاالت یبرخ در که هااندام از دست دادن و تحلیل رفتن ای گشتپس
 تکامل فرآیندی نتیجه وضعیت نیا که چرا ؛رودمی شمار به تکامل بر یگرید لیدل ،است مشاهده

 شدن لیتبد ای عضو یدهیفا رفتن نیب از لیدل به آن، در یدگرگون بروز ای عضو رفتن نیب از و باشدمی
 :کنیمجا ذکر میرا در این گشتپس از مثال چند. دهدروی می گرید یادهیفا به آن

 زین پرندگان یبرخ در. دارد وجود یارفته لیتحل یپاها مارها یبرخ در: رفته لیتحل یهااندام
 یبرخ در ژهیو به موضوع نیا. شوداستفاده نمی پروازاز آنها برای  رایز ؛ندهست نینچنیا که ییهابال

 دهید - دارند تبحر آب ادیز اًنسبت اعماق به رفتن فرو و آب در زدن رجهیش در که - خواریماه مرغان
 . آورد دست به هایماه از را شیغذا ترراحت بتواند وانیح قیطر نیا از تا شود؛می

 درون غارها. کورِ مانند چشم در ماهیان : شده کور ایمتروک  اندام
 نظر دورم اندام کسوی از که است آن هارفتنلیتحل نیا لیدلتر تشریح نمودم، طور که پیشهمان

کور ان یماه چشم مثالً  .دارد همراه به نهیهز ،وانیح یبرا گرید یسو از و ستین وانیح یاستفاده مورد
باز  ینهیهز که یحال در کند،می یزندگ یکیتار در یماه که چرا ؛است دهیفاکم ای و دهیفایب درون غارها

 کار به و باشد باز چشم که یهنگام .انرژی نیاز دارد نگه داشتن چشم بینا باال است زیرا به طور مستمر به
دارد  ازین یشتریب یغذا به جاندارنتیجه  در و کندمی مصرف یانرژ بدن یاعضا گرید همچون د،وش برده
 چه هر بیترت نیه اب .شود روهروب یزندگ یهایدشوار با شیپ از شیب دیبا شتر،یبتولید مثل  و بقا یبرا و
 آن از جیتدر به را خود کوشدمی یوانیح یگونه شود، کمتراست  افتهی تکامل شتریپ که یاندام یدهیفا
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 وضعیت نیا و پوست؛ با عضو پوشاندن قیطر از ای و ،باشد آن از فروکاستن قیطر از خواه د،ینما آسوده
 مناسب یکیژنت جهش از که یواناتیح. باشد فراهم آن مناسبهای جهش که ردیپذمی صورت یهنگام
 بهتر جهینت در و شد خواهد ترمصرفکم آنها جسم و گردندمی آسوده ،عضو نیا از شوند، مندبهره
 آن ،طیمح غذا، شدن ابیکم هنگام به. کنند بسنده کمتر یغذا به دنتوانمی رایز بمانند؛ یباق توانندمی
 و رییتغ ،یوانیح یگونه در بیترت نیا به. ندیگزمیبر ،باشند تواناتر بقا ایبر که را یجانداران از دسته
 تکامل در که طور همان؛ ردیپذمی صورت آرام آرام و جیتدر بهاین تغییر  البته که دهدمی رخ تحول
 .استبوده  گونه نیهم همواره

 هاآن درحیاتی متفاوت  یهاستمیس وجود و افتاده جدا یهاستمیاکوس
شود می دهید جهان مناطق گرید از افتاده جدا یهارهیجز یبرخ در که طور همانحیات  که یهنگام

 یهایزندگ با معموالً که دیآمی دیپد مختلف یهایزندگ از ییهاگونه ،ابدیمی تکامل مستقل صورت به
 داللت تکاملبر  یروشنبه  زین و یعیطب انتخاب تیاهم برنکته  نیا. است متفاوت مناطق گرید در یجار
 در فقط کهـ  7فوسا جانور مانند ـ ماداگاسکار یبوم واناتیح و ایاسترال دارانسهیک در تیوضع نیا. دارد
 . شودمی دهید ،گرید یهاجا در نه و شوندمی افتی مناطق نیا

 انواع ،افتاده جدا یهامکان در ستیبانمی نبود، یعیطب انتخاب و تکامل یجهینت ینیزم اتیح اگر
 نیا ایبر معقول و یمنطق لیدل تنها. شودمی افتیها مکان نیهم در فقط که ندکردزندگی می یواناتیح
 نیهم به و افتهی تکامل نیزم نقاط گرید از مستقل یاگونه به یزندگ مناطق، نیا در که است آن دهیپد
یک ناحیه  در این مناطق جانداران که آنجا از مسیر خاص خودش را پیموده است وجا آندر  اتیح لیدل

 به ،گفته ترک را اماکن نیا اندستهتواننمی هستند، روهروب هاانوسیاق مثل یعیطب موانع با و شده محاصره
 .بروند نیزم گرید یجاها

 جانداران یبرخ درناهمسان  صفات وجود
گذاری او در آنها و تخم گرید پرندگان یانهیآش در )فاخته( 3کوکودرد سر درست کردن  مانندمواردی 

از دالیل وجود تکامل  ی میزباندر راستای فریب دادن پرنده کوکوهای و عوض کردن شکل تخم
ابزاری برای زنده ماندن در اختیارش  کوکوی جوجهبه همین ترتیب پیشرفت و دگرگونی . زیستی است

 هرا کچ ؛ساندرمی یاری یزندگ یامهاد رد را او که دارد پشتش در ایحفره کوکو یجوجهقرار داده است؛ 
 و شده مندبهره غذا از خودش تنها تا ؛ندازدیب رونیب النه از را هاتخم و هاجوجه گرید تواندمی آن با

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ( حیوان گوشتخوار ماداگاسکار است. )مترجم(Fossaفوسا ) -7

های این پرنده است. بسـیاری ( است. فاخته یا کوکوی معمولی یکی از گونهCuculidaeی کوکوسانان )کوکو از راسته - 3
 شود. )مترجم(گذاری انگلی نامیده میگذارند؛ کاری که جوجهدیگر پرندگان میی های کوکو تخم خود را در آشیانهاز گونه
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 در که موضوع نیا به توجه با ژهیو به آورد؛ عمل به یبانیپشت و مراقبت او از بتواند النه صاحب یپرنده
 در هاجوجه و هاتخم گرید اگر .است خود زبانیم نیوالد از بزرگتر اریبس کوکو یجوجه موارد یبرخ
 ییغذا باشد، داشته وجود او یبرا یبیرق النه در اگر رایز ؛ماندنمی زنده کوکو یجوجه بمانند، یباق انهیآش
. کندنمی تیکفا تنومند یجوجه نیا رشد و ماندن زنده یبرا آورندمی فراهم زنقشیر زبانیم نیوالد که

های ی مزاحم تخمپرنده که است نیاهایش را تکامل بخشیده است ی مزاحم تخممنظور از اینکه پرنده
 خالف بر ی میزبان داشته باشد.آورد که بیشترین شباهت را به تخم پرندهدرمیخود را به صورتی 

های توانند ژننمیدر نتیجه و  ردیپذنمی را هاآن زبانیم یپرنده و است فاوتمت شانیهاتخم که یپرندگان
 ترتیب نیه اب و موفق هستند بعد نسل به خود یهاژن انتقال در هاکوکو خود را به نسل بعد منتقل کنند،

 ذهندر  تا دادم شرحجا این را موضوع نیا. ابدیمی ادامه پرندگاندر  یگذارتخم دگرگونی و تغییر شکل
 حفرهدهد یا خود جوجه خود پرنده تخمش را تغییر شکل میایجاد نشود که انگارانه سادهاین فکر  خواننده

شناسی تکاملی بدیهی که برای دانشجویان و محققان زیست یین نکاتچنکند. را در پشتش ایجاد می
 متخصص گردد.غیرسبب سردرگمی افراد تواند میاست، 

 نژاداصالح و کردنیاهل
. ردیپذمی صورت انسان توسط که یمصنوع تکامل فرآیند از است عبارتنژاد اصالح و کردنیاهل
 و ندیگزمیبر است یخاص یهاتیقابل و هایژگیو یدارا که را واناتیح یبرخای از مجموعه انسان

 هستند برتر یژگیو آن یدارا که توانایح نیا ریتکث قیطر از را آنها ،نموده انتخاب را برتر یهایژگیو
انجام  ،باشندمی نامطلوب و ندیناخوشا یهایژگیو یدارا کهرا  یواناتیح ازدیاد نسلاو اما  نماید؛پایدار می

 که یصفات از و شده مندبهره دامدار پسند مورد یهایژگیو از هادامترتیب با گذر زمان،  نیا به. دهدنمی
به . است روشن و واضح - مثال عنوان به - دامدار فرد یبرا موضوع نیا. دنگردمی فارغ پسندد،نمی او

 یدارا که ییهامرغ انواع شیدایپ به نزما بستر دراین روش که  تصور نمود توانمیاین ترتیب 
 و هستند؛ متفاوت خشونتمقدار  یحت و شکل اندازه، در که ییهاسگ انواع ای، هستند دلخواه یهایژگیو
 .سایر موارد منجر شود و کبوترها انواع زین

 است یدیمف یهاجهشروی دادن  به منوط وانات،یح پرورش در مطلوب یهایژگیو تِیتثب فرآیند
 شرفتیپ دنبال به و اکنون البته. دینمامی ها برترگونه گرید از را دام یهاگونه یبرخ دامدار، دید از که
 کی در را آنها سپس و سازیشبیه ازین اساس بر و شگاهیآزما در را دیمف یهاجهش توانمی ک،یژنت علم
 . نمود ریتکث و سازیادهیپ دام یگله
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 یکیژنت لیدال

 : جمله از .دارد دوجوبرای تکامل بسیاری دالیل ژنتیکی 

 انساندر  دو شماره کروموزوم( همجوشی )ادغام
. لیگور و اورانگوتان شامپانزه، در هم از جدا یهاکروموزوم از یک جفت ادغام از است عبارت که
 جفت 33 هاوارهانسان یخانواده یاعضا یباق که یحال در است کروموزوم جفت 39 یدارا انسان

 .دارند کروموزوم

The data we present here demonstrate that a telomere-to-telomere fusion 

of ancestral chromosomes occurred, leaving a patho-gnomonic relic at band 
2q13.  

This fusion accounts for the reduction of 24 pairs of chromosomes in the 

great apes (chimpanzee, orangutan and gorilla) to 23 in modern human and 

must, therefore, have been a relatively recent event. Comparative cytogenetic 

studies in mammalian species indicate that Robertsonian changes have 

played a major role in karyotypeevolution (23,24). This study demonstrates 

that telomere-telomere fusion,rather than translocation after chromosome 

breakage, is responsible for the evolution of human chromosome 2 from 

ancestral ape chromosomes. 

 دو نیب گرفتهصورت یهمجوش که دهدمی نشان میینمامی هئارا نجایا در که ییهاداده
 عصب در یمیقد و ثابت یاثر اکان،ین یهاکروموزوم درها هستند( )که اطراف کروموزوم 7تلومر

2q13 است گذاشته یبرجا . 
 39 به ل،یگور و اورانگوتان شامپانزه، یهاکروموزوم جفت 33 شد باعث یهمجوش نیا
 بهباید  دادیرو نیا که است روشنبنابراین، . ابدی کاهش یامروز انسان در کروموزوم جفت
 .باشد داده رخ یتازگ

 راتییتغ که است آن از یحاک ،پستانداران یهاگونه در یقیتطب 3کیتوژنتیس مطالعات
 که دهدمی نشان پژوهش نیا. اندکرده فایا یاعمده نقش 3پیوتیکار تکامل در 9یروبرتسون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
تیـدهای تکرارپـذیر شود کـه از ترتیـب نوکلئوطالق میهای خطی اهای انتهای کروموزوم( به ناحیهTelomereتلومر ) -7

 )مترجم( شود.و مانع چسبندگی کروموزوم میاست تشکیل شده 

 )مترجم( .ستا هاکروموزوم ساختمان یمطالعه علم( Cytogenetics) کیتوژنتیس -3

گـردد( و انواع جابجایی کروموزومی شامل: جابجایی یک طرفه )که قسمتی از کروموزوم به کروموزوم دیگـر منتقـل می -9
      شـوند کـه بـه آن جابجـایی روبـرت سـونی   جابجایی دو  طرفه )که طی آن قسمت هایی از دو کرومزوم بـا هـم مبادلـه می

  باشد. )مترجم(گویند( میمی

 معمـوالً. شـودمـی گفتـه پیـوتیکار انـدشده منظم شاناندازه و شکل تعداد، اساسِ بر که هاکروموزوم از یامجموعه به -3
 اگـر. و پس از آن کرومـوزوم شـماره دو بزرگتـر اسـت ،یک یهشمار کروموزومِ عنوانِ به را سمیارگان کروموزومِ نیتربزرگ
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 تکامل یاصل لیدل (یکروموزوم شکست از پس یموضع رییتغ یجا به) تلومر دو نیب یهمجوش
 7.باشدمی مونیم اکانین یهاکروموزوم از ی دوشماره کروموزوم

 .است گرفته صورت کایآمردر  وایآ دانشگاه از 3جدویا اکوبی دکتر توسط پژوهش نیا
 کروموزم ادغام موضوع است، شده هیته 9لریم تنِکِ  دکتر توسط کهزیر  یحیتوض یویدیو همچنین

 :دهدمی حیتوض را انسان در دو یشماره
 ی دو، کنت میلر. قابل دسترس در نشانی:، کروموزوم شمارهحادلوهم االیی کتاب ویدیو یشبکه

http://www.youtube.com/watch?v=wySVojm2x3Q 

 

 

                                                                                                                                 
 هـاکرومـوزوم نیا که میشویم متوجه ،میکن یبنددسته شانیظاهر یهانداز و شکل حسبِ بر را کروموزوم 36 نیا میبخواه
 بـه نیتـربزرگ از) اندازه بِیترت به را هاکروموزوم نیا چنانچه حال. هستند گریکدی به هیشب اندازه و شکل نظر از تا دو تا دو

هنگـامی کـه در سـیر تکـاملی یـک جانـدار  .میابیـیم دسـت «پیـوتیکار» نامِ به یشکل به میکن منظم( نیترکوچک سمت
 )مترجم( نامند.می« تکامل کاریوتیپ»های آن جاندار تغییر یابد، آن را کاریوتیپ کروموزوم

 ، قابل دسترس در نشانی:اجدادی تلومر -: همجوشی تلومر3کروموزوم انسان، ایجدو، منشأ  -7
http://www.pnas.org/cgi/reprint/88/20/9051.pdf 

ی پزشـکی داخلـی بـالینی و (، روماتولوژیسـت و اسـتادیار رشـتهDr. Jacob Geoge Ijdoاکوب جرج ایجـدو )یدکتر  -3
 از دانشگاه آمستردام در هلند دکتری( در دانشگاه آیوا در آمریکا، Immunologyشناسی )ایمنی

 یشناسـسـتیز متخصـص ،ییکـایآمر شـناسستیز( 7338 هیژوئ 73 یزاده)( Kenneth R. Miller) لریم تنِکِ دکتر -9
 .دارد برعهده را براون دانشگاه یشناسستیز یاستاد سمت حاضر حال در یو. است یمولکول و یسلول
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 .دهدمی نشان را انسان دو یشماره کروموزم یجوشهم که یریتصو: ۳ شکل

 (روسیرتروو) پسگرد یهاروسیو در هارهیسرت گرید و انسان بودن مشترک
All but two (CERV 1/PTERV 1 and CERV 2) of the 42 families of 

chimpanzee endogenous retroviruses were found to have orthologs in 

humans. 

 از عبارتند که)جز دو مورد به  ،شامپانزه یداخل پسگرد یهاروسیو یخانواده 33 تمام
CERV 1/PTERV1 و CERV 2)7 شده افتی زین انسان در 3به صورت همساخت اورتولوگ 

  .است

 .9دونالد مک جان پروفسور از یپژوهش

 نوار کی که میکنمی فرض باشد، تکامل بر یلیدل تواندمی چطور نکهیا و موضوع نیا حیتوض یبرا
 در ،است شده ضبط هاوارهانسان یهیبق و انسان یگونه یزندگ یدادهایرو آن در که( ییویدیو ای یصوت)
های را که آثار آسیبیکسانی  هاینشانه یجملگ نهایا که میابیدرمی نوار نیا یمطالعه با. میدار اریاخت

 چیه آثار نیا بودن یکی ایبر. باشندمی ، داراها سال قبل بر آنان وارد شده استاز میلیون وخاصی است 
 در هرا کچ داشته باشند؛ یمشترکنیای  ،یامروز یهاگونه یهمه نکهیا جز کرد هئارا تواننمی یریتفس
ها این آسیبکِیفیّت و کمیّت  که است ناممکن باًیتقر ،احتماالت یهمحاسببراساس  صورت نیا ریغ

  .شده باشدایجاد مکان یک زمان و یک ار در یکسان باشد تا همان آث
 :تر شدنروشن جهت یمثال

 که هست ما اریاخت در یسوابق همچنین. میدار «ب» و «الف»های نام به نفر دو ما که میکنمی فرض
 مشاهده رازیر  موارد هاخیتار نیابررسی  با. است شده ثبت دو نیا از کی هر اجداد خیتار آنها در

 :میاکرده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 نشانی: های پسگرد داخلی شامپانزه، قابل دسترس درهای ویروسی ژنمک دونالد، شناسایی، توصیف و مقایسه -7

http://genomebiology.com/2006/7/6/R51 

(: اندام هایی هستند که ریشه اجدادی مشترکی دارند و ساختار و محل قرارگیری آنها Homologساختارهای هومولوگ ) -3
ی رود و دست انسان که بـراآنها مشابه هم است اما عملکردهای متفاوتی دارند مانند باله نهنگ که برای شنا کردن بکار می

 .و بال خفاش که برای پرواز کردن کاربرد دارد شودمیگرفتن اجسام از آن استفاده 
ها اگـر از هایی که از نظر توالی )ترتیب نوکلئوتیدها( مشابه بوده و عملکرد مرتبط با هم دارند. این ژنهای هومولوگ: ژنژن

ها( و اگـر در های هومولوگ بین گونـهورتولوگ )ژنیک ژن اجدادی در طول تکامل و در طی گونه زایی بوجود آمده باشند ا
های آلفا و بتا گلوبین( گفته یک گونه در طی مضاعف شدن )معموال در یک کروموزوم( بوجود آمده باشند پارالوگ )مانند ژن

 شوند. )مترجم(می

  ی ژنتیک دانشگاه کالیفرنیا:( دکترJohn McDonald) دکتر جان مک دونالد -9
http://www.biology.gatec.edu/people/publications/john-mcdonald 
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 فالن در متریسانت کی طول به یجراحت خ،یتار فالن در - یو صدم جد مثالً - «الف» اجداد از یکی
 .است آمده دیپد راستشبازوی  از قسمت
 در متریسانت کی طول به یجراحت خ،یتار همان در - یو صدم جد مثالً باز - «ب» اجداد از یکی
 .است آمده دیپد راستشبازوی  از قسمت همان
 او و شده وارد چپش چشم به یاضربه خیتار فالن در - یو هفتادم جد مثالً - «الف» اجداد از یکی
 .است گشته نایناب

 او و شده وارد چپش چشم به یاضربه خیتار همان در - یو هفتادم جد مثالً  باز - «ب» اجداد از یکی
 .است گشته نایناب هم

 شده تکرار دو نیا اجداد نیب بار هاده همسان، کامالً  و مشترک یدادهایرو نیاو به همین ترتیب، 
 .است

 اشخاص از گروه کی واقع در اجداد نیا که گفت خواهد ،کند مطالعه را خیتار نیا که کس هر اکنون،
 .باشندمی «ب» و «الف» نیب یمشترک اکانین آنها و هستند،
 نیا یهمه ندارم قصد نجایادر  من و استبر تکامل، بسیار  کیژنت علمدالیل  که است آن قتیحق
 دکتر. دهممی خاتمه کیژنت متخصصان از یکی سخنان اب را مبحث رو نیا از. کنم یبررس رادالیل 
 از یگروه انسان، یکیژنت نقشه یمطالعه هنگام به یو خود که یشواهد یبرخ مورد در 7نزیلاک سیفرانس

 :کندمی اشارهاست،  آورده دست به موجودات گرید و پستانداران

When I contracted malaria in West Africa in 1989, that was despite 

having taken the recommended prophylaxis (chloroquine). Randomly 

occurring natural variations in the genome of the malarial parasite, subjected 

to selection over many years of heavy use of chloroquine in that part of the 

world, had ultimately resulted in a pathogen that was resisted to the drug, and 
therefore spread rapidly. Similarly, rapid evolutionary changes in the HIV 

virus that causes AIDS have provided a major challenge for vaccine 

development, and are the major cause of ultimate relapse in those treated 

with drugs against AIDS. Even more in the public eye, the fears of a 

pandemic influenza outbreak from the H5N1 strain of avian flu are based 

upon the high likelihood that the current strain, devastating as it already is to 

chickens and a few humans who have had close contact with them, will 

evolve into a form that spreads easily from person to person. Truly it can be 

said that not only biology but medicine would be impossible to understand 

without the theory of evolution. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 و کیـژنت متخصـصپزشـک آمریکـایی،  ،7321 لیآور 73 متولد (Francis Sellers Collins) نزیکال سیفرانس دکتر -7

 نیعـ در و کنـدمـی دییتا را تکامل یهینظر یدرست کیژنت دانشمند کی عنوان به یو ..است انسان ژنوم یپروژه سرپرست
 )مترجم(. است درآورده ریتحر یرشته به کتاب چندین خود، اعتقاد نیا از دفاع در نزیلاک. دارد اعتقاد خدا وجود به حال
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( 7نیکلروکو از استفاده) شدههیتوص یهایریشگیپ وجود با ،یغرب یقایآفر در 7383 سال در
 مصرف لیدل به ایماالر انگل ژنوم در یتصادف یعیطب راتییتغ. شدم مبتال ایماالر یماریب به
 ینوع شیدایپ به منجر در نهایت،  ،سال نیچند یط ایدن از قسمت آن در نیکلروکو ادیز اریبس

 مشابه، طور به. افتی گسترش سرعت بهبیماری  جهینت در و شد دارو به مقاوم یزایماریب انگل
 واکسن کشف یبرا چالش اصلی (دزیا یماریب عامل) HIV روسیو در عیسر یتکامل راتییتغ
 .دیآیم شمار به دزیا ضد یداروهاعدم موفقیت  یاصل علت ،طور نیهم و باشدمی آن

 یآنفلوآنزا) H5N1 ویروس از یناش یآنفلوآنزا وعشی از ینگران ،مردم عموم نیب در یحت
 که ییهاانسان از یکم تعدادنیز  و پرندگان دراین بیماری که در مورد  .وجود دارد 3(یمرغ

نگرانی از این است که این ویروس به شکلی مشاهده شده است،  اند،داشته آنها با کینزد تماس
 گفت توانمی قتیحق در. شود منتقل گرید شخص به شخص کی از یآسان به کهتکامل یابد 

خواهد  رممکنیغ ،تکامل یهینظر بدون زین یپزشک فهم بلکه یشناسزیست درک تنها نه که
 ...بود

The study of genomes leads inexorably to the conclusion that we humans 

share a common ancestor with other living things. 

 ریسا با یمشترک اجدادها انسان ما که دیآمی دست به یقطع یجهینت نیا هاژنوم یبررس از
 .میدار زنده موجودات

This evidence alone does not, of course, prove a common ancestor; from 
a creationist perspective, such similarities could simply demonstrate that God 

used successful design principles over and over again. As we shall see, 

however, and as was foreshadowed above by the discussion of "silent" 

mutations in protein-coding regions, the detailed study of genomes has 

rendered that interpretation virtually untenable-not only about all other living 

things, but also about ourselves. 

این نتیجه به تنهایی وجود یک نیای مشترک را  ،)متدیّنین( انگرایخلقت دگاهید ازالبته 
 بارها و بارها از  خداوند که دهدمی نشانها به سادگی این شباهتکند. از دید آنان ثابت نمی
با توجه به  و دید میخواه که طور همان حال، هر به استفاده نموده است. یموفق یطراح اصول

 ،هاژنوم ی دقیق، مطالعهنیپروتئ یرمزگشا ینواح در 9خاموش یهاجهشبحث قبلی در مورد 
، بیانگر این است که این هاانسانحتی در مورد خود ما  بلکه زنده، موجودات ریسابرای  تنها نه

 . باشدمی یک تفسیر تخیلی غیرقابل دفاع دیدگاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Chloroquine 

بـوده و بـرای نخسـتین بـار در پرنـدگان  Orthomyxooviridaeکه منشا آن ویروسی از خانواده آنفوالنزای پرندگان  -3
 )مترجم( است.مشاهده شده 

9- Silent Mutations 
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As a first example, let us look at a comparison of the human and mouse 

genomes, both of which have been determined at high accuracy. The overall 

size of the two genomes is roughly the same, and the inventory of protein-
coding genes is remarkably similar. But other unmistakable signs of a 

common ancestor quickly appear when one looks at the details. 

 به دو هر که میاندازمی موش و انسان یهاژنوم یسهیمقا به ینگاه مثال، نیاول عنوان به
 فهرست و است مشابه باًیتقر ژنوم دو هر یکل یاندازه. اندشده مشخص قیدق کامالً صورت
 یقطع یهانشانه ریسا ات،یجزئ به ینگاه با اما دارد، یریچشمگ تشابه آنها یرمزگشا یهاژن

 ...گردندمی ظاهر به سرعت مشترک اجداد

Unless one is willing to take the position that God has placed these 

decapitated AREs in these precise positions to confuse and mislead us, the 

conclusion of a common ancestor for humans and mice is virtually 

inescapable. This kind of recent genome data thus presents an overwhelming 

challenge to those who hold to the idea that all species were created ex 

nihilo. 

 در راعناصر تکراری قدیمی  نیا وندخدا که کند اتخاذ را موضع نیا بخواهد انسانکه آن مگر
 نیا رفتنیپذ بنابراین است؛ داده قرار ما کردن گمراه و ساختن جیگ جهت نیمع یهامحل نیا
 گونه نیا کشفبنابراین . است ریزناپذیگر ،ندهست یمشترک اجداد یدارا موش و انسان که جهینت

 شیدایپ»به  معتقدان برابر درکه  است یمیعظ چالشگر نبیا ژنوم، مورد در دیجد اطالعات
 . ، قرار گرفته است«عدم از ی مختلفهاگونهی ی همهواسطهبی

When one compares chimp and human, occasional genes appear that are 

clearly functional in one species but not in the other, because they have 

acquired one or more deleterious mutations. 

 یواضح طور به گونه کی درها ژن یبرخ رسدمی نظر به انسان و شامپانزه یسهیمقا در
 ای کی دچارها این ژن رایز ؛ستین طور نیا گرید یگونهدر  که یحال در هستند، عملکرد یدارا
 . اندشده انباریز جهش چند

The human gene known as caspase-12, for instance, has sustained several 

knockout blows, though it is found in the identical relative location in the 

chimp. The chimp caspase-12 gene works just fine, as does the similar gene 

in nearly all mammals, including mice. If humans arose as a consequence of 

a supernatural act of special creation, why would God have gone to the 

trouble of inserting such a nonfunctional gene in this precise location? 

 متحمل را مخرب یفن یضربه نیچند 73-کاسپاس نام به انسان در یژن ه عنوان مثالب
 در شامپانزه 73-. ژن کاسپاسدارد وجود یمتناظر محل در زین شامپانزه در ژن نیا. است شده

 یدرست به ،موش ، از جملهدیگر پستانداران  -تقریبا همه ی - یهمه در  ژن مشابه همانند
 چرا است، شده ظاهر عهیماوراءالطب خاص نشیآفر عمل یجهینت در انسان اگر. کندمی عمل
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 گشته متحمل مشخص مکان نیا در را یعملکرد فاقد ژن نیچن کردن وارد زحمت خداوند
 7!است؟

 هئارا تکامل یهینظر اثبات یبرا کیژنت علم که را یلیدال ژنتیک، دانشمند الینز،ک سیفرانس سپس
 :داردمی انیب نیچن و کرده فهرست ،است نموده

At this point, godless materialists might be cheering. If humans evolved 

strictly by mutation and natural selection, who needs God to explain us? To 

this, I reply: I do 

 و هاجهش اثر بر قتاًیحق انسانکه  شوندسرمست  است ممکن مُلحد گرایانیماد نجا،یا در
 در من دارد؟ ازین خداوند به یکسچه ، آن حیتوض یبراپس  است، افتهی تکامل یعیطب انتخاب
 !دارم ازین من: میگومی پرسش نیا به پاسخ

The comparison of chimp and human sequences, interesting as it is, does 

not tell us what it means to be human. In my view, DNA sequence alone, 

even if accompanied by a vast trove of data on biological function, will never 

explain certain special human attributes; such as the knowledge of the Moral 

Law and the universal search for God. Freeing God from the burden of 

special acts of creation does not remove Him as the source of the things that 

make humanity special, and of the universe itself. It merely shows us 

something of how He operates. 

 که دیگونمی ما به است، جالب که حال نیع در شامپانزه و انسانترتیب ژنتیکی  یسهیمقا
 با اگر یحت ،ییتنها به DNA یتوالترتیب و  من، دگاهید از. باشدمی معنا چه به بودن انسان
 صفات هرگز گردد، همراه یشناختستیز عملکرد مورد در اطالعات از یعیوس یهانهیگنج
 نخواهد حیتوض را خداوند وجود یبرا یهمگان یمطالبه و یاخالق قانون همانند یانسان یژهیو
زهایی که انسان را که او مبدا چیشود آفرینش سبب نمیمسؤولیت  از خداوند ساختن مبرا. داد

 3.کنند نباشد، بسادگی این نشان دهنده بخشی از تدبیر اوستموجود ویژه می

 خالصه

 گرید یسو از. است ادیز اریبس گذارد،می هصحّ  آن بر و کندمی تأیید را تکامل یهینظر که یلیدال
 و حنجره عصب اشکال مانند ند؛فراوان زین سازمی متزلزل را یدفع نشیآفر یدهیا که ینیادیبن اشکاالت

 .شودمی افتی یقیتطب شناسیکالبد در که یمشابه اشکاالت گرید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .2فرانسیس کالینز، زبان خدا، گلچینی از فصل  -7

 .2فرانسیس کالینز، زبان خدا، گلچینی از فصل  -3
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 رو یمتوال یزمان فواصل در نباتات و واناتیح کهکرده است  ثابت یقطع طور به یخیتار یشناسنیزم
 وتیوکاری یهاسلول یطوالن یزمان گذشت با سپس آمد، وجود به یباکتر ابتدا در. اندنهاده تکامل به

 و نهاد، وجود یعرصه به پا یچندسلول موجودات آن دنبال به و شد داریپدی حقیقی( )سلول دارای هسته
 . گذاشت تکامل به رو آرام آرام اتیح ترتیب نیه اب

 و طیمح انسان، نشیآفر خدا هدف و گرفته، صورت باره کی و یدفع صورت به نشیآفر اگر
شناسی به یسه با تاریخ زمیناو اگر انسان در زمانی بسیار نزدیک در مق ،باشد بوده او رامونیپ موجودات

 د،یجد یدسته هر که یاگونه به دهیآفر بیترت و نظم با را هیاول یهادسته خدا چراوجود آمده باشد، 
 را آنها خدا لیدل نیا به مثالً ایآ !؟باشدمی آن از ترافتهیتطابق و ترافتهیتکامل یول یقبل یدسته مشابه
 فرآیند او که یهنگام خواهدمی و دارد را انسان بیفر قصد چون ،دیآفر یتکامل و یزمان یهادوره یط
 نهد،می شرفتیپ و تکامل به رو جیتدر به و بوده مرتب و منظم یاگونه به نیزم یهاهیال در را نشیآفر
 هست که گونه همان را قتیحق انسان خواهدمی خدا !ستین نیچن مسلماً  !گردد؟ معتقد تکامل به ندیبمی

 .اوردیب مانیا است، آورده دیپد را آن خدا که گونه همان خلقت و خدا به یآدم خواهدمی و بشناسد،
 نیا ،میرسمی نه آب یخیتار یشناسنیزم به مراجعه با که قبول قابل و یمنطق کننده،قانعپاسخ  تنها
 .افتی ارتقا و تکامل جیتدر به سپس شد، آغاز ساده یاگونه به یزندگ: است

 واست  برخوردار یعلم ارزش از که دارند یاکنندهقانع و یمنطق جواب یدفع نشیآفر به معتقدان اگر
 ما به کند،می تأیید را آن رهیغ و موجود جانداران یرهیزنج و یقیتطب شناسیکالبد ،یکیژنت یهاپژوهش

 نیا به آنها اقدام ای و کنندمی رد را آن دارند،نمی دوست را تکامل یهینظر چون افراد نیا .ندینما هئارا
 نیا و کنندمی یبرداربهره سبحان یخدا وجود انکار یبرا هینظر نیا از ناملحداز  یبرخ که است لیدل

 آورند؛می یرو تکامل یهینظر رد و لجاجت و عناد بهبنابراین  ؛ناتوانند آنها به ییگوپاسخ از زین عده
 یدهیا ایبر یفراوان یعلم اشکاالت همچنین .شودمی هئراا آن یدرست ایبر که یلیدال رغم یعل
 کورکورانه یلجاجت و انصافییب ن،یا. وجود دارد تکامل بر ینید متون داللت وجود با ،یدفع نشیآفر
 .است
 مانده یباق چه گرید ،کنندمی رد را تکامل یهینظر لجاجت ای جهل سر از که یکنندگانمجادله یبرا
 از را آن ای که صورت نیا به کند، نقض را هینظراین  تواندمی یکس هر: است مانده یباق زیچ کی! است؟
 سر هینظراین  یهاینیبشیپ با که یمدرک و شاهد افتنی محض به ای دینما ساقط یعلم اعتبار

 را انکارکنندگانش تمام واست  ستادهیا استوار ،تکامل یهینظر. نمایدبه آن استناد  باشد، داشته یناسازگار
 با که کنند هئارا لیدل و شاهد کی فقط که خواهدمی آنها از و کندمی دعوت مبارزه و یتحد به
 نیچن که است آن تیواقع. شتریب نه لیدل کی فقط باشد؛ نداشته یهمخوان هینظراین  یهاییشگویپ

 شناسیکالبد ،یشناسستیز علم در گرفته صورت شیآزما و پژوهش هزاران و ندارد وجود یسرنخ
 یشناسنیزم علم در یمدرکاست  نتوانسته امروز تا تکامل یهینظر شیدایپ زمان از ک،یژنت و یقیتطب
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 تکامل یهینظر که ستا معنا نه آب نیا. باشد متعارض تکامل یهینظر یهاینیبشیپ با که ابدیب یخیتار
 از سرشار که سال صدیک از شیب گذشت .ندارد راه آن در یخلل و نقص چیه وبوده است  حیصح کامالً
 یهینظر کی یمبان با استثنا بدون یجملگ واست  بوده ینیع مشاهدات و پژوهش ش،یآزما هزاران
 .کندمی تیکفا هینظر آن یدرست اثبات بر اند،داشته مطابقت مشخص

 ارتقا و تکامل یهینظرشده بر مطرح  اشکاالت یبرخ

 تکامل یهینظر بر احتماالت اشکال
 حسب بر را دهیچیپ یزنده باتیترک افتنی بیترک احتمال ای امکان اگر که است آن اشکال نیا فادمُ
 وضوح به اعداد نیا که یطور به م؛یرسمی ینجوم یارقام به م،یکن استخراج و میریبگ نظر در اتیاضیر
 .باشدمی ممکنغیر یتصادف صورت به دهیچیپ یزنده باتیترک نیا شیدایپ که دهدمی نشان ما به

 به یرشته چهار از مولکول هر. میریگمی نظر در را نیهموگلوب مولکول :توضیح بیشتر یبرا یمثال
 مختلف ینهیآم دیاس نوع 31. است افتهی لیتشک نهیآم دیاس 736 از رشته هرکه  شده ساخته دهیچیپ هم
 و مطلوب یوهیش اساس بر رشته کی فقط لیتشک و بیترکهای حالت احتمال بنابراین. دارد وجود زین

 نیا است. 73631 یا  736 توان به 31 با برابر - دیباش باخبر درست ینقشه از هکنیا بدون - نظر مورد
 جهینت در. آن یجلو صفر 731 با کی باً یتقر یعنی (33/8×78371) است آور سرسام و بزرگ اریبس عدد

 یزمان به رایز است، ناممکن باشد، شده داریپد تکامل قیطر از صورت، نیا به فرآیند نیا نکهیا احتمال
 که یهست یهمه عمربلکه بیشتر از  ،است سال اردیلیم 6/3 باًیتقر که نیزم عمر فقط نه از تریطوالن
 سال اردیلیم کی ،تکاملبرای  ازین مورد زمان میکن فرض اگر .دارد ازین است سال اردیلیم 1/79 باًیتقر

 یعنی نیا و ؛آن یجلو صفر 787 باًیتقر و 7 بابرابر خواهد بود  یعدد سال هر دررویدادها  تعداد باشد،
یک  یط هیثان هر در حالت احتمال صفر 713 آن از پس و 7 یعنی ؛هیثان هر دررویداد  713/9×71371
 لیتشک درستِ حل راه تواندمی که است ییهافرآیند تعداد آوردن دست به یبرا همه نهایا. سال اردیلیم

 در آن قتحقّ وباشد نمی ریپذامکان یزیچ نیچن مسلماً. باشد نیهموگلوب در رشته کی فقطشدن 
 !ستین پذیرامکان ما یزندگ یهادوره

آنچه  بلکه ندارد، وجود یزیچ نیچن عتیطب در. کندمی صحبتبا یک گام  تکامل از گذشتآنچه 
 و بردمی بهره خود نِیشیپ یمرحله از مرحله هر آن، در کهاست  یانباشتهای گام با تکامل ،شودمی افتی

 یاعداد بهشده،  گفتهشیپ اعداد و ارقام که ستا معنا نه آب نیا. گرددنمی شروع صفر از بار هر فرآیند
 .شد دنخواه لیتبد ،باشندمحقق شدن را دارا می امکان که معقول

. است شده ساخته نهیآم یدهایاس از دهیچیپ هم به یرشته چهار از نیهموگلوب مولکول هر
 در. است نهیآم دیاس 736 شامل رشته نیا. میباش داشته رشته چهار نیا از یکی به ینگاه دییایب
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 قرار یبرا ممکن یهابیترک تعداد. دارد وجود مختلف ینهیآم دیاس نوع 31 معموالً  جانداران
 درک که است ادیز اریبس اریبس دارد، حلقه 736 کهای رشته در نهیآم دیاس نوع 31 نیا گرفتن
 کار ممکن حاالت تعداد یمحاسبه. نامدمی «نیهموگلوب عدد» را آن موفیآس. ستین یشدن آن

 ،ایحلقه 736ی زنجیره نیا یحلقه نیاول. باشدمی رممکنیغ آن تصور یول ،ستین یمشکل
 31×31 یادوحلقه یرشته ممکن یهاحالت تعداد. باشد دیاس نوع ستیب آن از کی هرتواند می
 تعداد. باشدمی 8111 ای 31×31×31 یاحلقهسه یرشته یبرا ممکن حاالت تعداد و 311 ای

 عدد نیا. است (736 توان به 31) 73631 با است برابر یاحلقه 736 یرشته یبرا ممکن حاالت
 صفر 3 با کی اردیلیم .صفر تا شش با است کی ون،یلیم کی: است آور سرسام و بزرگ اریبس

و این  ؛است صفر 731 با کی باًیتقر( نیهموگلوب عدد) میهست دنبالش به ما که یعدد. است
باشد، شدن هموگلوبین بر اساس شانس و احتمال میساختههایی که مخالف تعداد حالت یعنی

 از یکوچک اریبس جزء نیهموگلوب مولکول که است یحال در نیا. باشدبرابر با چنین عددی می
 وجه چیه به ساده گریغربال که استواضح . دهدمی لیتشک را جاندار کی یهایدگیچیپ

 یول ؛است یضرورای مؤلفه گریغربال. باشد جانداریک  در نظم همه آن یگوجواب تواندنمی
 دیبا نکته، نیا حیتوض یبرا. استی دیگری مورد نیاز مؤلفه. ستین داستان یهمهبه هیچ وجه 

 تاکنون که یاساده یهاغربال. شوم لئقا زیتما «یانباشت» انتخاب و «یامرحلهتک» انتخاب نیب
اما  ؛هستند «یامرحلهتک» انتخاب از ییهانمونه همه م،یراند سخن آنها از فصل نیا در

 7.باشندمی «یانباشت» انتخاب حاصل جانداران

 :زندمی یمثال شده گفته شکالاِ یناراست دادن نشان یبرا نزیداوک
 است؟ شتر هیشب که ینیبمی را ابر آن: هملت
 .است شتر مثل کامالً بله،: وسیپولون
 .است راسو هیشب نظرم به: هملت
 .است راسو مثل. موافقم تو با: وسیپولون
 است؟ نهنگ شکل ای: هملت
 .است نهنگ هیشب یلیخ: وسیپولون

 یکاف فرصت یمونیم به اگر که کرد مطرح را موضوع نیا یکس چه بار نیاول دانمینم
 ریشکسپ آثار کل است ممکن بزند، ضربه ریتحر نیماش یهادکمه به یتصادف طور به که میبده
 را نمامونیم کار دیده اجازه. است یکاف فرصت همان یاصل موضوع یول بله،. آورد وجود به را
 یجمله فقط ر،یشکسپ آثار کل دیتول یجا به که میکن فرض و میکن محدود یکم

 شیبرا را کار. سدیبنو را( است راسو هیشب کنممی فکر) Me thinks it is like a weasel کوتاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .12ساز نابینا، ص یچارد داوکینز، ساعتر -7
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 نوشتن. میکنمی ترراحت دارد فاصله دیکل کی و حرف 36 فقط که یریتحر نیماش یهیته با
 کشد؟می طول چقدرکوتاه  یجمله نیا

 38 بار هر در مونیم نیا میکنمی فرض بنابراین. است رفته کار به حرف 38 جمله نیا در
 سد،یبنو درست را جمله آن که وقت هر و کندمی وارد ریتحر نیماشهای دکمه به ضربه
 ندارم یمونیم من. کند تکرار را حرف 38 نیا بر کار میگذارمی وقت، آن تا. است تمام شیآزما
 یلیخ و گذاردمی شینما به را یتصادف یهاانتخاب یخوب به امماههازدهی دختر خوشبختانه یول
 :کرد پیتا انهیرادر  او را نهایا. کند یباز را سینونیماش مونیم نقش دارد دوست هم

UMMK JK CDZZ F ZD DSDSKSM 

S SSFMCV PU I DDRGLKDXRRDO 

RDTE QDWFDVIOY UDSKZWDCCYYT 

H CHVY NMGNBAYTDFCCVD D 

RCDFYYYRM N DFSKD LD K WDWK 

JJKAUIZMZI UXDKIDISFUMDKUDXI 

 یبرنامه شدم مجبور من گرفت،می را وقتش که داشت یگریدمهم  یکارها دخترم چون
 :کند تایپ به طور تصادفی کوچک یبچه کی مثل ای مونیم مثل تا بدهمام انهیرا به را کار نیا

WDLDMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P 

Y YVMQKZPGJXWVHGLAWFVCHQYOPY 

MWR SWTNUXMLCDLEUBXTQHNZVJQF 

 تا داشت انتظار توانمی معقول طور به که یزمان یمحاسبه. دهد ادامه همین طور و... 
  یجمله مونیم ای بچه ای انهیرا

ME THINKS IT IS LIKE A WEASEL 

 . ستین مشکل کند، دیتول را
 است، (38 توان به 31) 3831یک بر روی  سد،یبنو درست را حرف 38 هر نکهیا احتمال... 

 ونیلیم ده هزار یرو بر کی شودمی حدوداً. میکن ضرب خودش در بار 38 دیبا را 31 عدد یعنی
 نیا به میهست دنبالش که را یعبارت میبگو ترراحت. ونیلیم ونیلیم ونیلیم ونیلیم ونیلیم

 .ریشکسپ آثار کل به رسد چه شود،نمی دایپ هایزود
 آن تأثیر و است چطور یانباشت انتخاب. بود یتصادف یِامرحلهتک انتخاب به راجع نجایا تا
 به اولآنچه  از شتریب یلیخ دیشا است؛ شتریب یلیخ یلیخ یانباشت انتخاب تأثیر ؟باشدمی چگونه
 راه را یاانهیرامیمون  دوباره. شودمی مشخص محاسبه با هم آن اگرچه رسد،می نظر
 یتصادف یحرف 38 یرشته کی هم بار نیا. دارد عمده تفاوت کی برنامه بار نیا یول ،میاندازمی
 :قبل مثل درست سد،ینومی را

WDLDMNLT DTJBKWIRZREZLMQCOP 

 یول ،کندمی تکرار را جمله نیا مدام. کندمی دیتول جمله نیا از را یبعد عباراترایانه،  حاال
 یهاجمله انهیرا. دارد وجود یتصادفبه صورت  - جهش ای - خطا احتمال تکرارها نیا در
د چنهر یشباهت که را آن و کندمی یبررس است، یاصل یجمله فرزند که را افتهی جهش یمعنیب
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 ،باشد داشته (ME THINKS IT IS LIKE A WEASEL) نظر مورد یجمله بهناچیز 
 :است نیا بعد نسل در برنده یجمله مورد، نیا در. ندیگزمیبر

WDLTMNLT DTJBSWIREZLMQCOP 

 یجمله یافتهی جهش فرزندان باز. شد تکرار کار اما! شودنمی دهید یریچشمگ شرفتیپ
. افتی ادامه نسل به نسل کار، نیا. شد انتخاب آنها نیب یدیجد یبرنده و آمد دست به یاصل
 : بود نیا ،شد انتخاب ریتکث یبرا که یاجمله نسل، ده از پس

MDLDMNLS ITJISWHRZREZ MECS P 

 :بود نیا نسل 31 از بعد و
MELDINLS IT ISWPRKE Z WECSEL 

 از شک نیا نسل یس از بعد. شود دایپ نظر مورد یجمله به هیشب یزیچ میدار شک نجایا تا
 :رودمی نیب

ME THINGS IT ISWLIKE B WECSEL 

 :دهدمی قرار یاصل یجمله با یحرف کی یفاصله در را ما چهلم نسل
ME THINKE IT IS LIKE I WEASEL 

 نیا با انهیرا دوم دوردر . میرسمی نظر مورد یجمله به سوم و چهل نسل در باالخره و
 :کندمی شروع حروف

Y YVMQKZPFJXWVHGLAWFVCHQXYOPY 

 (:میاآورده را یکی نسل ده هر از باز) گذردمی ریز یهانسل از و
Y YVMQKSPFTXWSHLIKEFV HQYSPY 

YETHINKSPITXISHLIKEFA WQYSEY 

ME THINKS IT ISSLIKE A WEFSEY 

ME THINKS IT ISBLIKE A WEASES 

ME THINKS IT ISJLIKE A WEASEO 

ME THINKS IT IS LIKE A WEASEP 

 . میرسمی نظر مورد عبارت به چهارم و شصت نسل در و
 :کرد شروع عبارت نیا با سوم دوردر  انهیرا

GEW RGZ RPBCTPGQ MCKH FDBGW ZCCF 

 :دیرس جمله نیا به دهیبرگز نژاد 37 نسل در و
 ME THINKS IT IS LIKE A WEASEL 

. ه استدیکش طول چقدر قاًیدق هدف، به دنیرس تا انهیرا با کار نیا انجام که ستین مهم
 انهیرا بودم، رفته رونیب ناهار یبرا من که یافاصله در را کار نیا تمام د،یبدان دیهست لیما اگر

 کند یلیخ است ممکن انهیرا مندانعالقه یبرخ نظر به. دیکش طول ساعت مین باًیتقر. داد انجام
 ،یاانهیرا یهازبان در که بود شده نوشته BASIC زبان به اشبرنامه که است نیا علت. باشد
 نوشتم، PASCAL زبان به را برنامه نیا که بعد یدفعه. است گانهبچه زدنحرف ینوع مثل
 است، ترعیسر مونیم از یکم نکهیا جز هاانهیرا کارها، نوع نیا یبرا. دیکش طول هیثان ازدهی

 انتخاب با کار نیا که است یزمان نیب تفاوت مهم. ندارد آن با یگرید یمالحظه قابل تفاوت
 انتخاب از ناچار به کار انجام یبرا سرعت همان با انه،یرا که یوقت و ردیگمی صورت یانباشت
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 ونیلیم ونیلیم ونیلیم ونیلیم ونیلیم کی حدود یزمان تفاوت نیا. کندمی استفاده یامرحلهتک
 در. است کنون تا یهست جهان عمر برابر ونیلیم ونیلیم ونیلیم از شیب زمان نیا. است سال
 کار یبرا که یاانهیرا ای مونیم تا است الزم که یزمان مقابل در مییبگو است بهتر دیشا واقع
 اغماض قابل یعدد جهان عمر کند، پیتا را نظر مورد یجمله شده، یزیر برنامه یتصادف
 زمان که یحال در. گرفت دهیناد را آنتوان می یامحاسبه نیچن در که کوچک یقدر به است،
 صورت به یانباشت انتخاب قیطر از یول به صورت تصادفی، را کار همان که یاانهیرا یبرا الزم
  .است ناهار کی صرف زمان تا هیثان ازدهی نیب یزیچ دهد،می انجام انسان یبرا فهم قابل

 گام یبراای هیپا کوچک ولو شرفتیپ هر آن در که) یانباشت انتخاب نیب تفاوت بنابراین
 ادیز اریبس( ردیگمی صورت دیجد آزمون کی بار هرکه ) یامرحلهتک انتخاب و( است یبعد
 ییجا به هرگز باشد، یامرحلهتک انتخاب اساس بر یتکامل شرفتیپ بود قرار اگر. است
 فراهم عتیطب هدفیبنیروهای  توسط یانباشت انتخاب یبرا طیشرا یبیترت به اگر اما. دیرسنمی
 ما و است داده رخ ما یارهیس یرو اتفاق نیهم واقع در. آمدمی بار به یآورشگفت جینتا شد،می

 به محصوالتش نیدتریجد از م،ینباش آن دست آورد نیآورترشگفت و نیتربیعج اگر خودمان
 7.میرومی شمار

 یهینظر مورد در اگر گفتهشیپ احتماالت اشکال نکهیا ؛کنم اشاره یمهم ینکته به لمیما جا نیا در
 تکامل یهینظر بر یاشکال عنوان به تواننمی را آن یول ،بود خواهد یرفتنیپذ شود، مطرح پیدایش حیات

 .دانست قبول قابل ،یزندگ یمرزها حدود در

 خفاش سونار و چشم مانند دهیچیپ یِبیترک یاعضا: اشکال
 یگوناگون یهابخش از منظم و قیدق یصورت به و است دهیچیپ یعضو چشم: دیگومی اشکال نیا
 دهیسازمان وجه نیبهتر به یکار انجام یبرا که یمیت مانند کند،می کار بیترت و نظم با و افتهی بیترک
 .باشد شده منجر چشم شیدایپ به یکیژنت رییتغ ای جهشیک  کهنیست  تصور قابلاز این رو، . است شده

 مرحله کی در چشم شیدایپ و تکامل که است استوار مبنا نیا بر مزبور اشکال که است آن تیواقع
 یهینظر به یربط موضوع نیا اساساً و باشدمی نادرست سخن نیا که یحال در است؛ گرفته صورت
 تصور توانمی بنابراین شود؛می حاصل گام به گام و یجیتدر صورت به تکامل واقع در رایز. ندارد تکامل
 یجیتدر گام هاونیلیم یحت ای هزاران با و افتهی تکامل سال ونیلیم صدها یط چشم مثالً که کرد
 یعصب سلول کی شیدایپ با ماجرا کهگفت  نیچن توانمیبنابراین . است گشته داریپد یانباشت یتکامل

 چشم به تا است افتهی ادامه تکامل فرآیند وه شد شروعپیش  سال ونیلیم صدها در نور به حساس
 را بقا و مثل دیتول ازیامت زنده موجود به کند،می درک و احساس را نور که یاندام قطعاً. میادهیرس یامروز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .87تا  11ساز نابینا، ص رد داوکینز، ساعتریچا -7
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حداقل آن فرار از دشمن و یافتن  که یشتریب تیمز از وانیح شود، شتریب یینایب قدرت چه هر. دهدمی
 نوردریافت  یراستا در که یگام هر بیترت نیا به .هستند آن فاقد گرانید، که شودمیغذاست بهره مند 

 از دسته آن هب نسبت مثل دیتول و بقا ایبر یشتریب تیمز از وانیح شودمی باعث شود، یط یینایب و
 .گردد برخوردار ،هستند یتکامل مراحل نیا فاقد که خود یرقبا

 ییآکار فاقدبه تنهایی قسمتی از آن وجود که  است یاندام ،چشم که شد یمدع تواننمی جهینت در
 قادر را اشدارنده ،یعدس بدون چشممثال  عنوان به. ندارد همراه به خود یدارنده یبرا یسود و است
 با اسیق در بهتر مثلِ  دیتول و ماندن زنده تیمز از را اوبنابراین  ؛ندیبب آلودمهتار و  یریتصاو که سازدمی

 یادهیچیپ و یبیترک دستگاه تکامل که مییبگو میتوانمی بنابراین. سازدمی مندبهرهیش ناینابرقبای 
 یبرخ. است برقرار زین خفاش 7سونار مورد در موضوع نیهم. است یعیطب کامالً  یرخداد ،چشم همچون
با استفاده از اثر دوپلر  را متحرک هدف و خود یفاصله پرواز، نیح در توانندمی سونار یدارا یهاخفاش
 .دهند صیتشخ

ندارد تا تمایزی  ی عملیاشود، فایدهاشکال: عضو ناکارآمدی که تکامل در آن آغاز می
 انتخاب طبیعی گرددتکامل براساس به دنبال آن حاصل شود که منجر به 

 یرو اناتویح از یاریبس شده؟ دایپ کجا از بال اصالً ست؟یچ نصفه بال کی یدهیفا
 واناتیح در مخصوصاً. افتندیم نیزم به یگاه و پرندیم گرید یشاخه به یاشاخه از درختان
 کی مثل و کندیم کمک آنها پرش به و است مقاوم هوا مقابل در بدن سطح یهمه کوچک
 شیافزا را جانور وزن به سطح نسبت که یزیچ هر نجایا در. شودیم آنها سقوط مانع صفحه
 کمک او دنیپر بهتر به د،دار قرار مفاصل نیب یهیزاو در که پوست از ییهاتکه مثالً دهد،
 و خورده تکان که ییهابال و دخورمی رسُ آن با که ییهابال تا حالت نیترساده نیا از. دکنیم

های بال آن که یواناتیح است یهیبد. دارد وجود بال از یمختلف درجات ،درومی نییپا و باال
 اندازه همان به یول ؛بپرند یافاصله هر از ای ،کنند پرواز هاآن با توانستندنمی داشتند، را هیاول

 از تا کردمی کمک پرندگان اولیه به باالخره ،بود ییابتدا هم قدر هر هابال آن که است آشکار
پذیر امکانها بال آن بدون آنها از دنیپر که ییهافاصله ؛بپرند کوتاه اریبس هرچند ییهافاصله
 .نبود

 آنها اگر» که گفت تواننمی باز ،شدندمی وانیح افتادن مانع هیاول یمانندهابال آنحال که 
 چه تا هیاول یهابال ستین مهم باز .«نداشتند یادهیفا گرید ،بودندمی ترکوچک ینیمع یاندازه از

 یارتفاع صورت هر در بودند، یامروز یروندهنییپا و باال یهابال به شباهتیب ای کوچک اندازه
 و شکستمی گردنش ،کردمی سقوط آن از وانیح اگر که داشته وجود میناممی h را آن ما که
 یبرا بدن که یازیامت هر حساس، مرز نیا در. ماندمی زنده ،افتادمی آن از کمتر یارتفاع از اگر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )مترجم( خفاش است. از امواج فراصوت(  )با استفاده صوتیسونار دستگاه مکان یاب  -7
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 در تواندمی و شده محسوب یبرتر کی کوچک، قدر هر باشد، داشته هوا مقابل در مقاومت
 ارج را هیاول کوچک یهابال آن ،یعیطب انتخاب بنابراین. باشد داشته نقش یزندگ و مرگ نییتع
. شودمی شتریب یکم h یاتیح ارتفاع شد، یعاد هیاول کوچک یهابال با حرکت یوقت. نهدمی
 فرآیند نیا و است یزندگ و مرگ یکننده نییتع ،لاب یاندازه در گرید کوچک شیافزا کی حاال
 مراحل که دارند وجود یواناتیح امروز. رسدمی کامل یهابال به تا رودمی شیپ طور نیهم

 نیب که یبزرگ یهاپرده با هاقورباغه یبعض. دهندمی نشان ییبایز به را وستاریپ نیا مختلف
 مقابل در تختشان بدن با یدرخت یمارها یبعض خورند،می سر هوا در است شانیپا انگشتان
 ووجود دارند  بدنشان امتداد در که ییهاپوست با که ییهامارمولک کنند؛می مقاومت هوا فشار
راهی  و خورندمی سر قرار دارد شانیپاها و دست نیب که غشاهایی با پستانداران انواع از یبعض

 دهند.آمده است را  به ما نشان میپدید را که خفاش با آن 
ها یبعض بلکه دارند وجودنصفه  بال با یجانوران تنها نه ،ضد تکامل یهانوشته خالف بر

 ادی به که شودمی رتریفراگ پرواز وستاریپ تصور یهنگام. دارند بال سه چهارم ای چهارم کی
 لیدل. کنند پرواز هوا در یآرام به دارند لیتما ،یشکل هر با کوچک، جانوران ،میباش داشته
 بزرگ تا کوچک از یزیر اریبس صورت به وستاریپ نیا که است نیا پرواز وستاریپ یریفراگ
 ایهینظر ،های بسیارناچیز طی گام راتییتغ شدن انباشته یشهیاند. است شده یبنددرجه

 نیا ریغ در که ییهادهیپد داد؛ حیتوض را یاریبس یاهدهیپد توانمی آن با که استقدرتمند 
 .افتی شانیبرا یحیتوض تواننمی صورت
 یدارا آنها از یبعض دهان آب و گزندمی جانوران از یاریبس شد؟ دایپ کجا از مار سم
. گرددمی( allergicreaction) زاتیحساس واکنش باعث شود زخم وارد اگر که است ینیپروتئ
 از شدهیبنددرجه یوستاریپ. دارد یدردناک عواقب مدمر یبعض در هم یرسمیغ یمارها گزش

 .دارد وجود کشنده سم تا دهانبزاق معمولی 
 ،باشد لرزش حال در اجسام با تماس در اگر پوستاز  قسمت هر آمد؟ وجود به چطور گوش

 را ییتوانا نیا یعیطب انتخاب. است المسه حس یعیطب یادامه نیا. حس کند را لرزش تواندمی
 تا شود حساس یکاف یاندازه بهنقاطی از بدن  که یحد تا است کرده شتریب جیتدر به

ای حساس شد که این نقاط به طور خودکار به اندازه. کند درک راها لرزش نیترکوچک
وج نزدیک را دریافت کند. در طول دارای منبع مو کافی شدت ارتعاشات منتقل شده در هوا با 

شده از هوا  ها( را برای دریافت ارتعاشات منتقل)گوشزمان انتخاب طبیعی اعضای مخصوصی 
 آن در که کرد مجسم را یریمس توانمی بیترت نیا به تکامل بخشید. های دورترو مسافت

 .است داده رخ گام به گام یهاشرفتیپ
 هاپژواک باشد، داشته ییشنوا که یجانور هر شد؟ شروع کجا از پژواک با یابیراهسونار یا 

 کاربرد ابتدایی شکل. کنند استفاده هاپژواک از چطور رندیگمی ادی نایناب افراد. شنودمی هم را
 بر تا ،است داده قرار یعیطب انتخاب اریاخت در یکاف خام مواد ه،یاول پستانداران در یمهارت نیچن
 .بسازد هاخفاش در را تکامل یباال حد ،هیاول درجات از آن یمبنا



 احمد الحسن –خدایی توهم بی                                                                                       731

 پنج. است بهتر مطلق دنینشن از ییشنوا درصد پنج. است چیه از بهتر یینایب درصد پنج
 عمل در که یدستگاه ای عضو هر که رفتیپذ شودمی .است بهتر چیه از پرواز ییتوانا درصد
 هر آن در که یریمس است، جانداران یایدن در میمال یجیتدر حرکت کی حاصل م،ینیبمی

 7.کندمی کمک جانور ریتکث و بقا به یانیم یمرحله

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .733ساز نابینا، ص داوکینز، ساعت -7



 

َ:سومَفصل

َاستَیالهَیسنتَتکامل،

 انسان یِاسنگواره خیتار

 
 از انسان دهدمی نشان یاسنگواره خیتار که گمانند نیا بر تکامل یهینظر منکران از یاریبس
. است افتهی شامپانزه تکامل از ژهیو به ای و اورانگوتان از ای اندشده شناخته مابرای  امروزه کهها انسانواره

. اندشده جدا انسان از ،یکنون هایانسانواره یگونه افرادسایر  شیپ سال هاونیلیم که است یحال در نیا
ی تلق ترکینزد انسان به شامپانزه، چرا که گشته جدا یآدم از شامپانزه از دورتر یزمان در اورانگوتان

 ،یاسنگواره خیتار. استشده  جدا انسان از شیپ سال هاونیلیم زین شامپانزه حال نیا با ؛شودمی
 یآرد» آن یعلم نام کهاست  کرده ثبت ستهیزمی شیپ سال ونیلیم 3/3 باً یتقر که را یموجود

 پا دو یرو بر قایآفر یهاجنگل در موجود نیا. شودمی خوانده «یآرد» اختصار به وباشد می 7«کوسیتیپ
 (شامپانزه نیش یهادندان همچون نه)انسان  یهادندان همانند یکوچک نیش یهادندان و رفتهمی راه

 علم اختصار به یعنی. کنندمی درج انسان یِ تکامل درختِ در را یآرد یعلم لحاظ ازاست.  داشته
 3/3 به آن خیتار که را - یامروز انسان مثل - پا دوروی  بر روندهراه وانیح از یارهیزنج یشناسسنگواره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 سـرده نایـ یگونـه نیتـرمعروف. اسـت انسـان دودمان از شده منقرض یاسرده( نام Ardipithecus) وسیتیکپیآرد -7
 )مترجم( .است ستهیزیم شیپ سال ونیلیم 3/3 حدود در که است «وسدیرام پیتیکوس یآرد»
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 از انسان شدن جدا خیتار. استرسانده  ثبتبه  رسد،می مقدار نیا از دورتر بسا چه و شیپ سال ونیلیم
 .رسدمی سال ونیلیم 1 به باًیتقر هاانسانواره یهاگونه یهیبق

 نکهیا و تبارانانسان وجود بر است یلیدل گردد،میباز شیپ سال هاونیلیم به که یاریبس یهاسنگواره
 از شیب به هاسنگواره نیا از یبرخ. اندافتهی تکامل نهایا از یکی از 7نئاندرتال انسان و یامروز انسان
 .9ییایکنانسان  و 3یلوس مانند ؛گرددمیباز شیپ سال ونیلیمسه

 به را( کتوسرِ هومواِ) 3راست قامت انسان ای و تبارانانسان شیدایپ انسان، یژهیو یاسنگواره خیتار
 ،را داشته آتش ازغالبًا توانایی استفاده  انسان راست قامت. دهدمی ارجاع شیپ سال ونیلیمدو باًیتقر

 .است بوده یاجتماع یزندگ یدارا و بردهمی کار به را یسنگ یتبرها همچونای ساده یابزارها
 سال دو که را راست قامت )هوموِارِکتوس( رمردیپ کی یایبقا گرجستان،قفقاز  در یاسنگواره خیتار
 فرد نیا به گرانید که باشد معنا نه آب دیشا نیا. است کرده ثبت مانده، زنده شیهادندان ختنیر از پس
 قایآفر از که های راست قامتیانسان یقوبسیار  احتمال . بهاندکردهمی هیته غذا شیبرا ای دهدامی غذا

 .اندبوده - هیاول و ساده طور به هرچند -یاجتماع یزندگ یدارا اند،کرده مهاجرت
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بوده اند که اولـین نشـانه هـای  انسان یهسرد از یاگونه (Homo neanderthalensis علمی نام با) نئاندِرتال انسان -7

هزار سال قبل در آسیای غربـی ظـاهر گشـته انـد و  721هزار سال پیش در اروپا بدست آمده و در حدود  311آنها در حدود 
   DOI:10.1038/nature06193اند. )مترجم، با استناد به مقاله علمی نیچر هزار سال پیش منقرض شده 33حدود 

 (https://www.nature.com/articles/nature06193  قابل دسترس در نشانی

مـیالدی در 7311میلیون سال نخستین بـار در دهـه  3/9-9بقایای سنگواره ای استرالوپیتیکوس آفارانزیز با قدمتی بین  -3
درصـد از اسـکلت  31الیه های رسوبی در کشور اتیوپی کشف شده، مشهورترین نمونه این گونه لوسی نام دارد که بیش از 

آن بدست آمده است. اگر چه آنها را روی زمین کامال بر روی دوپا راه می رفته اما این دوپا راه رفتن با آنچـه انسـان مـدرن 
دهد متفاوت بوده است. )مترجم، با استناد به کتاب دیرین انسان شناسی در نیم سده ی اخیر، ترجمه حامد وحـدتی انجام می
 (93نسب ص 

 شـده کشـف کنیـا کشـور در 7333 سال در که قبل سال میلیون 2/9حدود  به متعلق استای وارهسنگ نام «کنیایی مرد» -9
 . باشدمی «کنیاتروپوس» یسرده به متعلق و است

 تـا 2/9 حـدود که بود انسانواره یاگونه platyops Kenyanthropus یعلم نام با (رخپخت امردمیکنپهن صورت کنیایی)
 را «امردمیـکن» نـام یرو نیهم زا و استآمده دست به ایکن در آن سنگواره. ستیزیم قایفرآ شرق در شیپ سال ونیلیم 3/9
 نیـا کشـف از شیپ تا. است یو یهچهر یختپَ دیآیم بر آن نام از که چنان رخپخت امردمیکن ممتاز یژگیو. اندنهاده آن بر

 انسـان تکامـل نـدیفرا در متأخر یتحول (مپانزهاش چون یو کینزد شاوندانیخو با اسیق در) انسان یهچهر یختپَ انسانواره،
 از یاعـده. اسـت ریچشـمگ یو سـنگواره  قـدمت گـرفتن نظـر در بـا امردمیـکن رخِ یختـپَ ،یرو نیهم از. شدیم دانسته

 . )مترجم(دانندیم امردمیکن از خاستهبر ماًیمستق را انسان یهسرد ،شناسانمردمنیرید

 تکامـل قـایفرآ در انسـان نیـا. بـود انسان یهسرد یهاگونه از یکی Homo erectus یعلم نام با قامت راست انسان -3
 )مترجم(. استآمده دست به (جاوه مثل) ایآس شرق در او هایسنگواره. کرد مهاجرت قایفرآ رونیب به سپس و افتی
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Family Ties 

Our ancestors had already ventured out of Africa 1.8 milion years ago… 

and settled in the republic of Georgia. 

The skull of this old man is humanlike but small, but remarkable feature 

is the mouth. Not only are there no teeth, but nearly all the sockets are 

smooth, filled in by bone that grew over the spaces.  

The jaws look like to crescent moons. Although it’s hard to be sure of his 

age, ‘it looks like he was maybe about fourty, and the bone regrowth shows 
he lived for a couple of years after his teeth fell out,’ says Professor 

Lordkipanidze. ‘This is really increadible.’ How did the toothless old man 

survive, unable to chew his food? Maybe his companions helped him, says 

Lordkipanidze. If so, those toothless jaws might testify to something like 

compassion, stunningly early in human evolution. 

 یخانوادگ روابط
 گرجستان در و کردند مهاجرت قایآفر از شیپ سال هزار هشتصد و ونیلیم کی ما اکانین
 .شدند ساکن

 گرجستان یجمهور در یسیدمان یمنطقه در که یاجمجمه دیگومی 7هدزیپانیلردک پروفسور
 -ترکوچک یول- انسان یجمجمه مشابه و دارد تعلق مسن مرد کی به ،است شده افتهی

 یدندان چیه جمجمه در تنها نه که چرا است، آن دهان در جمجمه جالب اریبس یژگیو. باشدمی
 یرو بر کههایی استخوان با و است صافها دندانجای  هایحفره تمام باًیتقر بلکه ندارد وجود
 .است هشد پر دهییرو یخال یجاها

 است یدشوار کار فرد قیدق عمر نییتع . هرچندرسدبه نظر می هالل دو صورت به فک دو
 پر را یخال یجاها که یاگونه به هااستخوان رشد. باشد ساله 31 حدوداً رسدمی نظر به یول

. است کرده یزندگ یسال چند شیهادندان افتادن از پس جمجمه صاحب دهدمی نشان کرده،
 ادامه خود یزندگ به توانسته دندانیب مرد کی چگونه که است یباورنکردن واقعاً موضوع نیا

 دیشا دیگومیه دزیپانیردکلُ !است؟ بوده ناتوان هم شیغذا دنیجو از یحت یو که یحال در دهد،
 یزیچ شاهدشاید  دندانیبهای آن فک باشد، نیچن اگر. اندکردهمی کمک را او دوستانش
 3.یبشر تکامل یابتدا در هم آن آور،شگفت موضوعی ؛باشد بوده یدلسوزهمچون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 گرجسـتان اهل شناسانسان و شناسباستان 2/8/7369 متولد (David Lordkipanidze) لردکیپانیدزه دیوید پروفسور -7

 .است( Homo georgicusگورجیکوس ) هومو به موسوم دندان بدون پیرمرد یسنگواره کاشف وی. است

 طریق: از دسترس قابل ژئوگرافیک، نشنال یمجله خانوادگی، روابط م(، 3112) فیشمن -3
http://ngm.nationalgeographic.com/print/2005/dmanisi-find/fischman-text 

 نشانی: در دسترس قابل. لردکیپانیدزه پروفسور باستانی، هایانسان، روابط خانوادگی  ادلاالوهم  کتاب ییویدیو یشبکه
http://www.youtube.com/watch?v=dUnPO2Pqcag 



 احمد الحسن –خدایی توهم بی                                                                                       733

 انسان نام به)هوموارکتوس(  های راست قامتانسان ازای گونه شیدایپ از همچنین یاسنگواره خیتار
 توانسته( میانسان شبه ای) انسان نیا. دهدمی خبر قبل سال هزار 811 تا 611 از شبی در ،7یدلبرگیها

 به نموده، مهاجرت قایآفر از داشته، یبزرگ مغز یو. کند دیص را یبزرگ یشکارها و بسازد زهیناست 
 سال هزار 33بیش از  یعن)ی انقراضش زمان تا و افتهی تکامل ،شد منتشر اروپا در که نئاندرتال انسان
 .است بوده یباق پیش(

 از که ش،یپ سال هزار 311 در باً یتقر( نسیهوموساپ) 3خردمند انسان ظهور از همچنین هاسنگواره
 نسیهوموساپدر نهایت انسان خردمند یا . دارد تیحکاجدا شده است،  یدلبرگیها انسان ای هوموارکتوس

 .تکامل یافت خودامروزی  ییِنها شکل به شیپ سال هزار 711 در باًیتقر
یا  خردمندهای ی انساناستفاده مورد یهامهارت ابزار شیدایپ یبررس به یشناسباستانعلم 
 و بود زیآمتیموفق جرتاهم نیا. است پرداخته شیپ سال هزار 11 حدود در او مهاجرت و نسیهوموساپ

 از سرخ یایدر در المندبباب یتنگه قیطر از ،9منتخب گروه .شد منجر نیزم تمام در بشر گسترش به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .افـتی تکامـل قـایافر در که است انسان یهسرد از یاگونه Homo heidelbergensis یعلم نام با دلبرگیها انسان -7

 )مترجم(

 هاوارهانسـان ی از تیـره یپسـتاندار کیـ ،(بشر ای) انسان عامه زبان به ای Homo sapiens یعلم نام با خردمند انسان -3

در حـدود  ،اسـت قـایآفر در شیپ سال 311٫111 ها در حدودآن ظهور یهدهندنشان سنگواره ها از آمدهدستبه مدارک. است
 و هیـتجز در توانـا بـاال، یهافتـیتکامـل هـوش یدارا کـه خردمند به شکل نهایی امروزی خود انسانهزار سال پیش  711
 رفتن راه ییتوانا با قامت راست بدنِ کی با همراه یروح استعداد نیا. تکامل یافت بود احساسات و ییگرادرون، زبان ل،یحلت
 )مترجم( .می داد ابزار از استفاده و یطوالن یسفرها به رفتن به قادر را هاانسان ا،یاش گرفتن یبرا آزاد بازوان و

 .اسـت شـده اقامـه آن ایبـر یادهیعد لیدال رایز ؛نمود اثبات یقطع طور به را مهاجرت موضوع توانیم یعلم لحاظ از -9
 اگـر یحتـ رایـز باشـد؛می المندبباب از عبور در افراد نیا ییتوانا کرد، هئارا آن از یقیدق ریتفس توانینم که یموضوع یول

 نیهم. اندکردهیم عبور آن از ستیبایم افراد نیا که داشته وجود آب لومتریک نیچند هم باز ،باشد بوده نییپا ایدر آب سطح
 صـورت بـه عبـور نـدآیفر شـود گفتـه نکـهیا مگر است؛ دشوار آنها به دادن پاسخ که شودمی ییهاپرسش بروز باعث هیقض
 یبرا یابزار ای یورآفن چیه کهدر حالی  ،کنند شنا را لومتریک نیچند اندتوانسته چگونه دهع نیا. است داده یرو یعیرطبیغ

 چـه و زدنـد کـار نیـا بـه دسـت نهایا چرا اصوالً !اند؟نداشته اریاخت در مشخص ریمس در حرکت و آب یرو بر ماندن شناور
 یآسان به بوده، الوصولسهل کار نیا اگر !ساخت؟ مجبور نامعلوم یمقصد یسو به حرکت و خطر نیا انجام به را آنها یعامل

 چـرا پـس کرده، اغوا و وسوسه را افراد نیا یهمه یوانیح یزهیغر ای و داشته، همراه به یادیز دهیفا یحت ای گرفته، صورت
 آب، از گـذر نیـا کـه میکنـ تصور میتوانینم حساب نیا با !نکردند؟ عبور ایدر آب از و ندادند انجام را کار نیا یادیز یعده
 نشیگـز کیـ نـدآیفر نیـا که میینگو اگر. است نبوده کار در ینشیگز ای انتخاب چیه آن انجام در و بوده عبث و پوچ یکار
                     طبـقی عیطب انتخاب که میکن اظهار میتوانیم حداقل شده، باعث را دهیبرگز یمجموعه نیا آرام عبور طیشرا که بوده یبیغ
 گرانید با متفاوت و ممتاز یگروه المندبباب از عبورکنندگان. است بوده انیجر نیا یاصل اندرکاردست ـ تکامل یهینظرـ 
 ایـدر آب در یلـومتریک نیچنـد مسـیر از گذشـتن رد آنها ییتوانا سازد،یم جدا گرانید از را آنها که یزیچ حداقل و اندبوده
 .اندبوده ناتوان آن انجام از گرانید که یکار است؛
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 نیا واست  بوده نییپا اهایدر آب سطح زمان آن در. مهاجرت کردند عربستان یرهیجز شبه به قایآفر
 یرهیجز شبه جنوب در قا،یآفر های خردمندانسان از منتخب گروه نیا .کنند عبور آن از توانستند گروه

در جریان  7رهیجز شبه یجنوب ساحل درزیادی  آب یهاچشمه زمان آن در رایز ،ندرفت شیپ به عربستان
 ترک را ابانیب توانستند هاچشمه نیا با آنها .(بپوشاند آنجا را و دیایب باال هاایدر آب آنکه از شیپ) بود

 یمنطقه به تا ندیمایبپ را عربستان یرهیجزشبه ،یفعل عمان و منی از گذشتن با ،یساحل خط در وگویند 
 بلکه نبود، شور آب از سرشار ،جیخل دوران، آن در .برسند است آب از دهیپوش حاضر حال در که جیخل
 آن به( یفعل رانیا غرب جنوب و یفعل عراق جنوب یعنی) شمال از که ییهارودخانه که بود یگرم یدره
 است؛ بوده یزندگ یبرا یمناسب اریبس مکان یکنون جیخلیا  درهآن . داشت انیجر آنجا در شد،می وارد
 آن در. استو در عین حال گرم نیز بوده  بوده هاجنگل و هاتاالب ها،اچهیدر ها،رودخانه از پر که چرا
به  و خبندانی عصر نیآخر کردن یط حال در نیزم که چرا ؛داشته یاریبس تیاهم موضوع نیا زمان

 3.است بودهشدت سرد 
 رشد یبرا یعال مکانی ،بوده غذاهای گوناگون و هاوهیم انواع گوارا، یهاآب از مملو که دره نیا
 رشد یبرا یمناسب اریبس مکان مزبور یدره مییبگو میتوانمیبنابراین  ؛شدهمی محسوب هیاول انسان
 آنها از یبرخ. نهاد یفزون به رو افراد نیا تعداد آنجا در. است رفتهمی شمار به دوره آن در خردمند انسان
 آب ورود لیدل به دره که یزمان تا ماندند، دره همان در زین یگروه و کردند مهاجرت ایدن نقاط گرید به
 شده وردآبر الدیم از شیپ سال هزار 72 تا 8 نیب ،9آب با جیخل شدن پر زمان یعلم لحاظ از. شد پر ایدر

 آنها خیزحاصل یدره به که ییهارودخانه کردن دنبال با لیس از افتگانینجات ای منتخب گروه. است
 ،باالسمت  به( است شده لیتبد شور یهاآب از مملو یجیخل بهحاضر  حالدر  که) ،افتیمی انیجر

 3.کردند مکان نقل یفعل رانیا جنوب و یفعل عراق جنوب
 نیا. گرفت افر را یفعل عراق جنوب ینواح نیدورتر از ییهابخش شور یهاآب ل،یس نیا از پس
 توانستها رودخانه لیس و نیریش آب نکهیا تا شد، لیس نیا از یناش جینتا دستخوش سال هزاران منطقه

 کینزد مناطق و یکشاورز یهانیزم شیدایپ عامل که سازد یرسوبات از پر را آن و دیبشو را یشور نیا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 شیرین: هایآب وجود توضیح برایویدیو  -7

 نشانی: در دسترس قابل رابرتسون، آلیس دکتر آفریقا، از انسان مهاجرت ، ادلاالوهم  کتاب ییویدیو یشبکه
http://www.youtube.com/watch?v=1QEzv5OE5na 

 .اسـت بـوده بـاال دشـت ایـن حرارت درجه ،بوده خبندانی عصر نیآخر کردنیط حال در نیزم که دوران آن در ژهیو به -3
 یبرا یمناسب طیشرا آن، در غذا وفور و ابانیب نیا بودن گرم. دیرس انیپا بهپیش  سال هزار 71 باًیتقر خبندانی عصر نیآخر
 .است آورده دیپد جهان سراسر در آنها شدن پراکنده سپس و ابانیب آن در هانسیهوموساپ نمو و رشد

 .آمد باال ایدر آب سطح و شد آب هابرف که یزمان خبندان؛ی عصر انیپا در باًیتقر یعنی -9

 شـمال در گـوارا یهـاآب منبع دانستندمی و اندبوده آشنا منطقه با که یحال در ـ مثال عنوان به ـ آنها کهنیست  معقول -3
 .باشند کرده متیعز ابانیب سمت به دارد، قرار یفعل جیخل ای زیخحاصل یدره
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 در استقرار و جیخل سمت به حرکت به گرید بار کی را ساکنان موضوع نیا. شد یماه از پر یهورها به
 . افتی ادامه سال هزاران ندرو نیا. ساخت راغب کردند،می کشف لیس از پس که ییهانیزم

 به نیزم یرو بر یانسان تمدن نیاول صاحبان را( یکنون جیخل) دره نیا ساکنان میتوانمیبه طور کلی 
ی روستاهایی که پیشینه ؛نهادند بنا عراق جنوب در را یاکد و یسومر یروستاها عده نیا. میآور شمار
 انیسومر نهایا مییبگو میتوانمیاز همین رو . انداست، بوده دهیرس ما به امروزه که یاکد و سومر
 تمدن بهسومریان  و میخوانمیی گل یهالوح در را شانیهانوشته ما که ی هستندکسان اجداد ای ن،ینخست
 یا همان نیاکان  ـ انیسومر نیابه عالوه  .دانردهکمی افتخار یشاناخالق یواال یهاارزش و آنها

 باستان مصر تمدنهای هیپا و رفتند مصر به آنها. شدند منتشر و پراکنده جهان نقاط گرید در ـ سومریان
   باشد.میپیش از تمدن کنونی مصر که به ما رسیده این  که ،بنا نهادند را

 از اگر ،کندزندگی می نیزم یکره یرو بر اکنون که یانسان هر ،یکیژنت دیجد یهاپژوهش بر بنا
 جنوب به قایآفر از که گرددمیباز منتخب کوچک گروه نیا به اصلش نباشد، ،ماندند قایآفر در که یکسان
 خیزحاصل ریآبگ نیا به سپس کردند؛ مهاجرت( یکنون امارات و عمان من،ی) عربستان یرهیجزشبه 

 متیعز جهان نقاط گرید بهنیز  آنجا از و عراق جنوب به سپس جهان، برخی نقاط به و( یفعل جیخل)
 .نمودند
مهاجرت کرده  آنجا از که یتعدادکم گروه خالف بر رااکثریت بازماندگان  قا،یآفر یعیطب طیشرا
 را نیزم و ندکرد ولد و زاد یامالحظه قابل طور به منتخب گروه نیا ترتیب نه ایب. نکردیاری  بودند،

 شمال به عراق جنوب و خیزحاصلی دره از معکوس مهاجرت به که دیرس ییجا به کار یحت؛ 7فراگرفتند
  .دندیورز مبادرت قایآفر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 بـه آنهـا نسـل کـه باورنـد نیـا بـر رایـز ،است متفاوت بشر افراد گرید با آنها نژاد معتقدند هاینیچ که است ذکر انیشا -7

 ییهـاسـنگواره یبرخـ یهیپا بر هینظر نیا. گرددیبازم اندکرده مهاجرت قایآفر از نیآغاز یهادوره از که ییهاهوموارکتوس
 ن،یچ شناسانمردم نیتربزرگ از یکی «یل نیچ» یتازگ به یول .گرددیم سیتدر نیچ در ،است شده افتی منطقه آن در که
 نسـل از را آن بتـوان کـه مـورد کیـ یحتـ نمونـه هـزاران از کـه گفتـه ا،یآسـ شـرق از نژاد 761 از شیب DNA گرفتن با

 شرق و نیچ مردم تمام که کرد تأکید BBC یشبکه با گفت و گو در یو. است نکرده دایپ ،آورد شمار به میقد هوموارکتوس
 اذعـان یو. انـدافتـهی انشـقاق هـاهوموارکتوس از خود شانیا که هستند قایآفر از مهاجر یهانسیهوموساپ نوادگان از ا،یآس

 لیتما ودشخو هرچند  هستند یگرید نژاد از و متفاوتند هاینیچ که بوده باور نیا بر و است ینیچ خودش چه اگر که داشت
 کـه اسـت آن از یحـاک تـرتمام چه هر یروشن به افتهی دست نهاآ هب که یعلم شواهد و جینتا یول ابد،یب یمتفاوت زیچ داشته
 و شـاد دیـبا مـا یهمـه و میشـاوندیخو گریکدی با یهمگ ما و ندارند، یتفاوت هم با باشند، که جهان از نقطه هر در هاانسان

 Asian عنـوان تحت علوم اخبار ییکایآمر یمجله 723 یشماره در 7338 اکتبر 9 خیتار در پژوهش نیا. میباش خوشبخت

DNA Enters Human Origins Fray نشانی: از دسترس قابل .است دهیرس چاپ به 
http://www.sciencenews.org/pages/sn_arc98/10_3_98/fob1.htm 

 نشانی: در دسترس قابل. است آفریقا از هاچینی یهمه اصل لی: چین پروفسور ، ادلاالوهم  کتاب ییویدیو یشبکه
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 یکسان ـ سودان تا یعرب مغربو  مصراز  ـ قایآفر شمال ساکنان ،یکیژنتبراساس برخی تحقیقات 
 و غلبه منتخب گروه نیا بیترت نه ایب. اندنموده مهاجرت میقد عراق جنوب از و دره نیا از که هستند
 بازگشت قایآفر شمال به و افتی ییرها جیخل در یشدگغرق ازسپس  و قایآفر طیشرا ازابتدا  ؛افتی تسلط

 .نمود مبادرت آنجا عمران به و
 سمت به مهاجرت از پس( سنیپاهوموسانسان خردمند یا ) یامروز انسان ،یاسنگواره شواهد بر بنا
طور که پیشتر بیان همان که نئاندرتال انسان نام به یگرید انسان با سال، هزار 72 حدود برای ،اروپا

 و برخورد بودند، افتهی ظهور قایآفر در یدلبرگیهاانسان  ای کتوسرِهومواِ یعنی یو اکانین همان ازنمودم، 
 مناطقبیشتر  به یو و بوده شمال ینواح از قا،یآفر از هوموارکتوس مهاجرت یول است؛ داشته یهمزمان
 کشف زین نیچ و یاندونز در هوموارکتوس، از افتهیتکامل تبارانانسان یایبقا یحت. است دهیرس ایآس
 مردگان اوقاتگاهی  و کردهمی استفاده آتش از ،یدلبرگیها انسان یافتهیتکامل نئاندرتال. است شده
 منددخر انسان فقط تا ،شد منقرض شیپ سال هزار 33 باً ینئاندرتال تقر. است نمودهمی دفن زین را خود
 .بماند یباق نیزم یرو بربه تنهایی  یامروز

                                                                                                                                 
http://www.youtube.com/watch?v=1BNyZR6ohtQ 
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 ۱.است یبیتقر ر،یتصاو در مندرج یزمانهای دوره. است آب از دره شدن پر یدهندهنشان که یحیتوض ریتصاو: ۴شکل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 تمدن زیاسرارآم منشأ: نیریز جهان هانکوک، گراهام: ریتصو منبع -7

Hancook, Underworld: The Mysterious Origins of Civilization. 



 
 

 است یاله یتکامل، سنتفصل سوم:  733

 

 ۴ی شکل ادامه
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 بر مبنای علم نیزم یرو یانسان سنگواره عمر و آدم از دیدگاه دین، عمر

 یزندگ نیزم یرو بر که یانسان عنوان به - او شیدایپ خیتار از َمنَظر دین یا به عبارت دیگر آدم عمر
 مثالً . گرددمی محسوب زیناچ یعدد است، آن کاشف علم که ینیزم انسان عمر با سهیمقا در - کردهمی
 شیپ سال 1111 تا 6111 حدود به فقط نیزم یرو بر انسان ای آدم شیدایپ خیتار تورات، متن اساس بر
 .گرددمیباز

 را او ند،یافریب را انسان خواست خدا که یهنگام. او نسل و آدم شیدایپ شرح است نیا -7
 .دیآفر خود هیشب

 آدم را شانیا خلقت، آغاز همان از و داد برکت را آنها فرمود، خلق زن و مرد را انسان او -3
 .نام نهاد
 ثیش را او. بود خودش شکل به که شد یپسر صاحب بود، ساله یس و یکصد آدم یوقت -9
 .نهاد نام

 یگرید دختران و پسران یدارا و کرد یزندگ گرید سال هشتصد آدم پس از تولد شیث، -3
 .شد

 .مرد یسالگ یس و نهصد در او -2
 .آمد ایدن به نوشاَ پسرش بود، ساله پنج و یکصد ثیش یوقت -6
 .شد گرید دختران و پسران یدارا و کرد، یزندگ گرید سال هفت و هشتصد آن ازپس  -1
 .مرد یسالگ دوازده و نهصد در او -8
 .آمد ایدن به نانیق پسرش شد، ساله نود انوش یوقت -3
 دختران و پسران یدارا و کرد یزندگ گرید سال پانزده و هشتصد آن از پس انوش -71

 .شد یگرید
 .مرد یسالگ پنج و نهصد در انوش -77
 .آمد ایدن به لیمهللئ پسرش که بود ساله هفتاد نانیق -73
 و پسران یدارا و کرد یزندگ گرید سال چهل و هشتصد لیمهللئ تولد از پس نانیق -79
 .شد گرید دختران
 .مرد یسالگ ده و نهصد در او -73
 .آمد ایدن به دارِی پسرش که بود ساله پنج و شصت لیمهللئ -72
 .شد گرید دختران و پسران یدارا و کرد یزندگ گرید سال یس و هشتصد آن از پس -76
 .مرد یسالگ پنج و نود و هشتصد در لیمهللئ -71
 .آمد ایدن به خنوخاَ پسرش که بود ساله دو و شصت و یکصد اردی -78
 .شد گرید دختران و پسران یدارا و کرد یزندگ گرید سال هشتصد آن از پس اردی -73
 .مرد یسالگ دو و شصت و نهصد در اردی -31
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 .آمد ایدن به حتوشالَمَ پسرش که بود ساله پنج و شصت خنوخا -37
 او. همراه بود خدا با. او کرد یزندگ گرید سال صدیس خنوخا متوشالح، تولد از پس -33
 .شد گرید دختران و پسران یدارا

 .بود سال پنج و شصت و صدیستمام عمر اخنوخ  و -39
 .برگرفت را او خدا رایز ؛شد دیناپد داشت، خدا با یکینزد یرابطه که یحال در خنوخا -33
 .آمد ایدن به کمَلَ پسرش که بود ساله هفت و هشتاد و یکصد متوشالح -32
 یدارا و کرد یزندگ گرید سال دو و هشتاد و هفتصد لمک تولد ازپس  متوشالح -36
 .شد گرید دختران و پسران
 .مرد یسالگ نه و شصت و نهصد در متوشالح -31
 .آمد ایدن به او یبرا پسرش که بود ساله دو و هشتاد و یکصد لمک -38
 درو از محنت کار  عمل خودمان از را ما پسر نیا: »گفتاو را نوح نام نهاده،  لمک -33

 . «تسلّی خواهد داد ،است کرده لعنت را آن خدا که ینیزم یرو
 و پسران یدارا و کرد یزندگ گرید سال پنج و نود و پانصدتولد نوح  ازپس  لمک -91
 .شد گرید دختران
 . مرد یسالگ هفت و هفتاد و هفتصد سن در لمک -97
 7.افثی و حام سام،های نام بهشد  پسر سه صاحب شد، ساله پانصد نوح آنکه ازپس  -93

 .کندنمی تجاوز سال هزار هفت از ن،یزم یرو بر انسان عمر که کنندمی ریتفس نیچن را متن نیا آنها

 میلیونیک  از شیب عمر با یانسان یهااستخوان وجود ها،سنگواره که هستند یمدع یبرخ
 یرو بر انسان عمر که دیآمیبر نیچن جدول نیا از که یحال در است،رسانده  اثباتبه  را سال
 محاسبات طبق که است آن مدعا نیا پاسخباشد. نمی سال 1111 تا 6111 از شیب نیزم
 یرو بر قبل سال 6111 از شیب مردارای ع توانندنمی نیزم یفعل ساکنان که میابیمیدر یاضیر
 به ریم و مرگ زانیم و آورد، ایدن به کودک سه حدود خانواده هر نکهیا فرض با. باشند نیزم
 اگر دهد، اختصاص خود به را ییباال رقم رهیغ و هاجنگ عت،یطب حوادث ،یعیطب فوت لیدل

فرض کنیم اولین انسان یک میلیون سال  و بازگردد، شیپ سال یک میلیون به انسان قدمت
 مساحت برابر هزاران ای باکرده باشد، در این صورت در حال حاضر کرهقبل شروع به زندگی 

 ی باشدپستاندار واناتیح بهمتعلق  هااستخوان نیا دیشا. داشتنمی را آنها شیگنجانیز  نیزم
  3نه آن انسانی که مد نظر خداوند بوده باشد. یول اند،بوده انسان شکل به که

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 93 تا 7 ،2 پیدایش سفر عتیق، عهد -7

 فکری آنتونیوس کشیش عتیق، عهد مقدس، کتاب شرح -3
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 نیزم یرو بر آدم ای انسان عمر که را مطلب نیا - گرانید همچون - زین یفکر وسیونآنت بنابراین
 ،های فرضیانسان یسرشمار در او یمحاسبهی شیوه یول دارد قبول رود،نمی فراتر سال 6111 از

 در ،هستند ارتباط در بقا و مثل دیتول با کهرا  یفراوان موضوعات یو که چرا ؛لوحانه استای سادهشیوه
 با یکشاورز آغاز از شیپ و قایآفر در انسان که یدشوار طیشرا و یبدو یزندگ مانند است؛ نگرفته نظر
برای وجود  شکار، و غذا افتنی یدشوار درندگان، وجود ها،یماریب کهای گونه به ؛است بوده روهروب آن

 زین انقراض مرز تاحتی  گاهی اوقات که یطور به کند؛کفایت می بشر افرادتعداد  داشتن محدودیت برای
 حد سر تا بعضاً را یو که -  یعیطب سخت انتخاب معرض در قایآفر ساکن انسان اگر. است رفتهمی شیپ

 که یزمان در هم آن افت،ینمی تکامل صورت نیا به یو مغز گرفت،نمی قرار - برده شیپ زین انقراض
 .رودمی شمار به کوتاه یمدت ،یتکامل زمان چهارچوب در

 اهل یعلما یبرخ. ندهست اندک اریبس باشد، شده مشخص و نییتع خیتار نیا آنها در که یاتیروا
 .اندکرده یابیارز سال هزار هفت حدود آدم زمان از را دوره نیا نیز سنت

 است، کرده کشف موجود، یهاسنگواره طبق علم که نیزم یرو بر انسان عمر یدرباره ما اکنون
 یانسان شکل که) میکن بسنده هوموارکتوسیا  راست قامت انسان به اگر. در دست داریم یاطالعات
 کار به را شکار ابزار یبرخ و داشته ییآشنا آتش با نیهمچن بوده، مو کم باً یتقر و راست قامت داشته،
از منظر دین  انسان عمر با عدد نیا .رسدمی شیپ سال ونیلیم دو باًیتقر به انسان قدمت ،(است گرفتهمی
های انسان که دهدمی نشان علم ن،یا بر عالوه .ندارد یتناسب - اگر آن را چند برابر نیز بکنیمحتی  -

 انسان شکل با زین آنها ظاهر همچنین و اندکردهنمی دفن را خود مردگان راست قامت )هومواِِرکتوس(
 دفن خداوند کهفرموده  تصریح قرآن که فرزندانش و آدم با موضوع نیا .است بوده متفاوت یامروز

 :تناسبی ندارد ،است آموخته آنها به را مردگان

قِِّ  آَدمَ  یج اب جنَ  نَ َبأَ  ِه ج هج َعلَ  َواتجلُ »  َقالَ  اآلَخرِ  ِمنَ  تَ َقبَّلج ط ُ  َوَلَج  َأَيِدِِهَا ِمن فَ تُ ُقبِّلَ  قُ رجَِبَنً  قَ رَِّبَ  ِلذج  ِِبلَج
َا قَالَ  َلَق جتُ َلنَّکَ   ِمنَ  َفَأصجَبحَ  فَ َقتَ َل ُ   ِ هَأخِ  قَ تجلَ  نَ فجُس ُ  َل ُ  َفَيوََّعتج ....... يَ الجُمتَّقِ  ِمنَ  اَّللُِّ  تَ َقبَّلُ ط َ  ِلَّنَّ
َاِسرِ   أََعَجزجتُ  َلَتاط ج وَ  یَ  َقالَ   ِ هَأخِ  َسوجءةَ  یَواضْرِ ط ُ  فَ هج کَ   ُ طَ  ُُِ لِ  اَلضْرج ِ  یفِ  بجَحثُ ط َ  ُغرَاِبً  اَّللُِّ  فَ بَ َعثَ  * نَ طاْلج
َبحَ  یَأخِ  َسوجءةَ  یَ َفُأَواضْرِ  الجُغرَابِ  َه َذا ِمثجلَ  َأُکونَ  َأنج   را آدم پسر دو راستین داستان و) 7«يَ النَّاِدمِ  ِمنَ  َفَأصج

 را تو: گفت .نشد پذیرفته یدیگر از و آمد پذیرفته یکیشان از کردند قربانی که گاه آن بخوان، برایشان
 را او و کرد، ترغیب برادر کشتن به را او سشنفْ.. ... .پذیردمی را پرهیزگاران یقربان خدا: گفت .کشممی

 جسد چگونه که بیاموزد او به و بکاود را زمین تا واداشت را یکالغ خدا*  گردید زیانکاران از و کشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 97 تا 31 آیات مائده، یسوره م،یکر قرآن -7
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 در و عاجزترم هم کالغ این از برادرم جسد کردن پنهان در من، بر یوا: گفت .سازد پنهانرا  خود برادر
 (.درآمد پشیمانان یزمره
 سال هزار ستیدو حدود ت،حال نیبهتر در م،یکن بسنده نسیهوموساپانسان خردمند یا  بهما  اگر یحت
 نکهیا به علم با ؛ندارد یتناسب ،نیداز نظر  آدم عمر با ی نیززمان یدوره نیا .داشت میخواه
 دفننیز  را شانمردگان و اندبوده محصور قایآفر در سال هزاریکصد  حدود های خردمندانسان
 حدود به نس،یهوموساپ خصوص در مردگان یخاکسپار به شواهد نیتریمیقد خِیتار رایز. اندکردهنمی
 از رودمی احتمال کهگردد بازمی قایآفر از خارج در یگروه به هم آن و شیپ سال هزار صدیک

 و آدمدر حالی که . ه باشندگشت منقرض وکرده  مهاجرت نیفلسط به بعدهاو  باشند هانسیهوموساپ
 .اندسپردهمی خاک به را شیخو مردگان آنها ،ینیدمتن  براساس و اندنبوده قایآفر در یو از پس امبرانیپ

 از را خودمان ینحو چیه به میتواننمیی کنون عصر در ما یعلم لحاظ به که است نیا غالب یهینظر
 با ما یذهن یهاییتوانا و مغز یاندازه نیب رایز یم؛آور حساب به هوموارکتوسهای راست قامت یا انسان
 ن،یا و است نبوده هاهوموارکتوس از نیقی و قطع طور به آدمبنابراین  دارد؛ وجود یاریبس یهاتفاوت آنها

 قبل یعنی داشته وجود نسیهوموساپ که گرددمیباز یزمان به آدم دیگومی که را ییمدعابه طور قاطع 
 سال، هزار 311 نیا از سال هزار 711 از شیب نکهیا گرید ینکته. کندمی رد ش،یپ سال هزار 311 از

 خاک به را خود مردگان و کرده،می یزندگ یبدو صورت به بوده، محصور قایآفر در نسیهوموساپ
 انسان مشابه کامل طور به هنوز نسیهوموساپ ظاهر زمان، آن در گرید یسو از و. است سپردهنمی
 براساس آنکه جهینت. است داده رخپیش  سال هزار صدیک حدود در اتفاق نیا هرا کچ ؛بود نشده یامروز

 نیزم یرو بر یکیزیف لحاظ از آمده، انیم به یذکر آن از ینیدمتن  در که آدم ،یعلم یهاافتهی
ی امتداد تکامل ولی در هر حال وی نتیجه ؛م.ق سال هزار 711 تاریخ از پس مگراست  نشده داریپد

به طور قطع و یقین فرزند پدر و مادر خویش بوده  ها سال است و این یعنی آدمانسانی در طی میلیون
  است.

The evolutionary dividing line between Homo erectus and modern 

humans was not sharp. 

It extended over several hundred thousand years during the middle of 

Pleistocene Epoch. 
Adding to the confusion about this important transitional period is the 

fact that some regions were ahead of others in the process of evoloving into 

our species. 

The evolutionary changes above the neck that would lead to modern 

humans may have begun in Southern Europe and East Africa 800,000 – 

700,000 years ago. 
Elsewhere in the Old World, this change apparently began around 

400,000 years ago or later. 
The transition to our species, Homo sapiens, was not complete until 

around 100,000 years ago and even later in some regions. 
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 روشن یامروز انسان و)هوموارکتوس(  راست قامت انسان نیب جداکننده یتکامل خط
 .شودمی دهیکش 7ستوسنیپلِ یدوره اواسط در سال هزار صد چند از شیب تا خط نیا. ستین

 که شودمی یناش تیواقع نیا از یانتقال مهم یدوره نیا یدرباره یسردرگم نیادرضمن 
 یترشرفتهیپ یمرحله در مناطق گرید به نسبت مناطق یبرخ در( بشر) ما یگونه تکامل فرآیند
 . است داشته قرار

 هزار 811تا  111 است ممکن گشته، منجر یامروز انسان شیدایپ به که یتکامل راتییتغ
 .باشد شده آغاز قایآفر شرق و اروپاجنوب  در شیپ سال

 آن از پس ای شیپ سال هزار 311 حدود در ظاهراً رییتغ نیا م،یقد جهان در گرید مناطق در
 .است داده رخ

 لیتکم شیپ سال هزار 711 حدد تا ـ (نسیهوموساپ) خردمند انسان ـ ما یگونه به انتقال
 3.استپس از آن کامل شده  مناطق، یبرخ در یحت وبود  نشده

 
 انسان به که یزمان تا است، نسیهوموساپ و نئاندرتال دلبرگ،یها هوموارکتوس، تکامل یزمان خط یدهندهنشان :۵ شکل

 .رسدمی یامروز

 O`Neil, Homo heidelbergensisمنبع: 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 سـال هزار 73حدود  ات شیپ سال میلیون 288/3 از که است یشناسنیزم یهاهدور از یکی (Pleistocene) ستوسنیپل -7
 ستوسـنیپل یهدور اواخـر از پرنـدگان یهاگونه از یادیز شمار و پستانداران از یبزرگ گروه انقراض .دهدیم پوشش را شیپ

 دیـپد ایـن دوره درنیز  ،(نسیهوموساپ) افتهیتکامل انسان نینخست. باشد بوده خبندانی عصر انیپا آن لیدل دیشا و شد آغاز
 )مترجم( .ه استآمد

 نشانی: از دسترس قابل هایدلبرگ، انسان (،Dr. Dennis O'Neil) اونیل دنیس دکتر -3
http://anthro.palomar.edu/homo2/mod_homo_1.htm 

 کالیفرنیا مارکوس، سان پالومار، کالج رفتاری علوم دپارتمان شناسی،انسان افتخاری استاد آمریکایی، اونیل دنیس سورفپرو
http://anthro.palomar.edu/oneil/ 
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 داشته یهمخوان ینیدمتن  با که یاگونه به آدم حضرت و نسیهوموساپ خیتار یدربارهتحقیق 
 شود؛میمحدود  گرید یجاها و عربستان یرهیجز شبه به قایآفر از منتخب گروهمهاجرت  زمان به باشد،

 .شیپ سال هفتادهزار باًیتقر یعنی
 هیاول مهاجران از یکوچک گروه به نیزم یرو بر موجود یکنون بشر تمام ،یکیژنت یهایبررس براساس

 جز به گردد؛میباز مهاجرت کردند، عربستان یرهیجز شبه به قایآفر از شیپ سال هزار هفتاد باً یتقر که
تعبیر  قایآفر در ماندهیباق هاینسیهوموساپشدگان از از آنها به مشتق که ییقایآفر اندکی از قبایل شمارِ
 .شودمی

 شیپ سال هزار چهار و شصت به باً یتقر اروپا و ایآس به بشر یهامهاجرت یبرخ یبیترت خیتار
. رفتند عربستان رهیجز شبه به که بودند ییقایآفر یهیاول مهاجران نسل از ییهاگروه نهاآ. گرددمیازب

 به یی،قایآفر لیقبا یبرخ یاستثنا به ن،یزم یرو بر موجود یکنون یهاانسان تمام مییبگواگر  بنابراین
 نیا درباشد،  ییقایآفر یهیاول مهاجران نسل از خود نیز آدماگر  و  هستند آدم نسل از یجسمان طور

 شده متولد عربستان یرهیجز شبه به مهاجر گروه کردن کوچ از پس یزمان مدت دیبا آدم صورت
 و ماندند یباق او فرزندان و آدم و شدند منقرض کوچک یمجموعه نیا یاعضا گرید ادامه، در. باشد
 .کردند هجرت نیزم مناطق گرید به نموده، مثل دیتول

 به م،یکن تصور یادیز لیدال میتوانمی عربستان یرهیجز شبه در هیاول یهاگروه نیا انقراض یبرا
های چشمه که آن یجنوبقسمت  جز به؛ است نبوده مناسب یزندگ یبرا طیمح نیا نکهیا به توجه با ژهیو
 نه آب نیا. گرفت فرا زین راها چشمه نیا ایدر شورهای آب ،یزمان اندک در البته و داشته وجود آن در آب
پیش  نموده، تأییدش علم هم وه شده اشار او به ینیدمتن  در هم که یآدم آن حال هر به که ستا معنا
 نسل از الزاماً ستیبامی یو ،ینید متون یبرخ طبقو حتی  است؛ نداشته وجود سال هزار هفتاد از

 سازدمی روشن زیر ینید متن .باشد ،نداهکرد کوچ عربستان رهیجز شبه به که ییقایآفر یهیاول مهاجران
 یعنی. انداردهزگمی حج آدم شیدایپ ازپیش  سال دوهزار قا،یآفر نسیهوموساپ از ییقایآفر گروه نیا که
 .اندنمودهمی پرستش را خدا خود، درک زانیم و امکانات ت،یوضع اساس بر که اندبوده فمکلّ  یاقوام آنها

 است سال چهل .کند تیفدا مرا خداوند»: کردم عرض صادق امام به» :دیگومی زراره
 دو که یاخانه ،زراره یا»: فرمود حضرت «.دیدهمی پاسخ شما و پرسممی شما از حج یدرباره
 ،است حج و مناسک اعمال آوردن جا به محل کنون تا آدم حضرت خلقت از شیپ سال هزار
 7«؟به اتمام برسد شلئمسا سال چهل در یخواهمی

 فمکلّ مهاجران نیا از آدم که دهدمی نشان ما بهی نید متن نیا و یعلم یهاافتهی بنابراین
 اند.تر از سطح آدم و فرزندانش بودهآنان از نظر نفسانی پایین یول است شده متولد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .73 ص ،77 ج حج، کتاب الشیعه، وسائل عاملی، حر -7
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 و اصل که سازدمی آشکار ما یبرا است دهیرس ما دست به که یمتون یبرخ و انیسومر خیتار یحت
           مردمان» را خود اکانین انیسومر را کهچ گردد؛یبازم ییقایآفر مهاجران آن به هایسومر یشهیر
 .دندیناممی «سر اهیس

 از یفراوان محصوالت ،را آفریدند سر اهیس مردمان ننخرساج، و یانک ،لیانل ،آنآنکه  از پس
 7.دییرو نیزم

 .است بوده اهیس آنها اجداد رنگ که میابیدر میتوانمی عبارت نیا از
 سپس ساکن شدند. جیخل یدره در شانپسر و او. است بوده مهاجران نیا نسل از آدم بنابراین
 یعنها یکوه به لیقاب شدن رانده و لیهاب قتل یماجرا همان کهاست  داده رخ مشهور یمذهب اختالف

 شده،رانده  گروه آن سپس. باشدمی رانیا یفعل غرب جنوب ای( یکنون جیخل) زیحاصلخ یدرهباالی آن 
 مانده دره در که یکسان فرزندان از یبرخ گر،ید یزمان در و افتندی انتشار جهان نقاط گرید و اروپا ا،یآس در

 یناصالح از یکوچک گروه دره، در طوفان وقوع از پس. نمودند زشیآم آنها با وشدند  ملحق آنها به بودند
 از .گشتند مستقر یکنون عراق جنوب و مرکز در مجدداً وشدند  آنجا خارج از بودند، مانده یباق دره در که
 در که یمشابه ریتعاب گرید و - کندمی یمعرف انسان نسل یبازمانده را عده نیا که مزبور یسومر متن
 که لیدل نیا به. افتندی نجات طوفان از افراد نیا فقط که شودمی استنباط نیچن - دارد وجود ینید متون

 و لیقاب نسل با آنها دودمان و بودند، آدم صالح فرزندان گرید و ثیش ل،یهاب نسل از بازماندگان تنها نهایا
 .بود نشده مختلط آدم ریشر فرزندان
 یبرخ همچون ،میبدان آدم یجسمان فرزندان را آنها میتواننمی که یکسانها، انسان گرید مورد در
توانند از نظر نفْسانی در بدانیم، میتوانیم آنها را از نظر نَسَب از آن گروه مهاجر نمی که ییقایآفر لیقبا

ی مشخصی کسانی متولد از فرزندان او باشند؛ یا به این معنی که در مرحله مراحلی بعد از تولد آدم
گرفته شده  هایی که در عالم ذر از آدمشوند در حالی که در رحم مادرانشان هستند، بعضی از نفسمی

در آفرینشی که در بهشت یا همان  فرزندان نفسانی آدم شود. آنان تمثیلاست در آنها منتشر می
 آیند.آسمان اول به انجام رسید، به حساب می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .329 ص سومر، الواح از کریمر، -7
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( یامروز انسان) نسیهوموساپ تا یو اکانین و هومو از زمان، گذشت یط را جمجمه یاندازه شیافزااین شکل : ۶ شکل

 ۱.است بوده مغز یاندازه شیافزا سمت به تکامل، یکل یریگجهت که داردمی انیب و دهدمی نشان

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  :ریتصو منبع -7

Reading Evolution: The Evidence. Class project for course ANT 131: Introduction to 

Evolution, Fall Semester 1998, 2001, Dept. Of Anthropology, Syracuse University, 

Available at: 
http://readingevolution.com/hominid_evolution.html 
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 یدره از عبور زین و ن،یزم مناطق گرید به قایآفر از یامروز انسان ای نسیهوموساپ حرکت ریمس که یانقشه: ۷ شکل

 ۱.دهدمی نشان را زیخحاصل

 قرآن و تکامل یهینظر

 آن با سازگار ینید متون به ما که یهنگام لیدل نیهم به و یعلم است یاهینظر تکامل، یهینظر
 اثبات ،ی ماخواسته تینها بلکه ؛ستین ینیدمتن  قیطر از تکامل یهینظر اثبات هدفمان م،یکنمی اشاره

 که یبیغ معارف اثبات قیطر از بسا چه. باشدمی یعلم آورد دست نیا با ینیدمتن  موافقت و یهماهنگ
به  گفت توانمیتا آنجا که  ؛میکن ثابت زین را نید تیحقان میبتوان ،است شده اشاره آنها به ینید متون در

َضْرج ِ  مِّنَ  أَنَبَتُك  َواَّللَُّ »: است گفته سخن تکامل ازاین کالم خود  در قرآنعنوان مثال،   خدا و) 3«نَ َباتً  الج

 قتیحق نیا ازاست  نتوانسته اواخر نیهم تا انسان که یحال در ؛(.دیانیبرو نیزم از ینبات چون را شما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .ژئوگرافیک نشنال یشدهاصالح یهنقش -7

 .71 یآیه نوح، یسورهقرآن کریم،  -3



 
 

 است یاله یتکامل، سنتفصل سوم:  793

 از شیب یعلم تیواقع کی از یبیغ اخبار انیب یلهیوس به و قیطر نیا از بنابراین .کند یبردارپرده یعلم
 نیهم .گرددمی ثابت محمد حضرت تیحقان و قرآن تیحقان ،آنشدن  کشف از قبل سال هزاریک

 سال هزاریک از شیب آنها. کرد انیبنیز  محمد آل ی توسطبیغ بیان اِخبار یدرباره توانمی را مطلب
 یعلم قتیحق کی نیا و ،بودند داده خبر آدم وجود از قبل( نماانسان) انسان شبه ای نسناس وجود از شیپ

 با یکیژنت لحاظ از که را نئاندرتال انسان وجود ،یکیژنت یهاپژوهش. است شده کشف اکنون که است
 و هوموارکتوس وجود از زین هاسنگوارهطور همان ؛است کرده ثابت ،داشته تفاوت یامروز انسان

 .است برداشته پرده ییقایآفر نسیهوموساپ

 * ِطباقاً  ََساوات   َسبجعَ  اَّللُِّ  َخَلقَ  فَ هج کَ  تَ َروجا َأَلَج  * َأطجواضْراً  َخَلَقُک ج  َوَقدج »: دیفرمامی متعال وندخدا
 در را شما)و  7«نَباتً  اجَلضْرج ِ  ِمنَ  أَن جبَ َتُک ج  َواَّللُِّ  * ِسراجاً  الشَّمجسَ  َوَجَعلَ  نُوضْرا ِهنَّ هف الجَقَمرَ  َجَعلَ وَ 

 را ماه و*  ؟دیافریب طبقه طبقهرا  آسمان هفت خدا چگونه دینیبنمی ایآ*  دیافریب مختلف هایحالت
 (.دیانیبرو نیزم از ینبات چون را شما خدا و*  ؟دیگردان چراغشان را دیخورش و آنها، یروشن

را  «کوه»در زبان عربی  .است متکامل و متمایز تیوضع و حال یمعنا به: روْطَ«  َأطجواضْراً  َخَلَقُک ج  َوَقدج »

در زبان  لیدل نیا به را پرنده. گویندنیز می «طوُر» اطرافش طیمح به نسبت بودن باال و ارتفاع لیدل به
 و ردیبگ اوج آن با تواندمی که ی استابزار از برخوردار که نامند( میاست «ریطَ» آن جمع) «طائر»عربی 
 «وارطْ اَ». باشدمی هاهپرند یهابال همان ابزار نیا. گردد زیمتما گرانید ازو  برود باال طشیمح به نسبت

 در را شما خدا: استچنین  «َأطجواضْراً  َخَلَقُک ج  َقدج  وَ » یمعنا اساس نیا بر و متکامل و متمایز حاالت یعنی

 و متمایز ،از مراحل متعدد شما و ؛3دیرس انیپا به و شد آفرینش شما در آن انجام کهخلق کرد  یاگذشته
است که از آن عبور  ندهیفزا تکاملِرو به  یجسمان یهایگوناگونعبور کردید؛ این همان  تکاملدر حال 
 در. میادهیرس است، برخوردار هوشمند العادهفوق ابزار کی از که یجسم نیا بهدر نهایت  تاایم کرده
وجود ندارد  یمانع چیه البته. است کرده دایپ را آدم نْفس متصل شدن به یستگیشا جسم نیا جهینت
 دهیرس یبدن و جسم به سرانجام تا باشد رفتهیپذ صورت سال اردهایلیم یط تکامل، و رشد مراحل که

در حالی که او در رحم  منتشر شدن آن در فردی از آن گروه ـ و آدم نفس نزول یبرا کهباشد 
 ـ شایستگی پیدا کرده باشد. است مادرش بوده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .71 تا 73 آیات نوح، یسورهقرآن کریم،  -7

 اطـوار، از منظـور جـااین در. اسـت رفتهیپذ انیپا و شده محقق گذشته در متکامل، و گوناگون طیشرا با شما تخلق یعنی -3
 صـورت جسـمش بـه وسـتنیپ و عـالم نیا به آدم روح آوردن فرود از قبل که است یجسمان تکامل و یترق اطوار همان
 .است گرفته
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بدانید که  دیخواهمی اگر یعنی «فَ هج کَ  تَ َروجا َأَلَج : »«ِطباقاً  ََساوات   َسبجعَ  اَّللُِّ  َخَلقَ  فَ هج کَ  تَ َروجا َأَلَج »

 بنابراین. ستا هاآسمان موضوع همانند موضوع نیا که دیبدانچگونه شما را در مراحل مختلف آفریدیم، 
 مشابه کامالً موضوع نیا کهبودیم به این دلیل است  نشده «اطوار» مفهوم متوجه نیا از شیپ ما اگر
 گرید یبرخ از یبرخ و دندار یبرتر گرید یبرخ بر آنها از یبرخ که است هفتگانه یهاآسمان تیوضع

از  یآدم جسم نکهیا ؛رساندمیی قبل یجهینت همان به را ما ی فوقهیآ بنابراین .استتر برتر و پیشرفته
بندی ی، درجهترق و تکاملبا مراحل  زین هاآسمان که همان طور است؛گذر کرده  یترق و شرفتیپمراحل 
 . اندشده

 هر از ازینیب ،به دلیل واضح بودن بسیارش هیآ نیا کنمفکر می :«نَباتً  اجَلضْرج ِ  ِمنَ  أَن جبَ َتُک ج  َواَّللُِّ »

 سپس و شده کاشته نیزم نیا در که دیهست یادانه شما که است آن انگریب هیآ. باشد یریتفس و شرح
 .است داده ثمر و کرده رشد

 تکامل مراحل بلکه ؛دنشیننمی بار به درنگیب و بارهکی به اهیگ. رویانید اهیگ همچون را شما وندخدا
 سپس. شودمی رابیس آب با و کاشته نیزم در که است کوچک یبذر ابتدا در. کندمی یط را پیشرفت و
 از و شودمی ترکامل و تربزرگ جیتدر بهجوانه  نیا. دیرومیای جوانه آب، و نیزم دانه،ی مجموعه از

 که است یزیچ همان نیا .کند یثمرده به شروع وشود  کامل تا کند،گذر می گرید یمرحله به یامرحله
 و فرجام به تا کرده رشد و شده کاشته نیزم نیا در خدا، یکیژنت ینقشه. دارد مصداق زین شما مورد در

 وجود بر یروشن لیدل نقشه نیا چگونه که کرد خواهم انیب به خواست خدا .است دهیرس خود هدف
 نه و است، سبحان وندخدا وجودبر  یلیدل زین تکامل یهینظرنتیجه  در وباشد متعال می و سبحانه خداوند

 .عکس بر

َنا َوَلَقدج »: دیفرمامی متعال وندخدا  قَ رَاضْر   ِف  نُيجَفةً  َجَعلجَناهُ  ُثَّ  * ِطي   مِّن ُسََلَلة   ِمن اْلجِنَسانَ  َخَلقج
َنا ُثَّ  * مَِّكي   َنا َعَلَقةً  النُّيجَفةَ  َخَلقج َغةً  الجَعَلَقةَ  َفَخَلقج َنا ُمضج َغةَ  َفَخَلقج  ُثَّ  لَجًما الجِعظَامَ  َفَكَسوجَنَ  ِعظَاًما الجُمضج
َسنُ  اَّللَُّ  فَ تَ َباضَْركَ  آَخرَ  ًقاَخلج  أَنَشأجََنهُ  َاِلِقيَ  َأيج *  میدیآفر لگِای از عصاره از را انسان ما نهیآ هر) 7«اْلج

 آن از و میدیآفر یخون لخته نطفه، آن از گاه آن*  .میداد قرار راستوا یگاهیجا در یانطفه را او سپس
 م،یدیپوشان گوشت اب را هااستخوان و میدیآفر هااستخوان گوشت، پاره آن از و ،یگوشت پاره خون، لخته
 (.نندگانیآفر نیبهتر خداوند، است میتعظ خور در .میداد گرید ینشیآفر را او گرید بار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .73 تا 73 آیات مؤمنون، یسوره کریم، قرآن - 7
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َسنَ  الَِّذي» :زین و ء   ُكلَّ  َأيج َل ُ  َجَعلَ  ُثَّ  * ِطي   ِمنج  اْلنجَسانِ  َخلجقَ  َوبََدأَ  َخَلَق ُ  َشيج  ُسَللَة   ِمنج  َنسج
*  کرد آغاز لگِ  از را انسان خلقت و دیآفر وجه نیکوترین به دیآفر را چه هر که آن) 7«َمِهي   َماء   ِمنج 

 (.آورد دیپد مقداریب یآب یعصاره از را او نسل سپس

 گرید بر آن تیمز و یبرتر جهت به آن، رِ یغ از شده استخراج و دهیبرگز یامجموعه یعنی اللهسُ

َنا َوَلَقدج » که متعال یخدا سخن نیا یمعنا. است گشته استخراج آن از که اعضای گروهی نَسانَ  َخَلقج  اْلجِ
است  شده خلق( سالله) ممتاز و ژهیو گروه کی از ،ینیزم انسان اولین که است نیا «ِطي   مِّن ُسََلَلة   ِمن

 .«ِطي   مِّن ُسََلَلة  » رسدمی لگِ به «اللهسُ» نیا یرهیزنجانتهای  و

َيفَ  اَّللَّ  ِلنَّ »: دیفرمامی متعال وندخدا رَان َوآل ِلب جرَاِهه  َوآل َونُوًيا آَدم یِاصج  3«الجَعاَلِميَ  یَعلَ  ِعمج

 (.داد یبرتر انیجهان بر را مرانعِ خاندان و میابراه خاندان و نوح و آدم خدا)

َيفَ ا اَّللََّ  ِلنَّ »  که ستین حیصح ،است اول آسمان در نینخست انسان آدم که آنجا از «آَدم یصج

 کی و گروه کی نیب از دیبا حتماً( اصطفاء) نشیگز رایز است؛ شدهبرگزیده  یو نْفس: شود گفته
 متصل شده است، آن هب آدم نفس کهی نیزم جسم بر فقط نشیگز نیا و ردیپذ صورت مجموعه
 را آدم جسم وندخدا و اندداشته وجود زین یگرید یِنیزم یهادهیآفر که ستا معنا نه آب نیا. دارد انطباق

 و ردیپذمی صورت هاها و همسانهمجنسبین  از فقط نشیگز. است کرده نشیگز نماهاانسان نیا از
از نظر جسمانی، شبیه کسانی بود که بین آنان متولد شده بود و از نظر نْفس انسانی، اولین نفسی بود  آدم

که در میان آنها منتشر گردید. به این ترتیب این سخن خداوند که آدم را از میانشان برگزید، صادق 
 که دارد معنا چه. است ی نادرستسخن ،برگزیده شد مخلوقات گریدمیان  از آدمشود. اما این گفته که می
 کالم نیا ایآ ؟!امکرده انتخاب رهیغ و االغ گاو، درنده، واناتیح از یگروه نیب از را انسان کی من ییبگو
 !؟گویدچنین سخنی می میحک کی ایآ و دارد؟ یمفهوم و معنا

َضْرج َ  السََّماَواتِ  َأنَّ  َكَفُروا الَِّذطنَ  طَ رَ  َأَوَلَج »: دیفرمامی متعال وندخدا  َوَجَعلجنَا فَ َفتَ قجنَاُِهَا ضَْرت جًقا َكانَ َتا َوالج
ء   ُكلَّ  الجَماء ِمنَ  ِمُنونَ  أََفََل  َييِّ   َشيج  را آنها ما بودند، بسته نیزم و هاآسمان که دانندنمی کافران ایآ) 9«طُ ؤج

 (آورند؟نمی مانیا چرا م؟یآورد دیپد آب از را یازنده زیچ هر و میگشود
 که( O2Hشده )آب شناخته همان کائنات، و یهست کل خصوص در آب یکلمه از منظور هیآ نیا در

 خصوص درفقط  اما. امداده حیتوض شتریپ را موضوع نیا من و ست،ین میشناسمی نیزم یرو بر ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .8 و 1 آیات سجده، یسوره کریم، قرآن -7

 .99 یآیه عمران، آل یسوره کریم، قرآن -3

 .91 یآیه انبیاء، یسوره کریم، قرآن -9
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 َوَجَعلجَنا» است شده آغاز ینیزم آب از نیزم یرو بر اتیح که است آن هیآ یمعنا ،یجسمان ینیزم یزندگ
 آن انگریب هیآ .است بوده ینیزم آب از ینیزم اتیحابتدای  که دهدمی نشان یروشن به نیا و «الجَماء ِمنَ 

 وجود به آن در موجود)یا مواد شیمیایی(  خاک ذرات و یآب ستمیاکوس کی از اتیح یهیاول بذر که است
 یآب طیمح نیا از ن،یزم بر اتیح یادامه البته. باشدموافق می تکامل یهینظر با کامالً نیا و است؛ آمده
 یواسطه به ای آب در ات،یحی و ادامه استمرار که گفت توانمی ی،آر. است نشده یناش آن اتیمحتو و
 همان فقط ،خارج شده آن در موجود خاک و آب از که یاتیحزندگی و . آب از صرفاً نه یولاست  بوده آب
 .استبوده  هیاول اتیح

 خودش زمان ینماهاانسان بر آدم بودن تحج و یاسالم اتیروا و تکامل یهینظر

 یول آمده باشد؛ اتیروا درتواند نمی آن، اتیجزئ و لیتفاص تمام با تکامل یمسألهبه طور قطع 
 نیاول آدم داردمی انیب یروشن به و کندمی اشاره تکامل موضوع به که دارد وجود اتیروا در یاشارات
نظر  از که اندداشته وجود ییهادهیآفر یو از شیپ بلکه نبوده، یامروز انسان جسم یدارا مخلوق

 یزندگ آدم از شیپ آنها یعنی ؛اندنبوده آدم فرزندان از یول داشته شباهت یآدم بهجسمانی 
 نیهم به کینزد اسم نیا برند کهنام می نسناس با عنوان  عده نیااز  اتیروادر . اندکردهمی

 و نسیهوموساپ هوموارکتوس، مانند دهد،مینسبت  تکامل مراحل به علم امروزه که است ییهاینامگذار
 .اندکرده یگذارمنا «نماانسان» را دسته نیا شناسانزیست یبرخ که نئاندرتال انسان

 آورددست نیا بر که دهیرس محمد آل از یاریبس اتیروا که است آن ،دارد تیاهم ما یآنچه برا
 نیا. ورزندمیبروز کرده است، تأکید  یعلم یهاپژوهش و هاسنگواره یبررس دنبال به و راًیاخ که یعلم
 سبحان یخدا اب محمد آل اگر ؛بشناسد را قتیحق خواهدمی که یکس یبرا است یحجت و لیدل خود

 داریپد نیزم بر ما از شیپ گونه،انسان یافراد که انددانستهمی کجا از باشند، نداشته ارتباط و اتصال
. کندمی ثابت ،است قتیحق و حق یپِ در که یکس برای را محمد آل تیحج نکته نیهم !اند؟گشته

 اندکرده ابالغ او طرف از اند،داده خبر او از محمد آل که است یخداوند وجود یکنندهاثبات همچنین
 :کنممی بسنده اتیروا نیا از یبرخ انیب به من. اندنموده نقل او از را قیحقا نیا و

 که یهنگام از نیزم یرو در عزوجل وندخدا»: فرمود کهاست  شدهروایت  باقر یعل بن محمد از
 از را آنان خداوند. نبودند آدم فرزندان از آنها از کی چیه که دیآفر جهانیان را دوره هفت د،یآفر را آن
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 سپس و. داد اکنسُ نیزم یرو در دشانخو معالَ با یگرید از پس یکی را آنها و د،یآفر نیزم یرو خاک
 .7«دیآفر یو از را اوالدش و هیذر و دیآفر را ابوالبشر آدم عزوجل خداوند
 یرو بر نماانسان گونه هفت حداقل آدم حضرت از شیپ خداوند که دهدمی نشان تیروا نیا
زندگی  نیزم یرو بر آدم حضرت از شیپ و ستندین آدم اوالد از نهایا. است کرده خلق نیزم
 .اندکردهمی

 از ،اجدادش از پدرش از باقر یعل بن محمد جعفر واب از ،یجعف دیزی بن جابر از
 دست به تافرمود  هدارا یتعال و تبارک وندخدا که یهنگام»: فرمود کهروایت شده است  نیمنؤرالمیام
 گذشته سال هزار هفت نیزم بر نسناس و جن خلقت از که بود یزمان در نیا و  ندیافریب ایآفریده شیخو
 از را حجاب و پرده ناگزیر ،بیافریندرا  آدم که گرفت تعلّقبر این  یتعال حقّ یاراده و شأن چون .بود

. دیبنگر نسناس و جن از نیزم اهل از مخلوقاتم به: فرمود فرشتگان به و زد کنار هاآسمان طبقات
 بر کردند، مشاهده دادندمی انجام نیزم بر ناحق به فساد و یزیخونر و یمعاص از که آنچه را فرشتگان

. دارند نگاه را شیخو خشم نتوانستند و شدند غضبناک و گرفتند خشم نیزم اهل بر و آمد گران شانیا
 تو لیذل و فیضع خلق نیا در حالی که ؛نأالش میعظ  و قاهر و جبار و قادر و زیعز ییتو ؛پروردگارا: گفتند
 را تو بزرگ گناهان نیا با یول مندندبهره تو تیعاف از و اندزنده تو رزق به و ندهست تو یقبضه در

 از ی،نیبمی و یشنومی آنها آنچه از از و یینمانمی غضب و یریگنمی خشم آنها بر تو و کنندمی تیمعص
 که یهنگام .میشمارمی میعظ تو یبرا از را آن ما و آمده گران ما بر نهایا و. یریگنمی انتقام شانیا

َضْرج ِ  ِف  َجاِعل   ِلّنِّ » :فرمود دیشن فرشتگان از را نیا وندخدا )من در زمین جانشینی  3«َخِلهَفةً  الج

 ط ُفجِسدُ  َمن ِفهَها َأََتجَعلُ » ،تو یمنزه: گفتند فرشتگان. باشد مخلوقاتم بر نیزم در من حجت کهگمارم( می
 راه به فساد فرزندان جن که طور همان؟( کند فساد آن در کهگماری در آن می را یکس آیا) 3«ِفهَها

 یدشمن هم با و ورزندمی حسادت و کردند یزیخونر جنیان که طور همان ؟ختندیر هاخون و انداختند،
 یدشمن هم با و میورزنمی حسادت هم هبنسبت  ما که نیبرگز ما انیم از را نیجانش آن ؟کنندمی

ِدكَ  ُنَسبِّحُ  َوََنجنُ » میزیرنمی نیزم بر هاخون و میکننمی  حیتسب را تو ،شیستا با ما و) 3«َلكَ  َونُ َقدِِّسُ  ِبَمج

دانم که )من چیزی می 2«تَ عجَلُمونَ  اَل  َما َأعجَل ُ  ِلّنِّ »: فرمود عزوجل یخدا (.میینمامی سیتقد و میکنمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .923 ص خصال، صدوق، شیخ -7

 .91 یآیه بقره، یسوره کریم، قرآن -3

 .91 یآیه بقره، یسوره کریم، قرآن -9

 .91 یآیه بقره، یسوره کریم، قرآن -3

 .91 یآیه بقره، یسوره کریم، قرآن -2
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 و نیمرسل و امبرانیپ او نسل از و نمیافریب خودم دست به ایآفریده  خواهممی مندانید(. شما نمی
 ینافرمان از را آنها تا مینما منیزم بر خود نانیجانش را آنها و دهم قرار تگریهدا امامانی  و ستهیشا یبندگان
 سلوک من روش و راه به را آنها و سازند، رهنمون من طاعت به و دهند، میب من عذاب از و بازدارند، من

 پاکشان آن از و کنممیبر نمیزم از را نسناس و دهم،می قرار شانیا بر شیخو حجت را آنها و دهند،
 7«... .گردانممی

 موضوع. اندداشته وجود نیزم نیا بر آدم از شیپ هایینماانسان که دهدمی نشان آشکارا تیروا نیا
 نزول نیزم به آدم دیگومی تیروا که است آن ،ه شدهاشار نه آب تیروا نیا در که یگرید مهم
 میتوانمی حداقل ای گردد؛ حجت شانیا بر ن،یزم بر نماهاانسان دوران افتنی انیپا از پیش تا ،کرد خواهد
 ابند؛ی غلبه شانیا بر ،است آدم حضرت یهیذر نمودشان که رخّ أمت یهاآدم آنکه از قبل تا مییبگو

دهم تا حجتی برای من می من در زمین جانشینی قرار: »است آمده نیچن آنها مورد در که یکسان همان
 .«سازم.کنم و زمین را از آنان پاک میها را از زمین منقرض میبر خلقم در زمین باشند ... و نسناس

 آگاه و مطلع ینیزم یهادهیآفر، (نماانسان) نسناسغیر از  ن،یزم نیا به آدم نزول بتدایا در قطعاً
ه ب خود نیا. است نداشته وجود ،دینما تیهدا خدا عبادت به را آنها و باشد حجت آنها بر آدم حضرت که
 ابند،ی غلبه آنها پس از یهاآدم ای ابدی انیپا( نماانسان) نسناس دوران آنکه از شیپ آدم که ستا معنا نآ
 آنها از یو جسم و شده دهیآفر هانیهم از فرد کی عنوان به آدم یعنی نیا و است؛ کرده هبوط نیزم به
 حال نیا با 3.است دهمتصل ش جسم نیا هب او ینفخهیا  مدَ و لگِ از شده خلق نفْس و است افتهی تولد
 و نینو یرییتغتمثیلی از  او که چرا ،است نبوده شانیا  سطحهم ،ی(وجودی نفسانی )مرتبه نظر از یو
 به آدم دادن هشداراما . باشدمی نیزم یرو برمسؤول  و آگاه شمند،یاند مخلوق کی شیدایپ

 نمودن آگاه مشابه است، آدم از ترنییپا آنها یوجود مراتب که یوجود با آنها به غیتبل و نماهاانسان
 آدم از ترنییپا مالئکه یمعرفت و یوجود یمرتبه شکیب آنکه حال 9باشد؛می اسماء به فرشتگان

 .باشدمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 713 ص ،7 ج الشرایع، علل صدوق، ایضا: ،96 ص ،7 ج قمی، تفسیر قمی، -7

 .آمد خواهد زودی به آدم خلق داستان معنی بیان -3

َاءَ  آَدمَ  َوَعلَّ َ » است: آمده کریم قرآن در -9 ََسج َ اءِ  أَنِبئُ وّن  فَ َق الَ  الجَمََلِرَك ةِ  َعَل   َعَرَض ُه ج  ُثَّ  ُكلََّه ا الج  ُكن ُت ج  ِلن ُؤاَلءِ هَ   ِبََِسج
َن  ا َم  ا ِلالَّ  لََن  ا ِعلج   َ  اَل  ُس  بجَحاَنكَ  قَ  الُوا * َص  اِدِقيَ  ت َ ِك  ه ُ  الجَعِل  ه ُ  أَن  تَ  ِلنَّ  كَ  َعلَّمج ُه  آَدمُ  یَ  قَ  الَ  * الَج َ  ارِِه ج  أَنِب  ئ ج  فَ َلمَّ  ا ِبََِسج
َارِِه ج  أَنَبَأُه  َضْرج ِ  السََّماَواتِ  َغهجبَ  َأعجَل ُ  ِلّنِّ  لَُّك ج  أَُقل أَلَج  َقالَ  ِبََِسج ُتُم ونَ  ُكن ُت ج  َوَم ا تُ بج ُدونَ  َما َوَأعجَل ُ  َوالج  را هـانامو ) «َتكج

 :گفتنـد *. دهید خبر آنها یهانام به مرا گوییدیم راست اگر : گفت و کرد عرضه فرشتگان به را آنها سپس .بیاموخت آدم به
 آگـاه آنها یهانام از را آنها آدم، یا :فتگ *. حکیم یدانا یتوی .نیست یدانش ی،اآموخته ما به خود آنچه جز را ما تو یمنزه

 



 
 

 است یاله یتکامل، سنتفصل سوم:  732

 شده اشاره ،اندافتاده عقب ینید معرفت لحاظ از که یقوم در امبریپ کی وجود به اتیروا یبرخ در
 آنها به را نیدل ترین مسائابتدایی امبرشان،یپ و اندبوده اطالعیب زین نید یالفبا از قوم نیا بسا چه. است
 :باشد آدم حضرت امبر،یپ نیا مصداق کهمانعی وجود ندارد . آموزدمی

 در و رؤیاها هاخواب»فرمود:  گوید: حضرت ابوالحسن موسی بن جعفرحسن بن عبدالرحمان می
: فرمود حضرت «است؟ بوده چه علت» :گفتم «.ها پدیدار گشتبعد و نبود مخلوقات ولینا در گذشته

 او اطاعت و خداوند عبادت به را آنها او. ختیبرانگ زمانش اهل یسو به را یامبریپ عزوجل خداوند»
 شتریب ما از مالت نه تو که خدا به رسد؟می چه ما به میده انجام را کار نیا ما اگر: گفتند قومش. فراخواند
 اگر و سازدمی بهشت وارد را شما خداوند د،یکن اطاعت مرا اگر: فرمود امبریپ آن !اتلهیقب عزت نه و است
 آن ،امبریپ ست؟یچ جهنم و بهشت: گفتند او قوم. کندمیوارد  جهنم آتشبه  را شما خدا د،یکن امینافرمان

: گفتند آنها. دیریبم که یزمان: فرمود م؟یرومیآن جا  به یکِ: گفتند قومش. کرد فیتوص شانیبرا را
 بیتکذ را امبریپ آن شتریب و شتریب سپس. شدند خاک و استخوان که میادهید را مردگانمان ما دیتردیب

 و آمدند امبرشانیپ نزد پس. آورد وجود به را رؤیا انشانیم در عزوجل خداوند آنگاه. شمردند خوار ،کرده
 کرده اراده عزوجل یخدا :فرمود. دادند خبر او به بود، ناشناخته شانیبرا و بودند دهید( خواب در) آنچه را
 عذاب در شما روح مرگ از بعد و است نگونهیا شما ارواح دیبدان تا کند احتجاج شما بر نگونهیا کهاست 

 .7«شوند ختهیبرانگ هابدن که یروز تا بپوسد تانیهابدن خواهد بود؛ هرچند
 همراه تیروا طبق که یقوم بر متعاقباً و آدم حضرت بر ت،یروا نیا در شده ذکر اتمخلوق نیاول

 در اؤیردرضمن  .باشدمی منطبق ،اندداشته وجود آدم از شیپ که نماهاانسان یبرخ یعنی اندبوده او
 که امبریپ نیاول با دیبا حتماً اؤیربنابراین  باشد؛می امبرانیپ به یوح ارسال یبرا یاوهیش ،یداریب و خواب
 .باشد شده آغاز ،است آدم حضرت همان

 !!است؟ مونیم ،انساناصل  ایآ

 که زین امتحانمان نیاول و میاشده خلق اول آسمان در ما. است آسمان از ما اصل و میهست یآسمان ما
 بنابراین. است شده برگزار جا همان در ،آمده انیم به یذکر آن از قرآن در وباشد می ذردر عالَم  امتحان

برده شد )مرفوع  باال اول آسمان به که یلگِ  از آدم ما پدر. ینیزمجَسَدهایی  فقط نه  م،یهست نفْس ما

                                                                                                                                 
 آشـکار آنچـه بـر و ،آگـاهترم زمین و هاآسمان نهانبر  من که نگفتم شما به آیا :گفت کرد، آگاهشان هانام آن از چون .کن
 . )مترجم(99 تا 97 آیات بقره، یسوره ؟(یدردایم پنهان و کنیدیم

 .731ص ،7 ج کافی، یروضه محالتی، رسولی یترجمه کلینی، در: ترجمه ،31 ص ،8 ج کافی، کلینی، -7
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 کنار از فرشتگان»: دیفرمامی صادق جعفر امام. است شده خلق ،داده شد قرار بهشت درب بر وشد( 
 مالئکه. بود شده دهیآفر خاک از بهشت در او که یحال در کردند،می عبور یو صورت یعنی آدم
و  شد دهیآفراز آن  آدم و شد دهیدم شدهرفع لگِ  نیا روح در سپس 7«؟ایشده خلق چه یبرا :گفتندمی

ُكنج  آَدمُ  یَ  َوقُ لجَنا» .دندیگزسکنا  اول آسمان در یویدن بهشت در حوا و آدم. حوا نیز از او خلق شد  اسج
َنَّةَ  َوَزوجُجكَ  أَنتَ   و) 3«الجظَّاِلِميَ  ِمنَ  فَ َتُكوَنَ  الشََّجَرةَ  َه ِذهِ  تَ قجَرِبَ  َوالَ  ِشئ جُتَما َيهجثُ  ضَْرَغداً  ِمن جَها وَُكَلَ  اْلج

 آن ثمرات از د،یخواه که جا هر و د،یخواه چه هر و دیریگ یجا بهشت درهمسرت  و خود آدم، یا: میگفت

 ِلنَّ  آَدمُ  یَ  فَ ُقلجَنا»،  (دییدرآ ستمکاران یزمره در که د،یمشو کینزد درخت نیا به و دیبخور یخوش به
َذا َنَّةِ  ِمنَ  ُُيجرَِجنَُّكَما َفََل  َوِلَزوجِجكَ  لَّكَ  َعُدو   هَ  قَ  اْلج  تو همسر و تو دشمن نیا آدم، یا: میگفت) 9«ی  فَ َتشج

 ی(.شو بختنگون که نکند، رونیب بهشت از را شما ست،ا
 امتحان نینخست با را ما وفرمود  خلق ذر عالم در اول آسمان در را آدم فرزندان ما وند،خداسپس 

َهَدُه ج  ُذضْرِِّط َّتَ ُه ج  ُظُهوضْرِِه ج  ِمن آَدمَ  َبِن  ِمن ضَْربُّكَ  َأَخذَ  َوِلذج » :آزمود  قَالُواج  ِبَربُِّك ج  أََلسجتُ  أَنُفِسِه ج  یَعلَ  َوَأشج
َنَ  یبَ لَ   پشت از تو پروردگارهنگامی که  و) 3«َغاِفِليَ  َهَذا َعنج  ُكنَّا ِلَنَّ  الجِقَهاَمةِ  طَ وجمَ  تَ ُقوُلواج  َأن َشِهدج

 ستم؟ین پروردگارتان من ایآ: دیپرس و گرفت گواه خودشان بر را آنان و آورد رونیب را فرزندانشان آدمیبن
 (.میبود خبریب آن از ما که دیینگو امتیق روز در تا ؛میدهمی یگواه ،یآر: گفتند

به حتی و . همیشگی و ابدی نیست وپدید آمده  موقتیاست که به صورت  وجودی ،ی مانیزموجود 
گردیم تا پس از مرگ در آن زندگی کنیم؛ البته اگر از جمله افرادی باشیم که همین زمین باز نمی

؛ حیوانیتی که اشیمرها کرده ب اطیمانسانیت خویش را برگزیده و حیوانیت زمینی خود را که با آن در ارتب
به این ترتیب چگونه ممکن است انسان آسمانی به کند. آن ما را امتحان می خداوند سبحان، به واسطه

حیوانیت زمینی نسبت داده شود که نفْسش برای اجرای امتحان دوم به این حیوانیت متصل شده است؟! 
 یرییتغ چیه ن،یزم یرو بر گرید یموجود از آن تکامل ینحوه زین و ما هایجسم أمنش و اصل یمقوله
 انسان مستقیم جسم دادن نسبت گر،ید یسو از. آوردنمی وجود به م،یهست یآسمان ما که تیواقع نیا در
. پیمایندمی خطا راه معتقدند، یزیچ نیچن به که یکسان واست  اشتباهی امروز مونیم به تکامل فرآیند در
 داده نسبت هیاول بذر همان به فقط دیبا ،باشد افتهیتکامل زنده موجودات گرید همانند انسان جسم اگر

َضْرج ِ  ِمنَ  أَن جبَ َتُك ج  َواَّللَُّ »: دیفرمامی متعال یخدا کهگونه همان شود؛  از ینبات چون را شما خدا و) «نَ َباتً  الج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .37 ص نبیاء،األ قصص راوندی، -7

 .92 یآیه بقره، یسوره کریم، قرآن -3

 .771 یآیه طه، یسوره کریم، قرآن -9

 .713 یآیه اعراف، یسوره کریم، قرآن -3



 
 

 است یاله یتکامل، سنتفصل سوم:  731

 گرید به همراه شتکامل هنگام به کهای های میانهوضعیت به را او که ستین حیصح و( دیانیبرو نیزم
 . میده نسبت ،است داشته موجودات

در نظر بگیریم و فرقی  ،شد منتقل تیانسان به آن یط کهحالتی  نیآخر به راتوانیم انسان آری، ما می
 .باشدوجود ندارد؛ این حالت، حالتی انسانی متکاملی می یکنون یهاانسان ما و یجسمان حالت نیابین 
 گونهانسان یظاهر از و دارند یاافتهیتکامل یهابدن آنها که مینبیمی م،یبپرداز «سنیهوموساپ» به اگر

 هیشب اریبس یظاهر ،بودند شده داریپد شیپ سال ونیلیدومحدود  که زین «هوموارکتوس» یحت. برخوردارند
 شیپ سال ونیلیم 3/3 که( یآرد) 7«کوسیتیپ یآرد» از انسان ،یعلماز نظر  و حتی  داشتند؛ ما ظاهر به
 دایپ تکامل داشته، ما یهادندان هیشب کامالً ی،کوچک نیش یهادندان و رفتهمی راه پا دو بر سته،یزمی
 میرومی راه پا دو یرو بر که میهست یپستانداران تنها ما که آنجا از شناسان،ستیز نظر طبق .است کرده
 بدن که گفت تواننمی بنابراین. محسوب گردد ما جدّ تواندمیی خاص آرد طور به م،قامتی راست و

سخنی است  نیا. است افتهی تکامل ست،ا ما بر و دور یهامونیم نیهم هیشب که ییهامونیم از انسان
 نیا در مثال عنوان به چرا ضمناً. ارتباطی وجود ندارد چیه تکامل یهینظر و آن رشیپذ نیب و نادرست
 که شودنمی گفته چرا است،میانی  مراحل به مربوط هیقض اگر! شود؟می برده نام مونیم از قاً یدق فرآیند
 از چرا! دارد قرار انسان تکامل ریمس یانهیم در زین یماه رایز ؟افتهی تکامل یماه از انسان

 انسان به مونیم از شتریب اریبس یول است، شده واقع راه نیا یانهیم در زین نیا که «هوموارکتوس»
 کیتحر یبرا یترفند نیا ایآ برند؟می نام مونیم از خاص طور به چرا! ند؟یگونمی سخن ،دارد شباهت
 وانهادن و معرفت و دانش از مردم داشتن نگاه دور یبرا یتالش کار نیا ایآ و! ست؟ین ییزانفرت و کردن
 خصوص در یعلم یهایبررس که است یحال در نیا !رود؟نمی شمار به جهل یهایکیتار اعماق در آنها

 هاوارهانسان گرید و انسان است یمدع بلکه ،کندمی رد را شامپانزه از انسان تکامل تنها نه امروزه تکامل،
 .باشندمی یمشترک نسب و اصل یدارا

 به تواندمی وه است شد دهیآفرصورت  نیکوترین به انسانطبق متون دینی 

 !ترین مراتب( بازگردد)پست نیالسافلاسفل به و دوش لیتبد مطرود یانهیبوز

َنا َلَقدج » یهیآ بهاستناد  با فقه، انیمدع از یبرخ نَسانَ  َخَلقج َسنِ  ِف  اْلجِ ِوي   َأيج  در را یآدم ما) 3«تَ قج

 است؛ تعارض در ینیدمتون  با تکامل یهینظر که کنندمیاستدالل  نیچن( ماییدهدیفرآ اعتدال ینکوترین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .استواره ها ای از انسان( نام سردهArdipithecus) آردیپکتوس -7

 .3 یآیه تین، یسوره کریم، قرآن -3
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 نیهم به لحظه، نیاول همان از انسان جسم که است صورت نه ایب مزبور یهیآ از عده نیا برداشت رایز
 نیا یورطه به ند،دخوانمی زین را هیآ یبعد قسمت عده، نیا اگر. است شده دهیآفر یکنون صورت

َنا َلَقدج »: دیفرمامی متعال یخدا. شدندنمی گرفتار انهلوحساده استدالل نَسانَ  َخَلقج َسنِ  ِف  اْلجِ ِوي   َأيج  *تَ قج
َفلَ  ضَْرَددجََنهُ  ُثَّ   یهمه از فروتر را او گاه آن*  مایهدیفرآ اعتدال ینکوترین در را یآدم ما) 7«َساِفِليَ  َأسج

 به او برگرداندن باشد، یانسان جسم ه،یآ منظور اگر انددهیپرسن خود از افراد نیا ایآ(. میدیگردان فروتران
 انسان جسم که کنندمی گمان نیچن نهایا ایآ! دهد؟می رخ کجا عمل نیا و است چگونه «نیسافل اسفل»
)پست ترین مرتبه(  «نیسافلل اسف» یمرحله در اکنون و بوده)بهترین وضعیت(  «میتقو احسن» در شتریپ

 اسفل» به شدنلیتبد با آدم یبن تمام ظاهر و شکل ندهیآ در که دارند دهیعق دیشا ای است؟ گرفته قرار
 !شد؟ خواهد لیتبد نماهامونیم و مونیم به مثال عنوان به و کرد خواهد رییتغ «نیالسافل

 یهااشتباه از کاش یا و گذاشتند؛نمی قدم یواد نیا در عده نیابهتر بود  که است آن تیواقع
 !آموختندمی درس خود پیشینیان

َنا َلَقدج » َسنِ  ِف  اْلجِنَسانَ  َخَلقج ِوي   َأيج  بلکه ستین یجسمانتوانایی  و شکل به ناظر «میتقو احسن»: «تَ قج

 یمثال ای یجسمان یصورت خدا، صورت و است شده دهیآفر خدا صورت به انسان یعنی عبارت نیا
 دهیآفر خدا صورت به انسان که سخن نیا یمعنا پس. یاله اسماء یتجل یعنی خدا صورت ؛باشدنمی
 ساخته شده خلق در شدن اهلل و خلق در یاله اسماء رساندن ظهور به ایبر یوساختار فطری  یعنی شده
 نفس در که یقدسال روح از خود ،یستگیشا نیا. دارد ی راستگیشاقابلیت اِبراز این  بالقوه یانسان هر. است
 و اریاخت با و دهنداز کف می را فرصت و تیقابل نیا ،یبرخ البته. ردیگمی تأنش ،است افتهی یتجل یانسان

 .گردندمیباز شیخوحیوانی  اصل به خود، انتخاب

 الجِقَرَدةَ  ِمن جُه ُ  َوَجَعلَ  َعَلهج ِ  َوَغِضبَ  اَّللَُّ  َلَعَن ُ  َمنج  اَّللَِّ  ِعنجدَ  َمثُوبَةً  ِلكَ ذَ   ِمنج  ِبَشرِّ   أُنَ بُِّئُك ج  َهلج  ُقلج »
ََنازِطرَ  در  که یکسان از را شما ایآ: بگو) 3«السَِّبهلِ  َسَواءِ  َعنج  َوَأَضلُّ  َمَكاَنً  َشر   ِئكَ أُولَ   اليَّاُغوتَ  َوَعَبدَ  َواْلج

 و گرفته خشم آنها بر و کرده لعنت شانیخدا که یکسان ؟بدهم خبر ،دارند نیا از بدتر یفریک خداپیشگاه 
 راه از و است گاهیجا نیبدتر را نانیا اند؟دهیپرست طاغوت را و است دهیگردان خوک و نهیبوز را یبعض
 (.ترندگمگشته راست
 وگشاید را می درها تمامکلیدی که شاه - هاانسان تمام به - انسان به خدا ؛است نیهم قتیحق
 یگرید از پس یکی را درها تواندمی دیکل نیا با او. است فرموده اعطا ،نمایدرا پایدار می تشیانسان
 از. برسدراه ندارد،  آن در یظلمت که ینور به تا شود رهسپار آن از تربزرگ نور به ینور از و دیبگشا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .2 و 3 یآیه تین، یسوره کریم، قرآن -7

 .61 یآیه مائده، یسوره کریم، قرآن 3
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 ددمنشی و تیوانیح به و ندازدیب نیزم به را دیکل نیا تر،تمام چه هر یسادگ به است قادر یو گرید یسو
: است آمده قرآن در که طور همان دهد؛ قرار مونیم فیردهم را خود بیترت نیا به و بازگردد شیخو

 (.است دهیگردان نهیبوز را یبعض و) «الجِقَرَدةَ  ِمن جُه ُ  َوَجَعلَ »

 و دهیبرگز را آن که یکسان یبرا جهنم آتش. نداردالهی  بارگاه در یگاهیجا چیه ،ستمظلم و 
 به تا شودمی برداشته پرده آن از بعدها فقط یول ؛ستا ایدن همان ،اندکرده اریاخت را آتش در جاودانگی

 اند،نموده که ییفسادها و هاظلم شان،یرفتارها یلهیوس به را شیخو یایدن آنها که ابندیدر یروشن
 و یوانیح ذات و ها،تیجنا درنده، افکار حسد، یهاعقرباند و آشکار خواهد شد که ور ساختهشعله

ها برداشته شوند، بعضی از آنها سبب عذاب بعضی دیگر پس وقتی پرده .آن را آکنده کرده است ددمنشانه
 خواستار را ایدن در جاودانگی که یکس. ندارد یگاهیجا ستم و ظلم یاله بارگاه در شوند.با این حقایق می

 شودمی برداشته شدگانید یجلو از پرده بعداً یول رسدمی اشخواسته به و شودمی وردهآبر شیآرزو باشد،

 َمساکِِنُک ج  وَ  فه ِ  أُتجرِف جتُ ج  ما یِلل اضْرجِجُعوا وَ  تَ رجُکُضوا ال» :کند مشاهده هست که گونه همان را هاتیواقع تا
ئَ ُلونَ  َلَعلَُّک ج   در خدا(. دیگرد بازخواست تا د،یبازگرد شیخو یهاخانه و تنعم و ناز به و دیزیمگر) 7«ُتسج

 و درک که حد نه آب تا هم آن ،و کریم هم هست محسن بلکه عادل، تنها نه یو. است عادل چیز همه
 بلکه رساند،نمی آزار را یکساو  گاه چیه لیدل نیهم به. نیست آن به بردن یپرا یارای  ما فهم
 هالک آن امدیپ معموالً  که دهد؛می خودش دست به را انسان اریاخت که است آن خدا مجازات نیدتریشد

ُت ُ  َوَلَقدج » :متعال وندخدا سخن نیا یمعنا .است یآدمی ابد  فَ ُقلجَنا السَّبجتِ  ِف  ِمنجُك ج  اعجَتَدوجا الَِّذطنَ  َعِلمج
 به پس کردند، تجاوز خود حد از شنبه روز آن در که را گروه آن دیاشناخته و) 3«َخاِسِئيَ  ِقَرَدةً  ُكونُوا ََلُ ج 

 َمثُوبَةً  ِلكَ ذَ   ِمنج  ِبَشرِّ   أُنَ بُِِّئُك ج  َهلج  ُقلج » :سخن نیا و (دیگرد خاموش و خوار ینگانیبوز: میکرد خطاب آنها
ََنازِطرَ  الجِقَرَدةَ  ِمن جُه ُ  َوَجَعلَ  َعَلهج ِ  َوَغِضبَ  اَّللَُّ  َلَعَن ُ  َمنج  اَّللَِّ  ِعنجدَ   َمَكاَنً  َشر   ِئكَ أُولَ   اليَّاُغوتَ  َوَعَبدَ  َواْلج

 خبر دارند نیا از بدتر یفریک خدا در پیشگاه که یکسان از را شما ایآ: بگو) 9«السَِّبهلِ  َسَواءِ  َعنج  َوَأَضلُّ 

 و است دهیگردان خوک و نهیبوز را یبعض و گرفته خشم آنها بر و کرده لعنت شانیخدا که یکسان ؟بدهم

 فَ َلمَّا» :که سخن نیا و( ترندگمگشته راست راه از و است گاهیجا نیبدتر را نانیا .انددهیپرست بت خود
 منعشان آن از که یزیچکردن  ترک از چون و) 3«َخاِسِئيَ  ِقَرَدةً  ُكونُوا ََلُ ج  قُ لجَنا َعنج ُ  ُُنُوا َما َعنج  َعتَ وجا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .79 یآیه انبیاء، یسوره ریم،ک قرآن -7

 .62 یآیه بقره، یسوره کریم، قرآن -3

 .61 یآیه مائده، یسوره کریم، قرآن -9

 .766 یآیه اعراف، یسوره کریم، قرآن -3



 احمد الحسن –خدایی توهم بی                                                                                       721

 شیخو دستان از را دهایکل آنها که است نیا( دیشو مطرود ینگانیبوز: میگفت کردند، یچیسرپ ،بودند کرده
 آوردن دست به در را شانیا و دادهجریان  آدم حضرت پدرشان در خدا که را یانسان روح و نداختندا

حیوانی و  اصل بهبنابراین  ؛ماند یباق آنها در یوانیح روح فقط و دادند کف از بود، فرموده بیترغ آن
 کنند، بازگشتند.را درک نمی یسخنهیچ  که خود ددمنشانه
 ایانبدر  ،جابر یا»: فرمودندپاسخ  در. کردم سؤالعالِم  علم مورد در باقر ابوجعفر از :دیگومی جابر

! جابر یا. شهوت روح و قوت روح ات،یح روح مان،یا روح القدس، روح: وجود دارد روح پنج ایاوص و
 یا»: فرمود سپس «.دانندمی، است نیزمزیر  دررا که آنچه  تا عرشزیر  در آنچه را القدس روح باایشان 
 لعب و لهو به هرگز که القدس روح مگر دنشومی یدگرگونحوادث و  دچار گرید روح چهار آن! جابر
 .7«پردازدنمی

 روح گرید بعد سه ای و گرید روح سه گردد، سلب او ازایمان  روح ادر او نباشد ی مانیا روح که یکس
هیچ  خوک و مونیم بر صورت نیا در که استنفسانی  یوانیح ابعاد همان نیا و ماند؛میی باق یو در
 به و شیخو اصل به شانیا بازگشتعبارت خواهد بود از  آنها مسخ واقع در. داشت نخواهد یبرتر
. اندبرگزیده را آن در ماندن یباق شیخو اریاخت به و نداشتند لیتما آن گذاشتن کنار به که شانیهاتیواقع

 :دیبمان یباق شیخو بودن مونیم حالتهمان  به دیفرمامی آنان به خطاب قرآن در خداوند

 (.دیگرد خاموش و خوار ینگانیبوز: میکرد خطاب آنها به پس) 3«َخاِسِئيَ  ِقَرَدةً  ُكونُوا ََلُ ج  فَ ُقلجَنا»

ََنازِطرَ  الجِقَرَدةَ  ِمن جُه ُ  َوَجَعلَ »  (.است دهیگردان خوک و نهیبوز را یبعض شانیا از و) 9«َواْلج

ثَ َرُه ج  َأنَّ  ََتجَسبُ  َأمج » َمُعونَ  َأكج َن جَعامِ  ِلالَّ  ُه ج  ِلنج  طَ عجِقُلونَ  َأوج  َطسج  گمان ای) 3«َسِبهًَل  َأَضلُّ  ُه ج  َبلج  َكالج

 هم انیچارپا از بلکه ستند،ین شیب یانیارپاهچ چون نانیا فهمند؟می و شنوندمی نشانیشتریب که یاکرده
 (.ترندگمراه
است که  هفرمود دارند، یآدمجسم  که یکسان یبرخ یدرباره وندخدا که یدفهم توانمی اتیآ نیا از

 به «الًیسب اضلّ » ی ازریتفس اگر. انیارپاهچ از ترگمراه یحت و رپاهاچ و خوک و ندهست مونیم نهایا
. نام ببرم را هاعقرب و هاسوسکحشرات،  ،ییابتدا یهاکرم یتانبرا توانممیید، بخواه را یوانیح قیمصاد

 دارد، یانسان یجسم که یموجود نیا. است مطرح ینفسان ای یروح تکامل یمقوله نجایا در بنابراین
 القدس روح و مانیا روح از وشود  یانسان تا کندپیدا  تکامل و یترق قدر آن یروح لحاظ از است ممکن
 بماند؛ یباق او در یوانیح ارواح فقط که برود قهقرا به قدر آن است ممکن ی دیگر،سو از. گردد مندبهره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .313 ص ،7 ج کافی، کلینی، -7

 .766 یآیه اعراف، یسوره کریم، قرآن -3

 .61 یآیه مائده، یسوره کریم، قرآن -9

 .33 یآیه فرقان، یسوره کریم، قرآن -3
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 بهدرکشان فقط  بسا چه که ییهاکرم همانند بخزد، هاسطح نیفروتر به یحت ای مونیم همانند
 اعمال یبرا یسوراخ و فضوالت خروج یبرا یسوراخ غذا، یبرا یسوراخ: است بدنش محدود یهاسوراخ
 .گردد گونه نیهم زین انسان است ممکن اوقات یگاه سفانهأمت. یجنس
 هر. باشدمی «شهوت روح و قوت روح ات،یح روح»یعنی  روح سه یدرباره ما بحث حاضر حال در
 یهوش ارچوبهچ در تواندمی که است یوانیح واقع در باشد، برخوردار گانهسه ارواح نیا از که یموجود
 یکیزیف جسم با آن تناسب و اجزای تشکیل دهنده  و اندازه یعنی مغزش تیوضع اساس بر و دارد که
 جمله از واناتیح تمام در ویژگی نیا. داشته باشد( واکنشو  کنش) تعامل اطرافش طیمح با وان،یح

 مناسب ابزار از سخت یهاوهیم شکستن یبرا توانندمی هامونیم مثال عنوان به. استیکسان  ،انسان
 یتوجه قابل یهوشمند با است قادر 7یاک یطوط کنند؛ یسدساز توانندمی یآب یهاسگ کنند؛ استفاده
 یمهربان با گریکدی به نسبت کهیم نیبمی و هستند یاجتماع یزندگ یدارا زین واناتیح یبرخ. درفتار کن
 و قیدق اریبس یهاستمیس از زین زنبور، و مورچه همچون واناتیح از گرید یگروه. کنندمی رفتار
 .برخوردارند یادهیچیپ

 تکامل نیا ایآ و ر،یخ ااست ی افتهی تکامل نماهاانسان از انسانجسم  ایآ نکهیا من، نظر به آنکه جهینت
 در خودش انسان است ستهیشا و است دهیچیپ و قیدق ایمسأله ر،یخ ای است تعارض در ینید متون با
 .بازشناسد را قتیحق تا کند فکر و تحقیقت موضوع نیا

 آدم نشیآفر یماجرا تحقیق

 خدا توسط انسان نشیآفر آغاز
 یبرا یولنمود  آغاز( هایا آسمان نْفس سنفُاَ آسمان) اول آسمان در را آدم نشیآفر متعال خداوند

 باشند، داشته یسازگارجسم  هبمتصل شدن  و نیزم بهنازل شدن  یبرا او فرزندان و آدم نکهیا
 آن از مردم ریسا و آدم نفس سپس وشد( )مرفوع می شدمی برده باال اول آسمان به لگِ  ستیبامی
 مستقر( شده برده باال به) مرفوع لگِ  نیا در روحچرا که  بود؛ یضرور انجام این کار .شدندمی خلق
 تواندنمی روح گرید یسو از. گردید جسد با روح اتصال و ارتباط یلهیوسشده خود رَفع لگِ  نیا و گردید
 چند یعوالم نشانیب وباشند می جهان متفاوت دو از ودو عالم مختلف  در ،دو نیا رایز ؛کند لمس راجسد 
ای که در تمام مراتب نزولی و عوالم ی برای این تماس الزم است؛ وسیلهالهیوس وجودبنابراین . دارد قرار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
و بـه هـوش و کنجکـاوی  شـودمی نامیـده نیـز جنایتکار طوطی نام به فارسی در که (Nestor notabilis) کیا طوطی -7

 مشهور هستند. )مترجم(



 احمد الحسن –خدایی توهم بی                                                                                       723

 شود(شود )مرفوع میآسمان اول وجود داشته باشد و زمانی که جسم باال برده می بین آسمان جسمانی و
 این مراتب را داشته باشد و در حدود آن حرکت کند. 

این فرصت ( است هر چیز در زمین ازتمثیلی  که) (شد برده باالشد )داده رفع  که یلگِ  بیترت نیا به
 آسمان یابتدا در اجساد عالم نیب ای حرکت کند؛ ارواح و اجساد عالم دو نیب برایش فراهم شد که بتواند

 و روح آسمان) دوم آسمان یابتدا در ارواح عالمهمان  ای دوم؛ آسمان با ماست تا رسیدن به محل اول
 ی(.ملکوت بهشت
شد  خواهد آفریده آسمان در که شسنفْتا  بود، نیزم لگِ و آب از آدم نشیآفر یابتدا گر،ید یسو از
 در یزندگ و مثل دیتولوجود دارد، برخوردارد گردد؛ و تا شایستگی  شهوت و قدرت از نیزم آنچه در بتواند
 سبحان، خداوند امر به مالئکهرا در او به وجود آورد.  نیزم بر تسلطنیز شایستگی  و نیزم از نقطه هر

 آسمان در را آدم فیلط جسم آن از و بردند اول آسمان به را آن و برگرفتند را نیزم لگِ  و آب از یمقدار
 عبارت به ای اول، آسمان انیپا در یعنی. دادند یجا یویدن بهشت در را آن سپس وریزی کردند قالب اول
 گذر آن بر مالئکه که بود یملکوت بهشت نیاول ن،یا که( دوم آسمان) یملکوت آسمان یدروازه در گرید
 .کردندمی

 عبور یوهمان صورت  یعنی آدم کنار از مالئکه»: فرمود که شده نقل صادق امام از
؛ 7«؟ایشده خلق چه یبرا گفتندمی مالئکه. بود شده دهیآفر خاک از بهشت در او که یحال در کردند،می
 . گذاشته شده بود اول آسمان در موجود بهشت در یو یعنی

 سیابل. صورت باقی بودبه همان  او سال چهل و نمود خلق را بشر خداوند»: دیفرمامی باقر امام
 3«؟یاشده خلق هچ یبرا: گفتمی و گذشتمیاو  بر ملعون

َنَّةِ  ِمنَ  ُُيجرَِجنَُّكَما َفََل  َوِلَزوجِجكَ  َلكَ  َعُدو   َذاه   ِلنَّ  آَدمُ  یَ  فَ ُقلجَنا»فرماید: خداوند می ق اْلج  9«ی  فَ َتشج
 ی(.شو بختنگون که نکند، رونیب بهشت از را شما ست،ا تو همسر و تو دشمن نیا آدم، یا: میگفت)

 ،و جانشین خداوند آماده گردید فهیخل عنوان به آدم از استقبال یبرا نیزم که یهنگام سپس
نخستین  نفس و د،یدم بود اول آسمان در که آدم یمثالجسد  در را مانیا روحخداوند سبحان و متعال 

 انیپا به را نششیآفر چون) 3« .... َسوَّط جُت ُ  َفِإَذا»: است آمده قرآن در که طور همان. آمد وجود به انسان

َناُك ج  َوَلَقدج »: زین و.....(  بردم  .بود اول آسمان ای سنفُاَ عالم در ن،یا و( میدیافریب را شما و) 2«َخَلقج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .37ص نبیاء،األ قصص راوندی، -7

 .37 ص ،7 ج قمی، تفسیر قمی، -3

 .771 یآیه طه، یسوره کریم، قرآن -9

 .13 یآیه ص، یسوره کریم، قرآن -3

 .77 یآیه اعراف، یسوره کریم، قرآن -2
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 ِفه ِ  َونَ َفخجتُ .... »: دیفرمامیحق تعالی  که طور همان د؛یدم یآدم در را قدسال روح خداوند سپس
 یعنی( میدیبخش صورت را شما سپس) 3«َصوَّضْرجََنُك ج  ُثَّ »: زین و( دمیدم آن در خود روح از و) 7«ضْرُّوِيي ِمن

 فرمود خدا سرانجام 36»: است آمده زین تورات درهمان طور که  ؛میداد صورت ،خدا صورت به را شما
 او. دیآفر)بر صورت خود(  خود هیشب را انسان خدا پس 31. میبساز خود هیشببه صورت خود،  را انسان
 .9«کرد خلق مرد و زن از را انسان
 خداوند»گویند در مورد اینکه می باقر حضرت از: است آمده مسلم بن محمد از نقل به یتیروا در
 بود تازه و نو، و آفریده شده، که یصورت ،صورت نیا»: فرمود. پرسیدم« دیآفر خود صورت به را آدم

 همچنان داد؛ نسبت خودش به را صورت نیا پس. کرد اریاخت هاصورت ریسا بر و دیبرگز را آن خداوند

 .3«(دمیدم آن در خود روح از و) «ضْرُّوِيي ِمن ِفه ِ  َونَ َفخجتُ » :فرمود و داد نسبت خود به را روح و کعبه که

 در) «َساِجِدطنَ  َل ُ  فَ َقُعواج » فرماید:. خداوند متعال میداد فرمان آدم یبرا سجده به رامالئکه  خداوند

ُجُدوا ِللجَمََلِرَكةِ  قُ لجَنا ُثَّ »: زین و( دیفتیب سجده به او برابر  را آدم: میگفت فرشتگان به گاه آن) «آِلَدمَ  اسج

 .شد طرد و دیورز کبرت ،متکبر و کرد سجده کننده، سجده ،(دیکن سجده

 از و بردم انیپا به را نششیآفر چون) 2«َساِجِدطنَ  َل ُ  فَ َقُعواج  ضْرُّوِيي ِمن ِفه ِ  َونَ َفخجتُ  َسوَّط جُت ُ  َفِإَذا»

 (.دیفتیب سجده به او برابر در ،دمیدم آن در خود روح

َناُك ج  َوَلَقدج » ُجُدوا لِلجَمََلِرَكةِ  قُ لجَنا ُثَّ  َصوَّضْرجََنُك ج  ُثَّ  َخَلقج  ِمنَ  َطُكنج  َلَج  ِلبجِلهسَ  ِلالَّ  َفَسَجُدوا آِلَدمَ  اسج
 همه. دیکن سجده را آدم: میگفت فرشتگان به آنگاه م،یدیبخش صورت و م،یدیافریب را شما و) 6«السَّاِجِدطنَ 

 (.نبود کنندگانسجده شمارِ در سیابل و کردند سجده سیابل جز

 النَّاسُ  أَط َُّها یَ »: دیفرمامی متعال وندخدا 1.دیآفر آدم نفس از را حوا نفس متعال خداوند سپس
 َوِنَساءً  َكِث ًُا ضْرَِجااًل  ِمن جُهَما َوَبثَّ  َزوجَجَها ِمن جَها َوَخَلقَ  َواِيَدة   نَ فجس   ِمنج  َخَلَقُك ج  الَِّذي ضَْربَُّك ُ  ات َُّقوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .13 یآیه ص، یسوره کریم، قرآن -7

 .77 یآیه اعراف، یسوره کریم، قرآن -3

 .31 و 36 ،7 اصحاح پیدایش، سفر قدیم، عهد -9

 .719 توحید، صدوق، نیز: و ،793 ص ،7 ج کافی، کلینی، -3

 .33 یآیه حجر، یسوره کریم، قرآن -2

 .77 یآیه اعراف، یسوره کریم، قرآن -6

 بیـترت نیـه اب که هدف نیا با ،نکرد خلق مستقلرا خلق نمود، به صورت  را آن گونه که نفس آدم حوانفْس  خداوند -1

 َوِم نج ». حـوا بـه آدم یسـو از یمهربـان و آدم، نسبت بـه حوا اطاعت و عشق ای مودت باشد؛ برقرار یمهربان و تمودّ آنها نیب
ُكُنوا أَزجَواًجا أَنُفِسُك ج  مِّنج  َلُك  َخَلقَ  َأنج  آَیتِ ِ  َها لَِِّتسج َنُك  َوَجَعلَ  ِللَه ج َ ةً  مََّودَّةً  بَ ه ج  «طَ ت ََفكَّ ُرونَ  لَِّق وجم   آَلَیت   َذلِ كَ  ِف  ِلنَّ  َوضَْرْحج
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َضْرجَيامَ  ِب ِ  َتَساَءلُونَ  الَِّذي اَّللََّ  َوات َُّقوا  آن روردگارتان،پ از دیبترس مردم یا) 7«ضَْرِقهًبا َعَلهجُك ج  َكانَ  اَّللََّ  ِلنَّ  َوالج

 و آورد دیپد اریبس زنان و مردان دو، آن از و را او همسر نفس، آن از و دیافریب نفس کی از را شما که
 هر ؛دیرمبُ شاوندانیخو از زنهار و ،دیخواهمی یزیچ گریکدی از او نام به سوگند با که ییخدا آن از دیبترس
 .3(ستا شما مراقب خدا نهیآ

 سپس .9«دیآفر آدم از را حوا و لگِ  از را آدم ،متعال وندخدا» :فرمود که شده نقل صادق امام از
 نیا. آزمود( هانفس عالم) ذر عالم در امتحان نینخست اب را آنها یهمه و آورد رونیب را دو نیا فرزندان

 َعلی   َوأَشجَهَدُه ج  ُذضْرِِّط َّتَ ُه ج  ُظُهوضْرِِه ج  ِمنج  آَدمَ  َبِن  ِمنج  ضَْربُّكَ  َأَخذَ  َوِلذج »: نبود شتریب پرسش کتنها ی امتحان
َنَ  یبَ لَ  َقاُلوا ِبَربُِّك ج  أََلسجتُ  ان جُفِسِه ج  آن هنگام  و) 3«َغاِفِليَ  َذاه   َعنج  ُكنَّا ِلَنَّ  الجِقَهاَمةِ  طَ وجمَ  تَ ُقوُلوا َأنج  َشِهدج

 ایآ: دیپرس و گرفت گواه خودشان بر را آنان و آورد رونیب را فرزندانشان آدمیبن پشت از تو پروردگارکه 
(. میبود خبریب آن از ما که دیینگو امتیق روز در تا ،میدهمیی گواه ،یآر: گفتند ستم؟ین پروردگارتان من

َهَدُه ج » و است روشن هیآ داللت  و امتحان در شرویپ. استبوده  هانْفس عالم در یعنی «ان جُفِسِه ج  َعلی   َوَأشج

 .دهدمی پاسخاولین کسی نیز باشد که  و بشنود و ندیبب که است یکساولین  مسابقه یبرنده
 فرویعنی  است ـ بوده لمشعِ در آنچه را که کرد اراده نیچن خداوند امتحان، نیا افتنی انیپا با

 اول آسمان در آدمامتحان . اتمام رساند به ـ آن در یو کردن شیآزما و نیزم به آدم فرستادن
 :ماند ناکام امتحان در بود، شده رمقدّ چنین  شیبرا که طور همان وصورت پذیرفت ( یویدن بهشت)

َنَّةِ  َوضَْرقِ  ِمنج  َعَلهجِهَما َُيجِصَفانِ  َوَطِفَقا َسوجآُُتَُما ََلَُما فَ َبَدتج  ِمن جَها َفَأَكََل »  از) 2«یفَ َغوَ  ضَْربَّ ُ  آَدمُ  ی  َوَعصَ  اْلج
 آنها بر بهشت درختان برگ همچنان و شد دایپ سو دو از نظرشان در شرمگاهشان و خوردند درخت آن
 به را حوا مادرمان و اوراه شد(. بنابراین گم یان کرد، پسعص شیخو پروردگار رب آدم. دندیچسبانمی
 درود خدا بر آن دو باد و خداوند شفاعتشان را در دنیا و آخرت نصیب ما فرماید! .آورد فرود نیزم

                                                                                                                                 

 و یدوسـت شـما انیـم و د،یابی آرامش شانیا به تا دیآفر یهمسران خودتان جنس از تانیبرا که ستا او قدرت یهانشانه از و)
 .(.کنندیم تفکر که یمردم یبرا است ییهاعبرت نیا در. نهاد یمهربان

 .7 یآیه نساء، یسوره کریم، قرآن -7

 و یعلـ روح همـان کـه ،روح ترنییپا یمرتبه آن، از و است محمد حضرت روح ،اول روح از منظور ،یاعل یمرتبه در -3
 .است شده دهیآفر ،است فاطمه

 .33 ص نبیاء،األ قصص راوندی، -9

 .713 یآیه اعراف، یسوره کریم، قرآن -3

 .737 یآیه طه، یسوره کریم، قرآن -2
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در  و اندشده خلق اول آسمان در موجود بهشت در حوا و آدم که است آن یایگو یروشن به قرآنبیان 
 در آن یجا بلکه ؛ندارد قرار نیزم در یول است یویدن بهشت بهشت، نیا. اندکرده یزندگ آنجا در ابتدا

 . باشدمینفُس اَ عالم ای اول آسمان

ُكنج  آَدمُ  یَ  َوقُ لجَنا»: دیفرمامی متعال وندخدا َنَّةَ  َوَزوجُجكَ  أَنجتَ  اسج  ِشئ جتَُما َيهجثُ  ضَْرَغًدا ِمن جَها وَُكََل  اْلج
َرِبَ  َواَل   دیریگ یجا بهشت درهمسرت  و خود آدم، یا: میگفت و) 7«الظَّاِلِميَ  ِمنَ  فَ َتُكوَنَ  الشََّجَرةَ  َهِذهِ  تَ قج

 که د،یمشو کینزد درخت نیا به و دیبخور یخوش به آن ثمرات از د،یخواه که جا هر و د،یخواه چه هر و
 (.دییدرآ ستمکاران یزمره در

َنَّةَ  َوَزوجُجكَ  أَنجتَ  اسجُكنج  آَدمُ  َویَ »: دیفرمامی زین و  َهِذهِ  تَ قجَرِبَ  َواَل  ِشئ جُتَما َيهجثُ  ِمنج  َفُكََل  اْلج
 دیخواه که جا هر از دیریگ مکان بهشت در همسرت و تو ،آدم یا) 3«الظَّاِلِميَ  ِمنَ  فَ َتُكوَنَ  الشََّجَرةَ 

 (.شد دیخواه کنندگانستم شمار در که دیمشو کینزد درخت نیا به یول ،دیبخور

َنَّةِ  ِمنَ  ُُيجرَِجنَُّكَما َفََل  َوِلَزوجِجكَ  َلكَ  َعُدو   َهَذا ِلنَّ  آَدمُ  یَ  فَ ُقلجَنا»: زین و قَ  اْلج  أالَّ  َلكَ  ِلنَّ  * یفَ َتشج
 َهلج  آَدمُ  یَ  َقالَ  الشَّهجيَانُ  ِللَهج ِ  فَ َوسجَوسَ  * یَتضجحَ  َواَل  ِفهَها َتظجَمأُ  اَل  َوأَنَّكَ  * یتَ عجرَ  َواَل  ِفهَها ََتُوعَ 
ُلجدِ  َشَجَرةِ  یَعلَ  َأُدلُّكَ   َعَلهجِهَما َُيجِصَفانِ  َوَطِفَقا َسوجآُُتَُما ََلَُما فَ َبَدتج  ِمن جَها َفَأَكََل  * یطَ ب جلَ  اَل  َوُملجك   اْلج
َنَّةِ  َوضَْرقِ  ِمنج   از را شما ست،ا تو همسر و تو دشمن نیا آدم، یا: میگفت) 9«ی  فَ َغوَ  ضْرَبَّ ُ  آَدمُ  یَوَعصَ  اْلج

 و * یمانمی برهنه نه و یشومی گرسنه نه بهشت در تو که*  یشو بختنگون که نکند، رونیب بهشت
 درخت به را تو ایآ آدم، یا: گفت و کرد اشوسوسه طانیش*  آفتاب تابش دچار نه و یشومی تشنه نه

 دایپ سو دو از نظرشان در شرمگاهشان و خوردند درخت آن از*  م؟یبنما راه ریناپذزوال یملک و یجاودان
ن کرد، پس ایعص شیخو پروردگار رب آدم. دندیچسبانمی آنها بر بهشت درختان برگ همچنان و شد

 گمراه شد(.
 در یو خلقت بلکه نشده دهیآفر نیزم در ابتدا و نبوده ینیزم آدم حضرت: هستند ایگو اتیآ
( دانیجاو بهشت) لدخُ بهشت از ریغ بهشت، نیا و است؛ گرفته صورت اول آسمان در موجود بهشت

َنَّةِ  ِمنَ  ُُيجرَِجنَُّكَما َفََل » :باشدمی قَ  اْلج  نیا (یشو بختنگون که نکند، رونیب بهشت از را شما) «یفَ َتشج

 و یکشاورز به نکند، یآور جمع را هاوهیم نپردازد، کار بهانسان در آن  اگرکه  ستین نیزمهمانندِ  بهشت
 تشنه و برهنه گرسنه، است ممکن ، احتیاط نکند،ضرر دفع یبرا و نکند یپروردام نورزد، مبادرت دیص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .92 یآیه بقره، یسوره کریم، قرآن -7

 .73 یآیه اعراف، یسوره کریم، قرآن -3

 .737 تا 771 آیات طه، یسوره کریم، قرآن -9
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 زیچ مزبور بهشت بنابراین. ازاردیب را او یجو طیشرا و دیخورش و ردیگ قرار آفتاب معرض در و شود
 .باشدنمی ینیزم واست  یگرید

 با یو ایآ مینیبب تا میاندازمی ینگاهاست  شده اشاره او به اتیآ نیا در که آدمهای ویژگی به حال
با لباس  انساناگر قسمتی از جسم زمینی . ریخ ای دارد یتناسب آن در موجود اجسام و نیزم تیوضع

 ینیزم لباس آدم اگر. نندیبب را قسمت آن توانندمی گرانید و خود او قطعاً  و ماندمی آشکار ،پوشیده نشود
 از و نیزم در حوا و آدم اگر. برود نیب از خدا به نسبت آدم انیعص با ستیبانمی لباس نیا د،یپوشمی

 نیزم بر اگر. تیمعص هنگام نه ،شدندمی خود تیوضع متوجه ابتدا از همان ،بودند انیعر ابتدا همان
 . رفتنمی کنار آنها از ت،یمعص زدن سر مجرد به لباس نیا داشتند، تن رب لباس و بودند

 در وندخدا که طور همان موضوع. باشدمربوط به زمین نمی ماجرا و ستین ینیزم مقوله نیاپس 
 اگر که یحال در. نداردتناسبی  وجه چیه به است آن آنچه در و نیزموضعیت  بافرموده است  انیب قرآن
در  که بود یعیطب بردند،می سر به اول آسمان در یویدن بهشت در یورزتیمعص هنگام به ،حوا و آدم

آنجا  در که یلباسچرا که  ؛گشتمی داریپد نظرشان در شرمگاهشانهنگام معصیت و نه پیش از آن، 
 با تمخالف و خدا از اطاعت یعیطب یجهینت که است یلباس نیا و ستا تقوا لباس پوشاند،می را عورت
چرا که  ؛است جسم لباس از برتر و ترمهم تقوا لباس. کندمی تن بهنفس آن را  و بوده طانیش و هوا

 َبِن  یَ » .پوشاندآنچه آن را می و انسانجسد  به نه نگرد،می پوشدمی آنچه و یآدم نفس و روح به وندخدا
 اَّللَِّ  آَیتِ  ِمنج  َذِلكَ  َخ ُج   َذِلكَ  یالت َّقجوَ  َوِلَباسُ  َوضْرِطًشا َسوجآِتُك ج  طُ َواضِْري لَِباًسا َعَلهجُك ج  أَن جَزلجَنا َقدج  آَدمَ 

 یهجام زین و بپوشد، را شرمگاهتان تا میفرستاد یاجامه شما یبرا ،آدم فرزندان یا) 7«َطذَّكَُّرونَ  َلَعلَُّه ج 

 (.دیریگ پند که باشد ست،ا خدا اتیآ از نیا و است بهتر یاجامه هر از یزگاریپره یجامه و نتیز
 3.گرددمی دایهو پروردگارش شگاهیپ در انسان عورت و شودمی علْخَ  لباس نیا ت،یمعص هنگام به

 از بعداً  که دندیپوشمی تقوا لباس دو نیا. اندداشته تن به لباس ابتدا همان از بهشت در حوا و آدم یعنی
 بلکه برایشان آشکار شود،شان که وضعیت اولیه اندنبوده برهنه ابتدا از آنها بنابراین. شددرآورده  تنشان

 ال  آَدمَ  َبِن  یَ » .است بوده تقوالباس  ه شدنکند وبرایشان آشکار شد، وضعیتشان پس از معصیت  آنچه
ِتنَ نَُّك ُ  رَجَ  َكَما الشَّهجيَانُ  طَ فج َنَّةِ  ِمنَ  أَبَ َوطجُك ج  َأخج  ُهوَ  طَ رَاُك ج  ِلنَّ ُ  َسوجآُِتَِما اِل ُُِطَ ُهمَ  ِلَباَسُهَما َعن جُهَما طَ نجزِعُ  اْلج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .36 یآیه اعراف، یسوره کریم، قرآن -7

 آدمبنـابراین  ؛است شده یعاص او که فهمندمی و نندیبمی تقوا از یعار را او فرشتگان. آدم فقط نه و است انسان منظور -3
 بـه. آور شـرم اسـت یامر ،شده صادر مالئکه معلم آدم از که آنجا از حداقل رایز ؛شدند نگران داد یرو آنچه به نسبت حوا و

 ِم نج  َعَلهجِهَم ا َُيجِص َفانِ  َوطَِفَق ا َس وجآُُتَُما ََلَُم ا فَ بَ َدتج » :بـازگردد او بر تقوا لباس تا کرد استغفار به شروع آدم لیدل نیهم
َنَّةِ  َوضَْرقِ   .(دندیچسبانمی آنها بر بهشت درختان برگ همچنان و شد دایپ سو دو از نظرشان در شرمگاهشان و)« اْلج
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لَِهاءَ  الشََّهاِطيَ  َجَعلجَنا ِلَنَّ  تَ َروجَُنُ ج  اَل  َيهجثُ  ِمنج  َوَقِبهُل ُ  ِمُنونَ  اَل  ِللَِّذطنَ  أَوج  طانیش آدم فرزندان یا) 7«طُ ؤج

 را شرمگاهشان تا کند تنشان از لباس راند، رونیب بهشت از را مادرتان و پدر که چنان هم بد،ینفر را شما
 دوستان راها طانیش ما. نندیبمی را شما ،دینیبنمی را آنها که ییجا از اشلهیقب و او. اندیبنما شانیا به

 (.آورندنمی مانیا که میداد قرار یکسان

 ال » :شد کنده تنش از زد، سر او از که یتیمعص لیدل به آدم لباس که کندمی انیب یروشن به هیآ
ِتنَ نَُّك ُ  رَجَ  َكَما الشَّهجَيانُ  طَ فج َنَّةِ  ِمنَ  أَبَ َوطجُك ج  َأخج  شما طانیش) «َسوجآُِتَِما ِل ُُِطَ ُهَما لَِباَسُهَما َعن جُهَما طَ نجزِعُ  اْلج

 به را شرمگاهشان تا کند تنشان از لباس راند، رونیب بهشت از را مادرتان و پدر که همچنان بد،ینفر را

 َوضَْرقِ  ِمنج  َعَلهجِهَما َُيجِصَفانِ  َوَطِفَقا َسوجآُُتَُما ََلَُما فَ َبَدتج » :برگشت استغفار با لباس، نیا (.اندیبنما شانیا
َنَّةِ   آنها بر بهشت درختان برگ همچنان و شد دایپ سو دو از نظرشان در شرمگاهشان و) «اْلج

 (.دندیچسبانمی
 را نیزم یسو به اول آسمان در یویدن بهشت از حوا و آدم هبوط .است روشن کامالً  اتیآ مفهوم

ِبُيوا قُ لجَنا: »کرد محسوب نیزم نیهم یسو بهاست  بوده نیزم نیا در که یبهشت از هبوط تواننمی  اهج
هًعا ِمن جَها  از همه میگفت) 3«َُيجَزنُونَ  ُه ج  َواَل  َعَلهجِه ج  َخوجف   َفََل  ُهَدايَ  َتِبعَ  َفَمنج  یُهدً  ِمنِّ  ََيجتِهَ نَُّك ج  فَِإمَّا َجَِ

 کنند یرویپ من ییراهنما از که آنها بر آمد، تانیبرا ییراهنما من جانب از اگر پس د،یشو فرو بهشت
 به اول آسمان از نزول از است عبارت هبوط، نیا پس(. شوندنمی اندوهناک خود و بود نخواهد یمیب

بیان فرمود که آدم درخواست بازگشت به  امام صادق. نیزم یسو به ژهیو به و یجسمان آسمان
کند که این بهشتی است بهشتی را که در آن بود، نمود و خداوند اجابت فرمود و این به وضوح بیان می

ی مرگ، بار دیگر به آن وارد خواهد شد و همان طور که پس از جدایی نفس انسان از جسدش به وسیله
 ت.که قبال در آن بوده، به آن باز خواهد گش

به حوا نگاه  و کرد طواف کعبه یخانه دور به سال کصدی آدم حضرت» :دیفرمامی صادق امام
 آنگاه. شد نمودار بزرگ نهر دو مانند یاثر اشگونه دو بر که ستیگر قدر آن بهشت فراق از و ،کردنمی
 زنده را تو خدا» :گفت او به چون پس «گرداند خندان و بدارد زنده را تو خدا»: گفت و آمد یو نزد لیجبرئ
 او به چون و ،است دهیگرد شنودوخ او از خدا که دانست و بست نقش اشچهره بر یشادمان اثر «بدارد
 بر گاو و شتر پوست از ییهالباس که یحال در ،ستادیا کعبه یخانه در بر .دیخند «گرداند خندان: »گفت
 .«.گردانازب ،یراند آن از که ییجا به مرا و امرزیب را گناهم و درگذر، لغزشم از ارالهاب»: گفت و داشت تن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .31 یآیه اعراف، یسوره کریم، قرآن -7

 .98 یآیه بقره، یسوره کریم، قرآن -3
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 آنجا به گردانممیباز را تو یزود به و دمیآمرز را گناهت و درگذشتم، لغزشت از»: فرمود عزوجل وندخدا
 .7«راندمت رونیب آن از که
 روح آن در و)رفع شد(  شد برده باال اول آسمان به که یلگِ  از آدم حضرت نشیآفر داستان نیا
 یآسمان ماپس  3است، شده دهیآفر اول آسمان در واقع یویدن بهشت در آدم بنابراین. باشد، میشد دهیدم
 و شیآزما مورد نیزم نیا در تا است، افتهی خلقت مرفوع لگِ در شده دهیدم روحِ از زین ما سنفْ و میهست

شدند، ارتباط و امتحانشان آماده میکه برای  ینیزمهای جسم با بتوانندها نْفس و م،یریگ قرار امتحان
 تماس داشته باشند.

 اول آسمان به نیزم خاک( بردن باالرَفعِ ) یمعنا

 فرض اگر که معنا نه ایب. شتریب ای گام کی یاندازه به یزیچ منبع ای أمبد سمت به برگشت: رفع
باشد، در این  ی وجود است،در عدمی که پذیرنده الهوت یتجل ـ مخلوقات گرید همانندِ ـ انسان میکن

 دورتری تجلمنبع  از چه هر یمعرفت لحاظ به که بود دخواه برخوردار ینیمع یدرجه و مرتبه ازصورت 
 .بود خواهد تریظلمان و نورترکم)به میزان عدمی که در آن نفوذ کرده است(  نیمع یمرتبه نیا م،یشو

( عدم) ظلمت درصد 31 و نور درصد 71 از دارد، قرار آن در ما هایجسم که یماد عالم میکن فرض
( ادراک و معرفت فقدان ق،مطل یستین) مطلق ظلمت سمت به نور که یگام هر و است شده لیتشک
 یماد جسمدر این صورت، رفع شدن یک گام برای یک . شود داده نشان حیصح عدد کی با د،یمایپمی
 و درصد 77 آن در نور نسبت که یمواز عالم کی به یومنتقل شدن  از است عبارت آدم گل مانند
 .باشدمقدّم بر عالم اول می که یعالم یعناست؛ ی درصد 83 آن( عدم) ظلمت نسبت

 ،است قلمطخود، یک  ی عوالم،دآورندهیپداز آنجا که  ؛بندی نموددسته«مثالی»از نظر  دیبا را عوالم
   یناول یدهندهنشانی عوالم پدید آورنده که چرا ؛باشد کینزد «مطلق» بهتا جایی که ممکن است  دیبا

 منظر از برای نزدیک شدن به معنی(. عوالم یهمه=  محمد)موجودی است که از آن، صادر شده است 
 است، ترکوچک ،ردک تصور آنچه بتوان هر ازی دیفرانسیل، یک اِلِمان یا قطعه گیریم.کمک می اتیاضیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .363 ص االخبار، معانی صدوق، -7

 نیهمـ یجسـمان آسـمان. اول آسـمان و یجسمان آسمان از عبارتند که شده لیتشک طبقه دو ای بخش دو از ایدن آسمان -3
 اول، آسـمان. دارد قرار آن در ،میکنمی یزندگ آن بر که ینیزم و هاماه دها،یخورش ها،کهکشان که است ینیع یماد آسمان
پـس از  آنکـه از شیپـ و نششانیآفر یابتدا در حوا و آدم کهـ  یویدن بهشت و شده خلق آدم آن در که است هانفس آسمان
 ذر عـالم آسـمان همـان اول آسمان. است گشته واقع آنجا در ـ اندداشته استقرار آن در ندیایب نییپا نیزم به تیمعصارتکاب 

 .باشدمی
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 آن را به صورت یک عدد تواننمی یول ،دآور شمار به صفر به عدد نیترکینزد را آن توانمی یعنی
 آن از 11117/1 واقع در است، 1117/1 عدد نیا کسی بگوید اگر مثالً. )یا دسیمال( مشخص کرد یدهده
 و دارد وجود یعدد نیچن میشو مطمئن گرید که کندمی دایپ ادامه ییجا تا موضوع نیا و است ترکوچک
 به جای عدد نیااگر  .میعاجز مطلقاً  آن خود شناخت از یول میبشناس را آن یهایژگیو یبرخ میتوانمی

 ،هیعل مقسوم رایز شد خواهد تینهایب به کینزد میتقس یجهینت ،گیرد قرار یمیتقس هر ، درهیعل مقسوم
 که مینیبب را یشخص مامقدّر شود  اگر که است آن سخن نیا مفهوم. است صفر به عدد نیترکینزد
 دایناپ جیتدر به یو که میکنمی مشاهدهتوانیم می ،شود()مرفوع می شودمی برده باال به ما دگانید یجلو
 اصالً  او واقع در. گرددمی پنهان انتها در و را آن از یشبح سپس م،ینیبمی را جسمش ابتدا یعنی ؛شودمی

در جهت نور  و است یمواز ما عالم با که یگرید عالم به او که است نیا ماجرا یهمه بلکه ،نشده پنهان
ی، ماد جسم آن رفتن باالوضعیت  براساس او مییبگو میتوانمی ای. است شده منتقلاز عالم ما برتر است، 

 مجموع وجود، ای نور منبع از خارج در حال هر و در است بازگشته منبع ای أمبد سمت به گام چند ای کی
 از خارج در سخن، گرید به ؛باشدمی صفر با برابر( یستین) وجود عدم و وجود مجموع ای ظلمت و نور
 . ندارد وجود یقیحق زیچ چیه ،منبع

آید. هر گامی که نور به منبع نوری را تصور کنید که نور از آن در جهت معینی به حرکت درمی: مثال
ها غشاآورند و از این مادی پدید می غشایشوند و یک هایی از آن متراکم میدارد قسمتجلو برمی

ود که خوِد نور شهایی ساخته میغشاگردد. به این ترتیب در مقابل منبع نور، پرتوهایی از نور منتشر می
ترین عدد ها نزدیکغشاگردد. تعداد این آنها را به وجود آورده است و از آنها مقداری از نور منتشر می

نور، فضایی است که با ضد  هاییعنی قابل شمارش نیست(. بین این غشاباشد )نهایت میبه بی ممکن
و انرژی نور؛ یعنی مجموع ماده  غشاهای ( ُپر شده که )مقدار آن( برابر است با مجموع مادهمادهپادذرات )

توانیم بگوییم: هیچ چیز حقیقی در و انرژی در خارج از منبع نور برابر با صفر است؛ و به عبارت دیگر می
 7کرد. تر صحبت خواهیمخارج از منبع نور وجود ندارد. در خصوص این مسأله با تفصیل بیش

 نیزم به آدم نزول

 ُقلج : »شود لیتبد خوک یحت و مونیم به تواندمی انساناز دیدگاه دین،  میابیدرمی آنچه گذشت از
ََنازِطرَ  الجِقَرَدةَ  ِمن جُه ُ  َوَجَعلَ  َعَلهج ِ  َوَغِضبَ  اَّللَُّ  َلَعَن ُ  َمنج  اَّللَِّ  ِعنجدَ  َمثُوبَةً  َذِلكَ  ِمنج  ِبَشرِّ   أُنَ بُِّئُك ج  َهلج   3«َواْلج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  شود. )مترجم(در فصل ششم به این موضوع پرداخته می -7

 .61 یآیه مائده، یسوره کریم، قرآن -3
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 شانیخدا که یکسان ؟بدهم خبر دارند نیا از بدتر یفریک خدا در پیشگاه که یکسان از را شما ایآ: بگو)
 (.است دهیگردان خوک و نهیبوز را یبعض و گرفته خشم آنها بر و کرده لعنت
 .است نشده شروع نیزم نیا رد آدم، خلقت ،ینید متون طبق که شد عنوان و

 .شد روشنبرای ما  علم با آن بودن سازگار ، ورفع یمعنا همچنین
 و آدمجسم  یدرباره ما بخش نیا در. میرسمی آدم با تکامل یهینظر یرابطه مبحث به اکنون

 به امتحان، و شیآزما یبرا نفس نیا. گفت میخواه سخن متصل خواهد شد، آن به دو نیا نفس که حوا
 .آمد خواهد فرود نیزم نیا

 :میریگمی نظر در ییهایهفرض ،آدمنخستینِ  یِماد جسمِ نیا یبرا ابتدا در
 و بدون واسطه صورت مادی پیدا کرده افتهی ظهور میمستق طور به ن،یزم نیهم در آدم نفس -7
 علم. استشده  یدهآفر ،زمین رَفع شده نیهم از که یلگِ  ازدر اصل  یوکه  خصوصه ب ؛است
 منبع و اصل ،یکیژنت قاتیتحق ریاخ یآوردهادست رایز ،کندمی رد را یهفرض نیا قطعاً یشناسستیز

 لیدال به مستند تکامل یهینظر خود ن،یا بر عالوه. است کرده ثابت را آمده کجا از نکهیا و یانسان جسم
 .باشدمی یعلم یهاپژوهش و هاسنگواره یبررس ،یکیژنت یهاشیآزما و هایبررس از یپرشمار
 آن در روح سپس شد، خلق آدم حضرتبرای  نیزم نیهم یرو بر موجود آب و لگِ  از یجسم -3
 با یول است ینید رجال اکثر یدهیعق ،فرضیه نیا . هرچندجاری شد آن در یانسان اتیح و گردید وارد
 ابتدا همان از حوا و آدم نشیآفر نکهیا بر دارد داللت یروشن به قرآن رایز ؛دارد یناسازگار سر قرآنمتن 
 موضوع نیا من. برای آدم حاصل شده است هبوطبه  امر سپس داده، رخ یویدن بهشت در اول آسمان در
 و یشناسزیست علم با که چرا ؛است مخالف کامالً  هیفرض نیا با زین علم. امداده شرح لیتفص به شتریپ را

 .دارد تعارض شده، گفتهشیپ لیدل همان به کیژنت دانش
 حذف شذهن از را یعلمتحقیقات  و قتیحق علم، دیبا رد،یپذمی را هیفرض دو نیا از یکی که یکس
است تا  کرده یگرجلوه صاحبش نظر در که است یخام پندار تنها یو نظر و طرح یحالت نیچن در. کند

 به امروزه .است معارضبا علم  لیتفصچه به  و چه به اختصار ،هینظر نیاچرا که  او را متوهم سازد؛
 در ما یهابدن واقع در. است شده مشخص ماهای جسم أمنش و اصل ،یعلم قیدق هایابزار یواسطه
 به شیپ سال هزارچند  صورت نه ایب آدم بدن شود گفته تا نشده داریپد نامشخص و مجهول یخیتار
 .است گشتهپدیدار  یناگهان طور
 یکیژنت ینقشه از را اتیح شیدایپ که است یقانون همان کار، آغاز که است نیا سوم فرض -9
 یوانیح جسم هدف، نیهم. دارد وجود ،هیاول یکیژنت ینقشه ای بذرهدفی برای  زین و ؛ه استداد سازمان

 در که یحال در آن در آدم نفس استقرار و اتصال یبرا تا داد شکل وتراشید  ،طوالنی یتکامل ریمس یط را

 أَلَج  * أَطجَواضْرًا َخَلَقُك ج  َوَقدج »: است گونه نیهم به طیشرا زین حوا مورد در. ابدی یستگیشا ،دارد قرار رحم
 َواَّللَُّ  * ِسرَاًجا الشَّمجسَ  َوَجَعلَ  نُوضْرًا ِفهِهنَّ  الجَقَمرَ  َوَجَعلَ  * ِطَباًقا ََسَاَوات   َسبجعَ  اَّللَُّ  َخَلقَ  َكهجفَ  تَ َروجا
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َضْرج ِ  ِمنَ  أَن جبَ َتُك ج   آسمانِ  هفت خدا چگونه دینیبنمی ایآ*  دیافریب مختلف یهاگونه به را شما) 7«نَ َباتً  الج

 ینبات چون را شما خدا و*  دیگردان چراغشان را دیخورش و آنها، یروشن را ماه و*  ؟دیافریب را طبقه طبقه
 همانند مراحل، نیا و میاگذاشته سر پشت را یمراحل ما که است آن انگریب اتیآ نیا(. دیانیبرو نیزم از

 عضیب است، گرید یبرخ یباالبه صورت طبقاتی  آنها از یبرخ که است هفتگانه یهاآسمان تیوضع
 ما نشیآفر تیفیک ذکر با اتیآ نیا سپس. دارد تسلط گرید یبرخ بر یبرخ واست  یگرید از برتر
 و روشن خود یخود به کلمه نیا. کندمی یمعرف( کاشتن) اندنیرو فرآیند را آن و ابدیمی خاتمه هاانسان
 نیزم اناهیگ به ینگاه است یکاف فقط. است زراعت و کشت یدرباره موضوع، یعنی است، شفاف

 اگر بذر سپس. دیآمی دیپد است، نهفته یکیژنت ینقشه آن اندرون در که یبذر از اهیگ مینیبب تا میندازیب
. آوردمی وجود بهکوچک  اهیگ کی ،کرده یاتیعمل را یکیژنت ینقشه آن باشد، برخوردار مناسب طیشرا از
در نهایت از آن به وجود خواهند  که یدرخت یهابرگ نسبت به اه،یگ یهیاول برگ دو است ممکن یحت
  .باشد متفاوت ،آمد

َضْرج ِ  ِمنَ  أَن جبَ َتُك ج  َواَّللَُّ »  اندهیرو نیزم از ما: (دیانیبرو نیزم از ینبات چون را شما خدا و) «نَ َباتً  الج

 که یتیغا به تا است؛ یکیژنت ینقشه همان م،یدار ازین نیانیده شدرو یبرا ما که یزیچ گانهی. میاشده
 .گردد یمنتهاست  فرموده اراده متعال خداوند
 نیزم نیا به شدن امتحان یبرا حوا و آدم که است مناسب کامالً  گفته نیا یبرا هیفرض نیا
 برخوردار، دارد معاف ینیزم آزمون از را گرانید نه و آنها فقط که یاژهیو ازیامت از نکهیا بدون شدند، وارد
 . باشند

ِبُيوا قُ لجَنا» هًعا ِمن جَها اهج  ُه ج  َواَل  َعَلهجِه ج  َخوجف   َفََل  ُهَدايَ  َتِبعَ  َفَمنج  یُهدً  ِمنِّ  ََيجتِهَ نَُّك ج  فَِإمَّا َجَِ
 از که آنها بر آمد، تانیبرا ییراهنما من جانب از اگر پس د،یشو فرو بهشت از همه میگفت) 3«َُيجَزنُونَ 

رفع شده  لگِ  از که نفسی یعن؛ ی(شوندنمی اندوهناک خود و بود نخواهد یمیب ،کنند یرویپ من ییراهنما
 آن از استقبال یبرا که یمشخص یوانیح جسم به تا شد داده هبوط ،است افتهی خلقت اول آسمان به

 فرآیند، نیا. گردد واقع ،است کرده اراده خدا که طور همان آن ینیزم امتحان و ونددیبپبود،  گشته آماده
 ،انددهیرسان اثبات به یانسان یگونه أمنش ژهیو به و تکامل یهینظر تأیید در شناسانستیآنچه ز با تنها نه

 . باشدمی همخوان کامالًنیز  ارتقا و تکامل یهینظر با بلکه ندارد، یتعارض
 یجسمان بیترک به تا افتهی ارتقا آب و لگِ  از که دارد وجود یازنده موجود مییبگواشکالی ندارد 

 سپس. است دهیرس شده، نهفته آن در( شهوت روح و قوت روح ات،یح روح) نینخست روح سه که یوانیح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .71 تا 73 آیات نوح، یسوره کریم، قرآن -7

 .98 یآیه بقره، یسوره کریم، قرآن -3
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 و ینبو تیانسان به ددمنشی و تیوانیح از موجود، نیا کامل انتقال فرآیند تا وارد شود آن در آدم نفس
 و یفرهنگ جهش حال نیع در فرآیند نیا. ردیپذ صورت اشدهیپسند یاخالقاصول  و آن فرهنگ
 یعلم و معقول یاگونه به ،است داده رخ هایسومر نیسرزم در شیپ سال هزاران که را یامتمدنانه

 .کندمی ریتفس
 و مانیا روح شانیهانفس دربنابراین . افتی ادامه یو یهیذر در فرآیند نیا آدم حضرت از پس
 و مانیا روح که است یانهییآ شانیهانفس ییگو که یطور به گشت، یمتجل کامل طور به قدسروح ال
. خواندمیفرا کمال و رشد به را آنها که است یاله فطرت همان هانفس نیا. تاباندمیباز را قدسروح ال
 نیباالتر به و دیآمی رونیب سربلند امتحان از کند، استفاده درست یصورت به دیکل نیا از انسان اگر

 که نجاه آب تا گرددمی مستقر او در قدسال روح دنبالش به و مانیا روح و ابدیمی رشد ،کمال درجات

 وََكَذِلكَ . »محمد حضرت خلق، نیبهتر یحت شود،می همگانشامل  نیا. شودمی نیزم رد خدا گریتجلّ
َنا ضِْري ُكنتَ  َما أَمجرَنَ  مِّنج  ضُْروياً  ِلَلهجكَ  َأوجَيه ج ميَانُ  َواَل  الجِكَتابُ  َما َتدج  َمنج  ِب ِ  ُنَّجِدي نُوضْراً  َجَعلجَناهُ  َوَلِكن اْلجِ
ِدي َوِلنَّكَ  ِعَباِدَنَ  ِمنج  نََّشاء َتِقه    ِصرَاط   یِللَ  َلتَ هج  تو به خود فرمان به راو همان گونه که روحی ) 7«مُّسج

 را بندگانمان از کی هر تا میساخت ینور را آن ما یول ست،یچ مانیا و کتاب یدانستنمی تو .میکرد یوح
 کف از را دیکل نیا انساناینکه  ایی(. ینمامی راه راست راه به تو و ؛میکن تیهدا نا آب میبخواه که
 اصل به و دهیکشان سقوط یورطه به را خود صورت نیا در که د؛کنمی بسنده یوانیح ارواح به و دهدمی

: میکرد خطاب آنها به پس) 3«َخاِسِئيَ  ِقَرَدةً  ُكونُوا ََلُ ج  فَ ُقلجَنا: »گرددمیباز ددمنشی و تیوانیح و شیخو

 (.دیگرد رانده شده و خوار ینگانیبوز
و چیزی است که واقعیت خلق  است اول آسمان در آدم خلق از بعد مرحله نیدوم مرحله، نیاپس 

 و امتحان یبرا نیزم به آدم نفس ای آدم آوردن فرود فرآیند همان مرحله، نیادهد. آدم را نشان می
نیز  و او امتحان یبرا یجسمان عالم نیا در یماد جسم به آدم نفس وستنیپ یمرحله یعنی ست؛ا ابتال

 به نیزم در آن استقرار و ایدن نیا به آدم نفس نزول از پس مرحله نیا .یو از پس فرزندانشامتحان 
 یبرخ حوا نفس و آدم نفس و است گرفته صورتبود،  فرموده اراده سبحان خداوند که یزمان مدت
 .داشتند پا به نیزم نیا بر را یاله شعائر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .23 یآیه شوری، یسوره کریم، قرآن -7

 .62 یآیه بقره، یسوره کریم، قرآن -3
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 متصل شانینیزم و یماد یهاجسم به را دو نیا که گرفت تعلق نیا بر متعال خداوند تیمش سپس
 نماهاانسان از دو نیا پس 7.دکامل گرد امتحان تا ،گرداند غافل سابقشان تیوضع از را آنها و گرداند
 و گشت، ایمه آدم ی مانند نفسنفس از استقبال یبرا اقوام نیا یهابدن آنکه ازپس  البته شدند؛ متولد

 و متولد عده نیا در خود که آدم قیطر از ندهیآ در است قرار کهی اله امیپ توانایی پذیرش از همچنین
 .شدند مندبهره ،گرددمی مبعوث
به طور  ابتدا در آدم جسم شیدایپ که را سخن نیا افراد یبرخ که است یشگفت یجا یسبَ

 آمده وجود به زنده موجود کی از یو کهپذیرند نمی یول ،رندیپذمیاست را  بوده لگِ و آب ازمستقیم 
 لگِ از برتر و ترافتهیتکامل اریبس ات،یح یوجود یرتبه لحاظ از زنده موجود که است یحال در نیا. باشد
 .باشدمی جانیب

 مانیا و امتحان ثاق،یم ی،نیزم آدم

 آسمان در .بردند باال   آسمان به نیزم از را یلگِ داده بود  فرمانهمان طور که خداوند آنها را  مالئکه
 آسمان در آدم نفس ای آدم و شد دهیدم آن در روح سپس ؛شد خلق آدم صورت گل نیا از اول
 فرود نیزم به را آدم که گرفت تعلق آن بر یاله تیمش سپس ؛گردید خلق - آدم بهشت - اول
 به نیزم در آدم نفس سپس .بود صورت نیهم به زین حوا آمد، فرود نیزم به سشنفْ ای او ، وآورد

سنگ  بامالقات او : جمله از آورد؛ جا به دهد، انجام ستیبامی که را یاعمال و درآمد حرکت و گردش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ُت ُ  َوَلَقدج » -7 ُوَل   النَّشج َأةَ  َعِلمج  عالم در شما یعنی؛ (د؟یاورین ادشی به چرا د،یآگاه نخست نشیآفر از شما)« تَ ذَكَُّرونَ  فَ َل وجاَل  الج

 دهیـآفر او از پـس شـما و افـتی خلقـت آن در آدم که ییجا د،یاداشته قرار ،باشدمی هانفس عالم ای ذر عالم همان که یقبل
 قـبالً شما آنکه با ،دیآورینم ادی به را آن چرا پس .ستا شما یهیاول آرایش چونان ذر عالم ای هانفس عالم شما، یبرا. دیشد
  د؟ییآشنا آن با و دیابرده سر به آن در

ُت ُ  َوَلَقدج » َأةَ  َعِلمج ُوَل   النَّشج  (د؟یاورین ادشی به چرا د،یآگاه نخست نشیآفر از شما) «َتذَكَُّرونَ  فَ َلوجاَل  الج

 نیـا در کـه یهنگـام یولـ ،دیابوده آشنا آن با و دیاشده خلق یعالم در شتریپ شما چه اگر دیفرمایم متعال خداوندبنابراین 
 تیوضـع از شـما هـاینفساز همین رو  و کشاندم غفلت به آن از را شما من ،متصل شد تانیهابدن به شماهای نفْس نیزم

 بـه و گرید یعالم در را شما و بازگرداند گرید بار کی را کار نیا تواندمی .است قادر سبحان یخدا. ماند اطالعیب خود سابق

َنُك ُ  َقدَّضْرجَنَ  نُ ََنج » :دینما تکرار راشده است  واقع شما یبرا امروز آنچه و ندیافریب گرید یحال  * ِبَسج ُبوِقيَ  ََنج نُ  َوَما الجَموجتَ  بَ ه ج
ثَاَلُك ج  ن َُّبدِِّلَ  َأن َعَل  ُت ُ  َوَلَقدج  * تَ عجَلُمونَ  اَل  َما ِف  َونُنِشَئُك ج  أَمج َأةَ  َعِلمج ُوَل  النَّشج  شـما بـر را مـرگ مـا)« تَ ذكَُّرونَ  فَ َل وجاَل  الج

 از ،خبریـدیب آن از که یصورت به را شما و بیاوریم شما همانند یقوم شما یجا به که * نیستیم آن از ناتوان و ساختیم مقدر
 .63 تا 61 آیات واقعه، یسوره ؟(نیاورید یادش به چرا آگاهید، نخست آفرینش از شما *. بیافرینیم نو
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 بر یو نفس. خدا یخانه دور به حوا و او طواف و آدم استغفار آن،کردن  حمل و( االسود حجریا ) عهد
 جسم نیا ومتصل شود  جسم بهفرمود که  اراده وندخدا نکهیا تا ،کردمی گردش نیزم در و ماند حال نیا

 گونه نیهمبه  زین حوا حضرت مورد در. گردد نیزم نیا یرو بر انسان نیاول نفسِحاملِ  تا شود متولد
 .داد رخ

 نفس ای فیلط جسم کی از فقط بلکه نداشته یماد جسم ابتدا در آدم که دهدمی نشانزیر  تیروا
 :است وستهیپ جسم به ن،یزم به نزول از پس و بوده برخوردار
 ینیسنگ شکمش در خورد، غذا و کرد هبوط بهشت از آدم که یهنگام»: فرمود صادق امام
 حدث و رفتبه خلوتی  زین یو. روبه خلوت ب آدم یا: گفت او به. کرد وهکِ شِ لیجبرئ به. کرد احساس
 .7«شد خارج یو از ینیسنگ و نمود

 شکل یانسان یخانواده نیاول و گرداند جمع هم با را حوا و آدم جسم کهفرمود  اراده وندخدا سپس
 کند، یکشاورز آدم که بود خواسته خدا رایز آورند؛ دیپد را زراعی روستای نینخست دو نیا تا ؛ردیگ
 یدامپرور و یکشاورز ت،یانسان ریمس آدم، با بیترت نه ایب. کند یپروردام سازد، رام و یاهل را واناتیح

 .گردید آغاز

را از  هنگامی که خداوند عزوجل آدم»فرمود:  نقل شده است که رسول خدا از امام باقر
های بهشت هبوط داد، به وی فرمان داد تا با دستانش کشاورزی کند و پس از محروم گشتن از نعمت

کرد. کشید و گریه میرنج خود روزی بخورد. او دویست سال از حسرت بهشت فریاد میبهشت، از دست
 .3«روز سر خود را بلند نکردای که سه شبانهسپس به سجود پرداخت، سجده

ی آدم زمانی بود که نفس او به فرمان خدا بر زمین نازل شد تا در زمین زندگی دویست سالهی گریه
کند و پیش از آن بود که به جسم مادی بپیوندد و برای وی این وظیفه تعیین شده بود که پس از پیوستن 

 به جسم مادی، به کشاورزی بپردازد و حیوانات را اهلی کند و پرورش دهد.
 در فعالً که رکنی در راحجر  متعال خداوند چه برای»پرسیدم:  ن گوید: از امام صادقبُکَیر بن اعی

 و شد؟ اخراج بهشت از چه برای و شود؟می بوسیده چه برای و دیگر؟ ارکان در نه ؛داد قرار ،است آن
 خبر با مرا علل این از شوم فدایت .ارکان سایر در نه ،شده داده قرار آن در بندگان عهد و میثاق چه برای
 سخت  و مشکل بسیار یمسأله از» :فرمودند امام«. باشممی متحّیر و سرگرداندر اینها  که کنید

. سازم باخبر را تو اللَّه شاء ان تا هدِ فرا گوش و بدار فارغ را دلت و بدان پس. نمودى گیرىپ  و پرسیدی
 قرار آدم حضرت نزد و آورد بیرون بهشت از بود گوهری  که را األسود حجر تعال  و تبارک خداوند
 یذریه که زمان  که: صورت این به. بود آن در خالیق پیمان و میثاق زیرا شد داده قرار رکن آن در و داد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .21 ص نبیاء،األ قصص راوندی، -7

 .21 ص نبیاء،األ قصص راوندی، -3
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 این در و نمود اخذ را پیمان و عهد آنها از مکان همین در خداوند نمود،  خارج آنها صلب از راآدم  بنی
 با کهکسی  اولین و آیدمی فرود قائم حضرت بر پرنده مکان همین از نیز و کرد رؤیت را ایشان مکان
  مقام همین به قائم. باشدمی جبرئیل همان سوگند، خدا به که است پرنده آن کندمی بیعت قائم
 عهدش که کسی برای است شاهدی و قائم برای است حجتی و دلیلآن مقام   که حالی در دهدمی تکیه
 عزّوجلّ  خداوند کهرا  میثاقی و عهد مکان آن در که کسی بر است شاهدی و کندمی وفا مکان آن در را
 است؛ میثاق و عهد تجدید جهت به کردنش لمس و بوسیدن اما. نمایدمی ادا، است گرفته بندگان از

 در بنابراین. است گرفته آنها از ذرّ عالم در خداوند که پیمانی او، به بازگردانیدنش جهت به پیمانی تجدید
 آیا گردانند؛بازمی او به را است شده گرفته ایشان از که پیمانی و عهد آن و آیندمی حجر نزد سال هر

 برایم تا نمودم تجدید را میثاقم و کردم ادا را امانتم :گوی م  رسیمی حجر به وقت  که کن نم  توجه
 غیر و کندنم  ادا را عهد آن احدى ما شیعیان از غیر سوگند خدا به نمودم؟ وفا عهدم به که ده  شهادت

 را ایشان آیندم  نزدش شیعیان  هرگاه. است نداشته نگه را میثاق و عهد آن کس هیچ ایشان از
 نماید؛م  تکذیبشان ،کرده انکارشان رسندم  حضورش به که دیگران و کندم  تصدیقشان و شناسدمی
 خدا به و است  نکرده دارىنگه و حفظ را عهد و امانت آن کس  شیعیان شما از غیر که جهت این به

 وفا عهد به شما که دهدم  شهادت یعن  دهد؛م  شهادت دیگران ضرر به و شما نفع به که سوگند
 قیامت روز در حجر شهادت که حالی در؛ ورزیدند کفر آن به و کردند انکار و نقض را آن غیرشما و کردید
 دو و گویا زبان  که حال  در آیدم  حجر قیامت روز درباشد. می آنان بر خداوند و روشن بالغه حجّت
 انکارش و شناسندمی صورت آن با را او خالیق تمام که است او اوّلین صورت همان این و دارد چشم
 ادای و کردنش حفظ با را است او نزد که میثاقی و عهد و نماید وفا او بهکه  کس  هر برای. کنندنم 
 انکار، و کفر با و ورزد عناد و نماید انکار را آن که  کس  هر علیه  و دهدمی شهادت آورد، جا به امانت
 دان م  آیا نمود، خارج بهشت از را آن خداوند کهاین علّت اما. دهدمی شهادت نماید، فراموش را میثاق
 َملَکی حجر، :فرمودند حضرت. خیر :داشتم عرضه :گویدم  بکیر چیست؟ األسود حجر اصل
  از نفرى اولین ملک آن نمود اخذ را  میثاق مالئکه  از خداوند وقت  و بود مالئکه بزرگان از و الشأنعظیم
 و داد قرار امین مخلوقاتش جمیع بر را او خداوند بنابراین. نمود اقرار و آورد ایمان آن به که بود مالئکه
 به اقرار او نزد سال هر در که گرفت اقرار مخلوقات تمام از و داد قرار او در امانت رسم به را خالیق میثاق
 همنشین  را او خداوند  سپس .نمایند تجدید را است گرفته هاآن از عزّوجلّ خداوند که  عهدى و میثاق
 و عهد به او نزد آدم سال هر نیز و نماید مزبور میثاق متذکّر را وى تا داد قرار بهشت در آدم

 بهشت از و نمود عصیان آدم وقت . نماید تجدید وسیله این به را آن و کند اقرار شده گرفته پیمان
 محمد بر فرزندانش برای همچنین و بود گرفته او از که را پیمانی و عهد آن متعال خداوند شد بیرون
 آدم یتوبه خداوند که هنگام . نمود حیران و سرگردان را او و برد یادش از بود گرفته صیشو و
 او که حالی درفرو فرستاد  آدم سوی به بهشت از سفیدی مروارید صورت به را ملک آن پذیرفت، را
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 گوهری کهبا او انس گرفت ولی بیش از این افتاد، او به آدم نگاه که هنگامی. بود هند سرزمین در
 آدم اى گفت: و آورد نطق به را سنگ آن عزّوجلّ  خداوند. نداشت آن به نسبت شناختی است، قدرگران
 و شد غالب تو بر شیطان منته  شناس م  مرا که البته گفت: سنگ خیر! :گفت شناس ؟م  مرا آیا

 کجا :گفت او به  و درآمد بود آدم با بهشت در که صورت  همان به سپس. برد یادت از را پروردگارت
 و خضوع سنگ براى و گریست و آمد یادش به میثاق وشتافت  او سوی به  آدم میثاق؟ و عهد آن رفت
 گوهری به را او خداوند سپس .کرد تجدید او نزد را میثاق و عهد به اقرار و بوسید را آن و نمود خشوع
 و گرفت خود دوش بر را آن احترام و عزت با آدم. فرمود تبدیل درخشنده و نوران  و شفاف و سفید
 همین به و کردم  حمل خود با و گرفتم  آدم از را آن جبرئیل شدم  خسته هرگاه و نمود حمل
 را  عهد و میثاق شب و روز و بود مأنوس آن با پیوسته مکه در آدم. رسیدند مّکه به تا رفتندم  منوال

 قرار مکان آن در را سنگ نمود، بنا را کعبه وقت  عزّوجلّ خداوند سپس .نمودم  تجدید او، برای اقرار با
 در و نمود اخذ مکان آن در گرفت، میثاق و عهد آدم فرزندان از تعالی و تبارک خداوند وقتی که چرا داد
 سپس. داد قرار رکن آن در را حجر خداوند علت همین به برد؛ فرو خود در را میثاق مََلک آن مکان آن

 وقت . داد قرار رکن آن در را سنگ و راند مروه جانب به را حوّا و صفا طرف به بیت جاى از را آدم خداوند
 را خدا و گفت اللَّه اّال اله ال و اکبر اللَّه بود،  شده نصب رکن در که افتاد حجر به چشمش صفا از آدم

 است، آن در حجر که رکن  با شدن روروبه هنگام در که است سنّت علت همین به نمود تعظیم و تمجید
 وقتی که چرا دیگری؛ ملک هیچ در نه نهاد ودیعه به او در را میثاق و عهد خداوند. بگویند تکبیر صفا از

 پیمان المؤمنین امیر وصایت بر و محمد حضرت پیامبری بر و خودش ربوبیت بر عزّوجلّ خداوند
 ایشان، بین در و نمود شتاب اقرار به که بود کس  اولین َملَک آن که حالی در لرزید مالئکه پشت گرفت،
 اختیار ایشان بین از را او خداوند رو این از. نداشت وجود محمد آل و محمد به نسبت او از دارتردوست
 هر برای و دارد بینا چشم و گویا زبانی که حالی در آیدمی قیامت روز او. داد قرار او در را میثاق و فرمود
 .7«داد خواهد شهادت نماید، حفظ را میثاقش و کند وفا را خود عهد مکان آن در که کسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .397 تا 333 ص ،3 ج الشرایع، علل صدوق، نیز: و ،786 تا 783 ص ،3 ج کافی، کلینی، -7
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 ندارد تکامل یهینظر با یتعارض 1شدهاثبات ینید متن

های آن بر دالیل علمی فراوانی استوار است که از پایه واست  یعلمی نظریه کی تکامل یهینظر
آنچه را در این دالیل مطرح  بتواند کهی عاقل فرد چیه .کرد اشاره یکیژنت لیدال به توانمیجمله 
از همین رو در این عرصه، مجالی برای جدال  و دالیل را رد کندشود،  درک کند، ممکن نیست این می

ای به آن وارد ماند و این نظریه، حقیقتی است که خدشهی تکامل باقی نمیدر مورد صحت نظریه
 هستند! ادیز اریبس افراد نیا سفانهأمت که ،دینگومی چه دنداننمی که نیجاهال یسو از مگرباشد؛ نمی
 گر،ید ملحد شناسستیز هر زین و ـ3است کرده انیب خود که طور نآ ـ نزیداوک یاآق من یدهیعق به

 ؛باشندمی خوشحال اریبس «است نید در تضاد با تکامل یهینظر» نکهیا بر نید عالمان یبرخ یپافشار از
 کنند اثبات یاگونه به را تکامل یهینظر یدرست توانندمی یتکامل شناسانستیز عنوان بهچرا که آنها 

 بودن متعارض بهمعتقدان  که ستا معنا نه آب نیااز این رو، . نماند یباق آن صحت مورد در یشک که
اعتراف  ینید عالمان هرا کچ ؛است یامالحظه قابل صینقا یدارا نید که باورند نیا بر تکامل، و نید
 سرِ  ،است شده ثابت یعلم درست یادله قیطر از که یاهینظر با نید کهاصرار دارند  وکنند می

 .دارد یناسازگار
 با نید تضادمدعی  ،)قابل تأویل( متشابه ای ونشده اثبات ینید متون استناد به با بخواهد یفرد نکهیا
 به قتیحق در دهد، قرار متشابه ای ونشده اثبات نومت همان را تضاد نیا لیدل و شود تکامل یهینظر
 است، تکامل یهینظر انکار درصدد یکس اگر. باشدخردی میو بی جهالت نیع کهاست  زده دست یکار
 به که ی راکسان یعلم لیدال دیبا یو ن،یا بر عالوه. دهد انجام یعلم لیدال یلهیوس به را کار نیا دیبا

 بخواهد یفرد اگراما  .کند رد یعلم یاوهیش اب اند،رسانیده اتباثبه  را تکامل یهینظر ادله، نیا یواسطه
 که لیوأت رقابلیغ و شدهثابت ینید متون از دسته آن به دیبا ،کند رد را تکامل یهینظر ینید یادله با
 اساس بر را تکامل یهینظر بطالن دیبا ابتدا در یوبه عالوه، . کند استناد ،دنشمارمی مردود را هینظر نیا

 به دیبانظریه هم  نیا که ؛دینما هئارا نیگزیجا عنوان به یعلم یاهینظر سپس و کند اثبات یعلم مدارک
 و است شده ثابت یعلم قتیحق کی ذاتاً تکاملچرا که  ی؛ناشدن اثبات است یزیچ نیا .برسد علم تأیید
 نقش به - منکران جهل بر عالوه - لجاجت نیا لیدل دیشا. کنندمی انکار را آن لجوج جاهالن فقط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ایـ نـدارد، یهمخـوان یعلمـ یهاتیواقع با که ییروا متون از دسته آننه  ،است شدهاثبات یِنید نومت یدرباره ما سخن -7

 .باشدیم نادرست ای و است، برخوردار یعلم قیحقا با سازگار یریتفس از و بوده لیوأت قابل
 ،است ناسازگار نید با تکامل ندیگویم و آموزندیم علم ساهایکل در که یمردم یبرخ فکر از من» :دیگومی نزیداوک دکتر -3

 .«دارد تیواقع تکامل که میکن اثبات میتوانمی نیقی و قطع طور به ما رایز ؛خرسند و درشگفتم
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 تأیید تکامل، اثبات که کندمی گمان ملحد فرد. بازگردد یعلم موضوع نیا در مانیا و خداناباوری داشتن
 !دشیعقا بر است یبطالن خط تکامل، اثبات که است پندار نیا برنیز  منؤمشخص  و است، عقاید او
 که کرد میخواه اثبات و میکرد اثبات ماچرا که  ؛است نادرست کامالً تصورات نیا که البته صد
 دنیتن هم در و دادن وندیپ از دیبا که است آن قتیحق .دینمامی ثابت را خدا وجود و مانیا تکامل،

 نادرست و موهوم یارتباط ارتباط، نیاچرا که  ؛شست دست «تکامل یهینظر» با «خدایی و الحادبی»
 ینید متن با یتعارض هم باز د،نباش درستی پیدایش و ارتقا هینظر یهاقسمت تمام اگر یحت. است
 .داشت دننخواه
ساخته شده  نیزم یزندگ از یمشخص دورانجاری در  یعیطبدر ضمن قوانین  نهیآم یدهایاس اگر
 با و باشند داده شکل را یکیژنت ینقشه ای همانندسازها و شده جمع هم گرد یدرست به آنها سپس د،نباش
 باشد، آورده وجود به ،کند همانندسازی خودش از توانستهمی کهی را سلولاولین  مناسب، مراحل یط

 تا باشد وستهیپ وقوع به انتخاب و یژن یهاجهش ،یکیژنت تکامل یفرآیندها سال اردهایلیم یط سپس
ه ارائ انسان وجود از یریتفس نهایا یهمه باشد، گشته داریپد یانسان جسم با یموجود نیزم یرو بر

 نظرات و یشناسستیز علم و ینیدمتن  نیب تواننمی یعنی باشد؛ ینید متوندهد که متعارض با نمی
 لگِ  از که یمخلوق رایز کرد؛ مشاهده یتضاد ،نیزم بر آن تکامل و اتیح شیدایپ خصوص در علم نیا

 یاشکالبنابراین . باشدمی اول آسمان در آدم نفس همان ی،نیدمتن  طبقاست  شده دهیآفر مرفوع
 افتهی تکامل نیزم نیا در مرحله، به مرحلهتدریجی و  طور به نیمع جسم کی مییبگو اگرداشت  خواهدن
 .متصل شده باشد آن به نفْس سپس و

 نیچنچرا که  د؛ندار ینید متن با یتضاد چیه زینحاصل شده باشد  رزندهیغ مواد از سلولاما اینکه 
 که است ییهایانرژ و مواد از نشیآفر یدهندهنشان بلکه ؛ستین عدم از خلق انگریب ،یشیدایپ
 نیا. گرددمی یمتنه ،سبحان خداوند یعنی یاصل مسبب به کهباشند می یاسباب و علل یدآورندهیپد

 .شد خواهد حیتشر بزرگ، انفجار یهینظر یبررس بخش در موضوع
. دارد داللت (دهند نظمگذار )قانون بر خود نیا و است( ممنظّقانونمند ) ،یکیژنتی نقشه نیا بر عالوه

 عنوان شتریپ که طور همان بلکه ندارد ینیدمتن  با یتضاد تنها نه حیاتی پیدایش نظریه رو، نیا از
 مطرح موشکافانه صورت به را موضوع نیا به خواست خدا. دینمامی تیحکا وندخدا وجود از ،کردم
 .نمود خواهم
 بر. ی تکامل( تعارضی نداردارتقا )نظریه وهای پیدایش هینظر با خود یخود به ینید متن جهینت در

ه ی ارائریتفس نیزم نیا بر انسان شیدایپ ینحوه از ن،ید و خدا که استدالل نیا با تواننمی اساس نیا
 لیتحل و هیتجز و یکیژنت یهایبررس ،یشناسسنگواره مطالعات ،یشناسستیز علم با که دندهمی

 یتعارض نیچن اصوالً که شد انیب شتریپ .دانست مردود و شد منکر را نید است، ناسازگارها سنگواره
 صدور انیمتصد یبرخ ناقص فهم و درک با بلکه ن،ید خود با نه علم که گفت توانمی ی،آر. ندارد وجود
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در  ،شوندمی دهینام یهودی و یحیمس و نیز فقهای عهیش ی وسنمسلمان  یفقها کهی نید متون از فتوا
 یِاله یِنید متنِ  ای یاله نید بربه طور کلی  نهشود می وارد افراد نیا بر مزبور رادیا وتعارض است 

 منکران ای شکاکان که ستین حیصحو  ندهست شیخو یآرا عواقب دارعهده خود افراد نیا. شده ثابت
 است یترفند واست،  بزرگ یدروغ نیا. کنند یریگجبهه افراد نیا نظرات یهیپا بر ،یالهمتن  و نید
 نیدو طرح این موضوع که  آن دادن قرار آویزدست با دارند، شک خدا وجود در که یکسان ای ملحدان که

 با لندیما خدا وجود منکران اگر. دهندمی بیفرد را خوان، نیا نظرات و آرا با است برابردینی  متن والهی 
 مربوط خودشان به نیا دهند، بیفر را خود ن،ید بر خداناباوری یالیخ یروزیپ با و کنند یزندگ دروغ نیا

 کنند،می انتقاد او از که یبکاریفر ینید معالِ آن از ترخوشبخت نهاآ ،ترتیب نیا به من نظر به یول است
 . باشندنمی

 بهاین متون  در بلکه ؛دنندار نینو علوم و یشناسستیز علم با یتضاد گونه چیهنه تنها  ینید متون
 لیقب از نماهاانسان یعنی ـ شده ییشناسا هاسنگواره یلهیوس به آن از یبخش اکنون که ینیزم اتیح
 اب ؛است شده پرداخته ـ نئاندرتال انسان و نسیهوموساپهای گونه یبرخ هوموارکتوس، یهاگونه یبرخ
 انسان از آنها عقل و درکتوانایی  که اندبوده یموجودات و نماهاانسان انسان، ازپیش  که عنوان نیا

 .است بوده کمتر یکنون
 که یهنگام از نیزم یرو در عزوجل وندخدا»: فرمود کهاست  شدهروایت  باقر یعل بن محمد از
 خلق نیزم نییرو قشر از ،نبودند آدم فرزندان از آنها از کی چیه که جهانیان را دوره هفت د،یآفر را آن
 بشر نیا پدر عزوجل خداوند سپس داد، اسکن زمین در یگرید از پس یکی خودشان معالَ با را آنان و کرد
 .7«دیآفر او از را فرزندانش و کرد خلق را

 نیزم نیا یرو بر شعوربا وهوشمند  یِزندگ ی درتکامل کنند کهمی انیب ،اتیروادیگر  و تیروا نیا
 که شده اشاره ،نداهبود برخوردار درک و عقل قدرت از که نسل هفت به تیروا نیا در. وجود داشته است

 داریپد نیزم نیا بر آدم از شیپ و اندنبوده آدم فرزندان از بوده، متفاوت آدمنفس  باآنها  نفس
 .اندگشته
 شدهروایت  نیرالمؤمنیام از پدرانش از نقل به محمد باقر امام حضرت از گرید یتیروا در
 یموجود شیخو دست به تافرمود  هدارا یتعال و تبارک وندخدا که یهنگام»: فرمودند شانیا کهاست 

 گذشته سال هزار هفت نیزم بر نسناس و جن خلقت از که بود یزمان در نیا و  ندیافریب را (انسان یعنی)
 به یخلق خواهممی من....  بیافریندرا  آدم که گرفت تعلّقبر این  یتعال حقّ یاراده و شأن چون .بود

 و دهم قرار تگریهدا یاائمه و ستهیشا یبندگان و فرستادگان و امبرانیپ او نسل از و نمیافریب خودم دست
 به و دهند، میب من عذاب از و بازدارند، من ینافرمان از را آنها تا مینما منیزم بر خود نانیجانش را آنها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .398 ص ،3 ج عیاشی، تفسیر عیاشی، نیز: و ،923 ص خصال، صدوق، -7
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 قرار شانیا بر شیخو حجت را آنها و دهند، سلوک من روش و راه به را آنها و سازند، رهنمون من طاعت
 .7«گردانممی پاکشان آن از و کنممیبر نمیزم از را نسناس و دهم،می

 از. اندداشته وجود نیزم یبررو نماهاانسان آدم، حضرت از قبل که استو روشن  واضح باال تیروا در
 ما که یزمانمقیاس  نیهم ت،یروا در شده دیق «سال هزار هفت» از منظور که است مشخص گرید یسو

 یواحدها یدارا زمان که میکن تصور میتوانمی رایز باشد؛نمی ،میشناسمی سال عنوان به اکنون
 به آن در که است وجودی از خارج که شودمی مربوط یگرید ابعاد به چون که است یگرید گیریاندازه
 . است ماندهو ناشناخته  مجهول ما یبرا م،یبرمی سر

 دارد تعارض تکامل با یاعده گمان به که ینید متون یبرخ

 یسیع حضرتمَثَل 
 نزد یسیع لثَمَ ) 3«فَ َهُكونُ  ُكنج  لَ ُ  َقالَ  ُثَّ  تُ رَاب   ِمنج  َخَلَق ُ  َآَدمَ  َكَمَثلِ  اَّللَِّ  ِعندَ  یِعهسَ  َمَثلَ  ِلنَّ »

 (.شد موجود پس شو، موجود: گفت او به و دیافریب خاک از را او که ،است آدم مثل چون خدا،
 شمار به هینظر نیا رد بر یکاف یسند وباشد می تکامل با تضاد در هیآ نیا که کنندمی تصور برخی

 : باشدمی صورت نه ایب هیآ از شانیا فهم که است آن استدالل نیا علت. رودمی
 خدا او پس ؛شد دهیآفرپدر  بدون یسیع» گفتندمی کهی کسان بر است ایهیرد هیآ نیا

 :گفت او به خدا. است شده دهیآفر خاک از یعنی پدر بدون زین آدم که است آن هیآ یمعنا «.ستا
با  ه،یآ مفهوم نیا. خلق نمود خاک از میمستق طور بهرا  او بنابراین. شد موجود پس شو، موجود
 مادر و پدر از آدم که شودمی استنتاج نیچن تکامل یهینظر از رایز تعارض دارد، تکامل یهینظر
 .دارد داللت پدر بدون آدم نشیآفر بر هیآ که یحال در ،است شده دهیآفر

 ؛است یسیع نشیآفر از متفاوت آدم نشیآفر. ستین نظر دورم کامل تطابق ه،یتشبیک  در مسلماً
 در نتیجه پس. نشد دهیآفر مادر از، تنها داشت مادرتنها  که یسیع حضرت خالف بر آدم رایز
 خواست و اراده یسیع خلقت در که است نیا هیآ منظور یعنی. باشدمورد نظر می یاجمال تشابه نجایا
 ریتفس نوع هر اگر حال. است بوده گونه نیهم زین آدم خلقت در که طور همان داشته، دخالت یاله
تنها از مادر به  یسیع چرا که ـ میبدان یسیع گاریخداوند ینف را آن مراد و میبگذار کنار را هیآ از یگرید

 نیا در ـ از خاک آفریده شده استوجود آمد، بر خالف آدم که از نظر آنان بدون پدر و مادر و تنها از 
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 و شد دهیآفر خاک از اول آسمان در آدم: کهنمود  منحصرصورت  نیا به را هیآ مقصود توانمی صورت
  .است هشد واقع ،آسمان از یو نزول از شیپ که است آدم یقیحق و یاصل خلقت همان ن،یا

 که یحال در کردند،می عبور او صورت یعنی آدم کنار از مالئکه»: دیفرمامی صادق جعفر امام
 7«؟ایآفریده شده چه یبرا تو گفتندمی مالئکه. بود شده دهیآفر خاک از بهشت در او

 آن از پسواقعه  نیا و نش؛یآفر نه ،است نهاده نام هبوط را نیزم به آدمی نازل شدن واقعه خداوند
 :شد دهیدم در او روح و افتی خلقت اول آسمان یسو به( مرفوع گل) شده برده باال لگِ از آدم که داد رخ

ِبُيوا قُ لجَنا» هًعا ِمن جَها اهج  3«َُيجَزنُونَ  ُه ج  َواَل  َعَلهجِه ج  َخوجف   َفََل  ُهَدايَ  َتِبعَ  َفَمنج  یُهدً  ِمنِّ  ََيجتِهَ نَُّك ج  َفِإمَّا َجَِ

 من ییراهنما از که آنها بر آمد، تانیبرا ییراهنما من جانب از اگر پس د،یشو فرو بهشت از همه :میگفت)
 نیب یتضاد برداشت،فهم و  نیا اساس بر(. شوندنمی اندوهناک خود و بود نخواهد یمیب ،کنند یرویپ
به آن  نیزم به هبوط هنگام به آدم نفس که یجسم رایز ؛ندارد وجود تکامل یهینظر و مزبور یهیآ

 را قرآن که یاستدالل دانستن مردود یبرا لیدل نیا و گشته حاصل او یکیولوژیب نیوالد ازمتصل شد 
 نیا در مزبور یهیآ که است نیا مییبگو میتوانمی که یزیچ حداقل .است یکاف داند،می تکامل معارض
 اثبات یبرا توانمی چگونه که دیآمی شیپ سؤال نیا حال. رودمی شمار به متشابهات جزو خصوص
 بوده معتبر اریبس دهیپد نیا که یحال در !رفت؟ متشابهات سراغ ،یعلم یدهیپد کی با ینیدمتن  تعارض

 به جهان یهادانشگاه در اکنون که یصورت به شده است، ارائه آن تأیید یبرا یمتعدد یعلم لیدال و
 .شودمی سیتدر نیزم یرو بر آن تکامل و یماد اتیح شیدایپ ریتفس گانهی عنوان
 یهینظر با یتعارض هم باز است، نیزم نیا خاک از آدم جسم تخلق ه،یآ منظور مییبگو اگر یحت
 خاک در موجود عناصر گرید و آب از شده، تکامل دستخوش که هیاول سلول رایز ،دیآنمی شیپ نیدارو
 به ؛شده است آفریده  خاک از ،أمنشبا توجه به اصل و  آدم جسم جهینت در است، افتهی خلقت( نیزم)
 دیپد را آدم یماد جسم تا افتهرشد و تکامل ی ،شده خلق ینیزم عناصر و آب از سلول که معنا نیا

 مادر و پدر از نه و شد دهیآفر خاک از که است یانسان نیاول آدم که مطلب نیاپس  .است آورده
 .اندنبوده ی وی،روحان و یساننفْنوع  از او نیوالد رایز باشد،می حیصح ،یبشر

 عنوان به) آدم نشیآفر ینحوه هیشب مادر، از یسیع والدت یمعنا نگرش، نیا اساس بر
 .ندارد تکامل با یتعارض ن،یا و است مادر و پدر داشتن بدون و خاک از( ینیزم انسان نیاول

 یکی: داردمی انیب مانأتو و هم با را موضوع دو ،ینید متن: مییبگو میتوانمی شتریب حیتوض یبرا
 اعتبار به شده است؛ خلق مادر و پدر از نه و خاک از آدم نکهیا گرید و شده دهیآفر مادر و پدر از آدم نکهیا
 بر عالوه .استمتولد نشده  یمادر و پدراز  و داده یرو اول آسمان در خاک، از او یهیاول نشیآفر نکهیا
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 از آدم رایز نشده متولد مادر و پدر از او اوالً که مییبگو میتوانمی زین یوزمینی  جسم مورد در یحت نیا
 و مذکر از یو بگوییم میتوانمی اًیثان است؛ افتهی تولد ،اندنبوده او نوع از از لحاظ نفسانی که ینیوالد
 .است آمده وجود به قیطر نیهم از او یکیولوژیب جسم نکهیا اعتبار به شده متولد مادر و پدر ای مونث
 از هاانسان گرید همانند دو نیا که است جهت نیا از به آدم عیسی تشبیه گفت توانمی یحت
 پدر و شتهدا مادر فقط یسیع رایز ؛متفاوتند هاانسان یهیبق بادیگر  یجهت از یول اند،شده متولد مادر
لحاظ نفسانی و روح انسانی از  از هاآن یول ،متولد شد و پدر نیز داشته است مادربا اینکه از  آدم و ،شتهندا
 . اندبودهن او خودنوع 

 آدم یجامعه
 به آدم نفس که او یکیولوژیبجسم  اگر حال. باشدمی امبریپ ،آدم حضرت ،ینید متون طبق

 آنها با چگونه او اند،بوده یو از ترنییپا یعقل سطح لحاظ از که ه استبود یاجامعه در ،متصل شد آن
 دچار یسرنوشت چه به جامعه نیا و بوده صورت چه به آنها با یو معاشرت ینحوه است؟ کرده یزندگ
 است؟ شده

. شدمی آماده آن از استقبال یبرا ستیبامی آدم متصل شدن به نفس یبرا بدن میبدان دیبا :پاسخ
 مغز اساس نیا بر. باشد برخوردار یکاف یستگیشا از یفیک و یکمّبه طور  دیبا هم یانسان مغز بنابراین

 حجم آن متوسط طور به یعنی باشد، مناسب تعقل و ادراک دن،یشیاند یبرا که باشد یااندازه به دیبا
 باشد؛می مطرح زین مغز تیفیک مورد در موضوع نیا. است ما مغزحجم  بابرابر  باًیتقر کهلیتر میلی 7311

 تیوضع از زین مغز سطح و آن باتیترک ها وسلول و افتهی تکامل دیبا یمغز نیچن یهاسلول یعنی
 .باشد برخوردار یمناسب
 یاجامعه با ما قطعاً بودند، میگفت که نگونهیا ،است ستهیزمی آن در آدم حضرت که یاجامعه اگر
 بنابراین. باشیممی روهروب ،اندداشته ییهمگرا و تفاهم گریکدی با یحت که باال درک قدرت با و متفکر
 تیقابل از قوم نیا که شد مبعوث خدا خلق از یامت نیب که بود یامبریپ آدم حضرت که گفت توانمی

 و نازل آدم نفسبنابراین  بود. برخوردار ،بود شده ارسال آن یبرا آدم که یاله یهاامیپ و خدا شناخت
 و همسرش ،آدم سپس .نمود دعوت متعال یخدا پرستش به را قوم آن ومتصل شد  او جسم به

 به را قومش آنکه از پس که میابراه حضرت همانند ؛گرفتند کناره ،همراه آنها ایمان آوردند که یکسان
 را آنها و جستند کناره قومآن  از همسرش و خود کردند، بیتکذ و انکار را یو آنها یول کرد دعوت خدا
 نآ بر او، ارانی و فرزندان و آدم حضرت که گرفت تعلق آن بر یاله تیمش ،ادامه در .نمودند ترک
 و انقراض به ،چند یزمان مدت گذشت ازپس  هرچند عده نآ کار فرجام ان،یپا در. شوند غالب گروه
 . شد یمنته ینابود

ای از زمان باشد؛ پس از آنکه این گروه در دوره تواند در زمان نوحبه عنوان مثال این انقراض می
 دیبرگز را آدم خداوند :دیفرمامی قرآنو فرزندانش ایجاد کرده بودند.  برای آدم نوعیپشتیبانی 
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َيفَ  اَّللَّ  ِلنَّ . »دیبرگز یامجموعه از را او یعنی  7«الجَعالَِميَ  یَعلَ  ِعمجرَان َوآل ِلب جرَاِهه  َوآل َونُوًيا آَدم یِاصج

 (.داد یبرتر انیجهان بر را عمران خاندان و میابراه خاندان و نوح و آدم خدا)
 یروح امور یبرخ ازپیامبری مبعوث شد که پیش از او  یقومبر  که دیآمیبر نیچن اتیروا یبرخ از

 همانیعنی  ؛دهدمی شهادت نیزم بر دشخو نیجانش بر یراه چه از خدا دانستندنمی و اندبوده اطالعیب
 یقوم بر موضوع نیا که است نیا تردرست .استشده  هاشار نه آب قرآن در که( دنید خواب) اؤیردیدن 

 از که یامبریپ نیاولمیانشان  در که یقوم جز عده نیا. پیش از بعثت پیامبران از فرزندن آدم منطبق باشد
 .آدم حضرتباشند؛ یعنی نمی شد، مبعوث آنها در و است (هاانسان) ما خود جنس

 در و رؤیاها هاخواب»فرمود:  گوید: حضرت ابوالحسن موسی بن جعفرحسن بن عبدالرحمان می
: فرمود حضرت «است؟ بوده چه علت» :گفتم «.ها پدیدار گشتبعد و نبود مخلوقات ولینا در گذشته

 او اطاعت و خداوند عبادت به را آنها او. ختیبرانگ زمانش اهل یسو به را یامبریپ عزوجل خداوند»
 شتریب ما از مالت نه تو که خدا به رسد؟می چه ما به میده انجام را کار نیا ما اگر: گفتند قومش. فراخواند
 اگر و سازدمی بهشت وارد را شما خداوند د،یکن اطاعت مرا اگر: فرمود امبریپ آن !اتلهیقب عزت نه و است
 آن ،امبریپ ست؟یچ جهنم و بهشت: گفتند او قوم. کندمیوارد  جهنم آتشبه  را شما خدا د،یکن امینافرمان

: گفتند آنها. دیریبم که یزمان: فرمود م؟یرومیآن جا  به یکِ: گفتند قومش. کرد فیتوص شانیبرا را
 بیتکذ را امبریپ آن شتریب و شتریب سپس. شدند خاک و استخوان که میادهید را مردگانمان ما دیتردیب

 و آمدند امبرشانیپ نزد پس. آورد وجود به را رؤیا انشانیم در عزوجل خداوند آنگاه. شمردند شخوار ،کرده
 کرده اراده عزوجل یخدا :فرمود. دادند خبر او به بود، ناشناخته شانیبرا و بودند دهید( خواب در) آنچه را
 عذاب در شما روح مرگ از بعد و است نگونهیا شما ارواح دیبدان تا کند احتجاج شما بر نگونهیا کهاست 

 .3«شوند ختهیبرانگ هابدن که یروز تا بپوسد تانیهابدنخواهد بود؛ هرچند 
  اگر و دانستندنمی آسمان با یروحاتصال  از یزیچ مزبور قوم که ستا دایهو یروشن به روایت نیا از

 است یحال در نیا است. بوده شناسیم،ی که ما میآدمتر از پایین یسطح در اندداشتهنیز  یپرستش و نید
 ارث به گریکدی از را آن و داشته ییآشنا امور نیا با زینو نسل او  فرزندان و بود امبریپ آدم حضرت که
 به هرچند و ستیچ اؤیر نداند یاجمال صورت بههرچند  آدم،یبن از یقوم است رممکنیغ. اندبردهمی

اند که آنان را به این امور دعوت در حالی که کسانی بوده ؛ستیچ جهنم و بهشت نداند یاجمال صورت
است و قومی که وی  و اوصیا. به این ترتیب این موضوع منحصر در آدم اند؛ یعنی آدمکردهمی

کرد، اولین قومی هستند که طبق روش دینی به عبادت خداوند سبحان دعوت آنان را دعوت می
 شدند.می
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 .99 یآیه عمران، آل یسوره کریم، قرآن -7

 .731ص ،7 ج کافی، یروضه محالتی، رسولی یترجمه کلینی، در: ترجمه ،31 ص ،8 ج کافی، کلینی، -3
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َضْرج ِ  ِف  َجاِعل   ِلّنِّ »: فرمود یتعال و تبارک یخدا»: فرمود که شده نقل نیمنؤرالمیام از  الج
 از را نسناس و باشد مخلوقاتم بر نیزم در من حجت کهدهم( )من در زمین جانشینی قرار می «َخِلهَفةً 

 «.... .گردانم پاکش آنان از و کنممیبر نمیزم

 !شدند؟ نازل چگونه انیارپاهچ
 (....نازل کرد جفت هشت انیارپاهچ از تانیبرا و)...  7«... َأزجَواج   ََثَانَِهةَ  اَلن جَعامِ  مِّنَ  َلُك  َوأَنَزلَ »....

 که دهدمی نشانمتن  نیا. آورد فرود یجسمان عالم نیا به را آنها یمثال صورت که استاین  منظور
 هایجهش بعضاً و یکیژنت ینقشه قانون چهارچوب در ابتدا همان از تکامل فرآیند ،ینید نگاه اساس بر

 نیقوان چهارچوب در تکامل اهداف سازوکار و ر،یمس ،این متن مفاد بر بنا. است گرفته صورت قانونمند
اراده کرده  نیقوان نیا یوضع کننده به عنوان متعال خداوند که ییهاصورت آفرینش به انیپا در تا بوده
 .گردد یمنته است،
 صورت همان به زین خلق شده لگِ و سیابل دهان آب از سگاست که  آمده اتیروا یبرخ در نکهیا
 نشیآفر مقصود،چرا که  ؛ندارد تکامل یهینظر با یتعارض مسیر خود را طی کرده است و ،گفتهشیپ

 موضوع نیا من و دارد؛ نظر او یمثال صورت یعنی سگ نفس به ،ینیدمتن  بلکه ستین سگ یماد جسم
 آدم جسم ناف قسمت ازگِلی که سگ از آن آفریده شده است،  3.امکرده انیب «متشابهات» کتاب در را
 و امکرده انیب را آن علت من. است شده برداشته ،آن از نفسشدن  خلق و روح دنیدم از شیپ نیلگِ

 مآد نزول از پس رود،درّنده به شمار می واناتیح از کهبا این سگ که بیان نمودم به همین سبب است
 .است شده نوسأم بشر با ن،یزم بر

بنابراین  ه نمود؛ی ارائاستدالل آن بر ماده عالم از تواننمی و است یبیغ خبر کی موضوع نیا البته
خواستار دلیلی در مورد این موضوع باشد، باید به ایمان باشد. کسی که می فرد مانیا تابع آن قیتصد

 اشاره گفتهشیپ مطلب به که دارد وجود یعلم ینکته کی قسمت نیا دربا این حال . خویش رجوع کند
. این باشد سودمند گرانید از شیب نامنؤم یبرا نکته نیا بسا چه ؛آن بر است یانهیقر و شاهد و کندمی

 از: که است نیا آنمضمون  وباشد ی علمی است که موافق با آفرینش سگ از دیدگاه دین مییک نکته
 برخالف سگ. است گرفته خو انسان با یزندگ به که است یاهل جانور نینخست باً یتقر سگ علم، دگاهید
 کینزد به وانیح نیا خود یعنی بوده یاهل خودش سگ بلکه ؛نشده رام انسان توسط یاهل واناتیح گرید

 کامالً  که یوانیح به تا افتهی تکامل یدرپیپ یهانسل یط سپس. است داشته لیتما انسان به شدن
 . گردد لیتبد است،مطیع انسان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .6 یآیه زمر، یسوره کریم، قرآن -7

 . )مترجم(783 سؤال ،3 ج متشابهات، الحسن، احمد به: کنید مراجعه -3
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 از یادسته ش،یپ سال هزاران در و امر بدو در: دیگومی نیچن سگ کردن یاهل یهینظر یخالصه
 هیاول یهاانسان ستیز محل مناطق در که ییماندهاپس سراغ به و شدند جدا هاگرگ گرید از هاگرگ

 آن است یعیطب. باشدها گرگ یغذا توانستمی که بود یمواد یحاو پسماندها نیا. رفتند ماند،یم اقیب
 انسان از که یگرگ با سهیمقا شد، درمی ترکینزد انسان به و بوددوستانه  یرفتار یدارا که یگرگ
 شتریب ییتوانا و بقا ایبر شتریب قدرت یعنی ،شتریب یغذا. گشتمی مندبهره یشتریب یغذا از ،دیترسمی
 یاستوارساز باعث یعیطب انتخاب نسل، نیچند یط بیترت نه ایب. بعدهای نسل بهها ژن انتقال ایبر

. شدند یاهل آنها که رفت شیپ جاآن تا جریان نیا و شد، انسان بهها گرگ یسازکینزد ودوستانه  رفتار
 آن به استای اشاره دادیرو نیا در. مییگومی سگ آنها به امروزه ما که هستند ییهاهمان واناتیح نیا
 .یبیغ قتیحق

Behavioral biologist Raymond Coppinger and Lorna Coppinger have 

taken Morey’s model of dog’s self-domestication a step further, they 

envision the following scenario for dog domestication. 

First agricultural created human settlement, a way of living that 

contrasted nomadic hunter gather life style. 

Every human village, there will be discarded product such as bones, 

carcasses, grains, fruits as well as human waste. 

The Coppingers argue that this human dump site become the first niche 

for some wolves. This wolves would frequent the garbage dump to gain 

access to the new food source. 

Those wolves that were less frightened by hu,man tended to be more 

successful in making living this way because they would waste less energy 

evading humans when they saw them approach. Such wolves by definition 

were more tam, there be leading to the early association of wolves and 

human, which altimately led to the domestication of dogs. 

رفتارشناس  شناسزیست دو هر که) رگنیکاپ لورنا همسرش و 7رگنیکاپ ندومیر پروفسور
یک گام بیشتر مطرح  را سگخود به خودی  شدنیاهل خصوص در یمور دکتر مدل( هستند
 :اندکرده میترس را ویسنار نیا سگ، شدنیاهل یبرا دو، نیااند. نموده

 متعارف روش با که یزندگ از یاوهیش آورد؛ دیپدها انسان یبرا ییهااقامتگاه ،یکشاورز
ها انسان که ییروستا هر دربنابراین . داشت تفاوتچادرنشین  یشکارچ یهیاول انسان یزندگ
 غالت،های دانه وانات،یح یالشهها، استخوان مثل یانداختن دور یزهایچ کردند،می یزندگ
 .ماندمی یجا بر یانسان عاتیضا زین وها وهیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 در یشـناخت علـوم در شناسـیزیست اسـتاد 3116 سـال تـا یو :(Raymond Coppinger) رگنیکاپ یموندر پروفسور -7

 .است بوستون دانشگاه یافتخار استاد اکنون و بوده ماساچوست التیا در رایهمپش یدانشکده
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 را کهچ شد، لیتبدها گرگ یبرخ یبرا ژهیو یمحل به ها،مکان نیا ر،گنیکاپ یدهیعق به بنا
 . نمودندمی آمد و رفتها زباله کردن یخال محل به غذا، دیجد منبع به یابیدست یبرا آنها

 نوع نیا در دند،یترسمی انسان از کمتر که ییهاگرگ از دسته آن غذا، دیجد منبع نیا در
 صرفم فرار یبرا یکمتر یانرژها انسان یمشاهده هنگام به رایز بودند، ترابیکام یزندگ
 وها گرگ نیب یارابطه ابتدا در نیا وتر بودند؛ طبق تعریف رام ها،گرگ از دسته نیا. نمودندمی
 7.دیانجامها سگ شدنیاهل به تینها در که آورد دیپد بشر

 یا) 3« ...َوضْرِطًشا َسوجآِتُك ج  طُ َواضْرِي ِلَباًسا َعَلهجُك ج  أَن جَزلجَنا َقدج  آَدمَ  َبِن  یَ »: دیفرمامی متعال وندخدا

 (....نتیز یجامه زین و بپوشد، را شرمگاهتان تا میفرستاد یاجامه شما یبرا ،آدم فرزندان
 ای و وانیح ای است، اهیگ ای خود، نیا که است آن یهیاول یماده فرستادن جامه، فرستادن یمعنا

 عالم نیا در ای نیزم یرو بر نهایا شد،نمی نازل زهایچ نیا یمثال صورت اگر. ییایمیش مواد یبرخ
 نیا و بسازد لباس توانست آن با انسان که یعلم و قدرت فرستادن فرو یهیقض. افتینمی وجود یجسمان
 9ژهیو هایو لباس هاپارچه یبرخ ساخت به هتوانستامروز  که جانآ تا نیز چنین است؛ دهد، ارتقا را صنعت

 .دابی دست ونان یورآفن از استفاده با
در  تکامل یهینظر با تورات،های داستان خصوصه ب و دیجد عهد و میقد عهد ای مقدس کتاب: تذکر

 در که کرد اشاره آدم یدنده از حوا خلق موضوع به توانمی تعارضات نیا یجمله از. باشدتعارض می
 :شد خواهد صحبت آن مورد

 از یکی بود خواب در او یوقت و برد فرو یقیعم خواب به را آدم ،خدا ،پروردگار پس
 گرفت، آدم از که یادنده از سپس. وستیپ هم به گوشت با را آن یجا و گرفت را شیهادنده
 3.آورد آدم نزد به را او و ساخت را زن

 یهینظر با توراتمتن  تعارض ل،یدل نیهم به و است شده فیتحر تورات که میمعتقد ما البته
 .باشدنمی یاله نید بطالن یمعنا به تکامل،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .تکاملشان تاریخ و آنهاای سنگواره نزدیکان هاسگ ،(Xiaoming Wang) وانگ شیائومینگ -7

 .36 یآیه اعراف، یسوره کریم، قرآن -3

 .گذاردیم جا بر آنها بر یاندک تأثیر حرارت، که ییهاپارچه ای ،آتش برابر در مقاوم یهاپارچه یبرخ مانند -9

 .33 و 37 ،3 اصحاح پیدایش، سفر عتیق، عهد -3
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 تکامل و محارمبا  زنا یبارهدر یپژوهش

 یاله نید یندگینما یادعا که یکسان از یاریبس که است یموضوع آدم فرزندان همسران تیهو
 نیا بر شده، خلق آدم یدنده از حوا ندیگومی نکهیا بر عالوه آنها. اندرفته راههیب به آن در دارند، را

بوده  موجود تیحیمس و تیهودی نید در دهیعق نیا .اندکرده ازدواج خود خواهران با برادران کهاند عقیده
 را تیبشر افراد، نیا که است آن یباور نیچن یجهینت. است افتهی انتقال تسناهل  مذهب به آنجا از و
 نیب محارم یزنا یثمره دوم گام در و دانندمیخودش  بدن از یقسمت با آدم ازدواج یجهینت اول گام در

 به کهی ندارید انیمدع از که داده تکامل رویپ ملحدان دست به یابهانه موضوع نیا !خواهران و برادران
 اجتناب محارم با یزنا از هاوارهانسان از نظر علمی رایز رند؛یبگ خرده هستند، معتقد انسان یدفع نشیآفر
 محارمبا  یزناخود به  نشیآفر بدو دربیافریند که  را یانسان وندخدا است ممکن چگونه حال اند،کردهمی

 !؟کرده استاقدام می
افتراهایی را بر آدم و  نیچن آنها رایز ؛داد نسبت تیب اهل یائمه به تواننمیرا  اشکال نیا

آنها  گمان به که استدالل نیا با عهیش مفسران یبرخ سفانهأمت حال نیا با. اندشمرده مردودفرزندانش 
 درست را آن ،شده است هاشار نه آب زین اتیروا یبرخ در و دارد موافقت قرآن ظاهر با دهیعق نیا

 در روایات تعارض بروز هنگام به باطل از حق یجداساز یوهیش ائمه که است یحال در نیا. اندشمرده
 یفِ دُشْالرُّ» یقاعده و هیتق امر به نسبت ان،یعیش از گروه نیا که است چگونه حال. اندکرده انیب را
 یآرا ما اند؟کرده غفلت اند،دهیورز تأکید آن بر ائمه که(ستا آنها با مخالفت در درست راه) 7«مْهِافِلَخِ

 .داد میخواه پاسخ اشکاالت به ،نموده مشخص را موضوع تیواقع سپس و کرد میخواه انیب را وارده

 انیحیمس و انیهودی
 با برادران ازدواج و محارم با زنا یجهینت آدم نسل که اعتقادند نیا بر انیحیمس و یانهودی

 و انیهودی به فاسد یدهیعق نیا خاستگاه. است شده خلق آدم یدنده از احوّ آنها باور به. است خواهران
 .است گشته منتقل انیعیش یبرخ وها یسن به نهاآ از و گرددمیباز انیحیمس

 :است آمده نیچن حوا نشیآفر خصوص در قدیم )تورات( عهد در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
روایاتی کـه در تأییـد روایـات عامـه »در کتب شیعه روایتی از امام جعفر بن محمد صادق نقل شده است با این مضمون:  -7

ی کتاب شریف کافی، و برخی کتـب روایـی مقدمه« )اهل تسنن( است، رها کنید؛ چرا که راه درست در مخالفت با آنها است.
 معتبر دیگر. )مترجم(
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 از یکی بود خواب در او یوقت و برد فرو یقیعم خواب به را آدم ،خدا ،پروردگار پس
 گرفت، آدم از که یادنده از سپس. وستیپ هم به گوشت با را آن یجا و گرفت را شیهادنده
 7.آورد آدم نزد به را او و ساخت را زن

 :دیگومی تورات از هیآ نیا ریتفس در یفکر وسیونآنت
 او یو عشق تا ؛بازو بود نییپا و قلب کنار دنده،آن  و ساخت آدم یدنده از را حوا وندخدا
 از نه و ورزد تکبر او بر تا ستین آدم سر از حوا. کند تیحما او ازبازوانش  با و ردیگ فرا را)حوا( 

 از را او پس گرفت، یادنده آدم از خدا بنگر، خدا یوهیش به. کند لگدمال را او آدم تا ش،یپا
؟ کرد عطا یو به یزیچه چ، آن از پس لکن ش؛یهادنده از یکی از یعنی ساخت محروم یزیچ
 دو یبرکات با را آن سازد، محروم چه هر از را ما خدا بیترت نیا به و. خودش همسان یاوری... 

 3.دینمامی جبران مانیبرا چندان،

 :دیگومی عقوبی سیتادر شیکش
 از پس آورد، دیپد آدم پهلوی از را یو. میراند سخن آدمهمسر  تنها عنوان به حوا خلقت از
 از یگوشت و شیهااستخوان از یاستخوان که دید را او آدم... . نمود غالب او بر را خواب آنکه

 9.است شده گرفته( انسان) «ئامر» از رایز دینام)زن(  «أهامر» را او و است، شهایگوشت

 :است آمده نیچن آدم فرزندان یدرباره)تورات(  عتیق عهد در
 یشهر قائن. همسرش را شناخت و )همسرش( باردار گشت و حنوک را به دنیا آورد 3قائنو 
 2.کرد ینامگذار حنوک خود، پسر نام به را آن و کرد بنا

 : دیگومیعهد قدیم  ـ تورات از هیآ نیا شرح در یفکر وسیونآنت
 و ،ی ایجاد کندنسل تا بود داده رخصت را یزیچ نیچن خداوند و بود، خواهرش قائن زن
که خنوخ  شد؛نیز شناخته می خنوخوی به نام  و بود قائن یهیناح از آدم فرزند نیسوم حنوک
 6باشد.نیز می ثیش طرف از آدم فرزند نیهفتمنام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .33 و 37 ،3 اصحاح پیدایش، سفر عتیق، عهد -7

 .عتیق عهد مقدس، کتاب تفسیر فکری، آنتونیوس کشیش -3

 .عتیق عهد مقدس، کتاب تفسیر یعقوب، تادریس کشیش -9

 )مترجم(. است آدم فرزند قابیل همان تورات در قائن -3

 .71 ،3 اصحاح پیدایش، سفر عتیق، عهد -2

 .عتیق عهد مقدس، کتاب تفسیر فکری، آنتونیوس کشیش -6



 
 

 است یاله یتکامل، سنتفصل سوم:  713

 علم در شده ثابت قیحقا با فاسد، دیعقا نیا چگونه که شد خواهد انیب یبعدهای بخش در
 شامپانزه، از فروتر یسطح در را انسان منحرف، یباورها نیا چگونه نکهیا و است متعارض یشناسستیز

 .دهدمی قرار ،کننددوری می محارم با زنا از که یواناتیح از گرید یبرخ و لیگور

 سنت اهل یعلما سخنان
 وها یهودی با آدم،نسل  و حوا خلقت مورد چگونگی در سنت، اهل نامفسر و فقها از یاریبس
 با آدم فرزندان و شده دهیآفر او یدنده از آدم همسر حوا آنها به اعتقاد. ندهست دهیعقهم انیحیمس

 واست  کرده ازدواج خودش از یقسمت با آدم عده، نیا نگاه از بیترت نه ایب. اندکرده ازدواج یو دختران
 شانیا هایگفته و هافتوا ازای نمونه ن،یا. باشندمی محارم با زنا یجهینت آدمنسل  و ایاوص و امبرانیپ

 :است
 .است شده خلق ،کج یادنده از زن

 ،کج یدنده از زن رایز دیکن رفتار یکین به زنان با» :دفرمایمی محمد حضرت: پرسش
 .و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد «است شده خلق

 قلم به «نیالصالح اضیر» کتاب بر که یقیتعل و قیتحق در «ؤوطاأرن شعیب»: دیگومی خیش
 باب از سخن نیا: است زده قیتعل نیچن ثیحد نیا مورد در داشته، تیروا نیا لیذ ینوو امام
 دنده مانند زن) «کالضلع المرأإل» که شده حیتصر یگرید تیروا نچه دراچن ه،یتشب و است لیتمث
 در و ،اندمتوهم شده یبرخ که گونه آن افتهی خلقت آدم یدنده از حوا که جهت نیا از نه( است
 .ستین خصوص نیا در یزیچ حیصح سنت

 کمال با زین محمد حضرت که یحال در است؛ ؤوطاأرنیخ ش سخن نیع ن،یا! خیش جناب
 نیا - گمانم هب - آن مصداق و «شده دهیآفر دنده از زن»: است فرمودهدر یک کالم  و وضوح

 شما که آن) «َزوجَجَها ِمنجَها َوَخَلقَ  َواِيَدة   نَ فجس   ِمنج  َخَلَقُك ج  الَِّذي»: که است متعال وندخدا سخن

 َخَلَقُك ج  الَِّذي ُهوَ »: زین و( 7)نسا: ( آورد دیپد را او همسر نفس آن از و دیافریب فْسن کی از را
 یک آن از و بیافرید تن یک از را شما یهمه که ستا او) «َزوجَجَها ِمنجَها َوَجَعلَ  َواِيَدة   نَ فجس   ِمنج 

 لَِتسجُكنُوا أَزجَواًجا أَن جُفِسُك ج  ِمنج  َلُك ج  َخَلقَ  َأنج  َآَیتِ ِ  َوِمنج » و( 783)اعذاف: ( بیافرید نیز را زنش تن
 ایشان به تا ،آفرید یهمسران خودتان جنس از برایتان که ستا او قدرتهای نشانه از و) «ِللَهجَها

 خودتان از شما یبرا خدا) «أَزجَواًجا أَن جُفِسُك ج  ِمنج  َلُك ج  َجَعلَ  َواَّللَُّ » و( 37)روم: ( یابید آرامش

 آدم یدنده از حوا و هستند؛ زنان ،منظور: اندگفته نامفسر(. 13)نحل:  (داد قرار یهمسران
 . است شده خلق

 که یثیحد یدرباره شما نظر ر؟یخ ای است درست ؤوطاأرن خیش سخنان نیا ایآ! خیش جناب
 خواهد یکن راستش یبخواه اگر است؛ دندهاستخوان  مانند زن» :است نموده احتجاج نه آب
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 د،یده پاسخ ما به ست؟یچ «گرفت یتوان بهره شیکج وجود با یریگ بهره آن از اگر و شکست،
 .دیباش جورأم

 و شده خلق آدم یدنده از -است حوا منظور- زن که است نیا تیروا ظاهر: 7 پاسخ
 نکته، نیا از بلکه ندارد؛ یمنافات است، کرده هیتشب دنده به را زن که یگرید تیروا با ن،یا

 مراد. است آناو، از  أمنش و اصل رایز است کج دنده، مانند زن نکهیا و شود،می استفاده هیتشب
 او بخواهد شوهر اگر. شد منکر را شیکج تواننمی و شده خلق کج یدنده از زن که است نیا
 است شکستنش همان کهیی جدا و اختالف به سازد، برطرف را شیکج وبر مسیر قرار دهد  را

 امرش ورزد، یصبور شیهایکج گرید و دشرَخِ یکم ،اشبد خُلقی بر اگر و شود،می منجر
 انیب ثیحد)مفسران(  نیشارح را مطلب نیا. کندمی دایپ استمرار شیزندگ و ابدیمی ادامه
 را یهمگ خداباشد. می( 968/  6)« الفتح» کتاب در حجر بن حافظ آنها یجمله از که اند؛کرده

 باهلل و. ستین حیصح آدم، یدنده از حوا نشیآفر انکار که شودمی روشن اساس نیا بر. امرزدیب
 .سلم و صحبه و آله و محمد ناینب یعل اهلل یوصل قیالتوف
 افتا و یعلمهای پژوهش یمئدا تیأه
  باز بن عبداهلل بن زیعبدالعز: ریمد
 خیش آل زیعبدالعز: سیرئ بینا

 انیغد بن عبداهلل: عضو
 الفوزان صالح: عضو
 7.دیابوز بکر: عضو

 :دیگویم( محارم با زنا) برادر و خواهر ازدواج مورد در خود ریتفس در ریکث ابن
 ست،ین سانکی رسیده خَلَف و سَلَف یعلما از که اخباری ،است شده ذکر آنچه مورد در
 پسرانش ازدواج به را دخترانش که بود داده اجازه آدم به حال ضرورت لیدل به متعال خداوند

 را یباردار نیا دختر او و شد،می دختر و پسر یدوقلو صاحب یباردار هر در: گفتند اما آورد، در
 یول بود بایز اریبس لیقاب خواهر و داد،می ازدواج شدمی متولد یگرید یباردار از که یپسر با

 یبایز خواهر با و ردیبگ برادرش از زور به را خواهرش که خواست لیقاب نبود، بایز لیهاب خواهر
 کدام هر یقربان و کنند، میتقد یقربان مگر رفتینپذ آدم و کند، ازدواج ،بوده لیهاب سهم که خود
 از اما شد رفتهیپذ لیهاب یقربان و کردند میتقد یقربان .ستا او سهم دختر آن شد، قبول که
 .است کرده انیب درکتابش خداوند که ستا آنهاماجرای  همان نیا و نشد، رفتهیپذ لیقاب

 :در این خصوص نامفسر سخنان
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 .31129 یشماره فتوای باز، بن رئیس: افتاء، و علمی تحقیقات مجمع فتاوای کتاب -7
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 از و مسعود، ابن از ه،مرّ از عباس، ابن از صالح،وَاب از مالک،واَب از کرد ذکر آنچه در یّسد
 باشد، یدختر او همراه مگر ،آمدینم ایدن به یپسر آدم یبرا نقل کرد: امبریپ اصحاب از یاعده
 نیا دختر و دادیم ازدواج ،شدیم متولد گرید بارداری از که یدختر با را بارداری نیا پسر او

 به پسر دو صاحب نکهیا تا داد،یم ازدواج شدیم متولد گرید بارداری از که یپسر با را بارداری
 یخواهر و بود، بزرگتر لیقاب و داشت دام لیهاب و بود، دارمزرعه لیقاب .شد لیهاب و لیقاب نام
 رفتینپذ او از لیقاب کرد، را لیقاب خواهر با ازدواج درخواست لیهاب .داشت لیهاب خواهر از باتریز
 او با ازدواج یبرا من و است باتریز تو خواهر از و شده متولد من با و است من خواهر: گفت و

 آنها و رفت،ینپذ یول درآورد، لیهاب ازدواج به را او داد دستور لیقاب به او پدر. هستم ترسزاوار
 او نبود،آنها  شیپ آدم و کردند، یقربان خداوند راه در دختر، آن با ازدواج تیاولو نییتع یبرا
 یرو یاخانه من که یدانیم ایآ: گفت متعال خداوند بود، هرفت مکه به ی خدادیدن خانه یبرا
 آنجا به دارم، یاخانه مکه در من: فرمود متعال خداوند .دانمینم ایخدا :گفت آدم دارم؟ نیزم
 نیزم به. رفتینپذ آسمان ؛کن حفظ امانت عنوان به را فرزندانم: گفت آسمان به آدم. برو
 یرویم بله،: گفت لیقاب ؛گفت لیقاب به. رفتندینپذ هاکوه ؛گفت هاکوه به. رفتینپذ نیزم ؛گفت
 آنها رفت آدم که یهنگام پس ی.ابییم یخواهیم که طور همان را اتخانواده و یگردیبازم و

 خواهر او .ترمسزاوار تو از او به نسبت من: گفت و کردیم افتخار احساس لیقاب و کردند یقربان
 گوسفند لیهاب کردند، یقربان که یهنگام .هستم پدرم نیجانش و تر،بزرگ تو از من و است، من
 آن پس افت،ی یبزرگ یخوشه آن در و کرد، یقربان گندم بغل کی لیقاب و کرد، یقربان یچاق نر
 .کرد ترک را لیقاب یقربان و خورد، را لیهاب یقربان و آمد نییپا آتش .خورد را آن و کرد له را

 یراست به: گفت لیهاب و. ینکن ازدواج خواهرم با تا کشمیم را تو: گفت و شد ناراحت پس
 .ه استکرد تیروا نیز همین را ریجر ابن. کندیم قبول شگانیپ تقوا از فقط خداوند

 میخث ابن که کندیم نقل یحجر ابن از حجاج، از صباح بن محمد بن حسن از حاتمیاب ابن
 ازدواج از زن: گفت میبرا عباس ابن مورد در که بودم ریجب بن دیسع همراه: گفت و داد خبر مرا
 و پسر او یبرا حمل هر در و شد، امر گرشید برادر با ازدواج هب و شد، ینه شیدوقلو برادر با

 او یبرا ییبایز اریبس دختر ،بودند حالت نه ایب آنها که یهنگام پس آمد،می ایدن به یدختر
 را خواهرت: گفت زشت خواهر برادر پس .بود زشت که شد یدختر صاحب گرید بار و شد، متولد
 آن با ازدواج یبرا من: گفت .آورمدرمی تو ازدواج به را خواهرم من و اریب در من ازدواج به

 قوچ صاحب از یقربان .کردند یقربان خداوند راه در ت،یاولو نییتع یبرا آنها و. هستم ترسزاوار
 بسیار صحیح حدیث نای سند. کشت را او پس نشد، رفتهیپذ مزرعه صاحب از و شد رفتهیپذ

 7.است
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 .97 تا 31 آیات مائده، یسوره تفسیر کثیر، ابن تفسیر کثیر، ابن -7



 احمد الحسن –خدایی توهم بی                                                                                       783

 هایقسمت درمخالف بودن آنها با علم و منحرف بودنِ معتقدان به آنها  وبودن این عقاید  فاسد
 ریسا از فروتر یموضع در را انسانها شهیاند نیاو بیان خواهد شد که چگونه  شد خواهد انیب یبعد
 .دهدمی قرار واناتیح

 عهیش یفقها یبرخ سخنان
 با زنای جهینت تیبشر که را دهیعق نیا و کرده یرویپ سنت اهل یعلما از عه،یش یفقها یبرخ
 :کرد خواهم اکتفا سخنان نیا از یبرخ نقل به. شمارندمی درست ،است محارم

 :است گفته نیچن زانیالم ریتفس در ییطباطبا نیحس محمد
 :انسان از دوم یطبقه تناسل تیفیک در یگفتار
 شدن متولد اشجهینت که بوده ازدواج راه از همسرش و آدم یعنی انسان اول یطبقه تناسل

 و خواهران نیهم) آنها خود نیب در ازدواج ایآ. است بوده( برادران و خواهران) دختران و پسران
 که ریز فیشر یهیآ اطالق ظاهر از است؟ گرفته صورت گرید یقیطر به ای و بوده( برادران

 اب( آورد دیپد اریبس زنان و مردان دو، آن از و) 7«َوِنَساءً  َكِث ًُا ضْرَِجااًل  ِمنجُهَما َوَبثَّ » :دیفرمامی

 یگرید کس چیه همسرش و آدم از ریغ ،بشر نسل انتشار در که دیآمیبر گذشت که یانیب
 غیر از یزن چیه نه بس، واست  بوده تن دو نیا به یمنته بشر موجود نسل و نداشته دخالت

 أمبد را حوا و آدم تنها نسل نیا انتشار در میکر قرآن چون ؛یمرد چیه نه و داشته دخالت بشر
و از آن » :فرمودمی ،اشتدمی دخالت زین غیربشر از یزن ای یمرد حوا و آدم از ریغ اگر و دانسته

 گرید یعبارت ای و)وَبَثَّ مِنْهُما وَمِن غَیرِهِما(  «بسیار پدید آورددو و از غیر آن دو، مردان و زنان 
 معلوم و داشته دخالت زین گرید یموجود حوا و آدم از ریغ که بفهماند تا آوردمی را نیا رینظ

 ازدواج دوم یطبقه در که کندمی اقتضا نسل، انتشار أمبد در حوا و دمآ بودن منحصر که است
 .باشد گرفته صورت برادر و خواهر نیب

 عیشرا ریسا در ،شده تیحکا که یطوره ب و است حرام اسالم در یازدواج نیچن نکهیا اما و
 یعیتشر است یحکم ،میتحر نکهیا یبرا زند،نمی هینظر نیا به یضرر ،بوده ممنوع و حرام زین

 دست به هم عیتشر زمام و ر،ییتغ قابل ریغ و ینیتکو یحکم نه است، مفاسد و مصالح تابع که
 که دارد یمانع چه. راندمی بخواهد یحکم هر و کندمی بخواهد چه هر او است، سبحان وندخدا
 که یروز در؟ دینما حرام گرید یروزگار در و کند مباح و زیجا یروزگار و یروز در را عمل کی
 و ستین کار در ضرورت نیا که گرید یروزگار در و کند زیتجو ستین یاچاره زشیتجو جز

 3.نماید میتحر شودمی جامعه در فحشا وعیش باعث
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 اساس بر ،است آدم دختران و پسران نیب محارم یزنا یجهینت بشر نکهیا بر ییطباطبا استدالل

 زنان و مردان دو، آن از و) «َوِنَساءً  َكِث ًُا ضْرَِجااًل  ِمنجُهَما َوَبثَّ » یهیآ ظاهر از یو که است و توهّمی پندار

 دو نیا از ریغ به بشر یابنا یبرا یگرید اصل چیه ه،یآ نکهیا اعتبار به آورده دست به( آورد دیپد اریبس
 !است نکرده انیب( حوا و آدم)

 دهیآفر آن در آدم که یبهشت ای اول آسمان در موجود هاینفس از ه،یآ ظاهر که است آن تیواقع
 نیا ،باشدمی حوا و آدمانحصار نسل در  یدهنده نشان هیآ نیا مییبگو اگر یحت. دیگومی سخن ،شد

 نفس که دهدمی نشان آشکارا نیا و است؛ یباق خود قوت به د،یگومی سخن هانْفس  از هیآ که موضوع
 مشتق آدم نفس از حوا نفس که ستا معنا نه ایب نشیآفر نیا و افتهی خلقت آدم نفس از حوا
 واست  آمده تورات در که گونه ن؛ آباشد شده خلق آدمجسم  از یقسمت از حواجسم  نکهیا نه است، شده
 .معتقدند نه آب سنت اهل یفقها یبرخ

 .است بوده او نفس نشیآفر از پس ن،یزم به یو نزول ای آدم ینیزم نشیآفر
 .شد دهیدم آن در روح و دهیآفر مرفوع لگِ از آسمان، در آدم نفس
 .شد خلق حوا نفس آدم نفس از سپس
 از زین آدم پسر دو همسران نفس. شدند خلق آدم فرزندان هاینفس یهیبق دو، نیا از سپس

 .باشندها مینفس نیهم

 َخَلَقُك ج  الَِّذي ضَْربَُّك ُ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَط َُّها یَ »: کندمی انیب وضوح به هیآ که است یزیچهمان  نیا و
 ِب ِ  َتَساَءلُونَ  الَِّذي اَّللََّ  َوات َُّقوا َوِنَساءً  َكِث ًُا ضْرَِجااًل  ِمن جُهَما َوَبثَّ  َزوجَجَها ِمن جَها َوَخَلقَ  َواِيَدة   نَ فجس   ِمنج 

َضْرجَيامَ   نفس کی از را شما که آن پروردگارتان، از دیبترس مردم یا) 7«ضَْرِقهًبا َعَلهجُك ج  َكانَ  اَّللََّ  ِلنَّ  َوالج

 با که ییخدا آن از دیبترس و ،آورد دیپد اریبس زنان و مردان دو، آن از و را او همسر نفس آن از و دیافریب
 (.ستا شما مراقب خدا نهیآ هر دیرمبُ  شاوندانیخو از زنهار و دیخواهمیی زیچ گریکدی از او نام به سوگند
 با برادران ازدواج از تیبشر آمدن دیپد بر یلیدل تواننمی را هیآ ظاهر کنند،می آنچه ادعا خالف بر

 قبول کردم انیب هیآ ظورمن باب در شتریپ که آنچه را یکس اگر یحت. دانست( محارم با زنا) خواهران
، به این ترتیب دیگومی سخن های نفسدرباره هیآ نکهیا و( است واضح اریبس مطلب چه اگر) باشد نداشته

 و بیافرید نفس یک از را شما یهمه) «َزوجَجَها ِمن جَها َوَجَعلَ  َواِيَدة   نَ فجس   ِمنج  َخَلَقُك ج »ی فهم ظاهر آیه

کند که طبق فهم ظاهریش معتقد شود و به این ترتیب او را ملزم می (بیافرید نیز را زنش نفس یک آن از
ظاهر آیه برای وی متشابه است و نباید مالک وی برای اعتقادش قرار گیرد و عقاید از آیات متشابه اخذ 

 شود. نمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .7 یآیه نساء، یسوره کریم، قرآن -7



 احمد الحسن –خدایی توهم بی                                                                                       783

 :میکنمی نقل یرازیش مکارم ناصر یعنی عه،یش یفقها از گرید یکی از را یاینجا کالم در
  است؟ بوده چگونه آدم فرزندان ازدواج

 زنان و مردان دو، آن از و) 7«َوِنَساءً  َكِث ًُا ضْرَِجااًل  ِمنجُهَما َوَبثَّ »: دیفرمامی سبحان خداوند

تکثیر نسل فرزندان آدم تنها از طریق  آید که انتشار وعبارت چنین برمیاین (. از آورد دیپد اریبس
 صورت گرفته و موجود ثالث  در آن دخالت نداشته است.حوا آدم و 

گردد بدون اینکه به عبارت دیگر نسل بشر امروزی به حضرت آدم و همسرش منتهی می
 چه مرد و چه زن، در آن شراکت داشته باشد.هیچ کسی دیگری 

زیرا  ؛این سخن آن است که فرزندان آدم )برادر و خواهر( با هم ازدواج کرده باشند یالزمه
 )از آن دو( صادق نخواهد بود. «منهما»، اگر آنها با نژاد و همسران دیگرى ازدواج کرده باشند

که  رااین موضوع در احادیث متعددى نیز وارد شده است و زیاد هم جاى تعجب نیست چ
 ها مباح بودهاین ازدواج، نقل شده اهل بیت یر بعض  از احادیث از ائمهطبق استدالل  که د

، چیزیزیرا هنوز حکم تحریم ازدواج خواهر و برادر نازل نشده بود، بدیه  است ممنوعیت  است؛
ها و چه مانع  دارد که ضرورت .بسته به این است که از طرف خداوند تحریم شده باشد

 ؟تحریم گردد ز باشد و بعداً یها مطلب  جااى از زمانرهمصالح  ایجاب کند که در پا
 اند و شدیداًول  در احادیث دیگرى تصریح شده که فرزندان آدم هرگز با هم ازدواج نکرده

اگر بنا باشد که در احادیث  به کسان  که معتقد به ازدواج آنها با یکدیگرند حمله شده است.
اول را انتخاب نمود  ییح دهیم باید احادیث دستهترج ،متعارض آنچه موافق ظاهر قرآن است

 .باشدمیفوق  یزیرا موافق آیه
 هاى پیشدر اینجا احتمال دیگرى نیز هست که گفته شود: فرزندان آدم با بازماندگان انسان

  است. زیرا طبق روایات  آدم اولین انسان روى زمین نبوده ؛اندازدواج کرده از آدم و نسلش
در پیش از چند ملیون سال  امروز نیز نشان میدهد که نوع انسان احتماالً مطالعات علم 

، در حال  که از تاریخ پیدایش آدم تا کنون زمان زیادى است کردهزمین زندگ  می یکره
هاى دیگرى در زمین قبل از آدم انسان»گوید ای که مینظریهبنابراین باید  .گذردنمی
چه مانع  دارد که  را قبول کنیم.« اندایش آدم در حال انقراض بودهاند که به هنگام پیدزیستهمی

ول  همانطور که گفتیم  ؟دنهاى پیشین ازدواج کرده باشیک  از نسل یماندهفرزندان آدم با باقی
گوى بیشترى وفوق چندان سازگار نیست. )این بحث احتیاج به گفت یاین احتمال با ظاهر آیه

 .3بحث تفسیرى خارج است( یدارد که از حوصله

 از دسته نیا است، محارم با زنا یجهینت تیبشر ات،یروا یبرخ برداشت از طبق نکهیا انیب با نهاآ
 که اندگرفته نظر در نیچن عده نیا. دهندمی حیترج است، قرآن ظاهربا  موافق آنها گمان به که را اتیروا
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داند. در حالی که از ظاهر ها را منحصراً از آدم و حوا میو جسم انسان دیگومی سخن جسم از مزبور اتیآ

 «َزوجَجَها ِمن جَها َوَخَلقَ  َواِيَدة   نَ فجس   ِمنج  َخَلَقُك ج »گوید ، نه از جسم. آیه واضح است که از نفس سخن می

 را خود ای و ورزندمی غفلت حال نیع در(. آورد دیپد را او همسر آن نفس از و دیافریب نفس کی از را شما)
 محمد آل نامخالف یدهیعق با آنها، از دیدگاه ترجیح داده شده تیروا نکهیا از ،زنندمی یتوجهیب به

 یرو از دارد، انطباق نامخالف دگاهید با که محمد آل اتیروا از یاریبس آنکه حال و است؛ همخوان
 آنها با مخالفت در درست راه) «مْهِافِلَخِ یفِ دُشْالرُّ» یقاعده طبق گرید یسو از. است شده صادر هیتق
 و محمد آل نامخالف با که چرااولی است؛  دارد، اشاره محارم با زنا به که یتیروا ندادن حیترج ،(ستا
 هنگام به و ندهست فاسد دیعقادارندگان  نهایا آنکه حال و است؛ موافق انیحیمس و انیهودی با زین

 نیا یی کنندهنف که یاتیروا دادن قرار محوربنابراین . باشدمی آنها با مخالفت در درست راه تعارض،
 .باشنددر اولویت می است، نادرست یباورها

 :کنممی نقل است، آورده زانیالمتفسیر  در که را احتجاج تیروا به ییطباطبا استدالل ن،یا بر عالوه
 داشته، یقرش یمرد با که ییگفت و گو در کهاست  آمده سجاد امام از احتجاج در
. لیهاب خواهر مایاقل با لیقاب و کرد ازدواج لیقاب خواهر زایلو با لیهاب که دیرس نجاه ایب سخن
: فرمود «کردند؟ حامله را خود خواهران لیقاب و لیهاب ایآ»: دیپرس یقرش مرد: دیگومیی راو
 انیمجوس»: فرمود حضرت «.است امروز انیمجوس عمل کار، نیا»: داشت عرضه یقرش «.یآر»

 یبرا ،نباش مطلب نیا منکر»: نمود اضافه گاه آن «.دهندمی انجام خدا میتحر از این کار را پس
، نکرد خلق او خود از را آدم همسر یتعال وندادخ مگر. اینها شرایع خداوند است که برپا شد نکهیا
 بوده آنان خاص و آدم فرزندان روز آن عتِیشر حکم نیا پس نمود؟ حالل یو بر را او سپس و
 «.فرمود نازل را حرمتش حکم یتعال وندخدا بعدها و

 هم وموافق است  میکر قرآن ظاهر باهم  آمده ثیحد نیا در که یمطلب: گویم( میلفؤم)
 بر دارد داللت و است آن با معارض که است یگرید اتیروا انیم نیا در یول ی.عقل اعتبار با
 یخواننده و کردند، ازدواج ،شدند نازل شانیبرا که حور و نج از یافراد با آدم اوالد نکهیا

 .7نمود افتیدر را مطلب حق آنچه گذشت از محترم

 نیا آن و پردازدمیی گرید موضوع به تیروا نیا که میابیدرمی م،یکن دقت احتجاج تیروا در اگر
 که یتیروا. معتقدند موضوع نیز نیا به آنها یعنی نیا. است شده دهیآفر آدم بدن از یبخش از حوا کهاست 

 تورات در که طور همان. است شده خلق آدم بدن از یبخش از حوا دیگومی آشکارا اند،کرده استناد نه آب
 .دارند قبول را آن زیناهل سنت  واست  آمده
 حدیث را قریش از مردى که شنیدم سجّاد امام از: گفت که استشده  نقل ثمال  یحمزه بوا از
 و او خلقت زمان از و نمود نزدیک  حّوا با او پذیرفت را آدم یتوبه خداوند وقت »: فرمودم  و کردم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .7 یآیه نساء، یسوره تفسیر المیزان، تفسیر طباطبایی، -7
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 و ،صورت پذیرفت خداوند جانب از توبه پذیرش از پس این و بود، نکرده نزدیک  او با زمین در جز حوّا
 حرم از دو هر داشت نزدیک  قصدهرگاه  و داشت،م گرامی  را آن اطراف و خدا یخانه آدم حضرت
 به این و کردند،م  غسل دو هر سپس ،نددادم  انجام را نزدیک  عمل حرم حدّ از بیرون در و شده خارج
 متولّد دختر بیست و پسر بیست حوّا از بارى .گشتبازم  حرم حیاط به سپس بود، حرم به احترام جهت
 یک با همراه «هابیل» او فرزند اوّلین و یافت،م  تولّد برایش دختر یک و پسر یک شکم هر در و شد،
 زمان  .بود او دختر زیباترین لوزا و ،«لوزا» بنام دخترى با «قابیل: »دوم زایمان در و بود، «اقلیما» بنام دختر
 پیشنهاد هابیل به و فراخواند را همه آدم حضرت ،گرفتارى و فتنه ترس از ،رسیدند بلوغ به آنان که

 به را هابیل زشت خواهر آیا نیستم، راض  تصمیم این از: گفت قابیل .داد را اقلیما با قابیل و لوزا با ازدواج
 اندازم،م  قرعه میانتان پس: فرمود آدم حضرت !.کن ؟م  تزویج هابیل به مرا زیباى خواهر و من،
 پس شدند، راض  نآه ب دو هر .کنمم  تزویج همان با را او شد که کدامتان هر سهم اقلیما و لوزا

 اقلیما قابیل سهم و شد قابیل خواهر لوزا هابیل؛ سهم اوّل رأى همان بر پس .انداخت قرعه میانشان
 از پس. درآورد هم زوجیّت به خداوند در پیشگاه را آنان قرعه همان اساس بر پس گردید، هابیل خواهر
 صاحب دو آن از آیا»: پرسید امام از قرش  مرد«. فرمود حرام و ممنوع را خواهر با ازدواج خداوند آن

« !است مجوس مردم رفتار امروز که( خواهر با ازدواج) عمل این»: پرسید «.آرى»: فرمود «شدند؟ هم فرزند
 منکر»: فرمود وه اب سپس«. دادند انجام را عمل این اله  تحریم از پس مجوس مردم»: فرمود حضرت
 بعد و نیافرید آدم از را حّوا خداوند مگر شده، جارى الً قب که است قوانین  این آینه هر مباش، مطلب این
 تحریم را عمل آن خداوند آن از پس و بود، آنان قوانین از قانون یک نیز این ؟وردنیادر آدم تزویج به را وا

 .7«فرمود
 رمنکَ را عمل نیا آن، در که آمد خواهد - همیعل اهلل صلوات - محمد آل از یواضح اتیروا ادامه در
 آن از هم واناتیح که اندداده انجام را یعمل فرزندان آدم ندیگومی که زین را آن به النئقا و شمرده
 وها شامپانزهکه در جوامع  دهش ثابت یعلمهای با روش که است یحال در نیا. اندنموده حیتقب ،زانندیگر
 نام ینید رجال را خود که یکسان از یبرخ چگونه پس. دشومی اجتناب محارم با زنا از عموماً زینها لیگور
 !دهند؟می نسبت انسان به را کار نیا انجام اند،نهاده
 انسان نیب مشترک یاین وجود نهایا که باشد آن تکامل، بر عده نیا تاختن لیدل که است معقول ایآ
 حال نیع دردانند، ولی های دور از میمون نمییا اصل جسم انسان را در گذشته ندارند قبول را شامپانزه و

 وقوع به که چرا دهند،می قرار مونیم از ترنییپا اریبس یسطح در را - فرزندانش و آدم ژهیو به - انسان
ها سال از میلیون زینها لیگور وها اغلب شامپانزه آنکه حال و معتقدند خواهران و برادران نیب ازدواج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .33 و 39ص ،3 ج احتجاج، طبرسی، شیخ -7
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 محارمبا  زنا ازها انسان شیدایپ که باورند نیا بر عده نیاازاین رو، . ورزندمی اجتناب آن ازپیش، 
 !؟حضرت آن یایاوص و فرزندان و آدم خدا امبریپ: ییهاانسان چه هم آن ؛باشدمی

 تکامل با نید بودن سازگار و محارم با زنا شکالاِ 
 اعتراض و یریگبهانههای روزنه بستن و قتیحق ساختن آشکار هدف با را آن به پاسخ و اشکال نیا
 .مینمامی مطرح

این احتمال وجود خواهد  ،باشد کار در یتکامل اگر: است نچنی تکامل بر رمامح با زنا اشکال مفاد
چرا که  باشند، آمده دیپد رمامح با زنا از اندبوده او از شیپ کهی انیآدم از اجدادش از یکی ای آدمداشت که 

 ل،یدل چه به و چرا بنابراین. است نداشته وجود بشمارد، حرام را کار نیا که یعتیشر و نید ،زمان آن در
 دروضعیتی  نیچن انتظارکه  یحال در باشدو عادی  غالبموردی  محارم با زنانباید  یانسان جوامع آن در
 ؟!رودمی شمار به معقول را تحریم کند، کار نیا که ینید نبود
 دختران و پسران نیب محارم با زنا یجهینت بشر ندنیست معتقدبرای کسانی معتبر است که  اشکال نیا
 ادی نید با تکامل یهمخوان از یانمونه عنوان به اشکال نیا از توانندنمی انیاد یعلمابنابراین . است آدم
 شمار به مشروع یازدواج و بوده یعیطب یامسأله محارم با زنا آدم، زمان در آنها دگاهید از رایز کنند؛
 علما اغلب زین و سنت اهل نامفسر و علما اغلب ت،یحیمس و هودی یعلما از این رو برای .است رفتهمی
 یجهینتها انسان تمام شیدایپ شان،یا باور به که چرا باشد؛نمی مطرح اصالً اشکال نیا عه،یش نامفسر و
 تولید مثلِ  نیا حاصل تیبشر و اندکرده ازدواج گریکدی با آدم دختران و پسران و است محارم با زنا

 باشد!، میکندیم رد را محارم با زنا که اجسام یکیولوژیب بیترک با مخالف
 باطل را آن محمد آل یائمه وباشد می نادرست و ناروا کامالً سخن نیا محمد، آل منظر از البته
 آنها در و نموده ینف را فرزندانش و آدم از یفساد نیچن بروز که شده نقل شانیا از یاتیروا و اندشمرده
 .است بوده حرام محارم، با زنا آدم عتیشر در که شده تأکید

 «اهللتهب» را نامش و شد، متولد آدم یبرا ثیش» :فرمود صادق امام که است کرده تیروا زراره
 ثیش از پس افثی آنگاه دادند، قرار یوص را او که بود نیزم نیا یرو در انیآدم از فرد نیاول او و نهادند
 چنانکه ،ابدی یفزون ایدن در بشر نسل که خواست خداوند دند،یرس بلوغ حد به دو نیا چون و آمد ایدن به
 از پس. برادران بر خواهران از ،باشند حرام گرید بعض بر یبعض که شود یجار ریتقد قلم زین و ،دینیبمی
 تا فرمود را آدم عزوجل خداوند پس .فرستاد فرو «هنزل» نام به بهشت از رای اهیحور پنجشنبه روز عصر
 روز آن یفردا عصر از پس و درآورد ثیش یمئدا تیزوج به را یو آدم .دینما جیتزو ثیش به را یو

 و درآورد افثی تیزوج به را او آدم که فرمود امر و فرستاد، فرو «همنزل» نام به بهشت از یگرید یهیحور
. دیگرد یدختر فرزند یدارا زین افثی و شد یپسر فرزند یدارا ثیش پس. داد انجام را فرمان نیا آدم
 نکاح عقد به را افثی دختر آدم، تا فرمود امر عزوجل خداوند دند،یرس بلوغ حد به فرزند دو نیا چون آنگاه
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 نیا نسل از فرستادگان و ایانب از پاکان و خالصان پس. کرد اجرا زین را فرمان نیا آدم و درآورد ثیش پسر
 .7«نمایندرا مطرح می خواهران و برادران ازدواج آنکه از خدا بر پناه و باشند،می فرزند دو

 فیتوص منظور آورده، شمار به هیحور را آدم صالح فرزندان همسران ات،یروا یبرخ در نکهیا
 جسد به آدم همان طور که نفس ؛باشد، میاستمتصل شده  شانیاهای بدن به که زنان نیا هاینفْس
 نیا البته. است بوده نیزم یرو بر اونسل  و آدم یزندگ ریمس آغاز نیاو  متصل گردید، ینیزم یانسان
 روح)دمیدن(  یهنفخ و مرفوع گل از و آسمان در ،جسم متصل شود به و شود نازل آنکه از شیپ نفس
 .است افتهی خلقت آن در یاله

 :اشکال پاسخ
 سخنان به کهمطرح شود  تواندمی یکسان یسو از اشکال نیا که دیآمیبر نیچن آنچه گذشت از
 باشند.می معتقد ستند،ین محارم ازدواج ای زنا یجهینتها انسان نکهیا بر یمبن ائمه

 ینییآ و عتیشر مییبگو آن اساس بر که یلیدل چیه مییبگو است یکاف اشکال نیاکردن  رد یبرا
 کهای هیاولهای انسان نیبرا  محارم ازدواجوجود نداشته است، وجود ندارد؛ آیینی که  آدم از قبل
 هیاولهای گروه آن یبرا هیاول فیتکال یبرخ است ممکن .باشد کرده میتحرد را ش داریپد آنها از آدم

 از شیپ که یانسان جوامع گرید ای نسناسبه طور قطع . باشد داشته وجود متناسب با توانایی ادراکشان
 با متناسب و ساده ف،یتکال نیاکه ؛ هرچند اندبوده یفیتکال به مکلف اند،داشته وجود آدم پدرمان
 جزو محارمبا  ازدواج میتحر که شود یمدع و یقین قطع به تواندنمی کس چیه. باشد بوده آنها تیوضع
 و بوده یجار آنها نیب چرا ون چودون ب محارم با زنا میتحر ،عکس بر بلکه ؛است نبودهها عتیشر نیا

 فرزندانش و آدم بر که است یقانون شود، یجار آن بر قلم آنچه و شده یجار قلم بر اتیروا یبرخ طبق
 .است بوده یسار و یجار آنها از شیپ نیمکلف ای

 از اجتناب بهبه طور کلی میل  یکی،ولوژیب تکاملثابت شده است که : اشکالبر این  یعلم پاسخاما 
های بدن گر،ید عبارت به. دارد تمایل عمل نیا منع به که یژن انتخابطریق  از هم آن دارد، محارم با زنا

 ،دهدمی سوق محارم با زنا از اجتناب به را بدن که ژن نیا یحاو یکیژنت ینقشه اساس بر شده ساخته
 زیآمتیموفق تکامل کار، نیا از یریجلوگ زین عتیطب در .باشندمی قدرتمندتر و ترستهیشا بقا ایبر

 رشد میمعتقد ما. است دسته آن از «هومو». است آشکار به وضوح نیا و داشته، دنبال به را جانداران
 .ندشته باشدا عمل پرهیز نیاهایی برسد که از انجام شده تا به بدن قانونمندای به گونه یکیژنت ینقشه

 ماده کی که میابیدرمی م،یاندازیب ینگاهها شامپانزه یعنی هاوارهانسانهای گونه نیترکینزد به ما اگر
. کند یریجفتگ گرید یخانواده کی با تا رودمی و کندمی رها را اشخانواده رسد،می بلوغ حد به یوقت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .3991 حدیث ،987 ص ،9 ج الفقیه، الیحضره من صدوق، -7



 
 

 است یاله یتکامل، سنتفصل سوم:  783

 یمطالعات هاشامپانزه یجامعه یدرباره که است یمتخصصان نیمشهورتر از یکی که 7گودال نیج دکتر
 :دیگومی، است داشته

No Consortships, either observed or if inferred, have involved mothers 

and sons or maternal siblings. No male hase ever been observed to try to take 

his mother or sister on a consortship. Because the father–daughter 

relationship is not known, there are likely to be occasions when such pairs go 

off together. But again, the fact that the older males tend to be less sexually 

interested in young females of their own community an reduce the likelihood 

of incestuous consortship of this sort. 

خواهران از یک  و برادران نیب ای یو پسران و مادران نیب یمستمر یعاطف یرابطه چیه
در  شرخواه ای مادر با بخواهد نر کنشده ی دهید هرگز که طور همان. نشده است مشاهدهمادر، 

هنوز مشخص نشده  دختر با پدر یرابطه که آنجا از. گیری نمایدحین مراقبت از آنها، جفت
 ریپ ینرها که تیواقع نیا یولای بین آنها برقرار شود. این احتمال وجود دارد که رابطه ،است
 احتمال دهند،می نشان عالقه خود گروه جوانهای ماده با یجنس یرابطه یبرقرار به کمتر
 3.دهدمی کاهش را دختر و پدر نیب یعنی نوع نیا از محارم با زنا وقوع

Young females where sometimes reluctant to respond to the curtship of 

much older males and they suggest that this could be another mechanism for 

minimizing incestuous mating. 
 خود از تربزرگ اریبس ینرها یعشقباز به ییوگپاسخ به نسبت اوقات یگاه جوانهای ماده

 به یبرا یگرید راهکار تواندمی عمل نیا دانشمندان، یبرخ یدهیعق به. دهندمی نشان یلیمیب
 9.باشد محارم با زنا وقوع رساندن حداقل

At Gombe there are permanent transfers or immigrants (females who 

have left their natal community to join neighbouring ones), and temporary 

transfers, or visitors (females who visit neighbouring communities for 

relatively short periods, usually during common consecutive periods of 

estrus, then return to their original social group). In addition, certain 

peripheral females may continues to move back and forth between 

communities. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 علـم سـانان،ینخسـت یمطالعـه ینـهیزم در کـه اسـت یسـیانگل دانشـمند ،(Jane Goodall) گودال نیج دکتر خانم -7

 هاشامپانزه به مربوط لئمسا با رابطه در جهان کارشناسان نیشروتریپ از یکی یو. دارد تخصص یشناسانسان و یرفتارشناس
 یملـ پـارک در یوحشـ یهـاشامپانزه یخانوادگ و یاجتماع یهاواکنش یدرباره یو یساله 32 پژوهش و قیتحق. باشدمی
 .است معروف ایتانزان در میاستر یگامب

 .311 ص رفتاری، الگوهای گامبی هایشامپانزه گودال، جین دکتر -3

 .363 ص رفتاری، الگوهای گامبی هایشامپانزه گودال، جین دکتر -9
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 خود زادگاه که ییهاماده)م های دائمهاجرت اانتقال ی ،یمباگی( ی حفاظت شده)منطقه در
 ییهامادهها )دارکنندهید ای ،یموقتهای مهاجرت ای( وندندیبپ مجاور جوامع به تا ندکنمی ترک را
 یدوره» در کار نیا معموالً . روندمی مجاور جوامع سراغ به مدت،کوتاه روابط یبرقرار یبرا که
 خود یاصل یجامعه به سپس رد؛یگمی صورت ی آمادگی برای باروَری()دوره« یفحل
 جوامع نیب آمد و رفت بهبه طور مرتب ها ماده یبرخ ن،یا بر عالوهشوند. دیده می( گردندمیبر

 7.دهندمی ادامه

In free-living chimpanzees Jane Goodall has observed incest taboos. 

Mothers do not allow their sons to copulate with them, sisters do not 

copulate with their brothers and females do not copulate with older males in 

their familial group. Though none of these chimpazees are biologically 

related, they have grown up in this family group and show no sexual 

behavior toward one another.  

 با زنا کنند،می یزندگ عتیطب در آزاد طور به کههایی شامپانزه کرد مشاهده گودال نیج
 خواهران د،ندهنمی را خود با ازدواج یاجازه پسرانشان به مادران. دانندمی)ممنوع(  تابو را محارم
 از ترمسن ینرها با ازدواج یاجازهبه خود ها ماده و دهند،نمی را خود با برادران ازدواج یاجازه
 یارتباط هم با یکیولوژیب لحاظ ازها شامپانزه نیا چه اگر. دهندنمیرا  خانواده گروه در شیخو

 به نسبت یجنس رفتار نوع چیه و اندافتهی رشد یخانوادگ گروه کی در یهمگ یول ندارند،
 3.دهندنمی نشانیکدیگر 

 در محارم با زنا از اجتناب یدهیپد و نندیگزمی یدور محارم با زنا ازها شامپانزه یجامعه یاعضا اگر
ها( نیز وجود داشته و جتناب در جوامع هومو )انسانا نیا که هست یمانع چه دارد، وجود واناتیح یایدن

 .بودند شده منع محارم با زنا انجام از کامل شکل به آدم حضرت از قبل هاآن نکهیا باشایع بوده باشد؟ 
 شکل یکیژنت ینقشه اساس بر که ییهابدنزنا با محارم،  یکیولوژیب مانعبه خصوص با وجود 

 عتیطب در ها،بدن نیا ژنوم ینقشه. شودمی محارم با زنا از اجتنابباعث  کههستند  یژن یدارا د،نریگمی
 یباق توانندمی بهتر ییهابدن نیچن گر،ید عبارت به. ندیگزمیبر را آنها یعیطب انتخاب و است برنده
 . رندیگمی قرار ینابود و انقراض معرض در ،یژن نیچن فاقدهای ژنوم رایز بمانند

 قادر ندارد، وجود محارم با زنا از بازدارنده ژن آن، در که اندشده ساخته یژنوم اساس بر که ییهابدن
 یاگونه به هم آن را کشنده یهاژن شدنجفت احتمال محارم با زنا رایز ند،نک تیترب را یفرزندان ندستین
 داند،یم روا را محارم با زنا که یژنومبنابراین . دهدیم شیافزا ،شودیم فرزندان ینابود باعث که رانگریو
 نیا به. دخورشکست می بقا و تکامل یعرصهدر  شمارد،ینم مجاز را یزیچ نیچن که یژنوم برابر در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .86 ص رفتاری، الگوهای گامبی هایشامپانزه گودال، جین دکتر -7

 در: دسترس قابل. متداول هایپرسش انسان، و شامپانزه ارتباطات انستیتو واشنگتن، مرکزی دانشگاه سایت -3
http://www.cdu.edu/chci/frequently-asked-questions 
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 اجتناب محارم با زنا از که آوردیم دیپد ییهابدن که بود خواهد یژنوم آنِ  از بقا زمان، مرور به بیترت
 را خود یگله رسند،می بلوغ سن به که یهنگام هالیگور و شامپانزه یهاماده است یعیطب لذا ورزند،یم

 .شوندیم جفت بیغر ینرها ای هاگله گرید ینرها با ،کرده رها

 ژن هر مثل مغلوب، یکشنده کی. کشدمی را خود یدارنده که است یژن شندهکُ ژن
 در مغلوب یهاکشنده. دهدینم نشان را خود اثر ،نشود برابر دو آن زانیم تا گر،ید مغلوب
 و دارند خود در را آن از نسخه کی فقط آنها حاملِ افرادِ شتریب رایز مانند،یم یباق یژن یخزانه

 تعداد اگر رایز ،های کشنده نادر هستندکنم که ژناضافه می. ندهست امان در آن تأثیر از بنابراین
 . کشت خواهد راخود  حامل ،کند برخورد خود از ییهانسخه به که شود ادیز یطور آن

 مبتال را ما یهمه که هست احتمال نیا باز و دارند وجود کشندههای ژن انواع ن،یا وجود با
 مختلف ،شدهانجام  انسان یژن یخزانه در آنها مختلف انواع تعداد در مورد که ییبرآوردها. کنند
 نر کی اگر. است شده اشاره انسان هر در متوسط طور به کشندهژن  دو به منابع یبعض در. است
 با نر آن یکشندههای ژن که است نیا شتریب احتمال شود، جفت یاتفاق یماده کی با یاتفاق
 با یبرادر اگر اما. نشوند یگرفتار دچار آنها یهابچه و نباشند یکی مادهآن  یکشندههای ژن

 ژنکه  قدر هر. بود خواهد متفاوت وضع کند، یریگجفت دخترش با یپدر ای خواهرش،
 نادر تیجمع در خواهرم یکشنده ژنهم که  قدر هر و ابیکم تیجمع کل در من یکشنده
. باشند کسانی او و من یکشندههای ژن که دارد وجود یاکنندهنگران حد در احتمال نیا باشد،
 ژن هر یازا به شوم، جفت خواهرم با من که یصورت در شودمی معلوم م،یکنمحاسبه  اگر

 آمد خواهد ایدن به مرده یکی ،شود دیتول که فرزندی هشت هر از دارم، من که یمعلوم یکشنده
 تولد هنگام در مردن از ترکشنده یکودک در مردن ،یژن نظر از قضا، از. مرد خواهد یبچگ در ای

 هر اما. دهدینم هدر را خود نیوالد یانرژ و وقت ادیز ،شودکه مرده متولد می یابچه:  است
 داشته یمختصر خسرانآمیزش با نزدیکان  که ستین طور نیا م،یکن نگاه هیقض به که طور
 دهیسنج یفشارها گرید مانند شانیخو با زشیآم از زیپره یبرا انتخاب. است بالقوه فاجعه. باشد
 .باشد برخوردار ییباال توان از دیبا عت،یطب درشده 

 دیشا ند،فمخال محارم با زنا از احتراز در مورد ینیدارو حیتوض نیا با که یشناسانانسان
 یقدر به آنها یهااستدالل از یبعض. کنندیم مخالفت یپرتوان ینیدارو مبحث چه با دانندینم
 .شود داده هاآن به یپاسخ باشد الزم رسدینم نظر به که است فیضع

 با یزشآم از یدور یزهیغر صورت به ما، در ینیدارو انتخاب واقعاً اگر :ندیگویم آنها مثالً
 که است نیا دانستن حرام نیا علت. کنند ینه را آن نداشت یلزوم گرید بود، فطری شان،یخو
 «یشناختستیز» یقاعده کی تواندینم بنابراین. دارد وجود محارم با زشیآم به لیم مردم در

 که است نیا مثل یحد تا برخورد طرز نیا. است «یاجتماع» کامالً دستور کی بلکه ،باشد
 یلهیوس فرمان قفل پس. دارند قفل درها چون ،ندارد الزم قفل ،لیاتومب فرمان»: مییبگو

که  کنند تأکید دارند شیگرا شناسانانسان «.دارد یخاص ینییآ یجنبه فقط ست،ین ضدسرقت
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 یشاوندیخو از یمتفاوت فیتعر مکدا هر یعنی ؛دارند را خود خاص محرمات مختلف یهافرهنگ
 از احتراز به ینیدارو یهینظر توجه شدت از تواندیم نگرش نیا کنندیم فکر آنها ظاهراً . دارند
 کی تواندینم هم یجنس لیم گفت توانیم پس باشد، طور نیا اگر. بکاهد یزیآمشیخو

 حیترج یریگجفت در را یمتفاوت یهاتیوضع مختلف یهافرهنگ چون ،باشد ینیدارو یسازگار
ها، انسان در شاوندانیخو با زشیآم از اجتناب که است یرفتنیپذ کامالً  من نظر از. دهندمی

 .باشد ینیدارو پرقدرت انتخاب امدیپ ،نیز چنین است گرید واناتیحهمان طور که در 
 ،باشد بد اریبس تواندیم هستند، کینزد فرد به یژن نظر از که آنها با یریگجفت فقط نه
 ییهاژن بودن ناسازگار آن علت و باشد بد اریبس تواندیم زین هستند دور که آنها با یورآزاد بلکه
 با توانیم ایآ. کرد ینیبشیپ قاًیدق را یآرمان وسط حد آن توانینم. باشدمی متفاوت یهارگه از

  چطور؟ عمو از بعد سوم ای دوم نسل با شد؟ جفت عموزاده
 کی در. دهدیم حیترج را فیط نیا یکجا یژاپن نیبلدرچ ابدیدر دیکوش 7یتسونبِ کیپاتر
 از بتوانند هاپرنده نیا که کردند فراهم یطیشرا ،آمستردام دستگاه نام با یشگاهیآزما التیتشک
 انتخاب جفت بودند، شده فیرد یکوچک یهانیتریو پشت که خود مخالف جنس یاعضا انیم

. دادند حیترج خود به نسبتیب پرندگان به ای برادر و خواهر به راها عموزاده آنها. کنند
 یهاجوجه یهایژگیو متوجه کوچک یهانیبلدرچ که بود نیا از یحاک گرید یهاشیآزما

 آن هیشب باًیتقر شانیجنس کیشر دهندمی حیترج خود یزندگ در بعد و شوند،یم خود همزاد
 به یذات لیتما عدم با نیبلدرچ رسدمی نظر به بنابراین .باشد آنها هیشب کامالً نه یول همزادان،

 قواعد تیرعا با گرید واناتیح. کندمی زیپره آنها با شدنجفت از ،اندشده بزرگ او با که ییآنها
 یبرا. شوندمی بازداشته کار نیا از ـ داردیم وا شدنپراکنده به را اجتماع که یقواعد ی ـاجتماع
 رونیب دسترسند، در شاوندیخو یهاماده فقط که آنجا ،یخانوادگ یگله از نوجوان یرهایش مثال،
 در. باشند کرده تصاحب را یگرید یگله که کنندیم یورآزاد یصورت در فقط و شوندیم رانده
 دنبال گرید گروه کی در کنندیم یسع جوان یهاماده ها،لیگور و هاشامپانزه تیجمع
 انیم در توانیم را هانیبلدرچ روش نیهمچن و شدنمتفرق یالگو دو نیا. باشند یریگجفت

 3.دید زین خودمان یگونه مختلف یهافرهنگ

، همان نیا اند وشده ساخته محارم با زنا از یدور ایبر ماهای جسم ،یکیولوژیب لحاظ از یعنی
هایی است که در رقابت برای تنازع بقا در بینشان، توانایی ی طبیعی برای تکامل و بقای ژننتیجه

 نهایا. است دهیرس اثبات به زین شیآزما با محارم، با زنا از واناتیح یبرخ یدور موضوع. دارندبیشتری 
 که عهیش یفقها یبرخ و سنت اهل یفقها ان،یحیمس ان،یهودی یدهیعق بطالن بر است یشواهد ،همه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 در شناسیانسان افتخاری استاد ،7398 مارس 97 یزاده انگلیسی، شناسزیست (Patrick Bateson) بیتسون پاتریک -7

 .است لندن جانورشناسی انجمن عضو 3113 سال از و کمبریج دانشگاه

 .713 و 719 ص خودخواه، ژن داوکینز، -3
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 هزار از شیب محمد آل که یقتیحق بر است یتأیید مهر گرید یسو از و ؛باشندمی دهیعق نیا رویپ
 .اندنموده انیب شیپ سال

 انصاف به خرج دهد؟ آیا کسی هست که در مورد آل محمد
 شیپ سال هزاریک از شیبدر  محمد آل از شده وارد اخبار باشد، قتیحق و حق دنبال به یکس اگر
این  با محمد آل. کندمی تیکفا را یو ،است دهیرسنیز  علم تأیید به امروز که یتیواقع در مورد

 شانزمان در و ،آمده وجود به( محارم با زنا) خواهران و برادران ازدواج از تیبشرکه  باطل یدهیعق
 ازها انسان معتقدند مسلمانان از گرید یبرخ که یحال در. اندنموده مخالفت دیدگاه غالب بوده است،

 یروشن به را باور نیا بودن نادرست محمد آل اند،شده داریپد( محارم یزنا) خواهران و برادران ازدواج
 سبب حرمت کهاند نداشته یقرابت آنها با که اندکرده ازدواج یزنان با آدم فرزند دو که اندگفته و نموده انیب

 .آنان شود با ازدواج
 :است کرده تیروا نیچن «نسل شیدایپچگونگی  علّت» باب در عیالشرا علل کتاب در صدوق خیش

کند: احمد بن ادریس و محمد بن یحیی برای ما روایت می ولیدمحمد بن حسن بن احمد بن 
اند: محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، از احمد بن حسن بن علی بن عطار هر دو نقل کرده

 عبداهلل ابو حضرت ازکند که گفت: فضّال، از احمد بن ابراهیم بن عمّار، از ابن نویه از زراره روایت می
 کنندهسؤال. شد سؤال آدمحضرت  یهیذر ریتکث و نسل شیدایپ تیفیک به عراج امام صادق

 را دخترانش نمود یوح آدم حضرت به یتعال و تبارک خداوند معتقدند مردم از یگروه»: داشت عرضه
 از اصل درها انسان تمامبنابراین  .شد ریتکث حضرتش نسل بیترت نه ایب و درآورد خود پسرانعقد  به

 گفتار، نیا از است همنزّ خداوند»: فرمودند حضرت« است؟ حیصح اعتقاد نیا ایآ باشند؛می برادر و خواهر
 یش،ایانب دوستانش، نشیآفر و خلقت عزوجل حق معتقدند واقع در است نیا اعتقادشان که آنان

 واست  نموده اریاخت حرام از را مردان و زنان مسلمان و منؤمها، مردان و زنان تحج فرستادگانش،
 جادیا حالل راه از را خلق که بسته مانیپ و عهد که یحال در ؟دینما جادیا حالل از را آنها نداشت قدرت
 یکی کردند نقل میبرا سوگند خدا به. ندیافریب یآلودگ هر از منزه و بیط و زهیپاک و پاک را شانیا ونماید 

 بوده، خواهرش او که شد معلوم و آمد نییپا آنکه ازپس  و جست خواهرش یرو اشتباه به انیارپاهچ از
 «.مرد و افتاد بعد و ندکَ  و گرفت را آن شیهادندان با سپس و آورد رونیب را خود)آلت(  رکَذَ

 از یگروه»: داشت عرضه کنندهؤالس. شد سؤال احوّ خلقت به راجع جناب آن از سپسگوید: زراره می
« است؟ حیصح گفتار نیا ایآ ده،یآفر آدم چپهای دنده نیآخر از را حوا عزوجل خداوند ندیگومی ما

 همسر نداشت قدرت خدا معتقدند کالم نیا ندگانیگو. گفتار نیا از است همنزّ وندخدا»: فرمودند حضرت
 هموار و بازبدگویان  سخن یبرا را راه کالمشان باگویندگان  نیا ند؟یافریب او یدندهاز  ریغ از را آدم

 را شانیا است. نموده ازدواج گرشید جزء با آدم از یجزئ: ندیگومی انسخنانش نیا با واقع در و اندنموده
 یتعال و تبارک خداوند»: فرمودند سسپ «.کند حکم آنان و ما انیم خدا ند؟یگومی نیچن کهاست  شده چه
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 اشسجده ،کرده اطاعت هم آنها و کنند سجده او به داد فرمان را فرشتگان و دیآفر لگِ  از را آدم یوقت
 میان در را اوسپس  و دیآفر او جهت را( احوّ ) یانسان ،حال نیا در و نمود غالب یو بر را خواب کردند،

 بیدار آدم او حرکت از و کرد حرکت حوا .باشند مردان تابع زنان تاگودی میان باالی دو ران آدم قرار داد 
 خوش یانسان و بایز یادهیآفر افتاد، او به نظرش آدم. شود دور آدم از که آمد ندا حوا به وقت نیا در. شد
 یو با. مرد آدم و بود زن او که فرق نیا با یمنته دید را داشت خودش صورت به شباهت که منظر
: داشت اظهار حوا ؟یستیک تو: گفت آدم. کرد تکلم یو با آدم زبان به متقابالً زین حوا گفت، سخن
 جالل درگاه به آدم. است نموده خلق ینیبمی که صورت نیا به مرا متعال خداوند که هستم یادهیآفر

 را شیسو به ستنینگر و او به یکینزد و یادهیآفر که یمنظر خوش انسان نیا !پروردگارا: داشت عرضه
 یدار دوست ایآ است، حوا من زیکن نیا: فرمود یتعال و تبارک حق ست؟یکای داده قرار من انس یهیما
 دوست یآر: داشت عرضه آدم کند؟ اطاعت را فرمانت وگوید  سخن تو با و باشد همدمت و مونس و تو با

 از: فرمود یتعال و تبارک خداوند. ورمآ یجا به نعمت نیا بر را تو سپاس و شکر باشم که یمادام تا و دارم
 که نماند ناگفته. است مناسب یشهو و یزیغر التیتما جهت و بوده من زیکن رایز .کن یخواستگار او

. بود ساخته آگاه آن اتیمقتض به را یو و داده قرار را شهوت یقوه و روین نیا آدم جناب در خداوند قبالً
 نیا در: فرمود عزوجل حق ست؟یچ در تو یشنودوخ ،کنم یخواستگار او از اگر: کرد عرض آدم یبار

 چنان پس ،یهست یراض نیا به اگر: کرد عرض آدم. یکن میتعل او به را من نید احکام و معالم که است
 او پس ؛دادم قرار همسرت ،آورده در تو جیتزو به را او و خواستارم را نیهم: فرمود یتعال حق .نمود خواهم

. ییایب شیپ دیبا تو بلکه: داشت عرضه حوا. ایب شیپ: فرمود حوا به آدم آن از پس. ریبگ آغوشت در را
 یفرمان نیچن یتعال حق اگر و کرد نیچن زین آدم. برو او نزد به تو که نمود امر آدم به عزوجل خداوند پس
. باشند داده انجام نحو نیا به را خود یخواستگار تا رفته مردان یسو به زنان ستیبامی داد،نمی آدم به
 .»7حوا تیحکا است نیا

 :است کرده تیروا نیچن کتابهمان  در صدوق همچنین

گوید: محمد بن یحیی عطار، از حسین بن حسن بن ابان، از محمد پدرم که خداوند رحمتش کند می
 ازبن اورمه، از نوفلی، از علی بن داوود یعقوبی، از حسن بن مقاتل، از کسی که از زراره شنید و او گفت: 

 حضرت یهیذر از نسل دیتول تیفیک زین و بود چگونه آدم از نسل شیدایپ» :شد الؤس صادق امام
 ندیگومینزد ما  مردم از یادسته»: گفت کنندهسؤال سپس «است؟ گرفته صورت نحو چه به آدم

 اصل در مخلوقات همه نیا و آورد در خود پسران نکاح به را دخترانش فرمود یوح آدم به عزوجل خداوند
 خدا»: فرمودند صادق امام« نه؟ ای است حیصح سخن نیا ایآ. باشندمی برادران و خواهران ازدواج از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 78 و 71 ص الشرایع، علل صدوق، -7
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 از دگانیبرگز عزوجل حقگوید می واقع در دیگومی را سخن نیا که یکس. است گفتار نیا از امبرّ  و همنزّ
 حرام از را مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان مسلمان یش، فرستادگانش،ایانب دوستانش، مخلوقات،

ملزم  آن براساس و بسته مانیپ و عهد نکهیا با کند خلق حالل از را آنها کهاست  نداشته قدرت و دهیآفر
 یآلودگ هر از همنزّ و بیّط و زهیپاک و پاک را شانیا و دینما جادیا حالل راه از را خلق کهاست  شده
 نییپا آنکه ازپس  و جست خواهرش یرو اشتباه به ییارپاهچ کردند نقل میبرا سوگند خدا به ند؟یافریب

 و گرفت را آن شیهادندان با و آورد رونیب را خودذََکر )آلت(  ،است بوده خواهرش او شد معلوم و آمد
 جمع مادرش با اشتباه به که دادند خبر من به یگرید یارپاهچ از و. مرد و افتاد سپس نمود، قطع تا فشرد
 نیچن واناتیح یوقت. بود داده انجام مذکور یچارپا که کرد همان زین وانیح آن شدن، معلوم از پس و شد

 از یگروه دینیبمی چنانچه یمنته! ؟نباشد طور نیا است کمال و علم و لیفضا واجد که انسان ،باشند
 اندپرداخته اندنشده امر به آن که ییکارها به و تافتهبر خود امبرانیپ تیب اهل دانش و علم از یرو مردم
 ندیگرامی انحطاط به حیقب و عیشن اعمال انجام با و شوندمی دهیکش یگمراه و ضاللت به آن ارتکاب با و
: فرمودند سپس«. بود خواهدنیز  ابد تا واست  داشته اآلن ادامه تا مخلوقات شیدایپ بدو از انحراف نیا و
 عراق و حجاز یفقها که آنچه را از خبرندیب چقدر شانیا. است نیچن اعتقادشان که یگروه نیا بر یوا»
 قلم به آدم نشیآفر ازپیش  سال هزار دو یتعال و تبارک حق. ندارند یاختالف و بوده متفق آن در هم با
 روز تا را گرید محرمات و برادران بر خواهران میتحر حکم و شد یجار محفوظ لوح بر آن و فرمود امر
 که را عالم نیا در مشهور یآسمان یچهارگانه کتب نیا میکنمی مشاهده ما. نمود ضبط و ثبت امتیق

 را آنها و نهاد هاابکت نیا در را محفوظ لوح مطالب متعال خداوند فرقان، و زبور ل،یانج تورات، از ندعبارت
 بر را تورات. فرمود نازل -شان بادکه سالم و صلوات خداوند بر همگی– فرستادگانش و ایانب بر

 از یک چیه در و محمد حضرت بر را قرآن و یسیع بر را لیانج ، ودودا بر را زبور ،یموس
 که است سزاوار و ستهیشا. است نداده قرار حالل نموده، حرام محفوظ لوح درکه  آنچه را کتب نیا

های برهان وها حجت تیتقو قصدش صرفاً کرده، رادیا را آن مانند و مطالب نیا که یکس: میبگو
 .«گرداند! هالکشان خدا ؟!شودمی چهآنان را . باشدمی مجوس

 .... در یک رویاروییِ علمی آدم یدنده از احو   نشیآفر یمقوله
 ینقشه حوا که ستا معنا نه ایبباشد  شده خلق آدم وجود از یبخش از حوا نکهیا ،یعلمدیدگاه  از
 رییتغ یبرا ما اساس نیا بر باشد!می مذکر زین حوا یعنی نیا و ستا دارا کامل طور به را آدم ژنوم

 .میدار ازین معجزه کی به ،(XY) مذکر نه و باشد( XX) نثؤم جهینت تا ،X به Y نوع کروموزوم
 حوا و آدم بهها انسان یهمه نسل: ندیگومی نها؛ چرا که آشودنمی ختم جا نیهم به هیقض البته
 نیب فرق تنها و باشند داشته مطابقت هم با زیچ همه در دیباها انسان یهمه بنابراین ؛شودمی محدود
 که یتفاوت تنها و میباشیکسان  اینسخه دیبا ما یهمه گرید عبارت به. باشد( ماده و نر) تیّجنسدر  آنها
 و کنند اقرار تکامل و یکیژنت جهش به ،این افراد نکهیا مگر ،باشد مانتیجنس نوع است برقرار ما نیب
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 حوا و آدم از پس یعنی ژنتیکی شده باشد؛ یتکاملی وجود داشته است که باعث تغییر نقشه: ندیبگو
 .است داده رییتغ راها نسلهای یژگیو و داده رخ یکیژنت جهش
 تنها شد آنچه ذکر و شده مواجه بسته درِ با ییهایپردازدهیا و هینظر نیچن که است نیا قتیحق
 و اعتقاد جهش، و شرفتیپ یهینظر به شانیا که ستا معنا نه آب خود نیا البته. باشدمی آنها زگاهیگر

 شده دهیآفر آدم از حوا نکهیا بر یمبن شاندهیعق و کندمی پنبه را آنها یرشتهنکته  نیهم. دارند اعتراف
 معتقد یانسان جسم یمحدوده در تکامل به فقط ما که ندیبگو توانندنمی آنهازیرا  دهد؛می باد به رااست 
 به که یکس و گرددمی یناش زمان طول در انتخاب و جهشانباشت  از ،ییزاگونه و رییتغ که چرا ؛میهست
 و جهش در اثر که یحتم یاجهینت عنوان به را ییزاگونه تواندنمی ،دارد اعتقادها یژگیو رییتغ و جهش

 چهارم کی رشیپذ یبرا یراههیچ  واقع در. دینما انکار، شودمی حاصل زمان مرور به و هایژگیو رییتغ
 رایز نمود؛ انکار شهیر از را آن نکهیا ای و رفتیپذ کامل طور به را آن دیبا ای: ندارد وجود تکامل از یمین ای
یکتا  یگونه کی یمحدوده درفقط  تکامل»: دیگومی که یفیسخ سخن اثبات یبرا یمنطق لیدل چیه

 یسخن نیچن که یکس و ندارد وجود «شود یدیجد یگونه جادیا به منجر تواندنمی اما ،استپذیر امکان
 کار نیا به دست یتکامل یشناسستیز دانش و کیژنت علم از یآگاه عدم لیدل به راند،می زبان بر
 .زندمی

 که یبخش آن یِکیژنت ینقشه: ندیبگو افراد نیا از یبرخ است ممکنماند این است که آنچه باقی می
 که است آن سخن نیا مفهوم. شد دهیآفر آن از حوا سپس افت،ی رییتغ کامل طور به شد، گرفته آدم از
 نیزم از یگرید ینقطه هر از ،است شده ساخته آن از حوا ژنوم ینقشه که یی راایمیش مواد اگر
 ینقشه نکهیا حکمت و لیدل پس است، نیچن اگر. آمدنمی دیپد جهینت در یتفاوت چیه گرفتند،می
 مواد همان نبود بهتر ایآ بود؟ چه شد ساخته نو از و گشت رانیو سپس ،شد گرفته آدم جسم از یکیژنت
 رانیو به گرید تا شود، ساخته آن اساس بر حوا ژنوم ینقشه و شدمی گرفته نیزم گرید یجا هر از هیاول

 !نباشد؟ یازین کردن
 جز به ندارد، وجود بغرنج موضوع نیا فصل و حل یبرا یمنطق حل راه چیه که است آن تیواقع
 واست  داده یرو آدم بهشت در آسمان در هیقض نکهیا یعنی نمودم؛ انیب هیآ ریتفس در آنچه که

 .جسم نهباشد، می مربوط به نْفس

 و فطرت محارم با زنا
عمل زشت و قبیح  نیا ،باشدمی( محارم با زنا) محارم با ازدواج یجهینت تیبشر ندیگومی که یکسان

 .آورندنمی شمار به انسان فطرت مخالف ،اندشمرده مردود ائمه که را
 : دیگومی ییطباطبا

 که است آن ست،ین متنفر کار نیا ازبه طور غریزی  خود فطرت حسب بر انسان نکهیا لیدل
 را ربراد و خواهر نیب ازدواج یطوالن ییهاقرن در انیمجوس ،آنچه در تاریخ بیان شده است
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 در یقانون طور بهشود، آن طور که گفته می اکنون هم و نبودند متنفر آن از و دانستندمی مشروع
 7.شودمی انجام اروپا در زنا عنوان به یعنی یرقانونیغ طور به زین و هیروس

 یبرا و اندداده انجامطوالنی  یزمان یط را ینیمع کار مردم، از یبرخ نکهیا: دیگومی ییطباطبا یعنی
 یزهیغر و فطرت ینافمُ  رکا آن نکهیا بر است یلیدل اند،کرده وضع یقانون خود نیب آندادن  انجام
 !رودنمی شمار به یانسان

 را شما توجه فقطجز اینکه  ؛باشد داشته حیتوض بهنیازی  ی،ارزشیبپوچ و  لیدلچنین  کنمنمی گمان
. کنممی جلب زمانه، و دوره نیا در خصوصاً ( مساحقه و لواط) انیگراهمجنس ازدواج گسترش و وعیش به
 نیا بر. اندکرده وضع آن یبرا یمدن قانون جهان، یکشورها از یاریبس در که رفته شیپ نجاآ تا رکا نیا

 طور به کشورها یبرخ در مردم از یگروه اگر مییبگو است درست ایآ ،ییطباطبا استدالل طبق اساس
 با یرتیمغااز جهت نفرت غریزی،  کار، نیا که است آن از یحاک کنند، ازدواج خود همجنس با یقانون

 !ندارد؟ انسان فطرت

 ()عیسی پسر به میمر شدنباردار  یبررس
 که کنندمی مطرح را یاشکاالت پدر، بدون میمر حضرت از یسیع شدن متولد ینهیزم در ملحدان

 :باشد ریز موارد این اشکاالت نِ یترمهم دیشا
 شود، افتی ی(کروموزوم 36) های کاملحاوی کروموزوم تخمک کی یشخص در است ممکنچطور 

 !!!دارد؟ کروموزوم 39 فقط تخمک هر یعیطب طور به که یحال در
 که یحال در نمود، کیتحر شدن میتقس یبرا را های کاملبا کروموزوم تخمک کی توانمیچطور 

 36) کامل یهسته به تخمک یهسته یوقت که مینیبمی شدهیسازهیشب نیجن در شگاهیآزما در ما
 ازمندین یخارج محرک کی بهکردن  رشد وشدن  میتقسبرای شروع  شود،می لیتبدکروموزومی( 

 !؟باشدمی
 بوده موجود او در زن تخمک فقط که یحال در ،اوردیب ایدن به پسراست  توانسته میمر حضرتچطور 

 پسر امکان که Y کروموزوم آن در و هستند XXمؤنث  جنسهای کروموزوم یعیطب حالت در. است
 یکس. اوردیب ایدن بهمذکّر  تواندنمی مونث به تنهایی گرید عبارت به ؛ندارد وجود آورد،فراهم می را شدن
 .باشدمی XY کروموزومی دارنده اوچرا که  باشد؛می مرد ،کندمی مشخص رامذکر بودن  یتجنس که

 تیجنس مورد در را یمطالبالزم است  اشکاالت، نیاپاسخ گفتن  خصوص در بحث شروع از شیپ
اگر زن  ؛دارد کروموزوم 36 یعیطب حالت در انسان. میکن انیب اختصار به ت،یجنس نییتع یچگونگ و نیجن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .7 یآیه نساء، یسوره تفسیر المیزان، طباطبایی،تفسیر -7
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 زندر حالت طبیعی، کاریوتایپ . است XY کروموزوماگر مرد باشد، دارای  و XX کروموزومباشد، دارای 
XX46 مردکاریوتایپ  و XY46 باشدمی. 
. Y7عنو و X نوع: شودمی گامت نوع دو جادیا موجب ،تکثیر سلولی هنگام بهها کروموزوم میتقس
 .ندارند Y کروموزومها زن رایز دارد X نوعِ کی فقط تخمک

 :دیآمی وجود به تخمک و اسپرم بیترک از نیجن لقاح، هنگام
 .شودمی پسر نیجن شود، بیترک X تخمک با Y اسپرم اگر
 .بود خواهد دختر نیجن شود، بیترک X تخمک با X اسپرم اگر

( XY46) نیجن یمردانه هورمون سندرم ای 3یآندروژنهای رندهیگ بروجود دارد که  یکیژنت یجهش
 یتناسل دستگاه بیترت نه ایب و کندجلوگیری می مردانه یجنس ژن تأثیراز  جهش نیا. گذاردمی تأثیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
دد از آنها جنسی هستند. عدد از آنها غیر جنسی )اتوزوم( و دو ع 33کروموزوم است که  36انسان دارای  -7

و یک  Xو مردها دارای یک X  (44+XX)هستند. زن ها دارای دو کروموزوم جنسی    X ,Yشامل   های جنسیکروموزوم
Y (44+XY) 39آید و در حالت عادی هر گامت حامل ی( در اثر تقسیم میوز بوجود میجنس می باشند. گامت )سلول 

 ها دارای کروموزوماست. تمام تخمک (Yیا  X )یعنیعدد اتوزوم و یک عدد جنسی  33داد کروموزوم است که از این تع
و  (X+22)که یکی از آنها مشابه تخمک است بر دو نوع هستند ها ، ولی اسپرمباشندمی (X+22) و بصورت   Xجنسی

 .(Y+22)باشد یعنی می  Yپرمی است که دارای کروموزوم جنسیدیگری اس
 با تخمک درآمیزد جنین دختر خواهد شد. Xاگر اسپرم دارای کروموزوم جنسی 

(22+X)  پدری  +(22+X) 44 =مادری+XX   جنین دختر 
 با تخمک درآمیزد جنین پسر خواهد شد. Yاگر اسپرم دارای کروموزوم جنسی 

(22+Y)  پدری+  (22+X)44 =مادری+XY مترجم(جنین پسر( . 

شوند و زمانی که مییز ساخته و به جریان خون وارد های شیمیایی هستند که در غدد درون رها پیام رسانهورمون -3
   ها( که از نظر شکل فضایی مکمل آنها هستند، متصلژنهای سلول هدف )آنتیرسند توسط گیرندهبه سلول هدف می

های درون بدن همچون رشد کنند. بسیاری از تواناییریق تغییرات درون سلولی اعمال میشوند و دستورات الزم را از طمی
های اختالل در عملکرد این پیک پذیرد.صورت می هاهای هورمونی فعالیتبه واسطه  ها، ضربان قلب و...استخوان

شوند و تغییرات های خاصی تولید و ترشح میه محرکپاسخ ب رها دهورمون شیمیایی مشکالت جدی را بوجود خواهد آورد.
 کنند.های هدف اعمال میالزم را در سلول

مثل های جنسی )ار دارد مانند هورمونهای آنها درون سلول قرکه گیرنده استروئیدی-7ا شامل: هانواع هورمون
های آنها بر روی غشای سلول قرار )آمینواسیدی( که گیرنده های پروتئینیهورمون -3تستوسترون، استروژن و پروژسترون( 

 دارد.
ها اثرشان را درست اعمال هورمون که شودمیها سبب لول قرار دارند و نقص این گیرندههای آندروژنی درون سگیرنده

برای   باشد.می  X,Yهای جنسیمرد است و دارای کروموزومنکنند و ظاهر بدن زنانه باشد در حالی که از لحاظ ژنتیکی 
 اطالع بیشتر به لینک مقالت زیر مراجعه نمایید. )مترجم(
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وضعیت  ،یآندروژنهای رندهیگ در آن یتأثیرگذار زانیم و جهش نوع حسب بر و شود؛می لیتشک زنانه
 از یکی تنها و شوندنمی لیتکم زنانه و مردانه اندام بیترت نه ایب. ردیگمی شکل سندرم نیا در موجود
 .دارد زنانه یظاهر معموالً که گرددمی کامل آنها

از  باشد، مبتال آندروژن کامل تیحساس عدم 7سندرم به ،XY46 ای مذکرهای ژن حامل نیجن اگر
 تواننمی قیدق ینهیمعا بدون و ابتدا در معموالً یحت و بود خواهد نثؤمنظر ظاهری به طور کامل 

بنابراین یک مونث معمولی خواهد  ؛دارد وجود زنانه یظاهر یاعضا نیجن در. داد صیتشخ را او تیوضع
 در. است گرفته شکل ناقص یزنانه یتناسل دستگاه با مونث جنس یعنی ؛تخمدان و رحم بدون اما بود،
 .دارد وجود شکم داخل در زین یادهیپوش و پنهان یمردانه یتناسل دستگاه ،ینیجن نیچن

به  است XY نیجن وجود امکان بر یآشکار لیدل سندرم نیا که است آن نجایا در مهم موضوع
 یتناسل دستگاه با یزن به که یاگونه به شته باشد؛ندا آن بر یتأثیر گونه چیه Y کروموزومطوری که 

 ماده جنس نیاهای سلول از پسر آمدن وجوده بامکان  یمسأله بیترت نه ایب و شودمی لیتبد کامل
 را آن زین علم و بوده یعیطب - است XY46 هایکروموزوم یدارا آنجا که از - نر جنس دخالت بدون
 .کندمی تأیید
 است؛ یعیطب کامالً  مسأله نیا مییگونمی ما ،میمر حضرت از یسیع حضرت تولد با رابطه در
 یبرخ توانمی ورود نمی شمار به یعلم و یعقل محاالت جزو ن،یشیپ یشده مطرح اشکاالت یهمه اما
 .نمود یعلم ریتفس یراحت به را آنها از

 موضوع باشد،می ،نیجن نرِ  جنس یکنندهنییتعکروموزوم  یعنی Y کروموزوم فاقد نز نکهیا مثالً 
 به تیحساس عدم سندرم ای آندروژن مسندر که دارد وجود یکیژنتاختالل  ینوع یول است یدرست

 یدارا نیجن م،سندر نیا در. شودنامیده می آندروژن یمردانه رمونوه به مقاومت سندرم ای آندروژن
 نیا مییگومی ما. باشدمی نثؤم صورت به زین آن یظاهر شکل و است XY یجنسهای کروموزوم

 شکل کامل یتناسل اندام با ماده جنس و دهد رخ ینیمع نیجن در شرفتهیپ صورت به تواندمی مسندر
 .باشد XY وجود نیا با اما ردیگ

 است، ماده جنس دیتول به قادر فقط ییتنها به زن نکهیا بر یمبن شده مطرح اشکال اساس، نیا بر
 .گرددمی برطرف

                                                                                                                                 
 

http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-209-fa.pdf 
 
 بیماری ژنتیکی -7
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 یتئور نظر از است ممکن مسأله نیا که گفت دیبا یکروموزوم 36 تخمک یمسأله با رابطه در اما
 با زن که آن نادر موارد در خصوصاً باشد کاملهای کروموزوم یدارا ن،یمع تخمک کی و فتدیب اتفاق

 .شودمی افتی XY46های کروموزوم مجموعه
 که ییهااشعه یلهیوسه ب تخمک است ممکن شدن، میتقس یبرا تخمک کیتحر یمسأله یدرباره

 که یهنگام اوقات، یگاه یحت. شود کیتحر آورندمی هجوم ما بدن به سو هر از و اندکرده احاطه را ما
 مردم از یبرخهای سلول در یکیژنتهای جهش وها یناهنجار باشد، برخوردار یکاف یانرژ ازها اشعه نیا

 از استفاده باشدن  میتقس یبرا تخمک کیتحر یمسأله .شوندمی مبتال سرطان به افراد و دهدمی رخ
 از پس عمل نیا در. ردیگمی انجام یسازهیشب فرآیند درها شگاهیآزما در حاضر حال در ،یخارج عامل
 عامل با و یمصنوع شکل به ،ی کامل(ی )هستهکروموزوم 36ی هسته با تخمک یهسته ینیگزیجا

 .کنندمی کیتحر شدن میتقس یبرا را آنها شگاه،یآزما در یخارج
 حیتوض را آنها یعلم لیدال با یخوب به توانمی و هستند مردود یهمگگفته شده  اشکاالت بنابراین

 .داد
 تعداد شیافزا از است عبارت که کرد اشاره فلترنیکال سندرم به دیبا ن،یشیپ مطالب بر عالوه
 باشد؛می XXX47 ای XXY47 صورت بهکاریوتایپ  حالت، نیا در(. X) زنانه یجنسهای کروموزوم

 ی نیز وجود دارد که در آنماریب نیا یشرفتهیپ حاالت. است یاضاف X کروموزوم کی یدارا فرد یعنی
اگر  باشد، مبتال X کروموزوم شیافزا سندرم به یمادر اگر. باشدمی XXXXY49ها کروموزوم تعداد
 نیهمچن. شودگرفتار می Xم بیشتر شدن کروموزوم به سندر، او نیز گردد مبتال یناهنجار به پسرش
 کییموزا دچار فرد و شوندمی 7و موزائیکی مختلطها کروموزومی نیز وجود دارد که در آن گرید حالت
 دو هر در. گرددمی مبتال( XXY47/XX46) 3فلترنیکال مسندر به یو ؛ در این حالتگرددمی یکیژنت

 عدم سندرم با ،یناهنجار که داد احتمال توانمی - است نادر اریبس که ریاخ مورد ژهیو به - حالت
 وجود به کامل یتناسل اندام بامونثی  سندرم، دو نیا اجتماع یجهینت در و باشد همراه  آندروژن تیحساس

 باشد.، میندارد نیجن تیجنس در یتأثیر چیه که Y کروموزوم یدارا حال نیع در که دیآ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
یک ها نسبتا زیاد نیست، در تعداد سلولتدایی تقسیم سلول تخم، زمانی که : در مراحل اب (mosaicism)موزائیسم -7

های حاصل از این سلول آن اختالل و تفاوت را در خود دارند، در نتیجه تعدادی گردد و سلولیا چند سلول اختاللی ایجاد می
    می باشند.      های بدن متفاوت های بدن دارای یک ژنوتیپ خاص خواهند بود و از نظر ژنتیکی با سایر سلولاز سلول

سلولی خواهیم داشت که از لحاظ ژنتیکی باهم متفاوت هستند. برای اطالع بیشتر در این ی عبارتی در بدن چند مجموعهبه 
 )مترجم( مورد به مقاله زیر مراجعه نمایید.

https://goo.gl/9q3TYV 
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َ:چهارمَفصل

َبرَیعقلَلیدالَوَتکاملَیهینظر
َوندگارخدایاَاإلهََ،پروردگارَوجود

 اِله وجود انکار و موضوع کردن پاره پاره یلطهامغ و تکامل یهینظر

 شده باتایید  و معقول است یریتفس ،یتکامل شناسانستیز نظر یا ارتقا از تکامل و پیدایش یهینظر
، به است گشته داریای پدِگرد هم آمده ییایمیش مواد از ینیزم یزندگ نکهیا بر یمبن ؛یعلم یادله

 و جیتدر به که هستند هیاول یهاهمانندساز همان هانیا .دارند را خودقابلیت همانندسازی از  کهصورتی 
 یزندگ تکامل و رشد در ثرؤم عامل که شودمی ثابت بیترت نه ایب. اندافتهی تکامل سالها ونیلیم یط
 ثرؤم کی وجود بر موجودات نیا م،یریبگ نظر در اثر را زنده موجودات اگر یعنی. باشدمی عتیطب ،ینیزم

 موجود عتیطب همان که شدهشناخته است یثرؤم بلکه ستین پنهان و یبیغ ثر،ؤم نیا. نمایندمی داللت
 .یگرید زیچ نه و است عتیطب زنده، موجودات نیا ینندهیآفربنابراین . باشدمی ما دسترس در و

 :که دارندیم انیب کنند،یم یپردازهینظر خداناباوری یبرا که یکسانه دنبال آن، ب
 یبرابنابراین  ؛میدار دست در نیزم یرو بر یزندگ تکامل وپیدایش  یچگونگ از یکامل ریتفس ما

 ییروین ای شده،شناخته یعیماوراءالطب یروین وجود که میندار یازین چیه ن،یزمروی  بر آن تکامل و اتیح حیتوض
 شگاهیآزما در ،یجزئ صورت به هرچند غیرجاندار، مواد از یزندگ یریگشکل و رشد. میکن تصور را یاله ای ینامرئ
 نه ،ینیزم یزندگ بنابراین شده؛ ثابت یعلم لیدال با که است یامقولهو ارتقا نیز  تکاملرسیده، و  اثباتبه 

 .باشدمی عتیطبی صرفاً محصول و نتیجه بلکه خدا وجودی نتیجه در
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 باچرا که  آن را؛ عکسنه  و کندمی اثبات را اِله )خدا( وجود ی،نیزم یزندگ یعلم ریتفس قت،یحق در
برای  یفرآیند از است عبارت هینظر نیا که افتی میدرخواه)پیدایش و ارتقا(  تکامل یهینظر در دقت
در . باشدمی هدفدار گذارقانون کی وجود بر دالّ  خود نیا و ،هدفمند و قانونمند یکیژنت ینقشه یاجرا
 یبرا قرآن که یعقل لیدال بابه طور کامل  بلکهباشند، نمی تعارض دریکدیگر  بااین موارد  تنها نه نتیجه
 ؛باشدمی هماهنگ «ثرؤم صفت برداللتی است  اثر صفت» لیدلبه خصوص  کرده، هئارا خدا وجود اثبات

 .هدفمند است تکاملی چرا که مجموعه
انجام  ـ کندپردازی مینظریه خداناباوریبرای  که ـ نزیداوک و یتکامل شناسانستیزآنچه  اما
 ای - عتیطب و ما باشد؛ چرا کهی بزرگ میبخش کردن یک وجود یکپارچهدهند، فریبی برای بخشمی
 و عتیطب: ترواضح عبارت به. میدهمی لیتشک را واحد یوجود - میکنمی یزندگ آن در که یطیمح

 لیتشک عناصر نهایا یهمه مییبگو دیبا ای هستند؛پارچه وجودی یک بردارها،خودنسخه ای همانندسازها
 شکیب ،وجود نیا ای عناصر نیا مجموع جهینت در. باشندپارچه میو یک واحد وجود کی یدهنده
 نهایا د،ینیبب: دیبگو تا کندمی کیتفک هم از را نهایابه عمد  نزیداوکاز همین رو . است هدفمند
 !این گونه نیست واقع در یول رسندمی نظر به هدفمند ظاهر در که هستند یامجموعه

 در مشخص یهدف یسو به که است یانسان درون در شدن ورغوطه همچون داده انجام نزیآنچه داوک
 ،دارند ازین غذا و ژنیاکس به عضالت چون که دیکن نگاه قلب به: دیگومیسپس  و باشد،می دنیدو حال
 معده کند،می دفع را بدن سموم کبد زند،یرمی رونیب بدن از را اورهها هیکل کند،می پمپاژ قدرت با را خون
 آرمان و مقصود بلکه نیست؛ انسان داشتننگه زنده نهایا یهمه هدف...  و...  و...  و کندمی هضم را غذا
 راجسم  یزندگ که هستند یانینایناب آنها باشد؛می شانکرد خودعمل یحوزه در فقط و کوچک آنها،
 که است یحال در نیا. ندارد وجود هم یهدف پس د،نندار نظر مد را یمدت دراز هدف بنابراین نند،یبنمی
 هراینکه  نه ؛است کل به ناظر فرآیندها، نیا از هدف و است هدفمند شیاجزا تمام با مجموعه نیا کل

 .برای خود هدفی مستقل داشته باشد جداگانه طور به بخش
 گرفته تأنش انکار از راهکارشان که آنجا از، هستند خداناباوری یبازارگرم یپِ در که یکسان و نزیداوک
 کی! دینیبب: ندیگومی ،کرده کیتفک و هیتجز خود دگاهید از را تکاملبر اساس شک و تردید،  نهاست و 
 به مدت کوتاه یبرا هدفمند غیر تصادفی و یعیطب انتخابیک  و گرفته شکل هدفیب یکیژنت جهش
 بنابراین. باشدمی یعیطب طیمح در رومندترین یابقا و برتر انتخاب اشجهینت که یاگونه به وسته،یپ وقوع
 طول در فرآیند نیا جینتا انباشت از ،یکنون ای یینها یجهینت. ندارد وجود یدرازمدت ای یینها هدف چیه

 .باشدمی هدفیب و کور یفرآیند تینها در ،فرآیند نیااز این رو،  است؛ گشته حاصل زمان
 خداوند وجود درو تردید  شکبه سمت   خدا وجود به اعتقاد عدم و خداناباوریکفر و  از آنها اگر

 نیا که فتندایدرمی ،نگریستندپارچه مییک یامجموعه عنوان به تکامل به وکردند حرکت می
 ممکن که یگرختهیر یکارخانه نیبهتر مانند کند؛می کار مولد و قیدق یستمیس براساس ت،یموجود
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 رونیب قالب از افتهیقلیصصورت  به قطعات معموالً ،یگرختهیر یکارخانه در. مینیبب چشم به است
 ،ردیگمی صورتهایی کاریو حتی برش کاری و پرداختقلیص اتیعمل نیچند آنها یرو بر بلکه ندیآنمی
 چشم به را آن تکامل منکران اگر. است گونه نیهم زین تکامل. ندیدرآ نظر مورد و یینها شکل به تا

 دنبال به و یهوشمند تکامل،. دهندمی بودنش هدفمند به حکم آن،از مولّد بودن  بنگرند، واحد یوجود
 بنابراین باشد؛چیزی  یاعطاکننده تواندنمیچیز هیچ فاقد. ه استآورد بار به را اخالق و ثاریا حکمت، آن
 بار به ارزشمند وردآدست نیا داشت،مین وجود یگذارقانون آن پسِ  در و نبود هدفمند تکامل اگر
 .آمدنمی

 نگرند،می آن یدهندهلیتشک یاجزا به و کنندمی پارهپاره و کیتفک را تکامل عده، نیا سفانهأمت اما
عت صن دقیقًا مانند کسی که آنها. نندیبب را آن لکُ از حاصل خاص یجهینت توانندنمی به دنبال آن و

تا به این ترتیب نظر پژوهشگر را روی  کنندکند، عمل میاز هم تقسیم می جدا دیتولخطوط  به بزرگی را
و از هدف نهایی این صنعت به عنوان یک واحد اهداف کوتاه مدت هر یک از خطوط تولید متمرکز کنند 

 پارچه منحرف نمایند.یک
 طور به را ما نگرش د،ید یهیزاو مواقع یبرخ. ردیبگ شکل یمختلف یایزوا از تواندمی دید ونگرش 

 نقوش ریتصاو مثال عنوان به. دهدمی رییتغ کامالً را انسان نگاه درست، دید یهیزاو. دهدمی رییتغ یکل
 اگر و تشخیص داد توانمی نیمع ای درست دید یهیزاو از فقط را یبعد سههای تصویر در برجسته

 کهاین وجود با ؛دید یمنخواهنیز  را برجسته نقش آن مطمئناً ،یمبنگر آن به خاص یهیزاو نیا از یمرینپذ
 باشند!می آن یتماشا به قادر نفرها ده

. باشدمی انیجر در هدفمند و واحد یوجود همچون که است مرکب و دهیچیپ یاتیعمل تکامل،
 همان یعنی هدفمند وپارچه یک وجود نیا یاجزا یهمگ ولد، و زاد و طیمح عتیطب ،یکیژنت جهش
 اندکرده بخشبخش را تکامل ،یعلمهای پژوهش انجام هدف با یتکامل شناسانستیز. باشندمی تکامل

 بازار نزیداوک دکتر همچون خواهدمی کس هر. اندستهینگر آن به هم از جداهای قسمت صورت به و
 را آن یهدفمند تا کندمی کیتفک یعیطب نشیگز و یکیژنت جهش به را تکامل کند، گرم را خداناباوری

 ای یینها هدف چیه و میهست روهروب مدتکوتاه اهداف با فقط ما! دیکن نگاه: دیبگو و دینما انکار
بنابراین  ؛ستین کار در شعوری با و عاقل یروین چیه عمل، نیا پسِ در بنابراین. ندارد وجود یبلندمدت

 از یناش جینتا و مجموعه نیا «لکُ» به ما که است آن در حالی که روش درست. ندارد وجود هیچ خدایی
 .است هدفمند تکامل میابیدر وضوح به تا میبنگراین کُل 
 کار به ییخدایب و الحاد اثبات یبرا را تکامل یهینظر که یافراد یهمه و نزیداوک دکتر سفانهأمت
 فرو کل، کی عنوان به تکامل بودن قانونمند آشکار ئمعال دنید از را خود چشمان کوشندمی رند،یگمی
 پژوهش و قیتحق به دست تکامل یدهندهلیتشک عناصر یدرباره هاآن یوقت که است یحال در نیا. بندند
 نسبت امکان و مدت کوتاه اهداف ناچارند آنها. گرددمی انیع شانیا ایبر آشکارا مطلب نیا زنند،می
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 در تکامل یمسأله که کنندمی اقرار ناچار به نیهمچن. نندیبب راها ژن یحت ای یعیطب انتخاب به آن دادن
. شودمطرح می برترهای ژن یبقا قانون حداقل نجایا باشد ومی قانونمند بلکه تصادفی نیست مدت،کوتاه
 استوار مانند،می یباق گر،یدهای ژن یبرخ و دنشومی خارجگردونه  از که دارد وجودهایی ژن قطعاً
 .هستند دیمف هوش و مغز ای سرعت، ،قدرت یبرا کههایی ژن رینظ ابند؛یمی قلیص و شوندمی

 است هدفمند تکامل ختم کالم:

. میدار کار و سر - برتر موجودبه عبارت دیگر  ای - برتر ژن یبقا قانون و یکیژنت جهش ها،ژن با ما
 برتر، ژن یبقا قانون. است ساختمان خود با ساختمان ینقشهتفاوت  همچون ،با جاندار ژن انیم تفاوت

 در ترستهیشا موجود یبقا یلهیوس که میدانمی نانیاطم کمال با اکنون. دهدمی قلیص راها ژن نیا
 به مغز، ای یهوشمند ابزار. باشدمی یو مغزوی یا  یهوشمند ابزار همان یکل طور به ،ینیزم یزندگ
 در است مجبور تکامل حال نیا با باشد؛می برنهیهز اریبس زنده موجود یبراو  دارد ازین غذا یادیز مقدار
 . بردارد گام یهوشمند ابزار دادن شرفتیپ یعنی کردیرو نیا ریمس

 یبرا) یهوشمند ابزار ساختهای ژن دیبا بنابراین ،است داشته وجود آغاز همان از یکیژنت جهش
 .گردد یتلق هدفیب کامالً یکیژنت جهش هرچند ند؛یآ وجود به زود ای رید( مغز مثال
 میتوانمی است، حاکم 7برتر موجود یبقا ای برترهای ژن یبقا قانون تکامل، روند در که آنجا از
 ابزارهای ژن دیتول ز،ین آن هدف و بوده مشخص آغاز از تکامل حرکت یسو و سمت که مییبگو قاطعانه
 .باشدمی هدفمند تکامل بنابراین. است بوده باهوش موجود ای و یهوشمند
 دیگومی که آنجا- نزیداوک دکتر خداناباورانه یهینظر ردّ  یبرا تمام و تام استدالل نیا من نظر به
 .باشد یکاف -است هدفیب درازمدت در تکامل، یهیپا بر ینیزم یزندگ
هر نوع حیاتی که در  بهاین حکم را  وتر توسعه دهیم را بیش نیشیپ حکماگر بخواهیم  قتیحق در
 هایابزار ای همانندسازها جهش بر یمبتن که - تکامل قانون طبق ،گنجد تعمیم دهیممان میمخیّله

 :میکن انیب صورت نیبه ا را خود نظر قاطعانه میتوانیم - است آنها نیبرتر انتخاب و همانندسازی
 استوار ییایمیش مواد گرید و تروژنین کربن، آب، بر که - باشد ما ینیزم یزندگ خواه ،یزندگ نوع هر
 بر کربن یجا به ای اکیآمون بر آب یجا به که - گرید یجهان ای ارهیس در یزندگ خواهو  - است
 یجهینت - آورد وجود به را کربن همچون یطوالنهای رهیزنج تواندمی باشد، چون یمتک کونیلیس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 آورددسـت جانـدار و ندهسـت نقشهها ژن. است ساختمان خود و ساختمان ینقشه یرابطه مانند جاندار، با های ژنرابطه -7

 .نقشه یاجرا
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 هدف همان نیا م،یشناسمی اکنون که یقانون براساس و بود خواهد یهوشمند ابزار جادیا آن، یحتم
 از زود ای رید تواندنمی تکامل و همانندسازی ابزار ای یهمانندساز ای اتیح چیه و است تکامل یحتم
 .برکنار بماند آن دن بهیرس

 یعیما آب رایز باشد؛ استوار کربن و آب بر دیبا ،ما جهان در اتیح نوع هر کهو انتظار داریم  میدانیم
 یرویخ  و شودمی کم شیحجمجرم  انجماد هنگام کهچرا  ؛است یزندگ یزبانیم یبرا مناسب اریبس

 ادامه همچنان رشیزروان  هایآب در یزندگ که دهدمی را اجازه نیا خی بیترت نه ایب و دیآمی آب سطح
 افتی جهان در یشتریب زانیم به ،کربن و تروژنین ژن،یاکس دروژن،یه یچهارگانه عناصر نیا. ابدی

 هایرهیزنج خالف بر که آورد وجود به را یفیضعهای رهیزنج است قادر ییتنها به کربن. شوندمی
 .باشدمی مناسب یزندگ و سمیمتابول یبراد و شومی شکسته یراحت به یکونیلیس

 بر خدا اپروردگار ی وجود اثبات امکانخصوص  در اختالفات حل و سخن نهایی به ترتیب نیابه 
به همین  زین تکامل و است، هدفمند و داردهدف یزندگ که میکرد ثابت. میرسمی تکامل یهینظر اساس
 یهدفمند صفت یدارا زین ثرؤم که گرددمی اثبات «ثرؤم صفت برداللتی است  اثر صفت» یوقت. صورت

 جهینت در. میانموده اثبات را دانا و یمنطق هدفمند، ثرؤم کی وجود اساس نیا بر است و تعقّل و دانایی و
 یعنی یو صفت نیا بر دالّ آثارش از یکی ای باشد ثرؤم میمستقبه طور  خواه ،خدا اپروردگار ی وجود

 یمبن ،دیجد یخداناباورانه یهینظر ردّ یبرا خود یخود به موضوع، نیا. گرددمی اثبات باشد، یهدفمند
 .کندمی تیکفا است، درازمدت یهدف فاقد تکامل نکهیا بر

 یهوشمند ابزار

 ترستهیشا یبقا ابزار همان ی،هوشمند ابزارزیرا  است؛ یهوشمند ابزار بهرسیدن  ،تکامل هدف میگفت
 نیا اثبات یبرا ن،یزم یرو انسان اردیلیم هفت وجود امروزه. باشدمی بقا یبراها ژن دیشد تنازع در
 یبررس شتریببه اختصار  را قتیحق نیا خوب است مطلب، شدن روشن یبرا یول است؛ یکاف قتیحق
 جادیا تیقابلرا که  یژنباید  ،است بوده یتصادف ابتدا همان از یکیژنت جهش میکن فرض اگرحتی . میکن
 ،ستین واناتیح و انسان یفعل مغز ،مندیهوش ابزار از منظور. نماید را دارا باشد فراهم یهوشمند ابزار
 نظر در مغز ساخت یمرحلهنخستین  عنوان به را آن میبتوان که است یتصور قابل زیچ هر مراده بلک
 و روزندیپ تنازع در مندند،بهره یهوشمند ابزار از که یجانداران مسلماً. یعصب سلول کی مثل م؛یریبگ

 یهوشمند ابزار یدارا یهمگ که باشد یموجودات نیب تنازع اگر بنابراین است؛ شتریب بقا یبرا آنها یبهره
؛ و به همین آورندمی دست به یشتریب یروزیپ کاریپ نیا در دارند، یشتریب یهوشمند که ییآنها ،باشند

 همچنین است؛ یحتم موضوعی ی،هوشمند ابزار سرآغاز ایجاد ،تکامل دربنابراین . یابدترتیب ادامه می
 بیترت نه ایب. رودمی شمار به یحتم یفرآیندنیز  زمان گذر با همراه یهوشمند ابزار شرفتیپ و بهبود
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 دنیرس ،اختصار به تکامل از هدف یعنی است؛ تکامل یحتم هدف مندیهوش ابزارکه  مییبگو میتوانمی
 .باشدمی یهوشمند به

 هوشمند فرد سود بهجریان دارد  افراد انیمکه  یتنازع هر یجهینت: میگونمی من کنم اشاره لمیما
 ابزار یژن سازنده که است نیا من سخن. ندارم ینظر نیچن ،هم انواع تنازع یبارهدرو حتی ، خواهد بود
 .است روزیپ رقابت در قطعاً وغالب  کاریپ نیا در شهیهم یهوشمند
 یهوشمند که یکس از است، مندبهره یبرتر یهوشمند ابزار از که یجاندار ای هوشمندتر فرد گاهی

 است یهوشمند ابزار فاقد اصالًحتی  ای بوده برخوردار یترنییپا یهوشمند ابزار از ای دارد، یکمتر
 در یگاه .است یریدرگهای طرف ییارویرو طیشرا وها یژگیو امدیپ وضعیت نیا. خوردمی شکست
 یترفیضع یهوشمند ابزار که ینوع مقابل در است برخوردار برتر یهوشمند ابزار از که ینوع بقا، تنازع
 .است برخوردار یخاص طیشرا وها یژگیو از رایز ،خوردمی شکست دارد،

 یسازندههای ژن از یامجموعه وارد و شودایجاد  یهوشمند ابزار یکنندهجادیا ژنهنگامی که  البته
 از ندارد امکان وشکست بخورد  گریدهای ژن برابر در تنازع درممکن نیست  گردد، زنده موجودات
پیش خواهد رفت و آهنگ رو به  بلکه شود، خارج زنده موجودات ساختن در عاملهای ژن یمجموعه

رسیدن  و شرفتیپ ای بقا تنازع در هاژن گرید و ژن نیا انیمجلو با گذر زمان پیشرفت خواهد کرد؛ زیرا 
 .دارد وجود یاریبس تفاوت به جایگاه نخست،

 در ینیصدرنش و تقدم یبرا هاژن انیم بلکه شود،نمی محدود بقا تنازع به فقط ها،ژنمیان  رقابت
 تعداد تا کوشدمی ژن هر. وجود دارد رقابت نیز سازندمی را زنده موجودات جسم که ییهاژن یمجموعه

 و رقابت نیا نیست؛ بلکه ارانهیغیرهوش و ناآگاهانه یشکل به کردن این ژن رقابت .باشد داشته یشتریب
 .رودمی شمار به آن از یتابع و گذردمی تکامل یعموم قانون خالل از تنازع،

 کشدپیش می اهلل وجود اثبات یبرا قرآنکه  یعقل لیدال

 پسِ  در نکهیا اثبات یبرا در نتیجه و بودن تکامل هدفمند اثبات یبرا ،شد هئارا فصل نیا آنچه در
 اثر صفت» قانون ضمن ما. باشدمی یکاف است، هدف نیا به دنیرس خواهان که دارد وجود یکس آن

 یزندگ همان یعنی اثر که مینمود ثابت و میکرد اثبات را خداوند وجود ،«ثرؤم صفت برداللتی است 
 دنبال را یهدف و بوده یآگاه یدارا آن، ثرؤم که روشن کردیم بیترت نه ایب و است؛ هدفمند ی،نیزم
 ،این فصل یادامه در من ،وجود نیا با. میکرد ثابت را دانا و آگاه یخداوند وجود منوال، نیا بر. کندمی
 و کندمی پارهپاره را آن که یدگاهید از یحت تکامل که کرد خواهم تأکید آن بر و یبررس را مطلب نیا

اعتماد  تکامل کردن بخشبخش بر شناسانستیز اگرچه رایز است؛ هدفمندنیز  ندیبمی بخشبخش
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 آن به کردنبخشبخش یهیزاو از تنها که دارند اصرار ملحد شناسانستیزاز میان آنها  و کنند،می
 .نگرممی چشم کی به را هر دو و است یکسان موضوع نیا به من گاهدیدولی  ،بنگرند
 بر داللت یبرا که یاثر که نمود توجهموضوع  نیا به دیبا «است دمولّنا عدم» استدالل خصوص در
 در و ،باشدمی آن عدبَ ما و و مبدأ جهانِ مادی اصل همان م،یده قرار یبررس مورد دیبا ثرؤم عنوان به اهلل
 به را آن توانمی بلکه ؛شودمین محدود یشناسستیز علم و نیدارو یهینظر بهبحث فقط  خصوص، نیا

 آن شیدایپ تیفیک و یهست جهان به که یکیزیفهای یتئور و مباحث یمحدوده در یعلم صورت
 میخواه انیببه طور مفصّل  ششم فصل در را مبحث نیا. داد قراربحث و بررسی  مورد ،دارد اختصاص

 .نمود

 ثرؤم صفت برداللتی است  اثر صفت: مطلق خداوندگار وجود بر لیدل ننخستی

 ثرشؤم یِ گذارقانون بر اثر، در نیقوان وجود: است یگذارقانون لیدل ،هااستدالل نیا یجمله از
 .باشدمی ما ورد نظرم آن اثبات که ؛است ثرؤم بودن معالِ بر دال در نتیجه و دارد داللت
 و دارد داللت ثرشؤم یدهندگنظم بر اثر، در نظم وجود: است نظم لیدل هالاستدال نیا یجمله از
 .باشدمی ما نظر مورد آن اثبات که است؛ ثرؤم بودن عالم بر دال لذا

 داللت ثرشؤم بودن هدفدار بر اثر، یبرا هدف وجود: است هدف لیدل ،هااستدالل نیا یجمله از
 .باشدمی ما مورد نظر آن اثبات که است؛ ثرؤم بودن عالم بر دال در نتیجه و دارد
و  باشد در سخن خواه حکمت، به اثر بودن موصوف: است حکمت لیدل ، هااستدالل نیا یجمله از
 .باشدمی ما ورد نظرم آن اثبات که دارد؛ داللت ثرشؤم بودن دانا و میحک بر ،لعمدر  خواه

 :است نچنی استدالل یخالصه
در  ی است؛دهنظم قادر به و دانا ،آن ثرؤم که میفهممی افته،یارساخت و منظم موجود کی دنید با
 م،یشو روهروب مانهیحک یعمل ای سخن با که یهنگام. دشومی اثبات دانا و دهندهنظم ثرؤم وجود نتیجه
 که یهنگام مثالً. دشومی اثبات میحک یثرؤم وجود و است شده صادر میحک یفرد از که میدانمی

 را آنها که یکس میکنمی حکم ، اندشده کاشته یخاص نظم با کهم ینیببرا  دارمیوه درختان از یامجموعه
 آگاه و دانا ،داده آنچه انجام به نسبت او که مییگومیاز همین رو  و بوده هدفدار و دهندهنظم حتماً ،کاشته
 درختان پر از یجنگل اب که یهنگام یول. باشدمی انسان کی او کهخواهیم گفت  لامث عنوان به و است
 کندمی ییراهنما مطلب نیا به را ما درختان، ینظمیب صفت م،یشو مواجه بیترت و نظم بدون و نامنظم
 .است نکاشته را درختان نیا انسان که
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در  خصوصاً  آن، یهانمونه و باشد قیتطب قابل ینیزم اتیح یطهیح در تواندیم عموماً  لیدل نیا
 و یاصل مؤثردهد نشان می که دارد یخاص یهایژگیو انسانزیرا  اند؛فراوان اریبس انسان مورد
 تکامل یهینظر به لیدل نیابه همین علت،  .است هدفدار و یدهنظم بر توانا و دانااو،  یدآورندهیپد

 .ارتباط دارد

 میکنمی یزندگ آن در که یجهان در ،ثرؤم صفت برداللتی است  اثر صفت

 به معنی قانون گرید یسو از و هستند، حاکم جهان نیا بر یکیزیف نیقوان از یامجموعه دیتردیب
 نکهیا یعنی نظام و گرددمی نظام به منجر شک،یب قانون، نیهمچن. است گذارقانون کی وجود
 .دارد وجودای دهندهنظم

 :کنممی انیب یمثال شتر،یب حیتوض یبرا
 شده استفاده ییراهنما چراغ از ها،اتومبیل مرور و عبور میتنظ یبرا یچهارراه در که مینیبمی یوقت
 قرار را چراغ نیا که ستا وا و دارد وجود نظام نیا یبرا دهنده نظم و دانا آگاه، ییروین که میدانمی ،است
 یروهاین همچنین و است آنی کنندهوضع بر دال جاذبه قانون: مییگومی منوال نیهم به. داده

 وجود بر خود، توان زانیم به و خود یوجود سطح در یاهسته یقو و فیضعنیروهای  و یسیالکترومغناط
 گونه همان کنند،می نییتع را جهان مرور و عبور نیقوان ،نهایا یهمه. دارند داللت شیخو یکنندهوضع
 وجود به ایمادههیچ  ،در این مقادیر و در این جایگاه نبودند آنها اگر. میکرد اشاره مذکور چهارراه در که
 راساده  ییراهنما چراغ کی یوقت ما که است عاقالنه ایآ. میشدنمی داریپد جهان نیا در ما و آمدنمی
 عبور میتنظ یبرا تقاطع در را ییراهنما مئعال نیا او که میکن حکم یشهردار ای راه سیپل وجود به مینیبب
 کند،می میتنظ را آن عملکرد که دارد وجود یحکومت س،یپل نیا پس در که میکن حکم و داده قرار مرور و
همان  ـ است جهان نیقوانی کنندهوضع وا که دارد وجود دانا و میحک ییروین که مینکن حکم یول
 و عبور که ستا او گفت دینبا ایآ و ـ است نموده اثبات ما یبرا را آن ،علم و مهستی ششاهد که ینیقوان
 !سازد؟می مشخص و کندمی میتنظ جهان کل در را حرکت و مرور

 وضع را جهانی دهندهنظم نیقوان نیا که کندمی حکم یادهندهنظم وجود به عاقل فردتردید بی
 مغرضانه یلجاجت و عناد از برخاسته فقط دانا، و میحک یادهندهنظم انکار بر اصرار گروهی اما است؛ کرده
 .ندارد یچندان تفاوت ،داشتند اصرار نیزم دنینچرخ بر که یکسان با او دهدمی نشان که است
 یزیچ نیچن به که یکس از کنممی تعجب سوگند خدا به! است؟ دهنده نظم بدون نظام نیا کلّ ایآ
 هاراه یتریمد مرکز ای راه سیپل ،کرده نصب را ییراهنما چراغ که یکس دیگومی وجود نیا با و دارد باور
 چراغ: دیبگو و کند برازا زین نجایا در را نظمبه  شعدم اعتقاد و باشد منصف دخو با دیبا او. ستا
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 ما که است عاقالنه ایآ. است آورده در سر چهارراه از خود به خود و شده ساخته خود به خود ییراهنما
 جایگاهی  در را ینیقوان و نظام و دارد وجود یادهندهنظم: مییبگو و مینیبب ییجا در را ینیقوان و نظام
 !!!است؟ نکرده وضع را آنها دانا یادهندهنظم: مییبگو و میببن گرید

 آن به صفمتّ ثرِؤم وجود بر دال در نتیجه و «ثرؤم صفت برداللتی است  اثر صفت» استدالل اگر
 :مییگومی م،یکن خالصه رااست  صفت

 : میابیمی را ریز موارد ،میکن رجوع یانسان عقل دادگاه به ملحدان و مااگر 
=  ثرؤم ؛ییدانا و یدهندگ نظم=  ثرؤم صفت نظام؛ و یقانونمند=  جهان صفت ؛یهست جهان= اثر
 .ناشناخته
 صفت به را ما صفت، نیا و میشناخت را آن صفت و مینمود یبررس دیجد علوم در را یهست جهان ما
( گذارقانون) دهندهنظماو  که است مشخص صفتش از. کرد ییراهنما دارد یآشکار وجود که یموصوف
 است. دانا و آگاهبه دنبال آن،  و است

 .باشدمی متصف ییدانا و یآگاه ،یدهندگنظم صفات به که دارد وجود یثرؤم شد ثابت اکنون
 )و است کرده وضع را یهست جهان نیقوان که مکردی ثابت را ییدانا یدهندهنظم وجود ما بنابراین

 (.ستبوده ا ما مطلوب شاثباتهمان چیزی است که 

 ینیزم یزندگ در ،ثرؤم صفت برداللتی است  اثر صفت
از  و هستند حاکم نیز نیزم یرو در و نیزم بر یهست جهان یکیزیف نیقوان از یامجموعه شکیب

به وجود  لیدل ن،یقوان. شود مطرح استدالل و لیدل عنوان به زین هیقض نیا که است ستهیشاهمین رو 
ه ب. ستین نیقوان نیهم یجهینت جز یزیچ ،زندمی انتخاب به دست که یعتیطب و هستند، نظام نیاآمدن 

 و یتصادف را آن تواننمی وباشد قانونمند می واست  یقطع ینیقوان بر ینتمب عتیطب نیا ،بیترت نای
 بر یمبتن ای قانونمند عت،یطب توسط ترمناسب ای مناسب شکالاَ انتخاب جهینت در. آورد شمار به قانونیب

 سطح در توجه، قابل یااندازه به و آشکارند ما یبرا حداقل کهی کیزیف نیقوان که یمادام. باشدمی نیقوان
 شکل را نیزم یرو بر یزندگ و است استوار سطح نیا یهیپا بر یزندگ و دارند وجود یغیراتم و یاتم
 . باشدمی ما مطلوب چیزی است که همان نیا و گذاری نیز وجود داردقانون دهد،می
 به گرید ییجا در و میکنمی بسنده مقدار نیهم به نجایابنابراین در  ؛است یهیبد کامالً موضوع نیا
 مرتبط ینیزم یزندگ بهطور خاص  به که گریدموضوع  سه سراغ به ادامه در. خواهیم پرداخت آن حیتشر
 :میرومی باشدمی

 ی ژنتیکی )ژنوم(.نقشه -
 ی.عیطب انتخاب یلهیوس به ارتقا ای تکامل قانون -
 ی.عیطب انتخاب یلهیوس به ارتقا ای تکامل از هدف -
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 ژنتیکی )ژنوم( ینقشه: اول
 حروفزبانی خاص که تشکیل شده از  با که نیمع یاطالعات: کرد فیتعر گونه نیا را ژن توانیم

 صورت به ای و کامل طور به همانندسازی با تواندمی و است شده نوشتهباشد، می دهاینوکلئوت یچهارگانه
 .ابدی انتقال ها، نسل قیاز طر جزئی

 زبان ،تشکیل شده است کی و صفر زبان از و ییدودو انهیرا زبان ای ستمیس کهطور  همان
. است شده ساخته شود،می خوانده A-T-C-G صورت به که دینوکلئوت نوع چهار از هم یژن یچهارگانه

. آورند وجود به را کروموزوم تا اندشده مرتب وستهیپ و یچیمارپ یطوالن سطر دو در دهاینوکلئوت نیا
 و شده نگاشته یدینوکلئوت یچهارگانه زبان به که یبزرگ یپرونده از است عبارت کروموزوم بنابراین
 موجود هر به که هستندها ژن نیا. نامندمی ژن را اطالعات نیا. است یاریبس اطالعات یرندهیدربرگ
های بخش و اجزا از کی هر عمل ستمیس و شکل همچنین و آن عمل ستمیس و یظاهر شکل ،یازنده
 تنفس، دستگاه گوارش، ستمیس مغز، قلب، یحت و پا، و دست و انگشتان شکل پوست، مو، لیقب از آن
 .کنندمی اعطا را هاشهیر یحت و ثمره و هاشکوفه و هابرگ

 زنده موجود شوند،می یاتیعملبه طور کامل  که یهنگام و نقشه؛ انتقال زبان از عبارتندها ژنبنابراین 
 به. ردیگمی شکل زنده موجود از یبخش شود، اجرااین نقشه  از یبخش که یهنگام ، وردیگمی شکل
 نیجنانسان به صورت  که یهنگامدارند.  یکسانیی ژنی ها نقشهی سلولهمه انسان هردر  مثال عنوان

 اجرا و کندمی عمل نقشه نیا از یبخش دیآ وجود به کبد خواهدمی که یزمان ،است در شکم مادرش
 از یگرید بخش شود، لیتشک خواهدمی قلب که یهنگام. گرددمی داریپد کبد بیترت نه ایب و شودمی
مورد  در. دیآمی وجود به قلب بیترت نه ایب و شودمی اجرا و کرده تیفعال به شروع تیکیژن ینقشه نیا

 .است گونه نیهم زینها غده
 هایرتصو به را نیزم یرو بر شده منتشرهای ژن یمجموعه در دیجد یژن آمدن وجود به توانیم
 :نمود تصور ریز

 دینوکلئوت به دهاینوکلئوت از یکی دهد،می رخ نژ همانندسازی یاثنا در یجهش که یهنگام: اول
 بنابراین کند؛می رییتغ گرید یحرف به چهارگانه حروف از یکی گرید عبارت به ای شودمی لیتبد یگرید
 توالی با یژن ما اگر مثالً. شودمی لیتبد دیجد یاکلمه و گرید یژن به ،افتهی رییتغ ،ژن

AAAGCCCTGCCC از یکی و دیآ وجود به یجهش و م،یباش داشته Aمثالً یگرید حرف به ها G 
 را آمده وجود به جهش نیا یبرخ. گرددمی داریپد AAGGCCCTGCCC دیجد ژن شود، لیتبد

 .7دانندمی همانندسازی در خطای نتیجه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )مترجم( تغییر در یک نوکلئوتید را جهش نقطه ای گویند.  -7
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 کی از یبخش خواه د،یآمی وجود به یژن مقطعبریده شدن  یجهینت در یکیژنت جهش که یزمان: دوم
 از یامجموعه از است عبارت یژن مقطع نیا. باشد ژن کی از شیب یحت ای و کامل، ژن کی ای باشد ژن

 انتقال کروموزوم همان در یگرید موضع به نکهیا ای کند،می رییتغ خودش  مکاندر  ای که دهاینوکلئوت
 ییگو که است آن مشابه ریاخ مورد. چسبدمی آن به و رفته یگرید کروموزوم به نکهیا ای و ابد،یمی

 قرار یمیش ای یاضیر خ،یتار مثل یگرید کتاب دررا  آنها و یمریبگ را کیزیف کتاب از یصفحات ای صفحه
 .7یمده

 نیب ترکوچکهای ژن یمبادله یجهینت در ،یجنس میتقس عمل یاثنا در دیجدهای ژن دیتول: سوم
 .3مادر و پدر یژن یمجموعه دو

 مادر تخمک قیطر از را کروموزوم 39 و پدر اسپرم قیطر از را کروموزوم 39 یکودک هر: مثال
 از یمیناو هم  که پدر کروموزوم 36 از یبیترک از عبارتند اسپرم در کروموزوم 39 نیا. کنددریافت می

 عمل و تخصص با یکروموزوم یدارا بنابراین است، گرفته شپدر از همرا  یمین و خود مادر از را آنها
ها کروموزوم نیا که دارد پدرش از را 3پ7 کروموزوم و مادرش از را 9م7 کروموزوم او. باشدمی یتکرار
 بیترکمسؤول  م7 کروموزوم در 7 یشماره ژن اگر مثالً. هستند خود یاجزا از یمختلف اطالعات حامل
 م7-7 ژناگر  و باشد؛ترکیب پوست میمسؤول پ نیز 7در کروموزوم  7ی شماره، ژن باشد پوست
 به رامتفاوتی  رنگ نهاآ از کی هر و است پوست رنگمسؤول  زین پ7-7 ژن ،باشد پوست رنگمسؤول 
های کروموزوم)آن فرد  پدر کاملهای کروموزوم نه آن در شود،می دیتول اسپرم که یزمان. دهدمی پوست
 از عبارتند اسپرمهای کروموزوم بلکه ،(مهای کرمومزوم) شمادر کاملهای کروموزوم نه و دارد وجود( پ

 صفحات یبرخ و( م) ردف مادرهای کروموزوم صفحات یبرخ حاملهر یک  که یدیجد کامالً ترکیب
 ردفهای کروموزوم از کی چیه هیشب دیجد کروموزوم که یاگونه به باشد؛( میپ) پدرشهای کروموزوم

 دیتول مرد که یاسپرم هر. کندمی حملرا  ینینو اطالعات که است دیجد یکروموزوم بلکه ست،ین
 با و هنگامی که دارند تفاوت گریکدی با که است دیجدهای کروموزوماز  ایمجموعه حامل کند،می

 یشباهت چیه که دهدمیبه جنین  یدیجدهای کروموزوم آورند، وجود به را نیجن تا ابدیمی لقاح تخمک
 یوقت. است نیچن زین تخمک مورد در. ندارد شیپدر مادربزرگ و پدربزرگ نه پدرش،های کروموزوم با نه
 ارث به پدرش از را یمین و مادرش از را کروموزوم 36 از یمین زن د،نکنمی دیتول تخمکها تخمدان که
 دو آن از که( پ) پدرش ای و( م) خانم آن مادر کروموزوم تخمک، کروموزوم 39 از کی چیه اما بردمی
 36از  مشابه کروموزوم دو از یبیترک خواهد بود که یدیجد کروموزوم بلکه ستندین ،است برده ارث به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )مترجم( جهش های ساختاری شامل حذف، مضاعف شدن، واژگونی و جابجایی می باشند. -3

 )مترجم( مراجعه کنید. 16برای اطالع بیشتر به پاورقی صفحه کراسینگ اوور،  -9

 . )مترجم(کروموزوم شماره یک مادری -9

 . )مترجم(کروموزوم شماره یک پدری -3
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 یدیجد کتاب همچون دیجد کروموزوم گرید عبارت به کروموزومی است که از آنها به وجود آمده است.
 .است زن مادر و پدر یمیقد کتاب دو از یصفحات شامل
 ای باشد مرد خواه یانسان هر. میکنمی هیتشب یدرسهای کتاب به راها کروموزوم شتر،یب حیتوض یبرا
 هر. دارد خود در وجود را مادرش از کتاب 39 و شپدر از کتاب 39 بدنشهای سلول از کی هر در زن،
 تفاوت هم با آنها یمحتوا البته است؛ گرفته مادرش  از زین را آن همانند گرفته پدرش از که را یکتاب
 دو نیا مندرجات اما گرفته مادرش از ایجغراف کتاب کی و پدرش از ایجغراف کتاب کی او مثال یبرا. دارد
 هم با که دارد مادرش از خیتار کتاب کی و پدرش از خیتار کتاب کی نیهمچن. باشدمی متفاوت هم با

. هستند متفاوت هم با که دارد مادر از کیزیف کتاب کی و پدر از کیزیف کتاب کی زین کنند؛می فرق
 39 تنها کند،می دیتول اسپرم کی یمرد یوقت. میرسمی جفت 39 به اینکه تا میدهمی ادامه گونه نیهم

 به را آن اما ،ردیگمی پدرش از را ایجغراف کتاب او بیترت نه ایب. دهدمی قرار آن در( کروموزوم) کتاب
 یبرخ آن یجا به و داردمی بر را آن صفحات یبرخ بلکه ،دهدنمی قرار خود اسپرم در شکل همان

شده را کم صفحات بیترت نای بهو  دهدمی قراراست  گرفته مادرش از که را ییایجغراف کتاب صفحات
های کم دارد و به جای صفحهبه همین صورت از کتاب جغرافی پدر چند صفحه برمی. کندجبران می

کند و به این شده را جبران میدهد و به این صورت صفحات کمشده از کتاب جغرافی مادر قرار می
است و  پدر هایکتاب هیشبکامالً  نه هااین کتاب اما کندرا با خود حمل می کروموزوم 39ترتیب اسپرم 

 .باشدقبلی می یخانهکتاب دو بیترکحاصل  که است دیجدای خانهکتاب بلکه ؛مادر هایه شبیه کتابن

 است؟ یتصادف صد در صد یکیژنت جهش ایآ
 جهش که کند ثابت قاطع لیدل با تواندنمی شود، منکر را خدا وجود خواهدمی که یکس ای ما مخالف

ـ  کندمی ادعا که گونه آن ـ چرخدمی شحورَمِ حول تکامل آنچه وها ژن در مستمر اترییتغ ای یکیژنت
 بودنبابرنامه و منظم چون در نهایت. باشدمی برنامهبدون  و نظمیب و یتصادف یجهش ای رییتغهمواره 

 دو هر علم، نظر از که ستا معنا نه آب نیا. قلمداد کند برنامهبدون  و نظمیب را آن ،است نشده ثابت آن
 که گفت توانمی هم و است برنامهبدون  و نظمیب که مییبگو میتوانمی هم. است مورد قبول احتمال

 بودن نظمیب و بودن منظم از یبیترک نکهیا ای .ستا گرانظم و قانونمند بلکه ستین نظمبی و قانونیب
 آورند،می وجود به را نهیآم یدهایاس یمجموعه که یادیز اریبس احتماالت یمجموعه ضمنِ در که است
 .ردیگمی قرار

 یکیژنت جهش بودن قانونمند احتمال ابتدا، در که کنم خاطرنشان دیبا مطلب، نیا شتریب حیتوض یبرا
 .باشدمی آن بودن یتصادف احتمال با برابر
 گفت توانمی که آنجا تا است ادیز اریبس عت،یطب در محتمل یکیژنت جهش احتماالت تعداد: میگویم
 مبه نظر. باشدمی زیناچ اریبس آن برابر در یهست جهان عمرو حتی  ندارد را آن شیگنجا اتیح عمر
 انیب نیهموگلوب حیتشر در را آنها از یبرخ که هاژن به مربوط شماریب و ینجوم ارقام تکرار به یازین
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 ای داشتن نظم صیتشخ م،یدار یمحدود عمر که ما یبرا که است بزرگ قدر آن عدد نیا .نیست ،نمودم
 یکیژنت رییتغ ای جهش در که میدانمی ما. دینمامی محال - داشتن وجود صورت در - را آن بودن نظمیب
 منظم تکرار، نیا که یاگونه به دارد؛ وجود یقانون و نظم افته،یساخت صورت به جهش تکرار طول در

 از شیب که دارد ازین یدراز اریبس یزمان یدوره به منظم، تکرار نیا تحقق. کندمی ثابت را نظام بودن
 به قاطعانه که است محال بنابراین. دهدمی رخ مشاهده کنیم، را آن میتوانمی ما که یزمان یمحدوده
 به نکهیا ای میده أیر چرخدمی آن محور حول تکامل که یکیژنت رییتغ ای جهش بودن منظم
 بودن یتصادف اثباتچرا که  ه است!داد انجام نزیداوک دکتر که یکار همان م؛دهی حکم بودنشیتصادف
 اثبات را بودنشیتصادف و نبودن یتکرار تا ،باشدمی یطوالن اریبس یزمان یدوره همان ازمندین زین آن
 یبرخ و نزیداوک دکتر !ستین یکاف حکم نیا صدور یبرا نامنظمهای جهش یبرخ وجود و صرفاً میکن
 یگزافسخن  نیا و اندداده نظر آن مطلق بودن یتصادف به قاطعانه ک،یژنت دانشمندان و شناسانستیز
های جهش یبرخ وجود جز به اند،ننموده هئارا خود یمدعا نیا بر یعلم لیدل چیه آنهازیرا  ؛ستین شیب

 نیاداشتن  وجود که یحال در د؛یآمی وجود به کینوکلئ دیاس ییپرتو بمباران یجهینت در مثالً که نامنظم
 .ی باشندتصادف و نامنظم یکیژنتهای جهش یهمه که ستین نیا بر یلیدل نامنظم،های جهش

ی رتصادفیغ و یتصادف نیب م،یشناسمی که یزندگ ای ازمحدوده در موضوع نیا مورد در مابنابراین 
 از. ندارد وجود آن بودن یتصادف احتمالدادن  حیترج یبرا یعلم لیدل چیه و میهست شک در آن بودن
 ثابت لذا است، نادرست و رممکنیغ ،یکیژنت رییتغ ای جهش بودنیتصادف یقاطعانه تأیید که آنجا
 صرفاً  ند،یبنمی را یینها هدف ای است کور تکامل نکهیا در خاطر نانیاطم با گفتن سخن که شودمی
 .باشدمی یعلم لیدل بدون و گزاف یحکم
 تنها است، هدفیب تکامل نکهیا از یقطع سخن که میدیرس نجایا به اکنون: مییبگو دیبا انیپا در
 آن عکس اثبات امکان ینف بر یمبتن تنها و است یقیحق و یعلم ارزش فاقد و بوده گزاف یحکم
 نزیداوک دکتر بودن ملحد اثبات یبرا یکاف یادله من یوقت مثالً که است عاقالنه ایآ بنابراین. باشدمی

 !است؟ موحد و منؤم یو میبگو ندارم،
 یکیژنت جهش ای ژنوم ینقشه رییتغ خصوص در نزیداوک دکتر که است یکار همان نیا قتیحق در
 یبرخ و نزیداوک دکتر با ما نزاع یاصل یمبان از یکی تواندمی و شودمی محسوب تکامل یاصل یهیپا که
 جهش ای رییتغ نبودنیتصادف و بودن قانونمند اثبات رایز ؛ه استداد انجام ،باشد ملحد دانشمندان از
 یگذارقانون را آن که خدایی وجود جهینت در و است هدفمند و قانونمند فرآیند نیا نکهیا یعنی یکیژنت
 و است اثبات ازمندین زین آن عکس البته. گرددمی ثابت ،است آن یپ از نیمع یهدف دنبال به و کندمی
 ای یکیژنت رییتغ که کرده تکرار بارها و کردهپوشی چشم آناز  نزیداوک که است ایمسأله همان نیا

 خواهدمی او که آنجا از رایز کند، اقامه آن بر یعلم لیدل چیه نکهیا بدون است، یتصادف یژن جهش
بتدا ا از های تصادفیی بنا بر جهشکیژنت رییتغ ای جهش بودن یتصادف به حکم گردد، منکر را خدا وجود
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 به ای یجنس یهاسلول دیتول یبرا یجنس میتقس سبب به است ممکن که ؛است دادهرا  آن تا انتهای
 .فتدیب اتفاق یهانیک یپرتوها تابش سبب به ای یهمانندساز در خطا سبب

)از خود بحث(  خارج از دیبا یکیژنت جهش ای رییتغ بودن یغیرتصادف ای یتصادف به حکم بنابراین
 ،مینیبیم و میشناسیم را آن که است یتکامل یجهینت خود، که دردا وجود خارج در یزوقتی چی و د؛یایب

 به نه و قانونمند یارچوبهچ در حال، و گذشته در ،یکیژنت جهش ای رییتغ کهگیرد این ترجیح قوت می
 .باشدبوده است و می یتصادف صورت
 که است شده منجر متکامل نظام کی شیدایپ به افته،ی بیترک قاعده و قانون براساس که هیاول ژنوم

 سمت به حرکت ،یزادآور ،یانرژ دیتول ییتوانا ،سوخت و ساز ،ینیزم یزندگ از است عبارت نظام نیا
 یبرخ در آن سرعت کاهش ای توقف و ییزاگونه هنگام به یکیژنت جهش به دنیبخش سرعت بهبود،
 ینقشهکه  راند حکم توانینمبنابراین . یهوشمند ابزار دیتول نهایا یهمه از تراالب و ها؛گونه ای هادوره
 بدون تواندینم ،شبودن افتهیساخت با وجود و باشد، گذارقانون بدون آن، یقانونمند با وجود کییتژن

 به مثالً  و فهمندیم سلول در اتیح کارخانجات را آن که است یزبان نکهیا با وجود و باشد دهندهسازمان
 .آمد خواهد آن شرح و ؛باشد متکلم بدون تواندینم د،نکنیم ترجمه نیپروتئ

 زِ یچ تنها .ندهست هامولکول از یامجموعه گرید یزهایچ یهمه مثل زنده، موجودات
 طرح با آنها یهامولکول غیرزنده، موجودات مولکولِ با سهیمقا در که است نیا دارند که یخاص
 ای هابرنامه اساس بر هامولکول قرارگرفتن طرز نیا. اندگرفته قرار هم کنار یادهیچیپ اریبس

 خود درون در را آن جانور خودِ که ،باشدمی رشد یچگونگی برا ییهادستورالعمل یمجموعه
 شوندیم دارضربان یریپذکیتحر با و تپندیم جنبند،یم جانداران که است درست. کندیم حمل
آنچه . است تصادف کی حاصل نهایا یهمه یول کشد،زبانه می وجودشان از« زندگی»ی گرما و

 عاتاطال فقط ی؛زندگ یجرقه نه و گرم نفس نه است، آتش نه دارد قرار جاندار کی درون
 دَم و جرقه و آتش سراغ د،یگردیم آن یبرا مثالی دنبال به اگر. هادستورالعمل و کلمات است،
 نیبلور یهالوح در که دیشیندیب یتالیجید زیمتما ینشانه اردیلیمکی به نها،یا یجا به و دینرو
 تپنده و جنبنده جوهر و چسبناک یماده از ،دیکن درکرا « حیات» دیخواهیم اگر. اندشده حک
 7.دیکن توجه عاتاطالفنآوری  به و دیبردار دست

 یعیطب «نشیگز» ای انتخاب یلهیوس به تکامل قانون: دوم
 ز،یتما از عبارتند که داردای گانهسه ارکان ،یعیطب نشیگز ای انتخاب یلهیوس به ارتقا ای تکامل
 یبرا یعیطب طیمح انتخاب ای اصلح یبقا شیخارج مرز و ،وراثت و زیتما آن یِداخل مرز. وراثت و انتخاب
 شامل که آنجا از و قانونمند؛ است یاتیعمل ،یعیطب انتخاب با ارتقا گفت توانمی بنابراین. باشدمی اصلح
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 که قیدق است یاتیعمل: گفت توانمی باشند،می آن یکنندهاثبات و دؤیم که است انونق یتعداد
 میخواه اثبات یبعدهای قسمت در خدا خواست به. راندمی حکم آن بر نیقوان یتعداد با 7یانامهنییآ

 وضع را آن یگذارقانون دیبا گرید یسو از و است، قیدق نامهنییآ و قانون نیا کسوی از چگونه که نمود
 .گردد لئنا نیمع و مشخص یهدف به تاباشد  کرده

 طیشرا همچون رامونیپ عتیطب یلهیوس به ای کار نیا. ردیپذمی صورت طیمح ابزار با یعیطب انتخاب
 به ای و ،فیکث ای پاکهای آب عمق، کم ای قیعمهای آب برف، رطوبت، گرما، سرما، لیقب از یجو

 یجنس انتخاب مثل رغبت و لیم کانال از ای و شکار و شکارچی، قیطر از یعنی یدشمن و جنگ یواسطه
 .گیردانجام می
 به یهست جهان و نیزم بر مؤثر یکیزیف نیقوان به که استای مؤلفه یعیطب و یجو طیشرا انتخاب

 .دندار داللت گذارقانون کی وجود بر مسلماً نیقوان نیا. گرددمیباز لکُ کی عنوان
 زین شکار و شکارچی یدشمن یعنی یدشمن یلهیوس به انتخاب ابزار براساس یعیطب انتخاباما 
 دستگاه تکامل باعث اهخوارانیگ در وه،یش نیا. دارد داللت گذارقانون بر هم آن و باشدمی قانونمند

 به اهانیگ سو، آن از. خوردمی وانیح که است ییغذا بهتر هضم یبرا یسازوکار آوردن دیپد و هیتغذ
 سرعت، همچون گوشتخواران شکار ابزار. آورندمی یرو خار همچون خود از ینگهدار ادوات تکامل
 یبرا را طعمه جاندارانِ  انتخاب طبیعی که یحال در ،یابدمی تکامل و توسعه ،استتار و ینیزبیت دندان،
 موجودات که مینیبمیبنابراین . دهدمی تکامل خوردن غذا یبرا مناسب زمان انتخاب و سرعت استتار،
ی در پارچهیک نظام یک نیا. دنبخشمی تکامل را گرید یبرخ ،یبرخ و کنندمی تیتقو را گریهمد زنده
 قانونمند یساختار یدهندهنشان برعکس بلکه زد، مدَ آن بودن یتصادف از تواننمی و است تکاملحال 
 .کندمی تیحکا گذارقانون یادهندهسازمان از آن، یپ در که است

 که را نرها از دسته آن ماده،های پرنده مثال عنوان به که دهدمی رخ یهنگام هم یجنس انتخاب
 .نندیگزمیبر هستندنوازتر چشم هایدارای رنگ ای بلندتر یپرها یدارا

 سازنده مییگومی کروسکوپ،یم ای تلسکوپ همچون یمرکب و دهیچیپ دستگاه یمشاهده هنگام به ما
 با که ستین معقول. است آورده وجود به را مرکب دستگاه نیا یگذارقانون و ساخته را آن یطراح و

 را حکم همان چشم، یعنی است آن هیشب یحدود تا که گرید یدهیچیپ و مرکب دستگاه کی یمشاهده
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 متضـمن خاص، یکار یاجرا یبرا ینیقوان خواه و باشد دولت کی یحکمران یبرا یاساس قانون خواه ی،اساس قانون هر -7

 اجـرا آنهـا از یکـیبنـابراین . نباشد همخوان نیقوان گرید با است ممکن خاص نقاط یبرخ در و بعضاً که است چند یمقررات
 معطل دو هر ای گردند؛یم اجرا یجزئ صورت به آنها یدو هر ای ماند؛یم معطل دارد قرار بخش نیا در که یگرید و شودیم

 ینیقـوان یمجموعـه یاساسـ قـانون...  و شودیم دهیگنجان یاساس قانون نیا در یسوم قانون اشکال، نیا حل یبرا و شده
کـه در یـک قسـمت این لیدل به را آن و گرفت خرده آن از توانینم و شده وضع خاص یعمل یاجرا سهولت یبرا که است
 .آورد شمار به رهدفمندیغ شود،می نقص بروز باعث جزئی
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 همان را چشم تا گذارممیوا - باورناخدا شناسستیز - نزیداوک چاردیر به را چشم فیتوص. مینکن صادر
 :کند فیتوص ما یبرا ند،یبمی متخصص کی که طور

 نیدورب به یآشکار شباهت و است ینور ابزار کی مثل چشم ،یینمابزرگ ازسطح  نیا در
 ،یعدس نیا. کند میتنظ را نور ورود یروزنه مدام که است نیا هیعنب یپرده کار. دارد یعکاس
 انجام را تطابق کار که است ی مرکبهایعدس از مجموعهیک  از جزئی فقط واقع در که
 رییتغها چهیماه توسط یعدس فشردن با یکانونی نقطه. دارد عهده بر را تمرکز میتنظ دهد،می
 .کندمی حرکت عقب و جلو ساز بهدست یعکاس نیدورب انندم یعدس پرستآفتاب در .کندمی
درواقع ... . کندمی ثرأمت را ینورهای سلول و افتدمی چشم عقب قسمت در هیشبک یرو ریتصو
هایی نیستند که نور به آنها های نوری اولین سلولحساس به نور یا همان سلولهای سلول

 که یزیچ نیاول.... و به دور از تماس مستقیم با نور قرار دارند ترعقب آنهابلکه  ،کندبرخورد می
های سلول نیب یالکترون یجدار که است عصبی گره هایی از سلولاهیال است، نور راه سر
 پردازش کار یادهیچیپ طرز به یگرههای سلول واقع در. دهدرا تشکیل می مغز و ینور

 اسم نقش نیا یبرا «الیه» یواژه چه اگر دارند؛ عهده بر مغز به آن فرستادن از قبلرا  اطالعات
 یگرههای سلول از ییهارشته. باشد یترمناسب نام «کامپیوتر مولکولی» دیشا ؛ستین ییابامسمّ
 یاصل کابل و شده هیکبش وارد آنجا از همه .اندشده پراکنده کور ینقطه تا هیشبک سطح در که

 سلول ونیلیم سه حدود یگرههای سلول جدار در. سازندمی را یینایب عصب یعنی مغز با ارتباط
 به یوقت.. . .کنندمی یآور جمع ینور سلول ونیلیم 732 باًیتقر از را اطالعات که دارد وجود
 هر درها یدگیچیپ نیا یهمه که دیباش داشته ادی به د،یکنمی نگاه سلول نیا فیظر ساختار
. شودمی تکرار بارها ونیلیتر انسان بدن کل در آن رینظ ییهایدگیچیپ و بار ونیلیم 732 هیشبک
 کی در صیتشخ قابلهای نقطه تعداد برابر هزار پنج حدوداً ینور سلول ونیلیم 732 ریتصو
 یساختارها ینور سلول راست سمت در تاخوردههای رشته. است مجله کی در تیفیباک عکس
     هافوتون جذب در را ینورهای سلول آییکار آنها یاهیال شکل. هستند نور یآورمعج یاصل
 ،خورد نکندبر رشته نیاول به نیفوتو اگر. بردمی باال ـ است شده ساخته آنها از نور که یذرات ـ

 کی یحت قادرندها چشم یبعض جهینت در .آخر یال طور نیهم و کندمی برخورد یدوم به احتماالً
 دارد، قرار عکاسان اریاخت در که لمیف محلول نیترحساس و نیترعیسر. رندیبگ هم را فوتون تک
های سلول خاص 7یتوکندریم. ردیبگ را نور از نقطه کی تا دارد ازین فوتونبه  شتریب بار 32
کارگاه  کی شودمی را آنها از کدام هر. دارد وجود زین گریدهای سلول شتریب در ست،ین ینور

 که یادهیچیپ و درازهای رشته در را ییایمیش یماده 111 از شیب که ،گرفت نظر در شیمیایی
 نیاول عنوان به را استفاده قابل یانرژ تا کند،می پردازش ،دارد خود یغشا یداخل سطح در
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7- Mitochondria 
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 7یهداد گاهیپا کی هسته هر د،ید میخواه 2در فصل  که طور همان... . کند هئارا خود محصول
 «کایتانیبر المعارف رهیدا» جلد 91 معادل یاطالعات یدارا که دارد یتالیجید یشدهیرمزنگار
 کیاست یوقت... . بدنهای سلول یهمه یبرا نه است، سلول کی یبرا فقطعدد  نیا. است
 3.دیکنمی پاره پاره را کایتانیبر المعارف رهیدا جلد اردیلیم 711 برابر یزیچ دیدار د،یخورمی

 دینما اعتراف کرده مجبور را خداناباور نزیداوک چاردیر دکتر ق،یدق نظام نیا و یدگیچیپ و بیترک نیا
 شگفت و بایز یدگیچیپ و بیترک نیا در اتفاق، ای تصادف و م،یهست روهروب ستمیس کی با ما نکهیا به
 آورده یرو تکامل یسازوکارها کردن بخشبخش به است، خداناباور او که آنجا از یول. ندارد یراه زیانگ
 سست ،است و هدفدار قانونمند کل، کی عنوان به تکامل نکهیا بررا مبنی  آن داللت قیطر نیا از تا

 .کند انکار را آن یورا هدف و نموده
 و یبیترک ییهاساعت ق،یدق ینیقوان یمجموعه براساس که دارد وجود یسازساعت: دیگومی یو

 درک یزیچ سازنده نیا: دیگومی ند،یبب را هدف خواهدنمی نزیداوک که آنجا از یول ،یآر. سازدمی دهیچیپ
 قتیحق در. گرید یزیچ نه است عتیطب ی کور هماندهندهاین نظم از همین رو و ستا نایناب و کندنمی
 و ردیبپذ را گذارقانون که ساخته ملزم را دخو و درنتیجه کرده اعتراف خلقت یقانونمند به خود نزیداوک
 کرده ثابت را خداوند ای و آگاه یاسازنده بیترت نیا به. است و آگاهی علم یدارا خواه ناخواه گذارقانون
های بخش در و میکرد انیب نیا از شیپپوشی کرده،  چشم آن از نزیداوک که را هدف موضوع ما. است
 .داد میخواه شرح به تفصیل ،خدا خواست به زین یبعد
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7- Database 

 .96ساز نابینا، ص داوکینز، ساعت -3
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 .دهدمی حیتوض را چشم تکامل مراحلاین تصویر : ۸ شکل

   Nilsson et all., A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve:۱منبع
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 منبع: -7

Nilsson D & Pelger S. “A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve”. 

Biological Sciences Vol 256: 1345. Apr 1994, PP 53-58.  

 قابل دسترس در نشانی:
http://www.rpgroup.caltech.edu/courses/aph161/Handouts/Nilsson1994.pdf 



 
 

 خداوندگار ایبر وجود پروردگار، اِله  یعقل لیتکامل و دال یهینظرفصل چهارم:  373

 

 
 ریتصو در تکامل، گام هر یبرا انتظار موردهای نسل تعداد. دهدمی حیتوض را چشم تکامل مراحلاین تصویر : ۹ شکل

 .است شده مشخص

 Curt Deckert, PhD., Eye Design Book: ۱منبع

 دهیچیپ دستگاه نیا که یطراح وجود به م،یکن مشاهده را 3فراصوت امواج ای سونار دستگاه ما که یهنگام
 یژرفا در وها آب ریز در تواندمی که یدستگاه م؛یرانمی حکماست  آورده وجود به را مرکب و
 در که یهنگام ایآ. سازد مشخص یآدم یصفرا یسهیک در را سنگ ای و بزند کاوش به دستها انوسیاق
 !م؟ینساز یجار را حکم همان که استعاقالنه  م،یشو مواجه سونار دستگاه با خفاش ای نیدلف

 اریبس هدف دو یظاهر شکل توانندمیبه کمک بازتاب امواج فراصوت  اطلس انوسیاقهای نیدلف
 موجود سونار دستگاه. کنند محاسبه دقت با زین را دو نآ نیب یفاصله ودهند  صیتشخ را هم به کینزد
 هر ظرافت با کند، پرواز شب در تواندمی آن از استفاده با وانیح که است یاالعادهفوق یورآفن خفاش، در
های فرکانس با خود سونار از شده منعکسهای فرکانس نیب نیهمچن و شود رد موانع کنار از تربیش چه

 استفاده با خفاش. شود لئقا زایتم طیمح یسروصدا ایها خفاش گرید یصوتهای ابیرد از افتهی انعکاس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 منبع:  -7

Curt Deckert, PhD., Eye Design Book. Available at: 
http://eyedesignbook.com/ch6/fig6-01cBG.jpg 
3- Ultrasound 
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 انواع از یبعض در که ییجا تا. کند شکار یآسانبه  شب در را اشطعمه تواندمی خود یصوت ابیرد از
نیز  و پرواز، حال در ش راخود ینسب حرکت سرعت یمحاسبه ییتوانا (یاسب نعل خفاش) هاخفاش
 خفاش یعنی دارد؛ دوپلر یدهیپد براساس شب دررا  شحرکت حال در یطعمهی سرعت محاسبه
 کند،می محاسبه را هانیماش حرکت سرعت که هاجاده تقاطع درآنچه  از یترشرفتهیپ یرادار یتکنولوژ

 دهیرسان تکامل به شیپ سال هاونیلیم ما، از قبل را خود ارسون خفاش، نیا بر عالوه. ردیگیم کاره ب
 .است

 طراح کی را کیتراف کنترل رادار ای ،یپزشک یسونوگراف دستگاه ،یکشت یصوت ابیرد مییبگو اگر
است  داشته سر در نهایا ساخت از که یهدف به تا کرده یزیر طرح مستحکم و قیدق ینیقوان براساس

 کرده یزیرطرح قیدق ینیقوان یهیپا بر طراح کی زین را خفاش یصوت ابیرد مییبگو میناچار گردد، لئنا
 با زین را کار نیا مینیبمی که طور همان ، وبرسداست  داشته نظر در آن ساخت از که یهدف به هم او تا

 امواج از استفاده با یابیتیموقع یبرارا  یاالعادهخارق یورآفن خفاش. است داده انجام مهارت کمال
 :دیگومی شناسستیز نزیداوک دکتر. گیردبه کار می 7یصوت

مجهز  شرفتهیپهای ستمیس هب که هستند یزیر یجاسوس یماهایهواپ مانندها خفاش نیا
بسیار  یشدهیزیربرنامه یافزارها نرم با و است یهوشمند و قیدقهای بسته آنها مغز. اندشده
 ییرمزگشا( Real Timeدر هر لحظه )به صورت  راها پژواک از یجهان تواندمی دارد، که دقیقی
 است طور آن چه یبرا میندان که یوقت تا و است رمعمولیغ و بدشکل اغلب آنها یچهره. کند
 امواج انتشار یبرا یاگرفتهشکل کامالً یابزارها آنها. رسندمی بیغر و بیعج ما نظر به
 3.باشندمی نظر موردهای جهت در صوتفرا

 ساخته یتصادف طور به ابزار نیا کهاین ؛گذاردمی هصحّ یمهم تیواقع برها خفاش سونار بنابراین
 لئنا هدفش به وجه ینکوترین به تااست  آورده دیپد کمال به و ساخته را آن یقانون ونظام  بلکه ،نشده
 .گردد

 نیا که رسدمی یمهم یجهینت به آنها، تکامل و زیغرا خصوص در تفحص و قیتحق از پس نیدارو
 :است آن یخالصه ،متن

ناتنی  برادران که ،کوکو نوزاد یزهیغر چون ی رازیغرا بخش است کهاین بسیار رضایت
 را کرم پامپال ،زدیانگمیبر یداربرده به را مورچهای که و غریزه 9اندازدمی رونیب النه از را خود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Eco location 

 .33 ص نابینا، سازساعت داوکینز، -3

 طبـق د،یـایب رونیب تخم از کوکو یجوجه نکهیا محض به. گذاردمی تخم پرندگان گرید یالنه در( فاخته) کوکو یماده -9
 بیـترت نیا به. اندازدیم رونیب النه از اند،آورده رونیب تخم از سر او از قبل ای یو با که را ییهاجوجه و هاتخم گرید زه،یغر
 نیچنـ زبانیم. کندیم بزرگش و دهدیم غذا او بهفقط  زبانیم و مانندیم او خدمت در و او یبرا تنها زبانیم یپرنده و النه
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 به جاندارهای سمیارگان یهاد عنوان به کند، هیتغذ گرید حشرات یزنده یرهیشف از تا داردیوام
 و بینص عنوان به نه ،بنگریم ترناتوان حذف و رومندترین یبقا و رییتغ ر،یتکث شرفت،یپ یسو

است از  یکوچک هایتوالی اینها است. شده دهیآفرموجودی که صرفاً به همین شکل  ای قسمت
 دیتول همانیعنی  موجودات زنده شده است. یهمه شرفتیپ به منجر که واحد عام قانون یک
 7.ردیبم فیضع و بماند زنده یقو بگذارکه این و ز،یتما و مثل

 دهدمی نشان آشکارا که است یگزارش واقع در ده،یرس آن به نیدارو که است یاخالصه نیا
 مذکور ینیدارو یخالصه طبق هینظر نیا رایز دارد؛ اشاره خدا وجود به خود، یخود به تکامل یهینظر

 وجود، ولی مینیبب راقانون  نای شایسته نیست که شرفت،یپ یبرا قیدق یقانون از است عبارت
این ؛ که میناز آن غفلت ک ای ،میکن رد را کلمه یواقع یمعنا به هدفدار و میحک عالم، آگاه، یگذارقانون

 .باشدمی خدا وجود یکننده اثبات ،یدیترد و شک چیهدون ب نیا موضوع را بیشتر روشن خواهیم نمود.
 : دیگومی نیز نزیداوک چاردیر دکتر

در این  که یدابیدرمی وضوح به تصادف، با است مترادف سمینیدارو که یدگمان نیا بر اگر
 آن نجایا در من یاصلهای دغدغه از یکی و بود، خواهد یاسادهبسیار  کار نسمیدارو ردصورت 
 اعتقاد نه آب تعصب و شور باو  ،است تصادف یهینظر ،سمینیدارو که را افسانه نیا که است
 3.مکن رو و ریز ورزند،می

 و ستین یتصادف وجه چیه به بوده، قانونمند یعیطب انتخاب که کندمی اقرار نزیداوک بیترت نه ایب
 معتقد یو. کندمی ینف را هدف است، خداناباور نزیداوک که آنجا از یول. باشدمی فرماحکم آن بر ینظام
 و گذارقانون ییخدا وجود ینف یبرا را یو نظام، و قانون به اعتراف از پس هدف ینف که است

 .کندمی تیکفا دهندهسازمان
 :دیگومی نزیداوک دکتر

 و کندمی سهیمقا تلسکوپ، مثل شود،می ساخته و یطراح که یدستگاه با را چشم 9یپال
 یبرا هم تلسکوپ شده، ساخته دنید یبرا چشم که لیدل همان به قاًیدق که ردیگمی جهینت

 یپال بحث. باشد داشته یاسازنده دیبا تلسکوپ مثل هم چشم. است شده ساخته چشم به کمک
 شده، مطرح خودش زمان یشناختستیز اطالعات نیآخر از اطالع با و صداقت کمال با گرچه

                                                                                                                                 

 و کشـته را زبـانیم یپرنـده یهـاجوجه که است همان کوکو یجوجه که یحال در ؛ستا او خود یجوجه ن،یا که پنداردیم
 .است کرده پرتاب رونیب به النه از را شیهاتخم و هاجوجه

 .333ها، ص داروین، منشأ گونه -7

 ساز نابینا.ساعتریچارد داوکینز،  -3

 دارد «یعـیطبالهیات » نامه ب الهیات در یارساله یو .است مشهور هجدهم قرن الهیات در دانشمند عنوان به یپال امیلیو -9
 .کندیم نقل را یو کتاب مطالب از یبعض نزیداوک و شده منتشر م 7813 سال در که
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 کی و ساعت اسیق و تلسکوپ، و چشم اسیق !ریچشمگ و بزرگ یاشتباه. است اشتباه یول
 یواقع سازساعت کی .رسدمی نظر آنچه به خالف بر. است نادرست یاسیق زنده، موجود

 ینقشه او. کندمی میترس خود فکر در آن کاربرد و ساخت از یهدف او کند،می ینیبشیپ
 یعیطب انتخاب اما. دارد ذهن در هاییطرح آنها نیب ارتباط یبرا و کشدمی را فنرها وها صفحه
 هیتوج را آن ما اکنون و شد کشف نیدارو توسط که خودکار روند نیا. ستا نایناب و ناآگاه

 که فکری نه و دارد یسر نه اصالً. ندارد سر در یهدف م،یدانمی اتیح هدفدار شکل و شیدایپ
 سازساعت را او اگر. دارد یینایب نه ،کندمی ینیبشیپ نه. باشد داشته ندهیآ یبرا یانقشه آن با
 7.است «نایناب» یساز ساعت او م،یبدان عتیطب

 ساختهپیچیده  یموجود که دارد اذعان نزیداوک چاردیر شود،می مالحظه یروشن به که طور همان
 نیا بافقط  دارد، وجود آوردنش دیپد یبرا یاسازنده و آن ساختن یبرا یقانون نیهمچن. است شده
 که ردیگمی جهینت «ندارد سر در یهدف سازنده» نکهیا انیب با نزیداوک. ندیبنمی را هدف یو هک یژگیو

 نیا به. ریالغ و است عتیطب فقط یو بنابراین ؛ندارد یفهم و درک دهد،می آنچه انجام به نسبت سازنده
 یمتبحر شناسزیست آنجا که از نزیداوک دکتر من نظر به یول. شودمی منکر را خدا وجود نزیداوک قیطر
. است مانده غافل یادیز یزهایچ از - ندیارایب صفت نیا به را یو لندیما یبرخ که لسوف،یف نه و - است
 اثبات یبرا قانونمند، و است دهیچیپ که شده ساخته یموجود نکهیا و قانون وجود به یو اعتراف نیهم

 معنا نیا به ندیبنمی را هدف ما اینکه اوا. است یکاف کندمی چه داندمی که دانا یاسازنده و گذارقانون
 همان نیا و برساند؛ اثبات به را هدف نداشتن وجود دیبا نزیداوکچرا که  ندارد؛ وجود یهدف که ستین
 در به خواست خدا و میاکرده ثابت را هدف موضوع ما. است ناتوان ثباتشا از او که است یزیچ

 آن از استفاده با خداناباوری کهرا  یاچهیدر هر بیترت نیا به. کرد میخواه اثبات زین یبعدهای بخش
 .میبندمی ،کند ریتفس خود لیم به را یعیطب انتخاب بخواهد

 نشان یبرا توانستممی من که است یانمونه هزاران از یکیها خفاش در پژواک کاربرد
 رسدمی نظر به که است یطور واناتیح نیا ظاهر. کنم انتخاب خوب یطراح از منظورم دادن

 آن به نیا یول اندساخته را آنها شرفتهیپ کامالًهای یطراح با ماهر اریبس کدانانیزیف ای مهندسان
 مهندس کی مثل وجودش در رفته کار به یتئور از ای داندمی را آن خفاش خود که ستین یمعن
 نه گرفت، نظر در سیپل سنجسرعت دستگاه معادل دیبا را خفاش. دارد یآگاه ناکدیزیف ای

 کندمی درک را دوپلر اثر سنجسرعت دستگاه طراح. است ساخته را ابزار آن که یمهندس معادل
 در دهیپد نیا از طراح آن یذهن درک. آوردمی کاغذ یرو به یاضیر معادالت صورت به را آن و

 کار طور چه که داندنمی دستگاه آن خود گرچه ابد،یمی ینیع صورت سنجسرعت دستگاه
 و کرده محاسبه را رادار بسامد دو که اندشده میتنظ یطور لهیوس نیا یکیالکترون یاجزا. کندمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .73ساز نابینا، ص ریچارد داوکینز، ساعت -7
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 یادهیچیپ اریبس محاسبات. کنندمی انیب -ساعت در لومتریک- آشنا یواحد صورت به را جهینت
 که است مسلم. ستین دیبع ما زمان یکیالکتر مدرن یبسته کی ازاست  رفته کار به آن در که
 الزم گرید یول ،است داده انجام را( آن یطراح الاقل ای) ماتیتنظ نیا دانا و آگاه ذهن کی
های دستگاه با ما اتیتجرب. کند یریگیپ لحظه به لحظه را بسته آن عملکرد یکس ستین

 را یاضیر یدهیچیپ میمفاهها دستگاه نیا ییگو که آورندمی وجود به را تصور نیا یکیالکترون
 دستگاه کی خفاش. دارد وجود هم زندههای نیماش عملکرد مورد در تیوضع نیهم. فهمندمی
 یرو را او شبالَهای چهیماه که شده میتنظ یطور شیداخل یکیالکترون ستمیس که است زنده
 یرو شونده تیهدا موشک کی که طور همان درست آورند،می فرود نظر مورد یحشره
 از ما یتجربه اما. است حیصح یورآفن از ما برداشت نجایا تا. ندینشمی نظر مورد یمایهواپ
 اندرکاردست را خالق و کرتمب ار،دهدف ذهن کی که کندمی جادیا زین را لیتما نیا یورآفن
 به را ما زندههای نیماش مورد در که است انتظار نیهم. میبدان شرفتهیپهای دستگاه شیدایپ

 سازساعت همان ای ،ناآگاه یعیطب انتخاب زندههای نیماش «طراح» که یحال در. اندازدمی اشتباه
 7.باشدمی نایناب

 معترف متخصص دانشمند نیا که ابدیدرمی بخواند را نزیداوک دکتر جمالت نیا کس هر قتیحق در
 سونار کنار در اگردرضمن . دارد تیحکا یقانونمند و قانون از مرَالجَ  خفاش یعیطب سونار نکهیا به است
 به را آنهای بال رینظ وانیح نیا هایاندام گرید با آن قیدق اریبس واکنش و کنش خفاش، یعیطب

 . گرددمی تیتثب و تأیید صد در صد یقانونمند این م،ییافزایب موضوع
 لیدل نیهم به و کندمی انکار را آن بودن هدفدار یول است معترف «طراح» وجود به نزیداوک بنابراین

 که ـ کلمات وها واژه تمام بار از استفاده با نزیداوک دکتر. دینمامی ریتعب نایناب سازساعت به را طراح نیا
 .کندمی فصل و حل را تناقض نیا( نایناب سازساعت) شکتاب که شودمدعی می ـ تناقض از است پر البته

 یبرا است یکردیرو فقط کار نیا بلکه کندنمی فصل و حل را مشکل تنها نه یو کتاب قت،یحق در
 در .ترکوچک دیتول خطوط ای ترکوچکهای بخش به( تکامل) بزرگ صنعت ای کارخانه کی کردن پارهپاره
 یکارخانه ای صنعت نیا هدف داشتنهانگ دهیپوش مقصود بزرگ، صنعت ای کارخانه نیا یبررس خالل
 .باشدمی هاسازیپراکنده نیا قیطر از بزرگ
 یبرا ییسودا چیهآن صنعت  که میشو یمدع تا ،کرد بخشبخش را یصنعت هر توانمی روشاین  اب
 پشم ای پنبه یسازآماده و یسازپاک یمرحله اگر مثال عنوان به. ندارد سر در یینها هدف به دنیرس
 صورت به رون،یب از را اتیعمل نیا که یکس م،یکن دنبال پنبه ای پشم صنعت در را یسیر نخ یبرا

 یپ در ابتدا همان از صنعت نیا دیبگو است ممکن ند،یبب هم از جدا دیتول خطوط وها کارگاه ها،بخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .38ساز نابینا، ص داوکینز، ساعتریچارد  -7
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 خط هر یبرا مدت کوتاه اهداف از است عبارت دارد وجود چهآن هر و ست،ین یینها یهدف به دنیرس
 .گرددمیمند بهره یقبل دیتول خط یجهینت و هدف از زین آن از پس دیتول خط. دیتول

 از دیمف مواد یجداساز و یسازآماده ،یپاکساز فرآیند از است عبارت دهدمی رخ اول گام آنچه در
 یسازآماده و یپاکساز کارگاه داتیتول از یکی ،یسندگیر کارگاه بعد، یمرحله در سپس. دیرمفیغ مواد
 درجات باهایی نخ مواد نیا از منحصراً و داده قرار خود یاستفاده مورد را یسیرنخ یبرا مناسب مواد

 سپس. رود کار به ینساج صنعت مختلفهای بخش در است ممکن زین درجه هر. کندمی دیتول مختلف
 ان،یپا در .کنندمی هیته ایژهیو یپارچهکنند و از آن از نخ خاصی استفاده می ،ی بافندگیکارخانه در

 هر به که یکس. کندمی دیتول راهنیپ آن از و نموده انتخاب را پارچه از یمخصوص نوع ،یاطیخ کارگاه
 در فرآیند نیا: دیبگو است ممکن کند، نگاه هم از مستقل و جداگانه طور به دیتول خطوط نیا از کی

 دکتر روش همان نیا که؛ است یتصادف و یفرع یمحصول زین یینها یجهینت و ستین هدفمند درازمدت
 از تواندمی بنگرد، متکامل و پارچهکی عملیات کی عنوان به فرآیند نیا به که یکس اما باشد.می نزیداوک
 ما نگاه ضمناً. کند مشاهده وضوح به ،است و نظایر آن پرده ،پوشاک ،لباس دیتول که را هدف ابتدا همان
 کی هر و ندهست فعال یمختلفهای رمجموعهیز وها بخش مزبور، صنعت در نکهیا با ،یینها هدف به

 .مخالفتی ندارد دارند، محصول ساخت انیجر در یزیدورر مواد و عاتیضا مدت،کوتاه اهداف

 تکامل هدف ای تیغا: سوم
 اگر: مثال کی با، هرچند میکن دایپ اطالع هدف چون و چند از دیبا باب، نیا در بحث شروع از شیپ
 ما تیغا م،یکن درست یصندل میبخواه و میباش داشته دست در ینجار ابزار و چوب یقطعه کی ما

 تکامل مورد در. است آن یرو بر نشستن ،یصندل ساختن از غرض ای هدف یول است یصندل ساخت
 در. باشدمی دنید چشم، از هدف اما است چشم ساختن ن،یقوان و مواد تیغا. است نیچن زین چشم
 یسخن تکامل غرض ای هدف مورد در است، هدفیب تکامل ندیگومی که یکسان و نزیداوک دکتر قتیحق
 ای هدف را همان و رانندمی سخن آورد،می بار به تکامل که یتیغا ای ییغا علت از آنها بلکه ندیگونمی
 در م،یناممی تیغا مواقع یبرخ ما آنچه که است یضرور نکته نیا به توجه. دهندمی لقب تکامل غرض
 یمشکل ،میبنام هدف را تیغا اگر. است گرفته نام هدف شده، نقل نزیداوک دکترهای کتاب از که یمتون
 طور همانی نیزم یزندگ مورد در. است هدف آن به افتنی دست دنبال به زین تکامل رایز ؛دیآنمی شیپ
 نیزم یآبادان بر قادر و آگاه زنده، یموجود ساخت ن،یقوان و مواد تیغا رسانید، میخواه اثباتبه  بعداً که

 اثبات تکامل، موضوع در. است کردنعبادت و بیغ با یوی مئدا ارتباط غرض، ای یقیحق هدف اما است؛
 اثبات رایز شد، خواهد اثبات زین هدف آندنبال  به م،ینمود اثبات را تیغا اگر ما و است یکاف تیغا
 .گرددمی اثبات زین ،دیآمی هدف اثبات آنچه در در نتیجه و است خدا وجود اثبات یمعنا به تیغا

مطلوبش یا غایت یا هدفی که از  تیغا به نیمع عملمواردی بفهمیم که یک  با بررسی میتوانمی ما
 مشخص را عملش یوهیش و نهدمی انیبن را آن که یانقشه: جمله از ؛یابدرود دست میآن انتظار می
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 ثابت ست،ین برنامهیب و کندمی عمل ضابطه طبق است، قانونمند یانقشه که میافتیدر اگر رایز ؛سازدمی
 یآوردهادست و جینتا یمشاهده با ما نیهمچن. است مشخص یتیغا به یابیدست یپِ در که شودمی
 آن به خواهدمی و است یتیغا به دنیرس صدد در فرآیند، که میابیدر میتوانمی انتظار مورد یینها و یانیم

 ابتدا همان از عمل، آن مزبور تیغا ایآ که شد خواهد ریپذامکان زین موضوع نیا کشف ضمناً. ابدی دست
 و یناگهان باطل، یآورددست فقط شتیغااینکه  ااست ی داشته را آن به دنیرس قصد و بوده نظرش مدّ

 ... .دارد تیحکا عمل بودن هطضابیب و هودهیب بر در نتیجه که است ناخواسته

 است هدفمند یکیژنت ینقشه بودن مندضابطه ونتایج  یبررس به استناد با تکامل

 یهوشمند ابزار ای ،بقا یبرا یآرمان ابزار دیتول
 زود ای رید حتماً ،باشد داشته اریاخت در یکاف وقت اگر که دارد وجود یکیژنت جهش تکامل، فرآیند در

 . آورد فراهم را احتماالت یهمه دیبا
 .دهدمی را ترستهیشا و برتر یبقای اجازه که دارد وجود یانتخاب نیهمچن
های فرکانس با تعامل یبرا یراهکار و ابزار چیه هنوز که یزمان به م،یبازگرد گذشته به اگر حال

 اکنونیعنی  ـ نداشت وجود ییایمیش یبوها با تعامل راهکار و ابزار ای ،یسیالکترومغناط ای یصوت ای ینور
 یعصبهای سلول فاقد که ییهاوتیوکاری زین و میکنمی صحبتها یباکتر سطح در یزندگ یدرباره ما
 که ییابتدا اتیح نیا در را تکامل یآوردهادست سپس ـ باشندمی خود اطراف طیمح درک یبرا یحس
 جهینت نیا به م،یکن لحاظ است، داشته وجود نیزم یرو بر اتیح گونه نیا فقط دور، اریبسهای گذشته در
 ابزار چه باشند، نور به حساس ابزار چه ؛آورد فراهم را ادراک ابزار زود ای رید شک،یب تکامل که میرسمی
 چه - باشد مندبهره ابزار نیا از که یموجود. دارد وجود زنده موجود طیمح در که ییزهایچ گرید درک
 یموجود - رهیغ ای یسیمغناط الکترو امواج به حساس سلول چه باشد، نور به حساس یعصب سلول
 یشتریب یروین ابزار، نیا رایز است؛ برخوردار برتر یژگیو کی از موجودات گرید به نسبت که بود خواهد

 نیچن در هر حال تکامل لیدل نیهم به. دهدمی قرار یو اریاخت در دشمن از زیگر و غذا یهیته یبرا را
 انیهمتا از ،یبعدهای نسل بهها ژن انتقال در یجاندار نیچنچرا که  خواهد آورد؛ وجود به را یجهش
 گفتهشیپ قواعد اساس بر - شود آغاز نور به حساس یعصب سلول با هیقض اگر. بود خواهد ترموفق خود
 نه ایب. گردد افزوده آن به زین دهدمی شیافزا را آن آییکار که ییهاجهش یهمه که رودمی انتظار -
 کهخواهد بود  نیشاه چشم همچون یچشمحتی  و چشم شیدایپ کار، فرجام که است یعیطب بیترت

 فرود شکارش سر بر العاده فوق یسرعت با و ندیبب واضح و روشن اریبس تواندمی آن استفاده از با پرنده
 درها نیدلف وها خفاش که یابزار همانندِ ییشنوا مدآکار یابزارها ت،ینها در که رودمی انتظار ای ؛دیآ

 .گردد داریپد ،شوندمی دهینام سونار یالعاده خارقهای دستگاه و دارند اریاخت
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 حسگرها تکامل و دیتول تکامل، فرآیند در که است نیا میکن انیب میخواهمیآنچه  یکل طور به
 حتماً  خود، ینوبه به زین انتخاب و آورد وجود به را طیمح درک یابزارها دیبا تکامل رایز ؛است یحتم
 هرچند ،ندیآ وجود به ینیزم یزندگ در یحسهای واسطه که هنگامی. نمود خواهد تیتثب و را تأیید نهایا

 به حساسهای سلول از یامجموعهیا  و ینورهای سلول از یامجموعه صورت به مثالً ،ییابتدا
 زنده موجود اندام گرید با را آنها عملکرد و دهد ربط هم به را آنها که یابزار هر باشند، تهیسیالکتر

 را آنها ناًیقی تکامل باشند که ینحو هر هب ببرد، آن از یفراوان سود موجود که یاگونه به ،سازد هماهنگ
 ابزار اصلِ ای قاعده گرید عبارت به ای یهوشمند ابزار قتیحق در ابزارها نیا. نمود خواهد تیتثب و تأیید

 یبقا ابزار و لهیوس ،یهوشمند ابزار آنجا که از. باشدمیشناسیم، شکلی که ما امروز می به یهوشمند
 . ای برسدپیشرفته هوش ابزار به تا افتی خواهد تکامل حتماً است، یآرمان و آلدهیا

 طور به یهوشمند ابزار بودن یآرمان آن در که میکنمی آغاز را یگرید بخش کوتاه یمقدمه نیا با
 عنوان به هوشچرا که  ؛باشدمی بقا یآرمان ابزار همان یهوشمند ابزار: مییگو. میاست روشن مشخص

( چنگال و شینمثالً ) سالح و روین همچون بقا یابزارها گرید بر بودن، موجود صورت در گونه، یبقا ابزار
 مطلق یطرهیس - کندمی ییخودنما ما یرو شیپ که - سخن نیا بر لیدل نیبهتر. خواهد داشت یبرتر
 .اندبهرهیب آن از موجودات گرید که است برتر یهوشمند ابزار به سبب همین نیزم یارهیس بر ما

آرمانی  یبقا ابزار ،هوش که آنجا از و دینما فراهم را یهوشمند ابزارهای جهش دیبا جهش بنابراین
 تا دهد تکامل مداوم طور به را یهوشمند ابزار و ندیبرگز را آن یعیطب انتخاب دیبا پس رود،می شمار به
 ابزار به ـ مانند راه رفتن بر روی دو پا - تکامل نیا یبرا مناسب طیشرا بودن فراهم صورت در

 دیبا زود ای رید و هستند تکامل تابع ،مناسب طیشرا نیا یهمه نکهیا به توجه با ؛برسد برتر یهوشمند
 .است برتر یهوشمند ابزار دیتول تکامل، یینها هدف: مییبگو میتوانمیبنابراین  .شوند فراهم

            و برتر یهوشمند ابزار کههنگامی  تا کشدینم دست برتر یهوشمند ابزار یتوسعه از تکامل
 یبرا که گونه همان سازند، متوقف را شیخو تکامل روند ،خودبه سطحی برسند که  آن، یآوردهادست
. میاساخته متوقف خودمان با رابطه در حداقل باً یتقر را تکامل روند ما رایز ؛است آمده شیپ یامروز انسان

 که است یبرتر یهوشمند ابزار همان خودمان، توسط ما یگونه تکامل توقف لیدال نیترمهم از یکی
 یاجازه ما، یگونه افراد شتریب به که داده قرار ما اریاخت در ییهایتوانمند ابزار، نیا رایز ؛میدار اریاخت در
 ما تکامل روند بخواهد که ندارد ما بر یتسلط گرید یعیطب انتخاب قانون بنابراین. دهدمی و ولد زاد و بقا
 شرفتیپ یبرا راه کی تنها ،یآر. بخشد استمرار را میدار اریاخت در که یبرتر یهوشمند ابزار شرفتیپ و

 عبارت به ای است یمصنوع یکیژنت جهش روند آن، و ماندمی یباق ،میدار اریاخت در که یهوشمند ابزار
 یدستکار باهوشتر یمغزها با مثالً  یمردمان دیتول یبرا را مانیکیژنت بیترک خودمان ما نکهیا گرید
 .میکن
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 عنوان به یهوشمند ابزار دیتول به یابیدست تکامل، هدف که گرفت جهینت توانمی آنچه گذشت از
 یبرا را خود راه تکامل، خالل در زود ای رید حتماً شود، افتی یهوشمند ابزار اگر و است یانیم هدف
 یسو به آن تحول وبرتر است  یبقا ابزار ،این ابزار کهچرا  ؛دهدمی ادامه برتر یهوشمند ابزار به دنیرس
 فراهم آن یبرا ستهیشا و مناسب طیشرا که یصورت درباشد؛ البته و مورد نظر می مطلوب شدن، برتر
 .باشد

 آن دیتول یبرا مناسب طیشرا بودن فراهم زمان در برتر یهوشمند ابزار دیتول ،تکامل هدفِ بنابراین
 لگن شدن بزرگ و پاها یرو بر ستادنیا از باشد عبارت تواندمی شرایط نیا ما مورد در مثال یبرا. است
 .آورد فراهم یتکامل روند در را آن دیبا زود ای رید یکیژنت جهش که ،مونث جنس یخاصره
 نسبت مواردی به ،(مغز) انسان در برتر یهوشمند ابزار به یهوشمند ابزار تکامل و رییتغ یکل طور به
 هر مسأله بیترت نه ایب. دارند یحتم یوجود ،باشد برقرار تکاملکه  یزمان تا یهمگ که شودمی داده
 موارد نیا یجمله از است، برتر یهوشمند ابزار به دنیرس ،تکامل یینها هدف قطعاً باشد، که گونه
 :کرد اشاره ریز موارد به توانمی

 از ما که یشناخت طبق - اساس نیا بر. یبهبود و شرفتیپ سمت به یکیژنت جهش آوردن فراهم -
 روند باشد، ضابطهیب کامل طور به یکیژنت جهش اگر یحت که مییبگو میتوانمی - میدار نیزم نیا

 و سمت به جهش یآور فراهم اگر یحت. کند فراهم را یهوشمند ابزار یبهبود دیبا زود ای رید جهش
 بعداً  باره نیا در که کند؛ توجه جلب کامالً  و دهد یرو نیمع یزمان مدت در ،یبهبود و شرفتیپ یسو

 منظر از دگاهید نیبهتر و خودمان، یبرا دگاهید نیبدتر از را مسأله نجایا در اما. گفت میخواه سخن
 .کرد میخواه یبررس است، یتصادف صد در صد یکیژنت جهش نکهیا یعنی خداناباورانه یتئور

 که بزرگ یسرها با ینوزادان تولد امکان در نتیجه و خاصره لگن شدن بزرگ باعث یقامتراست -
 که سازدمی آزاد را دستان پا، دو یرو بر رفتن راه ن،یا بر عالوه. شودمی هستند یبزرگتر یهازمغ یدارا
 درست یسو و سمت به را خود حرکت روند یهوشمند ابزار که یصورت درها دست نیا آن، دنبال به
 و کارآمد اریبس تیخالق ابزار عنوان به تواندمی ،دینما استفاده یعال و ستهیشا طور به آن از و ابدیب

 سوق شرفتیپ و تکامل سمت به را مغز رها و آزاد دستان لیدل نیهم به. گردد محسوب بقا برتر یلهیوس
 و یاری یژن یمجموعه در تیتثب و بقا یبرا را مغز بهبود جهش گونه هر آزاد، دستانبنابراین . دهندمی
 از بقا یمصنوع ابزارآالت دنآور فراهم یبرا گسترده یصورت به آزاد دستان از رایز نمود، خواهند تأیید
 کار به شدن ترکامل یسو به حرکت یبرا را آنها نیهمچن. برد خواهد بهره آن امثال و زهین تبر، لیقب
 لطف به را آنها و دهدمی انتقال یبعدهای نسل به را مغز بهبودهای جهش بیترت نه ایب و رد،یگمی
 .دینمامی تیتثب ،است دهیگردها دست شدن آزاد باعث که پا دو یرو بر رفتن راه تیقابل
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 .دهدمی حیتوض حرکت روی دو پا با را( مغز) یهوشمند ابزار تکامل یرابطه که ینمودار: ۱۱ شکل

 O`Neil. Homo heidelbergensis: ۱منبع

 محسوب ارتباط گونه نیا تکامل و وجود عامل ،یهوشمند ابزاراز آنجا که  ی.زبان ارتباط به ازین -
 یاجازهباشد(  اشارهزبان  صورت بهاگر  یحتی )زبان ارتباط به از همان ابتدا یهوشمند ابزار ،شودمی
 به را یهوشمند یابزارها خود، که است بقای عالی برای ابزاری زبان ارتباطزیرا  ؛دهدمیرا  تکامل و وجود
 و یسازرهیذخ یابزارها مثابه به برتر یهوشمند یابزارها ؛ چرا کهدهدمی سوق یترق و شرفتیپ سمت
 از بقا در سازند، برقرار یبهتر ارتباط بتوانند که یافراد و دشونمی محسوب برتر اطالعات پردازش

. ندینما دیص را خود شکار و کنند فرار درنده دشمن دست از توانندمی بهتر آنها رایز تواناترند؛ گرانید
 رایز د؛کر خواهد عمل زبان سود به مغز، بهبود یکیژنتهای جهش که است نیا مطلب ترواضح شکل
 ارتباط یبرتر و بهتر صورت به در نتیجه و کنند استفاده یتردهیچیپ و شتریبهای واژه از توانندمی افراد
 دیتول یبرا یکیشر افتنی غذا، آوردن دست به یبرا شتریب داشتن توانایی یمعنا به نیا. ندینما برقرار
 به نسبت بهتر یبقا امکان خود نهایانتیجه  در و ،باشدمی درنده دشمن دست از فرار امکان و مثل
 جهینت در. سازندمی ریپذامکان یبعدهای نسل بهرا  یشتریبهای ژن انتقال و آورندمی فراهم را گرانید
 دسته ب مغز تکامل ها،نسل گذشت باترتیب  نه ایب ،گشته پابرجا و استوار مغز، بهبود جهشهای ژن
 .میکنمی دایپ دست برتر یهوشمند ابزار به تینها در نکهیا تا ،دیآمی

 مغز یبرا که( هستند 9گامِاُ و دی یدارا کهها یماه لیقب از) گونه یبرا مناسب یغذا یآور فراهم -
شکلی از  بهاین ویژگی  بیترت نه ایب. دینمامی ترثمربخش اریبس را مغز بهبودهای جهش و بوده دیمف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 منبع:  -7

Denis O`Neil. Homo heidelbergensis. Available at: 
http://anthro.palomar.edu/homo2/mod_homo_2.htm 
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ها نسل قیطر از انتقال و یعیطب انتخاب توسط شدندهیبرگز یستهیشا را آن که شودمی لیتبد تیمز
 .گرداندمی

 تیفعال کنار در پوست، یرو بر موجود انبوه یموها ازبدن  شدن خالص وعریان  است نیهمچن -
 مغز نیا رایز رود؛می شمار به برتر مغز و بدن کردن خنک یبرا یعال یالهیوس که یعرقهای غده

 به سازد،می آزاد گرما یفراوان ریمقاد و کندمی مصرف یادیز اریبس یانرژ که است ینیماش همچون
 را جاندار مرگ گرما نیا باشد، نداشته وجود ازین هنگام به بدن یسازخنک یبرا یالهیوس اگر که یصورت
 .پی خواهد داشت در

 یمعنا به (مغز همان ما مورد در) برتر یهوشمند ابزار: کنممی تکرار راپیشین  مطالب گرید بار اکنون
 ،است مودهیپ تکامل که یراه نیا که ستین معنا نه ایب وباشد نمی برتر یهوشمند ابزار تکامل راه انیپا

 یهوشمند ابزار بسا چه که باشد هم یگریدهای راه دیشا باشد؛می برتر یهوشمند ابزار دیتول راه تنها
 از و باشد بهتر جهات یبرخ از دیشا و کندمی دیتول هستیم آن شاهد آنچه امروزه از بهتر اریبس ی رابرتر
 نه آب دیبا حتماً زود ای رید تکامل که دارد وجود یخاص هدف حال هر در اما. نباشد بهترها جنبه یبرخ
 .باشدمی برتر یهوشمند ابزار دیتول هدف، آن و ابدی دست

 .باشدمی برتر یهوشمند ابزار دیتول شهدف و است هدفمند تکامل کهاست  مسلم و واضح بنابراین
 یبرخ که ندارد یاشکال یول ،کنم بسنده گذشته مطالب به تکامل یهدفمند اثبات یبرا توانممی من
 . کنم انیب زین را است مطلب نیا دؤیم که یگریدهای نشانه وها استدالل

 داریپا یخانواده و تکامل
 بیترک هنگام تکامل که است یاجهینت( فرد دو نیبها ژن مشارکت با یزادآور ای) یجنس مثل دیتول

موجود  یبقا یاستراتژ واقع در وهیش نیا رایز ؛ابدی دست نه آب دیبا موجودات شدن ساختارپیچیده  و
 یعنی نیمع یاگونه در یغیرجنس مثل دیتول که چرا ؛باشدمی یغیرجنس مثل دیتول نسبت به ترستهیشا
خواهد بود  معنا نه ایبو  ؛ژنوم ینقشه یتکرار و کسانی هاهمانندسازی از عبارتند گونه، آن افراد نکهیا

 مثال عنوان به ؛ابدیمی راه گونه افراد یهمه در اندازه کی به دشمن، با مواجهه در ضعف نوع هر که
 تعداد ،یجنس مثل دیتول که یحال در ؛ببرد نیب از را گونه افراد یهمه یراحت به تواندمی نیمع یروسیو
برای  یانقشه تواندمی زوج هر. گرددمیبر گونه همان افراد به که آوردمی وجود به ژنوم یادیز اریبس

. باشد متفاوت شانبرادران ینقشه با زین و پدرانشان یکیژنت ینقشه با کامالً  که کند دیتول خود فرزندان
 هر رایز ؛دهدمی بقا یبرا یشتریب فرصت او به ونماید می مقاوم انقراض برابر در را گونه از،یامت نیا

 گونه آن افراد گرید تواندمی الزاماً که ستین معنا نه ایب ،کند غلبه گونه افراد از یکی بر بتواند که یدشمن
 زیتما و تفاوت هم با آنها جهینت در و دارد تفاوت گریکدی با آنها ژنوم ینقشه که چرا ؛از بین ببرد زین را

 .باشدمی متفاوت زین شانیا مقاومت زانیم وها یتوانمند ودارند 
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 که آنجا از و دینما فراهم را یجنس مثل دیتول یژگیو دیبا زود ای رید جهش که آنجا از بنابراین
 دیتول، است ترستهیشا یبقا ی تکامل،نتیجه رایز کند تیتثب و تأیید را یژگیو نیا دیبا یعیطب انتخاب
 دشمنان و امراض مُسری ها،یماریب برابر درها گونه مقاومت یبرا یآرمان و آلدهیا حالت یجنس مثل

 .ابدی دست یجنس مثل دیتول تیقابل به دیبا تکامل بیترت نه ایب و شودمی محسوب
 یمعنا به نیا و باشدمی گریکدی با زوج یکینزد و برخورد ازمندین غالباً یجنس مثل دیتول تیقابل
 البته شود؛می محسوب داریپا یخانواده لیتشک در هیاول گام نیا. است واحد مکان کی در آنها اجتماع
 یبارور دوران همان کهاست  ازین مواقع به محدود یجنس زشیآم رایز راه، یابتدا در است یگام فقط
 یبارور یآمادگ اعالم یبرا ییابزارها موجودات، شتریب یماده جنس در مثال عنوان بهبنابراین . باشدمی

 که ندارد را یستگیشا نیا و است ییهاتیمحدود یدارا یجنس زشیآمیعنی  و این، است افتهی تکامل
 ،گیریجفت یآمادگ اعالم یبرا مادههای شامپانزه مثالً. محسوب گردد خانواده لیتشک اساس و هیپا

 .کنندمی باد را خود یتناسل یاعضا
 چیه به کار نیا البته که بود؛ لباس دنیپوش خانواده، لیتشک یبرا یبعد گام ،هاوارهانسان مورد در اما
 یعیطب انتخاب قانون توسط لباس دنیپوش تأیید یبرا رایز ؛رفتنمی شمار بهای ساده میتصم وجه
های نشانه و یتناسلهای اندام لباس، از استفاده ؛ چونداشتمی وجود یقو و یمنطق یلیدل ستیبامی
 در و زنان گیریجفت زمان صیتشخ شدن دشوار یمعنا به خالصه طور به نیا و پوشاندمی را ژهیو
 :جمله از اند؛کرده مطرح یتئور نیچند لباس دنیپوش خصوص در. بود مثل دیتول در تیموفق عدم جهینت

 یسو از و کردندمی یزندگ قایآفر معتدل ای گرم یساواناها در هاوارهانسان که تیواقع نیا اما: سرما *
، دارد وجود زین حاضر حال در که پوست ریز یچربهای هیال یلهیوس به سرما برابر در محافظت گرید

 .دینمامی یناکاف لباس، از استفاده حیتوض در را یتئور نیا ،باشدمی پذیرامکان
یافتند؛  یجنس کایشر یهاژن با یکیژنت رقابت رد هاژن کهحیا پاسخی است : ایح و شرم *

های هزینه و زندانفر پرورش یسخت ومسؤولیت  پذیرفتن بدون را خود یهاژن دنخواهیم کهشریکانی 
 یکس برابر دراندام جنسی  از محافظت یبرا که است ییایح اینجا همان در ایح از منظورآن منتشر کنند. 

 را اندام جنسی که باشد ییهالباس از استفاده سرآغاز ایح از گونه نیا دیشا. رودمی کار به همسر از ریغ
 .سازدمیرا محقق  نظر مورد هدف و پوشاندمی

ی شکار واناتیح سالح و دشمنان برابر در محافظت یبرا لباس به ازین گفت توانشاید ب نیا بر عالوه
از  یهایلباس. است کرده قیتشو لباس دنیپوش به راها انسانیا اینکه دست کم این عوامل  ،بوده است

 گریدهای زهین از یحت و درنده واناتیح شاخ از را انسان که هستند ییهازره مثابه بهپوست )حیوانات( 
 نسیهوموساپ یبقا و هاوارهانسان انقراض لیدل تواندمی نیا و است کردهمی حفظ هاوارهانسانهای گونه
 یچرمهای لباس و زره بلکه شود،نمی محدود زهین و تبر در تنها سالح که افتیدر یو رایز ؛گردد یتلق
 عمر یبه اندازه یچرمهای زره عمر که رودمی انتظار قتیحق در. شوندمی محسوبها سالح جزو زین
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 امکان و یسازاسلحه صنعت گرفتن پا از پس که موضوع نیا به توجه با ژهیو به باشد؛ یسنگهای سالح
 .          شد فراهم وفور به یپوستهای زره فراوان، واناتیح شکار

 باشند؛ داشته بر دری نیز گرید دیفوا کنداستفاده میبرای کسی که از آنها ها زره نیا که ندارد یاشکال
 .یجنس کیشر به نسبت یوفادار و اندام جنسی پوشاندن و نده،یآ در سرما برابر در محافظت لیقب از

 لیتبد مداوم یلیتما به یجنس عمل لباس، دنیپوش جهینت در و زمان مرور با که کرد تصور توانیم
 مبادرت یجنس عمل انجام به ،آمادگی جنسیهای نشانه بروز از پس تنها که یافراد رایز است، شده
 به را شیخوهای ژن توانندنمی ها،لباس توسط این آمادگیهای نشانه شدن دهیپوش از پس ورزند،می
 شکل به را آن ای دهندنمی انجام یجنس عمل خالصه آنها طور به رایز. دهند انتقال یبعدهای نسل

 شودمی سبب موضوع نیا .باشد مصادف یبارور زمان با ندرتاً عمل نیا دیشا و داد خواهند انجام محدود
 دهند،می انجام یجنس زشیآم یدرپیپ که یافراد. ابدی انتقال یبعدهای نسل به محدود طور بهها ژن
 انتقال در افراد نیا درنتیجه و شد خواهد مصادف یبارور فصل با آنهاهای زشیآم نیا از یکی حتماً
 به تینها در ،یجنس زشیآم که است یعیطب بنابراین. بود خواهند موفق گرانید از شیب خود،های ژن

 انتخاب قیطر از که شودمی لیتبد یکارآمد یژگیو به ترتیب نه ایب رایز ابد،ی سوق شدن یمئدا سمت
 یآمادگ مانند خاصهای نشانه که رودمی انتظار زمان مرور با. ابدیمی انتقال بعدهای نسل به یعیطب
 گرید همچون است بهتر ؛ پسدارد بر در یاقتصاد ینهیهز زین کار نیا رایز ،شود دهیپوش یبارور یبرا

 .شوند دیناپد و متروک تکامل ریمس در ستین آنها به یازین که یزمان در خاصهای نشانه
 دیتول یبرا یآمادگ هنگام به فقط نه واست  شده لیتبد یمائد یرابطه به که یجنس ارتباط نوع آن
 یبرا نخست گام نیا. شودمی گریکدی با آنها ارتباط شیافزا و نیزوج انیم رابطه قیتعم به منجر مثل،
 و دور اریبسهای زمان از خانواده که مینمود اثبات یعلم یوهیش با بیترت نه ایب. باشدمی خانواده لیتشک
 دنیپوش لباس خیتار یکل طور به رایز. است گرفته شکل قایآفر از هانسیهوموساپ خروج از شیپ

 لباس بر که دارد وجودهایی نشانه و شواهد یحت. ددگرمیباز شیپ سال هزار 711به باًیتقر ،هاوارهانسان
 7.دارد داللتنیز  خیتار نیا از شیپ دنیپوش

 انواع یکیژنت تکامل با رابطه در یپژوهش دا،یفلور دانشگاه کیژنت علم متخصص د،یر دیوید دکتر
 شپش سر، شپش: ندهست گونه سهها شپش نیا. است داده انجام هستند انسان انگل که ییهاشپش

 انسان، تکامل ینهیشیپ وها شپش تکامل ینهیشیپ نیب که افتیدر یو. هالباس شپش و ناحیه تناسلی
 که خود انینیشیپ ازها شپش کهاست  کرده مشخص را یخاص یزمان یدوره یو. دارد وجود یهمخوان

 که دیرس جهینت نیا به شیخو پژوهش به توجه با دیر دیوید. اندشده جدا اند،دهیچسبمی واناتیح یبرخ به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ها، دیوید رید. قابل دسترس در نشانی:، تکامل ژنتیک شپش ادلاالوهم یی کتاب ویدیوی شبکه -7

http://www.youtube.com/watch?v=67V7spWYd3U 
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طور  همان. است داشته مو کم باً یتقر یبدن زمان، آن در و داشته وجود شیپ سال ونیلیمسه باًیتقر انسان
 به خود یکیژنت قیتحق در پژوهشگر دیر دیوید است، کرده انیب دایفلور دانشگاه یخبر تیسا که
 :نمود خالصه گونه نیا را آن توانمی که افتی دستای جهینت

 سرهای شپش ازها لباس شپش .پوشدمی لباس که است سال711111 از شیب انسان
 7.است گشته آغاز انسان دنیپوش لباس از پس گونه، دو نیا نیب انشعاب و اند،گرفته نشات

 که یاجتماع یهینظر نیا ردّ یبرا ام،داشته انیب مسأله نیا باب در که یعلم مطالب گمانم به
 در و شیپ سال هزار ده حدود کند. طبق این نظریه خانوادهکفایت می است، سیسأت تازهنهادی  خانواده

 یگسترده رواج لیدل به هینظر نیا اساس بر رایز است؛ گرفته شکل مادر دور به فرزندان اجتماع یجهینت
 نشان که میدار اریاخت در یلیدال ما اکنون یول. اندشناختهنمی را خود پدران فرزندان ،یجنس اعمال
 به نسیهوموساپ ظهور از قبل دیشا و گرفته شکل زمان نیا از ترشیپ یلیخ خانواده بسا چه دهدمی
 .است آمده وجود
 

 
 .دهدمی اننش را انسان دنیپوش لباس خیتار زین و سر، شپش از لباس شپش انشعاب نموداراین : ۱۱ لشک

 Toups and al., Origin of clothing lice indicates early clothing use by anatomically: ۱منبع

modern humans in Africa 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
هزار سال پیش برای اولین بار  711ها دهد انسانها نشان میشپش DNAی دانشگاه فلوریدا روی مطالعه»دانیل تورنت،  -7

 . قابل دسترس در نشانی:3177ژانویه  6، اخبار دانشگاه فلوریدا، «لباس پوشیدند.
http://news.ufl.edu/2011/01/06/clothing-lice/ 
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 آن عملکرد بودن مندضابطه و ژنوم ینقشه
 نبودن ای بودن هدفمند به حکم نکهیا ؛میینمامی رجوع میاکرده انیبتر پیشآنچه  بهبخش  نیا در

اینکه آن عمل  ، باشد وشودمی آغاز آن با کار که عمل آن ینقشه شناخت رویپ دیبا شکیب عمل، کی
 و نقشه شناخت که آنجا از. باشدمی آن عمل فرجام شناخت و نظام به محکوم و ه،بود قانونمند ابتدا از

 دربه طور کامل  که است ایمسأله ،یتصادفغیر ایاست  بوده یتصادف نکهیا به حکم و آن حرکت
 آن یجهینت از یمقدار ای)مانند انسان(  آن یجهینت، داشت میخواه اریاخت درآنچه  لذا باشد،نمی دسترس

 ت،یارجح که مینیبمی وضوح به مااکنون  .بود خواهد حکمصدور  یبرا آن یبررس و )مانند چشم انسان(
 یهوشمند ابزار ینهیزم آنچه در با وجود خواهدنمی که هرکس و است ی ژنتیکینقشه بودن هدفمند بر
 .، به خودش مربوط استکند قیتصد را حکم نیا ،میکرد انیب

صد در  لیدل آورند،می بار به خاصهای یماریب عاملهای ژن که یانباریز ای دیرمفیغهای جهش
های جهش آنها، بروز علت است ممکن رایز ،شوندنمی محسوب یکیژنت جهش نبودن مندقاعده بر یصد
 نیا که طور همان ، باشد؛ندیآمی وجود به زنده موجود به یخارجهای اشعه برخورد لیدل به که یکیژنت

به طور . شودمی مشاهده ،گردندمی یسرطان یهایماریب بروز موجب کهها جهش یبرخ مورد درپدیده 
 میبدان دیبا نیا بر عالوه. ندارد آن یداخل جهش ستمیس و ژنوم ینقشه با یارتباطمسأله اینجا  درکلی 
 جهش نوع نیا که ستین معنا نه آب نیا ،یتصادف نه است مندضابطه یکیژنت جهش مییگومی که یزمان

های ژن جادیا باعث که ندارد راه آن در یپسرفت و نقص چیه و کندمی عمل یعال و یآرمان صد در صد
 ارث هب (پستان سرطان مانند) ژن نیا قیطر از را یماریب نیا ها،نسل و گردند هابروز بیماری بسبّمُ

 است مهمآنچه  .ندارند یتأثیر هدفمند یِکل تکاملِ ریمس در اما ،وندندیپمی وقوع به لئمسا نیا. ببرند
به طور کلی  که کرد گذر یاگونه بهـ  با علت پذیرنده ـ وجود خطا از توانیم اما است، هدف تحقق
، یا است یتصادف یتیکژن ینقشه که ستین امعن نآ به نیا و نشود تکامل راه در یمشکل جادیا سبب
 زین و آن بیترک بودن قیدق و DNA نظام، زیرا است نشده یطراح نیمع یهدف به دنیرس یبرا کهاین
 یهمانندساز در اشتباه دادن یرو اندک احتمال نیهمچن آن، اطالعات همانندسازی تدقّ و تصحّ

 آنها جهش و رییتغ بر که کندمی ییفرماحکم یقانونها ژن بر که است آن از یحاک یهمگ اطالعات،
 .باشدمی دهیفا دیمف و ثمربخش مواردغالب  در رییتغ نیا که یاگونه به دارد، نظارت
 :باشدمی انگیزشگفت نظام نیا و حیصح یهمانندساز دقت دؤیم نزیداوک دکتر سخن نیا

                                                                                                                                 

 : منبع -7
Toups, M. A., Kitchen, A., Light, J. E., & Reed, D. L. (2011). Origin of clothing lice 
indicates early clothing use by anatomically modern humans in Africa, Molecular biology 

and evolution, 28(1), 29-32. 

 قابل دسترس در نشانی:
http://mbe.oxfordjournals.org/content/28/1/29.full 
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 مین شودمی حدوداً که دارد اشتباه کی صفحه هر در خوب یمنش کی ،یواقع یایدن در
 H4.7 ستونیه ژن یخطا زانیم برابر اردیلیم

 وها اشتباه منتظر یحت یعیطب انتخاب که داردمی اظهار و کرده لیتکم را خود یگفته نزیداوک دکتر
 :دیگومی یو. دینماسازی پاک و هیتصف را آنها تا است خارج در دهیفایبهای پسرفت

تر کردن و روشن کردن بود؛ ولی منظور من جالب شده فریبکاری یاندک سهیمقا نیا در
 اسناد اما. بود شدهی کپیهانسخهدر  اشتباه زانیمخواستم بیان کنم، درک آنچه می موضوع بود.

 ستونیه وجود. اندشده واقع هم یعیطب انتخاب معرض در بلکه ،نشده یکپ فقط H4 3ستونیه
 در احتماالً. شودمی استفادهها کروموزوم ساختار یمهندس در آن از. دارد یاتیح تیاهم بقا یبرا

 جانوران یزندگ یول ،است داده رخ هم یادیزهای اشتباه H4 ستونیه ژن از یبردارنسخه
 دیبا باشد، ترعادالنه اسیق نیا نکهیا یبرا. اندنکرده مثل دیتول الاقل ای نداشته ادامه افتهیجهش
 کند، اشتباه اگر که ینحو به اندگذاشته کار یتفنگ یستیپیتا هر یصندل در که میکن فرض

های خواننده) ردیبگ را او یجا یکمک ستیپیتا تا، دهدمی قرار هدف رحمانهیب را او بالفاصله
 صف از را خطاکار ستیپیتا یآرام به و باشد گردانها یصندل دهند حیترج است ممکن دلنازک
 9.(کندمی جادیا یعیطب انتخاب از یتریواقع تصور تفنگ یول کند، خارج

همراه  باشدیم هاژن جهش و رییتغ و حرکت یجهینت که ارتقا و تکامل با اگر ماندهیباق خلل بنابراین
 یتصادف و است قانونمند ینیگزیجا و رییتغ و جهش کهاین معنا به  ؛بود نخواهد یذکر قابلچیز  ،گردد
 کندمی دیتول را یدیمف و مشخص یکاال و شده داده قرار نیمع ایکارخانه در که ینیماش. باشدنمی
و مضری  بد زیچ یحت ای یگرید یفایدهبی زیچ یلیدل به یروز اگر یحت ؛است هدفمند و دارد یقانون
 نظر در ی عملیاتی رو به تکاملمجموعه یک را یعیطب انتخاب و یکیژنت جهش اگر نیهمچن. کند دیتول
 شرفتیپ و تکاملتنوع و  و اتیح ت،ینها در تا کنندمی کامل را گریکدی دو نیا که است واضح م،یریبگ
 بخشنتیجه یقانون اساس بر و بوده مندضابطه مجموعه نیا که ستا معنا نه آب نیا. شود حاصل آن

 .کندمی عمل
 ستین آلدهیا DNA نظام ای یژن نظام چرا: شود مطرح صورت نیا بهو  یفلسفاز دید  اشکال اگر اما

 نقصیب و کامل دیبا هم نظام است، مطلق کامل آن خالقاگر  که در حالی دارد؟ وجود نقص آن در و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .716ساز نابینا، ص ریچارد داوکینز، ساعت -7

بـه طـور معمـول پـنج هیسـتونِ  .هسـتند وتیوکاری یهاسلول یهسته در موجود یهانیپروتئ( Histone) هاستونیه -3
 یهـانیپروتئ دور بـه DNA یهارشـتهباشـند. مـی H4و  H3 ،H2B ،H2A ،H1های یوکـاریوتی فراوانِ موجود در سـلول

 بـار کـه فسـفات یهاگروه با مثبت یکیالکتر بار داشتن با هاستونیه. دهدیم لیتشک را نوکلئوزوم و خوردیم چیپ ستونیه
 DNAسـازی دهی و فشردهها نقـش سـازمانسـتونیهبـه ایـن ترتیـب . ابنـدییم اتصال یاانید در دارند یمنف یکیالکتر

 )مترجم( .کروموزومی را بر عهده دارند
 .716ساز نابینا، ص ریچارد داوکینز، ساعت -9
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 ناقلهای ژننند آنچه در هما ای شد مطرحتر پیش حنجره عصب مورد در که یاشکاالت همانند؛ باشد
 نشده وضع آلدهیا یاگونه به تکامل نیقوان و تیکیژن ینقشه چرا کنیم.مشاهده می هایماریب یبرخ

 وجود به آن از پس و تکامل روند یاثنا در یانرژ نرفت هدر نیا و ابدین راه آنها در اشکاالت نیا تااست 
 د؟یاین

 :داد پاسخ توانمی صورت چند به گفته شد،آنچه پیشتر  بر عالوه اشکال نیا به
 خداوند مخلوقات از یروحان یعوامل بلکه ،ستین مطلق الهوت م،یمستقطراح  ای میمستق خالق: اول

َناَها َوالسََّماء»: است نموده خلق دستان باخداوند  آمده قرآن در کهچنان باشند؛می  َوِلَنَّ  ِِبَطجد   بَ نَ ه ج
 یعنی خداوند دستان .(مهستی دهندهوسعت ما که حقاً و بنّا نهادیم ا دستانیب را آسمان و) 7«َلُموِسُعونَ 

 یعنی خداوند دستان ژنوم، ینقشه خالق بنابراین .کنندمی عمل او یاراده به که یکارگزاران همان
 تنها نه ژنوم، ینقشه خالق که ندارد یاشکال پس مطلق؛ و کامل خداوند خود نه ،ناقص است یمخلوق

داشته  راه آن در یکیتار و نقص که ندیافریب یانقشه بلکه نکند، وضع آلدهیا یاگونه به را نقشه نیا
 .ستین مطلق الهوت یوزیرا  3باشد،

 در را قانون یاجرا تیقابل وشود توصیف می ظلمت و نوراست که با  یعالم ،یجسمان عالم: دوم
 .آن اثری داشته باشد نقصِ نیا دیبا و ستین کامل و است ناقص یعنی دارا است؛ چهارچوب نیهم

های یژگیو که ییهاژن ایها اشتباه یبرخ خواهان خودش ،گذارقانون که از کجا معلوم: سوم
 خداوند همان که یاصل گذارقانون یبرا ما که یسطح در !؟نباشد گذارندمی ارث به را یماریب ای نامطلوب
 سنجش و شلقَخَ آزمودن یبرا ییهاامتحان واقع درها یماریب: مییگوب میتوانمی ،مینمود مطرح است
 .دارند لیدل ینید منظر از هابیماری وها نقص بنابراین ؛ستا آنها صبر زانیم

 طرح کهاست  نیا آن و کرد رد ثابت اصل و تیواقع کی یلهیوس به توانمی را اشکال نیا: چهارم
 آن یانیم و ییابتدا مقدمات یبرخ از که کرده یگذارهیپا یجینتا یمبنا بر را خود کار اشکال، یکننده
 یمراحل در جانداران نجات یبرا مخدوش و ناقص ظاهر به یِطراح نیا بسا چه. است دهیورز غفلت
 . 9باشد گرفته صورتدر مراحلی از زندگی آنها  یحت ای و گذشتههای زمان در تکامل از خاص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .31ی ی ذاریات، آیهقرآن کریم، سوره -7

 بـاز باشـند داشـته شأن علو و قرب مقام چندهر نهایا. کنندیم اجرا را یاله اوامر که ندیخدا یهادهیآفر همان دستان نیا -3
 یموجـودات مالئکـه و امبرانیـپ و محمـد آل و یعلـ و محمـد. باشندنمی مطلق الهوت و ندهست مخلوق هم

 .ستندین برکنار شودمی بازتاب عمل در که ینقص از و دارد وجود یکیتار آنها در که ندهست مخلوق

 3جان بیش از  زا  ساالنههای بیماریگردد. آنوفلی آنوفل  منتقل میی آن بیماری ماالریا است که توسط پشهنمونه -9
گیرند و حالت تهوع، سردرد، بدن درد، تعرق شدید، رنگ پریدگی و کم اشتهایی از عالئم شایع میلیون نفر در جهان را می

این بیماری است. نکته جالب اینجاست افراد مبتال به بیماری ژنتیکی کم خونی داسی شکل و تاالسمی در برابر ماالریا 
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 تکامل ایآ: که؛ اینماندمی یباق یمهم اریبس موضوع ،یکیژنت جهش یقانونمند صیتشخ خصوص در
 جهت و آورنده وجود به ،یکیژنت جهش ایآ: گرید عبارت به ای د؟یآمی دیپد یکیژنت جهش به دنبال فقط
 است؟ تکامل یدهنده
 :رودمی کار به یکیژنت جهش بودن مندضابطهکردن  رد یبرا همواره اشکال نیا واقع در

 راتییتغ. وجود دارد بحث یجا بودنش یکاف مورد در یول است الزم تکامل یبرا جهش
 شمار به شرفتیپ م،یبگذار شانس حساب به را آنها فقط میبتوان آنکه از شتریب یلیخ ،یتکامل
 نیا شودمی را تکامل یبرنده شیپ یروین تنها عنوان به جهش، گرفتن نظر در مشکلِ. ندیآمی
 و است خوب یجاندار یبرا زیچ چه بداند داشت انتظار جهش از شودمی چطور: کرد ساده طور
 دستگاه یبرا دادنش رخ احتمال که یممکن راتییتغ تمام انیم از ست؟ین خوب زیچ چه
 اریبس تیاقل فقط. کنندنتیجه را بدتر می شترشانیب دارد، وجود عضو کی مثل یادهیچیپ

 را انتخاب بدون جهش که کس هر از. باشدمی آن کردن بهتر جهت در راتییتغ از یکوچک
 شرفتیپ جهت در را کار تواندمی چطور جهش د،یپرس دیبا ،داندمی تکامل یبرندهشیپ یروین
 جهت در که ردیگمی میتصم ،بدن درون در شده یکارساز ییِجادو ییِدانا چه با ؟ببرد شیپ

 7شدن؟ بدتر جهت در نه کند، جهش شدن بهتر

 یروین ای تنها یکی از این دو حالت است: هیقض ییگو که دیگومی سخن یاگونه به نزیداوک
 نیا راهبر واست  یتصادف یفرآیند یکیژنت جهش نکهیا ای است، یکیژنت جهش فقط تکامل یبرندهشیپ

 به انتخاب نه است؛ دو نیا نیبوضعیت  که است آن تیواقع. باشدمی یعیطب انتخاب فقط هم فرآیند
 بلکه دارد، عهده بر را مهم نیا صد در صد طور به یکیژنت جهش نه و است، تکامل فرآیند راهبر ییتنها
 یدآورندهیپد همان، که شودمی افتی یکیژنت جهش در یقانونمند ینوع که است آن درست یدهیعق

. است افتهی فرجام میکنمی مشاهده امروزه ما که یتکامل نیا به که است یثمر مثمر و دیمف احتماالت
 مداوم طور به را آنها کند،می حفظ راها ژن نیا که دارد وجود انتخابگر یروین کی رون،یب در نیهمچن
 ممکن انتخاب سازوکار گذاشتن کنار که طور همان. زندمی پس را بارانیزهای ژن و سازدمی منتشر
 و یکیژنت جهش یقانونمند گذاشتن کنار سازد، محتوایب یواقع تکامل ارزش نظر از را جهش است
 لیقب از تکامل یذاتهای دهیپد از یاریبس یمنطق و یعلم حیتوض شودمی باعث زین آن بودن یتصادف
شده  متوقف تکامل ییگو ،یزمانهای برهه یبرخ در مینیبمی ما؛ زیرا گردد دشوار تکامل سرعت رییتغ

                                                                                                                                 
در صورت کاهش اکسیژن قادر به ادامه حیات نیست و افراد مبتال به کم خونی داسی شکل و مقاوم هستند. انگل ماالریا 

تاالسمی به علت کاهش اکسیژن خون در برابر این بیماری مصون بوده و انگل ماالریا فرصتی برای رشد و تکثیر ندارد. 
قاومت آنها در برابر ماالریا در حال تعداد افراد دارای کم خونی داسی شکل و تاالسمی در مناطق گرمسیری به علت م

 افزایش است. )مترجم(
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 ییتنها به یعیطب انتخاب. ردیگمی خود به یادیز اریبس سرعت هادوره از گرید یبرخ در یول است
 .کند ریتفس را دهیپد نیا تواندنمی

سمت  به را ما آن، بودن یغیرتصادف و یکیژنت جهش بودن مندضابطه گذاشتن کنار نیهمچن
 که یزمان چهارچوب نیا درآنها  وقوع و است اندک اریبس آنها تحقق امکان که دهدمی سوق یاحتماالت

 حل را ناممکن باًیتقر یگمشده نیا تواندنمی یانباشت تکامل. نیست یشدن م،یشناسمی نیزم یرو بر
پیشرفت و  دربنابراین . است مربوط جهش به فقط بلکه ،ندارد تعلق تکاملتمام فرآیند  به رایز ،کند

 و - میکن تصور زیناچ و کوچک راذره  نیا هرچند - است و کارآمد دیمف بدن در موجودی ذره هر تکامل،
: مییبگو که است نیا راه تنها بنابراین. خواهد بود ، احتمالی در جهشاحتماالت از یانبوهی در زنجیره
 دارد، اعتراف جهش بودن یرتصادفیغ و قانونمند به هم نزیداوک یحت. یتصادف نه و است قانونمند جهش

 .شودن پروردگار وجود اثبات باعث و گذاردن یسوئ تأثیر یو خداناباوری بر که ییمرزها ارچوبهچ در یول
 ؟ستیچ جهش بودنیتصادف از ما منظور که میده حیتوض شفاف و قیدق است الزم
 یکدیگر با را یتصادف یواژه از متفاوتهای برداشت مردم از یاریبس ی!تصادف تا میدار یتصادف
 است نظر نیا یرو من تأکید. ستین یتصادف جهش نظرها یلیخ از قت،یحق در. رندیگمی اشتباه
 الزم و. شودنمی کندمی بهتر جاندار یبرا را یآنچه زندگ ینیبشیپ معادل یزیچ شامل نیا که
 به تکامل حیتوض یبرا انتخاب بدون بتواند تا باشد داشته وجود ینیبشیپ آن معادل یزیچ است
 کجا و هست یتصادف جهش کجا مینیبب ترگسترده یکم یمیهامف در است خوب. رود کار
 .ستین

 اثر برها جهش .میپردازمی است یغیرتصادف جهش آن در که یمورد نیاول به ابتدا
به وقوع  خودخودبه صورت به که ستین طور نیا شوند،می دایپ یخاص یعیطب یدادهایرو

 بروز باعث اغلب و است خطرناک که) هستند« زاجهش» نام به یزیچ حاصل آنها. بپیوندند
 و مختلف ییایمیش مواد و،یواکتیراد مواد ،یهانیک یپرتوها کس،یا پرتو مانند ،(شودمی سرطان

 .«زاجهشهای ژن» نام به گریدهای ژن یحت
. باشند داشته جهش اندازه کی بهها گونه یهمه درها ژن یهمه که ستین طور نیا :دوم

 که یجهش زانیم مثال، یبرا. دارد را خود خاصِ  جهشِ زانِیم( ژن) گاهیجا هر کروموزوم، در
های سال در را انسان و است( توسیو یسنت رقص هیشب) «هانتیگتون داءالرقص» یماریب عامل
 رشد نقص) ییگورزا در زانیم نیا. است 200,000 در 7 حدود شد،کُمی یانسالیم لایاو

 پاکوتاه سگ و پاکوتاه یشکارهای سگ خاص یژگیو ،یکوتولگ یآشنا نشانگان( غضروف
 شتریب برابر ده است، کم اریبس بدن به نسبت پا و دست طول یاندازه آنها در که ،یآلمان
 پرتو مثل ییزاجهش عامل حضور با. اندشده یریگاندازه یعیطب طیشرا درها زانیم نیا. باشدمی
 که کروموزومهای بخش یبعض. شودمی ادتریز شدت بهها جهش یهمه زانیم کس،یا
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 زانیم آن در که است ییجا دارند، یادیز تیکیژن 7رییتغ و شوندمی دهینام داغ نقاط اصطالحاً
 .ستا باال اریبس جهش

 جهت کی در جهش احتمال نباشد، چه باشد داغ چه کروموزوم، یجا هر در نکهیا :سوم
 یادهیپد شدن دایپ باعث موضوع نیا. است آن عکس جهت در جهش احتمال از شیب خاص
 دو اگر یحت مثال، یبرا. باشد داشته تأثیر تکامل در تواندمی که شودمی جهش فشار به موسوم
 هربه این معنی که  باشند، یخنث نشیگز نظر از ،3 فرم و 7 فرم ن،یهموگلوب مولکول از صورت

 7 فرم از جهش است ممکن حال نیا با ،کنند عمل کسانی طور به خون به ژنیاکس حمل در دو
 مورد، نیا در .7 فرم به 3 فرم از جهش یعن؛ یحالت نیا عکس تا باشد تریعاد 3 فرم به
 یجا کی در یوقت. بسازد 7 فرم از شتریب را 3 فرم که است نیا بر جهش فشار شیگرا

 مییگومی باشد، آن پس به رو جهش زانیم معادل درست ش،یپ به رو جهش زانیم کروموزوم
 .است آنجا صفر در جهش فشار

. ستین یتیاهمیب سوال است، یتصادف واقعاً جهش ایآ که الؤس نیا میشومی متوجه حاال
 جهش» از منظور اگر. باشد چه یتصادف از ما منظور که دارد نیا به یبستگ الؤس نیا جواب
 کسیا پرتو در این صورت ست،ین یرونیب یدادهایرو تأثیر تحت جهش که است نیا «یتصادف
 که باشد نیا جهش بودنیتصادف از منظور اگر. کندمی اثبات را جهش بودنیتصادف نظر عکس
 دهندمی نشان داغ نقاط آنگاه باشند، داشته جهش است ممکن یکسانی احتمال باها ژن یهمه
 یجا همه در که ستا معنا نیا به یتصادف جهش میکن فکر اگر. ستین یتصادف جهش که

 که یصورت در فقط. باشد یتصادف تواندنمی جهش باز آنگاه است، صفر جهش فشار کروموزوم
 آن م،یریبگ نظر در بدن کردن بهتر جهت در یشیگرا چیه ننبود مفهوم به را بودن یتصادف
 که را بودنیرتصادفیغ نوع سه نای از یک چیه. خواهد بود یتصادف واقعو به  کامالً جهش وقت

 هر مقابل در ،یسازشهای شرفتیپ جهت در را تکامل که ندارند را آن ییتوانا م،یکرد مالحظه
وجود  زین چهارم نوع ی ازبودن یتصادف .برند شیپ( یکارکرد نظر از) گرید یتصادف جهت نوع
 آن شرح یبرا یکم است الزم. دارد یکمتر وضوح یول است صادق آن در هیقض نیا که دارد
 3.کرده  است جیگ هم را یامروز شناسانستیز از یبعض یحت رایز ،میکن صرف وقت

 به آشکارا و همان طور که از نظر علمی گفته شده است، آمد باال در که طور همان نزیداوک بنابراین
 اعتراف و ستین کسانی نقاط تمام در جهش فشار که ردیپذمی و کندمی اقرار جهش در داغ نقاط وجود
 تحت یکیژنت ینقشه که ستا امعن نه ایب اعترافات نیا... کندمی اعتراف و کندمی اعتراف و کندمی
در  نکهیا اثبات یبرا نیهم است و یرتصادفیغ و مندضابطه و رددا قرار نیقواناز  ایمجموعه ییفرماحکم
 .کندمی تیکفا ،دارد قرار یگذارقانون آن پس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Turnover 
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 :است کرده فیتعر گونه نیا را بودن یتصادف نزیداوک
 «بدن کردن بهتر جهت در یشیگرا چیه نبود» مفهوم به را بودنیتصادف که یصورت در فقط

 .است یتصادف واقع بهو  کامالً جهش وقت آن م،یریبگ نظر در

 در جهش فشار دارد، وجود یداغ نقاط یکیژنت جهش در که کندمی اذعان یو. است آورشگفت واقعاً
 ینقشه بر حاکم واقع در که نیقوان ای امور نیا که میشاهد ماو .... و .... ...  و ستین کسانی جا همه
 ابزار همچون یکامل و العادهفوق یدگیچیپ و بیترک ،همکاری با انتخاب طبیعی اب ،است یکیژنت

 بر مزبور نیقوان مییبگو تنها نه که میدار را حق نیا پس. است آورده دیپد را انسان در برتر یهوشمند
 بهترکردن دنبال به نکهیا و گذارقانون نیا بودن هدفدار ازنشان از  بلکه دارد، داللت گذارقانونوجود 
 فیتعر بخش نیزتریانگشگفت. شودمی بهتر تکامل باجسم  که میشاهد رایز باشد؛نیز می استجسم 
 کجا از یو. دیگومی سخن شیگرا وقوع وجود با شیگرا بودن هدفیب از یو که است نیا نزیداوک
 نزیداوک دکتر نشود، بهتر بدن اگر یحت است؟ نبوده کار در بدن کردن بهتر یبرا یشیگرا که شده یمدع
 از یکی و شده واقع عمل در یبهبود نیا نکهیا به برسد چه د،ینما اثبات را سخنش برهان و لیدل با دیبا

 یبرخ که، دارد قرار چند ینیقوان و قواعد یطرهیس در خود که است جهش همان زین آن شیدایپ اسباب
 داغ، نقاط لیقب از گرید یبرخ وشناسند نمی نزیداوک دکتر و شناسانستیز ک،یژنت دانشمنداناز آنها را 

 دانند.را می رهیغ و جهش فشار
 مواجه یعلم قیحقا از دسته آن با را خود که یزمان و نهدمی فراتر هم نیا از را پا نزیداوک دکتر

 سمت به جهش که کندمی اعتراف ورزند،می تأکید بهبود سمت به جهش یریگجهت بر که ندیبمی
 .دارد شیگرا شرفتیپ

 تنوع دیگومی نیدارو رویپ. اورندیب وجود به را تکامل تا کارند در هم با انتخاب و تنوع
 که است یانتخاب اثر بر و ستین شرفتیپ با همسو آن جهت امعن نیا به یتصادف است، یتصادف
 یوستاریپ صورت به را تکامل اصول میتوان. میشودمی دایپ تکامل در شرفتیپ به شیگرا

. باشد داشته قرار یباورجهش گرید یانتها در و سمینیدارو آن یانتها کی در که میکن تجسم
 که ستا هاجهش جهت و ندارد تکامل در ینقش چیه انتخاب کندمی فکر یافراط باورجهش
 ظرف که میآورمی نظر در را انسان مغز شدن بزرگ مثال، یبرا. کندمی نییتع را تکامل جهت
 معرض در جهش که را یتنوع دیگومی نیدارو رویپ. است داده رخ ما تکاملِ سال ونیلیچندم
 تربزرگ یمغزها با یافراد هم و ترکوچک یمغزها با یافراد شامل هم ،داد قرار نشیگز
 عرضه جهش که تنوع آن در دیگومی باورجهش. دیبرگز را تربزرگ یمغزها انتخاب،. شدمی
 یازین ای) نبود کار در یانتخاب تنوع آن یعرضه از بعد .بود تربزرگ مغز نفع به شیگرا بود، کرده
. بود تربزرگ یمغزها نفع به یجهش راتییتغ یریگجهت رایز ،شد تربزرگ مغز ؛(نبود انتخاب به

 شیگرا نیا. داشت وجود تربزرگ یمغزها نفع به یشیگرا تکامل، در: میکن خالصه را مطلب
 .باشد( باورجهش دگاهید) جهش حاصل فقط ای( ینیدارو دگاهید) انتخاب حاصل تنها توانستمی
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 نیبتقریبی  توازن ینوع و میریبگ نظر در یوستاریپ سر دو را دگاهید دو نیا میتوانمی ما
 باشد نیا تواندمی میانی هم دگاهید کی. میباش داشته یتکاملهای شیگرا ممکنِ أمنش دو نیا

 آن در را شیگرا نیا ،انتخاب و داشت وجود تربزرگ مغز یسو به لیتما یحد تا جهش در که
 .کرد شتریب ،افتی بقا که یتیجمع

 که یتنوع در دیگومی نکهیا از ینیدارو منظور دادن نشان یبرا کاتوریکار آن نجا،یا در
 عنوان به من، یبرا. خوردمی درد به ندارد، وجود یشیگرا ،دهدمی قرار انتخاب معرض در جهش

 جهت در یاافتهیسازمان شیگرا جهش، که ستا معنا نیا به تنها ار،یع تمام ینیدارو کی
 7.ندارد یسازشهای شرفتیپ

 شیگرا بدن بهبود سمت به است ممکن یکیژنت جهش کهکند اعتراف می نزیداوک دکتر بنابراین
 نیهم واقع در. کندعمل می بهبودسمت  به گرایش نیا شیافزا جهت در زین انتخاب و باشد، داشته
 دارد، سر در و قصدی هدف نکهیا و یکیژنت جهش بودن قانونمند اثبات یبرا ،کوتاه آمدن و اعتراف
 یاندازه همچون یمهم و مشخص شرفتیپ سمت به جهش شیگرا توانمی چگونه واقعاً . کندمی تیکفا
 در شیگرا نیا نکهیا به رسد چه!! !؟نمود ریتفس دانست،و هدفدار  قانونمند را جهش نکهیا بدون را مغز
 در انسان مغز رایز ؛استبوده  طور نیهم زین واقع در که طور همان، شود حادث یمشخص یزمان یدوره
 را آن میتوانمی که یدوران است؛ افتهی تکامل شرفتیپ و بهبود سمت به یو یزندگ ریاخ دوران

پیشینی های دوران در بهبود، سمت به تکامل نیا چرا. میآور شمار به یو یزندگان اخیر سالچندمیلیون 
 یکیژنت ینقشه اگر و نبوده کار در یهدف و قصد اگر است؟ نگرفته صورت ،گذشته پستانداران بر که

به  شتابان چنیناین  هم آن، انسان یزندگ ریاخ یدوره در تکامل نیا رو چه از، است نبوده مندضابطه
 .باشد یتصادف اوقات یگاه است ممکن جهشدر خالل آن،  گفت توانمی البته است؟ وقوع پیوسته

 :دیگومی که نزیداوک سخن نیا اما
 «ندارد یسازشهای شرفتیپ جهت در یاافتهی سازمان شیگرا جهش،»

 یقانونمند مورد آنچه در بر هم نیهم اما ،لیدل بدون و یکیتشک خودسرانه، است یحکمهرچند 
 نکهیا باشد.می اثریب کردیم، شرفت ثابتیپ سمت به جهش یشمندیگرا اثباتبه دنبال  یکیژنت ینقشه

 یاافتهیسازمان شیگرا جهش، که ستین امعن نه ایب کند،می دیتشد و دیافزامی شرفتیپ نیا بر انتخاب
 کی مانند تکامل نظام که تیواقع نیا بر است یتأیید مهر شرفت،یپ فرآیند به انتخاب ورود بلکه ندارد،
 نکهیا بر است یتأکید همه نهایا. کندمی حرکت شرفتیپ سمت به ،دارشیگرا یکیژنت جهش با ،لکُ

 هدف همان نیا و برسد؛ جسم بهبود به خاص یریمس در خواهدمی ناًیقی قیدق یقواعد با مزبور نظام
 یگذارقانون ماجراها نیا سر پشت که دارد آن از تیحکا یروشن به یهمگموارد  نیا. باشدمی نظام نیا

 . است گرفته قرار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 بازنشستههای ژن
 آن بودن مندضابطه و یکیژنت جهش مطلق بودنیرتصادفیغ به اشاره یبرا بعضاً که یموارد جمله از
 بخش. دهندنمی انجام یکار حاضر حال در که هستند ییهاژن ای بازنشستههای ژن رود،می کار به

 دانشمندان. رسدمی شتریب و درصد 31 به آنها تعداد اوقات یگاه و هستند گروه نیهم جزوها ژن یعمده
 کی فقط را دهیپد نیا شناسانستیز یبرخ. اندنکرده درک راها ژن از دسته نیا کارکرد کنون تا کیژنت
 .دانندمی تکامل ییهارث نوع

 از فارغ و تکامل ییهارث صرفاًها ژن نیا و باشد ضابطهیب هیقض اگر که است نیا توجه قابل ینکته
 اگر یول ،دهند ادامه بدن بر خود یتأثیرگذار بهها ژن نیا ستیبامی قانون باشند، و قاعده چهارچوب

 ینابود و انقراض به موارد اکثر در بسا چه و شودمی و معیوب ختیبدر اریبسجسم  دهد، رخ یزیچ نیچن
 یرتصادفیغ و مندضابطه ازای نشانه خود زینها ژن از دسته نیا تیفعال عدمبنابراین . شود منجرها گونه
 .باشدمی هاژنوم ینقشه بودن

 ساتیسأت شدن یاتیعمل هنگام به که است یتیوضع همان مشابه دهدمی یرو نجایا آنچه در
 است ممکن شود،می اجرا و ادهیپ فرآیند نیا یاجزا از یبخش که یهنگام. مینیبمی بنا کی در یمهندس
 ونیفونداس یبارهسه ای دو یاجرا که دیکن تصور. نشوند گرفته کار به پروژه همان در گریدها قسمتاین 
 یختگیر هم به و یبدشکل چه ،یمهندس دستگاه کی یچندباره ای دو استفاده ای و مجتمع، کی در

 خودکار طور به که ژنوم ینقشه در یقیدق نظام نیچن وجود بنابراین. آورد بار به تواندمی یفاحش
 و میحک آگاه، ییروین بر ناگزیر اندازد،می کار ازاست  داده قرار استفاده مورد قبالً که را ییهابخش
 یاگونه به را نقشه نیا عمل ینحوه و ساخته مندقاعده را یبیترک نیچن یو که دارد داللت قانونمند
 بر خارج، در یمهندس ینقشه یاجرا که طور همان. است داده صورت کتاب و حساب با و قیدق کامالً
 .دارد داللت آن یمجر و طراح
 مهاجرت از پس انسان بدن بر مو مجدد شیدایپ عدم ،است موضوع نیاشاهد  که ییهامثال از یکی
 سرما با مبارزه یبرا یو آنکه حال و باشد؛می خبندانی عصر نیآخر در ریسردس مناطق به قایآفر از یو
 کهای گونه به را انسان بدن بر موها انبوه مجدد شیدایپ یژگیوها ژن اگر .است داشته ازین تیقابل نیا به
 نوع با ما یشمال یکایآمر و اروپا و هیروس در کردند،می فعال باشد داشته یهمخوان تکامل یدادهایرو با
همان طور که . میشدمی مواجه بود موپوشیده از  بدنشان سراسر ،لیگورشبیه  کهها انسان از یگرید
 او که دهدمی قرار انسان اریاخت در یتیمز است، بدن شدن خنک عامل که قیتعر و بدن ییمویب یژگیو
 پوشاند،می را انسان بدن که یخز یمو ،سازدمی برتر قایآفر یساواناها انیشکارچ گرید به نسبت را

 و ریسردس مناطق در رقبا، با بهتر رقابت در را او حداقل ای کندمی اعطا یو به یتوجه قابل یبرتر
 . رساندمی یاری خبندانی عصر نیآخر در ژهیو به و خبندانی
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 و هدف تکامل یآوردهادست
 «شده داریپد یگهضابطیب از که مندضابطه است یفرآیند تکامل» که را آنان سخن نیا ابتدا در
 .میکنمی یبررس

 فرآیند یبرا خواهدمی که یهنگام بودن، یرتصادفیغ و یتصادف نییتع خصوص در نزیداوک دکتر
 یتصادف اصول از که است یرتصادفیغ یفرآیند یعیطب انتخاب که دیبگو و بزند یمثال یعیطب انتخاب

 :دیگومی یو. بردمی نام یکیژنت رییتغ ای جهش و عتیطب از ،گرفته تأنش
 صورت به هازهیرسنگ که دیشویم متوجه د،یبزن قدم زهیرسنگ از پُر یساحل در شما اگر

 در ترهادرشت و ندهست ساحل امتداد در شتریب کوچکتر یهازهیرسنگ. اندنشده پخش کنواختی
 ممکن. اندشده نشیگز و میتنظ ،هازهیسنگر رسدیم نظر به. دارند قرار گرید یهاکهیبار و جاها
 و شوند زدهشگفت نظم و یبنددسته نیا از کنند،یم یزندگ ساحل کینزد که یافراد است
 نیا .دهند نسبت هولناک یاشباح به را آن مثالً رند،یبگ کمک یاافسانه از آن هیتوج یبرا دیشا

 و عتیطب نیقوان نظم را آن حیتوض ما و باشد، دارخنده ما یبرا است ممکن یخرافاتهای حرف
 ای منظم ذهن از ندارند، یخاص غرض و قصدها موج. میبدان امواج کنش حاصل مورد نیا در

 طرف آن و طرف نیا به شدت با راها زهیرسنگ فقطها موج. ستین یخبر هم ذهن اصالً
 کنش نیا به متفاوت یطرز به یک هر بزرگ و کوچکهای زهیرسنگ یول کنندمی پرتاب
 انیم از که ینظم اندک. شودمی داریپد ساحل در یمتفاوتهای توده جهینت در و دهندمی پاسخ

 ینظام از ساده یانمونه زهیرسنگ و موج. ستین یذهن چیه یدهییزا شود،می دایپها ینظمیب
 نیچن از پر ایدن. آوردمی وجود به دارنظم و یرتصادفیغ موجودی ،خودکار طور به که است
 . است ییهانظام

 از ترکوچک یااشی فقط که است چاله کی ،رسدمی نظرم به که یستمیس نیترساده
 چاله طرف به را ییزهایچ یتصادف طور به شما اگر یعنی. افتندمی درونش به آن یدهنه

 یمدت ازپس . کندمی یبنددسته یاریمع به بنا و کرده جدا را زهایچ آن ییروین د،یاندازیب
. اندشده یبنددسته منظم یاگونه به اند،افتاده رونیب که آنها و چاله داخل یزهایچ دینیبمی
 اکثراً چاله، رونیب یفضا در و ندهست آن ینهاده یاندازه از ترکوچک همه چاله درون یزهایچ
 یساده اصل نیا با الگوبرداری از انسان که است یزمان رید البته. دارند قرار تربزرگ یزهایچ

 7.کندمی استفاده غربال نام به دیمفای لهیوس از ی،بنددسته

 که دهیورز غفلت موضوع نیا از نزیداوک دکتر چگونه دانمنمی واقعاً امواج و زهیرسنگ مثال مورد در
 از یکی. است آورده بار به یرتصادفیغای نتیجه و نیز نیست، است و تصادفی قانونمند یادهیپد نیچن
 رخ نیزم به ماه بودن کینزد لیدل به که است نیزم و ماه نیب یجاذبه قانون تأثیر امواج حرکت لیدال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .نایناب سازساعت نز،یداوک چاردیر -7
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 یدهییزا امواج حرکت یعنی است؛ استوار جاذبه مندضابطه قانون یمبنا بر هیپا از هیقض نیاپس . دهدمی
 .است گشته داریپد جاذبه قانون و نظام از بلکه نیست، تصادف

 در جایی ،دارند که یوزن اساس برهر یک  ؛ پسدارند قرار جاذبه قانون یطرهیس در زینها زهیرسنگ
به  و ستین یتصادف جاذبه قانون. شوندمی یبنددسته کینزد و دور صورت به ساحل در و افتندمی

 انفجار یتئور به پرداختن هنگام به را قانون نیا خدا خواست به. پدید نیامده است زین یتصادفصورت 
 ذرات نه و ،آمده دیپد مطلق عدم ای تصادف از دارد انحنا که ییفضا نه .کرد میخواه یبررس بزرگ

 !است گرفته سرچشمه مطلق عدم از تونویراگ
 فقط نیا ؛ چونگشته داریپد یگهضابطیب از یمندضابطه کی دیبگو ندارد حق نزیداوکدکتر  بنابراین

 برها زهیرسنگ دنیچ از ،یرتصادفیغ یجاذبه قانون: دپرسب نزیداوک است ممکن. است سفسطه کی
مهم این . باشد داشتهمشخصی  هدف ندارد یضرورت: است ساده اریبس آن پاسخ ؟دارد یهدف چه ساحل

 یهدف قطعاً پس ؛نشده یناش مطلق عدم از و است یرتصادفیغ و افتهیسازمان مند،قاعده جاذبهاست که 
 و ستارگان آمدن وجود است که سبب به جاذبه قانون هدفاین : که کندمی تیکفا ما سخن نیا .دارد

 و قانونمندبنابراین  ؛ستشده ا ما خود وجود یحت به دنبال آن و یکهکشانهای خوشه وها کهکشان
 نیا از زیناچ یاذرهخودمان  کهتمام اهداف جاذبه را بدانیم، در حالی  ما ندارد یضرورت. است هدفدار
ی لیدل به و ی خاصزمان در ،مکانی خاص در ما اگرباشیم. می است آورده دیپد را جاذبه قانون کهی هست
مثل آنکه فرض کنیم هدف جاذبه  بودن جاذبه نیست؛ هدفیب ایمعنه ب م،یندان را جاذبه هدف ،خاص

 جاذبه میکرد ثابت کهکند کفایت می را ما نیهمکاری باشد که یک میلیون سال ادامه داشته باشد. 
 کهدارد  یگذارقانون و بوده هدفدار که جاذبه کندمی ثابت خود نیا و ضابطه؛یب نه و است قانونمند

 .ابدی دست یمقصود به آن با خواهدمی
 دکتر از تریمنطق ،اشباح هولناک یماجرا صاحب یودَبَ یلهیقب که شد مشخص اکنون من نظر به
 یقاعدگیب از ،یمندضابطه و نظام که دانندمی را یهیبد موضوع نیا حداقل آنها رایز هستند؛ نزیداوک
 نظامیک  تواندمی کجا یضابطگیب «.باشد آن چیز یاعطاکننده تواندنمی یک چیز فاقد»، زیرا زدیخنمیبر
 !کند؟ دیتول

. است امواج وها زهیرسنگ انیجر از ترواضح هم شودمی غربال آن در که ییزهایچ و چاله یماجرا
 قانون . به عالوهمیاداده قرار جاذبه قانون معرض در را آن واقع در م،یبگذار چاله یباال را ییزهایچ اگر

 قانونییب کی نه ،میمواجه بیترت و ضابطه و قانون با هم نجایاکند؛ پس می ایاش سقوط حکم به جاذبه
 .است هدفدار؛ پس این غربال هم گشته داریپد یضابطگیب از که

 را آنها و بپردازم یشمس یمنظومه مثال مانند نزیداوک دکترهای مثال گرید به که نمیبنمی یضرورت
 مورد نیا در یکس و است جاذبه مندضابطه قانون به محکوم زین یشمس یمنظومه. کنم نقد لیتفص به

 . است جاذبه مندقاعده قانون همان ساخته داریپد را مندقاعده یِشمس یآنچه منظومه. ندارد شک
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 دکتر ،7تکامل در احتماالت بروز اشکال ای شبهه به پاسخ خصوص در ،پیشین مثال در نیهمچن
 احتماالت اشکال قیطر از و ندارد تکامل یهینظر به یربط که یامرحلهتک تکامل نیب تفاوت نزیداوک
 است آن به لئقا تکامل یهینظر و دهدمی رخ عتیطب در که ی راانباشت تکامل و ،است مردود گفته شیپ
 روشن یعموم طور به را تفاوت نیا هرچند فوق مثال. است کرده انیب ،کندنمی رد را آن مزبور اشکال و

ی؛ پس رتصادفیغ است رخدادی یکیژنت رییتغ ای جهش کهنموده  مسأله نیا گیردر را او یول ساخته
 را آن که هست یگذارقانون آنکه یعنی نیا و است هدفدار و قانونمند - مثال به توجه با - تکامل
 یپ در نزیداوک دکتر که است ییخدا وجود یکنندهاثبات نیا. ابدی دست یهدف به تااست  ساخته قانونمند

حتی اگر دکتر داوکینز بر این  .است نموده ثابت را آن خودش باال مثال در در حالی که باشد؛می آن ینف
کند، از آنجا که وی تکامل را هدفمند باور نباشد که مثال وی آنچه را که در طبیعت است بیان می

گذرد بسیار نزدیک است و به همین دلیل این مثال به خوبی نچه در طبیعت میداند، مثال وی به آمی
 کند.دهد که تکامل چگونه پیوسته هدف خود را دنبال مینشان می
 تکامل یصد در صد بودن هدفدار چگونه کرده، انیب نزیداوک دکتر که ریشکسپ و مونیم مثالاما در 

 نسل، هر در و بار هر در انهیرا زده، یانباشت تراکم از یو که یمثال در است؟ نموده ثابت را یانباشت
به طور خالصه  نیا و کند،می مرور و یبررس ،برسد نه آب شیهاتالش قیطر از خواهدمی که را یعبارت
 را جمالتش که است یعبارت همان که برسد؛ آن به خواهدمی که دارد یهدف انهیرا که ستا معناه این ب
 .برسد نظرش مورد یجمله به تینها در تا ندیگزمیبر را ترکینزد جمالت و دهدمی قیتطب آن با بار هر

 آن و کندمی یبررس ،ندهست یاصل یجمله فرزند که را افتهیجهش یمعنیبهای جمله انهیرا
 3.ندیگزمیبر ،دارد نظر مورد یجمله به یشتریب شباهت که را

 از بلکه ؛میمستق طور به نه یول کند،می اجرا را آن که دارد یانقشه انه،یرا: آنکه کالم یصهخال
 نکهیا یعنی ؛میبرس نه آب میخواهمی که است یزیچ همان قاًیدق نیا و ،یانباشت تکامل وها آزمون قیطر

 است قانونمندو  یرتصادفیموارد غ یبرخ در حداقل یکیژنت ینقشه رییتغ ای جهش و است قانونمند تکامل
  هدف به تا ساخته قانونمند را او که سته یکس آن بنابراین در پس. کنددنبال می را یمشخص هدف و
 رسیدن یالزمه کهرا  یقانون یاجرا وا و برسد؛ - داشته نظر در گذارقانون که یهدف گفت توانمی ای -
 .دینمامی یاتیعمل ،است تیغا آن به

 است تعقل نوعی از یدارا دهد،می انجام را اشگذاشته شدهکار بر عهده  که یاانهیرا ن،یا بر عالوه
 نیا به لین یبرا موارد نیبهتر تا کندمقایسه  یاصل هدف با را آن و بخواند را جینتاتواند با آن که می
 .ندیبرگز را هدف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .دیکن مراجعه «تکامل یهینظر بر احتماالت اشکال» به -7

 ساز نابینا.ریچاد داوکینز، ساعت -3
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 آن و کندمی یبررس ،ندهست یاصل یجمله فرزند که را افتهیجهش یمعنیبهای جمله انهیرا
 7.ندیگزیمبر ،دارد نظر مورد یجمله به یشتریب شباهت که را

 است، نادرست خواندمی نایناب را آن نزیداوک دکتر که یعتیطب بر دادن قیتطب یبرا مثال نیا در نتیجه
 در و اندک مقدار به هرچند ببخشد، سو و سمت خارج از را تکامل فرآیند دانا و آگاه یقدرت نکهیا مگر
 را ما منظور همان نیا و کند؛می دخالت کار در ضرورت هنگام به که دانا یقدرت ای خاص؛ طیشرا یبرخ
 . کندمی ثابت نزیداوک دکتر یگفتهشیپ مثال از

 م؟یکن ثابت دارد، طرهیس یعیطب انتخاب فرآیند بر که را دانا آگاهِ قدرت نیا میتوانمی چگونه ما یول
 که است ذرات کوانتومی نیقوان رویپ دارد، که یعناصر و اجزا تمام با زنده موجود طیمح ای عتیطب

 چهار از یکی به خود، ینوبه به زین ذرات کوانتومی نیاوجود  و ردیگمی شکل آن از اجسام یهمه عناصر
 خواهم حیتوض یبعدهای بخش در را مطلب نیا) گرددمیباز ،است جاذبه یروین همان که یاصل یروین
 درنیز  را مطلب نیا) بازگردد است، گرانید از ازینیب که یازل لیاص وجود کی به دیبا الزاماً  روین نیا .(ددا

 به فقط مطلق،نیاز بی نیا انیجر که شودمی ثابت بیترت نیا به. (داد خواهم حیتوض یبعدهای بخش
 موجود جسم از جزء هر در او بلکه شود،نمی محدود زندمی انتخاب به دست که موجود رامونیپ عتیطب

 ؛است داده لیتشک ی اصل ماده راکوانتوم ذراتآن  چون ،هستند او به قائم اجسام نیا .داردجریان 
 که وجود نیروی الکتریکی قائم به آن است. روگاهین در ژنراتور برق دوران مانند درست
 :دیگومی مثالش مورد در و دارد عقب به یبازگشتهمچنین  نزیداوک

 دیمف یانباشت و یامرحلهتک انتخاب تفاوت حیتوض یبرا ما رِیشکسپ مونیم ینمونه گرچها
 فرزندان نسل، هر در که است نیا اشکاالت نیا از یکی. دارد یاساس اشکال چند یول ،است
 همان یعنی یآرمان یجمله کی با افتهی جهشهای جمله یعنی دهیبرگز

ME THINKS IT IS LIKE A WEASEL 
 یبرنامه یعیطب تکامل. ستین نیچن یواقع یزندگ در که یحال در ،شوندمی دهیسنج
 غرور اما. باشدنمی یخاص کمال انتخاب، اریمع و ستین یخبر یآرمان هدف از ندارد، یدرازمدت
 در. است خلقت یینها هدف خودش نوع که کند تیتقو را اساسیب تصور نیا دارد لیتما انسان
 تیموفق یکل طور به ای ماندنزنده شامل و بوده مدتکوتاه انتخاب اریمع شهیهم ،یواقع یزندگ
 کمال راه در زدن گام آنچه ظاهراً  به ا،یدن عمر سال همه نیا از پس اگر. است مثل دیتول در

 یط مدتکوتاه و کوچکهای انتخاب جمع حاصل آمده دست به که یزیچ م،یکن توجه است
 است کور ندهیآ دنید برای ،عتیطب یانباشت انتخاب یعنی سازساعت. است بوده یمتوالهای نسل
 3.کندنمی دنبال را یدرازمدت هدف چیه و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ساز نابینا.ریچاد داوکینز، ساعت -7

 .83 ص نا،یناب سازساعت نز،یداوک چاردیر -3
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 او یول د،ینما یرتصادفیغ را آن تا دارد یهدف تکامل کند اعتراف نکهیا جز نداشته یاچاره نزیداوک
 :درازمدت نه ،است مدت کوتاه هدف نیا دیگومی

 یکل طور به ای ماندن زنده شامل و مدت کوتاه انتخاب، اریمع شهیهم ،یواقع یزندگ در
 .است مثل دیتول در تیموفق

 مثل دیتول در تیموفق باعث و بوده مدتکوتاه مزبور هدف نکهیا یول ،دارد وجود یهدف خرهألاب یعنی
 گذارقانون: ترقیدق عبارت به. داشت نخواهد است هدفمند تکامل نکهیا و هدف حال به یضرر است،
 است ممکن ،یآر. باشدمی مدتکوتاه اهداف انباشت یحتم یجهینت ،یینها هدف و است هدفدار ،تکامل

 پاسخ یول ،است تمرکزم هدفیب یتصادف جهش بر که است یرتصادفیغ انباشت هدف، نیا دیبگو یو
 است، یکیژنت جهش و یعیطب انتخاب امدیپ که یانباشت نکهیا بر یمبنکه آوردم،  ی استمطالب همانوی 
 که دهدمی سوق یاگانهی قانون ای هینظر به را ما ،نیقوان نیا در نهایت و باشدمی یکیزیف نیقوان رویپ
. رساندمی ستآن ا در که چه هر و عتیطب یا ماده لیاص و یازل سبب به را ما خود، ینوبه به زین نیا
ی وسیله، سیطره دارد و به به وسیله او برپا شدهکه  یعیطب انتخاب بر( خداوند) لیاص سبب نیانتیجه  در

 باشد.گذار آن مید. بنابراین او قانونجریان ذرات کوانتومی که آن را تشکیل داده است، در آن جریان دار
 هدف اساس بر که میریگمی نظر در را تکامل از ینوع ما: زنممی یمثال موضوع شدنروشن جهت

 نیا که میکنمی تصور. میآورمی شمار به تکامل تیموفق را آن به یابیدست و شودمی حادث یمدتکوتاه
های پرچم نیا - تکامل همان ای - نزیداوک ینایناب سازساعت. رنگ سرخ پرچم کی از است عبارت هدف
 را مدتکوتاه هدف یول ،ندیبنمی را یینها هدف چه اگر یو. کندمی دنبال یگرید از پس یکی را سرخ
 و سمت آن به که طیمح قانون اساس بر و شده نهاده عهیود به آن در که یقانون طبق و ندیبمی دقت با
 خودش نکهیا بدون را یو مدت، کوتاه اهداف کردن دنبالنتیجه  در .کندمی دنبال دقت با بخشدمی سو
 تکامل یبرا که یکس قطعاً  که است ای آنمعن هب نیا. رساندمی یینها هدف به باشد، داشته خبر ماجرا از

 که ینیقوان نیهم واقع در رایز ،است داشته نظر در یدرازمدت اهداف و بوده هدفدار کرده، وضع قانون
 لیدل داشتن دست در بدون مابنابراین . دنرسانمی خود تیغا به را تکامل داده، شکل را مدتکوتاه اهداف
 ؛است نداشته را هدف نیا به دنیرس یسودا هم، با و یجملگ نیقوان نیا که مییبگو میتواننمی یقطع
به  و اندشده وضع جهینت نیا به یابیدست یبرا و هدفدارند نیقوان نیا: مییبگو که است آن درست کهبل

 یستگیشا کامالً مزبور هدف نکهیا از تواننمی و بوده، یتیاهم حائز و گرانقدر هدف ،هدف نیا خصوص
 یحاک که - حلزون صدفهای حلقه مییبگو میتوانمی ایآ. دیورز غفلت باشد تکامل هدف که دارد را آن
 واقع درها حلقه نیا! ؟یقانومند و قانون از دور به و است ضابطهیب - است یاضیر قیدق معادالت از

 نیقوان رویپ جاندار یماده در وانتومیک یذره هر ای الکترون و کوارک. ندی هستاضیر نیقوان رویپ یهمگ
 صادر لیاص و یازل سبب یسو از که گانهی یقانون به تینها در م،دنبال کنی را موضوع نیا اگر و است
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 فرآیند به دنبال آن، قوانین و عتیطب در یجار نیقوان تمام که است یکس همان او و م؛یرسمی است شده
 .است نموده نیتدو را یکیولوژیب تکامل
 جلو بهرو  یاقاعده و سنت اساس بر و است قانونمند تکامل و یزندگ که مینیبمی عتیطب در ما
 و دنکنمی یرویپ است، آورده دیپد را نهاآ که قیدق یقانون از ،یزندگ و وسازسوخت. کندمی حرکت
. روندپیش می بهی افتگیسازمان و دقت ،یدگیچیپ از است ینشان خود که یکیژنت ینقشه آن براساس

 کی یسو به را یکیژنت ینقشه نیا حرکت یسو و سمت رونیب از که دارد ینیقوان زین عتیطب ای طیمح
 اهداف نیا که میابیدر ما اگر. کندمی نییتع مدتکوتاه هدف سمت به گرید عبارت به ای خاص ینقطه
 نیچن قاطعانه عدم، ای هیچ چیز به ، نهدنرسانمی یهدف به را ما شوند،می انباشته که یهنگام مدتکوتاه
 ؛است هدفدار نیقوان نیا یکنندهوضع تر،قیدق عبارت به ای ندهست هدفدار نیقوان نیا که میکنمی حکم
 ابزار همان که هیماگران و بزرگ یهدف به مزبور نیقوان نها،یا بر عالوه نکهیا به برسد چه حال

شایسته  ایآ. برسد ،کرده دیتجد نیزم نیا بر را زیچ همه که یانسانهمان  ای است انسان یهوشمند
 تکامل که یکس ای تکامل، گذارِ قانون که است یکاف مطلب نیا اثبات یبرا ،موضوع نهمی مییبگو نیست

 به ابتدا همان از و بوده هدفدار کرده، وضع را اتیح به منجر یکیژنت ینقشه که یکس ای نهاده، انیبن را
 و ماده شیدایپ یاصل علت او که شد ثابت ما بر آنکه از پس ژهیو به است؛ داشته یآگاه شیخو کار

 (شد خواهد پرداخته مطلب نیا به یبعدهای بخش در) ؟است آن استمرار
 یجا حال. اوردین شمار به بزرگ یهدف را انسان که شودنمی افتی یعاقل چیه که است آن تیواقع
! کندمی یتلق اساسیب یتصور راانسان به عنوان هدف  بودن بهاگران ،نزیداوک چگونه که است یشگفت
 هم باز ،یینهاهدف  نه و است مدتانیم یهدف ،یو یهوشمند ابزار ای انسان که میکن فرض اگر یحت
 یرو از نزیداوک دکتر که است آورشگفت واقعاً. دیآنمیبر عاقل فرد از آن انکار که بود خواهد بزرگ یهدف

 : دیگومی خود دیشد تعصب
 یینها هدف خودش نوع که کند تیتقو را اساسیب تصور نیا دارد لیتما انسان غرور اما
 .است خلقت

 گذارقانون نکهیا اثبات یبرا نیهم است؛ مدتانیم هدف بلکه نبوده، یینها هدف یو مفرض کنی
 میخواه ثابت زین بعداً و میکرد ثابت ما که است یحال در نیا. کندمی تیکفا است هدفدار تکامل و اتیح

. میرینگ نظر در فرآیند نیا هدف و جهینت عنوان به را انسان ما اگر یحت ؛است هدفمند تکامل که کرد
 است قانونمند یادوره یابیارز فرآیندیک  یجهینت دهد،می رخ نسل هر یبرا که یعیطب انتخاب فرآیند
 بشمارد روا ،دارد یهمخوان تکامل خاصّ قانون نیا با آنچه را تا است، شده لیتحم 3خارج و 7داخل از که
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 وراثت و یژن زیتما -7

 شرایط محیطی و طبیعت -3
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 به این معنا است که آشکاراموضوع  نیا. ردیبگ ،دارد یناسازگار سر قانون نیا باکه  آنچه را یجلو و
 و نزیداوک دکتر از یشگفت. برساند مشخص یهدف ای جهینت به را اتیح تا است یراهکار تکامل قانون
 عده نیا. ندارد یانیپا زنند،می دم گذارقانون نبود از باز و نندیبمی راها قاعده نیا یهمه که یملحدان
 که یحال در ؛شوندمی منکر را درازمدت هدف یول ،کنندمی اذعان آن به و نندیبمی را مدتکوتاه اهداف

 . است مدتکوتاه اهداف همان یحتم انباشتمحصول  هدف نیا
 :است ساده موضوع
 . ابدیمی امتداد Z ینقطه تا A ینقطه از که میدار یریمس ما میکن فرض

  کند.آغاز می Bی به نقطه Aی سفرش را از نقطه Bی شخص با هدف رسیدن به نقطه
 C ینقطه به B ینقطه از ،C ینقطه به دنیرس هدف با را سفر نیا از یگرید بخش سپس یو
 . دیمایپمی

 .دهدمی ادامه D ینقطه به C ینقطه از را شییمایرپیمس ،D ینقطه به دنیرس هدف با ادامه، در
 .رسدمی Z ینقطه به انیپا در تا رودمی شیپ طور نیهم و

 هر در فرد هدف که یقانون طبق یول ،نبوده Z ینقطه به دنیرس دنبال به ابتدا در شخص نیاقطعاً 
 ترکینزد و کینزد Z ینقطه سمت به گام به گام یو ،است داده قرار ینیمع ینقطه به دنیرس را مرحله
 اهداف مجموع. باشدمی Z ینقطه به دنیرس ش،ایانباشت یاجرا که است همان قانون نیا ناًیقی. شودمی
 به را ما تینها درمرحله،  هر در قانون نیا یاجرا یعنی ؛استرسیده  بلندمدت یهدف به مدتکوتاه
 میکن تصور حال. برسد Z ینقطه به دیبا ناچار به یعموم تکامل ریمس نکهیا به علم با رساند؛ Z ینقطه
 دو هر یبرا. باشد( چشم مثالً) نور ادراک ابزار ای( مغز مثالً) یهوشمند ابزار همان یینها ینقطه نیا که
 تیتثب و تأیید را شرفتیپ و راتییتغ نیا طبیعی، انتخاب دیبا و دهد رخها ژن بهبود و یکیژنت جهش دیبا
 .به سرانجام رسید دفمندبه این ترتیب این مسأله به سود تکامل ه. دینما

 فاقد موجودات ای نایناب موجودات شیدایپ را تکامل جینتا از یکی میتوانمی ما که است ذکر به الزم
 تدارک را یینایب ای یهوشمند ابزار تکامل، که میکن تصور میتواننمی یول ،میریبگ نظر در یهوشمند ابزار

 فراهم - خاصی یک گونه افراد در نه و - عام طور به یزندگ در و یعموم ریمس در سپس و ننموده،
 .است اوردهین

 یاجرا با که وضع نموده هدفدارگذاری قانون را قانون نیا و است قانونمند و هدفدار تکامل بنابراین
 .استرا در نظر داشته  یهدف به دنیرس قانون، نیا

 یکسان یجهنتی به مستقل یِ تکامل یرهایمس دنیرس
حیواناتی جدا  کهوجود دارند  سونار ای چشم مثل یادهیچیپ و مرکبهای دستگاه و یعالهای یورآفن

 ،گرفته صورت مستقل کامالً یتکامل یرهایمس با و مستقل نقاط از آنها تکاملِاند و از هم به آنها رسیده
 و همچنین خفاش در پژواک قیطر از تیموقع نییتع یورآفن. اندیکسان رسیده ایجهینت به یجملگ یول
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 آب در که ییهانیدلف و هانهنگ در و کندمی یسازالنه کیتارمهین یغارها در که آشام خون مرغ در
 یزندگ محل و دارند تفاوت کامالً  گریکدی با واناتیح نیا هرچند. باشدمی جمله آن از ،کنندمی یزندگ
 مانند، )باشد هوا امواج، انتقالمحیط  چه اند؛دهیرسیکسانی  یجهینت به یول کند،می فرق هم با زین آنها

 قابل یصوت امواج چه و (خفاش مانند) باشد فراصوت امواج، نیا چهو  (نهنگ مانند، )باشد آب ای (خفاش
 است عبارت آن و است یکی ،انددهیرس آن به یهمگ که یاجهینت (،آشام خون مرغ مانند) ما یبرا دنیشن
 .تیموقع ییشناسا یبرا امواج از استفاده ییتوانا از

. است متفاوت اریبسبا آن  یآناتوم لحاظ از یول ،دارد شباهت ما چشم به ظاهر در زین اختاپوس چشم
 کندمی حرکت هیشبک سطح یباال از سازدمی مرتبط مغز به را ینورهای سلول که ییهاعصب ما در رایز
 که یحال در ؛شود لیتشک اندازد دام به را ینور نوع هر تواندمی کهها عصب از یاشبکه بیترت نیا به تا
 جلو طرف به نور افتیدر یبرا شود،می خارج ینورهای سلول از که ییهاعصب اختاپوس چشم در
 ما چشم تکامل نیآغاز ینقطه با ،اختاپوس چشم تکامل شروع ینقطه قطعاً  یعنی نیا و است امدهین

 که دهیرس آورددست کی بهتکامل  ما در هم و اختاپوس در هم حال نیا با. بوده است متفاوت کامالً
 دن،ید که ستا معنا نه آب نیا. شبیه یکدیگر هستند باً یتقراین دو  که ،است دنید یبرا چشم همان
 فرق کامالً  گریکدی با تکامل مختلف یرهایمس ، زیرابرسد آن به خواهدمی تکامل که است یجزئ یهدف
 انددهیرس یاجهینت همان به یهمگ تکامل انِیپا در یول ،است هم از مستقل کامالً زین آنها شروع و دارند،
 از است غافل یول ،گذاردمی هصحّ مطلب نیا بر هم نزیداوک دکتر یحت. میشناسمی حاضر حال در ما که
 :است نموده ثابت را تکامل یهدفمند واقع در کندمی اثبات را یزیچ نیچن او یوقت نکهیا

 به و است کم تینهایب ،شود مودهیپ بار دو یتکامل ریمس کی نکهیا احتمال اساس نیا بر
 به تکامل مختلف ریمس دو یط با و متفاوت شروع ینقطه دو از نکهیا احتمال ل،یدل نیهم

 یعیطب انتخاب قدرت از یآورتررتیح اریبس گواه اما. ندارد وجود باًیتقر میبرسیکسانی  هدف
 با تکامل، متفاوت یرهایمس آن در که شوندمی افتی یمتعدد موارد عتیطب در که است نیا

. انددهیرس یهمانند انیپا ینقطه به باًیتقر و شده کینزد هم به متفاوت، اریبس شروعهای نقطه
 متوجه -میخورمیبر اشکال به صورت نیا ریغ در که- میباش داشته یقیدق نگاه اگر البته
 خود یجداگانه شروع نقاط از تکامل متفاوت یرهایمس. ستین یکل ییهمگرا نیا که میشومی
 اما ،دارد شباهت ما چشم به یلیخ پاهشت چشم مثالً. شوندمی دور هم از متفاوت هایجهت در
 چشم یطراح نظر، نیا از. است امدهین جلو نور طرف به ما چشم مانند آن ینور سلولهای میس

 یمشابه کامالً انیپا به متفاوت، اریبس شروع نقاط ازها چشم نیا .دینمامی معنادارتر اختاپوس
 7.تابندنمیبر را یکل اصل آن که اتندیجزئ از یموارد نهایا. انددهیرس
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 .791 ص نا،یناب سازساعت نز،یداوک چاردیر -7
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 ریمس و کار شروع هرچند ده،یرسیکسانی  هدف و جهینت به چشم مانند یاندام در تکامل بنابراین
 ر،یمس و آغاز تفاوت با وجود کسانی یجهینت نیا از را خود یشگفت نزیداوک. است بوده متفاوت آن یتکامل
 :است داشته ابراز

 که .... استاین  یعیطب انتخاب قدرت از یآورتررتیح اریبس گواهاما 

 آمده دست به یکسانی یجهینت متفاوت، ریمس ومتفاوت  آغاز وجود با رایز ،است آور رتیح ،یآر
 همان مختلف، یرهایمس یبرا کسانی یجهینت نیا که موضوع نیا فتنریپذ از یو حال نیا با. است
 وجود به اعترافش یعنی یهدفمند و هدف به یو اعتراف رایز زند؛می باز سر ،است تکامل روشن هدف
 .باشدمی واضح کامالً هیقض هرچند ؛برسد جهینت نیا به خواهدنمی او و وندخدا

 احتماالً و داردندانهای وال ها،پرنده از گروه دو ها،خفاش از گروه دو حداقل بیترت نیا به
 سال ونیلیم صدکی یزمان یمحدوده در مستقل طور به کدام هر پستانداران از یمعدود انواع

 منقرض تا کنون که یواناتیح ایآ میداننمی ما. اندکردهمی استفاده سونار یورآفن از گذشته
 7؟ریخ ای نداهجستمی بهره فنآوری نیا از هم - هاداکتیلپترو دیشا - اندشده

 حاال اما دانستند،می ییکایآمر خارپشت با کینزد نسبت در را ییقایآفر خارپشتها مدت
 نیا دیشا. اندکرده دایپ را خاردار پوشش نیا گریکدی از مستقل کامالً گروه دو نیا ندیگومی

 ادعا تواندمی یکس چه. داشتند یکسانی آییکار هم، از جدا یقاره دو نیا در دو، هر در خارها
 طور نیا همگرا تکامل اگر باشند؟ نداشته نیا از ریغ ینظر باز شناسانرده یندهیآ نسل که کند
 3داشت؟ها یبند رده به توانمی ینانیاطم چه سازد،می بندهیفرهای شباهت یرکیز با

 را آن تریقو داللت سفانهأمت یول ،داندمی یعیطب انتخاب قدرت بر یلیدل را قیحقا نیا نزیداوک دکتر
 همان که دهیرس( هدف) جهینت کی به - آن طیمح و شروع ینقطه تفاوت با وجود -ی عیطب انتخاب که

 !ندیبنمی است، تکامل بودن هدفمند
 و اطالعاتی در مورد حرکت خویش داشته باشند که ندیبب را ییزهایچ عاقل فرد کی است ممکن ایآ
 هم گرد آنجا در زهایچ نیا که رساندمییکسانی  ینقطه به را آنها یهمگ که دنکن حرکت ییرهایمس در
 آنها حرکت یدهجهت به اقدام که یحرکت معلومات: دیبگو و هدفندیب زهایچ نیا: دیبگو سپس ند؛یآمی
 !کند؟می رییتغ هدف بدون و قاعدهیب ،یتصادف طور به ،است کرده
 هدفیب و ضابطهیب ،یتصادف کامالً ها ژن رییتغ و جهش حرکت اگر: میبپرس خود از میتوانمی ایآ
 نیا یجهینت در چگونه پس ندارد،را در سر  درازمدت در یمشخص هدف چیه به دنیرس ،انتخاب و است

 ؟اندیدهرس نقطه کی به یهمگ ،یتکامل ریمس انیپا در ،معلومات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .731 ص نا،یناب سازساعت نز،یداوک چاردیر -7

 .928 ص نا،یناب سازساعت نز،یداوک چاردیر -3
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 دهد.پا را نشان می: این تصویر تفاوت بین چشم انسان و هشت۱۲شکل 

 و هدف تکامل خاصهای یریگ جهت
 از تیحکا یخوب به زمان، طول در آن حجم شیافزا و یدگیچیپ شدن شتریب و مغز مثال، عنوان به
 از است عبارت هدف ای جهینت نیا و است، مشخص یاجهینت به دنیرس یپ در تکامل که دارد آن
 .مغز یاندازه شیافزا

 مورد در را «سونیجر»های گمان اعتبار ،یامروز واناتیحهای جمجمه با مقابله نیا
 گذشت با اوالً که دیرس جهینت نیا به او. کندمی شتریب اندرفته نیب از شیپها مدت که ییمغزها

 کوچکتر یمغز خاص یدوره هر در خواراناهیگ. شودمی تربزرگ جیتدر به مغز سال،ها ونیلیم
 مغزشان دتریجد خواراناهیگ اما ،دارند کنندمی شکار را آنها که خود یدورههم خوارانگوشت از
 از تربزرگ یمغز زین دتریجد خوارانگوشت نیهمچن. است تربزرگ یمیقد خواراناهیگ از

 7.دارند تریمیقد خوارانگوشت

 تیاهم به علم با و زمان، طول در مغز یاندازه شیافزا یبرا تکامل قیدق یریگجهت نیا یهیسا در
 یطیشرا واجد و بزرگ مغز به دنیرس دنبال به تکامل که مینیبمی وضوح به مغز، یاندازه ادیز اریبس

 ییکارها چه بزرگ مغز که میدانمی و مینیبمی ما امروزه. دهد انجام یخوب به را اشفهیوظ بتواند که است
ی اریبس تیاهم واناتیح گرید از انسان زیتما در انسان، مغز نوع و اندازه که ندارد شک یکس. است کرده
 . دارد

 شده، حادث وستهیپ طور به و شگرف صورت به که ریاخ یدوره در ژهیو به مغز، یکمّ و یفیک تکامل
 آن ما که تکامل آوردتدس نیترمهم مییبگو میتوانمی ای تکامل هدف که دارد داللت یقطع تیغا نیا بر
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 از است عبارت ،میفهممی را تکامل یآوردهادست گرید بر شیبرتر و تیاهم و میکنمی درک را
 ای اتیح شیدایپ یحتم یجهینت یهوشمندبنابراین  .باشدمی مغز دیتول یمعنا به خود نیا که ؛یهوشمند
 محسوب ،میشناسمی نیزم نیا بر ما که یارچوبهچ در یزندگ شیدایپ ریناپذاجتناب یجهینت حداقل
 غربال را آن که یانتخاب و یکیژنت ینقشه از است عبارت میشناسمی ما که یاتیح که آنجا از. شودمی
 ای یهوشمند زین او هدف و بوده هدفدار تکامل، گرید عبارت به ای انتخاب و یکیژنت ینقشه کند،می
 ،هدف نیا تبلور م،یدار یهوشمند مرز و حد از ما که یشناخت به توجه با و است؛ هوشمندانه یزندگ دیتول

 .باشدمی دهیچیپ و بزرگ مغز آمدنبه وجود 
 دارد یبستگ یمختلف عوامل به ،راه شیری کهکشان در موجود یشرفتهیپهای تمدن تعداد

 به یول .است جمله آن از آن، بر اتیح شیدایپ احتمال و ستاره هر رامونیپ اراتیس تعداد که
 طبق سال، اردهایلیم یط آن به بقا فرصت یارائه و مناسب یطیمح در یزندگ شیدایپ محض
 مسیر آن البته. ابدیمی توسعه هوشمند مخلوقات شیدایپ سمت به یزندگ ما، از یاریبس انتظار
 از - افتاده اتفاق ما برای که ییدادهایرو یتوال رایز ،باشد متفاوت ما مسیر باتواند می تکامل
ممکن  - داده رخ 7ستوسنیپل و وسنیپلهای جنگل دوران آنچه در و ناسورهایدا انقراض جمله

مسیرهای  یول در جهان رخ نداده باشد، یگرید یارهیس چیه دراست دقیقاً به همین صورت 
 است یعیطب ست؛ین نهفته یراز و رمز چیه هیقض نیا در. برسد مشابه جینتابه  تواندمختلف می

 داشته ترثمربخش و تریطوالن یعمر ،غیرهوشمند جانداران با اسیق در هوشمند، جانداران که
 3.باشند

 ی( ژنومقانون )نقشه و تکامل سرعت نبودن ثابت
 را آن ناًیقی هم نیدارو .کنندمی رد رابودن سرعت  ثابتدیدگاه  انیگراتکامل یهمهتقریباً 

 ریمتغ سرعت» باشد، نداشته قبول را تکامل سرعتثابت بودن  که کس هر. نداشت قبول
 باور نوع دو به است ممکن رندیپذمی را سرعت بودنریمتغ که آنها انیم در. دارد قبول را «تکامل
 طرفدار کی. «وستهیپ ریمتغ سرعت» و «گسسته ریمتغ سرعت»های برچسب با ،مد کنیبرخور
 است معتقد بلکه ،دارد قبول را تکامل سرعت بودن ریمتغ تنها نه یافراط یتهسگس ریمتغ سرعت
 مثالً . خودرو یدنده یجعبه مثل پرد،می یگرید سطح به مشخص حد کی از تکامل سرعت
 و ادیز اریبس سرعت: باشد داشته وجود تکامل در سرعت نوع دو فقط او باور در است ممکن
های یژگیو از را آن باوراننقطه که است یسکون یدوره همان ،تکامل توقف. توقف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Pliocene and Pleistocene 

 .796ساگان، نکاتی در مورد تکامل هوش انسان، ص  -3
 سـپس و هاروارد دانشگاه استاد یو. بود معروف یاخترشناس (7336تا  7393) (Dr. Carl Sagan) ناگاس ادوارد کارل دکتر
 .است شده ترجمه یعرب جمله از مختلف یهازبان به او یهاکتاب از یاریبس. شد کرنل دانشگاه استاد
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 در ،ییزاگونه ضمن که است یتکامل اد،یز اریبس سرعت با تکامل. دانندمی بزرگهای تیجمع
 در یتکامل نظر از که یبزرگهای تیجمع یهیحاش در که یاافتاده اجد                هایتیجمع
 دو نیا از یکی در شهیهم تکامل نیماش دگاه،ید نیا اساس بر. ردیگمی صورت هستند رکود
 شیگرا تکامل گسسته رییتغ نوع نیا به گولد و الدرج. باشدنمی دو نیا نیب هرگز و است سرعت
 گسسته ریمتغ سرعت که ندارد وجود یخاص لیدل یول باشند،می تندرو واقعاً  نظر نیا از و دارند
 چه گر. باشد داشته تأکید دیجد یگونه یریگشکل با تکامل یباال سرعت یهمزمان یرو لزوماً 
 . کنندمی فکر طور نیا اکثراً عمل در

 سرعت که باورند نیا بر رند،یپذمی را وستهیپ ریمتغ سرعتدیدگاه  که آنها گر،ید یسو از
 مراحل یهمه و شودمی نییپا و باال وستهیپ طور بهو تا حد سکون  کم یلیخ تا ادیز نیب تکامل

های اندازه به نسبت نیمع سرعت کی یرو تأکید یبرا یخاص لیدل آنها. ردیپذمی را یانیم
 کند العادهفوق تکامل از یافراط یمورد فقط آنها یبرا سکون حالت ژهیو به .ندارند سرعت گرید

 حالت این شخص یبرا. دارد یخاص اریبس تیوضع ،سکون یدوره ،باورنقطه کی نظر از. است
 خاطر به یتکامل رییتغ عدم ای صفر حدود یسرعت زانیم با کند اریبس یدوره کی فقط سکون
 مقابل در یمثبت مقاومت یدهندهنشان سکون یدوره بلکه ،ستین رییتغ جهت در ییروین نبودن
 رغمیعل شده،حسابی یهاگام باها گونه که رسدمی نظر به طور نیا باًیتقر. است یتکامل راتییتغ
 اکثر. نداشته باشند یرییتغ کنندمی یسع راند،می تکامل جهت در را آنها که ییروین
 یلیدال از جدا ؛دارند نظر اتفاق است یواقع یدهیپد کی ،سکون یدوره نکهیا در شناسانستیز
 7.رندیگمی نظر در دهیپد آن یبرا که

 درها گونه حرکت یوهیش و تکامل یسازوکارها در آنها دگاهید تفاوت ای انیگراتکامل یباورها
 باً یتقر که یعلم موضوع کی حیتشر یبرا را فوق جمالت من. ندارد یتیاهم ما یبرا تکامل

 ثابت تکامل سرعت نکهیا ؛کردم انیب دارند نظر اتفاق آن بر تکامللم ع در متخصص شناسانستیز
 اشکال بتوان دیشا ،تکامل سرعت رییتغ نیا با. باشدکُند می یمراحل در و عیسر مراحل، یبرخ در و ستین

 عیسر اریبس حرکت. نمود برطرف کنندمی مطرح انیگراتکامل که را یشناسزمین یپرونده بودنناقص
 کهرا  یانیمهای سنگواره نبود تواندمی خاص یزمانهای دوره در تکامل یارهایمع اساس بر تکامل

 حضور و یزندگ زمان مدت یکوتاه رایز ،دهد حیتوض ابندیب آنها از ینشان دارند انتظار پژوهشگران
 دشوار راها دوره نیا یانیمهای سنگواره افتنی ،ختیشنازمین یارهایمع اساس بر یانیمهای سنگواره

. گذاردمی ما اریاخت در را ژنوم یهنقش بودن قانونمند از روشن یلیدل خود، نکته نیا حال نیع در. سازدمی
 سرعت که ستا معنا به این و داده یرو یکیژنت جهش یادیز تعداد اساس بر ر،یمتغ سرعت نیا قطعاً
 مشاهده بعضاً. بوده است زدهشتاب و عیسر هادوره یبرخ در و ریمتغ تکامل ریمس طول در ناً یقی جهش
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 یبزرگ پرسش نیا واست  داشته وجود گذارهای دوره ،ییزاگونههای دوره ایها گونه خود نیب که میکنمی
 .ندارند آن یبرا یمنطق یجواب چیه تکامل، پژوهشگران که است
 جهش سرعت که هستند یقانون یطرهیس تحتها کروموزوم که است آن دهیپد نیا یمنطق لیدل
 خاص یزمانهای دوره در ژنوم ینقشه نیا. قانونمند ژنوم ینقشه همان یعنی ،سازدمی مشخص را آنها
 و آوردمی فشار تکامل برها جهش نیا. آوردمی دیپد یمتعددهای جهش مشخص،های جهت در و

 است ممکن که تکامل از یخاص یزمان یدوره دری خاص هدف به تا کندمی شتریب و شتریب را سرعتش
 و گرددمیباز کند اریبس ای صفر به جهش سرعت سپس. برسد باشد دیجدهای گونه ای گونه شیدایپ

 ،یکیژنت جهش بدون و است تکامل گذارهیپا جهش رایز ،کندمی لیم حدود نیهم به زین تکامل سرعت
  وجود نخواهد داشت. یتکامل

 ادیز صاخ ایمرحله در خاص، یاگونه تکامل سرعت که شودمی مشاهده اوقات یگاه ضمناً
 که ستا معنا نه آب نیا. است بهبود و شرفتیپ جهت در یریچشمگ طور به شیافزا نیا و شود،می

 یبرا فرآیند نیا. است افتهی شیافزا داًیشد بهبود سمت به آن شیگرا با مرحله آن در زین جهش سرعت
 عنوان به اگر. است یعیطب ،برتر شدن سمت به تکامل عیتسر یراستا در فراوانهای نهیگز یساز فراهم
 سمت به یعیسر اریبس تکامل مغز که میابیدرمی میبرو یامروز انسان مغز تکامل ریمس سراغ به مثال
 یبرا دیمف یتکامل تنها نه مغز، یاندازه شیافزا. است داشته ریاخ سال ونیلیمچند یط حجم شیافزا
 شیافزا یمنطق لیدل تنها. گرددمی محسوب تکامل بهبود آورددست نیترمهم یکل طور به بلکه ،بدن
 که است نیا ریاخ سال ونیلیمچند در انسان مغز شدن تربزرگ سمت به جهش سرعت دیشد اریبس

 نیهمچن باشد؛می ژنوم ینقشه یداخل قانون رویپ یتوجه قابل حد تا و است هدفدار و قانونمند ،جهش
 همانندسازیدر  اشتباه بروز لیقب از یتصادف صرفاً لیدال و اسباب به ای نبوده یتصادف کامالً جهش

 .باشدنمی یمتک یهانیکهای تابش و نتیکیژ
 یجمجمه یبرآمدگ رییتغ از است عبارت شده، شناخته یتکامل راتییتغ نیترعیسر از یکی
 تا داشت حجم مکعب متریسانت 211 حدود مغزشان که یکپیجنوب مانند یاجداد از انسان
 شیافزا نیا. باشدمی مکعب متریسانت 7311 مغزش حجم متوسط که یامروز هوشمند انسان
 یط ،باشدمی مغز حجم شدن برابر سه معادل باًیتقر و است مکعب متریسانت 311 حدود که
 ادیز رییتغ نیا سرعت تکامل، یارهایمع اساس بر. است داده رخ سال ونیلیم سه از شتریب یزمان
 یجمجمه ها،هیزاو یبعض از واقع در و است کرده باد بالن کی مانند مغز رسدمی نظر به. است
 شکل شتریب یکپیجنوب بداریش یشانیپ و ترتخت یجمجمه با سهیمقا در یامروز انسان
 7.دارد را بالن یکرو و مانندیگو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .331 ص نا،یناب سازساعت نز،یداوک چاردیر -7
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 جیتدر به پاها. میکن مشاهده یطوالن یزمان مدت در را راتییتغ از یارشته میتوانمی ما قطعاً
 یایبقا در اترییتغ روند اما نها،یا مانند و شوندمی ترحجیمها جمجمه شوند،می درازتر

 7.یجیتدر و میمال نه است یپرش اغلب ایسنگواره

 ،7313 سال در بار نیاول یوقت گولد، یج استفان و الدرج لزینا ،ییکایآمر شناساننیرید
 آنها نظر. دیرسمی نظر به یدیجد موضوع ظاهراً کردند، مطرح را خود یانقطه تعادل یهینظر
. نباشند ناقص میکنمی تصور ما که هم قدر آن دیشا ایسنگوارههای مجموعه که بود نیا

 آزاردهنده برداشت نیا نه دهند،می نشان دارد وجود عمالً که را یتیواقع هاخأل نیا دارد امکان
 در دیشا که داشتند اظهار آنها. باشندمی ناقص هاسنگواره یمجموعه که را ریناپذ اجتناب یول
 و رفتهمی شیپ تند و یفوران صورت به ییهابرهه در که بوده صورت نیا به تکامل روند قتیحق

 خاص دودمان کی در یرییتغ چیه آن یط و ماندهمی یباق سکون حال بهها سال سپس
 3.است گرفتهنمی صورت

 فراهم را تکامل یبرا الزم تیقابل که یکیژنت جهشفرض بگیریم  اگر که است ذکر به الزم نجایادر 
 یجهینت جهش یا گرفتمی صورت 9هاژن همانندسازی در تصادف و اشتباه یهیپا بر فقط ،آوردمی

 بود،می - دینام ضابطهیب و یتصادف را آنها توانمی که - موارد نیا امثال وها کروموزوم ییپرتو بمباران
 ای واناتیح از ییهاگونه تا د،وش متوقف کامل طور به یکیژنت جهش یتأثیرگذار که ستین معقول
. نباشد شاهد را یتکامل چیه سالها ونیلیم یط - ایمریالت خوار( یاخوار )تهیماهی لجن مانند - هایماه
 تحول و رییتغ حال دربه طور مرتب  واناتیح نیا رامونیپ طیمح مهستی مطمئن ما که است یحال در نیا

 سال ونیلیم 62 حدود که یرییتغ مانند است؛بوده  دیشد اریبسها یدگرگون نیا ها،برهه یبرخ در و است
 .شدند منقرض نیزم یرو بر موجودات شتریب و ناسورهایدا آن یط و داد رخپیش 

 یعنی ؛دارد وجود همواره که است یزیچ مزبور، تابش وقوع لیدل به جهش و همانندسازی در اشتباه
 موجودات مداوم طور به یهانیکهای تابش که تا زمانی و باشد، کار در همانندسازی و مثل دیتول که مادام
 !است؟ کرده متوقف ای داریپد موجودات نیا در را تکامل یزیچ چه پس کنند؛ بمباران را

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .333 ص نا،یناب سازساعت نز،یداوک چاردیر -7

 .333 ص نا،یناب سازساعت نز،یداوک چاردیر -3

 تـوانیمـ را رییـتغ نیـا. دارد همراه به یکیژنت رییتغ است، یگذارارث و مثل دیتول ازین که DNA همانندسازی دیتردیب -9
 و سـاخته مندنظام را هاژن جهش بعضاً و بوده قانونمند ژنوم ینقشهبه این معنی است که  صورت نیا در که خواند؛ هدفمند
ضـمن  در. دانسـت هـاژن یهمانندسـاز در خطا بروز یجهینت یعنی خواند؛ هدفیب را آن توانمی نیهمچن. ستین یتصادف
 مالحظـه کـه طـور همـان. هـدفیب گرید یقسمت و است هدفمند آن از یقسمت: است ریپذامکان زین گونه این آن فیتوص
 بـه کـه یجهش هر که راند حکم نیچن تیقاطع با توانینم یعلمنظر  ازبنابراین  .باشدمی متصور هیفرض سه ،نجایا شودمی

 .است آن مانند ای یهمانندساز در خطا بروز زین آن عامل و بوده یتصادف جهش کی ،افتداتفاق می یهمانندساز هنگام
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 یحت ای 3لوسینات ،7یاسبنعل خرچنگ ا،یمریالت یماه نهمچو یموجودات در آورشگفت یدهیپد نیا
 تکامل برابر در موجودات نیا مقاومت به را آن لیدل باوراننقطه و شودمی دهید 9یتمساح پشتالک
 یهمدست یجهینت دهیپد نیا دیگومی ندارد، قبول را یانقطه یدهیا بسا چه که نزیداوک .دهندمی نسبت
 ستا معنا نه ایب هیقض صورت دو هر در. است فعال یژن گروه در دیجدهای ژن ورود رفتنینپذ وها ژن
 یافراط صورت ما. داردمی نگاه سکون یمرحله در را تکامل که است نهفته یکیژنت ینقشه در یزیچ که
 نام یکیژنت ینقشه یداخل قانون را آن میتوانمی که موضوع نیا. میشاهد ایمریالت یماه در را دهیپد نیا
 سمت نیا بهرا ها ژن حرکت ریمس که استقانون  نیهم و دارد؛ نظارت و تسلط ژنوم ینقشه بر ،مینه
 اریبسهای مدت راها ژن حرکت مواقع یبرخ که استقانون  نیهم و د؛ینمامی مشخص سمت آن یا

 3.سازدمی متوقف ،ندارد یهمخوان تکامل کند اریبس یارهایمع با یحت که تام سکون در یدراز
 بر که ینیقوان وجود و اندشده نگاشتهها کروموزوم در خاص یزبان به که یاطالعاتاند از عبارتها ژن
 نیا که دارد آن از تیحکا است، گرفته فرض نزیداوک پروفسور که یقانون مانند کندمی ییرواحکم آنها

ی سمت به نیقوان نیا اگر. ردیپذمی صورت ی کردهگذارهیپا ،گذارقانون کی که ینیقوان توسط عملکرد
 باشد، لیمادیگری  سمت به فرضاً اگر و گردد متوقف خاص یانقطه در است ممکن کند، حرکت معین
چشم . کنیمه میشاهدم 2لوسینات در وضوح به را هیقض نیا ما. داشت نخواهد یتوقف مزبور ینقطه در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Horseshoe Crabs 

3- Nautilus 
9- Alligator Snapping Turtle 

سرعت مالیم تکامل تبدیل شدن حیوانی به کوچکی موش به حیوانی به بزرگی فیل به زمانی بـیش از شصـت  با وجود -3
هامیلیون سال زمان برده است. این به آن معنا است که تکامـل یـا بـا سـرعت هزار سال نیاز ندارد؛ اما در عمل، این روند ده

لف تکامل مراحل سکون طوالنی وجود دارد. بـر همـین اسـاس ثابت و بسیار کند در حال حرکت است، و یا بین مراحل مخت
نظریات مختلفی برای تبیین این کندی تکامل وضع شدند، چه بر اساس سرعت یکنواخت خیلی کم و چه بر اساس سـکون 

 گوید: های متوالی در تکامل. داوکینز میو حرکت
 متوسط وزن تا بگذرد جانور نآ از نسل 12,000 دیبا کرده، فرض که یکم سرعت نآ با که رسدیم جهینت نیا به نزویتاس»
 م،یریبگ نظر در سال 2 را نسل هر زمان اگر. شود لیتبد( لیف وزن) گرم 6,000,000 از شیب وزن به( موش وزن) گرم 31
 یشناسـنیزمـ نظـر از. مـدآ اهنـدخو سـال 60,000 یطـ نسل 12,000 است، لیف عمر از کمتر و موش عمر از شیب که

 قـدمت دنیسـنج یبرا یشناسنیزم در که معمول، یهاروش با که است نآ از ترکوتاه و است یوتاهک زمان سال 60,000
 در یجانور دیجد یگونه کی شیدایپ شناسان،نیرید منظر ازی استیونز گفته به بنا. شود دهیسنج رود،یم کار به هاسنگواره

 .«دشومی محسوب یالحظه ای یناگهان کمتر، ای سال 100,000
 .963ساز نابینا، ص ساعت

 یجـانوران طـ نیـا اسـت. ملوانکـان یهو خـانواد انسـرپای یهاز رد ییایـدر یجـانور (Nautilus) لوسینات ایمَلَوانَک  -2
خاطر اغلـب بـه  نیسانان هستند. به املوانک یهرردیاز ز ماندهیاند و تنها عضو باقنکرده یرییتغ چیه باًیسال تقر هاونیلیم
 )مترجم( .شودیداده م «زنده هایسنگواره »ها لقب آن
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 کی یدارا لوسینات یعنی. دارد وجودحسّی های سلول آن در که باز سوراخ کی از است عبارت وانیح نیا
 کی با شرفتهیپ چشم ازها اختاپوس مثل یو کانینزد که یحال در ؛است یعدس بدون یشرفتهیپ چشم
 .باشندمی برخوردار یعدس
 

 
 و لوسینات اختاپوس، چشم یآناتوم ریتصاو یبررس قیطر از را چشم بیترک و یدگیچیپ شیافزا و تکامل مراحل: ۱۳ شکل

 .دهدمی نشان رهیغ

 Encyclopedia Britannica: دایره المعارف ۱منبع

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 قابل دسترس در نشانی: -7

http://www.britannica.com/EBchecked/media/74661 
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 .اندگرفته قرار هم سر پشت یدگیچیپ زانیم و تکامل بیترت به که جاندار چند چشم یسهیمقا: ۱۴ شکل

  connectionsReece and al., Campbell biology: concepts and: ۱منبع

  یکیژنت زبان یقانونمند

 زین و واناتیح تمام DNA در موجود یکیژنت زبان همان درخت،یک  DNA در موجود یکیژنت زبان
که  است افتهیساخت و قیدق یحد به زبان نیا. باشدمی انسان DNA در نهفته یکیژنت زبان همان
 یهمهبرای  آن درک و خواندنکند، ها و در سطوح مختلف حرکت میرغم اینکه تکامل در جهتعلی

 یاوهیش به تکامل خالق که دارد آن از تیحکا یروشن بهموضوع  نیهم. باشدمی ریپذامکان جانداران
 افتهیسازمان یارچوبهچ در را یکیژنت زبان یو که صورت نیا به است، کرده عمل آگاهانه وقانونمند 

 ق،یدق یانامهواژه یدارا زبان نیا رایز ،نماید حفظ تکامل مستمر تأثیرات از را آن که کرده یزیرطرح
 نیا عظمت. دهد پوشش را تکامل یهایریگجهت یهمه تواندیم که است گسترده و رییتغ رقابلیغ

 و گستردهبه طور مرتب  که خودمان زبان با یکیژنت زبان یسهیمقا قیطر از میتوانیم را مطلب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 منبع: -7

Reece J., Taylor M, Simon E and Dickey J. 2009. Campbell biology: concepts and 
connections, Pearson higher ed. 6th edition. Chapter 15:12. 

  قابل دسترس در نشانی:
http://media.pearsoncmg.com/bc/bc_campbell_concepts_6/ih/art_photos/labeled/15_Lab
eled_Art_And_Photos.zip 
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 ،دهدمی رخ ما یزندگ در که یتحول و رییتغ هر با و ردیپذمی تأثیر طیمح از و شودیم شاخهشاخه
 . میابیدر ،شودمی دگرگون

 انتخاب در تعادل بودنمند قانون
 ب،یترت نیا به آنها نشیچ از یکس که کندمی داللت نکته نیا بر آشکارا تعادلم ستمیس وجود یقیناً
 ساده و سهل یموضوع ،یبحران و بغرنج طیشرا در تعادل و توازن ؛ زیرااست داشته یقصد و هدف

 کار به ادیز یمهندس التیتشک در هیقض نیا. دیآمی شمار به مهم و قیدق اریبس یستمیس بلکه ،یستن
 داشته قرار یادهندهسازمان آن، یماورا که است آن از یحاک ،یزیچ نیچن بودن موجود بنابراین 7.رودمی
 اصل کی طبق ، زیرااست نشده ظاهر عدم ساختار یافتگی یرو از و یتصادف صورت به ده،یپد نیا و
 و نظم یاگونه به تکامل ستمیس که میدید ترشیپ. باشد شیء یاعطاکننده تواندنمی شیء فاقد ی،کل
 انتخاب اوقاتگاهی  مثالً. آورد فراهم را یضرور اریبس تعادل نیا تواندمی اوقاتگاهی  که دارد بیترت

 اوقات یگاه. محیطی طیشرا و طیمح یعیطب انتخاب و یجنس انتخاب نیب تعادل آوردره از است عبارت
 اگر. طاووس دم ای ی وایداپرنده دم مانند گردد؛می یخاص اندام یزیآمرنگ و رشد باعث یجنس انتخاب
 و تیکیژن جهش که یزمان تا اندام نیا یاضاف رشد بود،می یجنس انتخاب یعهده بر منحصراً موضوع

 طول شیافزاها مادهتا زمانی که  سو آن از .شود متوقف ستیبانمی کنند،یم ایمه رابهتری  طیشرا ،زیتما
 .داشتخواهد  خودهای ژن انتشار یبرا یشتریب شانس دراز دم نر یپرنده ،دندیپسندمی شتریب را دم

 بر یمشکل دم یبلند و برسد نیمع اینقطه به ،است یجنس انتخاب حاصل که شیافزا نیا که یهنگام
 و شده قابل اعتنا دم رشد ضرر هنگام آن در آورد، وجود به یشکارچ از فرار ای غذا آوردن دست به راه سر
 انتخاب هنگام نیا در. زندمی رقم را او ینابود جاندار یزندگ محل طیمح ی،عیطب انتخاب اساس بر
 متوقف تکامل جا همان و گشته برقرار تعادل خاص، یانقطه در و آوردمی فشار مخالف سمت به یعیطب
 .شودمی

 نبود، یعیطب انتخاب اگر که طور همان رفت،نمی سمت نیا به تکامل نبود کار در یجنس انتخاب اگر
 دستگاه کی همچون تکامل ستمیس نجایا در گرید عبارت به. شدنمی برقرار تعادل آلدهیا ینقطه آن در

 ای فشار زانیم نییتع یبرا راها سوپاپ نیا نامهندس. کندمی عمل نانیاطم سوپاپ به مجهز یمهندس
 برسد، مجاز و نیمع سطح آن به حرارت یدرجه ای فشار نکهیا از پس. رندیگمی کار به مجاز حرارت
 ای موتور ای دستگاه نبود سوپاپ نیا اگر. گردد شتریب حرارت ای فشار گذاردنمی و بنددمی را چهیدر سوپاپ
 .شدمی منفجر کارگاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 اگـر کـه یصورت به ،داردنگاه می ثابت یتیوضع در را دما دستگاه نیا. شودیم مشاهده زین ترموستات مورد در هیقض نیا -7

 بـه را یشـیگرما یهادستگاه شود، کاسته گرما از اگر و اندازدیم کار به را کننده خنک دستگاه ابد،ی شیافزا حرارت یدرجه
 .ردیگ قرار ثابت یتیوضع رد دما پیوسته تا داردیم وا کار
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 طیمح و طیشرا در که یدادیرو ایبر میبتوان ما اگر کهاین ؛میباش داشته توجه یمهم یمسأله به دیبا
 یتصادف ضابطه،یب مزبور طیمح که ستین امعن نه آب نیا م،یینما هئارا یعلم یریتفس دهدرخ می یخاص
ی ژنتیکی قانونمندی را که ایم نقشهی است؛ بلکه در نهایت ما توانستهخارج ثرؤم فاقد و هدف بدون و

 کند بشناسیم.محیط طبق آن عمل می

 
 .دهدمی نشانها ماده از یکی به را خود دم یدراز که مینیبمی را نر یداایو مرغ ریتصو نیا در :۱۵ شکل

 World Wilkinson`s: 7منبع

 م؟ینیبب مخلوقاتش در را خداچگونه 
 :داشت خواهد وجود هم گذارقانون قانون، وجود صورت در دهدمی نشان ما به که یگرید صورت

 نشان یقانونمند نکهیا بر ما استداللی کنندهنفی م،ینیبب را گذارقانون میتواننمی ما نکهیا قتیحق در
 یحت ؛است زیربرنامه و گذارقانون وجود بر دال ،برنامه و قانون وجودچرا که  باشد؛نمی دارد گذارقانون از
پی  او وجود به میدید را ضابطه و قانون که نیهم و مینینب را نیآفرضابطه و گذارقانون نیا ما اگر
 ایانههوشمند اریبس یزندگ نیزم از ریغ یگرید یارهیس در که میریگمی نظر در مثال عنوان به. بریممی
 ساخته نیزم در که خود خاصهای باترُ وها انهیرا قیطر از خواهندمی ارهیس آن ساکنان و است یجار
 از است عبارت واقع در امیپ نیا. فرستندمی یکیالکترون امیپ نیزم به آنها. ابندی طرهیس نیزم بر شودمی
برای ما ناشناخته  که شرفتهیپ اریبسهای یورآفن به مجهز یاحرفههای ربات وها انهیرا دیتول ینقشه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 قابل دسترس در نشانی: -7

http://www.wilkinsonsworld.com/2012/02/26/bird-of-the-week-week-112-pin-tailed-

whydah/ 
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 یشبکه قیطر از برسد ما به یکیالکترون امیپ نیا که یهنگام باشد.است و از هوشمندی نیز برخوردار می
 یکیالکترون صورت به و رودها میباترُ وها انهیرا ،یکیالکترون مدارات ساختهای کارخانه به نترنتیا

 انتظار - ما خود مثل - دارد دخالت دیتول و مونتاژ فرآیند در یگرید عوامل که آنجا از یول ،شودمی اجرا
 و افتاده ختیر از بد، اریبسهای انهیرا از باشد عبارت یکیالکترون امیپ شدنییاجرا آورددست که میدار
 امیپآن  که یهوشمند اریبسهای ربات وها انهیرا طور نیهم و ی،عادهای انهیرا همچنین وب،یمع

 وها انهیرا ساخت به منجر یکیالکترون امیپ آن اگر. بوده است آنها دیتول دنبال به اصل در یکیالکترون
 بر کامل طور به سپس - است ییایمیش مواد محصول ی کههوش -، شود شرفتهیپ و هوشمندهای ربات
 که میندان یول میباش شاهد نهیع به را جینتا نیا ما و ابدی طرهیس آن در یبازساز و دیتول فرآیند بر و نیزم

 یشبکه ای یاصلهای انهیرا در خطا بروز به را مزبور ینقشه ما از یاریبس ،است آمده کجا از آن ینقشه
نیز  را آن ینشانه بسا چه و ؛میدهمی نسبت...  و شدهها کارخانه ستمیس وارد کههایی روسیو ای نترنتیا
 . مبدانی است شده دیتول کهو سالمی  معیوبهای ربات وها انهیرا

 انجام نیدارو یهینظر بر هیتک با خداناباور پردازانهینظر که است یکار همان نیا قتیحق در
 با عاقل فرد کولی ی ،ندهست عقیدههم او با که یکسان و نزیداوک پرفسور همچون یافراد یعنی ،دهندمی
 اشارات و لیدال به توجه با و کندمی یبررس و لیتحل یمنطق یاگونه به را آن آوردها،دست نیا دنید

 و یسازمانده از پس را آنها که دارد وجود یگذارقانون و دهندهنظم آنها پسِ در که ابدیدرمی موجود
 هدف کی یهوشمند. شود یاتیعمل ارهیس نیا رد ن،یزم در موجود امکانات با تا فرستاده ،یزیربرنامه
 افتی نیزم در وفور به که است یاشده شناخته ییایمیش مواد آن، تحققهای روش از یکی و است
 .است شده لیتشک آن از یعصب دستگاه که یمواد همان ؛شودمی

 هوشمند یطراح یهینظر

 آنها اندام و جانداران یمجموعه در هوشمندانه یطراح اثبات بر هوشمند، نشیآفر ای یطراح یهینظر
 نیا از و دارد داللت جانداران نیا یبرا طراحیک  وجود بر یابرنامه و طرح نیچن نکهیا و است یمبتن

 :با رویکردهای زیر بررسی نمود توانمی را هینظر نیا. شودمی اثبات خداوجود  رهگذر

 کوشدمی هینظر نیا. است موجودات یبارهکی خلقت به لئقا هوشمند یطراح یهینظر: اول کردیرو
 که کند ثابت آنها اندام و جاندارانهای جسم در رفته کار به یدگیچیپ و دقت بر گذاشتن انگشت با

 مراحل از کی هر گذراندن بدون وبه طور مستقیم  در نتیجه و هستند برنامه و طرح یدارا زنده موجودات
 یشتریب طرفداران و است غالب کردیرو نیا هوشمند، یطراح یهینظر در. اندنهاده وجود به پا تکامل
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 دهیعق که است نیمت و مستحکم یحد به ادله نیا میگفت و مینمود انیب را تکامل لیدال شتریپ ما. دارد
 .دینمامی اندیشانهخام را بارهکی نشیآفر به

 کردیرو نیا. نمود یتلق تکامل با سازگار صورت به را هوشمند یطراح یهینظر توان: میدوم کردیرو
 وها اندام و زندههای جسم ستمیس در رفته کار به دقت و یدگیچیپ ب،یترک قیطر از که است آن یپ در

 بیترت نه ایب و اندافتهی تکامل و یطراح هدفمند، یاگونه به زنده موجودات که کند ثابت آنهای بخش
 .باشدمی یهدف بهآن  دنانرس به دنبال که دارد وجود ییخدا آنها پس در

( خدا) ادعا مورد طراح رایز شود،می وارد کردیرو دو هر بر که است یاشکال ،یطراح در موجود نواقص
 بوده، استوار و کامل شایطراح دیبا قطعاً  باشد گونه نیا که یکس و است برخوردار مطلق قدرت و علم از
 اندام که است آن ضعف نیا لیدل. باشد برکنار انسان در فقرات ستون ضعف همچون یبزرگ نواقص از

 و ناکامل ،انسان جسم مانندت قامراست جسم یبرا و شده یطراح است انحنا یدارا که یبدن یبرا مزبور
 در حداقل ن،یزم کره یرو بر موجودهای انسان از یاریبس لیدل نیهم به. گرددمی محسوب ناقص
 آن یدگیکش و حنجره عصب نیهمچن. برندمی رنج کمر یهیناح در ییدردها از خود یزندگ از یادوره
 است، منوال نیهم بر دهندمی لقب یطراح در اشتباه را آن یقیتطب شناسیکالبد دانشمندان از یبرخ که
 چیه تنها نه حنجره عصب یدراز، چون دانستها گونه یهمه یبرا شده یزیرطرح را آن تواننمی رایز

 احتمال ،یدراز و طول نیا با باشد، زیرانیز می بخشانیز جاندار حال به بلکه ،ندارد دنبال به یواقع سود
 به شیدراز و بودمی کوتاه عصب اگر که یحال در ،است شتریب ردیگ قرارآسیب  معرض در جاندار که نیا

 .افتیمی کاهش احتمال نیا بود ازین یاندازه
 برطرف یمنطق یاوهیش به را اشکال نیا توانندنمی ند،یگومی سخن بارهکی نشیآفر از که یکسان
 نقض یبرا لیدل نیهم به و بزرگ است یاشتباه حنجره عصب در آمده وجود به اشتباه رایز ،سازند
 نیا. کندمی تیکفا - هاگونه یمهه یبرا و بدنهای بخش و هااندام یهمه یبرا - هوشمند یطراح

به  هم آن و کرد رد توانمی صورت کی در فقط است، دور به هوشمند یطراح از حد نیا تا که رانقیصه 
 .میآور شمار به تکامل ییهارث را آن که این صورت

 طراح، که ندیبگو اگر دارند، قبول را هوشمند یطراح هم و زنندمی دم تکامل از هم که یکسان اما 
 مطرح و پابرجا همچنان مزبور اشکال باشد،می برخوردار مطلق یقدرت و علم از و است مطلق الهوت
 طراح مطلق علمی نفی کننده واقع در زنده، موجودات یطراح در رادیا و نقص بروز رایز ،ماند خواهد

 ای نشیآفر نکهیا بر یمبن فرموده قرآن در خداوند که ندیبگو راچیزی  همان اگر یول ،شودمی محسوب
 ،است رفتهیپذ صورت سبحان خداوند مخلوقات یواسطه به یعنی خدا دستان با خلقت یاجرا و یطراح
 یطراح در کوچک ییخطا بروزتوان می و کرد اقامه لیدل یطراح بودن ناقص بر توانمی حالت نیا در
 بریرثاِ که ییجا تاش یافته است؛ گستری تکامل در نظر گرفت که در نتیجه را تکامل آغاز زمان در

 .است گشته منجر یطراح در آشکار ییخطا بروز به ،یانباشت تکامل
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 یول ،است (مطلق اهلل )خداوندگار همان ،لیاص و یاصل خالق که است آن گویای کامالً خود نیا
 مسؤولیت خداوندفرمان  به که ندهست محبوب یمخلوقات بلکه ،ستین سبحان خداوند میمستق خالق
 یمخلوقات شانخود رایز ،اندساخته منعکساین آفرینش  در را شیخو نقص و اندشده دارعهده را نشیآفر
 نُ حسَ اَ یا سبحان یخدا همان ستین ظلمت آن در که ینورتنها . هم دارند ظلمت که هستند ینوران
 ،کرد خلق را انوار نینخست او از و دیآفر را محمد حضرت یعنی اول عقل که است وا .است نیقالِالخَ

 به. داد فرمانآفرینش  بهآن گونه که اراده فرموده بود  را آنهای خودش با حول و قوه متعال او سپس

َنا َوَلَقدج » :است فرموده خداوند لیدل نیهم نَسانَ  َخَلقج  قَ رَاضْر   ِِف  نُيجَفةً  َجَعلجنَاهُ  ُثَّ *  ِطي   مِّن ُسََلَلة   ِمن اْلجِ
َنا ُثَّ *  مَِّكي   َنا َعَلَقةً  النُّيجَفةَ  َخَلقج َغةً  الجَعَلَقةَ  َفَخَلقج َنا ُمضج َغةَ  َفَخَلقج  ُثَّ  لَجًما الجِعظَامَ  َفَكَسوجَنَ  ِعظَاًما الجُمضج
َسنُ  اَّللَُّ  فَ تَ َباضَْركَ  آَخرَ  َخلجًقا أَنَشأجََنهُ  َاِلِقيَ  َأيج *  میدیآفر لگِای از عصاره از را انسان ما نهیآ)هر 7«اْلج

 آن از و میدیآفر یخون لخته نطفه، آن از گاه آن*  میداد قرار استوار یگاهیجا در یانطفه را او سپس
 ؛میدیپوشان گوشت اب راها استخوان و میدیفرآها استخوان گوشت، پاره آن از و ،یگوشت پاره خون، لخته
 (.نندگانیآفر نیبهتر خداوند، است میتعظ خورِ در. میداددیگر  ینشیآفر را اوسپس 

َنا»: دیبنگرفوق  یهیآ در جمع و مفرد به َنا ،َجَعلجَناهُ  ،َخَلقج َنا ،َخَلقج َنا ،َفَخَلقج َنَ  ،َفَخَلقج . «أَنَشأجََنهُ  ،َفَكَسوج

 همان افکنده، هیسا خلق میمستقهای نندهیآفر بر کهمسلطی  ومهیمن  که مطلب نیا انیب با هیآ سپس

َسنُ  اَّللَُّ  فَ تَ َباضَْركَ »یابد: پایان می است سبحان خداوند َاِلِقيَ  َأيج  نیبهتر خداوند، است میتعظ خور در)« اْلج

 دستان نهایا دیفرمامی واست  کرده فیتوص راها نندهیآفر نیا تیوضع خداوند نیهمچن(. نندگانیآفر
اقدام به آفرینش نمود:  آنها یواسطه به «نیقالخالِ نُحسَاَ» خداوندِ که یکسان یعنی ؛هستند خداوند

 دهندهگسترش ما که حقاً  و میبرافراشت ا دستانیب را آسمان و) 3«َوالسََّماَء بَ َنهجَناَها ِِبَطجد  َوِلَنَّ َلُموِسُعونَ »

 (.مهستی

 زین و شکل نیا به انسان در فقرات ستون تیوضع ایبر است ممکن: ندیبگو آنها از یبرخ دیشا
 از ینیمع مراحل در یحت ای تکامل ریمس در یخاص دیفوا صورت، نیا به بدن در حنجره عصب ینقشه
 نیچن که را مطلب نیا هم باز یول ،است حیصح دیتردیب مطلب نیا هرچند. باشدوجود داشته  عمر
 .کندنمی رد باشدمی بارهکی نشیآفری کنندهنفی و بوده تکامل یخیتار ییهارث ییزهایچ

؛ کندنمی رد «است شدهن صادر مطلق قادرِ  معالِ از ،یطراحچنین » کهرا  هیقض نیا نیهمچن
 که ستا معنا نه آب خود نیا و باشد داشته وجود توانستمیهم  آن از بهتر یطرح کرد تصور توانمیزیرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .73تا  73ی مؤمنون، آیات قرآن کریم، سوره -7

 .31ی ی ذاریات، آیهقرآن کریم، سوره -3
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 قرآن در آنچه خداوند به اذعان از در نتیجه واست  نبودهترین کامل و ترینیآرمان ،ینبرتر یفعل یطراح
 .ستین یزیگر اندداشته نقش نشیآفر دردستان خداوند  نکهیا بر یمبن فرموده انیب

 :خالصه
 برتر یهوشمند ابزار رسیدن به آغاز، همان از تکامل هدف که موضوع نیا اثبات با بخش نیا در
 :که میکن ثابتها نشانه یبرخ بر هیتک با میدیکوش ادامه در و میکرد ثابت را تکامل هدفمندبودن است،
 .باشدمی هدفمند که شودمی ثابت رهگذر نیا از و است قانونمند جهش اوقات یگاه
و هدفدار  قانونمند است، انتخاب و جهش با همنوا و هماهنگ حرکت یجهینت که یتکامل زین و
 .باشدمی

 و مطلق یضابطگیب بر یقطع لیدل یارائه از یول ،رندیگمی فرض را موارد نیا عکس ما نامخالف
آنچه  یعبارت به ایی، ینها تکامل یجهینت در و چه یکیژنت جهش حلامر تمام در چه، آن یناشدننقض
 که یکس ساختن متوقف یبرا خود نیا. ندهست ناتوان کامالً است، دهیرس نه آب کنون تا تکامل
 از که یکس زین و کند، ثابت را خدا وجود عدم محکم، لیدال یارائه بدون و یخال دست با خواهدمی
 است یحال در نیا تازه کند؛می تیکفا است، ناتوان مرحله نیا در خدا وجود عدم به یقطع حکم یارائه
 کم دست، اما اقرار کند خدا وجود به نشود که فصل وادار نیا درمطرح شده  یلیدالبه  استناد اب اگر که
باشد، اثبات کننده مدّعای می تکامل هدف همان یهوشمند ابزارکند بیان می کهاز دالیل  قسمت آن

 مطلوب ما است.



 

  :پنجمَفصل

؛َمؤثّرَصفتَبرَاستَیداللتَاثرَصفت
 انسانموردََدر

 انسان مغز: برتر یهوشمند ابزار

 

 یهدفدار و یهدفمند بر یقاطع لیدل ،یهوشمند ابزار عنوان به مغزچگونه  که کردم انیب شتریپ
 ابزار نیبرتر ،یهوشمند ابزار رایز ؛است برتر ژن نهد،می بنا را یهوشمند ابزار که یژن. باشدمی تکامل
 تکامل، ،شود افتی یهوشمند ابزار یِبان ژن ،یزندگ در هرگاهبنابراین  ؛گرددمی محسوب بقا تنازع در بقا
 نیهم و دارد هدف تکامل که کندمی ثابت خود نیا و دهدمی سوق شتریب یهوشمند سمت به را آن
 . استکافی  ،دارد وجود ییخدا هدف، نیا پسِ در نکهیا اثبات یبرا

 مغز به کار که ییجا تا شیپ سالها ونیلیم در انسان اکانین مغز پرشتاب رشد ریتفس و شرح در
سخن  کدر ی توانمی راها هینظر نیا یهمه .است شده هئارا یمختلف ریتفاس ده،یرس نسیهوموساپ
های ژن جهش، و شود فراهم مناسب طیشراهرگاه  و ست،ا بقا برتر ابزار ،مغزبه طور کلی : نمود خالصه
 . کرد خواهد حرکت بهبود سمت به مغز قطعاً  ی فراهم آورد،فیکاز نظر  چه و یکمّاز نظر  چه را مغز بهبود

 در مغز رایز ،کندمی لیتحم بدن به یادیز ینهیهز یول است موجودات در بقا یآرمان ابزار مغز
. دارد ازین یانرژ یادیز ریمقاد به خود،های تیفعال انجام یبرا بدن یاجزا وها اندام گرید با سهیمقا
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 ایغذ به کالن، یمجموعه کی عنوان به زین بدن تر،شرفتهیپ مغز بودن موجود صورت دربنابراین 
 جهش یلهیوس به ابزار نیا بهبود: هرگاه ردیگمی شکل معادله یک در نتیجه. داشت خواهد ازین یشتریب
 او به مثل دیتول ییتوانا آورد، دست به یشتریب یغذا بتواند که یمعن نه ایب باشد بدن نفع به یکیژنت

 کردن برقرار در یشتریب ییتوانا ای ،دهد قرار او اریاخت در خطرها از زیگر یبرا یشتریب فرصت بدهد،
 نیترعیسر در را یاافتهیجهش ژن نیچن ی،عیطب انتخاب قطعاً ،دینما اعطا یو به یاجتماع ارتباطات
 مغز رود، شیپ اصالح و بهبود سمت به یکیژنت جهش که یزمان تا و کندمی تیتثب و تأیید ممکن، زمان
 یزمان تا یعیطب انتخاب که است یعیطب لیدل نیهم به و است نجات یآرمان ابزار مغز. کرد خواهد رشد
 یهوشمند ابزار دادن تکامل از ،است نگرفته کار به را یکیژنت جهش توسط شده فراهم بهبودِ تمام که

 .ستدینا باز جاندار
بوده  آنها یاجتماع یزندگ ر،یاخ سال ونیلیم چند در قایآفر در بشر اجداد زیتما وجه نیترمهم دیشا
 بهتر تر،بزرگ جوامع قالب در و کردند،می متمرکز را خود یروین پرداختند،می شکار به آنها. باشد
 یجامعه ساخت محور جامعه، کی افراد نیب نهیبه ارتباط دیتردیب. ابندی نجات خطرات از توانستندمی
 ازین ترمتکاملهر چه  یزبان به نه،یبه ارتباط جادیا یبرا افراد. منجر خواهد شد نجات به که است یموفق
 خود است ممکن دیجد نسل هر ،جهینت در. سازند برآورده را خود یارتباط اجاتیاحت بتوانند آن با تا دارند
. نداردای چاره آنهاکردن  حفظ زج البته که ندیبب روهروب گذشته به نسبت یشتریبهای داده وها واژه با را
شکل  شمارکم اصوات و اشاره زبان ابتدا در. دنشومی تردهیچیپ ،افتهی تکامل واژگان نیا زمان گذشت با

 ای - یسپار ادی به ابزار بهبود به انسان ازین و شد دهیچیپ و متعدد فرآیند نیا زمان طول در یول گرفت؛
 یعیطب انتخاب بزند، رقم را یئارتقا و بهبود نیچن یکیژنت جهش که زمان هر. شد شتریب زین - مغز همان

 بر باشند، یتیقابل نیچن یدارا که یافرادچرا که  ؛کندمی تیتثب و تأیید و ندیگزیبرم را آن قطعاً  زین
 یسازنهیبههای ژن اساس نیا بر. خواهند بود تواناتر بعد نسل به خودهای ژن انتقال و مثل دیتول نجات،
 نه ایب وشوند می پابرجا ،عتیطب در موجودهای ژن مجموعه در و نهاده ادیازد به رو مغز، یفیک و یکمّ
 .گرددمی تربزرگ و بزرگ ،مغز اندک اندک بیترت

 مییبگو میتوانمی یحت ای ریاخ سال ونیلیچندم در فقط شدت، نیا اب مغز بهبود یکیژنتهای جهش
 چیه شناسانستیز .است داده رخ ،انسان خاص اجداد یبرا فقط بسا چه و ریاخ سال ونیلیدوم در باًیتقر
 بر یمبنشناسی سنگواره از که یاطالعات جز به ندارند، اریاخت در روند نیا از یقبول قابل و قیدق ریتفس
 ثابت تکامل سرعت اصوالً کهاین ؛اندآورده دست بهوجود دارد،  شونده تکرار یسنت ،تکامل در نکهیا
 شتاب ،تکامل یگاه گر،ید یسو از و آیدمی وجودبه هایی توقف شبهِ  ای توقف آن در کسوی از رایز ست،ین

 نیا اما. دینمامی مقابلهها توقف نیا با که ردیگمی خود به - تکامل یارهایمع اساس بر -ی ادیز نسبتاً
 و یدرپیپ یسازنهیبههای جهش یبرا یکیژنت جهش شدن فراهم یسألهم ستین قادر یتکامل سنت
و  عیسر تکامل، کند معموالً خِیتار نسبت به و داده رخ خاصهای زمان در اوقات یگاه کهرا  عیسر اریبس



 است بر صفت مؤّثر؛ در مورد انسان یصفت اثر داللتفصل پنجم:  361 

 سخن بهبود سمت به آن سرعت ای تکامل سرعت از ما که یهنگام رایز. تفسیر نماید است،شتابان 
 و مالزم دو نیا ؛میاگفته سخن بهبود سمت به پرشتاب یکیژنت جهش کی وقوع از ییگو م،یرانمی

 یکیژنت جهش نکهیا. پذیر نخواهد بودامکان یکیژنت جهش بدون تکامل اصوالً  که چرا گرند،یکدی همراه
 و نیمع یاگونه در بدن، از یخاص بخش یبرا ژهیو به بزند، رقم بهبود یبرا یاریبسهای جهش تواندمی
 جهشو صد در صدی  کمال و تمامتصادفی بودن  بهمعتقدان  که است یموضوع ،خاص یزمان در
 .عاجزند آن حیتوض از یکیژنت

های جهش ،یکیژنت جهش رایز است، بابرنامه و مندهدف موضوع نیا: مییبگوتوانیم می ما کهآن حال
 نیا دادن نسبت بنابراین ؛است آورده ر فراهمیاخ یدوره در ژهیو به را انسان مغز یفیک و یکمّ بهبود
 .ستین عاقالنه محض، تصادف و اتفاق به صرفاً مطلب
 ریاخ یدوره در هم آن انسان، مغز یبرا را یفیک و یکمّ بهبود متعددهای جهش ،یکیژنت جهش چرا

 !است؟ آورده فراهم( ریاخ سال ونیلیم باً دویتقر)
 !است؟فراهم نشده  ،شامپانزه مثالً موجودات گرید یبرا مغز، بهبودهای جهش چرا
 یبرا مزبورهای جهش که میریگمی فرض: دهد پاسخ گونه نیا یتکامل شناسزیست کی دیشا
 دارد، ازین یفراوان یانرژ به کردن کار یبرا مغز که آنجا از یولباشد  داده رخ زین جانداران گرید و شامپانزه

 کسب ایبر شتریب قدرت با مترادف فقط مغز، یبرا یبهبود هر بنابراین ؛استبوده  برنهیهز بهبودها نیا
 ،یاضاف یانرژ به شتریب ازین یمعنا به بلکه باشدنمی نجات یکل طور به و دشمنان دست از نجات و غذا
 شامپانزه که آنجا از. باشدمی هم شتریب خطر معرض در وانیح گرفتن قرار جهینت در و یاضاف یغذا

 در تا ،ابدی دست آلایده سود آن به تواندنمی بنابراین رود،نمی راه پا دو یرو بر و ستین قامتراست
های ژن یمجموعه در و شده خارجها ژن نیا بنابراین، گردد؛ انتخاب عتیطب توسط فرآیند نیا تینها

 کسبها جهش نیا از یفراوان سود است قامتراست چون انسان که یحال در. شوندنمی تیتثب شامپانزه
 در و تأیید و انتخاب ،هاژن نیا پس. دنینمامی لیتحم او به کههایی نهیهز از شیب سودی یعنی کند،می

 .دنگردمی تیتثب اوهای ژن یمجموعه
 یهدف به تا ،رودمی شیپ برنامه طبق واست  هدفدار ،تکامل که ستی آن امعنا هب زین پاسخ نیااما 
 (پازلجورچین ) کی لیتکم مشابه تکاملهای گام پاسخ، نیا اساس بر رایز. برسد نیمع و مشخص

 در فقط آورد، دیپد ما یبرا را برتر یمغز تا مغز،نوعی  و یکمّ بهبود مراحل شتابان شدن یط باشد.می
 و یقامتراست یعنی از آن، شیپ یمرحله هدف، نیای محّقق شدن چرا که الزمه ؛دهدمی یرو انسان
 بنابراین، ؛رسدمی برتر مغز به نوبت شد، محقق یقامتراست که یهنگام. باشدمی پا دو یرو بر رفتنراه

 ونیلیدوم باًیتقر) ریاخزمانی  مقطع در مغز یفیک و یکمّ تکامل. یتصادف نه است، نظمدارای  این روند
 تکامل مقدمات، نیا بدون و ؛باشد شده یگذارهیپا قبل از حتماً دیبا که دارد ازین یمقدمات به( ریاخ سال
 یعنی خالصه طور به. باشد شده فراهم مناسب بهبودسازهای جهش اگر یحت داد، نخواهد رخ هرگز مغز

 عقل از که خردمند قامتراست موجود ای انسان دیتول به حال هر به رود، شیپ که طور هر ،تکامل فرآیند
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 یوانیح دیبا نهایت در زود ای رید انتخاب و جهش که چرا ؛شودمی منجر باشد، برخوردار یبرتر
 یفیک و یکمّاز نظر  که یمغز از دیباشدن،  وجودم صورت در وانیح نیا و آورد وجود به را قامتراست

 رایز. گردد داریپد ما یبرا ،انسان ای برتر یمغز با یوانیح تا ،باشد برخوردار است، کرده یادیز شرفتیپ
 ای یامروز انسان یعنی آوردره نیا به ما و کند یط را فرآیند نیا دیبا زود ای رید انتخاب و جهش
 .میبرس نسیهوموساپ
آنچه  قبول از نهد، گردن آن به و ردیبپذ یکل یهنتیج کی عنوان به را جهینت نیا نخواهد یکس اگر

با  افته،یتکامل یزندگ نکهیا مبنی بر ؛داشت نخواهد یزیگر چیه ،داشتم انیب یقطع شواهد با شتریپ
  .شود منجر یهوشمند دیتول بهباید  صورت هر درداشتن وقت کافی، 

 ابراز یهوشمند با رابطه در را دانشمندان گرید و خود نظر آن در که ساگان کارل کالم به شتریپ
 اقرار ،کند رد خواه و ردیبپذ را جهینت نیا خواه که سازدمی مجبور را او کالم نیا. شد اشاره ،بود داشته
 که است یهوشمند ابزار شیدایپبرای  یمنطق لیدل گانهی نیا رایز ؛دارد یهدف تکامل و یزندگ که کند
 یزندگ آن در ما که کائنات یکجا هر در افتهی تکامل و شرفتهیپحیات  و آوردمی شمار به یهدف را آن
 .ابدی دست نه آب دیبا الزاماً  ،میکنمی

 دارد یبستگ یمختلف عوامل به ،راه شیری کهکشان در موجود یشرفتهیپهای تمدن تعداد
 به یول .است جمله آن از آن، بر اتیح شیدایپ احتمال و ستاره هر رامونیپ اراتیس تعداد که

 طبق سال، اردهایلیم یط آن به بقا فرصت یارائه و مناسب یطیمح در یزندگ شیدایپ محض
 7.ابدیمی توسعه هوشمند مخلوقات شیدایپ سمت به یزندگ ما، از یاریبس انتظار

 را ،است اتیح وجود حتمی یجهینت یهوشمند ابزار نکهیا یعنی موضوع نیا که هستند یکسان اما
 : دیگومی و ندکمی اعتراض آن هب که 3نگیهاوک ونیاست مانند ،رندیپذنمی

 یاشرفتهیپ نژاد دیشا داد؟ حیتوض را ما فرازمینی از دکنندگانیبازد نبود توانمی چگونه پس
 یکارها جینتا از تا کرده رها خودمان حال به را ما یول ،است آگاه هم ما وجود از که هست
 مراقب داًیشد ،یاشرفتهیپ نژاد نیچن که رفتیپذ تواننمی یسادگ به اما. میباش رنج در مانیبدو
 که یحشرات وها یخاککرم نگران ما، شتریب ایآ: باشد ما همچون یترپست یزندگ شکل ریگیپ و
 در یزندگ تکامل احتمال که است آن ترعقالنی حیتوض کی م؟یهست میکنمی له مانیپا ریز
 از. است اندک اریبس باشد، هوش دنورآ وجود به حال در یزندگ آنکه احتمال ای اراتیس گرید

 اما. میبدان تکامل ریزناپذیگر یجهینت را هوش میدار دوست ،دانیممی هوشمند را خود ما که آنجا
 است ارزشمند اریبس یهوشمنداینکه  بقا، استمرار فرآیند در .دیکش شیپ راهایی پرسش توانمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .796ساگان، نکاتی در مورد تکامل هوش انسان، ص  -7

اسـت، ایـن  جیکمبـر دانشگاه در لوکاس اتیاضیر یکرس یدارنده و پرآوازه ینظر کدانیزیف نگیهاوک ونیاست پروفسور -3
 .دارد هاچالهاهیس ییپرتوزا نهیزم در یمهم یهینظر نگیهاوک. قرار داشت نیوتن اریاخت درپیشتر  کرسی
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 هوش اصطالح به ،یروز اگر و ماندگارترند اریبس ،هوشیبهای یباکتر. ستین مشخص چندان
 در به جان حادثه نیا ازها یباکتر ،کنیم نابود یاهسته جنگیک  در را خود شود موجب ما
 اما ؛میکن برخورد یبدو یزندگ به دیشاها کهکشان در کاوش در ما بیترت نیا به. برد ندهخوا
 7.میابیبرا  خودمان همانند یموجودات است دیبع

 قرار خود اعتراض یهیمادست گرید افراد یاریبس و نگیهاوک ونیاست که یموضوع قتیحق در
 ابزار که میکن اثبات میخواهنمی ما رایز ندارد؛ مهستی آن اثبات یپ در آنچه ما با یمناسبت اند،داده

  یبحران طیشرا جمله از یطیشرا هر تحت بقا تیقابل بدن به که است یابزار نیبرتر ،یهوشمند
 هنگام به بقا ابزار نیبرتر ،یهوشمند ابزار که است نیا ،میهست اثباتش یپ آنچه در تینها. بخشدمی

 وقت اگر تکامل ،رهگذر نیا از و ات،یح تکامل ریمس در یعنی ؛است نجات ای غذا سر بر انیهمتا با رقابت
 . دهد شرفتیپ را آن و ابدی دست آن به دیبا ه باشدداشت اریاخت در یکاف

 و موجودات تکامل ریمس در یهوشمند ابزار اثر به را بحث دیبا باشد قیدق و یعلم ،گفتار نکهیا یبرا
 صورت نای در. میکنمحدود  نجات ای غذا سر بر رقابت هنگام به بقا یابزارها گرید با آن یسهیمقا
 .داشت مینخواه است، بقا یآرمان یلهیوس ،یهوشمند ابزار که حکم نیا صدور جزای چاره

اگر ظهور  - خیالی باشدهرچند  - سلولی یوکاریوتیها و موجودات تکبا این وصف، در مورد باکتری
 هر از شیببرای افراد، ابزار هوشمندی  پس حتما، باشد های جهش در بعضی از آنابزار هوشمندی نتیجه

 تیّمز از را آنها و ، برای بقا سزاوارتر خواهد بود سرعت و یکیولوژیبهای سالح مانند یگرید یبقا ابزار
 را آن و دهیبرگز را یهوشمند ابزار تکامل،بنابراین . سازدمی برخوردار دشمنان از نجات و غذا افتنی

 ندارند، یزیگر آن از گرانید و نزیداوک نگ،یهاوک ونیاست که یاست قطع اینتیجه نیا. سازدمی متحول
 کی نیا البته که کنند، یتلق ریناپذانعطاف را ییایباکتر یزنده هایسنگواره اتیح که یصورت در مگر
تا زمانی که جهشی در جهت پیشرفت و زمان کافی برای تثبیت آن  وجود داشته  و است یالیخ یهیفرض
 .یستن ریپذامکان ،واقع عالم در آن تحققباشد، 
 میتوانمی اند،نموده مطرح گرانید و نگیهاوک که یامغالطه سطح در یحت که است آن تیواقع

 یهوشمند آنِ از قطعاً یروزیپ زد،یبرخ رقابت به بقا سر بر هوشمند جانداران با یباکتر هرگاه مییبگو
 دیترد نگیهاوک ایآ. هستیم شاهد یپزشکهای حوزه در امروزه که است نتایجی ل،یدل نیبهتر. بود خواهد
 روزیپ د،نشومی ورحمله ما هایجسم به کههایی یباکتر بر را ما توانسته که ستا ما یهوشمند نیا دارد

های یباکتر انواع از یاریبس کهاست  یی رسانیدهتوانابه این  را ما ما،ی هوشمند نکهیا در ایآ و گرداند؟
 یحت دارد؟ یاهشبه و شک ،میکن نابود اتاق عمل( مانند) میکن اراده که یخاص مکان هر در را بارانیز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .726، جهان در پوست گردو، ص استیون هاوکینگ -7
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 رد را یوتیوکاری سمیکروارگانیم ای یباکتر نوع هر بتواند که آورد دست به را امکان نیا انسان نکهیا تصور
 .ستین ذهن از دور چندان ببرد، نیب از نیزم سرتاسر
 دیتول زین هدفش و است هدفدار ،باشد کار در یتکامل که یمادام اتیح که شد ثابت اکنون گمانم به
 و گذارقانون آن پس در الجرم برود، سخنمندی هدف و هدف از که جا هر. باشدمی یهوشمند ابزار
کنیم، همان های خود او را مشاهده میاست، چرا که ما با عقل آن قتحقّ یپ در که بود خواهد گذارهدف

دیدار های بیولوژیکی هوشمند پو ما را به عنوان بدن که با پیام ارسالی او تولید شده ابزار هوشمندی
 .دساختن
 یانرژ دیتول سپس و ارزی ماده و انرژیهم قانون کوانتوم، کیمکان یهینظر به بشر دنیرس
 نزده سر یهوشمند ابزار از ییخطا نجایا در و بوده دهیفا دیمف قطعاً یهوشمند ابزار از استفاده با ،یاهسته
 نیزم در را آن و دیبساز یاهسته سالح که گفت نخواهد ما به م،یریگ کار به را ابزار نیا اگر رایز ؛است
 به یهوشمند ابزار یآوردهادست از قطعاً دهد، یروهم  یاهسته جنگ اگر اساس نیا بر. دیکن منفجر
 یهوشمند ابزار. شودمی مربوط انسان در یهوشمند ابزار گذاشتن کنار به فقط بلکه رفت نخواهد شمار
 .نداشت یاهسته بمب با ژاپن بمباراندر  کایآمر دولت زشت میتصم در یدخالت چیه

 را متوجه این ابزار نمودن، ظلم است!یت ناشی از کنار گذاشتن ابزار هوشمندی به نظر من مسؤول

 تفکّر

 در یادیزهای مثال نهیزم نیا در. اشتراک دارند ما با العمل،عکسنشان دادن  و تفکر در واناتیح
 یسنگ یابزارها از استفاده رد آنها ییتوانا و هاوارهانسان مثال، نیآشکارتر دیشا. دارد وجود واناتیح زندگی

ه ب و ردیبگ فرا را اشاره زبان تواندمی شامپانزه. باشد انشیغذا آوردن دست به یبرا درختهای شاخه و
 کندمی ناراحت و آزاردمی را یو که یکس ای دشمنش او. ورزد تعامل هوشمندانه روشی به آن یوسیله
 یبرخ در. باشد داشته زیآمنیتوه یبرخورد او با کوشدمی آورد، دست به یفرصت اگر و شناسدمی قاًیدق

 آن ایبر یحل راه افتنی و مشکل کشف تفکر، قدرت از شامپانزه که شده مشخص ،یشگاهیآزما موارد
 .ردیبگ فرا و کند دیتقل تواندمی زین اورانگوتان. است برخوردار
 :دیگومی تکامل یهینظر مشترک کاشف 7واالس راسل لفردآ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 کاشـف عنـوان بـا یو از و بـود ییایـتانیبر شناسستیز( 7379تا  7839)(، Alfred Russel Wallaceآلفرد واالس ) -7

 و کرد کشف نیدارو چارلز از مستقل طور به را ندآیفر نیا یو. شودمی ادی تکامل یهینظر در یعیطب انتخاب ندآیفر مشترک
 .فرستاد نیدارو برای را مقاالتش
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 3.کندمی رفتار انسان یبچه مانند قاًیدق مشابه، طیشرا در 7اورانگوتان یبچه

 .ستین دهیپوش باشد، داشته سروکار وانیح نیا با که یکس بر (جنگل مرد) اورانگوتان هوش
 و گلو که شدند متوجه نوادا دانشگاه از گاردنر روبرت و سیبئاترهای نام به روانشناس دو

 ینقشه همسرش و گاردنر...  .ستین مناسب یانسانهای داص دیتقل یبرا هاشامپانزه ینجرهح
 شودمی دهینامنیز ها الل و کر زبان که 9آمسالن ییکایآمر یاشاره زبان آموزش: دندیکش یجالب
 و دست یریکارگبه در شامپانزه که یاالعادهفوقهای مهارت به توجه با زبان، نیا. شامپانزه به
 در زین را یگفتار زبان مهمهای جنبه تمام زبان نیا به عالوه. است مناسب اریبس شیبرا دارد پا

 کرد،شنا می آب در که یاردک دنید با بار نیاول ی(شگاهیآزما یشامپانزه) واشو...  .دارد خود
 که ی(شگاهیآزما یشامپانزه) افال. بود کرده اختراع واشو را عبارت نیا. یآب یپرنده کرد: اشاره
 از ریغ یگرد یوهیم چیه یول دانست،می را یاصلهای رنگ یبرا الزم هایعالمت قبل از
 گفت اشاره با دید پرتقال خوردن حال در را ینیسیتکن بار نیاول یبرا یوقت بود، دهیند بیس

 یوهیم» صورت به را آن هندوانه دنیچش از پس ی(شگاهیآزما یشامپانزه) یلوس. ینارنج بیس
 یبرا آنکه از بعد اما. است 3هندوانه یسیانگل یکلمه معادل اصل در که کرد فیتوص «یدنینوش
 داد و غیجی غذا» صورت به را آن شهیهم پس آن از ،سوزاند را دهانش تربچه بار نیاول

 مشاهده بود، شده گذاشته فنجانش در که را یکوچک عروسک واشو یوقت. کرد فیتوص« دردناک
 شیهالباس و خانه مبل واشو وقت هر. داد عالمت «من یدنینوش در بچه» شکل به را آن ،کرد
 موارد یهمه به را آن یو اما. دادندمی آموزش او به را فیکث عالمت کرد،می کثیف را

 یو شد، شیناخشنود ختنیبرانگ موجب خاص مونیم کی یوقت. دادمی میتعم غلط یاستفاده
با دادن  واشو گاه. داد عالمت «فیکث مونیم ف،یکث مونیم ف،یکث مونیم» شکل به را آن
 را شیمرب بار کی افال. کرداش شوخی میبا مربی «بده نوشابه فیکث جک» لیقب از یمئعال
 و «ددهمی غلغلک را یلوس راجر» نیب فرق بود توانسته باالخره یلوس. زد صدا «سبز کثافت»
 .ببرد وافر لذت اعمال نیا یدو هر از و دهد صیتشخ را «ددهمی غلغلک را راجر یلوس»

های ینخست ریسا و شامپانزه به زین را گرید یاشاره نازب نوع نیچند آمسالن زبان بر عالوه
 ایجورج ینتاالآت در رکی درها ینخست یاهیناح قاتیتحق مرکز در. دهندمی آموزش رانسانیغ
 موسوم شیرکی بهها سرپرست نیب که دهندمی آموزشها مونیم به را یاانهیرا زبان ینوع
 در کرد،می حیتصح را خود یدستور اشکاالت ،انهیرا یصفحه یرو افال که بار کی...  .است
 یانهیرا دیکل صفحه از استفاده با شیمرب بود، مشغول دهیچیپ یجمله کی ساختن به که حالی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. اورانگوتـان بـه یگـرید و افتی خاتمه شامپانزه و لیگور به یکی که رسدیم هم از جدا یرهیت دو به هاوارهانسان تکامل -7

 .باشدمی «جنگل مرد» یمعنا به ییماال زبان در اورانگوتان

 ساگان، نکاتی در مورد تکامل هوش انسان. -3

 )مترجم(. American Sign Language  :AMSLANآمسالن:  - 9
3- Watermelon )مترجم( 
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 افال یجمله با یهماهنگ چیه که دیپرانمی را یاکلمه مکرراً طنتیش با خودش، یجداگانه
 سرک او دیکل صفحه یرو سپس دوخت، چشم خود یمرب یانهیرا یصفحه به افال. نداشت
 «...رونیب برو اتاق از لطفاً  ،میت» :ساخت شکل نیا به یاجمله گاه آن ،دیکش

 مثل دیتول به قادر ای ،مردندمی گرانید با ارتباط از ناتوانهای شامپانزه اگر من گمان به
 اساس. افتادمی اتفاقها شامپانزه زبان در یاعمده یدگیچیپ و تحول سال چند ظرف بودند،نمی
 711 حدود که دادند نشان ماهای شامپانزه و است لغت هزار حدود بر مشتمل یسیانگل زبان
 سخنگوهای شامپانزه از یاجامعه نیچن در اگر ستین بیعج من نظر به. اندفراگرفته را کلمه
و عنوان آن چنین  شود، منتشر یژاپن ای یسیانگل زبان بهها شامپانزه خاطرات نسل چند ظرف

 باشد، خاطرات فالن شامپانزه، آن طور که آن را برای فالن فرد نقل کرد!
 یحقوق یدبانمی زین آنها ایآ باشند،میمعانی  تحلیل به قادر و دارند یخودآگاهها شامپانزه اگر

 دیبا حد چه تا شامپانزه کی باشند؟ دارا است، شده شناخته بشر حقوق عنوان به تاکنون که را
 چه ،آن بر عالوه ؟نمود یتلق قانون نقض و خالف بتوان را او شتنکُ تا باشد هوشمند و رکیز

  بدانند؟دینی  تیهدا قیال را آنی مذهبی هامبلغ تا باشد داشته دیبا یگرید مشخصات
 مرا شگاهیآزما سیرئ ها،ختیرانسان یرو قیتحق بزرگ شگاهیآزما کی از دیبازد در راًیاخ
 یانتها تاها شامپانزههای قفس طرفش دو که میدیرس یبلند راهرو به ما. کردمی یهمراه
 تا ت،یوضع نیا که مطمئنم و داشتند قرار شامپانزه سه تا دو قفس هر در. بود افتهی ادامه راهرو
 معمول و یعاد تیوضع کی شود،می مربوطها وحش باغ و مشابههای شگاهیآزما به که آنجا
 م،یشد کینزد قفس نیاول به که نیهم. باشدمی شکل نیهم به زین گرید موارد در .است

 ریناپذوصف دقت با و کردند انینما را شیخوهای دندان آن در محبوس هایشامپانزه
 یکوتاه و مقطعهای غیج سپس. نمودند پرتاب شگاهیآزما ریمد لباس یرو را فتُ ازهایی کمان
 که گریدهای قفسهای شامپانزه ریسا یلهیوس به و افتی انعکاس سالن یانتها تا که دادند سر

 دنیکوب مشت و ادهایفر یصدا با سالن گاه آن. دیگرد دیتشد و تکرار ،بودند دهیند را ما مطمئناً
 دادن  ادامه صورت در که داد هشدار سسهؤم ریمد. درآمد لرزه به هاقفسهای لهیم دادن تکان و
 هیتوص نبازگشت به را ما و کرد خواهد دیتهد مرا که ستین دهان آب انداختن خطر فقط ریمس
 دنید با انیزندان آن در که انداخت چهل و یسهای دهههای لمیف ادی به مرا تیوضع نیا. کرد

 . کوفتندمی زندانهای لهیم بر شدت به را غذا ظروف مستبدشان زندانبان
 آنها اگر و وانندیح فقط نهاآ اگر. شوندمی هیتغذ یخوب به و هستند سالمها شامپانزه نیا البته
 بود، خواهد اساسیب یسهیمقا کی من یسهیمقا صورت نیا در ،تحلیل از ناتوان و ندیچهارپا

 قادر پستانداران ریسا همچون زین آنها. هستند تحلیل به قادرها شامپانزه که میدانمی را نیا یول
 ماها شامپانزهدر  شناخت توانایی...  .باشندمی خود رومندین جاناتیه و احساسات دادن نشان به
 مورد را ژهیو یاخالقهای ارزش با زنده موجودات جوامع نیب موجود یمرزها که داردمی آن بر را
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 ترستپهای گروه شامل ما یاخالقهای دگاهید یبازنگر نیا که دوارمیام و میده قرار الؤس
 7.بشود زین باشند، داشته وجود اگر کرات، ریسا موجودات حتی و نیزم یرو موجودات

 ستین یمعن نه ایب حال هر به م،یریبگ نظر در حیصح را آن اتیجزئتمام  اگر شد، انیآنچه ب تمام
 در واناتیح نکهیا. است افتهی تکامل خود انینیشیپ از کهاست  یوانیح جسم کفقط ی انسان که
 را آن اسالم حداقل ای نید که است یموضوع هستند، کیشر ما با ن،ییپا سطوح در د،یتجر و دنیشیاند
 :است نموده تصریح آن بر زین قرآن و کندمی تأیید

لِ  َوادِ  َعَل    أَتَ وجا ِلَذا َيّتَّ  » لُ  أَط َُّها یَ  ََّنجَلة   قَاَلتج  النَّمج  ُسَلهجَمانُ  َُيجِيَمنَُّك ج  اَل  َمَساِكَنُك ج  ادجُخُلوا النَّمج
ُعُرونَ  اَل  َوُه ج  َوُجُنوُدهُ  ُهدَ  أضََْرى اَل  ِلَ  َما فَ َقالَ  اليَّ ُجَ  َوتَ َفقَّدَ ...  َطشج ُدج ...  الجَغارِِبيَ  ِمنَ  َكانَ  َأمج  اَلج
 مورچگان یواد به تا) 3«َطِقي   ِبَنَبإ   َسَبإ   ِمن َوِجئجُتكَ  ِب ِ  َتُِطج  َلَج  ِبَا َأَييتُ  فَ َقالَ  بَِعهد   َغ ُجَ  َفَمَكثَ 

 در خبریب را شما انشیلشکر و مانیسل تا ،دیبرو خودهای النه به مورچگان یا: گفتای مورچه. دندیرس
 است؟ شدگان بیغا از ایآ ؟نمیبنمی را هدهد چرا گفت و کرد جو و جست مرغان انیم در...  .نکوبند هم
 تیبرا سبا از و یبود افتهین دست تو که امافتهی دست یزیچ به: گفت و امدیب .دینکش درازا به درنگش... 
 (.امآورده قطعی یخبر

َضْرج ِ  ِف  َدابَّة   ِمن َوَما» َثاُلُك  أَُم    ِلالَّ  َجََناَيهج ِ  َطِي ُُ  َطاِرر   َواَل  الج ء   ِمن الجِكَتابِ  ِف  فَ رَّطجَنا مَّا أَمج  َشيج
 هوا در خودهای بال با یاپرنده چیه و ستین نیزم یرو در یاجنبنده چیه) 9«ُُيجَشُرونَ  ضَْرِبِِِّ ج  ِلَل   ُثَّ 

 سپس و میانکرده فروگذار را یزیچ چیه کتاب نیا در ما .هستندهایی امت شما چون آنکه مگر ،پردنمی
 شوند(.آورده می گرد پروردگارشان نزد همه

 با و زمان گذشت با انسان در دنیشیاند ییتوانا که میباور نیا بر قطعاً  م،یدار قبول را تکاملما  اگر
 از کامالً را او که است یخاص یژگیو ،ییتوانا نیا و افتهی تکامل ،مغزش یفیک و یکمّ شدن شرفتهیپ
 هدف ،یهوشمند ابزار تکاملِ  که نمودم انیب را لیدل نیا شتریپ. سازدمی ممتاز و جدا واناتیح گرید

 در بشر مغز تکامل ینسب شتاب که میداد شرح سپس. میشناسمی نیزم نیا بر ما که است یتکامل یقطع
 یهدف خود یخود به ما یمغزها نکهیا بر است یلیدل برتر، مغز به آن لیتبد و ریاخ سال ونیلیم دو حدود
 پس در که مینمود اثبات است، هدفمند تکامل میکن ثابت میتوانست که ییجا هر در و تکامل یبرا است
 .وندگاری وجود داردخدا آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 نکاتی در مورد تکامل هوش انسان. ساگان، -7

 .33تا  78ی نمل، آیات قرآن کریم، سوره -3

 .98ی ی انعام، آیه، سورهقرآن کریم -9
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 یهوشمند ابزار آورددست و جهینت سراغ به و میشو خارج یهوشمند ابزار بحثم از میخواهمی حال
 مشاهده ،سازدمی زیمتما واناتیح ریسا از را ما یاشبهه و شک چیه دونب کهرا  یفرهنگ آن و میبرو
 .میینما

 قیطر از نه و ردیپذ صورت ژهیو یفرهنگ بر هیتک با خدا، وجود ایبر ناستداللما میخواهمی اکنون
 یادیز واناتیح. آن یبرا یزبان یابزار جادیا و تفاهم ای یاجتماع یزندگ ایبر او ییتوانا در انسان زیتما

 زنبور، مورچه، لیقب از برخوردارند، افتهیسازمان یِاجتماع یزندگ از یمتفاوت درجاتاز  که دندار وجود
 سطح. دارند گریکدی درک و فهم یبرا یزبان ییابزارها نیهمچن نهایا. انگوتانراو و شامپانزه ر،یش کفتار،
 .باشدمی شامپانزه یاستفاده مورد یاشاره زبان از ترنییپا اریبس رد،یگمی کار به زنبور که یااشاره زبان

 از یبرخوردار محور حول نه خدا، وجود بر آن داللت و یانسان فرهنگ یدرباره ما یآت بحث بنابراین
 خاص فرهنگ به موضوع بلکه ،تحلیل و دنیشیاند ییتوانا با رابطه در نه و است یهوشمند ابزار ای مغز
 وجود بر فرهنگ نیا داللت. شودمی مربوط ظهور کرد، یناگهان طور به اخیر سال هزارطیّ چند  که بشر
 توانمی که است یزندگ یبرا واال یاخالق ستمیس کی انگریب واقع در فرهنگ نیا که ستا رو آن از خدا
 را در آن توانمی نیهمچن. مشاهده نمود آن یبرا قانون وضع و گرانید حقوق یاعطا در آشکارا را آن
. مشاهده نمود ،است نشده بنا منفعت انتظار و یکیژنت یخودخواه بر آن اساس و اصل که یواقع یثارگریا

 نوشتن، و خواندن مجازات، نیقوان لیقب از واال یزندگ و شناختهای هیپا یانگذاریبن ن،یا بر عالوه
 ما. است منوال نیهم بر شده، بشر یزندگ وارد خاص یادوره در که زین آن رینظا و یحسابرس ستمیس
 بشر یزندگ در که یاشهیر تحول و رییتغ کی با و یرونیب آموزش توسط نهایا که مییبگو میخواهمی

 .است گشته داریپد ،اتفاق افتاده
 فراهم یریادگی قیطر از امور نیا نکهیا بر یمبن است نزیداوک دکتر آشکار و حیصر اعتراف ،متن نیا
 یوانیحهای بدن که ی استوانیح رایط زیست شناسیش با ریمغا کامالً  ،یزیچ نیچن آنکه حال و شودمی
 :دارد خود یطرهیس تحت را ما

 میبگو خواهممی فقط من. کنمنمی یجانبدار باشد تکامل یمبنا بر که یاتیاخالق از من
 چگونه یاخالق لحاظ ازها انسان ما میبگو خواهم. نمیاست گرفته صورتاشیاء  تکامل چگونه

 که ،یافرادکه  دارد وجود خطر نیا دانممی رایز دارم، تأکید موضوع نیا یرو. میکن رفتار دیبا
 که یاگفته نیب توانندنمی که یانکس نشوند، متوجه درست را منظورم ست،ین کم هم تعدادشان

 اگر که است نیا من خود احساس. شوند لئقا تفاوت دارد، تیآنچه واقع از یجانبدار با دارند باور
 اریبس یجامعه باشد، استوار تیکیژن یرحمانهیبهای قانون یهیپا بر فقط یانسان یجامعه
 در م،یکن یشوربخت اظهار یزیچ از چههر سفانهأمت اما. خواهد بود ستنیز یبرا یندیناخوشا
ها برانگیختن مراقبت در انسان کتاب نیا یاصل منظور میبگو دیبا. شودنمی دایپ یرییتغ تیواقع
 هشدار کی صورت به را آن د،یبکش رونیب آن از یاخالق اینکته دیخواست شما اگر اما باشد.می
 در تواضع و یمهربان با افراد آن در که دیکن بنا یاجامعه دیدار آرزو من مثل اگر دیبدان. دیبخوان
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 داشته یکمک نیکمتر انتظاربیولوژیکی  عتیطب از دینبا باشند، هم اوری ،همگان ریخ جهت
. میاشده زاده خودخواه ما رایز م،یاموزیب را یخودگذشتگ از و یمهربان میبکوش دییایب. دیباش

 امکان نیا الاقل که است صورت آن در رایز کنند،می چه ما خودخواههای ژن میبفهم دیبگذار
 چیه تاکنون که یطرح ؛میدرانداز نو یطرح و میزیبر هم به را شانهایبرنامه که دیآمی وجود به

 7.است نبوده آن یپِ در یگرید موجود

 آن دنبال به و کرد خواهم مطرح یبعد بخش در را موضوع نیا من. میاموزیب را ثاریا که میدار ازین ما
 در! م؟یگرفت فرا را یواقع یثارگریا کجا از ای! آموخت؟ ما به را ثاریا یکس چه میابیدرتا  میکوشمی هم با
 در دهد،می سوق یکیژنت یخودخواه سمت به را ما که ما خودخواه کیولوژیب باتیترک با نهایا که یحال

 باشد!می چرا و چونی ب تضاد

 نوشتدو پِی

 واناتیح حقوق
 نیا یحت و ،است کرده مطرح ساگان دکتر که آنها به نهادن احترام و واناتیح حقوق یمسأله
برای پند و  خود، توان یاندازه به بیترت نه ایب و بفهمند را نید یحدود تا توانندمی واناتیح که موضوع
 بر محمد آل مذهب حداقل ای قرآن و اسالم نید که است یامقوله ،شایستگی دارند ینیدی موعظه

 و هستند ما همانندهایی امت وانات،یح که میدار ائمه و امبریپ سنت و قرآن در ما. زندمی تأیید مهر آن

َضْرج ِ  ِف  َدابَّة   ِمن َوَما: »گذاشت احترام آنها به دیبا  فَ رَّطجنَا مَّا أَمجثَالُُك  أَُم    ِلالَّ  َجََناَيهج ِ  َطِي ُُ  َطارِر   َواَل  الج
ء   ِمن الجِكَتابِ  ِف   با یاپرنده چیه و ستین نیزم یرو در یاجنبنده چیه) 3«ُُيجَشُرونَ  ضَْرِبِِِّ ج  ِلَل   ُثَّ  َشيج

 را یزیچ چیه کتاب نیا در ما .هستندهایی امت شما چون آنکه مگر ،پردنمی هوا در خودهای بال
 (.ندشوده میآور گرد پروردگارشان نزد همه سپس و میانکرده فروگذار
کراهت دارد  د،کن یکین او به و پرورش دهد را یگوسفند یشخص اگر که اندکرده انیب محمد آل
 یلیدل خود نیا و ند،یبب یکین فرد نیا از کهاست  کرده عادت گوسفندچرا که  ؛نماید ذبح را آنخودش 
 و ،احساس و شعور یدارا را گوسفند اند،را نقل نموده آن تیب اهل که یواقع اسالم نکهیا بر است
 .ددانمی واجب را آنبه  احترام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .79ریچارد داوکینز، ژن خودخواه، ص  -7

 .98ی ی انعام، آیهکریم، سوره قرآن -3
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از محمد بن حسن صفار از یعقوب بن زید از یحیی بن مبارک از عبد اهلل  محمد بن حسن با سند خود
 روز یقربان یبرا من»: کردم عرض رضا امام به: نقل کرده است که گفت لیفض بن محمدبن جبله از 

 دلم کرد، من به ینگاه ،تا ذبح کنم دمیخوابان و گرفتم را او چون. ماهداد پرورش راقوچی  ،قربان دیع
 نیا. کنی نیچن ندارم دوست»: فرمود حضرت «.دمیبر را سرش سپس کردم، مدارا آن با و سوخت شیبرا

 7«.ذبحش کنی سپس ،یده پرورش را یوانیح که نباشد گونه
 از یاریبس ناًیقی :گفت دیبا ا،یاوص و امبرانیپ توسط گرفته صورت ینید غیتبل خصوص در

 وجود ،انددهیشن را امبرانیپ امیپ که واناتیح ازهایی داستان قرآن در. انددهیشن را آنها دعوت وانات،یح
 .مانیسل حضرت یماجرا در مورچه و هدهد مانند دارد،

 یکس ایآ کنند،می آب بر نقش را خودخواه ژن ینقشه کودکانشان و فاطمه و یعل
 ؟دبیندیش که ستین

 :دیگومی نزیداوک دکتر
 نیا الاقل که است صورت آن در رایز کنند،می چه ما خودخواههای ژن میبفهم دیبگذار
 که یطرح ؛میدرانداز نو یطرح و میزیبر هم به را شانهایبرنامه که دیآمی وجود به امکان
 3.است نبوده آن یپِ در یگرید موجود چیه تاکنون

 نابود راها ژن یخودپرست ،عمل در ،یانسان یگونه عنوان به ما دیبگو دیبا انصاف با فرد قتیحق در
 نه آب یاله انیاد و بوده آن جمروّ یاله امبرانیپ و اءیانب که یواقع یثارگریا ای واال اخالق رایز ؛میاساخته
 از برتر پسرم: دیگومی یکیژنت خواهیخود نیا. است دهیکوب هم در را یخودخواه نیا اند،کرده هیتوص
 از برتر میهمشهر است، بیغر افراد از برتر میعمو پسر است، میعمو پسر از برتر برادرم است، برادرم پسر
 فیطوا از امفهیطا مردم ند،کشورها هست گرید مردم از برتر کشورم مردم است، گرید یشهرها یاهال
 بیغر افراد به کردنیکین به انیاد و امبرانیپ اما. است مجاور یکشورها از باالتر کشورم و بهترند، گرید
 من. اندداده رواج مردم نیب را انهیثارگرایا رفتار نیا و اندکرده هیتوص فرزندان و خود بر آنها دادن حیترج و

؛ کنممی بسندهاست  گفته سخن آن از زین قرآن که اسالم در مشهور یخیتار داستان کذکر ی به فقط
داستان گرسنه ماندن  ؛اسالم امبریپ محمد حضرتخاندان  یعنی اسالم رسالت اصحاب یماجرا
 .دندیبخش فقرا به را خود یغذا آنکه از پس خردسالشان فرزندان و محمد دختر فاطمه و یعل

ِكهًنا ُيبِّ ِ  َعَل    اليََّعامَ  َوطُيجِعُمونَ » َا*  َوَأِس ًُا َوطَِتهًما ِمسج  َجزَاءً  ِمنُك ج  نُرِطدُ  اَل  اَّللَِّ  ِلَوجج ِ  ُنيجِعُمُك ج  ِلَّنَّ
 و میتی و نیمسک به« برای دوستی او )خدا(»یا  «دارند دوستش خود که یحال در» را طعام و) 7«ُشُكوضْرًا َواَل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .33، ص33شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج  -7

 .79خودخواه، ص ریچارد داوکینز، ژن  -3
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 نه و میخواهمی یپاداش نه شما از و میکنمی اطعام خدا یبرا را شما که ستین نیا جز: * خورانندمی ریاس
 ی(.سپاس

 تا آمد و شد روزیپ شیخو تیوانیح بر که است حقیقی انسان داستانی کنندهروایت ،انسان یسوره
 تیّمعروف و شهرت دنبال به ثاریا نیا با آنها. بخشد ییرها شانیکیژنت خواهیِخود و تِیوانیح از را گرانید
 فاش یکس بر و نمودند پنهان را آن زین خود وصورت پذیرفت  انهیمخف صورت به کار نیا رایز ،ندبودن

 و نگرفتند، یزیچ و دندیبخش رایز نبودند، زین متقابل سود و منفعت دنبال به کار نیا انجام با آنها. نساختند
 کوچک فرزندان جان کار نیا با فاطمه و یعل حضرت که چرا ،نبود زیناچ و کوچک زین آنها بخشش

 .انداختند خطر به را شیخو
 یحت وها گروه افراد، هامروز ،یالهفرستادگان  و امبرانیپ از آنان مانند و بزرگان نیا لطف به
 خود بر که یافراد تعداد است ممکن هرچند دهند،می حیترج شیخو بر را گرانید که میدار ییکشورها
 نیا پس در بعضاً  بسا چه و گذاردن یجا بر یتأثیر نیز آنها تیوضع بر و دباش شماراندک ،شمارندمی مقدم

 فضل به ما که است حیصح ریمس در یگام حرکت، نیا یکل طور به یول ؛باشد نهفته یاهداف بخشش
 . آموزدمی درس آنها از تیبشر که ندهست ثاریا برترهای نمونه نهاآ .میادهیرس آن به بزرگان نیا

 مرهون نهایا یهمه یول میاافتهی دست یقیحقهایی یروزیپ به یکیژنت یخودخواه برابر در ما امروزه
 جوامع تا باشند؛ی میواقع یثارگریا برتر ینمونه که ،است یاله بزرگفرستادگان  و امبرانیپ تالش
 . رهایی بخشد انتشیوانیح از را یانسان
 ای یتکامل شناسستیز کی که است آن قدر ارزشمند فاطمه و یعل کار من اعتقاد به

 رایز ؛کند یبررس مجدداً را خود محاسبات ،آن به توجه حداقل با الزم است ملحد یاجتماع شناسستیز
 یخودپرست یماریب ،یتکامل شناسانستیز ازپیش  سال هزاریک از شیب بزرگان نیا که ندیبمی یو
 .نمودند وضع یدرمان راه آن یبرا و دادند صیتشخ را یکیژنت

ضْرِ  طُوُفونَ : »فرمود که متعال خداوند سخن مورد در عباس ابن ًما َوَُيَاُفونَ  ِِبلنَّذج  ُمسجَتِي ًُا َشرُّهُ  َكانَ  طَ وج
ِكهًنا ُيبِّ ِ  َعَل    اليََّعامَ  َوطُيجِعُمونَ *   همه آن شر که یروز از و کنندمی وفا نذر به) 3«َوَأِس ًُا َوطَِتهًما ِمسج

 ریاس و میتی و نیمسک به ،دارند دوستش خود که یحال در را طعام و * ترسندمی است گرفته را جا
به عیادت  ،باعرا از یاعده و خدا امبریپ جدشان و شدند ماریب نیحس و حسن: است گفته (خورانندمی
 فرزندم دو اگر: فرمود یعل. است خوب ،یکن ینذر فرزندت دو ایبر اگر حسنلابا یا: گفتند و ها رفتندآن
 و گفت نیچن زین فاطمه. رمیگمی روزه شکرانه به را روز سه عزوجل خداوند یبرا ،شدند خوب یماریب از
 شکرانه به شوند، رها یماریب از من سرور دو اگر: داشت اظهار زین ،گفتندمی هینوب یهفضّ او به که یزیکن

                                                                                                                                 

 .3و  8ی انسان، آیات ریم، سورهقرآن ک -7
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نه کم و  ـ زیچ چیه محمد آل .دندیپوش تیعاف لباس کودک دو نیا. رمیگمی روزه عزوجل خداوند یبرا
. داد فاطمه به و کرد قرض او از جو صاع سه و رفت یهودی شمعون سراغ به یعل. نداشتندـ  زیاد نه

 او یجلو را غذا آمد، منزل به و خواند نماز خدا امبریپ با یعل. پخت نان و نمود آرد را صاع کی فاطمه
 از ینیمسک من محمد، تیب اهل یا ،کمیعل سالم: گفت و آمد در پشت ینیمسک ناگاه که ؛گذاشتند
 امر را آنان و دیشن یعل. دینما اطعام یبهشتهای مائده از را شما خداوند ،دیکن اطعام مرا هستم، مسلمانان
 صاع سراغ به فاطمه دوم روز. خوردند آب فقط را شب آن و روز آن. خوراندند وه ابرا  غذا شانیا و فرمود
 ناگاه که گذاشتند او یجلو را غذا آمد، منزل به و خواند نماز خدا امبریپ با یعل. پخت نان و رفت آرد
 که هستم نیمهاجر فرزندان از یمیتی من محمد، تیب اهل یا ،کمیعل سالم :گفت و آمد در پشت یمیتی

 فاطمه سوم روز. خوردندن آبچیزی جز  روز دو و دادند وه اب را غذا. دیکن اطعام مرا ،است شده دیشه پدرم
 آمد، منزل به و خواند نماز خدا امبریپ با یعل. پخت نان و کرد آرد را آن و رفت جو صاع یباق سراغ به
 نبوت، تیب اهل یا ،کمیعل سالم :گفت و ستادیا در پشت و آمد یریاس ناگاه که ،گذاشتند او یجلو را غذا
 او به را غذا. رمیاس من که دیکن اطعام مرا !دیدهنمی طعام ما به و دیبندمی و دیریگمی اسارت به را ما

 مالحظه را شانیگرسنگ و آمد آنان سراغ به خدا امبریپ. خوردند آب فقط شب سه و روز سه و دادند

نَسانِ  َعَل  أََت    َهلج »: فرمود نازل نیچن خداوند. نمود رِ  مِّنَ  ِيي   اْلجِ  نهیآ هر) «مَّذجُكوضْرًا َشهجئًا َطُكن َلَج  الدَّهج

 شما از« )ُشُكوضْرًا َوال  َجزَاءً  ِمنُك ج  نُرِطدُ  ال » تا (نبود ذکر خور در یزیچ او و گذشت زمان از یمدت انسان بر

 7ی(.سپاس نه میخواهمی یپاداش نه

 !م؟ییگویم سخن ثاریا کدام از

. کنندمی رفتار یخودخواه و تیّ من اساس بر معموالً شودمی محسوب انآن از زین انسان که واناتیح
 احوال مراقب ای بدهد غذا یگرید به ،یغرض و داشتچشم چیه بدون که شودنمی دایپ یکس عتیطب در
 در. آورندنمی عمل به مراقبت هم از و خورانندنمی خوراک گریکدی به یفرد سطح در واناتیح. باشد او
 هدف نیا با نر جنس. است شماراندک خودخواهانه سلوک با اسیق در دگرخواهانه یرفتارها عت،یطب
ی که ماده تخمک بارور کردن قیطر از خواهدمی که سازد،می النه و کندمی فراهم غذا ماده جنس یبرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 از هـم و شده تیروا یسن قیطر از هم که است یخیتار دادیرو کی نیا. 297و  291، ص 2، ج اسدالغابه ،ریاث ابن: منبع -7
 آن خـود ریتفاس در یراز نیفخرالد و ابوالسعود ،یضاویب زین و لیالتنز شواهد در یحسکان حاکم مثال عنوان به. عهیش قیطر
 بـه یمـالأ کتاب در زین صدوق خیش. است کرده نقل خود ریتفس در اجمال به را ماجرا نیا میابراه بن یعل. اندکرده تیروا را
 .است نموده اشارت آن
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 خود فرزندان به زین نیوالد .دهد انتقال بعد نسل به را خودهای ژن ،دهدغذای جنین را در آن قرار می
 ما که یهنگام نباشد، یواقع اگر و! است؟ یواقع ثاریا نیا ایآ یول .کنندمی محافظت آنها از و دهندمی غذا
اینکه او رنج ایثار را بر دوش  و مداراخالق است یموجود او که میهست انسان یژگیو نیا اثبات دنبال به
 م؟یرانمی سخن ثاریا کدام از ،کشدمی

 شود،می مطرح یزندگ طیمح و جامعه سطح در خودخواهی با مبارزه که یهنگام ینید مقوالت در
 و واضح طور به ست،ا ما نظر مورد که را یثاریا است یضرور بنابراین. مییگومی سخن ثاریا از شیکماب
 یقاعدهتک ،هستند مردم داشتننادان نگاه دنبال به که یورزانغرض مینده اجازه تا میکن نییتب آشکار
 یعلما مخاطبشان چه برند،می کار به همه یبرا را آن که یاقاعده؛ بنشانند یکرس به را خود منحرف

 یگردو به: دیگومی مغالطه ای قاعده نیا .دارند ینینابیب نظر که یکسان چه و ملحدان چه باشند، ینید
 گرفته یشکلکروی  زیچ آن در که را گرشید دست سپس. کن نگاه دارم دست در که یشکلکروی 
 .است گردو بنابراین ؛است گرد هم نیا! نیبب: دیگومی تو به و کندمی بلنداست 

 زین و رد؛یگمی قرار خودخواهی برابر در که میدانمی و ستیچ ثاریا میدانمی ما یهمهبه طور کلی 
 ما با خاص رفتار ینوع لحاظ از که یگرید کس بر ای خود بر یگرید دادن یبرتر یعنی ثاریا کهدانیم می

 . دارد قرابت
 خود از یاثارگرانهیا یرفتارها بعضاً واناتیح یبرخ که مینیبمی م،یندازیب ینگاه خود رامونیپ به اگر
 یزنبورها رفتار فرزندانشان، قبال در مادران و پدران رفتار در را آن نمود میتوانمی مثالً. دهندمی نشان
 ای است یواقع یثارگریا ن،یا ایآ یول ؛میکن مشاهده کندو کل زین و کارگران گرید و ملکه برابر در کارگر
 ها،ژن یخودخواه ییرفتارها نیچن خاستگاه !؟باشدمی یکیژنت یخودخواه واقع در و کردن ثاریا ظاهر به
 نیچن نهایا که ستا هاژن نوع نیا حاملهای بدنحفاظت کردن  به لیتما ای و یشاوندساالریخو ای

 فرزندان به نسبت نیوالد یمدارا و نرمش گرید عبارت به .دهنداز خود بروز می یانهیاثارگرایا یرفتارها
 بر خواهرانش، و ملکه و کندو از محافظت یبرا کارگر یزنبورها یفداکار زین و آنهابه  غذا خورانیدن و

 تیواقع .برخوردارند بقا و استمرار انتقال، در تیموفق یژگیو از که استهایی ژن یخودخواه اساس
 آنها، ژنوم در یژن که ندکنمراقبت می خود فرزندان از لیدل نیا به مادر و پدر که است آن یکیولوژیب
 ای و غدد مغز، ،یعصب ستمیس ساخت بر که یتأثیر قیطر از مثالً  دهدمی سوق یرفتار نیچن به را شانیا

 است ژن نای وجود بقا، و انتشار در آنها ژنوم تیموفق لیدال از یکی و گذاردمی یجا بر خود ازها هورمون
 .دهدمی سوق نهیاثارگرایا رفتار آن به را شانیا که

مند بهره فرزندان استمرار و بقادر  ن،یوالد ژنوم چگونه که ، این استدیآمی شیپ نجایاکه در  یالؤس
های ژن از ینیمع درصد حامل فرزندان، رایز :دبیان کر  یسادگ توان بهمی را سؤال نیاپاسخ  ؟گرددمی
 پدرشهای ژن از یمین و مادرهای ژن از یمین حامل انسان، یبچه مثال عنوان به. هستند خود نیوالد
 . باشدمی
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 ساختن وردهآبر و فرزندان به نسبت ثاریا ژن شان،یکیژنت بیترک در که ینیوالد از دسته آنبنابراین 
 مثل دیتول و بلوغ سن به دنیرس یآماده و ستهیشا را فرزندان که یاگونه به ،شودمی افتی آنها یازهاین

 نیا در نتیجه. نمود خواهند محقق ی،آتهای نسل دررا  خودهای ژن یبقا و استمرار نیوالد نیا ،دینمامی
 آنها ژن یخودخواه یعنی ؛است خودخواهانه و یکیژنت واقع در( فرزندان یبرا نیوالد ثاریا) یثارگریا نوع
 از و ندارند خود فرزندان به یکاف توجه که ینیوالد از دسته آن. باشدنمی یواقع ثاریا و آورده وجود به را
 حمایت به را آنها که ستینهایی ژن شامل آنها ژنوم که ینیوالد گرید عبارت به ای کنند،نمی تیحما آنها
 بعدهای نسل به را خودهای ژن توانند( نمیمراقبت و غذا النه، نمودن فراهم لیقب از) وادارد فرزندان از

 بیترک انتقال و مثل دیتول بلوغ، سن به که یفرزندان تیترب در آنها خالصه طور به رایز ؛دهند انتقال
 بیترک نیا گرید عبارت به ای نیوالد نیا بیترت نه ایب. ناموفقند برسند، بعدهای نسل به خود یکیژنت
 یگردونه از و افتهین استمرار آنها خاصهای ژن ،یزندگان نیا در و شده مجازات ،ژنوم ینقشه ای یکیژنت

 .شودمی حذف رقابت
 موفق راهبردها ژن اگر و دارد یکیژنت لیدلبه طور کامل  فرزندان، به نیوالد اهتمام و توجه یمسأله

 مورد در هیقض نیا. بگیرند کار به را همان بسا چه ،بیابند فرزندان به نیوالد میمستق توجه جز به یگرید
 آنها تا دهدمی جا انشیقربان یالنه در را شیهاتخم پرنده نیا. است اتفاق افتاده کوکو نام بهای پرنده

 یاعاطفه چیه آنها به نسبت و بوده توجهیب فرزندانش به نسبت خودش او. کنند تیترب را فرزندانش
ی ی پرندهها، با قرار دادن آنها در النهاین پرنده به محض برآورده ساختن نیاز جوجه. دهدنمی نشان

دهد. این مثال دلیل هایش پایان میجهاش را با جودهد، رابطهقربانی که به جای وی آنها را پرورش می
 شود.ها مربوط میی ژنها، به حیطهی بدنواضحی است مبنی بر اینکه مسأله

 دارند خود خواهران با یادیز اریبس یکینزد آنها. دارد وجود زین کارگر یزنبورها مورد در مسأله نیهم
 نیا از. باشندمی دارا را پدرهای ژن از همانند یانسخه یهمگ خواهران رایز ترند،کینزد آنها به مادر از و
 کارگر زنبور کهاین وجود با؛ دارد وجود یمنطق لیدل دشمن، به حمله یبرا گرفتن یشیپ و یفداکار در رو
 دراست  توانسته رایز بوده موفق بقا و استمرار اد،یازد در ثارگریا ژن نیا .ردیممی زدن شین از پس

 از شیب دارد، دنبال به اوهای ژن یبرا کارگر زنبور مرگ که یمنفعت. کند عمل بهتر کندو از محافظت
 مادر از دفاع با زین و خواهرانشان یجا به مرگ در گرفتن سبقت با آنها رایز ؛است آن ماندن زنده منفعت

 کارگر خواهران یهمه بدن در شیخو موجودهای ژن از یادیزهای نسخه استمرار و بقا در ،(ملکه زنبور)
 زنبور) مادر بدن در موجود 7هایاسپرم و هاتخمک در موجودهای ژن یبقا در نیهمچن و دارند نقش
ژنتیکی است  بیترک آن ازدر بقا و استمرار تواناتر  یکیژنت بیترک نیچن دیتردیب. تأثیرگذارند زین( ملکه
 ،یفداکار در که کرد خواهد انتخاب را ییآنها ،عتیطب. رندیگنمی یشیپ گریکدی بر یفداکار در که

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )مترجم( کند.ای کروی شکل ذخیره میها را در کیسهاسپرم ،گیریزنبور ملکه پس از جفت  -7
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 استمرار و بقا تواندمی یخوب به که یکیژنت بیترک نوع آن مییبگو دیبا ای ؛قدم هستندو .... پیش تشجاع
 .کند مقابله رامونشیپ طیمح یعیطب طیشرا برابر در و افتهی

 با یحت -، باشد داشته همراه به یشتریب منفعتها ژن یبرا ،یفداکار که یزمان تا یکل طور به
 را گرید موجود کی قبال در یثارگریا یژگیو تواندها میژن یخودخواه - آنها نیب قرابت از یپوشچشم
 .کند ریتفس
 بر را فهیوظ نیا کههایی ژن: داد حیتوض نیچن یکیژنت نظر از را فرزندان به نیوالد ثاریا توانیم
 نیا ایبر را آنها ای دهندنمی را فرزندان بهنسبت  نیوالد ثاریا یاجازه که یگریدهای ژن از ،دارند عهده
 برادر ینهیاثارگرایا منش توانمی وهیش نیهم به. تواناتر هستند بقا ایبر و برتر ند،ینمانمی قیتشو کار

 یبرخ تمیز کردن نیهمچن. نمود نییتب را نیوالد نسبت فرزندان ای ترکوچک برادر نسبت به بزرگ
 نیهم در زین خود گانیهمسا به آشامخونهای خفاش دادن غذا یحت ای گر،ید واناتیح توسط واناتیح

 صورت به هرچند ـ را ندهیآ در یمنفعت به دنیرس یسودا خفاشچرا که  ؛است حیتوض قابل چهارچوب
  .دارد سر درـ  ناخودآگاه
 را بیغر کودک ای فرد کی نجات یبرا یشخص یفداکار لیدل تواندنمی خودخواه ژن یهینظر یول
 در که را یآب ای غذا فرد کی ،یاساس چه بر که دهد حیتوض ستین قادر نیهمچن هینظر نیا. دهد حیتوض
 اگر یحاالت نیچن در رایز. باشدمی محتاج نه آب خودش آنکه حال و دهدمی گرانید به دارد اریاخت

 ابد،ی کاهش فرصت نیا ای کند، ریتکث را خاصشهای ژن نتواند الاقل ای شود هالک فداکار شخص
 نجاتش به که یفرد با مشترکهای ژن از که است یسود از شیبشود که به او وارد می یکیژنت خسارت
 دست به است، داده حیترج خودش نسبت به را او به طور کلی ای داده او به را شیغذا ای کرده اقدام
 و انتقال با است برابر من یزندگ و اتیح: گفت توانمی رقم و عدد زبان با شتریب حیتوض یبرا. آوردمی
 از است عبارت ندارد، ینسبت من با که یفرد فالن یزندگ یول من؛ عاملهای ژن یصد در صد یبقا

 یعنی باشد،می او و من نیب مشترکهای ژن شامل خود بخش نیا و من؛ عاملهای ژن از یبخش انتقال
 یعنی ،من یزندگ به آمدن وارد خسارت که است واضح. اندازه و حد نیهم در یزیچ ای و درصد پنج مثالً

 که را ثاریا نوع نیا ستین قادر خودخواه ژن یهینظر لیدل نیهم به و نمی هاژن یبقا به شتریب خسارت
 منشچنین  تواننمیبنابراین  .کند ریتفس ،نندیبمی خسارت گسترده صورت به فداکارهای ژن آن در
 .دانست استوار خودخواه ژن یهیپا بر را انهیثارگرایا

 تکامل برتر راهبرد وه،یش نیا رایز ؛است یرواقعیغ یثارگریا ینوع زین دوجانبه یثارگریا نیهمچن
 توانمی را هیقض نیا. باشد داشته یشتریب آییکار و نمود آن، به اجیاحت زمان در که رودمی انتظار و است
 ؛نمود مالحظه اشهیهمسا به آشامخون خفاش دادن غذا ای گرید یگروه توسط واناتیح یبرخ نظافت در
 و دهدمی حیترج ،ستآن اهای ژن حامل کهرا ی تیکژن یمجموعه از دسته آن ی،عیطب انتخاب رایز

 دوجانبه یثارگریا نوع نیا فاقد که یکیژنت یمجموعه آن بنابراین. افتی خواهند وعیش قطعاًها همان
. بود خواهد انقراض جانداران از گونه نیا افراد سرنوشت رایز ؛شودمی حذفها رقابت یچرخه از است،
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 یثارگریا بیترت نه ایب. کنند یزندگ غذا بدون توانندنمی روز دو از شیب آشامخونهای خفاش مثالً 
 کههایی خفاش ؛ چرا که تعدادابدیب غذا شب کی نتواند که یخفاش هر یبرا است ینجات راه دوجانبه
 یهمه تیموفق دیکلشاه دوجانبه یثارگریابنابراین  باشد.، بسیار میکنندنمی دایپ خوردن یبرا ییغذا
 علم ی،کل طور به. ندیگزمیبر را آنقطعاً  یعیطب انتخابنتیجه  در و شودمی محسوب گونه نیا افراد
 .کند ریتفس یخوب به را دوجانبه یثارگریا تواندمی

 یثارگریا از یاگونه را آن میتوانمی ما واقع در که دارد وجود زین شهرت یبرا ثاریا ن،یا بر عالوه
رسیدن به فخرفروشی و شهرت و درنتیجه  ،در ایثارگری از غذا هدف اگر ژهیو به. میآور شمار به دوجانبه

 تعداد با ازدواج سپس و ماده جنس افراد از یشتریب تعداد توجه جلب همچون یشتریب سود به دنیرس
 بعدهای نسل به یفردهای ژن بیشتر و گسترده انتقال در تیموفق یمعنا به نیا. باشد آنها از یشتریب

ی و کیژنت یشهیر یهمگ -داد میخواه حیتوض شتریب را آنها بعداً که- هایثارگریا نوع نیابنابراین، . است
 .دارند طبیعی
 ما رایز ؛باشدنمی ما نظر مورد ست،ا هاژن یخودخواه یپرداخته و ساخته که یرواقعیغهای یثارگریا
 .نداردها ژن منفعت و مصلحت با یارتباط اصوالً که میهست یاخالق یثارگریا ینوع دنبال به

 نیا که دوجانبه یثارگریا از نه م؛ییگومی سخن دارد یکیژنت خاستگاه که کانینزد به ثاریا از نه ما
 که ؛شودمی انجام شهرت کسب خاطر به که یثاریا از نه و باشد؛ داشته یکیژنت یشهیر است ممکن هم
های بدن یبرا یمنافع تواندهایی مییثارگریا نیچن. شودمی داده ارتباط یکیژنت دالیل به بعضاً هم نیا

 .دهدمی قرار او اریاخت در یشتریب یبقا فرصتچرا که  ؛باشد داشته دنبال به ثارگریا فرد
ها مجموعه و افراد نیب ،یفرهنگهنجار  کی همچون که گریثاریا نوع آنما با  نجایا درضمن  در
 یعنی ،است یفرد یخودخواه زین آن خاستگاه و( آننظایر  ای ییخودنما به عشق مانند) ابدیمی انتقال
 .میندارکاری  ،است یروح لیتما ای دیشد ازین کی آن، انجام یزهیانگ

 بر لیدل را یثارگریا چه و مییگومی سخن ثاریا نیکدام از ما پس است، منوال نیا بر هیقض اگر
 م؟یدانمی اخالق یحوزه در او فرد به منحصر یژگیو و انسان خاص تیقابل

 تواننمی اًیثان ،نمود ریتفس یکیولوژیب لحاظ به را آن تواننمی اوالً که است یثاریا باب در ما سخن
ها ژن انتقال و بقا یابزارها عنوان به آن یاعضا و بدن از که هاژن یخودخواه به را آن اساس و اصل

 منفعت کی به دنیرس را هدفش بتوان که آنبرای  یفرهنگ بیان علتی ثالثاًو  داد، نسبت ،کندمی استفاده
 باشد.نمی ریپذامکان، دانست درازمدت در هرچند یروح

 با را آن تواننمی و ندارد همراه به یمنفعتها ژن یبرا که مگوییمی سخن یاانهیثارگرایا رفتار از ما
 خاستگاه که دانست یغیرواقع و یظاهر یثارگریا کی صرفاً ای و نمود ریتفسها ژن یخودخواه
 هیچ آن مقابل در فداکار فرد که است یثاریا ،هستیم آن یپ در ما که یثاریا. دارد یکیولوژیب یخودخواه
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 یسو از زیتشکرآم یکلمه کی دنیشن دنبال به یحت ای ندارد، ندهیآ در یشیستا و سودبرای  یداشتچشم
 باشد!نمی گرانید

 نیا دادن انجام از ما یزهیانگ: کهاین ؛آوردمی دانیم به راظریف و کلیدی  پرسش ،هیقض نیا
 آورد؟می دیپد ما وجود در خصوصاً  را آن یزیچ چه و ست؟یچ یواقع یثارگریا

شده  آغاز یاشخاص قیطر از و بابرنامه و نمدوّ یاوهیش بقال در دیبا هیقض نیا که است آن قتیحق
 - است آن قیدق یواکاو راه گانهی خیتار رایز - میکن یبررس یخیتار نظرم از را موضوع نیا اگر. باشد
 و ؛باشدمی ینید یبرنامه است، یقیحق و برتر یثارگریا نوع نیا یمناد که یابرنامه تنها که میابیدرمی

 که ثاریا یدرباره شدهنیتدو آثار نیترکهن و هستند ثاریامیدان این نوع  قهرمانان کوکاران،ین و امبرانیپ
 نیا .اندداشته ابراز یمذهبهای تیشخص کهباشند می ینیدهای دعوت و ینید متون ،است دهیرس ما به
های تیشخص که داک و سومر تمدن مانند نیزمهای تمدن نیتریباستان درشده  ثابت ، سّنتیثاریا نوع
؛ کسانی که ادیان آسمانی مانند رودمی شمار به ،ندبود میابراه و نوح همچون یکسان آنها بارز

گردند؛ چرا که اینها نیز براساس همان یهودیت، مسیحیت و اسالم که پس از آنها آمدند، به آنها بازمی
 اند.اسلوب و سلوک اخالقی سومری و اکدی ادامه یافته

 یاله هایترسال حامالن وفرستادگان  امبران،یپ واست  داشته ینید یجلوههمواره  ثاریا به دعوت

ِكهًنا ُيبِّ ِ  َعَل    اليََّعامَ  َوُطيجِعُمونَ » .اندبوده عرصه نیا قهرمانان  یحال در را طعام و) 7«َوَأِس ًُا َوطَِتهًما ِمسج

 (.خورانندمی ریاس و میتی و نیمسک به برای دوستی او )خدا(، یا دارند دوستش خود که

 نسیهوموساپ فرهنگ

 دو نیا. کنند یط را ریاخ سال هزار صدها ت،یموفق با توانستند که دارد وجود یانسان یمجموعه دو
 کوچک یمجموعه یگرید و ییاروپا نئاندرتال از عبارتند ،شدند منشعب ییقایآفر کتوسرِهومواِ از که

 .ندکرد پر را جهان سراسر سپس و مهاجرت 3المندب باب قیطر از آنها از یبرخ که نسیهوموساپ
 که یشرفتیپ یول است بزرگتر نسیهوموساپ مغز از نئاندرتال مغز یاندازه نیانگیم چه اگر 

 از که بود هایینسیهوموساپهای شرفتیپ از کمتر آوردند، دست به یفرهنگ و یتمدن لحاظ از هانئاندرتال
 یاجتماع روابط ،هانسیهوموساپ خالف بر نئاندرتالهای مجموعه نیب. ندبود کرده مهاجرت قایآفر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .8و  1ی انسان، آیات قرآن کریم، سوره -7

ی عربستان و شمال شـرقی آفریقـا اسـت کـه کیلومتر میان جنوب غربی شبه جزیره 93ای به عرض باب المندب، تنگه -3
 کند. )مترجم(میمتصل دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند 
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 آثار و ساختندمی مجسمهها نسیهوموساپ اروپا، در شیپ سال هزار پنج وی س باً یتقر. شودنمی مشاهده
 هانئاندرتال که یحال در رفت؛می شمار به آنها تیموقع و طیشرا از یتیروا واقع در که دندیآفرمی یهنر
 مهاجرت المندب باب راه از که یکوچک گروه یمعادله در یزیچ چه. کنند آنها پیروی از توانستندنمی
 که آورند دیپد ینسل توانستند آنها تا داد رخ دهیبرگز یمجموعه آن در یزیچ چه است؟ شده وارد کرد،
 کند؟ پر را جهان
 مطرح ،ددپسنمی که را یاهیفرض و هینظر هر تواندمی یفرد هر پرسش، نیا به دادنپاسخ یبرا
 عقل یبرا آنچه حیتوض یبرا یفاک و یواقع یعلم ریتفس چیه که است آن تیواقع اما ؛دینما

 اروپا در سال هزار صدها هانئاندرتال که یحال در. ندارد وجود ،است داده رخ قایآفر از مهاجر نسیهوموساپ
 ای زبان ای یاجتماع یزندگ سطح در یحت یتمدن ای یفرهنگ تکامل نوع چیه نتوانستند یول کردند یزندگ

 ایآ نکهیا درحتی . شد منحصر ساده یسنگ ابزار ساخت به ،دادند آنچه انجام تمام و کنند جادیا ینگارگر
 فن نیا آنها که رودمی احتمال نیا و دارد وجود ییدهایترد اند،بوده هانئاندرتال ادوات نیا یاصل مخترع

 کمتر در مهاجرهای نسیهوموساپ آنکه حال. ندباش گرفته فرا اروپا، به هانسیهوموساپ مهاجرت از پس را
 از الواح نیا که ؛دندیرس یگلهای لوح در یاخالق نیقوان نیتدو یمرحله به سال، هزار شصت از

 یمعادله در یزیچ قطعاً  که دیورز غفلت تیواقع نیا از توانمی ایآ .است دهیرس ما دست بهها یسومر
 همچون گونهوانیح نه و افتهیساخت یصورت به او شده است که موجب و شده وارد ینیزم موجود نیا

و  آورد، یرو واناتیح پرورش و محصول برداشت زرع، و کشت بههم  او که یطور به کند؟ گذشته عمل
 یاتفاق چه. سدیبنو توانست سرانجام و دیبگو سخن دهد، سامان و نظم را شیاجتماع یزندگ توانستهم 
 وجود با بود، ساکن اروپا در که یکی آن یول دیرس یتوجه قابل تکامل نیچن به انسان نیا که افتاد

 !افت؟ین تکامل تربزرگ یمغز از یبرخوردار
 است، شده نسیهوموساپ درآشکار  وبزرگ  جهش ینوع بروز باعث که دارد وجود یراز و رمز نجایا
 با مرتبط را واناتیح یهیبق با انسان تفاوت مسأله دانشمندان از یاعدهآن گونه که  تواننمی البته که

یا رسیدن مغز به یک  مغز یاندازه یبزرگ به فقط را آن ،دانندمی بدن اندام گرید با آن نسبت و مغز حجم
 داشت،می ارتباط مغز حجم شیافزا به موضوع اگر که یحال در ؛داد نسبتی بحرانی یا عبور از آن، اندازه

( نسیهوموساپ) یامروز انسان مغز نیانگیم همچون مغزش نیانگیم رایز ،بود ترافتهیتکامل نئاندرتال
 حال نیا با .دیرسمی درصد 71 از شیب به یگاه افزایش نیا که بودتر و چه بسا از آن بزرگ بزرگ

 یزندگ و فرهنگ ،یامروز انسان. پیش نبرداز  یکار داد، انجام یامروز آنچه انسان مقابل در نئاندرتال
 ادگاری به خود از یباارزش زیچ تنها نه نئاندرتال که یحال در ،رساند ثبت به اروپا در را ی خوداجتماع
 یاجتماع یزندگ به که یامروز انسان خالف بر وبرخوردار بود  ایسادهی اجتماع یزندگ از بلکه ،نگذاشت

 جز ستینای چاره بنابراین .نداشت یامراوده و ارتباطهمنوعان خود  با دهد،می نشان یشتریب لیتما
 انسان یفکر و یفرهنگ ،یتمدن شرفتیپ نیاسبب  کهاست  شده معادله وارد یدیجد زیچ نکهیا به اقرار
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 دهد یروها انسان نیا یبرا یروشن یفکر و یفرهنگ جهش هشد باعث و گشته (نسیهوموساپ) یامروز
 عدالت و ثاریا لیقب از یاخالق یواالهای ارزش ده،یرس ما به آن از کههایی نمونه نیتربرجسته و
 .باشدمی

است دهش مطرح انسان یفرهنگ جهش ریتفسبرای  کههایی یپردازدهیا ای هاهینظر  

 در مغز از استفاده امکان ای مغز حجم شیافزا حیتوض یدرباره هینظریک  طرح دنبال به ما نجایادر 
 ما اکنون. میاکرده بحثخصوص  نیا در قبالً هرا کچ م،یستین آن مانند و شکار ابزار ساخت و تفکر
 فرهنگ انتشار و شیدایپ ینحوه آنها، با توانندمی کنندمی تصور یبرخ که کنیممطرح می را یاتینظر
. کنند ریتفسـ  که هدف از این نظریات هم همین است ـ شده رفتهیپذ و قبول قابل صورت به را یانسان
 و آداب ریتفس یمرحله در و دنده حیتوض را فرهنگ انتشار و شیدایپ ینحوه دیبا اتینظر نیا البته
 را ژهیو یانسان فرهنگ یریگشکل ینحوه دیباحتی  توقف نکنند. یفرهنگ هایمؤلفه ییبازگو وها سنت
 از که یواقع یثارگریا لیقب از واال اخالق یارهایمع مانند آن یاهیپا عناصر نیترمهم و کرده نییتب

 فیک و کمّ به سرانجام و دناینم حیتشر را یدادورز و عدل و ،ردیگنمی سرچشمهها ژن یخودخواه
 فرهنگ شیدایپ دننتوان کههایی هینظر صورت، نیا ریغ در زیرا. دنبرس تمدن یبرپادار و یدهسازمان
 .خواهند شد محسوب خوردهشکستهایی یپردازدهیا قطعاً کنند، ریتفس را ثاریا همچون ژهیو یانسان

نماییم و بررسی خواهیم کرد که هر یک از آنها چه موضوعی را تفسیر ها را مطرح میحال این نظریه
 خورد.کند و در چه مواردی شکست میمی

 کند ریتفس را موضوع نیا کوشدمی یکیولوژیب تکامل یهینظر
 را ما زیچ همه ،یعیطب نشیگز که ردیگمی فرض نیچن و است استوار تکامل قانون بر ریتفس نیا
 انسان رفتار بر یگرید ثرؤم عامل چیه خودخواه،های ژن جز که یطور به است راستهیپ و داده قلیص

. دارد یکیولوژیب لیدل اساساً انسان هایرفتاری ، همههینظر نیا هواداران دید از. باشدنمی تأثیرگذار
 .کندمی تیکفا یانسان رفتارهای یژگیو بیان علت یبرا ییتنها به مغز نهاآ دید از بنابراین
 رایز ؛میابیمی ایده نیترحیقب را آن م،یکن نگاه دهیا نیا به یاخالق یهیزاو از اگر که است آن قتیحق

 و انحراف ،یتندرو یبرا که میابیدرمی م،یده قیتطب تیواقع بر را آن اگر واست  جبرگرا ایده نیا
 اساس بر بزهکار: تراشدمی لیدل شیبرا و آوردمی سند ،افراطی و منحرف یدئولوژیا کی یبزهکار
 یرو یکین به یکیولوژیب لیدال خاطر به زین کوکارین فرد و زندمی جرم به دست یکیولوژیب لیدال
 یط که است یرفتار منظور،. ماندمیدر کامالً انسان رفتار از یخاص یگونه ریتفس در هیفرض نیا. آوردمی
 یدهیعق کی اساس بر ای یاجتماع نگرش لیدل به اوهای ژن که راآنچه  و خود یکیولوژیب ازین فرد، آن
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 مزبور یهینظر .زندمی پا پشت شینفسان یخواسته به و کندمی مهار ،دارند لیتما نه آب خاص یفکر
 اعتقاد یزیچ نیچن وجود به اصوالً  رایز) است مدآناکار کامالً زین ناب و یواقع اخالق ریتفس در نیهمچن
 .(ندارد
 هاژن یبقا خدمت در کهی ثارگریا صفاتدادن  حیترج قیطر از یعیطب نشیگز: مثال عنوان به

 را مورد نیا یول( دوجانبه ثاریا ای فرزندان به نیوالد ثاریا مانند) استصیقل داده  ما در را ثاریا ،ستا
 طول در را یثارگریا نوع نیاها ژن یعنی ؛است استوار یکیژنت مصلحت بر که دانست یثاریا توانمی
 یبعدهای نسل بهها ژن انتقال یبرا روش نیبهتر وه،یش نیا رایز ؛اندآورده وجود به تکامل ریمس

گونه وضعیت به همین  زین گریکدی به شاوندانیخو ثاریا ای فرزندان به نیوالد ثاریا در .شودمی محسوب
 .باشندمی مشترک ژن یادیز تعداد یدارا افراد نیا یهمه یکل طور به. است

 از یقسمت بخشش مانند کند؛ ریتفس را نگرانهندهیآ دگاهید با متقابل ثاریا تواندمی دیدگاه نیا نیهمچن
 ابدی دست یشکار بهاست  نتوانستهشب  کی که اشگرسنه دوست به آشامخون خفاش کی شکار خون
 . کند او نیز چنین آمد، شیپبرایش  مشکل نیا اگر که دیام نیا به بمکد، را خونش و

 بر که را یواقع یثارگریا تواندنمی دارند، اعتماد آن بر شناسانستیز از یاریبس که هینظر نیا اما
 یژهیو فرهنگ ستین قادر نیهمچن. نماید ریتفس ستین استوار مثل به هعاملم ایها ژن یخودخواه یهیپا

 است، گشته داریپداخیر  سال هزارچند  فقط یعنی رخّ أمت انسان خیتار در یناگهان طور به که را یاخالق
 .دهد شرح

 هامیم یهینظر 
 ای هینظر نیا اصل. است داده توسعهآن را  نزیداوک چاردیر دکتر که استای هینظر ها،میم یهیفرض

 .گرددمیباز 7امزیلیو ستوفریکر جورج به شه،یاند
 یرفتارها از یاریبس حیتوض از خودخواه ژن یتئور یناتوان مشکل حل یبراآنها  مییبگو میتوانیم
 داد نسبت دوجانبه یثارگریا ای خودخواه ژن به را آنها تواننمی که یواقع یثارگریا لیقب از بشر یفرهنگ
تفسیر و بررسی توانایی ما در تفسیر ایثارگری  یبرا یتالشها میم یهینظر .اندهدش متوسل هینظر نیا به

 لعاب و رنگ با راها تیجنا و هاجرم یحت آن یط که است یاخالق جبر معضل حلواقعی و همچنین 
 نزیداوک رو نیا از. دهندمی ارجاعها ژن به را یانسان یرفتارها تمامچرا که  ؛کنندمی هیتوج یکیولوژیب
 هینظر نیا که شودمی فرض نیچن رایز ،رفت خودخواه میم ایها میم یهیفرض سراغ به مشکل، حل یبرا
 نشان خود از ییکارا ماند،میباز عمل و ریتفس از انتخاب، ای خودخواه ژن یهینظر کههایی تیموقع در
 .دهدمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــلیو ســتوفریکر جــورج -7 ــا 7336مــی 73)( George Christopher Williams) امزی  دانشــمند( 3171 ســپتامبر 8 ت
 .بود ورکیوین التیا در بروک یاستون دانشگاه یشناسستیز یافتخار و استاد کایآمر اهل یتکامل شناسستیز
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 تا کرد علم قد رفت، آن بحث شتریپ که یکیژنت جبر یهیفرض مقابل در نزیداوکهای میم یهیفرض
 یبرا یکاف استقالل اکنون و م،یبرخوردارها ژن یخودخواه مهار ییتوانا و یآزاد از اکنون ما: دیبگو
فناپذیری  یبقاهای نیماش ما کهاز این رو  م؛یدار را خود درونهای ژن مطلق یتازکهی از یریجلوگ
 نیا در خودش نزیداوکاجازه دهم  است بهتر. کنندمی استفاده شیخو یبقا یبرا آن ازها ژن که میهست

 :دیبگو سخنخصوص 
 که استمشخصی  یشناختستیز ابزار ،مغز ،)جبرگرایان ژنتیکی( انیگراتقلیل از نظر

 وجود به را رفتارها آن از ما برداشت ای یفکرهای حالت و مشاهده قابل یرفتارها ،آن اتیفیک
 مطرح یاجتماع یشناختستیز اصول با.. فرض کنیم اتقافی افتاده یا باید واقع شود، که .آوردمی
 یراه دو نیا سر بر را آنها نگرش، نیا امای دارد. سازگار کامالً نزیداوک و لسونیو یسو از شده
 شیاند آزاد چون و کنند، بحث بشر یرفتارها شتریب بودن یذات مورد در ابتدا که دهدمی قرار
 را خود سپس ،است ندیناخوشا شانیبرا (نهایا مانند و ییمغزشو ،یورزنهیک)رفتارها  نیا ند،هست
 اعمال مثل هم نهایا اگر کنند،می مجرمانه اعمال تیولؤمس مورد در یاخالق موضوعات ریدرگ
 را یآزاد یاراده از صحبت نزیداوک و لسونیو مشکل، نیا از پرهیز یبرا. فرض شوند یذات گرید
...  میبخواه اگر و دهدمی را مانهایژن دستورات برابر در مقابله توان ما به که کشندمی انیم به
 زرُ کنممی فکر من. نیماش و خدا پرستیدوگانه ،یدکارت یفلسفه به است یبازگشت واقع در نیا
 ما یعنی. میاکرده جمع هم با را متناقض زیچ دو ما که کنندمی متهم نیا به را ما همکارانش و
زمان به هر هم شود. نمیمیباش داشته باور را «آزاد یاراده» ای میباش «تیکیژن یگراجبر» دیبا ای

 نظر از م،یگومی - لسونیو پروفسور و - خودم طرف اینجا از در من اما. دوی آنها اعتقاد داشت
 مانده دور آنها نظر از که یزیچ. مییآمی حساب به «تیکیژن یگراجبر»تنها  ما همکارانش و رز
 که میدار قبول کامالً ماچند ه هرک است نیا( ستین آسان قبولشآشکار است، اما  گرچهو ا)

 نیا توانمی که میباور نیا بر حال نیع در یول ،تأثیرگذارند بشر رفتار بر یآمار نظر ازها ژن
 یرفتار یالگو هر یرو دیبا ژن. نمود برعکس ای برطرف ل،یتعد گر،یدهای یاثرگذار با را تأثیر
 و رز نکهیا فرض با. باشد داشته یآمار تأثیر کی شود،می دایپ یعیطب انتخاب قیطر از که

 که یمفهوم همان به کرده، جادیا یعیطب انتخاب را بشر یجنس لیم که دارند قبول همکارانش
 یبعض که باشند داشته قبول دیبا پس. است نموده جادیا یعیطب انتخاب را گرید یزهایچ یهمه
 گرید یزهایچ یرو شهیهمها ژن که یمفهوم همان به ،گذارندمی اثر یجنس لیم یروها ژن
 شود، مهار یجنس لیم است الزم یاجتماع نظر از یگاه نکهیا در آنها احتماالً اما. گذارندمی اثر

 نکهیا در هم من. نه که است معلوم ؟وجود دارد یدوگانگ هیقض نیا در ایآ. ندارند یمشکل
 قدر آن ما، مغز یعنی ما،. نمیبای نمییدوگانگ چیه ستمیبا «هاژن یخودکامگ» مقابل در بخواهم
 قبالً  که چنان. میبگذار انیعص به سر آنها مقابل در میبتوان که است مانهایژن از مستقل و جدا
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 یلیدل. میاستادهیا مانیهاژن مقابل در م،یشومی یباردار مانع یقیطر به ما که بار هر گفتم، هم
 7.میده انجام را کار نیا ترعیوس یاسیمق در مینتوان ندارد

 افتهیانتقال یوراثتهای داده ازباشد  عبارت ژن اگر. است یشناسستیز در ژنهمانندِ  فرهنگ در میم
 افراد، و دهندمی انتقال را آن موجودات که است یمشخص فرهنگ مفهوم به هم میم ها،کروموزوم در

طبق  که است مغز م،یم انتقال و ینگهدار ابزار. رندیگمیفرا را آن یگرید از پس یکیها نسل ایها گروه
شود که در آن سوپ در نظر گرفته می - سوپ خود بسا چه و - نیآغاز سوپ ظرفمغز  ها،میم یهنظری

 .است گرفته شکل افتند،ی تکامل DNA به بعداً  کهای هیاول یهمتاسازها بردارها یانیز نسخه
( رهیغ و رفتار لباس، ،لفظی ریغ الفظی ی یزبان واژگان) نیمع و مشخص یفرهنگ از عبارتندها میم
 تکامل ریتفس هدف باها میم یهیفرض. دنشومی یبردارنسخه یانسان ای یوانیح یجامعه افراد نیب که

 معتقدند شناسانستیز یبرخ. است شده مطرح افراد نیب برتر میم انتقال قیطر از ژهیو به بشر یفرهنگ
 را برتر مغز به انسان افتنی دست که است یلیدال از یکی - یفرهنگ و یزبان واژگان عنوانبه   –  هامیم
 ینوبه به انتقال نیاچرا که  دهد؛می شرح ،کند بردارینسخهبه طور کمّی و کیفی  راها میم تواندمی که
 .باشدمی وابسته مغز نوع و اندازه هب خود

 در تمدن و فرهنگ جهش ریتفس یبرا تالشی عنوان بهرا ها میم یهیفرض توانبه طور کلی می
 .باشندنمی آن کامل ریتفس به قادر ییتنها به یکیولوژیب تکامل وها ژن که ،در نظر گرفت یانسان خیتار

 یژن نظر از م،یدار ما که یمغز داشتن ندارم شک و کنممی درک را نگرش نیا من
های هیفرض یادیبن اصول به شتریب دقت با همکارانم اگر کنممی فکر نیا وجود با. دارد یازاتیامت
 که از آنجا اصل، در. کنندمی مطرح مراهای الؤس همان دارند که خواهند دید کنند، توجه خود
 مطرح یشناختستیزهای دهیپد دادن حیتوض یبرا خوب روش کی ،هستند همتاسازها ژن

ها مولکول که شد یطور طیشرا نیآغاز سوپ در یوقت. باشدمی آنها یژن ازاتیامت کردن
 از شیب یزمان در ؛گرفتند دست به را امور زمام ،خود بسازند، خودشان ازهایی نسخه توانستند

 آن به راجعاست  داشته ارزش که بوده جهان در مطرح همتاساز تنها DNA سال، میلیاردسه
 که دیآمی وجود به یطیشرا یوقت. باشد برقرار ابد تا انحصار نیا ندارد یلزوم اما. میکن صحبت

 همتاساز نیا دست به امور زمام سازد،می خودش ازهایی نسخه ،همتاساز از یدیجد نوع آن در
 نیا که یزمان. گذاردمی بنا است، خودش خاص که را تکامل از یدیجد نوع و افتدمی دیجد

 ،یقبل تکامل. باشد یقبل همتاساز خدمت در ستین الزم وجه چیه به شود، شروع دیجد تکامل
ها میم نینخست آن در که آورد وجود به یسوپ ،مغز ساختن با بود، ژن انتخاب اساس بر که
 ما. گرفت سرعت بود آنها خاص که یتکامل گشتند، داریپد همتاسازهای میم یوقت. شدند دیدارپ
 یژن تکامل میکنمی فراموش اغلب که میاشده یژن تکامل مفهوم در غرق چنان شناسانستیز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .996، ژن خودخواه، ص داوکینز -7
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در واقع تقلید به معنی متداول آن همان  .باشدتواند می تکامل ممکن انواع از یکی فقط
 7باشد.ها میهمتاسازی میم

 را افتهی تکامل آن در انسان فرهنگ که یزمان یدوره یکوتاه بتواند نکهیا یبرا نزیداوک نیهمچن
 که انگاشته نیچن فرض، نیا در یفرهنگ جهش نوع هر یبرا یریتفس یارائه هدف با زین و دهد حیتوض
 . هاژن آرام یتأثیرگذار مانند نه باشد، آسا برق و عیسر اریبس است ممکنها میم تأثیر

 چشم ما چشم در و شده دایپ ما یارهیس یرو همتاساز از یدیجد نوع راًیاخ من باور به
 سوپ در یدستخام با گذراند،می را خود تیطفول دوران هنوزکه  همتاساز نیا. است دوخته
نفس نفس زنان  را یمیقد ژن دارد، که یسرعت با آن یتکامل راتییتغ اما است، ور غوطه نیآغاز
 3.رودمی شیپبه  ،گذاشته سر پشت

 بر بعضاً آن، شیدایپ اما. ردیگمی صورت بردارینسخه و دیتقل اصل یهیپا بر ها،میم یتتثب و لانتقا
 یدیجد میم شیدایپ به خود، که است دیتقل انیجر در خطا بروز ای ازین هنگام به شدن داریپد یعهده
 .ابندیمی انتقال بشر و وانیح افراد نیب ،افتهی تنوعها میم بیترت نه ایب. شودمی منجر
 یابزارها از عبارتند همها انسان و واناتیح ؛یبردارنسخه قابل یفرهنگ عنصر از عبارتندها میم
 به - ابزار نیا. دهندمی سرایت گرانید به ،کرده محافظت و یبردارنسخه راها میم که بردارینسخه
 و ادیازد توسعه، زین وها میم خود به بسته - شرفتیپ و بهبود سمت به یکیژنت جهش وقوع هنگام
. باشد بود دهندهبههای ژن تیتثب یراهکارها از یکی تواندمی موضوع نیا. ابندیمی تکامل آن، یانباشتگ

ی از آنجا فرهنگ یتوسعه: گفت بتوان دیشا. نمود ریتفس را مانیمغزها نوع و اندازه توانمی بیترت نه ایب
 .دارد تأثیر آن یِنوع تکامل و مغز یاندازه شدن بزرگ در ،است روند نیا در یفشار عاملکه 

 دهید یخاص یرفتارها ،هانخستی گرید وها ماکاکها، بابون از یمختلفهای گروه نیب
 نیا متعددهای گروه نیب مختلفهایی فرهنگ ،رفتارها نیا که هست یفراوان لیتما و شودمی
 یطعمه را پرندگان یبرخ ها،مونیم از یگروه که گرددمی مشاهده مثالً. شود قلمداد واناتیح

 آواز و ادیفر گروه هر. زندنمی سر یکار نیچن مجاور گروه از که یحال در ،سازندمی خود
 نیا یول .«دارد وجودای درنده وانیاینجا ح کن، فرار»این است:  آن یمعنا که دارد یمشخص

  .کندمی تفاوت گریدگروه  بهگروهی  از و است یگوناگونهای لهجه یدارا ادهایفر
 از یکی در ماکاکهای مونیم یگرسنگ مشکل قصد داشت که یژاپن شناس9پریمات کی
 یاتفاق طور به کند، حل ،بود داده رخ اییغذ منابع بودن کم اثر بر که را ژاپن یجنوب ریجزا

 ساحلهای شن بر گندم یدانه یمقدار دانشمند نیا. دکر مشاهده را یزیانگجانیه یتجربه
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 .972و  973، ژن خودخواه، ص داوکینز -7

 .979، ژن خودخواه، ص داوکینز -3

 باشد. )مترجم( ها و کپی ها میپریماتها یا نخستی سانان یکی از راسته های پستانداران است و شامل انسان ، میمون -3
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 شیب کار نیا. است یدشوار کارها شن انیم از گندمهای دانه تک تک کردن جدا طبعاً . ختیر
 را imo «مویا» امن یو که باهوشهای ماکاک از یکی یول رد،یگمی یانرژ بدهد یانرژ آنچه از
 آب یرو برها گندم. ختیر ایدر آب در را ماسه و شن با مخلوطهای دانه از یمشت ،نهاد آن بر
 راها گندم توانست مونیماین  بیترت نه ایب. رفتند فرو آب اعماق بهها شن و گرفتند قرار

 .شد جیرا دوم نسل در وهیش نیا و کردند دیتقل را کار نیا کوچک مونیم چند. سازد خود خوراک
. کنند استفادهها گندم یجداساز یبرا آب از توانستند رهیجز نیاهای ماکاک تمام بعد یچند
 .آورد شمار بهها مونیم در یفرهنگ دیتقلاز  یخوب مثال بتوان را نمونه نیا دیشا

 زیآنجا ن که ژاپن، تختیپا و،یتوک شمال در 7اامییتاکاساک کوه رد گرفته صورت مطالعات
ما نشان  به را یفرهنگ تکامل از یگرید ینمونه است، ماکاکهای مونیم یزندگ محل
ها مونیمجلوی  را کاغذ در شدهدهیچیپهای ینیریش کوه، نیا دکنندگانیبازد یوقت. دهدمی

 ناشناخته ،آزادهای مونیم یبرا یول ،است یجیرا کار ژاپنهای وحشباغ در که ـ انداختند
 را ینیریش یکاغذ پوشش توانمی که افتیدر کوچکهای مونیم از یکی ـ شودمی محسوب

 نیا و گرفتند ادی سرعت به را عادت نیا زین مادران وها مونیم گرید. برداشت آن خوردن از قبل
 3.دیکش طول سال سه حدود فرهنگ انتقال

اختصاص  انسانبه  فقط گرانید از دیتقل ای ازین هنگام به ،آن اعبدا نظر ازها میمبه هر حال موضوع 
 کار به مشخص و خاص یفرهنگ انتقال شرح یبرا را آن توانمی کهها میم یهنظری ای طرح یول. ندارد
، باشد نداشته وجود فرهنگ نیا به یفرد ازین اگر دارشهیر و نیمع یفرهنگ اعبدا ریتفس به قادر گرفت،
 نیآفر انیز او یفردهای ژن و فرد یبرا فرهنگ نیا که شودمی دیتشد یهنگام هیقض نیا باشد.نمی
 .باشد
 تواندها میمیم یهنظری ای طرح ایآ که است نیا است مهم ما یبرا فهمش هآنچ حاضر حال در
 یثارگریا لیقب از او فرد به منحصرهای منش وها یژگیوهمان  کهرا  انسان فرهنگ در مؤلفه نیترمهم
 دهد؟ شرح ،است عاجز آن بسط و شرح از خودخواه ژن یهیفرض است و یواقع

 نیا به فقط نه. است ناتوان کامالً یقیحق یثارگریا ریتفس از زینها میم یهینظر که است آن تیواقع
 یبرا یناپسند یژگیو ،یواقع یثارگریا که رو نیا از بلکهشود، یافت نمی ارگر برای ایثی افایده که لیدل
 آن به نسبت یخوش دید عتیطب کند،می عملها ژن نیا انیز به چون و شودمی محسوب یفردهای ژن
 دشمن و انباریز صفت ،یژگیو نیا که چرا مانند،درمی یواقع یثارگریا ریتفس ازها ژنبنابراین . ندارد

 رایز ناتوان هستند، یژگیو نیا وجود شرح از زینها میم. گرددمی قلمداد یفردهای ژن سرسخت
 یباق و باشد موفق نکهیا به برسد چه دیایب وجود به یفرهنگ میم کی عنوان به تواندنمی یواقع یثارگریا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Takasakiyama 

 .83ساگان، نکاتی در مورد تکامل هوش انسان، ص  -3



 است بر صفت مؤّثر؛ در مورد انسان یصفت اثر داللتفصل پنجم:  337 

 در خودخواههای ژن که استای خودخواهانه ساختار دشمن و بخشانیز یصفت ،خصلت نیا رایز ،بماند
 را شیخو یبقا تا ،اندکرده لیتبد خودخواه یموجودات به را ما اساس نیهم بر ؛ واندکرده یگذارهیپا ما

 هایحالت همان مگر ،ندارد وجود ییاستثنا( ماهای بدن) موجودات نیا یخودخواه در. ندینما نیتضم
 لیقب از - میداد حیتوض شتریپ که - دوجانبه ثاریا ای است استوارها ژن خود یخودخواه بر که یثارگریا
 یقاعده اساس بر غار در اشهیهمسا به آشامخون خفاش دادن غذا و فرزندانشان به نسبت خانواده ثاریا
 یواقعو  آگاهانه یثارگریا به یربط یثارگریا نوع نیا. «بخارانم را پشتت فردا تا بخاران را پشتم امروز»

 .ندارد
 آن به و گذردمی موضوع نیا کنار از ش،یخو «خودخواه ژن» کتاب ازها میم فصل در نزیداوک دکتر

 است آن برخورد نیا لیدل. رودمی شمار به حوزه نیا در مسأله نیترمهم ه،یقض نیا، هرچند پردازدنمی
 اختراع که نهد انیبن راای هیفرض ستین مطلوب دارد، را مرامش یدرست اثبات قصد که ملحد کی از که

 و بردارینسخه مواقع در ای و آنها از کردن استفاده هنگام ای نهاه آب ازین هنگام به یفرهنگ یواحدها
 زین و یثارگریا رینظ بشر یژهیو فرهنگ ریتفس است، مطلوب آنچه بلکه دهد؛می شرح را آنها انتقال
 .باشدمی آنخاستگاه  و شیدایپ لیدل حیتشر

 و ایریب صادقانه، یثارگریا تیقابل انسان گرید فرد به منحصر یژگیو کی است ممکن
 لِیتکم مورد در و کنم بحث موردش در خواهمنمی یول کنم،می را آرزو نیا من. باشد او یواقع
 7.شوم متوسل یزنگمانه به آن یِمیم

 یثارگریا یبرا یمنطق یریتفس یارائه از یناتوان به نزیداوک دکتر اعتراف را سخن نیا یمتوانمین ایآ
در غیر این صورت چه تعبیری از  م؟یکن قلمداد ،باشد داشته یسازگار یو یملحدانه اتینظر با کهی واقع

 نیترمهم یبرا یحیتوض و شرح یو مثال عنوان بهکه  میریبپذ است معقول ایآ ؟توان داشتآن می
 ترک را آن یداشتچشم چیه بدون یول دارد، کندمی نقض را یو خداناباورانه اتینظر که یلئمسا
 .گذارممی خواننده یعهده بر را پاسخ د؟یگومی

 : دیگومی ادامه در نزیداوک
 بر را بنا و میکن نگاه آن کیتار یرو به اگر یحت که است نیاینجا ا در نظرم مورد ینکته

 در را ندهیآ که یتیقابل - ما یآگاهانه ینگرندهیآ خودخواهند، اساساً بشر افراد که میبگذار نیا
 نیا یافراطهای یخودخواه شر از را خود تا کند کمک ما به تواندمی - سازدمی مجسم ما ذهن

 یجا به م،یدار که یذهن زاتیتجه نیا با میتوانمی کم دست ما. میکن حفظ کور یهمتاسازها
 درازمدتمان یخودخواهانه منافع م،یباش خود مدتکوتاه یخودخواهانه منافع فکر به فقط نکهیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .939داوکینز، ژن خودخواه، ص  -7
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 دور میتوانمی و م،ینیبمی را درازمدت شراکت نفع کبوترها یتبان در ما. میده قرار تیاولو در را
 7.میکن نظر تبادلهایی نقشه نیچن انداختن راه یدرباره و مینیبنش هم

 دفاع نیا اساس چه ،گیریمقرار می خودخواهانه منافع از دفاع یبرا کههایی وضعیت تمام در ما
 یخودخواهانه منافع یهیپا بر خواه ،ردیبگ صورت تیکژن و چه بر اساس یفرهنگ میم اساس بر

ی. ماهیت ثارگریا نه ؛میاکرده عمل یخودخواه اساس بر واقع در درازمدت،باشد و خواه  مدتکوتاه
ایثارگری آنی به دلیل خودخواهی درازمدت در یک موضوع خودخواهانه که هدف آن یک مصلحت 

تواند به کند. درست مانند ایثارگری برای شهرت. در نتیجه این نوع رفتار نمییدرازمدت است، تغییر نم
 داشت تلقی گردد.عنوان ایثارگری حقیقیِ بدون چشم

 :دیگومی ادامه در نزیداوک
 در و م،یاآمده ایدن به آنها با که یخودخواههای ژن برابر در که هست توان نیا ما در
 یحت. میستیبا ،دهندمی شوو  شست را ما مغز که یخودخواههای میم مقابل در لزوم، صورت
 ندارد، ییجا عتیطب در که یزیچ - غرضیب و ناب یثارگریا پروراندن راه مورد در میتوانمی
 ،ژن نیماش همچون ما. میکن صحبت - نداشته وجود جهان خیتار تمام در هرگز که یزیچ

 مقابل در کهوجود دارد  ما در توان نیا اما م،یاشده یفرهنگ ،میم نیماش مانند و شده ساخته
 نیا یخودکامگ مقابل در میتوانمی که هستیم ما نیا تنها نیزم تمام در. میکن امیق سازندگانمان
 3.میستیبا خودخواه همتاسازان

 :یول ،یآر
 و رشد. کند رشد و دیایب وجود به یفرد خودخواههای ژن یبقا با ناسازگار یصفت ما در ندارد امکان

 :این صفت رایز است؛ رممکنیغ عتیطب در یصفت نیچن رسوخ
اند، گذاری کردهها بنیانای برای بقا که ژنبه عنوان وسیله ما یخودخواه یژگیو* صفتی است که با 

 در تضاد است.
 .کندمی عمل یفردهای ژن منافع خالف بر کهاست  یصفت* 

 .انددرمانده آن به یعلم یپاسخ یهئارا از باورانناخدا که است یپرسش نیا و

ی هستی تواند بدون پارو زدن، بر خالف جریان آب خروشان که همه چیز یعنی همهیک قایق نمی
 برد، حرکت کند، و پارو زدن بدون وجود یک پاروزن نیز محال است.به جز انسان را با خود می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .939ژن خودخواه، ص  داوکینز، -7

 .939ژن خودخواه، ص  داوکینز، -3
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 وجود رایز ،میشو معترف نه آب و میریبپذ را پاروزن وجودناگزیر ما باید  ،یعلم استدالل نیا از پس
 به مان،یهاژن یستمگر هیعل ما انیطغ وسهمگین  انیجر خالف بر ما حرکت از است عبارت که آن اثر

 .ه استشد ثابت ما بر یروشن
 قطعاً  و باشد؛ روح ای نفس تواندمی پاروزن نیا بلکه ستین خدا پاروزن، از ما منظور که است یهیبد
 .باشدوند میخدا وجود اثبات آن دنبال به و یمعنو جهان اثبات یبرا یراه آن، وجود اثبات
 ،یگرید عالم در نفس کهاین ؛است ساده لشیدل م؟ینیبب میتواننمی مانانچشم با را نفس ما چرا یول

تواند روی اما این نفس چگونه می. دارد قرار میبرمی سر به آن در ما که یماد جسمانیِ جهان از ریغ
ها، که در کالبد ما اثر بگذارد؟ تفسیر علمی این موضوع، حداقل از طریق نیروهای عبور کننده بین کیهان

باشد. این امکان که یک جهان بر جهان دیگر تأثیر پذیر میفصل ششم توضیح داده خواهد شد، امکان
أثیر بگذارند، وجود بگذارد و یا موجودات یک جهان بر موجودات جهان دیگر بدون تماس حسّی مادی، ت

گذاری عالم اَنُفس بر این جهان مادی را که در آن زندگی  ی تأثیرتوانیم نحوهدارد. از این راه می
 کنیم، درک نماییم.می

 اخالق ریتفس یبرا نزیداوک تالش

 از حیصر طور به یو. دهداز خود ارائه می اخالق ریتفس یبراتالشی  «خدا پندار» کتاب در نزیداوک
 یهیفرض نه ها،میم یهیفرض نه گفتم و کردم صحبت آن مورد در شتریپ که یواقع یثارگریا به پرداختن

 .رودمی طفره ،ستین آن ریتفس به قادر دوجانبه یثارگریا نه و خودخواه ژن
 آنها به خود یاجتماع یزندگ در ما که را ثارگرانهیا یرفتارها از ینوع کوشدمی عوض در یو
 وجود به ینیدارو هدف در خطا بروز هنگام به رفتارها نیا که کند ریتفس صورت نیا به ،میپردازمی
 را خواننده کوشدمی او. شود منتشردر میان مردم  یفرهنگ میم کی عنوان به آن از پس بسا چه و دیآمی
 که یحال در ؛است یکاف یثارگریا انواع تمام ریتفس یبرا نموده مطرح آنچه که ندازدیب گمان نیا به
 داشتچشمیب یثارگریا و یواقع یثارگریاانواع  از کی چیه ریتفس یبرا مطالب نیا که است آن تیواقع
 .شد خواهد روشن موضوع نیا نز،یداوکهای دهیا یبررس هنگام به. کندنمی تیکفا

 یثارگریا و یشاوندیخو یثارگریا: میشد آشنا یثارگریا نوع دو با یروشن بهآنچه بیان شد،  در
 زین را تسلط فعامن کسب تأجر ونمایی قدرت شهرت، کسب یبرا یثارگریا دو، نیا به میتوان. میدوجانبه

 .مییفزایب

 شهرت
 اما ،هستند ینیدارو جهان در یکوکارین یاصل ستون دو تعامل، و یشاوندیخو گفتم

 که یبشر یجامعه در ژهیو به. شوندمی بنا ستون دو نیا بر کهوجود دارد  هم یگریدهای سازه
 و تسخاو و یمهرورز به تواندمی فرد کی. ابدیمی تیاهم شهرت دارد، وجود عهیشا و زبان
 به شهرت نیع در تواندمی هم گریدیکی . باشد شهره یشکنمانیپ و رذالت و بخل به یگرید



 احمد الحسن –خدایی توهم بی                                                                                       333

 یساده یهینظر مطابق. کندمی هیتنب رحمانهیب را متقلبان که باشد ن معروفیا به سخاوت،
 خود یشرکا با یمالحظات نیچن یهیپا بر جانوران یهمه که رودمی انتظار دوجانبه، یکوکارین

 که ،میریگمی کار به شهرت کسب یبرا زین را زبان قدرت ما یانسان جوامع در. کنند رفتار
 تجربه را یکس خساستبه طور مستقیم  شما ستین الزم. کندمی عمل عهیشا صورت به معموالً
 در دیشا ای. دیباش دهیشن را دوستانش با او بخل و خسیس بودن یعهیشا است یکاف د؛یباش کرده
 یاندک با کار نیا بسا چه. است لیبخ اریبس یفالن که یدبشنو یکس یخانه درب یآستانه
 تیاهم شهرت. است نیچسخن وحشتناک یو مثالً که ندیبگو و باشد همراه تمسخر یچاشن
 توانندمی بلکه بدانند، ارزشمند بقا یبرا را یقدرشناس توانندمی تنها نه شناسانستیز و دارد

 7.بدانند بقا ارزش یدارا هم را یقدرشناس به شهرت

 یسرور و تأجر ،نماییقدرت
ن نتورستِ  ،یلیاسرائ جانورشناس 9یزهاو آموتز و ،آمریکایی-ینروژ اقتصاددان 3وبل

 یبرا یغیتبل تواندمی کوکارانهین بخشش. اندهافزود دگاهید نیا به را یگرید جالبهای دهیا
 از برگرفته پتالچ نام. نامندمی 3«تالچپُ اثر» را دهیپد نیا شناسانانسان. باشد یبرتر ای یرگیچ

 داشته رواج کایآمر یغرب شمال ساحل در بیرق سرخپوست لیقبا یبرخ انیم در که است یرسم
 کدام هر کهاست  بوده صورت نیا به بیرق لیقبا یروسا دوئل رسم، نیا در. است
های یسورچران نیا حاد، موارد در. دادندمی بیترت پاش و ختیر با و مجللهایی یهمانیم

 که یحال در گردد، تهیدستی و فقر دچار بازنده طرف نکهیا تا افتهیمی ادامه قدر آن انهیجوانتقام
 وبلن که «گرانهجلوه مصرف» مفهوم. بود نماندهباقی  مال و ثروتی چندان گرید هم برنده یبرا
 ،یزهاو افتیره. است کرده جلب را یامروز یصحنه ناظران از یاریبس نظر زین نهاده شیپ
 تا بودند توجهیب نه آبها سال شناسانستیز که دهدمی ارائه پتالچ یدهیا از یتکامل یتیروا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ، با کمی تغییر.373ی عربی اثر بسام البغدادی، ص ریچارد داوکینز، پندار خدا، ترجمه -7

پـدر و  از 7821 سـال در یاجتمـاع منتقـد و اقتصـاددان شناس،جامعه( Thorstein Bunde Veblen) وبلن نیتورست -3
 در تیـنها در و بـود اقتصـاد یدکتر زین و فلسفه یدکتر مدرک یدارا یو. آمد ایدن به کایآمر نیسکانسیو در ینروژ یمادر
 یبزرگـ سهم و دهیکش نقد به را کایآمر که است یاسندهینو نیتربرجسته او. سپرد جان فقر و یگمنام تینها در 7333 سال
 یهمـه در عمـده یفکـر خـط سه. نهادگرایی در اقتصاد بودوی بنیانگذار مکتب . است داشته ییکایآمر یجامعه یبررس در

 یفلسـفه مباحـث و یلـیتحل یـیگراآشوب ،ینیدارو ییگراتکامل قالب در یکل خط سه نیا که است افتهی یتجل او یکارها
 . )مترجم(باشدیم طرح قابل یعلم

 و لیاسـرائ ویآوتل دانشگاه در یجانورشناس یرشته در یافتخار پروفسور 7338 متولد( Amotz Zahavi) یزهاو آموتز -9
 . )مترجم(باشدیم لیاسرائ عتیطب از حفاظت انجمن انگذارانیبن از یکی

3- Potlatch effect 
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. رساند اثبات به را آنها 7گرافن آلن یهینظر از برگرفته یاضیر درخشانهای مدل با او نکهیا
های گروه در ،یاقهوه کوچک پرندگان نیا. پرداخت یعربهای سهره یدرباره قیتحق به یزهاو
 مانند همها سهره نیا. پردازندمی و ولد زاد به یمشارکت طور به و کنندمی یزندگ یاجتماع
 غذا گریهمد به ،همچنین و کنندمی دیتولای هشداردهنده یصداها کوچک پرندگان از یاریبس
 دنبال به نخست ،یاکوکارانهینهای کنش نیچن یدرباره ینیدارو پژوهش کی. ندینمامی اهدا
 به سهره کی که یهنگام و گردد؛می پرندگان انیم یشاوندیخو روابط و متقابل لطف یرابطه
 بعداً یگرید آن دارد انتظار پرنده، ایآ که کندمی مطرح را پرسش نیا دهد،می غذا گروهش هم
 کنندهلطف به کینزد یکیژنت شاوندیخو کی ،لطف یکنندهافتیدر ای کند؟ جبران را او لطف
 یزهاو که یاشناسانهمردم زبان از استفاده با. است رمنتظرهیغ کامالً یزهاو ریتعب است؟
 از من هستم، تو از برتر چقدر من نیبب» :دیگومی نیا هیشب یزیچ سخاوتمند یپرنده پسندد،می
 حاضرم که هستم تو از برتر چقدر من نیبب» :دیگومی نکهیا ای «میآمیبر تو به دادن غذا یعهده
 رفقا تا ،بخرم جان به را شدن نیشاه شکار خطر و بدهم ینگهبان و نمیبنش شاخه نیباالتر بر

 است آن از یحاک همکارانش و یزهاو مشاهدات .«بخورند غذا نیزم یرو راحت الیخ با بتوانند
 که یهنگام و کنند؛می رقابت هم با ینگهبان خطرناک نقش یفایا سر بر فعاالنه ،هاسهره که
 ظاهراً  شنهادِیپ نیا کند، تعارف غذا خود فرادست همگروه به بکوشد فرودست یسهره کی

 با فرادست، غگریتبل که است نیا یزهاو یدهیا اصل. شودمی رد خشونت با سخاوتمندانه
 تواندمی یقیحق فرادست کی فقط. کندمی ثابت عمل در را خود یسرور پردازد،می کهای نهیهز
 را خود یسرور بیترت نیا به و دیبرآ متیقگران یغاتیتبل یایهدا ینهیهز پرداخت یعهده از
های یگرجلوه متحمل ها،ماده کردن جذب در مثالً ت،یموفق کسب یبرا افراد. بکشد رخ به

 3.شوندمی کنندهرهیخهای خطرکردن ای ریچشمگهای بخشش و بذل مانندای نهیپرهز

 وکینزی داثارگریای چهارگانه لیدال یخالصه
 فرد هر بودن یاخالق ای سخاوت ،یکوکارین یبرا خوب ینیدارو لیدل چهار تاکنون بنابراین

 :میدار گرانید قبال در
 .رودمی شمار به ژهیو یحالت که است یکیژنت یشاوندیخو نخست،* 
در مقابل لطف دریافتی و نیز لطف کردن  کردن لطف یعنی است، متقابل یکوکارین دوم،* 

 .آن جبران انتظار با

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 یهـاکالج از یکـی در سیتدر به و است اسکاتلند اهل یتکامل شناسستیز و رفتارشناس( Alan Grafen) گرافن آلن -7

 7331 سـال در یو. است یشناسستیز در هایباز یهینظر کاربرد ینهیزم در یو یتخصص مطالعات. دارد اشتغال آکسفورد
 . )مترجم(باشد درست یعیطب یهاتیجمع در تواندیم یزهاو نظرات که داد نشان یاضیر مدل کی کمک به

 .رییتغ یکم با ،331 ص ،یالبغداد بسام اثر یعرب یترجمه خدا، پندار نز،یداوک چاردیر -3
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 و یمهربان شهرت کسب ینیدارو تیمز ،آیدبه دست می موارد نیا از که سوم، مورد* 
 .است یبخشندگ
 یک موجب شهرت کسب بر عالوه گرانهجلوه یبخشندگ باشد، یزهاو با حق اگر چهارم،* 

 7.شودمی واقعی غیتبل

 شتریپ که همان طور دوم و اول مورد. روندنمی شمار به یواقع یثارگریا ،موارد فوق از کدام چیه
 زین را ین موردچهارم و ینسوم. دارد تمرکز دوجانبه یثارگریا و هاژن یخودخواه بر ،مینمود مشخص

 «برممی را سودش فردا و بخشممی امروز» مرام به دو هر رایز کرد ادغام دوجانبه یثارگریا با توانمی
 موارد نیا یچ یک ازه بنابراین. ندهیآ در یمنفعت کسب یبرا کردن ثاریا از عبارتند دو هر ؛دارند چشم

 یریتفس ها،یثارگریا نوع نیای همه وجود آنکه جهینت. شودنمی محسوب یواقع یثارگریا چهارگانه،
 .کندنمی هئاراعامدانه،  یواقع گریثاریابرای 

 یواقع یثارگریا و اخالق ریتفس یبرا نزیداوکنافرجام  تالش
 یهمه که ستندیزمی یطیشرا در انیآدم بشر، یزندگ خیتار از شیپ یدوره شتریب طول در

 ستند،یزمی روستاها در ما اکانین. است رفته شیپ تکامل سمت به یکوکارین یوهیش چهار نیا
 گرید از یقدر کنند،رفتار میها بابونهمان طور که  نینش کوچهایی گروه در آن از شیپ ای

 و اندبوده هم شاوندیخو ،گروه یاعضا شتریب. اندبوده دور به هیهمسا یروستاها ایها گروه
 به یکوکارین مجال یعنی ؛بودهها گروه گرید با آنها یرابطه از ترکینزد هم با شانرابطه
 اریبس نه، اباشد ی بوده او شاوندیخو فرد کی ،گروهمه چه و ،است بوده فراوان ،شاوندانیخو

 تکامل یبرا طیشرا یعنی نند؛یبب را گریهمد مرتب یزندگ طول در آنان کهاست  بوده محتمل
 زین و یکوکارین شهرت کسب یبرا طیشرا طور نیهم. است بوده آلدهیا متقابل یکوکارین

 توانستهمی یکوکارین به یکیژنت شیگرا بنابراین. است بوده آل دهیا زین گرانهجلوه سخاوت
 دید توانمی یراحت به. ردیبگ شکل نینخستهای انسان در فوق یوهیش چهار از کی هر توسط
کرده و از آنها ی میبد ها،گروه گرید به و اندکردهمی یکین شانیهاگروههم به ما اجداد چرا که

 شاوندانیخو گریدحال  م،یکنمی یزندگ بزرگ یشهرها در ما شتریب امروزه اما. اندهراس داشته
 هنوز ما چرا پس. مینینب هرگز گرید دیشا که مینیبمی را یکسان روزه هر و ستند،ین ناطرافما ،ما
 م؟یکنمی یکین ندارند، ما جامعه به یتعلق اصالً که یکسان به یحت و گران،ید به

ها ژن یبرا آنچه از یآگاه. میکن ریتعب درست را یعیطب انتخاب یدامنه که است مهم
 قرن در تا ماندهمی منتظر دیبا یآگاه نیا. است نبوده یعیطب انتخاب حاصل است سودمند

 ازاندکی  یبرا تنها آن کامل فهم زین امروزه یحت که برسد شناخت از یسطح به ستمیب
 بوده یسرانگشت قواعد جادیا اما، یعیطب انتخاب کار. باشدپذیر میامکان متخصص دانشمندان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ، با کمی تغییر.331ی عربی اثر بسام البغدادی، ص ، ترجمهریچارد داوکینز، پندار خدا -7
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با طبیعتی که  ،یسرانگشت قواعد. ددهمیافزایش  را اشسازندههای ژن یبقا شانس عمل در که
 داخل یغویجغیج کوچک موجودات از» یقاعده پرنده، کی مغز در. کنندمی خطا یگاه ،دارند
های ژن حفظ به معموالً «زیبر غذا سرشانجلوی  قرمزهای شکاف درون و کن مراقبت اتالنه
 معموالً پرنده، یالنه در غویجغیج دارشکاف اجسام که چرا کند،می کمک قاعده نیا مولد
 یگرید یپرنده یجوجه که رودمی خطا به یهنگام قاعده نیا. هستند پرنده آن خودهای جوجه
 یزهیغر سان به ستین ممکن ایآ. کندمی جادیا کوکو که است یوضع همان نیا. شود النه وارد

 زین ما یهکوکارانین شیگرا زد،یرمی کوکو یجوجه دهان به را دسترنجش که چکاوک یمادرانه
 فوراً  دیبا. است فرزندخوانده قبول به یآدم لیتما ،به ما ترکینزد زربا ینمونه کی کند؟ خطا
 یاخالق بار چیه یحاو و دارد ینیدارو یمعنا فقط و این جا فقط در «کردن خطا» که شوم ادآوری
 .ستین یزیرآمیتحق ای

 یهنگام ما، اکانین زمان در: است نیچن «یفرع محصول» ای «خطا» یدهیا من، یدهیعق به
 به لیم آنان مغز در یعیطب انتخاب ستند،یزها میبابون مانند یکوچکهای گروه در آنان که
سایر  و هراسیگانهیب ،یگرسنگ حس ،یجنس لیم که طور همان کرده، یزیربرنامه را یکوکارین

 علت که بدانند و بخوانند را نیدارو آثار توانندیم باهوش زوج کی. است نموده جادیا راموارد 
 قرص مصرف خاطر به زن که بدانند نیهمچن و است یزادآور شانیجنس لیم ییغا

 فروکش شانیجنس لیم نکته، نیا دانستن با حال نیع در و شود بارور تواندنمی یضدباردار
محرک  ینیدارو هدف از مستقل فرد، روان در آن توان و است یجنس لیم ،یجنس لیم. نکند
 .دارد وجود اشییغا علت از مستقل ی،قو لیم نیا. باشدمی آن

 زین ترحم و شفقت سخاوت، کردن، یکین به لیم مورد در نکته نیهم که است نیا من نظر
 شانبالقوه قدرشناسان و کینزد شانیخو به که اندداشته مجال فقط ما اکانین. است صادق

 همچنان کردن یکین یقاعده نیا اما ندارد، وجودها تیمحدود نیا گرید هامروز. کنند یکین
 که مینیبمی یوقت. است یجنس لیم مثل درست هم یکوکارین لیم نباشد؟ که چرا. ستا پابرجا

 کند، جبران را ما لطف نتواند و نباشد شاوندمانیخو اگر یحت، زدیرمی اشکای چارهیب گناهیب
 مینیبمی را مخالف جنس از یفرد یوقت که طور همان درست م؛ینکن ترحم احساس میتواننمی
 هر. مینکن شهوت احساس مینتوان دیشا ،نباشد یبارور به قادر موقتاً ای باشد نازا کامالً اگر یحت
 7.واال و فیلط ییخطاها: هستند ینیدارو هدف یخطا ای یکجرو ،ردامو نیا یدو

 با یثارگریا جنس ازهایی یژگیو: استخواهد بیان کند، چنین می نزیداوکآنچه  یخالصه
 است؛ شده لیتبد داشتچشم بدون یثارگریا به قانون، یاجرا هنگام به خطا بروز لیدل به داشت،چشم

 رییتغ از آن هم که «کنندمی خطا یگاه ،با طبیعتی که دارند ،یسرانگشت قواعد: »دیگومی که همان طور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ، با کمی تغییر.333تا  331ی عربی اثر بسام البغدادی، ص ، پندار خدا، ترجمهریچارد داوکینز -7
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 پابرجا همچنان قاعده یول «ندارد وجودها تیمحدود نیا گرید امروزه» نیهمچن. شودمی یناش طیشرا
 .ستا

 نزیداوک یپردازدهیا یبررس

 )فاخته( کوکو انیقربان

 ،دهدنمی غذا زین شیهاجوجهبه  و خوابدنمی خودهای تخم روی که است گونهانگلای پرنده کوکو
 پرندهاین  رایز استها ژن انتقال یبرا یراهکار ن،یا و کندمی یگذارتخم پرندگان گرید یالنه در بلکه
 شیهاجوجه پرورش به را وقتش نکهیا بدون پرندگان، گرید یالنه در مداوم یگذارتخم با تواندمی

 انقراض معرض در کوکو یقربان پرندگان چونسوی دیگر  از. سازد منتشر را شیهاژن دهد، اختصاص
 آن انداختن رونیب و کوکو تخم ییشناسا در را زبانیم پرندگان که یکیژنت جهش نوع هر رند،یگمی قرار
تولید مثل حمل و بر خالف دیگر های پرندگانی که این ژن را در ی ژندر مجموعه کند، کمک النه از

 خودهای تخم وه،یش نیهم به زین کوکو. گرددمی کنند، تثبیتهمنوعان خود آن را به نسل بعد منتقل می
های تخم. اندکرده دایپ تکامل کوکوهای جوجه وها تخم زمان، مرور به بیترت نه ایب. بخشدمی تکامل را

 به النه از و بازشناسد را آنها نتواند یو تا است یقربان یپرنده تخم هیشب نقش و رنگ نظر از کوکو
 رونیب تخم از سر انبزیمهای جوجه از زودتراندکی  کوکوهای جوجهبه عالوه  .کند پرتاب رونیب

 را چشمانش آنکه از شیپ بسا چه یحت و - تخم از خروج هنگام به کوکو یجوجه نیهمچن. آورندمی
 به جوجه، ای تخم از اعم ابدیب النه در را چه هر ،شده هیتعب پشتش در ای کهحفرهی به وسیله - دیبگشا

 آورد،می فراهم النه صاحب ای یقربان یپرنده که ییغذا از خودش تنها تا کندمی ابپرت النه رونیب
 .ندهست آن یبان و باعثها ژن که است یبکاریفر ینوع کند،می کوکو که یکار بنابراین. شود مندبهره
 نیا دام در یو که است لیدل نیا به فقط کند،می کوکو یجوجه حق در یقربان که یثاریانتیجه  در
 ،کرده پهن شیبرای و یالنه در آنها دادن قرار و شیهاتخم یاندازه و شکل رییتغ با که کوکو یبکاریفر

 یو به ستا او خود فرزند اش،النه در حاضر یجوجه که تصور نیا با ،یقربان یپرنده. است شده گرفتار
 ریخ یبان گران،یدهای جوجه یهیتغذ با ندارد قصد اصالً واست  خورده بیفر واقع در او. دهدمی غذا
 پرنده نیا در را هیقض نیا چون و چند حادثه، نیا. نهاد نام یثارگریا تواننمی را کار نیابنابراین  شود؛
 و بکشد سرک پرندگان گریدهای النه به میزبان یپرنده که میندار انتظار ما و دهدنمی یرییتغ

 .بدهد غذا را شانیهاجوجه
 خطا به کار یول اندنهاده انیبنها ژن که است یاقاعده ،یفرآیند نیچن شده یمدع نزیداوک نکهیا
 به همواره یقربان و تکرارشونده است یفرآیند ه،یقض نیا که داشت توجه دیباچرا که  ؛است اشتباه رفته،
 انیپا به هنوز و دارد ادامه همچنان انشیقربان و کوکو نیب یکیژنتتنازع . باشدمی آن حیتصح دنبال
 رفته خطا به کوکو یبکاریفر لیدل به یگاه قاعده نیا که است یمدع یو چگونهبنابراین . است دهینرس
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ها ژن که است آن از یحاک خود که ردیگمی شیپ در یقربان یپرنده که یاصالحهای گام به اما است
 !اندازد؟نمی ینگاه ،کنندمی مقابله خطا نیا با قدرتمندانه
ای وهیش یقربان ،کوکو یجوجه مثال در. است ینسب کنند،می خطا یگاه قواعد که موضوع نیا یحت
 نیهمچن و بازشناسد هم از خاصشانهای یژگیو و مشخصات یرو از راها تخم تواندمی آن با که دارد
 یرفتارها همچون ییرفتارها یگاه و دهدمی غذا آنها به و دارند حضور اشالنه در که راهایی جوجه
 ،یقربان پرندگان یبرخ. دهد زییتم تواندمی زین ،دهندمی بروز شیخو از زبانیم یپرنده خودهای جوجه
ای گونه به زمان مرور به کوکوی هاجوجههای ژن لیدل نیهم به و اندداده صیتشخ را کوکوهای جوجه
. شود زبانیم یپرنده یجوجه یصداها و حرکات هیشب یو یصداها و حرکات که است افتهی تکامل

 به اندآورده دیآنها پد بهتوجه  و فرزندانش ییشناسا یبرا یقربان یپرنده درها ژن که یقانونبنابراین 
تشخیص  یوهیشها ژن اگر. سازد گرفتار بیفر دام نیادر  را یقربان یپرنده که دهدمی اجازه کوکو
 قانون نیاشکستن  از دور به دهدمی رخ آنچه ای باشد، مشکل آن ختنیر هم به که آورند دیپد را یدادن
 نیا. میکن لیتحل «ن قاعده از هدفشرفت خطابه » اصل طبق را ماجرا میتواننمی صورت نیا در باشد،
 از نه را خود کانینزد ما. دهدمی رخ انسان برای ینیع و یواقع یثارگریا در مورد که است یزیچ همان
 نیب میتوانمی دارند که یقیدقهای یژگیو و شکل یرو از بلکه ش،یخو به آنها یمکان یکینزد یرو
 .میده صیتشخ گرید انسانها ونیلیم

؛ دارد ابا آن رفتنیپذ از عقل که دینمامی یرمنطقیغ و رمقبولیغای دهیا را نزیداوک باور ،موضوع نیا
 گوید:چرا که داوکینز می
های یژگیو و شودمی کینزد ما به ستین ما کانینزد از که بیغر یشخص که یهنگام

کنیم، می روانه او یسو به دارد، اختصاص ما کینزد شانیخو به عتیطب در که یشاوندیخو ثاریا
 .است رفته خطا به قاعده

 یفرزندخواندگ

 خانواده، ،قیطر نیا از تا اند،کرده نهینهاد ما در خود سود بهها ژن که است احساسی ،فرزند به عشق
 .دنابی انتقال گرید نسل به ینسل ازها ژن به این ترتیب و دهد بها شیخو فرزندان به

 رفته خطا به قاعده کند، قبول یفرزندخواندگ به را یکودک خود، یعاطف خأل کردن پر یبرا یکس اگر
 یشخو نیوالدهای ژن حامل کهرا  یصلب فرزند یجا است، نیوالدهای ژن فاقد که فرزندخوانده رایز

 .ردیگمی ،است
د و مسأله، اثبات اصل اخالق دهمی یروها انسان ما یبرا فقط ،خودخواسته و یواقع یفرزندخواندگ

برای اثبات ظهور اخالق در او در بشر است، بنابراین آیا درست نیست که این اخالق خاص بشر، مثالی 
 قرار داده شود؟
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 یمدع توانمی یحت ای .است داده رخ ییخطا ب،یغر یکودک یِ فرزندخواندگ در گفت توانمی ،یآر
 و رد،یگمی تأنش یکیژنت جهش از گونه، کی از یفرد برای بیغر کودک کی یِفرزندخواندگ که شد
 جامعه نیب فرهنگ کی مثابه به موضوع نیا و است یدیجد یفرهنگ میم شیدایپ سرآغاز خود نیا

 .ابدیمی گسترش
 :میکن یبررس را موضوع دو دیاینجا با در ما پس
 است؟ یواقع یثارگریا ،یفرزندخواندگ نیا ایآ

 است؟ چقدر عتیطب در( بیغر یکودک یِفرزندخواندگ) میم نیا تیموفق احتمال
 ثاریا را آن میتواننمی رند،یبپذ یفرزندخواندگ به را یکودک شوندنمی داربچه که یکسان فقط اگر
 نه ،یپدر و یمادر خأل کردن طرف بر فرهنگ از است عبارت قتیحق در کار نیا ؛ زیرامیبگذار نام یواقع

 .دهم لیتفص نیا از شیب را موضوع نیا ستین یازین گمانم، به. ثارگونهیا یفرزندخواندگ
 تواندنمی هیقض نیا - است گونه نیهم زین یعیطب حالت در که - کنند یفرزندآور تواندب خانواده اگر

 و ؛باشدمی آنها خودهای ژن انتشار خالف بر رایز ابدی وعیش آنها نیب عتیطب در فرهنگ کی عنوان به
 کار نیا انجام از مانع کههایی ژن شیدایپ باها ژن شود، منتشر آنها نیب بخواهد یفرهنگ نیچن اگر
 .خیزندمبارزه برمی با آن به شوند،می

، هستند ژن نوع نیا فاقد کهرا هایی ژن یمجموعه و شوندمی دانیم روزیپها ژن نیا بیترت نبه ای
هایی دوره به را یانسان اخالق فرهنگ شیدایپ آغاز شناسان،زیست گرید و نزیداوک. کنندمی مار و تار

 معرض در واناتیح گرید مانند و اندکردهمی یزندگ عتیطب در یجوامعدر قالب  آن، طی که اندداده ارجاع
 .اندداشته قرار یعیطب انتخاب

 انشاوندیخو یثارگریا

 ازآنها را  و بشناسد را آنها یو که است آن مستلزم کند،می ثاریا کانشینزد به نسبت یفرد نکهیا
 یکینزد زانیم اساس بر کانشینزد به کهاست  شده نهینهاد فرد درون درای زهیانگ بازشناسد. گرانید

 نیا چه هر. دهد نشان اهتمام و توجه ،دارند خود در که یفردهای ژن از یمتفاوت مقداربه نسبت  آنها
 از فرد که است یضرور بنابراین. عکس بر و گرددمی شتریب زین دادن نشان توجه شود، شتریب نسبت
 از شیب پسرش به اوبه این ترتیب  شناسایی کند. شانچهره یرو از را آنها بتواند تا باشد برخوردار یقدرت
 هیقض. و به همین ترتیب تا آخر دهدمی نشان توجه شیعمو پسر از شیب برادرش به و برادرش پسر
 یقاعده شودنمی باعث ما، به بیغر افراد شدن کینزدو در نتیجه  ندارد یمکان یکینزد به یربط
 و روستاها در بشر استقرار از پس مثالً ؛دهد نشان توجه گانگانیب به و کرده اشتباه یشاوندیخو یثارگریا

 ی.بدو یکشاورز جوامع
 یثارگریا یعنی یژگیو نیا جهش، وقوع با اوقاتگاهی  که شود تصور نیچن است ممکن ،یآر
 رایز است، ینابود و انقراض زود ای رید یجهش نیچن فرجام یول شودب زین بیگانگان متوجه یشاوندیخو
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 انشاوندیخو به فقط یثارگریا یژگیو مخصوص کههایی ژن از دسته آن با توانندهایی نمیژن نیچن
 گسترده، یشکل به توانندمی دهند،می حیترج را کانشانینزد که یکسانچرا که  ؛کنند رقابت ،هستند
 ای رید لذا است،گیر سخت و نفس گونه کی افراد نیب رقابت آنجا که از و سازند منتقل را خودهای ژن
 یثارگریا فقط و شده خارج گردونه از ،هستند نژادآن  از افتهی جهشهای ژن حامل که یگروه زود
 .ماندمی یجا بر یشاوندیخو

 دوجانبه یثارگریا

. باشدمی «بدهم تو به هم من تا بده من به»صفت  حامل پردازد،می دوجانبه یثارگریا به که یکس
 لیتبد «دهممی تو به یداشتچشم چیه یب» به که ندارد امکان و اندکرده یگذارهیپاها ژن را صفت نیا

چرا که  ؛دهد یرو قاعده نیا یاجرا در ییخطا نوع هر ،آن مانند ای نخورد بیفر لیدل به اگر یحت شود،
 گفت و گو یبرا ییمعنا اساساً گرید م،یندان یکیولوژیب را آن اگر یول. است یکیولوژیب، مسأله نیا

 !ماندنمی یباق ینیدارو تیکیژن اصل کی عنوان به دوجانبه یثارگریا یدرباره
 انقراض به معموالً  یعیطب انتخاب «دهدنمی و ردیگیم» که یبازحقهفرد  خصوص در گر،ید یسو از

. دهدمی أیراست تا آنجا که در دام فریب گرفتار شده،  کرده عادت دنیبخش به که لوحیفرد ساده
 در هالوحساده اگر یحت ،است یحتمای هیقض بازها،حقه حضور وجود با هالوحساده انقراض موضوع
 انقراض آنها کار فرجام ،ردیگمی یسوار آنها از کار آخر تا که یبازحقه وجود بادر نتیجه . باشند تیاکثر

 .بود خواهد
. دهدنمی و ردیگمی اساساً یو رایز ردیگنمی یجا یثارگریا مبحث در اصوالً بازحقه ،یعیطب طور به
 من یول ی،بخاران را پشتم تا خارانممی را پشتت دیگومی که است نیا مرامش مثالً که حسابگراما فرد 
 و گیرد، جای مینخارانم را پشتت گرید ،یبگذار کاله را سرم یروز اگر تا سپارممی ادی به را اتچهره

 چهارچوب در را آن دیبا که یتکامل از و بوده غالب عتیطب در که است دوجانبه یثارگریا ازای نمونه نیا
 . شودمی یناش کرد یبررس دوجانبه یثارگریا

 یثارگریا به و برود خطا به است ممکن دوجانبه یثارگریا نیا چگونه که کرد تصور تواننمیبه واقع 
 اشگرسنه یهیهمسا به را شیغذا مقداری از آشامخون خفاش اگر مثال عنوان به. شود لیتبد یواقع

 که ما حسابگر خفاش نکند، نیچن هیهمسا اگر. کند جبران را او لطف بعداً دارد انتظار یو از ببخشد،
 دو ،بازحقه به و ماندمی ادشی بهها چهره و است حسابگر یو رایز خوردنمی بیفر بار گرید شده، یقربان
 معنا نیا به ،است کرده یمحبت بازشحقه یهیهمسا به بار کی یو نکهیا. کندنمی بخشش و بذل بار
 سراغ به» :دیگومیچنین  خفاش به اندنهاده بناها ژن کهای قاعده رایز ،رفته خطا به قاعده که ستین

 را لطفت اگر و بسپار ادی به را اشچهره یول کن ریس را او و برو ،است خون دنبال به کهای گرسنه خفاش
 شب شما از یکی کههرگاه  داد، پاسخ یخوب به را محبتت اگر یول نده یزیچ او به گرید نکرد، جبران
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 با را دوجانبه یثارگریا نیا د،یافتین شخون دنیآشام یبرا یوانیح وتنگنا و سختی گرفتار شدید  در هنگام
 «.بده ادامه او

 لطف بازحقه به بار سه ای دو حسابگر و ه باشدداد رخ ییخطا یژن یقاعده یاجرا در مییبگو اگر یحت
 حول هیقض نیا رایز ؛است شده لیتبد ساده لوح به حسابگر که ستین یمعن نیاه ب وجه چیه به د،اینم
 حسابگر اگر باز،حقه وجود با اصوالً و چرخد،می بازحقه همجنس از دوست یبازشناس و چهره یادسپاریبه
 و یظاهر یثارگریا که مادامبنابراین . بود خواهد و نابودی انقراض فرجامش شود، لیتبد ساده لوح به
 به تواندنمی دوجانبه یثارگریا باشد، استوار طرف یفردهای یژگیو صیتشخ یمبنا بر ،یرواقعیغ
 .شود منجر یواقع یثارگریا

ی ایثار دوجانبه، تشخیص همان طور که الزمه دارند، را باال دست تکامل در هاحسابگر لزوماً بنابراین،
ها و چه با حفظ کردن مکانی که طرف مقابل در خاطرسپردن چهرهی بهدقیق افراد است، چه به وسیله

 دهد.آن سکونت دارد که او را به عنوان طرف مقابل در معامله تشخیص می
 قاطع تیاکثر با که دیباش انهیرا در یسازهیشبیک  شاهدخواهد بود  کننده سرگرم یلیخ

 از اندازه همان به یتیاقل و ،یبحران بسامد از باالتر یکم تعداد با حسابگرها از یتیاقل ،هاساده لوح
 ستها اساده لوح تیجمع آور تاسف کاهش افتدمی اتفاق که یزیچ نیاول. شود شروع بازهاحقه
 به رو شیافزا بازهاحقه تیجمع. باشدمی آنها از بازهاحقه یرحمانهیب ییجوبهره یجهینت که

 حسابگرها هنوز اما. رسدمی خود اوج به ساده لوح نیآخر رفتن نیب از با که کندمی دایپ یانفجار
 کم جیتدر به حسابگرها تعداد ها،ساده لوح عیسر کاهش کنار در. دارند وجود بازهاحقه یبرا
 حفظ را خود ینحو به اما خوردمی ضربه موفق یبازهاحقه از مدام آنها تیجمع شود،می
 یراحت به توانندنمی بازهاحقه گرید که یوقت ،ساده لوح نیآخر شدن نابود از بعد. ندنکمی

. کنندمی ادیز را بازهاحقه ینهیهز و خرج کم کم حسابگرها کنند، ییجوبهره خودخواهانه
 شیافزا یتند بیش با حسابگرها تیجمع. ردیگمی شتاببه طور مرتب  آنها تیجمع زشیخ
 بودن، ابیکم ازیامت از استفاده با بعد یول شود،می کینزد انقراض به بازهاحقه تیجمع و ابدیمی
. شودمی متعادل تشانیجمع ست،ا حسابگرها ییجویتالف از رفتن در سالم باًیتقر که آن امدیپ و
 تنها و شوندمی رانده رونیب به صحنه از دایناپ صورت به و آرام آرام بازهاحقه حال، هر به

در عمل،  هاساده لوح حضور ،ابتدا در نکهیا بیعج. مانندمی یباق که ندهست حسابگرها
 .کردمی تأمین را بازهاحقه مدتکوتاه تیموفق رایز انداخت،می خطر به را حسابگرها
. است یرفتنیپذ و معقول کامالً نشدن ماریت خطر درباره من یفرض ینمونه حال، هر به
 دسترس در که ییجا ،سرشان ازهایی قسمت یرو شوند،می داشته نگه تنها کههایی موش

 بودند، گروه در کههایی موش در شد دهید مطالعه کی در. شودمی دایپ یناجورهای زخم ست،ین
 .دندیسیلمی را گریهمد سر رایز نداشت، وجود مشکل نیا

ها موش رسدمی نظر به و باشد جالب دیبا دوجانبه ینهیاثارگرایا یهینظر یعمل شیآزما
 .باشند کار نیا یبرا یمناسب موضوع
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 پنجاه حدود میدان. میدهدمی قرار بحث مورد را رفتگرهای یماه جالب یستیهمز 7ورزترِ
های یماه یرو از انگل کندن راه از را خود یزندگ گوهایم و کوچکهای یماه جمله از گونه
 به و بردمی سود شدن زیتم از بزرگ یماه است یهیبد. کنندمی تأمین گریدهای گونه ترِبزرگ
 یماه موارد یاریبس در. است یستیهمز نوع از رابطه نیا. رسدمی یخوب یغذا هم زکنندهیتم

 را شیهادندان و برودداخل آن  رفتگر یماهکه  دهدمی اجازه و کندمی باز را دهانش بزرگ
انسان . شودمی زیتم آنجا هم بیترت نیا به که برود، رونیبها آبشش راه از شنا با بعد و کند پاک
 سپس و شود زیتم کامالً تا کند صبر رکانهیز بزرگ یماه کی باشد داشته انتظار است ممکن
 و شناکنان رفتگر گذاردمی معموالً تربزرگ یماه کار نیا یجا به اما،. دهد قورت را زکنندهیتم

 است، یظاهر ثاریا از ریچشمگ ینمونه کی نیا. برود کارش یپ یناراحت و یریدرگ چیه بدون
 آن یطعمه یعاد طور به که استهایی یماه یاندازههم ،رفتگر آن موارد، یاریبس در رایز

 .شوندمی بزرگ یماه
ای ژهیو یشینماهای حرکت و خصوصم راهراه طرح رفتگر،های یماه که کنم اشاره دیبا
 یکوچکهای یماه خوردن از بزرگهای یماه. کندمی زیمتما رفتگر عنوان به را آنها که دارند
 هنگام. ورزندمی امتناع شوند،می کینزد یخاص رقص با و دارند را خاص راهراه طرح آن که
 همه به رفتگر یماه دهندمی اجازه و شوندمی مانند خلسه تیوضع کی وارد آنها ،شدن زیتم
 یبازهاحقه که ستین بیعج دارندها ژن که یخودخواه با. بزند سر آنها رونیب و درون یجا

 کوچکهای یماه ازهایی گونه. کنند سوءاستفاده خود نفع به تیوضع نیا از بخواهند متقلب
 در یامن سفر بتوانند تا رقصندمی طور همان و هستند رفتگر یماه هیشب درست که دارند وجود
 فرو نظر مورد مانند خواب خلسه آن به بزرگ یماه یوقت. باشند داشته بزرگ یماه قلمرو
 و زنندمی او بزرگ یباله از گاز کی کنند، جدا راها انگل که نیا یجا بهها متقلب آن رود،می
 و رفتگر یماه نیب یرابطه باز بازها،حقه نیا وجود با یول. گذارندپا به فرار می سرعت به

 روزانه یزندگ در یمهم نقش یرفتگر یحرفه. ستا پابرجا و دوستانه کامالً شیهایمشتر
 .داردهای مرجانی گروه یاجتماع
 انیمشتر مثل بزرگهای یماه کهاست  شده دهید و داردای محدوده خود یبرا یرفتگر هر

 ماندن جا کی به اصرار نیا مورد، نیا در دیشا. شود نوبتشان تا انددهیکش صف شگاهیآرا کی
 بزرگ یماه کی یبرا. است ساخته ممکن را تأخیر با یدوجانبه یثارگریا تکامل که است
 ترراحت یلیخ باشد،ای تازه یسلمان دنبال مدام نکهیا یجا به رفتن، یسلمان کی شیپ شهیهم
. ستین سخت هیقض نیا باور. ببلعد را کوچک رفتگر یماه آن کندنمی صرف بنابراین .است
 یرقصنده هر تا کنندمی وارد بزرگ یماه به که یمختصر فشار با متقلب یرفتگرنماها حضور
 یواقع یرفتگرها یپافشار. اندازدمی خطر به را یواقع یرفتگرها احتماالً بخورد، را یراهراه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )مترجم( شناسی اجتماعی است.علم زیست پیشگامانو یکی از  شناستروِرز، زیست -7
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ها متقلب از و کنند شانیدایپ که کندمی قادر راها یمشتر خود، یمحدوده در ماندن یبرا
 .زندیبپره

 بنابراین. است گرفته شکل یخوب به انسان در افراد، شناختن ییتوانا و درازمدت یحافظه
 نجاآ تا ترورز. است داشته انسان شیدایپ در یمهم نقش دوجانبه یثارگریا کرد تصور توانمی

 ،یشناسحق ،یشرمندگ حسادت،) ما یشناختروان اتیخصوص از یاریبس دیگومی که رفته شیپ
 و تقلب کشف کردن، تقلب در شتریب ییتوانا یبرا یعیطب انتخاب راهکار (نهایا مانند و یهمدرد
 است «رکیزهای متقلب» توجه قابل موارد از. است گرفته شکل شدن انگاشته متقلب از زیپره
 ممکن یحت. دهندمی گیرند،می آنچه از کمتر همواره یول کنند،می کمک دوجانبه ظاهر به که
 چه هرهای تقلب یبرا ییسازوکارها عنوان به ،یاضیر در او استعداد و انسان مغز است
 یثارگریا یصور ینشانه پول. باشد آمده دیپد گرانیدهای تقلب به بردن یپ بهتر و تررکانهیز

 .است تأخیر با یدوجانبه
 یگونه در را آن کاربرد که شودمی جذاب گاه آن دوجانبه یثارگریا یدرباره یپردازهینظر
 از کی هر از من نظر ستین معلوم یول است زیانگوسوسه ه،ینظر نیا. هرچند مینیبب خودمان

 7.بپردازد آن به خودش فکر اب تا گذارممی تنها را خواننده بنابراین باشد، بهتر خوانندگان

 و اندکرده نهینهاد انسان درها ژن تکامل، نیشیپهای دوره در که دوجانبه یثارگریا یژگیو به ما اگر
 میبنگر است نگشته لیتبد زین یواقع یثارگریا به و نشده و نابود دیناپد هنوز بیان شد آنچه طبق
 است؛ انیع کامالً بشر افراد گرید با ما تعامالت و رفتارها تمام در ثار،یا نوع نیا هم امروزه که میابیمیدر
 ستد و داد. کرد اشاره اجرت افتیدر یازا در خدمات یارائه و کردن کار به توانمی جمله آن از که
 بنابراین. رودمی شمار به دوجانبه یثارگریا ازهایی جلوه زین یامروز فروش و دیخر و گذشته در یاپایپا
 عمدی و یواقع یثارگریا به حال، زمان در نه و گذشته در نه یول دارد رواج زین امروز دوجانبه یثارگریا
 .است نشده لیبدت

 صفت ،شد هئارا که یحاتیتوض از پس ،یمدرک و لیدل چیه دونب که است درست ایآ بنابراین
 !شود؟ داده نسبت دوجانبه یثارگریا یقاعده به انسان، در یواقع یثارگریا

 :خالصه
 :دیگومی نزیداوک

 زین ترحم و شفقت سخاوت، کردن، یکین به لیم مورد در نکته نیهم که است نیا من نظر
 شانبالقوه قدرشناسان و کینزد شانیخو به که اندداشته مجال فقط ما اکانین. است صادق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .336تا  333داوکینز، ژن خودخواه، ص  ریچارد -7



 است بر صفت مؤّثر؛ در مورد انسان یصفت اثر داللتفصل پنجم:  912 

 همچنان کردن یکین یقاعده نیا اما ندارد، وجودها تیمحدود نیا گرید امروز. کنند یکین
 .ستا پابرجا

 یواقع یثارگریا و اخالق کوشدمی آن یط که نزیداوک نظر نیا که شد مشخص یقبلهای بخش در
 اند،گذاشته کار ما بدن درها ژن آنچه رایز ؛دارد وجود هموارهها تیمحدود. ندارد یارزش کند، ریتفس را
 از استفاده با ما و هستند ما شیخو و قوم آنها که رو آن از ،است ماننشاوندایخو به نسبت ما یثارگریا
 یمکان تیموقع نظر از آنها که علت نیا به نه م،یدهمیتشخیص  گرانید از را آنها صفاتشان وها یژگیو
 ثاریا بیترت نه ایب تا .دارند تماس ما بابه طور مستقیم  آنها که خاطر نیا به ای ندهست کینزد ما به
 یهیقض نیهمچن !شود هددا تعمیم ،است کینزد ما به یتیموقع نظر از که کس هر به یشاوندیخو
 طرف واکنش منتظر سو آن از و بخشدمی کهباشد می حسابگر مرام یطرهیس تحت متقابل یثارگریا

 دیپدها ژن را ررفتا نیا. کندنمی محبت او به گرید وگرنه که هیچ کرد جبران را لطفش اگر. است مقابل
 رییتغ مجرد به و بود خواهد یکیژنت ر،ییتغ نیا رد،یگ صورت آن در یرییتغ باشد قرار اگر و اندآورده
 .شودنمی رییتغ دستخوش فرآیند نیا ،یزندگ یوهیش

 است یواقع یثارگریا راه سدها ژن یخودخواه: ختم کالم
 خودخواهانه کامالً یرفتار زینها بدن که ستین آن سخن نیا مفهوم یول ،ندهست خودخواهها ژن
 ژن یخودخواه با که نهیاثارگرایا یرفتار تواندنمی بدن که است نیاها ژن یخودخواه یمعنا. دارند

 ضامن که ورزدمی حرصهایی بدن جادیا بر است، خودخواه ژن آنجا که از. ردیگ شیپ در است، متعارض
 به خودخواه، ژن قانون اساس نیا بر. دینما نیتضم را گرید نسل به ینسل از ژن انتقال و شده او یبقا
 یاجازه د،نشو رهیچ آن بر زمان مرور به دنکوشمی که - یواقع یثارگریاهای میم - خود ضدهای میم

 به که یگروه ای فرد هر رایز سازدمی رممکنیغ را یروند نیچن ی،عیطب انتخاب. دهدنمی بروز و ظهور
 فنا به زین یواقع یثارگریا یژگیو در نتیجه و است ینابود و هالکت فرجامش گردد، متصف یژگیو نیا

 . گرددمی ناممکن عتیطب در وجودش و رودمی
 به ،یواقع یثارگریا شدن داریپد صورت در ست،ا بقا ها،ی ژناصل هدف آنجا که از ن،یا بر عالوه

 بهقادر  و نبوده خودخواه گرید ژن صورت، نیا ریغ در رایز ؛زنندمی دست گونه در آن ضدهای ژن دیتول
 یخودخواه قتیحق در. نخواهد بود ،است شده اثبات که گرید نسل به ینسل از انتقال و شیخو یبقا
 نهاده بنا یواقع یثارگریا با مبارزه یمبنا بر یخودخواه نیا و است یهیبد کامالً  ما یبرا مان،هایبدن
بنابراین  ،یواقع یثارگریا نه است یخودخواه ما، مغز و بدن در شده نهینهاد و یاصل صفت. است شده
 نیا ما که دارد، ازین یواقع بزرگ انقالب کی به ،کند اندام عرض ما وجود در بخواهد یواقع یثارگریااگر 

 چه و میکن عمل یواقع یثارگریا به چه گونه کی افراد عنوان به ما یهمه. مهستی شاهد امروزه را مطلب
 ما که است دهیپسند یصفت و واال یهدف ،یژگیو نیا که میباور نیا بر قاطعمان تیاکثر م،ینکن عمل
 دوران نیاول همان از بلکه ،ستین امروز یدهییزا آرزو نیا. میآرزومند را آن به شدن متصف یجملگ
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 شیپ سال هزاران که ستی آن امعناه ب نیا. است داشته وجودها یسومر زمان از یعنی بشر کتابت
 انقالب نیا که ستا نجایا نکته. است وستهیپ وقوع به آن یخودخواه و بدن هیعل یواقع و یانسان یانقالب
 گفتم شتریپ که چنان و نمود، ریتفسو جسم  بدن یمحدوده در فقط ،یعلمهای وهیش اب تواننمی را
 فصل و حل را مشکل معادله، نیا به روح و سنفْ کردن وارد با میناچار ما لذا است؛ ناممکن یزیچ نیچن

ایمانی فرض روح را نپذیرد، الجرم باید چیز دیگری مثل و بی خداناباوریاگر کسی بخواهد از سر  .نماییم
یا یک میم ناشناخته یا هر چیز دیگری را در معادله وارد کند که در هر صورت هیچ ربطی به  7یک توتَم

  شناسی و یا حتی به عقل سلیم نخواهد داشت.جسم یا علم زیست

 ییفضا موجوداتی ایده
 و «دوازدهم یارهیس» هایکتابی نویسنده و پژوهشگر 3نیچیس ایزکرتوسط  که است یاهیفرض

 هیفرض نیا. اندکرده تأییدآن را  شیکماب پژوهشگران از گرید یبرخ ومطرح شده  «ینکا یگمشده»
 «اندآمده فضا از که ما اکانین» کتابی نویسنده و ییکایآمر مهندس 9نیچاتل سیمور یدهیا مشابه باًیتقر
 .باشدیم

. است نهاده بنا یباستان یهاکاوش از آمده دست به اطالعات یهیپا بر را خود یهینظر نیچیس ایزکر
 یمنظومه با شیپ سال هزارانها یسومر نکهیا جمله از شده پرداخته چند یموضوعات بهها کاوش نیا در

 که شده اشاره یآنوناک گانیخدا و پادشاهان ریتصاو به نیهمچن. اندبوده مطلعاز آن  و آشنا یشمس
 که را نیگل الواح یبرخ نیچیس ایزکر. است داشته تفاوت اریبس یعاد انسان قامت با آنها قامت یدراز

 ش،یپ سال هزار صدها که کندمی ریتفس نیچن است، شده ترجمه پژوهشگران از یگروه و او توسط
 یتالق یجهینت ،یانسان تمدن شگامانیپها، یسومر است معتقد یو. اندآمده نیزم به ییفضا موجودات

 لقاح رهگذر، نیا از. است بوده آنهاهای ژن یدستکار یجهینت ای هاکتوسرِهومواِ  با ییفضا موجودات نیا
 تمدن که است یمنددخر انسان شدن داریپد زین آن یجهینت و داده یرو آن مشابه یزیچ ای یمصنوع
 در سپس بوده، (عراق) سومر نیالنهرنیب نیسرزم در ماجرا نیا آغاز. است کرده یگذارهیپا را یانسان
 .است یافتهادامه  مصر تمدن

 یزیچ نیچن کرد استنباط بتوان آن به استناد با که یواقع اطالعات چیه که ستا نجایا مهم ینکته
ها یسومر که یکیالکترهای یباتر مورد در ه،ینظر نیا طرفداران مثالً. ندارد وجود داده،روی  واقعاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )مترجم(. شدیم گفته لهیقب ای افراد یحام ارواح ای جانوران ای اجسام به یبدو اقوام انیم در توتم -7

 «دوازدهـم یارهیسـ» معـروف کتـاب لفؤم یی وکایآمر نویسنده( 3171تا  7331)( Zecharia Sitchin) نیچیس ایزکر -3
 .است

ی مخابرات است کـه در واحـد ارتباطـات آژانـس ( مهندس آمریکایی در رشتهMaurice Chatelain) نیچاتل سیمور -9
 به کار بوده است. ناسا مشغول
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گفته  نیا. اندکردهمی استفاده ارتباطات در یانرژ نیا از انیسومر احتماالً : ندیگومی اند،بوده آن مخترع
اند. به کردهکاری فلزات یا شبیه آن استتفاده میها در آب؛ شاید از این باتریدارد مدرک و لیدل بهنیاز 

 اند.کردهها برای چه مقاصدی استفاده میطور کلی دلیلی وجود ندارد که بیان کند سومریان از این باتری
 از کامل طور به را یشمس یمنظومهها یسومر نکهیا به اشاره با هیفرض نیا طرفداران ن،یهمچن

 است آن از یحاک مطلب نیا ندیگویم اند،کرده میترس ،شد کشف 7391 سال در که پلوتوبا  همراه جمله
 از یانشانه نهایااز  کی چیه واقع در البته. اندبوده مندبهره یاشرفتهیپ معارف و علوم ازها یسومر که

 گرید. ندارد تیحکا دورهای گذشته در چه و کینزد زمان در چه ییفضا موجودات یتأثیرگذار و وجود
 جا به ریتصاو در یسومر گانیخدا و پادشاهان قامت طول مانند باشد؛می سنخ نیهم از زینها استدالل
 .مانده

 آویزدست با زین و مزبور یتئور شیدایپ که است نیا است، مهم ما یبرا یپردازهینظر نیا از آنچه
 یسو از یقیحق یاعتراف و یواقع یلیدل ،یسومر تمدن هیتوج و حیتوض یبرا یاعده توسط شدن واقع
 بهنیاز  جهش نیا البته و اند؛بوده فرهنگ و تمدن در یجهش یداراها یسومر نکهیا بر است مردم یبرخ

 ،گشته واقع نیز افراد یبرخ تأیید مورد که را شده ادی یهینظر آنها اساس نیا بر. دارد پیدا کردن علت
 که یریتفس و ترجمه خصوص در رایز بازد،می رنگ یعلم نقد مقابل در هینظر نیا البته. اندنهاده انیبن
 یدرباره نیچیس آنچه یدرباره نیهمچن. است مطرح یاشکاالت ،نموده هئارا یسومر متون از نیچیس

 یشناسستیز با یامقوله نیچن نکهیا بر عالوه شده، وارد چند ییرادهایا زین داشته انیب ییفضا موجودات
 .باشدمی ناسازگار ی نیزتکامل
 نیچیس ایزکر افکار تأثیر تحت شدت بهنیز ( خدایش رحمت کند) 7یلین طیسبعالِم  رسدمی نظر به
 و نیالقرنوذ ،یسومر لگمشیگ یدرباره یو که یاهینظر در را یریتأثیرپذ نیا ما. است گرفته قرار
 نیا اصوالً. میکنمی مشاهده ،است داده دست بهکه سفری فضایی بوده  لگمشیگ سفر از که یریتفس
های تیواقع انیب به شد، انیب یعلم نقد برابر در آن بودن سست مورد در شتریپ آنچه بر عالوه هینظر
 به شناسانباستان که یینگارها و نقش و دادهایرو متون، لیوأت بر بلکه ،پردازدنمی اثبات قابل و یعلم
 تریعلم و تریواقع بهتر، هاییلیوأت توانهایی میافتهی نیچن بر آنکه حال ورزد؛می هیتک اندآورده دست
 .نمود هئارا

 ینید غالب گفتمان
 که به این صورت ی،نید متنبشری از  ریتفس از است عبارت خصوص نیا در ینید غالب گفتمان

 و است، شده دهیدم آن ن دریزم یروروح به طور مستقیم بر  که ینیزمگلی  کالبد از است عبارت انسان
 یاریبس کهاست  ایهینظر نیا. دیگرد خون و گوشت جنس از و شد دهیدم یزندگ ،کالبد در بیترت نیا به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 . )مترجم(است «یمهدو ظهور» کتاب یسندهینو و معاصر دوران در یعراق یعهیش دانشمند ،یلین طیسب یآقا -7
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 رو نیا از. باشدمی تناقض در علم با صد در صدبا علم به اینکه  ؛کنندمی یپافشار آن بر ینید رجال از
. باشدمی علم با تضاد در که چرا ،کند ینینش عقب آن تأیید ازاست  شده مجبور راًیاخ کیکاتول یسایکل
 مقابل در نتوانسته یقبول قابل یعلم معارض چیه که قیدق و یعلم است یموضوع ،تکامل یکل طور به
 اساس بر اکنون حل شده است. ایمسألهی از منشأهای قبلی، انسان جسم تکامل موضوع. کند علم قد آن
 ییقایآفر انسان به یامروز انسان نسل که شده مشخص موضوع نیا کمدستها ژن لیتحل و هیتجز

؛ در حالی گرددمیباز کرده،می یزندگ شیپ سال هزار 311قبل از  علم دید از که( نسیهوموساپ) خردمند
 ،است معقول ایآ اساس نیا بر 7.است کردهنمی دفننیز  را خود مردگان یحت که بودهابتدایی  یانسان که
 مردگان که باشد ییقایآفر یبدوهای انسان نیهم از یکی آموخت، او به را «هااسم» خداوند که امبریپ آدمِ
 بود. آموخته را اموات دفن فرزندانش و آدم به خداوند آنکه حال و ،اندکردهنمی نیتدف را شیخو

 در هیاول واناتیح ازی امروز انسان تکامل علم، نکهیا از نظر صرف، مورد کی نیهم من نظر به
کشف  هایسنگوارهی در نظر گرفتن اینکه مجموعه دونب و ده،یرسان اثبات به را شیپ سال هایونلیم

 و یکیژنت یادله گذاشتن کنارشناسان را به طرح نسبتاً کاملی از تکامل رسانیده است و با شده، زیست
 .کندمی تیکفا عوامانه یهینظر نیا نقض یبرا ،میکرد اشاره نهاه آب شتریپ که یشواهد و لیدال گرید

های دانشگاه در ن،یزم یرو بر انسان و اتیح شیدایپ ریتفس گانهی عنوان به اکنون تکامل یهینظر
 .شودمی سیتدر جهان معتبر
 ظاهر با یهماهنگ از یحت بلکه دارد، تناقض یعلم قیحقا و علم با تنها نه انهیعام ینید یهینظر نیا
 .باشدمی ناتوان زین نامسلمان قرآن مانندی قطع ینیدمتن 
 مزبور یتئور. ندارد وجود آدم بهشت یبرا یرمتناقضیغ و معقول هیتوج چیه ،نظریه نیا یهیپا بر
 :دهد پاسخ دست نیا از یاالتؤس به ،ییگوتناقض دام در افتادن بدون دتواننمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 در. رودمـی شـمار بـه نیزمـ نیـا بـر انیآدم یزندگ در یحت و یآدم نید یهیبد و هیاول اصول از مردگان یخاکسپار به -7

 َواتج لُ : »افـتی تیموضـوع نیزم نیا بر آدم نسل از مقتول یمرده نیاول زمان از مردگان دفن موضوع آدم، فرزندان خصوص
َ قِِّ  آَدمَ  یج اب جَن  نَ َبأَ  ِه ج هج َعلَ  َقبَّ لج ط ُ  َوَلَج  َأَي ِدِِهَا ِم ن فَ تُ ُقبِّ لَ  قُ  رجَِبَنً  قَ  رَِّبَ  ِلذج  ِِبلج تُ َلنَّ کَ  قَ الَ  اآلَخ رِ  ِم نَ  ت َ َ ا قَ الَ  َلَق ج َقبَّ لُ ط َ  ِلَّنَّ  اَّللُِّ  ت َ
ُس   ُ  لَ   ُ  َفَيوََّع  تج  ... يَ الجُمتَِّق   ِم  نَ  َل   ُ   ِ ه  َأخِ  قَ تج  لَ  نَ فج َاِس  رِ  ِم  نَ  َفَأصج  َبحَ  فَ َقت َ َع  ثَ *  نَ طاْلج  اَلضْرج ِ  یِف   بجَح  ثُ ط َ  ُغ  َراِبً  اَّللُِّ  فَ ب َ
 ِم  نَ  َفَأصج  َبحَ  یَأِخ   َس  وجءةَ  یَ فَ  أَُواضْرِ  الجغُ  َرابِ  َه   َذا ِمثج  لَ  َأُک  ونَ  َأنج  َأَعَج  زجتُ  َلَت  اط ج وَ  یَ  قَ  الَ   ِ ه  َأخِ  َس  وجءةَ  یَواضْرِ ط ُ   فَ هج  کَ   ُ طَ   ُُِ لِ 

 یدیگـر از و آمـد پذیرفتـه شانیکی از ،کردند قربانی که گاه آن بخوان، برایشان را آدم پسر دو راستین داستان و) «يَ النَّ اِدمِ 

 او و کرد ترغیب برادر کشتن به را او سشنفْ ... .پذیردیم را پرهیزگاران یقربان خدا: گفت .کشمیم را تو: گفت .نشد پذیرفته
 پنهـانرا  خـود برادر جسد چگونه که بیاموزد او به و بکاود را زمین تا واداشت را یکالغ خدا*  گردید زیانکاران از و کشت را

 (.درآمد پشیمانان یزمره در و عاجزترم هم کالغ این از برادرم جسد کردن پنهان در من، بر یوا: گفت .سازد
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 آفتاب تابش دچار نه و شدمی تشنه نهو  گرسنه نه ماند،می برهنه نه بهشت آن در آدم چگونه* 
 ؟گردیدمی

 شد؟ لباس خلع آنجا در ت،یمعص ارتکاب از پس او چگونه* 
 وجود یارتباط چه آدم بهشت در خصوص به ،شرمگاه شدن دایهو ای لباس خلع و تیمعص نیب* 
 دارد؟

َنَّةِ  َوضَْرقِ  ِمنج  َعَلهجِهَما َُيجِصَفانِ  َوَطِفَقا َسوجآُُتَُما ََلَُما فَ َبَدتج  ِمن جَها َفَأَكََل »  ضَْربَّ ُ  آَدمُ  َوَعَص    اْلج
 بر بهشت درختان برگ همچنان و شد دایپ نظرشان در شانهایهشرمگا و خوردند درخت آن از) 7«فَ َغَوى

 .(گمراه شد و و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد دندیچسبانمی آنها

ِهَُا» َنَّةِ  َوضَْرقِ  ِمنج  َعَلهجِهَما َُيجِصَفانِ  َوَطِفَقا َسوجآُُتَُما ََلَُما َبَدتج  الشََّجَرةَ  َذاَقا فَ َلمَّا ِبُغُروضْر   َفَدالَّ  اْلج
َُما َوََنَداِهَُا  را دو آن و) 3«ُمِبي   َعُدو   َلُكَما الشَّهجَيانَ  ِلنَّ  َلُكَما َوأَُقلج  الشََّجَرةِ  تِلجُكَما َعنج  َأُنجَُكَما َأَلَج  ضَْرِبُّ

 از شیخو دنیپوش به و شد آشکار شانیهاشرمگاه ،خوردند درخت آن از چون .افکند یپست به و فتیبفر
 که بودم نگفته و بودم نکرده منع درخت آن از را شما ایآ: داد ندا پروردگارشان .پرداختند یبهشتهای برگ
 (ست؟ا شما دشمن آشکارا طانیش

 از آدم هبوط یمعنا پس ،است بوده نیزم نیا یرو بر ابتدا همان از آدم ه،ینظر نیا طبق اگر* 
 دارد؟ یمفهوم و معنا چه نیزم نیا به بهشت

َُما» َرَجُهَما َعن جَها الشَّهجيَانُ  َفَأَزَلَّ ِبُيواج  َوقُ لجَنا ِفه ِ  َكاَنَ  ِمَّا فََأخج  ِِف  َوَلُك ج  َعُدو   ِلبَ عجض   بَ عجُضُك ج  اهج
تَ َقر   اَلضْرج ِ   بودند آن در که یبهشت از و واداشت خطا به را دو آن طانیش پس) 9«ِيي   ِلَل  َوَمَتاع   ُمسج

 موعود روز تا شما یبرخوردار یجا و قرارگاه و گر،ید یبرخ دشمن یبرخ د،یرو نییپا: میگفت .راند رونیب
 (.باشد نیزم در

 گرید ینید ایدهیک 
 دودر  را آدم نشیآفر ،هینظر نیا. شد دهیدم بود افتهی تکامل نیزم نیا بر که یبدن در روح: اینکه
 قامتراست مخلوق کی صورت به بشر بدن یعنی .شد دهیآفر لگِ از بشر اول یمرحله در. داندمی مرحله
. افتی خلقت نیزم نیا یماده ازبه طور مستقیم  ،است بوده تکامل قابل و رفتهمی راه پا دو یرو بر که

 انسان اکانین یبرا شده کشف یاسنگواره خیتار وه،یش نیا با که پندارندمی نیچن نظریه، نیا طرفداران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .737ی ی طه، آیهقرآن کریم، سوره -7

 .33ی ی اعراف، آیهقرآن کریم، سوره -3

 .96ی ی بقره، آیهکریم، سوره قرآن -9
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 ارتباط نوع هر حال نیع در یول ،دهندمی حیتوض گردد،میباز شیپ سالها ونیلیم به آن خیتار که را
 .شوندمی منکر اتاریخ حیات حیوانات زمینی ر و یاسنگواره خیتار نیا نیب یتکامل

 شد، دهیآفر گل ازبه طور مستقیم  که یبشر در تکامل فرآیند انیپا از پس که باورند نیا بر آنها
های مهارت از که افتهی تکامل بشرِ بدنِ  نیا در روح نفخ از بود عبارت که دیرس دوم یمرحله به نوبت
 .است انسان بوده نیاول آدم ،بنابراین. است بوده برخوردار یفن و یزبان

 و افسانه نیب نشیآفر داستان ،آدم پدرم» نام به کتابش در را دهیا نیا نیشاه عبدالصبور دکتر
 .است نموده مطرح «تیواقع
 دهیآفر مستقل طور بهها گونه ریسا و انسان اکانین که داشته باور نیچن خود، درک اساس بر یو
 رایز ستین یعلم سخن نیا .دارد قبول رهیت کی ای گونه کی چهارچوب در فقط را تکامل یو. اندشده

 و ییزاگونه ت بهینها در ،بکشد درازا به و ببرد زمان که هم چقدر هر رهیت ای گونه چهارچوب در تکامل
 ده،یا نیا. باشدمی تکامل فرآیند وردآدست و جهینت ییزاگونهچرا که  ؛شودمی منجر گریدهای گونه دیتول

 :دیگومی یو. آوردمی دیپد است، نموده مطرح عبدالصبور دکتر آنچه در بزرگ یشکاف
بخش به کلی شکست خورده است. گفتیم اندیشه نه نظریه، ی تکامل هستیامروزه اندیشه

با هر چه به آن مرتبط  اند. ... این اندیشهها سال با این نظریه فریب خوردهبا وجود آنکه مردم ده
ی موجودات که دین آن را بیان کرده و بود، شکست خورده و حقیقت آفرینش مستقل و جداگانه

علم نیز بر آن تأکید کرده، پیروز شده است. پس انسان از زمانی که بوده، جز بشر نبوده و هرگز 
ی اینها جز ، و همهمیمون نبوده است، و ماهی هرگز موجودی غیر از ماهی در داخل آب نبوده

 7طبق مشیت مطلق خداوندی و تحقق قدرت ذات اقدس نبوده است.

با استناد به  ینید رجال ازبرخی  سفانهأمت یول ،خورد سفأت دیبا یتفکر طرز و کالم نیچن بر هرچند
 یرعلمیغ سخنان یسر کی فقط نهایا که یحال در ؛ندینمامیهای فالن و فالن، بسیار آن را تکرار گفته
 آنها یمعتبر دانشگاه ای یپژوهش مرکز چیه و یستن مستند ینیوز یعلم قیتحق و کاوش چیه به و است
 شده ارزشیب و شکست خورده یعلم لحاظ از تکامل یهینظر کجادر  دانمنمی من. دینمانمی تأیید را

 یعلم است یاهینظر تکامل رایز ان،یگراتوهم و پردازانالیخ یلهیمخ در فقط که است نیا پاسخ است؟
 در معتبر یپژوهش مراکز و باسابقههای دانشگاه تمام واست  شده ثابت یاریبس یادله با که دقیق و

 و ستمیب قرن انیپا در بلکه ندارد، ییاعتنا قابل نقص چیه تکامل تنها نه. اندرفتهیپذ را آن جهان سراسر
 استحکام شیپ از شیب هینظر نیا د،یرس یکیژنت یشرفتهیپهای پژوهش یمرحله به دانش آنکه از پس
 که یمیمفاه درک از که اندازندمی راه به چرا و چون آن به نسبت یکسان فقط حال. ه استافتی تیقطع و

 .ندهست ناتوان ،افتهی دستبه آنها  کیژنت علم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .36ص ، تیواقع و افسانه نیب نشیآفر داستان ،آدم پدرم، شاهین -7
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 گوید:دکتر عبدالصبور شاهین در بیان تفکر خود می

 از( مختلف بیافریددر مراحل شما را )و  «َخَلَقُك ج َأطجَواضًْرا َوَقدج »: متعال خداوند شیفرمادر 

 بشر تا شده یسپر که استای پیوسته یزمان مراحل «مراحل ای اطوار» از مراد ،یخیتار منظر

 َلُك ُ  َوَجَعلَ ) خداوند روح از دمیدن و یصورتگر ،تنظیم کردن )تسویه( مراحل شامل و شود خلق
عَ  َبجَصاضْرَ  السَّمج َفجِئَدةَ  َوالج  قرآن لفظ از که است یزیچ «اطوار» از منظور ،یماد دید از و باشد( میَوالج

آنچه از . شودیم افتیدر است، مادر رحم نهما که «مَِّكي   قَ َراضْر  » در آن مراحل و نیجن مورد در

 در «اطوار» ذکرهنگام  ی نجمپرسش سوره یبراپاسخی  مانند ،کندیم انیب منونؤم یسوره
 و هفتاد یسوره در آن نخ سر.....  ؟؟؟چیست «اطوار» نیا واقعاً...  شود،یم آشکار نوح یسوره

نَساَن ِمن » :که است متعال خداوند قول آن و آمده منونؤمی قرآن، سوره چهارم َنا اْلجِ َوَلَقدج َخَلقج
 احتمال یعقل طور به هیآ نیا آفریدیم(ل گِای از عصاره)هر آینه ما انسان را از  7«ُسََلَلة  مِّن ِطي  

 ،است لگِ یزاده که ینژاد از انسان کند؛می رد واحد عمل کی در را عمل دو نیا بستن جمع
 که است پدر بشر ل،گِ  میمستق فرزند اما نشده، خلق لگِ از میمستق طور به یعنی شده خلق
 و شودیم حاصل( سجده) پنج و هفتادی سوره از که یمعن نیا و. است بودهپیش  سال هاونیلیم

 باشدیم کمی و هفتاد سوره در «اطوار» از مقصود زیبرانگ بحث الؤس حیتوض یبرا یمهم متمم

َسنَ  الَِّذي: »دیفرمایم متعال و سبحان خداوند...  ء   ُكلَّ  َأيج نَسانِ  َخلجقَ  َوَبَدأَ  َخَلَق ُ  َشيج  ِمن اْلجِ
َل ُ  َجَعلَ  ُثَّ *  ِطي    هر که آن) 3«...  ضْرُّوِي ِ  ِمن ِفه ِ  َونَ َفخَ  َسوَّاهُ  ُثَّ *  مَِّهي   مَّاء   مِّن ُسََلَلة   ِمن َنسج

 از را او نسل سپس*  کرد آغاز لگِ از را انسان خلقت و آفرید وجه نیکوترین به ،آفرید را چه
...(  بدمید آن در خود روح از و ساخت آن را موزون گاه آن*  آورد پدید مقداریب یآب یعصاره

 شیدایپ یمعن به (،ِطي   ِمن َبَدأَ ) کرد آغاز لگِ از را انسان خلقتخداوند  پس ی سجده(.)سوره

 فرمودتنظیم و تسویه  سپس (،مَِّهي   مَّاء   مِّن ُسََلَلة   ِمن) فرمود خارج آن از ینسل خداوند ت،یبشر

 مراحل نیا از را شما.... باشدمی یینها یثمره که گرفت شکل یانسان و گرفت انجام روح نفخ و
 9.داد عبورطوالنی  و کهن یخیتار

 یخصوص و یعموم ییهااطالق انسان و بشرکلمات : که شکی در آن نیست یقتیحق
 پا دو با نیزم سطح یرو که یقامتراست مخلوق هر از است عبارت و عام یلفظ بشر،. باشندیم
 و شناخت به مکلف که بشر از ینوع به و است خاص یلفظ انسان، که یحال در ؛رودمی راه

. ستین انسان الزاما بشر، اما است بشر ،یانسان هر نیبنابرا. شودیم اطالق است، اهلل عبادت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .73ی ی مؤمنون، آیهقرآن کریم، سوره -7

 .3تا  1ی سجده، آیات قرآن کریم، سوره -3

 .36و  32، ص تیواقع و افسانه نیب نشیآفر داستان ،آدم پدرمشاهین،  -9
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که مربوط به  باشدمی اول یمعن رفته، کار به قرآن اتیآ در که بشر یکلمه از منظور عتاًیطب
 7.باشدمیای دارای حسن و جمال صفتی آشکار و جنبده

 نیزم در که است سال هاونیلیم مخلوق، نیا که میشو صداهم شناسانانسان با میتوانیم
 یرو از که یحال در ،یعلم یهالیتحل جینتا و هاسنگواره عمر قدمت به توجه با شده؛ ظاهر
 انسان ،یپکن انسان: اندگفته و اندنهاده مخلوق نیا بر را انسان نام دانشمندان ،یروادهیز ای خطا
. دهدیم را بشر نیتکو مراحل یمعن ،قرآن به توجه با که یگرید یهاواژه ای ایکن انسان ،جاوه
همان  باشد؛جز برای عمومیت بخشیدن نمی هاگونه نیا فیتوص یبرا انسان یواژه نبرد کاربه 
 لفظوگرنه با . از جهت تعمیم دادن است انسان، یمعن بر داللت یبرا بشر یواژه کاربرد کهطور 

 آنها به هاسنگواره که یمیقد مخلوقات نیا بر یگذارنام یبرا است ستهیشاآنچه  و یقرآنصریح 
 و ایکن بشر ،جاوه بشر ،یپکن بشر شود گفته دیبا و است بشرلفظ  فقط ،به کار رود دارند اشاره
 و دیتوح به فمکلّ که یمخلوق یبرا فقط انسان لفظ ،یقرآن میمفاه طبق اما. نئاندرتال بشر

 داریپد آدم آمدن وجود به با که است یمخلوق انسان. ریغ ال و دارد کاربرد است عبادت
 که ییبشرها و آدم نیب یارتباط قطعاً  و ابوالبشر نه است ابواالنسان آدم، اساس، نیا بر و گشت
 همان به جز ،ندارد وجود بودند، دیجد آدم نسل ظهور یبرا انیسازنهیزم و رفتند نیب از او از قبل
 3.گرددیم باز آنها نسل به کهای یادگارگونه و یعموم ارتباط

 ،شد دهیآفر لگِ ازبه طور مستقیم  که یمخلوق شیپ سالها ونیلیم: استچنین  او یهینظر یخالصه
 سپس. باشدمی بشر همان نیا. است رفتهمی راه پا دو یرو بر قامت،راست مخلوقِ نیا و داشته وجود
 در مخصوص روح سپس. گشت برخوردار یباستان زبان و یعقل ییتوانا از و افتی تکامل او ظاهر و شکل
 در کوشدمی یو. شد لیتبد باشد آدم همان که انسان نیاول به واو گردید  یارتقاکه باعث  شد دهیدم او
 ناپسند و نادرست یاگونه به را علم با ینید یعوامانه گفتمان یناسازگار مشکل ،یپردازهینظر نیا

 به یامروز انسان اکانین خیتار که علم یگفته نیا خصوص دربحث  یبرا ییجا یو رایز سازد، برطرف
 تکاملبه  یپ در یپ مراحل در انسان نکهیا و ستا قایآفر از او اصل و گردد،میباز شیپ سالها ونیلیم

 . است افتهین ،رسیده
 ساله، ونیلیچندم دارِ دامنه خیتار نیا که را تیواقع نیا به اقرار مشکل است درصدد عبدالصبور دکتر
 حل باشد،می ،اندرفتهمی راه پا دو یرو بر که موجوداتی اکانین ژهیو به انسان کینزد اکانین خیتار همان

 ساخته محدود خیتار نیهم به را آن چهارچوب یول کرده اعتراف تکامل به زین اوبنابراین  ؛دینما فصل و
 اندرفتهمی راه پا دو یرو بر که یاکانین از دورتر پیشینیانی ای اکانین با انسان که شده نیا منکر و است
 نیا بر یجارهای یزندگ تمام که را مقوله نیا تنها نه نیشاه عبدالصبور. داشته باشد یارتباط و اتصال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .713، ص تیواقع و افسانه نیب نشیآفر داستان ،آدم پدرم شاهین، -7

 .713، ص تیواقع و افسانه نیب نشیآفر داستان ،آدم پدرم شاهین، -3
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 خاستگاه د ازینمامی ثابت را آن یکیژنتهای پژوهش و یتکامل یشناسستیز علم که طور همان نیزم
 سالها ونیلیم بشر، عنوان به انسان که گرفته فرض نیچن بلکه ،پذیرداست نمی گرفته تأنش یواحد
 گشته لیتبد آدم حضرت یعنی اول انسان به سرانجام تا افتهی تشکل و تکامل سپس ،شده خلق شیپ

 ستیز علم با یتئور نیا آنکه حال کند،نمی هئارا هیفرض نیا ایبر یعلم مدرک و لیدل چیه یو. است
پیشینیان مشترک  کندمی ثابت کهاست  یعلم لیدال تمام بادر تناقض  و است ناسازگار یتکامل یشناس

پذیرند، مگر در آنجا که کل زندگی زمینی از آنجا به وجود آمده است؛ ما ادامه دارند و در جایی پایان نمی
و باکتری و سپس  DNAو  RNAبوده و از آن  همانندسازییعنی اولین ترکیب شیمیایی که قادر به 

و حیوانی با تعداد زیادی سلول به وجود ی حقیقی )یوکاریوت( و سپس موجودات نباتی های با هستهسلول
 .آمده است
 یبرخی لوحانهساده گفتمان نیب تناقض مشکل انددهیکوش او روانیپ و نیشاه عبدالصبور چه اگر
 راداتیا و نواقص یدارا آنهاهای یپردازهینظر یول ،سازند برطرف را کرده ثابت علم آنچه و انیاد یفقها
 در که طور همان بلکه است، ناهمخوان یقطع ینیدمتن  با موارد یاریبس در تنها نه که است یبزرگ
 یناسازگار سر زین شده ثابت یعلم امور با موارد بعضیدر شد  حیتشر عبدالصبور دکتر ینظریه حیتوض
 .دارد

 حیتصر که اتیروا و اتیآ از دسته آن یبرا یمعقول و یمنطق ریتفس چیهها، یپردازدهیا نیا طبق

 ِلنَّ  آَدمُ  یَ  فَ ُقلجَنا: »ندارد وجود ،است افتهی خلقت بهشت در و شد دهیآفر روح و لگِ از که انسانی کندمی
َنَّةِ  ِمنَ  ُُيجرَِجنَُّكَما َفََل  َوِلَزوجِجكَ  َلكَ  َعُدو   َذاهَ   قَ  اْلج  تو همسر و تو دشمن نیا آدم، یا: میگفت) 7«یفَ َتشج

 شمار به ینیزم باغ کی را بهشت نیا آنها رایز؛ (یشو بختنگون که نکند، رونیب بهشت از را شما ست،ا
 .باشدمی یاریبس اتیروا و اتیآ مخالف ،یزیچ نیچن آنکه حال و آورندمی

 طبق آدم چگونه که دهد حیتوض یمنطق و معقول یاگونه به تواندنمیها پردازیایده نیا نیهمچن
 نه و گرسنه نه ماند،می برهنه نهاست،  بوده نیزم در یمئدا طور به و ابتدا همان از نکهیا ه باینظر نیا

 فِهَها تَظجَمأُ  اَل  َوأَنَّكَ *  ى  تَ عجر  َواَل  ِفهَها ََتُوعَ  َأالَّ  َلكَ  ِلنَّ »گردید: می آفتاب تابش دچار نه و شدمی تشنه
 دچار نه و یشومی تشنه نه و * یمانمی برهنه نه و یشومی گرسنه نه بهشت در تو) 3«   َتضجح َواَل 

 گردی(.می آفتاب تابش
 عورتش گشتن داریپد و آدم شدن برهنه از یمنطق و معقول یریتفس تواندنمی هینظر نیا نیهمچن

 َسوجآُُتَُما ََلَُما فَ َبَدتج  ِمن جَها َفَأَكََل : »بوده ینیزم همواره آدم است معتقد یتئور نیا که چرا ؛دهد هائار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .771ی ی طه، آیهقرآن کریم، سوره -7

 .778ی ی طه، آیهقرآن کریم، سوره -3
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َنَّةِ  َوضَْرقِ  ِمنج  َعَلهجِهَما َُيجِصَفانِ  َوَطِفَقا  شرمگاهشان و خوردند درخت آن از) 7«ى  فَ َغو  ضَْربَّ ُ  آَدمُ  َوَعَص    اْلج

 پروردگار رب آدم. دندیچسبانمی آنها بر بهشت درختان برگ همچنان و شد دایپ سو دو از نظرشان در
 .(کرد گم را راه پس یان کردعص شیخو

ِبَيا َقالَ : »افتی معقولی ریتفس تواننمی زین بهشت از حوا و آدم هبوط ایبر هًعا ِمن جَها اهج  بَ عجُضُك ج  َجَِ
َق    َواَل  َطِضلُّ  َفََل  ُهَدايَ  ات ََّبعَ  َفَمنِ  ُهًدى ِمنِّ  ََيجتِهَ نَُّك ج  َفِإمَّا َعُدو   ِلبَ عجض    آنجا از یهمگ :گفت) 3«َطشج

 ییراهنما آن از که کس هر آمد، ییراهنما را شما من جانب از اگر برخی دشمن برخی دیگر. ،فرو شوید
 (.بخترهیت نه و شودمی گمراه نه کند متابعت من

 زیرا ؛ماندمی معقول ریتفس دون یکب زین تیمعص از پس یزندگ و استقرار یبرا نیزم بر آدم هبوط

َُما: »باشد نیزم به و نیزم از آمد، آدم سراغ به که یهبوط و خروج که ردیپذنمی درَخِ  الشَّهجَيانُ  َفَأَزَلَّ
َرَجُهَما َعن جَها ِبُيواج  َوقُ لجَنا ِفه ِ  َكاَنَ  ِمَّا َفَأخج تَ َقر   اَلضْرج ِ  ِف  َوَلُك ج  َعُدو   ِلبَ عجض   بَ عجُضُك ج  اهج  ِلَل  َوَمَتاع   ُمسج
 د،یرو نییپا: میگفت .راند رونیب بودند آن در که یبهشت از و واداشت خطا به را دو آن طانیش پس) 9«ِيي  

 (.باشد نیزم در زمانی معین تا شما یبرخوردار یجا و قرارگاه و گر،ید یبرخ دشمن یبرخ

ِبُيوا َقالَ » َضْرج ِ  ِف  َوَلُك ج  َعُدو   ِلبَ عجض   بَ عجُضُك ج  اهج تَ َقر   الج  د،یشو فرو ت:گف) 3«ِيي   ِلَل   َوَمَتاع   ُمسج

 (.بود خواهد شماگیری بهره یجا و قرارگاه نیزم زمانی معین، تا و گر،ید یبرخ دشمن یبرخ
 ،شود دهیدم او در روح آنکه از شیپ ن،یگل آدم جسم کندمی حیتصر که یاتیروا خصوص در نیهمچن

 .کندمی اریاخت یخاموش شد، نهاده بهشت یدروازه در
به . دانندمی یمنتف کامالً را بهشت در لگِ از او یهیاول نشیآفر و آدم وجود هینظر نیا طرفداران

 که داردمی انیب وضوح به یقرآنمتون  آنکه حال و است، ینیزم صد در صد آدم، خلقت آغاز نانآ اعتقاد
 مجبور قطعاً افراد نیادرضمن . دارد اول آسمان در ایدن بهشت در خاص طور به و یآسمان یآغاز آدم

 آنها در نظر از آنجا که رایز کنند، انکار شده است، هاشار نه آب قرآن در که را ذر عالم که شد خواهند
 !ندارد وجود ذر عالم یبرا ییجا چیه شانهینظر در پس است، نیزم یرو بر آدم یهیاول شیدایپ

 :گفت خواهند چه ند،ینما هئارا اتیآ نیا از یقبول قابل حیتوض شود خواسته نهایا از اگر دانمنمی من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .737ی ی طه، آیهقرآن کریم، سوره -7

 .739ی ی طه، آیهکریم، سوره قرآن -3

 .96ی ی بقره، آیهقرآن کریم، سوره -9

 .33ی ی اعراف، آیهقرآن کریم، سوره -3
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َهَدُه ج  ُذضْرِِّط َّتَ ُه ج  ُظُهوضْرِِه ج  ِمن آَدمَ  َبِن  ِمن ضَْربُّكَ  َأَخذَ  َوِلذج »  بَ َل  َقالُواج  ِبرَبُِّك ج  أََلسجتُ  أَنُفِسِه ج  َعَل  َوَأشج
َنَ  َا تَ ُقوُلوا َأوج  * َغاِفِليَ  َهَذا َعنج  ُكنَّا ِلَنَّ  الجِقَهاَمةِ  طَ وجمَ  تَ ُقوُلواج  َأن َشِهدج َركَ  ِلَّنَّ  ُذضْرِِّطَّةً  وَُكنَّا قَ بجلُ  ِمن آَِبُؤَنَ  َأشج
ِلُكَنا بَ عجِدِه ج  مِّن  را فرزندانشان آدمیبن پشت از تو پروردگار آن هنگام که و) 7«الجُمبجِيُلونَ  فَ َعلَ  ِبَا أَفَ تُ هج

 یگواه ،یآر: گفتند ستم؟ین پروردگارتان من ایآ: دیپرس و گرفت گواه خودشان بر را آنان و آورد رونیب
 مشرک نیا از شیپ ما پدران که دیینگو ای*  میبود خبربی آن از ما که دیینگو امتیق روز در تا میدهمی
 هالکت به را ما بودند کرده گمراهان که یکار سبب به ایآ و آنها از بعد میبود ینسل ما و بودند
 (؟یرسانمی

 ارچوبهچ همان بر یاهینظر «سجودبه  امر و منشأ آفرینش» نام به خود کتاب در یلین طیسبعالِم 
 .است کرده وضع عبدالصبور دکتر یهینظر
 دکتر خالف بر و داندمی درست را تکامل یهینظر او که شودمی برداشت نیچن طیسب کالم از

 یو که است نیا ،ردیگمی صورت طیسبهای گفته از که یاستنباط. نهدنمی آن بر یدیق عبدالصبور
 زین یو رایز دارد، باوراست  آمده یتکامل یشناسستیز علم در که گونه آنرا  یعیطب انتخاب و تکامل
 زین طیسب آقای. است بوده نیزم نیا رد تکامل امدیپ که است یجسد در روح نفخ یجهینت آدم دیگومی

 عبدالصبور دکترکه  را آنچه یول است لئقا زیتما بشر و انسان نیب نیشاه عبدالصبور دکتر همچون
 کامالً  را مسأله و آورده شمار به او یبرا یتمذمّ  طیسب آقای داند،می مکلف انسان به یقرآن خطاب
 را او عبدالصبور دکتر که یآدم و داندمی انسان ییافته تکاملبشر را  طیسب آقای. است نموده برعکس

 .است بشر نیاول طیسب از دیدگاه داند،می انسان نیاول
ی ای است که از خاک )حمأ( گرفته شده است و در واقع مادههمان خالصه صلصال 

ای )مسنون( گردآوری شده است. ِگل دارای قدرت ذاتی شدهمتراکمی است که از روش تعیین
سیم و تولید مثل را برای حمایت از خود است، همان گونه که نیروی ذاتی برای بقا از طریق تق

 3باشد.ی زندگی میی اولیهاز خاک کهنه )حمأ مسنون( ماده دهبرگرفته ش صلصالدارد. پس  
ی برگرفته از خاک کهنه ماده صلصال »به زودی درخواهید یافت که فرضی که گفتیم یعنی 

« ی زندگی است که در نهایت از خالل عصرها و روزگاران ارتقا پیدا کرد تا به انسان رسیداولیه
  9صحیح است. ، فرضیهااز بیشتر جهت

 از شده دهیآفر آدم از که یاتیآ و اتیروا از دسته آن با را خود یهیفرض یناسازگار دیبا طیسب عالم
چنین  آن مفاد کهاست  کرده یگذارهیپا یاهیفرض یوبنابراین  ساخت.می برطرف د،یگومی سخن لگِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .719و  713ی اعراف، آیات سوره کریم، قرآن -7

 .93عالم سبیط، منشأ آفرینش، ص  -3

 .96عالم سبیط، منشأ آفرینش، ص  -9
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 از پس که است یانسان شده، خلق صلصال از که آن رایز ،صلصال از نه و شده خلق لگِ از آدم: است
 ل،گِ از شده دهیآفر بشرِ  آدمِ  و است لگِ  از شده دهیآفر مخلوق همان( آدم) بشر و افتی ارتقا بشر به یمدت

 انتخاب یلهیوس به تکامل، فرآیند به دنیبخش سرعت در خداوند یمداخله یجهینت از است عبارت
 . یراجبا
 که متعالوند خدا سخناین  با و کیژنت علم و تکامل یهینظر بااین سخن  تناقض حل یبرا یو

َت ُ  ِلَبَشر  : »دیفرمایم ُنون   َْحَإ   ِمنج  َصلجَصال   ِمنج  َخَلقج  ناکیبو لجن از خشک گل از که یبشر بر) 7 «َمسج

ی ی آمیختهماده بلکه ،ستین شناسندمی مردم که یلگِ  یمعنا به نجایا در لگِ : دیگویمی( ادهیآفر
 با شیهاهیفرض یناسازگار نمودن برطرف یبرا نیهمچن یوهمگنی است که از ِگل ترقی یافته است. 

َسنَ  الَِّذي» :دیفرمامی که یاله سخن ء   ُكلَّ  َأيج نجَسانِ  َخلجقَ  َوبََدأَ  َخَلَق ُ  َشيج  هر که آن) 3«ِطي   ِمنج  اْلجِ
 :دیگویم( کرد آغاز لگِ  از را انسان خلقت و دیآفر وجه نیکوترین به دیآفر را چه

نجَسانِ  َخلجقَ  َبَدأَ » )خلقت انسان را از گِل آغاز کرد( ظاهرًا دارای  نوعی تعارض « ِطي   ِمنج  اْلجِ

ی ص نیز گفته شده است که او از است؛ اما در اینجا اعجازی از قرآن نهفته است. در سوره

 ِلّنِّ »ی ی کلمات آن پنهان شده است. جملهبقیه)گِل( خلق شده است ولی تفاوت در « طین»
 َخلجقَ  َبَدأَ وَ »( با این جمله متفاوت است: آفرینممی لگِ از را یبشر من) 9«ِطي   مِّن َبَشًرا َخاِلق  

نجَسانِ  ای است که در ی اول جمله(. جملهکرد آغاز لگِ از را انسان خلقت)و  3«ِطي   ِمنج  اْلجِ

ای است که در آینده به وقوع خواهد پیوست. یعنی که حاکی از واقعهگذشته بیان شده چرا 
خواهد بشری را از گِل خشک )صلصال( یا از گِل )طین( بیافریند؛ که در آن منشأ خداوند می

اولیه برای آشکار کردن اختالف شدید بین دو حالتی که قدرت از طریق نیروی ارتقا دادن آشکار 
ای است که ی اول حاکی از خبر دادن از واقعهدوم به عکس جمله یکند. در حالی که جملهمی

رسد، بلکه ی انسانی نمیدر گذشته رخ داده است. پس موجود حیوانی ابتدایی بعدًا به مرحله
)گِل(، ممکن است بر هر دو « طین»آفرینش انسان از گِل آغاز گردیده است. از نظر واژگانی لفظ 

 2توانیم از واژگان دیگر دریابیم.خلوص را میحالت داللت کند، اما میزان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .99ی ی حجر، آیهکریم، سوره قرآن -7
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ه ب و دهدمی ادامه خوددلیل های بیانتخاب و پوچهای فرض از یامجموعه به او بیترت نه ایب
 دام در که سود چه یول برهاند، اشکال نیا از را خودش کوشدمیمطالب به یکدیگر  بافتن کمک

 داند تبر خود را به کجا بزند:شکنی که شب هنگام نمیهیزم؛ مانند شودمی گرفتار یگرید اشکاالت

َبَ  ِلبجِلهسَ  ِلالَّ »ی گِل، تغییر در توصیف را مالحظه کنید: در مرحله َتكج  7«الجَكاِفرِطنَ  ِمنَ  وََكانَ  اسج

 رایزاست،  کرده قلمداد کافر و متکبر را او.( خداوند شد کافران از و تکبر ورزید که ابلیس مگر)
 یانمونه یو م،یینما وارد را بودن الگو ای عجله عنصر دادن دخالت موضوع ،ایده نیا در ما اگر

 که طور همان که چرا است؛شده  دهیآفر خاک همان از کهباشد می تکامل ازیافته سرعت
 یدرباره معصوم از صحیح اتیروا مشکالت تواندیم که است یادهیا تنها نیا ،دید دیخواه
 و صاف بار نیا خاک، که بود نیا ،داد یرو آنچه یهمه. کند فصل و حل را خلق أمنش و لگِ
 دارد اشارت نه آب اتیروا از یکی عبارت که طور همان - بود یناصاف نوع هر از یعار و زهیپاک
 أمنش خالف بر است، بوده کدورتهر گونه  از یعار و صاف زین آن از افتهیلیتشک لگِ و -

 در لگِ از مراد که یدمبر گمان نیچن .(بو بد خشک لگِخاکی از ) «ون  سنُ مَ  أ  ْحََ  نمِ  ال  لصَ صَ »

 لگِ جهت نیا به را لگِ بلکه ،است ی معمولیلگِ ،لگِ نیا و است معمول یهایناخالص ،نجایا
 همان. خاص یعمل انجام یبرا ده،یچسب هم به کامالً یاجزا یعنی لگِ یلغو اصل که انددهینام

 یچسبندگ لیدل به است، کرده فیتوص( چسبنده لگِ) «ب  زِ اَل  ي  طِ » را آن بعداً خداوند که طور

 خلقت و است گرفته تأنش یصاف نیا در یناخالص نوع هر نبود از که هم به شیاجزا دیشد
 تنها نیبنابراو  است مقدس یگل ،آن. دینمایم کامل سرعت به ،تیانسان یمرحله به را انسان

( َخَلقجتُ ی مفرد )خداوند با صیغه مقدس ذات به بشراین  خلقتدر آن  که است یگاهیجا

 3... .گرددیم بتسمن
 دهیچسب هم به یعناصر و اجزا با و متناسب یاماده که است آدم لگِ ما، بحث مورد لگِ
 و هیتصف در خاص، یتیعنا با یربان دست یول افته،ی ارتقا گرید یزیچ از نه و صلصال از که بوده
 بشر نیا یآت ظهور خاستگاهاست  توانسته لگِ نیا عتاًیطببنابراین  .است کرده شتاب آن یارتقا
 9.باشد یمترق

 یلهیوس به افتهی ارتقا بدنِ ای جسد در که داندمی یروح امدیپ را آدم که یاهینظر ای دهیابه طور کلی 

 َوِلذج » :استدر تعارض  ذرمربوط به عالم  اتیآ با و ،خطا و نادرست یاشهیاند است، شده دهیدم تکامل
َهَدُه ج  ُذضْرِِّط َّتَ ُه ج  ُظُهوضْرِِه ج  ِمن آَدمَ  َبِن  ِمن ضَْربُّكَ  َأَخذَ  َنَ  بَ َل  قَاُلواج  ِبَربُِّك ج  أََلسجتُ  أَنُفِسِه ج  َعَل  َوَأشج  َشِهدج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .13 یهیآ ص، یسوره م،یکر قرآن -7

 .26عالم سبیط، منشأ آفرینش، ص  -3

 .61عالم سبیط، منشأ آفرینش، ص  -9
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مَ  تَ ُقوُلواج  َأن  فرزندانشان آدمیبن پشت از تو پروردگارآن گاه که  و) 7«َغاِفِليَ  َهَذا َعنج  ُكنَّا ِلَنَّ  الجِقَهاَمةِ  طَ وج

 یگواه ،یآر: گفتند ستم؟ین پروردگارتان من ایآ: دیپرس و گرفت گواه خودشان بر را آنان و آورد رونیب را
  .(میبود خبریب آن از ما که دیینگو امتیق روز در تا ،میدهمی

 َوَبثَّ  َزوجَجَها ِمن جَها َوَخَلقَ  َواِيَدة   نَ فجس   ِمنج  َخَلَقُك ج  الَِّذي ضَْربَُّك ُ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَط َُّها یَ » یهیآ با زین و
َضْرجَيامَ  ِب ِ  َتَساَءلُونَ  الَِّذي اَّللََّ  َوات َُّقوا َوِنَساءً  َكِث ًُا ضْرَِجااًل  ِمن جُهَما  یا) 3«ضَْرِقهًبا َعَلهجُك ج  َكانَ  اَّللََّ  ِلنَّ  َوالج

 دو، آن از و را او همسر نفس آن از و دیافریب نفْس کی از را شما که آن پروردگارتان، از دیبترس مردم
 و دیخواهمی یزیچ گریکدی از او نام به سوگند با که ییخدا آن از دیبترس و آورد دیپد اریبس زنان و مردان
 به نطفه دیگومی که یاتیروا با نیهمچن. (ستا شما مراقب خدا نهیآ هر ،دیربُمَ  شاوندانیخو از زنهار
 .اتیروا و اتیآ از گریدنیز بعضی  و شود؛می خارج کالبد از ،مرگ هنگام

هنگام َنزَع )جدا شدن(  آنچه و مرگ از یمنطق هیتوج ه،ینظر نیا یهیپا بر ستین قادر طیسب عالم
جدا  بدن از مرگ، هنگام بهاین چه نفس یا روحی است که : دهد هئاراافتد اتفاق می روح ای نفس یبرا
 نیا طبقو  ،نیست داراآن را  یانسانهر  که خاص یروح ؛است شده نفخ روح همان نیا ایآ شود؟می
 به یگرید زیچ ،ایده نیا طبق است؟ یگرید زیچ ای ؟است مندبهره آن از افتهارتقا ی انسان فقط هینظر
 جز ستین یزیچ بدن مرگ عین حال در. است نشده پیوست و متصل نیزم نیا یرو بر افتهیتکامل بدن
 پس. باشندمی بدن یاعضا عملکرد یسرچشمه که ییایمیشهای واکنش وقفت و یفروپاش فرآیند
 است عبارت صرفاً بلکه ،را به دنبال ندارد یقیحقنفس  جدا شدن خود یخود به بدن شدن تباه و تهالک
 . شودمی منجر بدن کل جهینت در و اعضا کارکرد توقف به که انفعاالت، و فعل نشد متوقف از

 بیترک و نیتکو ییایمیش مواد از که است یبدن صرفاً نیزم نیا بر افتهیتکامل بدنِ ،یعلم لحاظ به
 موجود هر بدن: مییگومی میدار انیب اختصار به و یعلم زبان به را مطلب نیا میبخواه اگر. است افتهی

ی نقشه یدارا که...( و  DNA، RNA) همتاسازان از یامجموعه از است عبارت انسان مانند یجاندار
باقی بمانند و به  گیرند، تامواد شیمیایی هستند که در تعامل با هم اجرای این نقشه را بر عهده می

 های بعد از خود منتقل شوند؛ نه چیزی بیشتر.نسل
 : جمله از ؛باشدمی دشوار آنها حل که شودمی وارد گفتهشیپ یهینظر بر یشتریب راداتیا نجایا
 شمار به یدرست کار باشد، فیتکل افتیدر طیشرا واجد یقیحق روح فاقد که یبدن بهکردن  فیتکل
 خفاش، همچون یگرید جاندار هر مانند است ییایمیش بیترک کی فقط انسان بدن علم، دید از. رودنمی
 عقاب و حساب به آن از بعد و شودمی گماشته فیتکل به ابتدا بدن نیا چگونه پس. شامپانزه ای پاهشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .713ی ی اعراف، آیهقرآن کریم، سوره -7

 .7ی ی نساء، آیهریم، سورهقرآن ک -3
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 ییِ ایمیش مواد از افتهیبیترک بدنِ نیا ایآ ست؟یک شونده محاسبه و مکلَّف گردد؟می فراخوانده
 !کند؟ امیق فیتکال یبرخ انجام به دیبا که است دهندهواکنش
 یکی بدن در روح ابتدا همان از که ستین حیصح شود، محسوب مقام یارتقا و فضیلت روح نفخ اگر

 واجد که هستند ییایمیش ابزار یسر کی صرفاً نهایا رایز نشود؛ دهیدم یگرید بدن در و شود دهیدم
 یعدالت با نیا. ندیبب فریک یگرید و ردیگ پاداش یکی اساس نیا بر تا باشندنمی فیتکل افتیدر طیشرا
 !ستین سازگار ،است شده گرفته فرضمتعال  و سبحان عادل خالق در که
 :دیگومی طیسب عالم که است یحال در نیا

ی آنها مقداری از آن را که با ی مرگ، همهگیری خون بسته )علقه( تا لحظهاز زمان شکل
روند، در حالی که کنند. بعضی از آنها بدون روح از دنیا میدیگری متفاوت است دریافت می

 7باشند.بعضی دیگر از زمان تولد دارای روحی عظیم می

 تواننمی آنکه حال است؟ طاعت و عمل همان، نیا ایآ ست؟یک روح نفخ یمتولّ و کننده میتنظ
 و کنش نیا یجهینت و افته،ی لیتشک دهندهواکنش و کنش ییایمیش مواد از صرفاً که یبدن به را طاعت
. داد نسبت ابد،یمی نمود اندام کارکرد و حرکت در که است بدن اتیح و قدرت و شهوت دیتول زین واکنش

 یزیچ که ستین ازین و دارند یماد ریتفس و شرح که هستند یماد یروهاین ،علم منظر از یجملگ نهایا
ت و وظایف اعضای بدن که حرک قوت، شهوت، روح به نهایا از اتیروا در .شود گرفته فرض ماده از شیب

ت( چیزی حرک و قوت شهوت،ها )تمام موجودات زنده در آن مشترک هستند تعبیر شده است. این روح
 باشد.جز لوازم زندگی مادی و نتایج آن نمی

 بحث ازبنابراین  ؛کند تیکفاها هینظر نیا ینادرستنشادن دادن  یبرا داشتم انیب آنچه کنممی گمان
مطالب زیادی وجود دارد که ممکن است خوانندگان این کتاب  ، گرچهستمیامیباز خصوص نیا در شتریب

 بپردازند.در مورد آن به بحث 
 لگِ از شده دهیآفر نفس با ،انسان هر نکهیا ؛امنموده انیب کتاب نیا در که است همان حیحص یدهیا
 ریتدب و تعامل نوع از یاتصال دارد؛ ارتباط و اتصال بدن اب نفس نیا و ،شودمتولد می ،روح نفخ و مرفوع
 تأثیرمانند یک محرک،  نفس نیا. کندمی درک را بدن رگم و اتیح و درد و لذت که یاگونه به کامل،
  .دارد بدن بر یعمل یماد

 به و رودمی شمار به یکل عقل و روح از آشکار یصورت شده، دهیآفر نفخ از نفس نیا که آنجا از
 او و. رودمی شمار به حیصح واداشتن فیتکل به را او اساس نیا بر و استشدن  فیتکل قابل لیدل نیهم

 شدنمتصل  با که است همان و شودمی خطاب او به یاله فیتکال و دستورها از اطاعت که است همان
 .است گشته مبتال ایدن نیا در ،ی استویدن یشهوانهای خواست یدارا ی کهبدن به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .29، منشأ آفرینش، ص عالم سبیط -7
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 فیتکل طیشرا واجدهای نفس یداراها انسان یهمه که شد مشخص نیشیپ مطالب از نیهمچن
 خداوند عدالت بر یاشکال هیناح نیا از و برخوردارندتوانایی  و تیقابل همان از یهمگ و ندشدن هست
 نموده وارد یویدن امتحان به را آنها و کرده تیرعا را یتساو همگان نیب او که چرا ؛ستین وارد سبحان
 سربلند امتحان نیا از ،خود به دست آوردند آنچه براساس نیصالح و ایاوص و ایانب و یعل و محمد. است
 نیا از تا دهد یبرتر گرانید بر را آنها ابتدا همان از وندخدا کهاست  نبوده گونه نیا و آمدند؛ رونیب

 حضرت و محمد حضرت که یامتحان همان در زین بازندگان گرید. گردد نقض یاله عدالت قیطر
 طاعت، و عمل ترک با و زد سر یکوتاه آنها از یول گشتند داخل شدند، وارد ایاوص و امبرانیپ و یعل
 .گردیدند کارانیز

 :استارائه شده  کتاب نیا در که یتحقیق
 تکامل نیزم نیا رد که یماد جسم به ،«روح نفخ» و «مرفوع لگِ» ازیِ آفریده شده انسان نفسِ اینکه

 لگِ ازاست  یبیترک شد دهیآفر اول آسمان در که یانسان نفس نینخست نیبنابرا. تصل شدم ،افتی
ادراک و  اگر و شد خلق اول آسمان در آدم .شد دهیدم ی که در آنروح وباالبرده شده )گل مرفوع( 
جهانی به  ،یچندجهان یتئور حسب بر میریگمی فرض ممکن نباشد، منانؤرمیغتصور آسمان اول برای 

 یماد جهان نیا به نفس نیا سپس و وجود دارد ،میکنمی یزندگ آن در اکنون که یجهان ی باموازطور 
 ،باشدمی محِرَ در که نجایا در موجود جسم به وستنیپ قیطر از ،میبرمی سر به آن اآلن در ما که
 ترتیب اولین نه ایب. ندارد یتفاوت ما با و ستا ما یکنونهای بدن همانند یجسم نیا و گردانیده شدباز

 آدم تیوضع همانند زین حوا تیوضع. شد داریپد نیزم نیا بر است آدم همان که انسان
 به بار نیاول یبرا سومر، در آنها و گذاشت ادیازد به رو نیزم نیا روی بر بشراین ترتیب  به. باشدمی
 .پرداختند نیزم انیآباد به افتهیسازمان و مدون توجه، قابل ر،یچشمگ یشکل

 دارد یجا عالم نیا در کهجسمی  به دارد قرار یمواز جهان کی در که ینفسمتصل شدن  درک اگر
 نیب موج ای ذره انتقال و یموازهای جهان نیب ارتباط صورت به را آن دیتوانمی است، دشوار شما ایبر
 7.دیریبگ نظر در جهان چند

 : است شده مشتق آدم نفس از حوا نفس

 ضْرَِجااًل  ِمن جُهَما َوَبثَّ  َزوجَجَها ِمن جَها َوَخَلقَ  َواِيَدة   نَ فجس   ِمنج  َخَلَقُك ج  الَِّذي ضَْربَُّك ُ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَط َُّها یَ »
َضْرجَيامَ  ِب ِ  َتَساَءلُونَ  الَِّذي اَّللََّ  َوات َُّقوا َوِنَساءً  َكِث ًُا  از دیبترس مردم یا) 1 2«ضَْرِقهًبا َعَلهجُك ج  َكانَ  اَّللََّ  ِلنَّ  َوالج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
های موازی( آشنا نیستند، مستحضر باشند که ان شاء اهلل در این کتاب اشـاراتی انی )جهانی چند جهکسانی که با نظریه -7

 مفید ولی گذرا به این امور خواهد شد.
 .7ی ی نساء، آیهقرآن کریم، سوره -3
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 اریبس زنان و مردان دو، آن از و را او همسر نفس آن از و دیافریب نفس کی از را شما که آن پروردگارتان،
 از زنهار و دیخواهمی یزیچ گریکدی از او نام به سوگند با که ییخدا آن از دیبترس و آورد دیپد

 ن َّفجس   مِّن َخَلَقُك  الَِّذي ُهوَ » :دیفرمامی خداوند زین و (ستا شما مراقب خدا نهیآ هر دیربُ مَ شاوندانیخو
ُكنَ  َزوجَجَها ِمن جَها َوَجَعلَ  َواِيَدة    أَث جَقَلت فَ َلمَّا ِب ِ  َفَمرَّتج  َخِفهًفا َْحجَلً  َْحََلتج  تَ َغشَّاَها فَ َلمَّا ِلَله جَها ِلَهسج
َُما اَّللَِّ  دََّعَوا تَ َنا َلِئنج  ضَْرِبَّ  نْفس کی از را شما یهمه که ستا او) 3«الشَّاِكرِطنَ  ِمنَ  لََّنُكوَننَّ  َصاِلاً  آتَ ه ج

 سبک ریبا به خت،یدرآم او با چون او آرامش یابد، بهو از آن نفس همسرش را نیز بیافرید تا  دیافریب
 اگر که بخواندند را شیخو پروردگار اهلل دو آن د،یگرد نیسنگ بار چون و کرد سر آن با یمدت و شد بارور
 .(بود میخواه سپاسگزاران از ی،ده صالح یفرزند را ما

 را آنها عالم آن در خداوند و ساخت خارج او فرزندان و آدمهای نفس از را شنسلهای نفْس سپس

َهَدُه ج  ُذضْرِِّط َّتَ ُه ج  ُظُهوضْرِِه ج  ِمن آَدمَ  َبِن  ِمن ضَْربُّكَ  َأَخذَ  َوِلذج : »نمود امتحان  بِرَبُِِّك ج  أََلسجتُ  أَنُفِسِه ج  َعَل  َوَأشج
َنَ  بَ َل  َقاُلواج  مَ  تَ ُقولُواج  َأن َشِهدج  آدمیبن پشت از تو پروردگار و) 9«َغاِفِليَ  َهَذا َعنج  ُكنَّا ِلَنَّ  الجِقَهاَمةِ  طَ وج

: گفتند ستم؟ین پروردگارتان من ایآ: دیپرس و گرفت گواه خودشان بر را آنان و آورد رونیب را فرزندانشان
 .(میبود خبریب آن از ما که دیینگو امتیق روز در تا ،میدهمی یگواه ،یآر

 یعبارت به ای القدس روح و مانیا روح یتجل و مرفوع، لگِ  از شد یازهیآم ،آدم انفرزندتمامی  نفس
 مراتب نیباالتر به دنیرس ایبر یانسان هرفطرت  اساس نیا بر. القدس روح و مانیا روح از یصورت
 اوج تواندمی آن با که دارد یابزار انسان. است ساخته شده یاعل مأل در گرفتن قرار ایبرو نیز  کمال
 نهاده عهیود به او در که یصورت از دیبا انسان. باشدمی القدس روح و مانیا روح صورت همان که ،ردیبگ

 .کند حرکت آن سمت به و ابدیدر را قتشیحق شده،
 نیا درها بدن به شدند، خلق ذر عالم ای اول آسمان در که یکسان گرید و حوا و آدم نفس اتصال لیدل
 گرید یکتاب در را موضوع نیا من. بود امتحان یبرابه آنها  یگرید فرصتدادن  و امتحانتکرار  ن،یزم

 آن اتصال. کنند مراجعه آن به توانندمی تیواقع با شدن آشنا یبرا طالبان. امداشته انیببه طور مفصّل 
 میخواه آن به ادامه در که ،شد منجر تمدن و فرهنگ شیدایپ به ،ینیزم اجساد با یآسمان هاینفس

 .پرداخت

                                                                                                                                 
 روح یعنـتر یپـایین روح یمرتبـه ،مرتبه آن از و است محمد حضرت روح هماناز روح اول  منظور ،یاعل یمرتبه در -7
 .است شده دهیآفر فاطمه و یعل

 .783ی ی اعراف، آیهقرآن کریم، سوره -3

 .713ی ی اعراف، آیهقرآن کریم، سوره -9
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 چرا»: کردم عرض امام صادق عبداهللواب حضرت محضر: کندمیروایت  یهاشم فضل بن عبداهلل
: فرمود امام داد؟ قرار هابدن در بودند عیرف یمحل در و یاعل ملکوت در که را ارواح عزوجل خداوند

 ،شوند واگذارده خود حال به اگر دارند که یشرافت و علوّ  نیا با ارواح دانستمی یتعال و تبارک خداوند»
 را آنها شقدرت بنابراین با ؛دهندمی سر «یعلاأل مکُبُّ رَ انَأ» یندا کدام هر و کرده تیربوب یادعا آنها اکثر
 نمود شاملشان را رحمتش بیترت نه ایب و داد قرار ،بود کرده ریتقد ایشانبر ابتدا از که یماد هایبدن در
 بر ایدن در را یجمع ونمود  وابسته یگروه هب را یادسته و محتاج یبرخ به را یبعض منظور نیهم به و

 یواسطه به نیهمچن و قرار داد باالتر رتآخ در ایهعد بر را یتعداد یدرجه و ی بخشیدبرتر یجماعت
 را شیهاحجت و ندگانینما و داشت مبعوث شانیا بر را فرستادگانش و نمود تیکفا را گرید یبرخ یبعض
 امر معبودشان مقابل در یخاکسار و تیعبود مراسم انجام بر را آنها تا ،گمارد آنها بر انذار و بشارت با
 تا ،داد قرار پاداش و عقوبت آنها بر خرتدنیا و آ در نیهمچن و کنند، ییمانراهها عبادت انواع به و ایندنم
 را آنها قیطر نه ایب زین و بازدارد ناپسند یکارها از و راغب ستهیشا یکارها انجام در را آنها لهیوس نه ایب
 دانستند ارواح که شد نیا اتیعنا و الطاف همه نیا یجهینت و نمود راهنمایی تجارت و معاش طلب به
 از .باشندمی خالق حضرت یدهیآفر که هستند یبندگان و هستندیافته( مربوب )پرورش بلکه ،نبوده رب
 از ،شده یجاودان فردوس و یابد مینع مستحق بیترت نه ایب و آوردند یرو یتعال یبار عبادت به رو نیا

 «.ماندند امان در وحشت
 آنها نظر از است بهتر بندگان رب نظرش یتعال و تبارک خداوند فضل، پسر یا»: فرمود حضرت سپس

 سرحد به را آنها معنا نیا که یحد به هستند، ریغ بر برتری طالب آنها از یبرخ ینیبنمی ایآ ؛خودشان رب
 بدون ،کنند یامبریپ یادعا شده باعث یبزرگ و جاه بحُ آنها از گرید یبعضدر  و دهیکشان تیّربوب یدعو
 عالوه و نبوده آن قیال که یحال در نموده امامت یادعا گرید یگروه و باشند داشته را استحقاقش نکهیا
 که دانندمی ونمایند می احساس خود در را عقوبت استحقاق و درد و فقر و یسست و عجز و نقص آن بر

 تنها یتعال و تبارک خداوند فضل، پسر یا. سازدمی متفرق را اجتماعشان واست  غالب شانیا بر مرگ
 خود به خودشان یول ؛کندنمی آنها به یظلم نیکوچکتر و آورده شیپ ،است صالح بندگانبه  که را آنچه
 .7«ندینمامی ستم

 یماد ارواح ای روهاین که دارد را تیقابل نیا ،است شده دهیآفر لگِ  از کهاز این جهت  نفس نیبنابرا
 کهاز آن جهت  نفس نیهمچن. ردیدربرگ را ،بدن اتیح ای حرکت و قوت شهوت، از عبارتند که یجسمان

 .یابد ارتقا و فراگرفته را القدس روح و مانیا روح که دارد زین را تیقابل نیا ،است شده خلق یاله نفخ از
 ثبت نیچن یاله علم در رایز ،گشت دهیآفردر آن گل  روح نفخ از نفس و شدرَفع  لگِ لیدل نیهم به

 که چرا شود؛می بازگردانده نیزم خاص طور به ای یماد یجسمان عالم ای لگِ به ،این نفس کهاست  بوده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .76، ص 7علل الشرایع، ج  صدوق، -7
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 آن در یجسم هر ادغام و گرفتن بر در یبرا زین و است ینیزم آنچه با تعامل یبرا و شده دهیآفر آن از
 آنجا از ،برای او باشد؛ و در عین حال مناسب یامتحانتواند ، به گونه ای که میداشت خواهد یستگیشا
 نیز القدس روح و مانیا روح یعنی است یآسمان آنچه یریفراگ و ارتقا یبرا ،است یآسمان روح نفخ از که
 .باشدمی برخوردار یستگیشا از

 نهیآدر طرف پایین . میکن تصور است طرف دو یدارا که یانهیآ صورت به را توانیم نفسمی
در  وباشد می( اتیح و قوت شهوت، روح) یجسمان بدن یقوا ای ارواح ی برایمحلو  دارد قرار تصویری
: گردید پنجگانه ارواح شاملبه این ترتیب  که ،است القدس روح و مانیا روح استقرار محل ییباالجهت 
های به این ترتیب نفس، شامل نیروها و ارواح از جهان .القدس روح و مانیا روح بدن، یقوا ای ارواح

های متفاوتی آفریده شده است: گِل مرفوع از عالم مادی جسمانی و نفخ گردد، زیرا از عالممختلف می
 های باال.روح از آسمان

 نیا و دهیآفر گونه سه را مردم خداوند ،جابر»: فرمودند صادق حضرتنقل شده که  یجعف جابراز 

ُت ج : »است همان به اشاره هیآ  َأصجحابُ  وَ  الجَمهجَمَنةِ  َأصجحابُ  ما الجَمهجَمَنةِ  َفَأصجحابُ  َثَلثَةً  َأزجواجاً  وَُكن ج
َئَمةِ  َئَمةِ  َأصجحابُ  ما الجَمشج  یکی: دهستی گروه سه شما) 7«الجُمَقرَّبُونَ  أُولِئكَ  السَّاِبُقونَ  السَّاِبُقونَ  وَ  الجَمشج

 که آنها ومس دارند؟ حال چه شقاوت اهل شقاوت، اهل گرید دارند؟ حال چه تسعاد اهل سعادت، اهل
 از خدا دگانیبرگز و یاله امبرانیپ سابقون(. مقربانند نانیا اند،افتاده شیپ نکیا و بودند جسته سبقت

 را ایاش آن با که نموده تأییدشان القدس روح به و است داده قرار روح پنج آنها در که مردمند انیم
 تأیید قوت روح به و ترسند،می خدا از آن یلهیوس به که نموده تأیید مانیا روح به را آنها و ،شناسندمی

 مشتاق آن با که نمود تأیید شهوت روح به را آنها و اند،گرفته روین خدا اطاعت بر روح آن با که نموده
رفت و آمد روح  آن با مردم که داد قرار حرکت روح آنها در و او، کردن ینافرمان از زاریب و ندیخدا طاعت
 قوت روح آنها در و ترسند،می خدا از آن با که داده قرار مانیا روح نیمی اصحاب و نیمنؤم در .کنندمی
 خدا طاعت به آن با که داده قرار شهوت روح آنها در و اند،گرفته روین خدا اطاعت بر آن با که داده قرار
 .3«کنندرفت و آمد می آن با مردم که داده قرار حرکت روح آنها در و دارند، لیتما

در  ،جابر یا»: فرمودند جواب در. کردم الؤس امام علم مورد در امام باقر ابوجعفر از :دیگومی جابر
 با ائمه! جابر یا. شهوت روح و قوت روح ات،یح روح مان،یا روح القدس، روح: است روح پنج ایاوص و ایانب
 چهار آن ،جابر یا»: فرمود سپس «.دانندمی است نیزم در آنچه تااست  عرش در را آنچه القدس روح
 .9«پردازدنمی لعب و لهو به هرگز که القدس روح مگر ،دنشومی یدگرگون دچار گرید روح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .77تا  1ی واقعه، آیات قرآن کریم، سوره -7

 .317، ص 7کلینی، کافی، ج  -3

 .313، ص 7کلینی، کافی، ج  -9
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 با دارد اطالعزمین  اطراف از کجا از امام»: کردم عرض صادق حضرت به :گفت عمر بن لمفضّ
 قرار روح پنج امبریپدر  خداوند ،مفضل یا»: فرمودند امام «است؟ ختهیآو پرده و نشسته خانه در نکهیا

 روح کند،می جهاد و زدیخمیبر آن با که قوت روح ،کندرفت و آمد می آن با که زندگی روح: است داده
 مانیا آن با که مانیا روح و شود،می همبستر حالل راه از زنان با و آشامدمی و خوردمی آن با که شهوت
 ایدن از امبریپ یوقت. داردمیبر را نبوت بار آن یلهیوس به که القدس روح و ورزد،می عدالت و آوردمی
 و است لهو اهل نه ورزد،می غفلت نه خوابد،می نه القدس روح .دوشمی منتقل امام به القدس روح ،ودر
 القدس روح با و گردندمی سهو و لهو و غفلت دچار و خوابندمی گرید روح چهار یول ؛کندمی اشتباه نه

 .7«شودمی افتیدر و دهید زیچ همه

 یانسان فرهنگ

همان  شود،می دهینام( نسیهوموساپ) خردمند انسان ای یامروز انسان که یموجود ظهور دیتردیب
 حال نیا با. است تمدن و فرهنگ تکامل در آشکار یجهش یدهندهنشانتر بیان گردید، طور که پیش

 ینگاه قایآفر از مهاجر گروه کردن کوچ خیتار به آن، دنبال به و( نسیهوموساپ) موجود نیا خیتار به اگر
 دارد داللت یآشکار یفرهنگ جهش بر ،یاکتشاف آثار از آمده دست بههای داده که میابیدرمی م،یندازیب
 با جهش نیا سرآغاز صیتشخ در علم. استرخ داده  نسیهوموساپ یبرا مشخص یزمان در که

 طور به را یفرهنگ جهش نیا آغاز بتوان آن با که یماد زیچ چیه رایز ست،ا روهروب یادیزهای یدشوار
 سال هزار ده حدود در یکشاورز مناطق و روستاها شیدایپ .است امدهین دست به ،رسانید  اثباتبه  یقطع
آن زمان مربوط به توسعه و  بلکه ستین فرآیند نیا آغاز یدهنده نشان تنها نه ک،ینزد خاور در شیپ

 سازد.را به کمک این آثار باقیمانده ممکن می فرهنگ که تشخیص آن ،استانتشار این فرهنگ 
 ندکَ  با و مانده، ادگاری به خیتار در که ینمدوّ مورد نیتریمیقد یِموضوع و یعلم یبررس قیطر از ما

 اگر - قتیحق از یبخش به میتوانمی ،دهیرس ثبت به آن خیتار که یفرهنگ و تمدن نیترکهن کاو و
. است مانده یباق ما یبرا یسومر الخطرسم با که یکدا ای یسومر تمدن: میابی دست - آن تمام میینگو
 واقع یدره که است ایهیاول مهاجران فرهنگ و تمدن کینزد وارثان از یکی ای و وارث تمدن، نیا قطعاً
خلیج  - دره) شمال به طوفان وقوع از بعد تمدن نیا سپس. دندیبرگز سکونت یبرا ی راکنون جیخل در
 انیسومر خیتار ماقبل یروستاهاها، اچهیدر ای هورها رامونیپ و سکونت قابل یمرزها در و رفت( یکنون
 سال هزاران به که به ما رسیده است، نهاآ آثار از یبرخ خیتار. گرفت شکل( عراق) نیالنهرنیب در( یکدا)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .313، ص 7افی، ج کلینی، ک -7
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 نکهیا به توجه با ژهیو به بود، استوار ینِ برپیشینیان  نیا تمدن که آنجا از یول ؛گرددمیباز الدیم از قبل
 ما و است دهینرس ما به آنها از یزیچ قطعاً کردند،می یزندگ متعددهای اچهیدر از آکنده یادره در آنها
 آغاز از پس. میاآورده دست به را الدیم از قبل پنجم یهزاره باً یتقر یعنی آنها تمدن یانیپا بخش فقط
 در یجهش یایگو یخوب به ،است مانده مکتوب و شدهبه صورت ثبت آنها از آنچه ن،یتدو و نوشتن دوران
 یادیز تعداد در جهش نیا مییبگو میتوانیم. کلمهواقعی  یمعنا به جهش ؛باشدمی آنها تمدن و فرهنگ
 از افراد نیا قطعاً؛ آن هم با ادواتی که گذر زمان آنها را از بین نبرده است. گشت یمتجل عراق دراز مردم 
بنابراین، . بودند گذاشته راثیم به خود فرزندان یبرا را یانسان سلوک یواال فرهنگ نیا که بودند یکسان
های آب و ساخته نابود را آن البیس بسا چه که است ساله چندهزار خیتار با یفرهنگ جهش کی نیا

 .است کرده منقرضش و محو پوشاند، را یفعلفارس  جیخل که یشور
 آنها از ند،یگومی سخن خود اکانین از ن،یگلهای لوح در که یهنگام( یاکد) یسومر تمدن فرزندان

 شانیا و ند؛هست آنها از برتر و واالتر یفرهنگ و یاخالق لحاظ از اکانشانین که کنندیم ریتعب گونه نیا
 م،ییگونمی سخن ابزار و لیوسا از صرفاً ما  نجایا در. دارند انینیشیپ از متفاوت کامالً یتمدن و فرهنگ
 تمدن و فرهنگ جهش کی با ما نیبنابرا. میکنمی صحبت واال اخالق و یاسیس ی،اجتماع نظام از بلکه
 جنوب ای سومر و اکد نیسرزم ای سومر ای شومر از و دهیرس ثبت به خیتار از یادوره در که میهست روهروب

 یعلمهای چهارچوب اساس بر فرآیند نیا حیتوض و شرح گرید یسو از. است دهیرس ما به یفعل عراق
 ایزکر همچون یپژوهشگران کهاست  بوده تأثیرگذار و ژرف حد نه آب تا جهش نیا .ستین ریپذامکان
 یخارج فضای از آنها اندشده یمدع و گرفته فرض( هایکدا) انیسومر یبرا یآسمان یخاستگاه نیچیس
 .اندآمده نیزم به

 راعصا در اند،شده نهاده نام یسومر که یاعده نیا که میریگب فرض نیچن توانیممی ما
 انمهاجر ایدر عراق  ساکن اقوام از ،های اولیهسلسله عصر از شیپ یهادوران یعنی خیتار ماقبل
 ،باشد انیسومر همان که یخاص اسم به یخیتار یهادوره در را نهایا. اندگرفته تأنش عراق به
 ،بودند آمده گرد آنجا در که عراق از خاص یبخش به آنها انتساب اساس بر نیا و شناسند؛یم
 یزیچ نیترمحکم دیشا. ردیپذیم صورت شودیم دهینام سومر ای شومر که یجنوب بخش یعنی
 یسومر کهرا  یتمدن یهاهیپا که باشد نیا گرداند،یم کینزد تیواقع به را هینظر نیا که
قبل از  تمدن یهادوره به توانیم ،گشت شکوفا های اولیهی سلسلهدوره در و مینامیم

 است شده یگذارهیپا عراق در یسومر تمدن یمبان و اصول یعنی. میده نسبت های اولیهسلسله
ها مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال ترین دوراندر کهن را آن هایپایه و اصول توانمی و
های تمدن سومری، نظیر معابد و توانیم اهالی کوه عبید را به دلیل ظهور آشکارترین پایهمی

  7اند.کردهنها به چه زبانی تکلم میدانیم آشهرها، از سومریان بدانیم، با آنکه نمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .31و  83های باستان، ص ای بر تاریخ تمدنطه باقر، مقدمه -7
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 ؛رودمی شمار به یتمدن و یفرهنگ جهش نیا از ی دیگریبرجسته ینمونه زین مصر تمدن دیترد یب
 ثابت دیجد یکیژنتهای پژوهش یبرخ. استایجاد شده  یسومر تمدن از پس ،یزمان لحاظ از یول
 عراق جنوب یعنی میقد انیسومر یمنطقه به قا،یآفر شمال ساکنان و انیمصر خاستگاه که کندمی
 یسومر تمدن به و به عنوان مثال فقط یفرهنگ جهش نیا اثبات یبرا من اساس نیا بر. گرددمیباز
 .کنممی بسنده -ن پدرا تمدن عنوان به - (یاکد)

 اکد و سومر در اتیادب

 شهیاند و درک در جهشهای نشانه

 شمار به دنیشیاند رب انسان ییتوانا و بشر فرهنگ سنجش یبرا ممتاز یاریمع ،اتیادبازآنجا که  
 یمختلف در قالب متون که لگمشیگ یحماسه لیقب از( یآشور و یبابل) یکدا ای یسومر اتیادب. رودمی
 اوان همان از انسانشناخت  و شهیاندتوانایی  که است تیواقع نیا بر مهم یشاهد و لیدل شده، تیروا

 اتیادب. است نکرده یرییتغ امروز، تا ،شده نقل و ثبت یگل حاالو در که کدا و سومر در شدههتشناخ
 کاربر بر را سنجش دقت است ممکن کهی گرید ابزار به که است یریگاندازه یبرا آلایدهی اریمع

 شاهد یسازساختمان و یصنعت تمدن درکه  یتیوضع نندمادرست . ندارد ازین د،ساز مشوش و مخدوش
 به خود ،صنعت نیا که چرا باشد؛استفاده از این شاخصه به عنوان مقیاسی دقیق دشوار می رایز هستیم؛
 یفراوان مثال عنوان به. باشدمی خارج انسان تیانسان یطهیح از که است یمتک یگرید لیوسا و ابزار

با این  .است وابسته گرید یبرخ به ،یبرخ دیتول که یصنعت آالتنیماش و دیتول ابزار یفراوان اختراعات،
ی مطلوب تواند به عنوان یک مقیاس به کار گرفته شود، ولی برای رسیدن به نتیجهحال این موضوع می
 .باشدبه استدالل نیازمند می

 میتوانمی امروزه ما رایز است؛ کرده شرفتیپ اریبس هاسازه ساخت در انسان ندیبگو افراد یبرخ دیشا
 به نسبت ما که کنیم حکم نیچن رهگذر نیا از و مینیببدریاها  عرض روی یهایپل وها خراشآسمان

 ما اگر رایز ،ستین نینچ. میاگشته لئناهایی شرفتیپ به ادراک و شهیاند و فکر در خود،سومری  اکانین
ای انجام سهیمقا یامروز کریپغولهای سازه نیتردهیچیپ و اندکرده بنا انیسومر که 7اور گوراتیز نیب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
خـود،  انیپرستش خدا یاست. آنها برا هایاز معابد ساخته شده توسط سومر یکی ها،گوراتیز ریمانند سا« اور گوراتیز» -7

 شیایـو ن یمعابـد بـه قربـان نیـطبقات متعـدد بـود. کاهنـان در ا یهرم و دارا هیساختند که شبیم یمرتفع یهاهپرستشگا
 نیکس جـز بـاالتر چیگرفت و هیالهه در آن قرار م ایالنوع رب یبود که مجسمه یمعبد مکان یطبقه نیپرداختند. آخریم

سـه طبقـه سـاخته  گذرد ، دریسال از عمر آن م 5,000که  میعظ یبنا نیبه آنجا را نداشت. ا ورودشهر حق  یمقام روحان
 ها بعـداًیمعبد سومر نیا نیاند. همچنزده نیتخم ترم 61آن را  یبزرگ ، ارتفاع واقع یبنا نیا یایشده است. با توجه به بقا

بنـا  نیـا یهاهیمتر ارتفاع دارد. پا 77از  شیاور ب گوراتیز یفعل یبنامرمت شده است.  ،یپادشاه بابل نیآخر د،یدر عصر نبون
جنـوب شـهر  یمتـر لـویک 72و در غـرب رود فـرات ) هیشمال بغداد ، در استان قادسـ یلومتریک 931در حال حاضر در  زین
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 با کردند، اجرا و یطراح را اور گوراتیز که ینیمهندس ادراک و فکر سطح نیب که میابیمیدر ،دهیم
 یس یهتل ای اند،نموده یاتیعمل و یطراح را جهان ییایدرهای پل نیتریطوالن که، آنها ینیچ انیهمتا
 عدم نیا لیدل. ندارد وجود یاختالف و تفاوت چیه ،اندنموده برپا روز چند یط فقط را بلندتر ای طبقه

های مدت طول در که برخوردارند یآالت نیماش و تجارب از ینیچ مهندسان امروزه که است آن اختالف
 اند،داشته قرار راه آغاز در واقع در کهها یسومر یول ؛است افتهی شرفتیپ و تکامل بشر، خیتار از یدراز
 و گرددمیباز شیپ سال هزاران به آنها خیتار که یسومر نامهندس نیبنابرا. اندبوده ابزاری نیچن فاقد

 یخارج هایتیظرف در آنها تفاوت بلکه ؛ندارند یاختالف هم با ادراک و فکر در ،یامروز ینیچمهندسان 
 اطالعات و ساده ابزار ل،یب یکس به امروز که است آن مانند نیا واقعدر . باشدمی آنها برای موجود
 زین مقابل طرف به. میبخواه را اور گوراتیز همچون ییبنا ساخت و میبده یسازساختمان از یاهیاول

 متنوعهای برنامهها، انهیرا ،پیشینهای تجربه از که انبوه یاطالعات زین و شرفتهیپ و بزرگ یابزارآالت
 متصل هم به را کنگ هنگ و نیچ که یپل ساخت او از و میبده در دسترس ما است، یبررس و یطراح
 برسانند، سرانجام به میاخواسته آنها از که را آنچه دو، نیا اگر من نظر به. میشو خواستار کند،می
 زین یعاقل انسان هر و معتقدم که میانبر حکم دو نیا درک قدرت اختالف ای شهیاند تفاوت به میتواننمی
 .ردیپذمی را نیا

 وقوع از ،یکشاورز و صنعت ساز، و ساخت نظر از یسومر تمدن که میدیرس جهینت نیا به ما پس
 ادراک و شهیاند در جهش از خود نیا و دارد؛ تیحکا آنها انینیشیپ به نسبت یتمدن جهش کی

 نیا قطعاً یول. نمود نییتع یعلم لحاظ به را آن قیدق آغاز تواننمی البته که داردمیبر پردهها یسومر
. است گشته آغاز آن از شیپ سال هزار هاده بسا چه و شده ثبت خیتار از قبل یدیمدهای سال فرآیند

 ما که تفاوت نیا با دهد،می قرار ما ینامروز یشهیاند و درک سطح همان در راها یسومر جهش، نیا
های قابل توجه مهارت و خبرگی، به نمونه همچون یموارد در مثال، عنوان به ش،یخو یشهر تمدن در

 .میبرس یمطلوب یجهینت به تا میدار ازین و قابل مقایسه
 لگمش،یگ یحماسه خواندن با یانسان هربه عنوان مثال  که باورم نیا بر من ،یادب متون خصوص در
 کی صرفاً را آن که یکسان یبرا - گردد بشر اتیادب نیصدرنش است سزاوار که ابدیمی یاتیادب را آن
 جهش کی کد،ا و سومر در که کند حکم نیچن رهگذر نیا از و - کنندمی یتلق یبشر وردآتدس

و  استرخ داده  دارد ارتباط کدا و سومر به که ساله هزار ده خیتار یژرفا در بشر یبرا تمدن و یفرهنگ
یعنی  نیا امروزه امکان مرور آن به کمک وسایل ارتباطی متداول برای هر انسان معمولی وجود دارد.

 او را و ساخته دگرگون یاشهیر طور به را آن که شده وارد نسیهوموساپ یمعادله در یدیجد زیچ آشکارا

                                                                                                                                 

. افـتیشـد، ادامـه  زآغـا نیالنهـرنیبـ یرانـی)پ .م( که عصر ا 211ها تا سال  گوراتیز نی( واقع شده است. رونق اهیناصر
 )مترجم(
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 لیتبد آگاه و رمتفکّ یانسان به - افکنده هیسا او بر بقا یخودخواه که - ساده و ییابتدا موجود کی از
 به لیتما به را در این دنیا بقا به لیتما او و باشد ثارگریا یزندگ نیا در کوشدمی که یانسان است؛ کرده

 نموده بدل ،ستا کوین اخالق و ریخ از سرشار و لیدیپ از یخال که گرید یآرمان یایدن کی در جاودانگی
 .است
 

 
  اور گوراتیز: ۱۶ شکل

 

 انیسومر خاستگاه

 باعث تفاوت نیا. است متفاوت داشته، وجود النهرینبین در که یسام یهازبان گریدبا  یسومر زبان
 و پژوهشگران از یاریبس مبنا نیهم بر. است شده هایسومر أمنش و اصل نییتع در یمشکالت بروز

 نسبت اروپا یحت و ایآس شرق هند، همچون یدوردست یجاها به را انیسومر خاستگاه کارشناسان،
 دکتر لیقب از خرأمتبرخی کارشناسان  زین و 7ویهال وزفژ همچون هیاول کارشناسان یبرخ اما. دهندمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 یعثمـان متولـد یهـودی شـناسباستان و شـناسزبان، 7371 یمتوفا و 7831 متولد( Joseph Halévy) یهالو ژوزف -7

 . )مترجم(داشت مقدس کتاب و یسومر الواح مورد در یادیز مطالعات یو.  بود( یفعل یهی)ترک
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 راها یسومر أمنش از پرسش اساساً کارشناسان، نیا از یبرخ. اندافتهی دست یگرید جینتا به ،7حنون نائل
 خط همان است دسترس در آنچه که دهیرس افتهی نیا به حنون نائل دکتر. آورندمی شمار به نادرست
 کار به نوشتن یبرا ،یخیم خط از استفاده با کتابت یبرا تالش دوران آغاز در انیاکد که است یسومر
 عبارت به. گرید یقوم نه باشند،می( هایآشور وها یبابل) انیاکد همانها یسومردرنتیجه  و اندبردهمی
 .ندهست یسام قوم همان یاکدهای یسومر گرید

 براساس ینزاع چیهها یاکد وها یسومر نیب که کندمی ثابت 3اکوبسنی لدیثرک قیتحق
 سر برهایی تنش وها یریدرگ نیچن بروز نکهیا رغمیعل است، درنگرفته یقوم اختالفات
 کامل طور به که میقد النهرینبین جنوب مانند محدود منابع و مساحت با یامنطقه در ت،یحاکم
 جدا آن در قوم دو مانهمز حضور هنگام به را آن مختلف مناطق بتواند که یعیطب موانع فاقد
 افتهی دست نه آب خود پژوهش در اکوبسنی که ی راجینتا نیترمهم. است یقطع کامالً ،سازد
 :نمود خالصه لیذ شرح به توانمیاست 
 یقوم اختالفات از باستان النهرینبین در یبشر مختلف جوامع نیب موجودهای یریدرگ -7
 .است بوده یامنطقه یاسیس اختالفات ها،تنش نیا لیدل بلکه گرفتهنمی تأنش

 نیب هم بار کی یحت یواقع یعرصه در ،یخیم متون در شده ذکرهای جنگ وها نزاع -3
 نیا بلکه است، نداده یرو شوندمی محسوب مختلف تیقوم دو که هایاکد وها یسومر

 نیا و است گرفته صورت رشه - دولت دو نیب ای گرید شهر با شهر کی نیب تعارضات
 .است نداشته یارتباط درگیر شهر دو نیا از کی چیه ساکنان یقوم یوابستگ به ها،کشمکش
 ینحوه محور حول فقط دیبا انیاکد و انیسومر نیب موجودهای تفاوت یجست و جو -9
 عناصر ای ینژادهای تفاوت مورد در نه ؛باشد ینید معتقدات و ی بزرگاناسام زبان، از استفاده

 نیچن رصد رایز ؛رهیغ و مو شکل چهره، مشخصات پوست، رنگ مانندی شناسانسان یعیطب
 .ستین ریپذامکان عمالًهایی تفاوت
 :نمود خالصه شرح نیا به توانمی را 9لبگِ یجِ قاتیتحق یوردهاآدست نیترمهماما 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 از یباستان آثار یمطالعه و مرمت ارشد یکارشناس مدرک یدارا یو است. 7332متولد  یعراق پژوهشگر حنون نائل دکتر -7

 فلسـفه یدکتـر و 7383در سال  کانادا تورنتو دانشگاه از یخیم خط در اتیادب ارشد یکارشناس ،7316در سال  بغداد دانشگاه
 و بغـداد دانشـگاه جملـه از عراق یهادانشگاه در یو. است 7386در سال  کانادا تورنتو دانشگاه از آن اصول و یاکد زبان در

 بـه او از یفراوانـ لفـاتؤم. است داشته سیتدر زین دمشق دانشگاه در اواخر نیا شانیا. دارد اشتغال سیتدر به کوفه دانشگاه
 .است جمله آن از یکدا و یسومر زبان دو یعرب ینامهواژه نیاول که مانده ادگاری

 اتیـادب متخصـص و یدانمـارک شـناسزبان، 7339 یمتوفـا و 7333 متولـد( Thorkild Jacobsen) اکوبسنی لدیثرک -3
 . )مترجم(بود یآشور و یسومر

 کـه اسـت ییکـایآمر -یلهسـتان شناسباستان، 7382 یمتوفا و 7311 متولد( Ignace Jay Gelb) گِلب یجِ گناسیا -9
 . )مترجم(دارد باستان عهد در کتابت مورد در یمفصل یعلم قاتیتحق و است آشور تمدن ینهیزم در تخصصش
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 مربوط شدهکشف هایاستخوان که شده ثابت یشناسانسان مدارک و شواهد اساس بر -7
بخش  در ساکن یشدهشناخته یگونه به است متعلق بابل، یمنطقههای دوران نیترکهن به
 شبه در ساکن یبدو اقوام هایبدن یدهندهنشان بقایا نیا گرید انیب به. ترانهیمد یایدر یشرق
 اقوام یژهیو که ردسرگِ یگونه بقایای گرید یسو از. است بوده شام ابانیب و عربستان یرهیجز

 شمار بهها یسومر یهیاول موطن احتماالً که ییجا همان یعنی ستا ایآس یمرکز مناطق
 .است نشده افتی ،رودمی

 که یمیقد یشهرها یاسام از آمده دست به مدارک تیاهم بر خود قاتیتحق در یو -3
. است دهیورز دیتاک مینمود انیب را آن شتریپ ما و افتهی دست نهاه آب خود پژوهش در 7ندزبرگرل

 یسومر عراق، جنوب در یباستان مهم یشهرها یاسام که است آن استدالل نیا مضمون اصلی
 . است نبوده
 یحت شده، ظاهر یسومر بزرگان یاسام با همراه یاکد بزرگان یاسام ،یخیم متون در -9
 نیاول یاسام. است بوده سومر قلمرو جزو ان،یسومر دوران در رودمی گمان که ییشهرها در

 است، یاکد غالباً طبق ثبت پادشاهان سومری، کردند، یحکمران طوفان از پس که یاسلسله
 در. باشدمی یسومر نام 6 فقط آمده، سلسله نیا در آنها یاسام که یپادشاه 39 مجموع از رایز

 به نخستین سلسله یدوره از که یمتون در یاکد بزرگان یاسام ور،ا و شروپاک مانند ییشهرها
 .شودمی مشاهده مانده ادگاری

 یسومر رودمی احتمال که هانخستین سلسله یهدور پادشاهان از ما معلومات یعمده -3
 دربر خالف انتظار که  به دست آمده یسومر زبان به شده نوشته یحماس متون قیطر از باشند،
  .ی سومریه در دورهن و نوشته شده باستان بابل دوران
 محدود عراق جنوب در انیسومر یاحتمال یمنطقه به فقط ش،ییابتدا مراحل در کتابت -2
 .عراق جنوب یشمال قسمت یعنی است؛ افتهی وعیش یاکد به موسوم یمنطقه در بلکه ،نبوده
 یحکمرانهای دوره از که 3های اولیهی سوم سلسلهدوره در ،یاکد متون نگارش -6
 را شیپادشاه اکدی سارگن که بود یزمان از قبل نیا و شد آغاز رود،می شمار بهها یسومر
 ینید اما متون ؛است بوده دوزبانهها سال یاسام و یپادشاه متون دولت، نیا زمان در. نهد انیبن
 یفاصله که اله،ید یمنطقه در. یاکد به ای شدهمی نوشته یسومر به ای یاقتصاد متون و
 استفاده قراردادها نیتدو یبرا یسومر زبان از دارد، انیسومر یاحتمال یمنطقه از یادیز

 یبرا یسومر زبان از ،یاکد زبان کنار در باستان، بابل دوران در زینها یبابل. است شدهمی
 .اندکردهمی استفاده نوشتن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 در یو تخصـص کـه است یآلمان شناسباستان، 7368 یمتوفا و 7831 متولد( Benno Landsberger) لندزبرگر بنو -7
 . )مترجم(باشدیم آشور تمدن ینهیزم

 در آن سـوم یدوره و شـد آغـاز.م ق 3311 حـدود از آن اول یدوره: است دوره سه شامل خود هیاول یهاسلسله یدوره -3
 )مترجم(. افتی انیپا اکد یامپراطور لیتشک یعنی.م ق 3911 سال حدود
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 شامل یکی که داردمیبر پردهها واژه از مجموعه دو از یسومر زبان یِواژگان یبررس -1
 یزبان از شده گرفته وامهای واژه یادیز تعداد شامل یگرید و است یسومرهای واژه
 .یرسومریغ

ای دارند، اما شدهم خط میخی هستند که معادل صوتی شناختهعالئ تعداد زیادی از -8
صوتی را کاکاسیگا  معالئباشند. محققان این دارای معنای مشخصی در زبان سومری نمی

(Kakasiga )ی این است که این دهندهنشانها، م یا کلیدواژهاند. وجود این عالئنامگذاری کرده
 اند.غیر سومری مشتق شدههای م از کلماتی در زبانعالئ
 با شد،می برده کار به کسانی یمعان بیان یبرا که انیسومر کیسمبل ینمادها -3
         خول-یا یسومر نماد از عراق جنوب در مثال عنوان به. است بوده روهروبهایی تفاوت

(E. HUL )را-سیگ-ساگ نماد صورت به را آن یشمال مناطق در یول ،شدهمی استفاده 
(SAG. GIS. RA )به یمناطق در زبان یابزارها وها ضابطه یبرخ نیهمچن. اندبردهمی کار به 

 .رفتکار نمی به گر،ید یمناطق در و رفتمی کار
 زانیم از یاثربخش نیاو  بوده تأثیرگذار یسومرهای نوشته بر ها،یاکد کتابت یوهیش -71
 آن با خط، اختراع زمان در انیاکد که دهدمی نشان خود نیا. است نبوده کمتر یلغو نفوذ
 کلمات از که دارد وجود یسومر هاینوشته درهایی بخش مثال عنوان به. اندداشته ییآشنا
 یکلمه از برگرفته( pu) پو دست، یمعنا به( idu) یاکد یکلمه از خوذأم( id) اد مانند یاکد
 شده مشتق عصا، یمعن به( isu) یاکد یکلمه از شتقم( iz) زیا دهان، یمعنا به( pu) یاکد
 به ،یاکدهای واژه از اشتقاق از پس که دارد وجود یسومرهای واژه یسر کی نیهمچن. است
 یمعنا به( sam) شام مثل است؛ رفته کار به مفهوم همان با یول دیجد نینماد کلمات عنوان

 . تبر یمعنا به( hazi) خاز و متیق
 یهیقض خصوص در را یمهم موضوع ستمیب قرناز  هفتاد یدهه در 7باقر طه استاد
 به یجسمانهای یژگیو انتساب بر یمبن پژوهشگران یبرخ یدهیعق یو. مطرح نمود انیسومر
 کههایی یژگیو رسدمی نظر به گفت و کرد رد را یهنر آثار وها مجسمهبه  استناد ابها یسومر
 ارچوبهچ در دیبا اول یوهله در که است یامقوله شده، وضع نماانسانهای مجسمه بر
 دارد دیکأت دهیا نیا .ردیگ قرار کاوش و بحث مورد یسازمجسمه یهنرهای سبک وها کیتکن
های مجسمه در ابند،یمی انیسومرهای کرهیپ در پژوهشگران که یصفات وها یژگیو که

 یمار یمنطقه نندما - انیسومر یبرا شده گرفته نظر در یهیناح از دور مناطق در یاشخاص
 به منسوبهای مجسمه شکل گرید یسو از. شودمی مشاهده زین -(هیسور در یریحر تل)

 که فرمانروا گودیا مشهورهای مجسمه ظاهر با ،های اولیهی سلسلهدوره یابتدا در انیسومر
 .است متفاوت کرده،می یزندگ م.ق 3311 حدود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 در یفـاتیتأل یدارا و اسـت یعراقـ خـدانیتار و یخیم خط متخصص سنده،ینو شناس،باستان( 7382 تا 7373) باقر، طه -7
 (. )مترجمباشدیم هانهیزم نیا
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 آن به که یشیگو وجود اساس بر سومر مردم وجود فرض که شودمی روشن گذشت آنچه از
 وها پرسش زبان، نیا یمبنا بر افتهیساخت یاسام یهیپا بر زین و ندیگومی یسومر زبان
 شواهد زبان، جز به که سازدمی آشکار ما یبرا زین و کندمی جادیا یفراوان پاسخیب راداتیا
 نیسرزم در آنها از شیپ ایها یاکد با که بودند یقوم نکهیا اعتبار بهها یسومر وجود بر یگرید

 که شد روشن هم کتابت خصوص در. ندارد وجود اند،کرده یزندگ النهرینبین یجنوب
 لذا. ردیپذنمی ،ستا هایسومر اختراعات از نوشتن که را مطلب نیا ،یعلم قیدقهای پژوهش

 کهاست  داشتهن وجود اسم نیا به یگرید ملت کهرساند می باور نیارا به  ما گفته،شیپ لیدال
 اریاخت در یکاف لیدال ،یسومر زبان خصوص در .باشد بوده متفاوت هایکدا با یتیقوم لحاظ از
 و نیتدو هدف با وها یاکد توسط مزبور شیگو که دهدمی سوق هیفرض نیا به را ما که میدار

 کار به ،کنند اختراعها واژه نوشتن یبرا یاوهیش بتوانندها یاکد خود آنکه از شیپ نوشتن
 قابل به شکلی که ساخته شده بود، یسومر زبان که میکنمی مشاهده ما و. است رفتهمی

 زبان، نیهم یول .کرد میخواه انیب ندهیآ در را مطلب نیا که است نبوده گفت و گو در استفاده
 کرده کمک ییآوا و یریتصو یمرحله دو یط از پس ،یهجانگار به دنیرس در راها یکدا

 .است
 به ،داشت کاربرد محاوره در که یکدا زبان متون نوشتن یبرا ممکن راه تنها یهجانگار

 مفردات و اشتقاق رف،صَ از آکنده ییآوا و یریتصوهای وهیش که آنجا از یول رفت،می شمار
. است یشدن یهجانگار یوهیش یلهیوس به فقط کار نیا و نبوده مناسب نیتدو یبرا است لیثق
 کار به منظور همان یبرا اساساً که یواژگان نیتدو یبرا ییآوا و یریتصو یوهیش اگر لیو
 رهنمون دهیا نیا به را ما آنچه. ماندمی ناممکن یهجانگار به یدسترس شد،نمی ابداع رود،می
 ،است 7«های اکدی و سومری و عربیی میخی برای زباننامهفرهنگ» یآورفراهم کار سازد،می
 شروع و اول جلد اتمام از پس .شد منتشر بغداد در یالدیم 3117 سال در آن اول جلد که
 یسومر یآواها وها واژه که شد روشن مانیبرا بود، مفردات شامل که یبعد مجلدات نیتدو
 یمهین تا دوم یهزاره اول یمهین از که یزمان یدوره در بار نیاول یبرا که دارد وجود یاریبس

 یاحتمال شدن محو از پس قرن پنج از شیب یعنی ـ داشت امتداد الدیم از قبل اول یهزاره
 مفردات وها واژه نیا که رساند جهینت نیا به را ما تیواقع نیا. است رفته کار به ـ هایسومر
 مفردات نیا زمان آن در خودشانها یاکد اگر حساب نیا با. است شده وضع انیاکد خود توسط
 وها واژه آن خودشان نهایا بسا چه که اعتقاد نیا از را ما یزیچ چه اند،گرفته کار به را یسومر
 سوق گمان نیا به را ما یزیچ چه و دارد؟میباز اند،کرده نیتدو زین خیتار آن از قبل را آواها
 در رفته کار به لغاتهای یبندجمله براساس کتابت نیقوان وضع ازها یاکد دیشا که دهدمی
 یدرباره قیتحق انیجر در اند؟بوده ناتوان ،میشناسمی یسومر اسم به را آنها امروزه که یمتون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ه. )مترجم(العربی و هالسومری و هیاالکاد للغات المسماری المعجم -7
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ترتیب  نه ایب تا کندمی تأیید را ما یهیفرض که میآورد دست بهای دهیعد لیدال موضوع، نیا
 انیب را آنها و پرداخته لیدال یهئارا به ادامه در. میفزایب میکرد ذکر شتریپ که یموارد به را آن
 7.میدارمی

 نیتریمیقد زین و است مانده یباق زین کنون تا که شدهثبت و ارزشمند تمدن و فرهنگ نیترکهن
 صرفاً  را نید ما اگر. باشدمی انیاکد ای انیسومر قوم به متعلق حال،به  تا شده شناخته و مندضابطه نید
 ناقالن فقط اسالم و تیحیمس ت،یهودی یاله یگانهسه انیاد م،یریبگ نظر در فرهنگ خیتار عنوان به
 وها داستان نوح، طوفان، نش،یآفر داستان. شتریب نه ،اندافتهی اقتباس آن از که بوده یاکد-یسومر نید

 خداوند درگاه به تضرع و دعا عبادات، افراد، یبرخ یمتعال رفتار و یاخالق یواال یهاارزش ها،تیحکا
 .است موجود یسومر نید در یهمگ

 به یهمگ اسالم و تیحیمس ت،یهودی یمیابراه یگانهسه انیاد یشهیر و اصل نیا بر عالوه
 .گرددمیباز است، بوده سومر یو خاستگاه که میابراه حضرت
 دارد، تعلق انیسومر به نیزم یرو شده شناخته و ارزشمند فرهنگ و تمدن نیترکهن که آنجا از
 و نمود شدند، مشتق شانیا ازها یسومر که یقوم ای باستانهای یسومر که کرد برداشت نیچن توانمی
 .ه استافتی انتشار نیزم نقاط گریددر  نشافرهنگ و آدمیبن به وسیله آنها که هستند خاستگاهی نماد
 ثابت علم راًیاخ آنچه با نیا و اندکرده ریتعب سراناهیس به خود اسالف از ،یگلهای لوح در انیسومر 
 .دارد مطابقتباشد، می قایآفر از شده، منتشر نیزم در امروزه که نسیهوموساپ اصل نکهیا بر یمبن کرده
هایی تمدن ،به وجود آمدند انیسومر از بعد کوتاه چندان نه یمدت از پس کههایی تمدن نیاول
ها یسومر که ستا معنا نه آب نیا. رفتندمی شمار به آن مرکز نایسومر و بود انیسومر نیسرزم گرداگرد

 حداقل ای و نموده برپا آنجا در را خود تمدن و فرهنگ و پراکنده شدهکامالً  یرامونیپهای نیسرزم آن در
 .بودند کرده منتقل و منتشر

 طور به است، ممتاز و یعال اریبسی فرهنگ که آنها تمدن که هستند یقوم( انیاکد) نایسومر نیبنابرا
 روشن یشاهد ،هایسومر فرهنگ و تمدنآشکار  جهش نیا. است گشته داریپد همقدم بدون و یناگهان
خودپرستانه و  تعامل از انسان یعنی موجود نیا شد باعث که است معادله در یدیجد عنصر شدن وارد بر
 لیمتما یانسان و گریثاریا ،یاخالق تعامل سمت بهی، ماد تمدن ییبرپا از نظر صرف ظالمانه، یِوانیح

  .گردد
 نیا در «نید» شدن وارد ،باشدمی زین یشناسباستانهای افتهی تأیید مورد که یمنطق ریتفس تنها
 آثار وجود. دهد شرح حیصح یاگونه به را تمدن جهش نیا تواندمی ینید ریتفس فقط. است معادله
 نوع نیا دؤیم زین اند،آورده راها ارزش نیا امبرانیپ و آدم حضرت ای نید نکهیا بر یمبن یباستان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .93تا  33ها و متون میخی، ص علم نشانه یدربارهنائل حنون، حقیقت سومریان و تحقیقاتی  دکتر -7
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 به شد، متصل ،است خودخواه یکیولوژیب لحاظ از که یماد جسم نیا به آدموقتی نفْس  .است ریتفس
. داد انتقالاز طرف خداوند  را ثاریا همچون یاخالق یواالهای ارزش پاک، نفس نیا و ارد شدو معادله
 شتنیخو در که است یلیدال یجهینتها تیواقع نیا که کردند دایپ باور و رفتندیپذ زینها انسان رسای
 و پاک وردآدست نیا و کردند آغاز را خودخواهی با جنگ ثار،یا یلهیوس به آنان. اندنموده احساس شیخو

 آنها که را ندا نیا و هستند آن ییبایز مدهوش زین باوراننااخد یحت که یوردآدست آمد؛ دست به مبارک
 آن شگامیپ هرچند ند،یبگو نیا از ریغ یزیچ که نیز سزاوار نیست ناملحدبرای . دادند سر مدعی آنند، زین
 . یاله نید یعنی د؛نرومی شمار به ناملحد دشمنان نیترسخت ،اندآورده را آن که یکسان و

 جا کی ینیدمتن  با دهیرس ما بهها یسومر از یباستان آثار و یگل الواح قالب در که را یخیتار اگر
 وارثان قتیحق در النهرینبین نیسرزم ساکنان ای نایسومر که میرسمی جهینت نیا به م،یآور هم گرد
 یباستان آثار که یدوران هرچند هستند، (میشتیناپ اوت) نوح حضرت و آدم حضرت فرهنگ و تمدن

 .گرددمیباز خیتار اعماق به ده،یرس ما به آنها یگل الواح و
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 المیع و اکد سومر، ینقشه: ۱۷ شکل

 ایپدیکیو ۱ :منبع

 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 قابل دسترس در نشانی:  -7

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sumer3.jpg 
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 النهرینبین ی سرزمیننقشه: ۱۸ شکل

 ایپدیکیو ۱ :منبع

 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 قابل دسترس در نشانی: -7

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basse_Mesopotamie_DA.PNG 
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 اکد و سومر ینقشه: ۱۹ شکل

 Ancient History Encyclopedia باستان خیتار یدانشنامه ۱ :منبع

 
 
 

 
که ناشی از جهش را فرو رفتن آب  فرآیندکه تصویری ابتدایی از است ای مرتب شده ها به گونهنقشه

به  وکنونی را پدید آورد،  که تمام دره را با آب پوشاند و خلیج یسیل دهند،می نشان هیدرولیکی سیل بود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 قابل دسترس در نشانی:  -7

http://www.ancient.eu.com/image/359 
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( از دره به مناطق جنوبی عراق و استقرار روی آنها بگذاریدکه شما نامی مهاجرت سومریان اولیه )یا هر 
سال قبل از میالد منجر شد. سپس بنیان نهادن  8111سال تا  72111های آب در حدود ر کنارهآنها د

به دیگر نقاط عالم مانند شمال آفریقا منتشر شدن آنها و تمدنشان را  و به دنبال آنشهرها و روستاها 
 دهند.نشان می

 سومریان یا اکدیان  فرهنگتمدن و 

حیوانی و رفتار  سلوکبا  فرهنگ سومری )اکدی(تمدن و های متمایز شاخصهترین مهم
رکتوس یا هوموساپینس کهن )ماقبل تمدن( که ما آن را برای بحث و همچون هومواِ  هاییوارهانسان

 :باشدمیبه این شرح  ،ایمبررسی انتخاب کرده

 اخالقی مانند عدالتمعیارهای 

تعامل بین افراد با هدف تحقق عدالت اجتماعی وضع شده  یمند ساختن شیوهضابطهبرای  یقوانین
بسیار واالی اخالقی همچون ایثار و ترجیح دادن دیگران بر خود های . ما در ادبیات سومری با ارزشبود

 شویم.می مواجه
استی، نظم، قانون، نیکویی، ر یشیفتهها ، سومریآیدطبق آنچه از مکتوبات و آثار برمی

عدالتی و انضباطی، بیاز تبهکاری، دروغ، هرج و مرج و بی و ،رحم و شفقت و دادگری، درستی
 ستمکاری، گناه و گمراهی و سنگدلی بیزار بودند. پادشاهان و فرمانروایان ایشان همواره به خود

، ناتوان را در برابر توانگر و تهیدست را اندبر پا کرده قانون را در کشور خودنظم و بالیدند که می
اند. پیش از این در کندهظلم و شرارت و تجاوز را بر یاند، و ریشهقابل ثروتمند حمایت کردهدر م

فرمانروای لگاش در بیست و « اوروکاگینا»فصل ششم سند کم نظیری تجزیه و تحلیل شد: 
است،  و عدالت را به مردم ستمدیده بازگردانده کرد که آزادیمی چهار قرن پیش از میالد افتخار

زنان و یتیمان نگهداری برکنار ساخته و از بیوه راه داشتند، امور یکه در همه را متمردندان کارم
کشی و ستمگری را برانداخته است. هنوز چهار قرن از این اصالحات نگذشته ه و بنیاد بهرهدکر

قوانین خود را انتشار داد.  یخاندان اور مجموعه یبنیانگذار سومین سلسله« نمو - اور»بود که 
ی اصالحات اخالقی بیان شد؛ از در حوزهنمو  - کارهای اور یاین قوانین، مجموعه یدر دیباچه

را ها شد، اوزان و اندازه( ساالرانوانید ای هابوروکرات)از بیدادگری دولتیان  جمله مانع برخی

زنان و تهیدستان را انجام یابد، یتیمان و بیوهسر و صورت داد تا معامالت بازار با امانت و درستی 

« ایسین»پادشاه شهر « ایشتار – لیپیت»در حدود دو قرن بعد  کشی مصون داشت،و بهرهظلم از 

دو خدای بزرگ  «انلیل»و « آن»بالید که از جانب می به خود قانون دیگری اعالم کرد. ایشتار
د و بیدادگری را براندازد و دشمنی و نافرمانی را به تا داد بگستر ،سومر به فرمانروایی رسیده است

برپا دارد. سرودهای مذهبی ها و اکدیها زور سالح درهم کوبد و زندگی بهتری برای سومری
است از چنین ادعاهایی در فضیلت و اخالق. از  آکندهچند تن دیگر از فرمانروایان سومر نیز 

کردند و به می پرهیزها ایان هم از پلیدیآید که خدحکمای سومری چنین برمیهای گفته
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که اکثر خدایان بزرگ سومر، در سرودهای مذهبی، خود  اخالق و فضیلت گرایش داشتند، چنان
 7.اندرا هواخواه عدل و نیکوکاری و راستی و درستی معرفی کرده

 کند:می را توصیف «نشنا» ها است که خداییکی از اسناد سومری یاین متن، ترجمه
از ظلم انسان به انسان کسی است که  شناسد،می زنان رایتیمان و بیوهو کسی است که ا

، کسی است که سرود دادگری سر زننانش به معنی بیوهی است، الههمادر یتیمان  او آگاه است،
برای  کسی است که و دهد،می پناهان را پناه، شهبانویی که بیبرای فقیرترین فقرا ... ...دهد می

 3.پناهگاه استناتوانان 

 یافتهاجتماعی سازمان رفتارهای

برپایی دولت و حکومت، سازماندهی کشاورزی، هایی از این رفتارهای اجتماعی عبارتند از: مثال
، افسر، ، مشاغل اداری از قبیل تعیین شهردار9تنظیم تقویم کشاورزی، سازماندهی طب، تعیین دارونامه

 غیره.و  سفیر، مدیر دیوان
 دهی مدارس و وسایل آموزش:سازمان

 گوید:می دکتر کریمر
اختراع این خط خط میخی بود.  یمستقیم اختراع و توسعه یپیدایش مدارس سومری نتیجه

. نخستین اسناد کتبی سومر در یکی شودمحسوب میت به مدنیّها سومریآورد ترین دستبزرگ
شده است. اسناد مذکور مشتمل بر بیش از یک هزار  ک پیداوروالنهرین به نام ااز شهرهای بین

اقتصادی  لمسائی امور اداری و باشد و بیشتر مطالب آنها دربارهمی لی کوچکگِ یلوحه
ای از لغات بر روی چند لوحه مجموعه .اند. تمام این الواح را با خط تصویری نگاشتهباشدمی
توان دریافت که می ه است، و از همین جاشود که به منظور تمرین و مشق نوشته شدمی دیده

تعلیم و تعلم خط را یش از میالد بعضی از کاتبان، هزار سال پ در روزگار بسیار قدیم یعنی سه
ید، اما در اواسط این کار در قرون بعد به کندی گرایدادند. پیشرفت می نظر خود قرار یوجهه
 به آموزش خطبه طور منظم برپا شد که سوم پیش از میالد در سراسر سومر مدارسی  یهزاره
در شهر باستانی شروپاک، زادگاه  7319و  7313های سال هایی که درپرداختند. در کاوشمی
 مق. 3211که تاریخ آنها تقریباً به سومری، به عمل آمد، تعداد زیادی کتاب درسی « نوح»

سومری  تعلیم خط در مدارسسوم پیش از میالد کار  یدوم هزاره یدر نیمه رسد کشف شد.می
 نیاز اگلی  یهزار لوحهها صورت گرفته دههای . تاکنون در کاوشبه اوج شکوفایی خود رسید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 کریمر، از الواح سومر -7

 یحـوزه در یالمللـنیبـ سرشـناس دانشـمند( 7311تـا  Samuel Noah Kramer( )7831) مریکر نوآه ساموئل دکتر -3
 .است یسومر زبان و یسومر

 مصـرف، مـوارد ،یـیدارو اطالعـات بـر مشـتمل موجود یداروها از یکامل فهرست که است یکتابدارونامه  ای فارماکوپه -9
 . )مترجم(استشده دیق آن در هیاول مواد و داروها ینگهدار ینحوه ،یجانب عوارض
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بعدی های دیگر در دل خاک در انتظار کاوش یتردید، صدها هزار لوحهبه دست آمده و بیدوره 
جهات از زندگی  یاین الواح اختصاص به امور اداری دارد و از همه یاست. قسمت عمده
آید، تعداد کاتبانی که در آن زمان که از همین الواح برمی گوید. چنانمی اقتصادی سومر سخن

رسید. در میان این عده کاتبان مبتدی و می نبه هزاران تَ ،اندبه فن کتابت اشتغال داشته
ری کشور تخصص انی که در انواع خاصی از امور ادانویسندگورزیده، منشیان درباری و معابد و 

سطح باالی کارگزاری  یشد. بعضی از کاتبان در دستگاه حکومت تا مرحلهمی داشتند، یافت
شهرهای  یکه در همهچنین برداشت کرد توان با توجه به شواهد، می ند.اههم پیش رفتاداری 

در  ... ندسومر مدارس بسیاری برای تربیت کاتبان به وجود آمده بود که ارج و اهمیت بسیار داشت
درسی مزبور کامل شد و رفته رفته نمونه و سرمشق های سوم پیش از میالد کتاب یهزاره
از اسامی درختان و انواع های بلندی فهرستها این کتابدر مدارس سومری گردید.  یهمه

ها مختلف جانوران، از جمله حشرات و پرندگان، و همچنین نام شهرها، کشورها، روستاها، سنگ
شناسی، ر معلومات فراوان و عمیق سومریان در گیاهشود. این نوشته بیانگمی عادن دیدهو م

 شناساندر روزگار ما تاریخاین واقعیتی است که شناسی است، و جانورشناسی، جغرافیا و معدن
 7اند!پی برده ت آنمیبه اهتازه  علوم،

 ادبیات

اخالقی های ت را در قالب واالترین سطح ارزش، ادبیااست آنچه از الواح گلین سومری به دست آمده
دارد. گاهی اوقات رمزآلود است و سمبلیک، با رمزهایی که نویسنده را می و به بهترین صورت ادبی بیان

های حکمت عالیه و موقعیت مشتمل برسازد. محتویات این ادبیات می نیازجمله بیها از نوشتن ده
های گذارد و خواننده را به همدردی با این شخصیتمی بر وجدان انسانی اثر است که انگیز و دردناکغم

و برای دست یافتن به اهداف  ندکه از اخالقی متعالی برخوردارهایی دارد؛ شخصیتمیآرمانی و حکیم وا
تصویر مانند گیلگمش و دموزی. همچنین است  ؛خود در معرض شکنجه و قتل قرار گرفتند یگرانمایه

را بر محور  لیمسائها این شخصیت زیرا ؛را یاری نرساندند هاتی کسانی که این شخصیگریه و هنوح
 و خود، مورد ستم قرار گرفته بودند. کردندعدالت مطرح می

سرگذشت این کنند ولی هنگامی که می بارز به الهه تعبیرهای از این شخصیتها گرچه سومریا
 خوردند،می یعنی ؛اندها نیز بشر بودهیابیم که آنمیخوانیم درلین سومری برا در الواح گِ هاتشخصی
شدند. واضح است که این شیوه، تحریف دین می کردند و فرزنددارمی خوابیدند، ازدواجمی آشامیدند،می

ی پیامبران و صالحان و دهندهاز یک گروه غیبی که نشان ها در واقع فقط عبارتالهی است و این الهه
دین در . از زمانی که خدا آدم را خلق کرد، غلو و تحریف باشندمیدنیا حتی و  و نیز افراد نخبهفرشتگان، 

بلکه منظور هر  ؛مطلق نیست خداوندگار، وقات مراد از الهوجود داشته و تاکنون نیز ادامه دارد. گاهی ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ، از الواح سومر.کریمر -7
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هیت و ربوبیت را شرح معنای الو ،در کتاب توحیدمن . گیردمورد اطاعت و بندگی قرار میچیزی است که 
 7توان اصالتًا بر مخلوق اطالق نمود.می دادم و گفتم که اینها الفاظی است که

ن ویژگی تشبیه که خدایگان سومری به آ این افسانه تصویری روشن از ویژگی بشری یا
ا، ترین آنهداناترین و حکیم ها والهه حتی قدرتمندترین .سازدمی اند برای ما پدیدارتصویر شده

 ،هانیز مانند انسانها گونه داشته است. به عبارت دیگر الههظاهر و افکار و اعمالی انسان
 ازدواجنوشیدند، می خوردند،می شدند،می کردند، وارد عملمی داشتند، تدبیرهایی خواسته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 رو او بـه خـود، نـواقص سـاختن برطـرف و کمـال لیتحص یبرا خلق که یکامل موجود یعنی آن عام مفهوم در تیالوه -7
 در خـدا نیجانشـ شـود،یمـ شامل را خانواده سیرئ عنوان به پدر که طور همان و است تیربوب همانند زین تیالوه. آورندیم
 . گرددیم شامل است، نیزم پروردگار یو که اعتبار نیا به زین را نیزم

َرَقتِ » َا بُِنوضْرِ  الضْرج ُ  َوَأشج  (63ی ی زمر، آیه.( )قرآن کریم، سورهشود روشن پروردگارش نور به نیزم و« )ضَْرِبِّ

 هرگـاه: شـد عرض حضرت آن به. «است نیزم امام ن،یزم پروردگار»: فرمود د،ش الؤس ی فوقهیآ یدرباره صادق امام از
 .«کننـدیمـ اکتفـا امـام نـور به و شوندیم ازینیب ماه نور و آفتاب نور از مردم صورت آن در»: فرمود شود؟یم چه ،کند ظهور

 (997، ص 3)تفسیر صافی، ج 
 نیـا در او و اسـت، یدوم فرد یازهاین ساختن وردهآبر متکفل که یکس یعنی دارد؛ مصداق هم یجسمان عالم نیا در تیربوب

. باشـدمی اجـاتشیاحت یسـازنده برطرف و او نقص یکننده کامل ،یجسمان عالم نیا در رایز ؛شودمی فرد آن یمرب صورت

 أَنَّ  ُ  ظَ نَّ  لِلَّ ِذي َوقَ الَ : »اسـت کرده ریتعب ساقیش فرعون را پروردگار ،امبریپ وسفی بینیم که از زبانبنابراین در قرآن می
ُهَما ََنج   رَ  الشَّهجيَانُ  َفأَنَساهُ  ضَْربِّكَ  ِعندَ  اذجُكرجّن  مِّن ج نِ  ِف  فَ َلِبثَ  ضَْربِّ ِ  ِذكج  دانستیم که دو آن از یکی به« )ِس ِنيَ  ِبضجعَ  السِّجج

 در سـال چنـد و کند، ادی او از شیموال شیپ که زدود خاطرش از طانیش اما کن، ادی خود یموال نزد مرا :گفت شود،یم رها
 و بود شده او شتیمع متکفل که مصر زیعز از نیهمچن وسفی حضرت( 33ی ی یوسف، آیه)قرآن کریم، سوره (.بماند زندان

ِس  ِ  َع ن ِتَه اهج ب َ  یِف  ُه وَ  یالَِّت  َوضَْراَوَدتج  ُ : »کندیم ادی «پروردگار من» عنوان با داشت، خاص یتوجه و تیعنا حضرت آن به  ن َّفج
َسنَ  یضَْربِِّ  ِلنَّ ُ  اَّللِِّ  َمَعاذَ  َقالَ  َلکَ  تَ هج هَ  َوَقاَلتج  الَب جَوابَ  َوَغلََّقتِ  ِلحُ ط ُ  الَ  ِلنَّ ُ  یَ َمث جَوا َأيج  وسـفی که زن آن و) «الظَّاِلُمونَ  فج

 مـن یپروراننده او ،خدا به برمیم پناه: گفت. بشتاب: گفت و بست را درها و بودیم او تن یجو و جست در بود، اشخانه در
( کسی که به حسب 39ی ی یوسف، آیه(. )قرآن کریم، سورهشوندینم رستگار ستمکاران ، هماناداده کوین یمنزلت مرا و است

 َوقَ الَ »در همـان سـوره آمـده اسـت: ظاهر و در این عالم جسمانی منزلتی نیکو به یوسف داده بود، عزیز مصر بود؛ چرا کـه 
َاهُ  یالَّ  ذِ  ََ َرأَتِ   ِ  مِّصج  رَ  ِم  ن اشج   رِِم   اِلمج  اَلضْرج ِ  یِف   وُس  فَ هُ لِ  َمکَّنِّ  ا وََک  َذِلکَ  َولَ  ًدا نَ تَِّخ  َذهُ  أَوج  نَفَعَن  اطَ  َأن یَعَس   َمث ج  َواهُ  یَأکج

ثَ   رَ  َولَ  ِکنَّ  أَمج رِهِ  یَعَل  َغالِ  ب   َواَّللُِّ  ثِ ط اَلَيادِ  لِ ط ََتجوِ  ِم ن َولِنُ َعلَِّم  ُ   را او کــه مصــر مــردم از یکســ« )عجَلُم ونَ ط َ  الَ  النَّ اسِ  َأکج

ه ب و م،یریبپذ یفرزند به را او ای برساند یسود ما به دیشا ،، جایگاه او را بزرگ بدارستا نجایا در تا: گفت زنش به بود دهیخر
 مـردم شـتریب یولـ اسـت، غالـب شیخـو کار بر خدا و میآموز خواب ریتعب او به تا میداد نتمک نیزم در را وسفی سان نیا
 (37ی ی یوسف، آیه(. )قرآن کریم، سورهدانندینم

ی توحیـد، به نقل از کتاب توحید، برای تفصیل بیشتر به این کتاب مراجعه کنید: احمد الحسن، کتاب توحیـد، تفسـیر سـوره
 م. 3171. ق، ه 7397چاپ اول: 
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دارای نمودند. اینها می مراقبت بسیاریهای دادند و از خانوادهمی کردند، خانواده تشکیلمی
ها احساسات و عواطف انسانی بودند و نیز برخوردار از صفات ضعف بشری؛ و اگر چه این الهه

که به اعمال آنها سمت و هایی ولی انگیزه ،دادندمی ترجیح وغ و ستمرا بر در عدالتصداقت و 
توان و ها ناکه انسان از فهم آن مواردی چه بسیاربخشیده، بعضًا برای بشر روشن نبوده و می سو

 7.سرگشته مانده است

انسان  یدهندهدر ادبیات خود به دنبال نجاتسومریان یابیم که درمیالواح گلین سومری  یبا مطالعه
ی دهندهنجات بخش،را به صورت رهایی الهوتیهای و برخی از این شخصیتز حیوانیّت او هستند ا

اند، به تصویر کشیدهمی ن ظهور او را انتظارو سمبل عدالت انسانی که سومریا ر )مورد انتظار(منتظَ 
فکری و ادبی به صورت ناگهانی و بدون وقوع یک های توان ادعا کرد این حماسهمی آورند. چگونهدرمی

تمام  بدون ورود چیز جدیدی به معادله توان تصور کردمی جهش بزرگ تمدنی روی داده باشد؟! چگونه
انسان خردمند )هوموساپینس( به این سطح از  ودگرگون شده النهرین در بینشرایط به یکباره 

 متعالی و آرمانی رسیده باشد؟!های اندیشه
 ؛النهرین اهمیت بسیار عمیقی در تاریخ ادبیات بشر داردوردهای ادبی در تمدن بینآدست

ل ارچوب تخیهو مفاهیم آن در چها انسان برای بیان درک زندگی و ارزشهای زیرا اولین تالش
این اقدامات، اولین عملکرد در تاریخ تکامل بشری به علی رغم اینکه گردد. می و هنر محسوب

النهرین با آن ترین چیزی که کاوشگر ادبیات بینانگیزترین و باشکوهرود، شگفتمی شمار
بودن آن نسبت به تمام  ترشود، این است که با وجود کهن بودن این تمدن و پیشمی روهروب
است که آن را برتر و باالتر از آثار ادبی مشهور در  ینیبنیادهای ت جهانی، دارای ویژگیادبیا

 یباشد، چه مربوط به مقولهها و روشها تکنیک یدهد، چه این برتری در حوزهمی جهان قرار
 3ی تصاویر هنری.موضوع و محتوا یا در حوزه

دانند، بلکه می واالی پیش از خودهای ق و ارزشسومریان نه تنها خود را وارثان تمدن، ادبیات، اخال
انمرکار و  یاند، و این موضوع به وضوح در حماسهبردهمی در حسرت و آرزوی آن روزگار کهن به سر

  سرزمین ارته نمود یافته است.

 وردهای علمی و صنعتیآدست

یعنی داشتن مدارس، آموزگاران،  یبرخورداری از سیستم آموزش ،نترین وجه تمایز سومریامهم
و مشاغلی ها حرفه یسومریان دارای مجموعه مند تدریس بوده است.ضابطه یدرسی و شیوههای کتاب
به این شرح ان کشد. برخی مشاغل سومریمی اند که بزرگی جهش فرهنگ و تمدن آنها را به تصویربوده

و  یتراش، سنگی، سفالگری، آشپزی، قصابیپز، کورهی، معمارت، نویسندگیبی، طبااست: آموزگار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ر.کریمر، از الواح سوم -7

 .ی گیلگمشحماسهباقر،  طه -3
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مهندسی از قبیل  ی، ساخت و نیز کار با ابزار پیچیدهی، خیاطیسازقایقترازوسازی، ، ی، نجاریربُسنگ
مانند برنز، صنعت چرم، صنعت ساخت قلم و  دنامعاستخراج ، مرتبط با رصد ستارگان هایکشخط

تبر و سرنیزه و شمشیر و سپر و چسب و کیف و چکش و پتک و میخ و سنجاق و حلقه و کلنگ و 
رسانی، آبهای جنگی و کفش، صنعت ساخت چرخ، صنعت ساخت ابزار آبیاری و ساخت کانالهای ارابه

شهر باستانی بابل، که  درخصوص تجمعات خیابان م ها.فرش کردن خیابانصنعت ساخت قیر و سنگ
گردد، تا امروز نیز تاریخ آن به قبل از میالد بازمی هزاران سال پیش با قیر سومری سنگفرش شده است و

 بر جای مانده است.
جدول آنها . باشندهای عددی نیز میلی در جبر و هندسه و برخی سامانهی مسائکنندهسومریان وضع

 ضرب و موضوعات مربوط به تقسیم در ریاضیات را اختراع کردند و از آنجا که سومریان سیستم 
 یند. قوم سومر اطالعات دقیقی دربارهان نهادند، بشر امروز همگی وامدار آنها هسترا بنی شصتگانی
گردش زمین و دیگر سیارات به دور  یاند که در آن نحوهشمسی از خود به یادگار گذاشته یمنظومه

شمسی را که برخی از  یمنظومه هایسیارهخورشید شرح داده شده است. حتی فراتر از این، سومریان 
 و ...  اندتلسکوپ کشف شد، شرح و بسط داده ها بعد و با استفاده ازمدتها سیارهین ا

ام، همگی که من اینجا ذکر نکردهها سومری وردهای علمی و صنعتیآدستاینها و بسیاری دیگر از 
را به بار آورد آوردهای دستاین است به خوبی از وقوع جهشی در فرهنگ و تمدن آنها که توانسته 

 فرآیندهیچ ها سومری هایدر آثار باستانی و نه حتی در نوشتهنه حکایت دارد. این در حالی است که 
تضاد با این واقعیت باشد که آنچه بر فرهنگ  یدهندهکه نشانوجود ندارد ای و گام به گام معقول مرحله

عکس این مطلب  هاسومری حتی ؛یک جهش فرهنگی است ،رفته ترین فرهنگ انسانیکهن یا سومری
شود که می آیا هیچ فرد عاقلی یافت اند. بنابراینشان برتر از آنها بودهاند که نیاکانو شرح داده اندرا نوشته

اَدوار پیشین در این بخش که در وردهای یک جهش فرهنگی و تمدنی آستمدعی شود آنچه رخ داده، د
رهنگ و تمدن سومریان و تکامل یافتن آنها از وار فاگر پیشرفت جهش نبوده است؟ از دنیا روی داده،
شود، شایسته است کسی که مدعی می مانده، صرفاً فرضیاتی بدون دلیل و مدرک تلقیفرهنگ عقب

ان که سومرییرد، مبنی بر اینپژوهش علمی است اطالعاتی را که از خود سومریان به دست آمده بپذ
اند. تمدن به ارث بردهاست و واال که قبل از آنها بوده  شان را از فرهنگ و تمدنی پیشرفتهتمدن و فرهنگ

  ممکن است فرهنگ این نیاکان ،تر نبوده است. آریعقبها از خود سومریان و فرهنگ نیاکان سومری
ت تمدن بشری و نیز به دلیل به ویژه در دوران طفولیّ، به دلیل کمی تعداد آنها - بر خالف سومریان –

با خط خودشان  ،طوفان، شرایط طبیعی و نیز فراهم نبودن امکانات مادی ز قبیلعوامل فراوان دیگری ا
امکانات، تمدن و  برخوردار بودند و توانستند با همان ان از این امکاناتسومری ؛ امانرسیده باشد به ما
فقط به  این در حالی است که سومریان در بسیاری از موارد شان را به خط خویش منتقل سازند.فرهنگ

داستان طوفان و به  ی گیلگمشاند. مثالً آنها در حماسهنقل فرهنگ و تمدن پیشینیان خود بسنده کرده
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این موضوع در شاهد اند که ما اند. همچنین بعضاً فرهنگ نیاکان خود را ستودهپرداخته حضرت نوح
 یم.ی انمرکار و سرزمین ارته هستحماسه

 بیعه )عالم غیب(داری و اهتمام به عالم ماوراء الطدین

دارد و  النهرین، ماجرایی است که سر درازدر بینها داری سومریان، اکدیان و بابلیداستان دین و دین
ترین مورد در و نیز باستانیاست دینی که تاریخ کهن نقل نموده  یترین قصهچه بسا بتوان آن را بزرگ

 بلکه در دین سومری ،است هاالههاد زیادی خدایان یا ها آکنده از تعدتاریخ بشر نام نهاد. این داستان نه تن
اشاره شده است؛ باشد می ت اوانسان از حیوانیّ یدهندهعادل که نجات فردیبه صورت سمبلیک بر 

 بهره نیست.که تقریبًا هیچ دینی از آن بی کیسمبلیصورت 
ای از ادیان اولیه ماندهبپندارند دین سومری به دلیل داشتن خدایان فراوان، نوع عقمی کسانی که

نظر کنند و با دقت بیشتری دست به پژوهش بزنند، زیرا دین سومریان خود تجدید یفرضیهباید در  ،است
اگر نگوییم دین سومری پایه و اساس ادیان ؛ البته تر نبوده استماندهعقب ،که پس از آن آمدندادیانی از 

در برخی  اندآنها را الهه نام نهاده که خود سومریان . خدایان پرشماردهدرا تشکیل می بعدی بشر
 گلی سومری بعضاً به صورت انسان، پادشاه و فرمانرواهایی که ازدواجهای و لوحها ها، حماسهداستان
توصیف  ،گریندمی گیرند و مردم بر آنهامی شوند، مورد ستم قرارمی کنند، کشتهمی کنند، تولید مثلمی
بر  ی ایشتاربینیم الههمی هنگامی که هستند. مثالً  ارت دیگر آنها فقط سمبلیک و نمادین؛ به عباندشده

 ست، دشوارا« دنیا»گرید، درک این مطلب که وی همان می (میشتیناپ اوتشدگان طوفان نوح )هالک
 باشد:نمی

 چون زنی در هنگام زایمان بانگ برآورد و با صوتی حزین مویه آغاز کرد: سپس ایشتار
. ر حکم راندمچرا که در همراهی با خدایان به شَ ،افسوس که روزگار کهن به خاکستر تبدیل شد
، در حالی که کردمبر مخلوقاتم چیره را نابودی  چگونه در همراهی با خدایان به شر حکم راندم؟

 7.انداینک آنان چون ماهیانی کوچک در آب پراکنده. من خود این مردمان را زاییدم

کسی که داستان دینداری سومریان را بخواند، چنین گمان کند که در حال خواندن داستان چه بسا 
گانه یا ماجرای منجی و ، و گویی داستان ادیان سهباشدمیدین به صورت نمادین و سمبلیک 

در حقیقت فقط ها یابد که خدایان سومریدرمیکند. وی همچنین می بخش یا مهدی را مطالعهرهایی
ت رساند؛ مانند به الوهیّ به حق یا به باطل توان آنها رامی از افراد و نماد تمام چیزهایی که عبارتند

 ت و جماعت.، و یا دنیا و منیّ خدا از فرزندان آدم یپیامبران و جانشینان شایسته
وردهای آاین دست یشود که مدعی گردد همهنمی بگوییم: هیچ عاقلی پیداشایسته است اکنون 
تاریخ نقش بسته، از هیچ و عدم به وجود آمده یا از  یه آشکارا هزاران سال پیش بر صفحهشگرف ک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ی گیلگمش.طه باقر، حماسه -7
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که هیچ اثر و نشانی از این فرهنگ با وجود اینکرده است؛  تکامل پیدامانده و بدوی فرهنگی عقب
ای های خود سومریان هر دلیل و نشانهخصوصاً پس از اینکه گفتهو  تخیلی در دست نیست یماندهعقب

هیچ دلیلی که نشان دهد فرهنگ، تمدن و سلوک واالی سومریان از کند و بر وهم و تخیل را باطل می
 وجود ندارد.  است، اقوام بدوی تکامل یافته

وردهایی را آه چنین دستاز آن ندارد موجودی ک وردها نشانآاکنون حق داریم بپرسیم: آیا این دست
درنتیجه عامل یافته و دارای نظم و نظام بوده و آورده، ساختی ظهور درتولید کرده یا آنها را به منصه

به گمانم هر فرد  باشد.وند میوجود خدا یکنندهاین خود ثابت؟ بوده است و دانا دهندهثر آن نیز نظمؤم
 .خواهد داد ال پاسخ مثبتؤاین سعاقلی که از عناد و لجاج برکنار باشد، به 

بابلی در واقع فقط میراث  - دهد که فرهنگ سومریمی نشانزیر و اما پایان این بخش: متن 
تر از یافتهفرهنگ و تمدن بشری ماقبل آن بوده و چه بسا این تمدن، از اخالق و سلوکی واالتر و تکامل

 یبه ما رسیده برخوردار بوده است. در حماسهاز فرهنگ سومری ها لین سومریآنچه از طریق الواح گِ
 انمرکار و سرزمین ارته چنین آمده است:

شوبر و همازی، و سرزمین چندزبانی سومر، سرزمین های ، سرزمیندیرین اندر روزگار
سرزمینی که چیزهای شایسته داشت، و  ،آوریسرزمین باعظمت فرمانروایی و قوانین مقدس، و 

فرما بود، آسایش بود، در سراسر کیهان، یگانگی و وحدت بر مردم حکم سرزمین مارتو در امن و
ست، پدری که شاهزاده ا گاه پدری که سرور او ستودند. آنمی انلیل را ،یک زبانهمگان با و 

پنج دهد، سپس می را ادامه منقطع....... کمی سخنان  است، پدری که پادشاه است، پدری که
 7.خط از متن خرد شده است

 متن فوق تنها متنی نیست که دیدگاه سومریان نسبت به تمدن، فرهنگ و علوم خویش را تبیین
باستان دست  النهرینبیننماید. بسیاری از پژوهشگران سومرشناس یا محققانی که در خصوص تاریخ می

رود، نه تنها ن زمینی به شمار میترین تمداند این قومی که نسبت به ما، کهنزنند، دریافتهمی به کاوش
بلکه اصل و اساس این تمدن، فرهنگ و علم را  ،داندمی دار تمدنی )پیش از خود(خویشتن را میراث

 آورد.می آسمانی و الهی به شمار
 گوید:می 3شارل ویرولو
 ،دهدمی زیتمینچه بشر و حیوان را از یکدیگر به آها ها، دستیابی انسانی بابلیعقیده بنا بر

و نه از راه تجربه اندوزی  و کندوکاو جست و جوزدن مزارع و شهرسازی، نه از راه از قبیل شخم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ، از الواح سومر.کریمر -7

( پروفسور فرانسـوی و اسـتاد دانشـگاه سـوربن بـود. وی محقـق 7368تا  7813) (Charles Virlleaud) رولویشارل و -3
 ی تحقیقات سامی، سومری و ایرانی بود.متخصص در زمینه
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، بلکه دانش به صورت ناگهانی و یک های گوناگون و نه با کار گروهی صورت گرفتهو تالش
 7.ا از سوی خدایان به سوی آنان آمدج

ست که آنها تمدن، فرهنگ و شده ا اشاره اند و به ما رسیده،که به خط خودشان نوشتههایی نوشتهدر 
است که از گونه این  شانخود انینیشیپاند. نظر آنها درباره شان را از پیشینیان خود به ارث بردهعلوم

گذارند و می تر از همه، آنها داستان کاملی پیش روی مااند. مهمتری برخوردار بودهاخالق و علم فزون
این علوم و  أو مبد أدهند منشمی توضیح را کهگذارند، چنمی ن بر جایزنی ملحدامجالی برای گمانه
، داردمی ن از انسان عاقلی که عقلش را پاسآسمانی و الهی دارد. چگونه ملحدا یصبغهتمدن و فرهنگ، 

که این پندار و خیال نه ؛ حال آنپی سراب آنها بیفتددر خواهند چشم به روی این حقایق علمی ببندد و می
هوا و هوس  یبر پایهکه ، بلکه صرفاً توهماتی است کندمین اییهنماهیچ واقعیت علمی ر تنها آنان را به

که هیچ شک  شده علمی باستانی و لجبازی کردن با این حقایق ثابتهای و نیز پشت پا زدن به واقعیت
اکان ما نیخطی هستند که به دست های این دالیل همان نسخه و تردیدی در آن راه ندارد، بنا شده است.

گردد که انسانی و اگر ثابت است نوشته شده باشد، میتمدن بشری و که مهد بشر در بالد سومر و اکاد 
ای خاص به طور در دوره ین اندیشه و درکی در این سطح است،و دارای چنکه چنین صفاتی دارد 

 است. شدهباعث چنین پیشرفتی ثری دانا ؤناگهانی پیشرفت و جهش یافته، حکایت از آن دارد که م

 سومر و اکداندازهای چشمبرگزیده از های توقفگاه
ها هزار سال پیش برای آنچه گذشت برای اشاره به تحول، جهش و انتقال بزرگی که ده

کند. هوموساپینس حاصل شد و طبق اسنادی که به ما رسیده از بالد سومر و اکد سر در آورد، کفایت می
که بر مطالب گفته شده تأکید شده های شناختهنیست نگاهی گذرا داشته باشیم به منزلگاهبا این حال بد 

 د.ننمایمی است ارائهکه از سومر و اکد به ما رسیده  ونیانداز بهتری را بر حقایق متچشمو  کنندمی

 د و دین الهیهای سومر و اکحماسه

طبیعت  یدین را صرفاً زاییده ،باستان یمیانه پژوهشگران تاریخ خاور نزدیک یا خاور یا بیشتربرخی 
که داشته و های متفاوتی زن، با نام یسازی ایشتار، الههدانند که شروع آن از مقدسمی انسانی
تاریخ آن به  وخاور نزدیک باستان یافت شده های مختلف در تمدنهای که از او در اندازههایی مجسمه

اند به ه نمودهئلیلی بر سرآغاز دین اراحآنها ت رسد، آغاز گشته است.می دهزار سال پیش از میال بیش از نه
زیرا  ؛است انسانی سیطره و تحکم داشته یبر جامعه ،، جنس ماده در قالب مادرابتداکه در صورت این 

 یناند. به اشناختهنمی دیگری انتسابنمودند و غیر از او وابستگی و می فرزندان به دور مادر اجتماع
 .شدساخته هایی و برای او پیکرهشمرده نث )ایشتار، مادر واال( مقدس ؤترتیب از دید این عده، جنس م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 های بابل و کنعان.اسطوره، ویرولو -7
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خانه و خانواده،  ندست یافتن به ثبات و نیز ساخت آن، انسانی پس از کشف کشاورزی و به دنبال یجامعه
ین را وارد معابد نمود. به ا ایان مذکرخود خد یبه نوبه تغییرای مردساالر تبدیل شد، و این به جامعه
 .تکامل یافتبه یهودیت، مسیحیت، اسالم و غیره بعد  هامدتکه گذاری شد پایهدینی  ترتیب

برند که می سازند، از یادمی باستانی زنانه استوارهای پیکره یخود را بر پایهی نظریهولی اینها که 
برای تحریک ها این فرض که این پیکره ار گیرد؛ باراحتی مورد شک و خدشه قر بهتواند می آنها ینظریه
 ینث مقدسؤیک کاوشگر زبده و دانا با دیدن م ارد.جنسی ساخته شده و به چیز مقدسی اشاره ند یغریزه

ای که گیرد که هر تمثال زنانهچنین نتیجه نمی ساخته شدهای که در زمانی مشخص برای او مجسمه
باستان ابزاری  یانسان دوره»که  باشد. این نظریهپیش از آن ساخته شده نیز برای چنین مقصودی می

 . اندشناسان آن را مطرح نمودهو برخی باستانموجود است « ساختهمی جنسی یبرای تحریک غریزه
دنیایی های ویژگیبا یا اینانا در بالد سومر و اکد  ایشتار ینی، الههعالوه بر این، در برخی متون باستا

بلکه حتی  ،نه تنها مادر نیست است و در این متون، ایشتارتوصیف شده  کند،می که انسان در آن زندگی
 نث واقعی هم به شمار نرفته است.ؤیک م

ج به سر کرد و بر خالف دیگر موزی را هنگامی که بر تخت نشست و تااین دنیا بود که پادشاهی دُ
را به شیاطین  یکوکار(ن، دموزی )فرزند پادشاهان از خضوع و کرنش در برابر او ابا ورزید، نپذیرفت و دنیا

 تحویل داد تا او را به قتل برسانند:
دو شهر،  نیا انیشود، و خدامی «بادتیپرا»و « اما» ی( رهسپار دو شهر سومرشتاری)ا «نانایا»
خود را از  بیترت نیه او بکنند سجده میرا او با خضوع و خشوع  م،یگفت شتریکه پطور  همان

 است یآن دموز یحام یکه خدا« کالب»دهند. سپس به شهر می من نجاتیچنگال اهر
 ت:قرار اس نیمنظومه از ا یرسد. دنبالهمی

 زد، هیفاخر به تن کرد و بر تخت تک ی( لباستَموز) «یدموز»
 ،. ...گرفتند هایشناز راها طانیش

 شوند،می ورکه بر بالین بیماران حملهگونه هفت شیطان به سویش حمله بردند، آن 
 چوپانان از نواختن نای در پیشگاه او دست کشیدند،

 ،به او خیره شد مرگی با دیدهچشم بر او دوخت،  «نانایا»
 با خصومت با او صحبت کرد، کلماتی از روی خشم و عصبانیت،

 صدای بلند او را گنهکار خواند:با 
 7«سزای اوست، ببریدش»

از خضوع و کرنش در  نشست و تاج به سر کرد،بر تخت گیلگمش وقتی یی است که دنیاهمان این 
 امتناع ورزید: شبرابر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 کریمر، از الواح سومر. -7
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 ... گیلگمش لب به سخن گشود و به ایشتار شکوهمند پاسخ داد:
 رسید؟چنانچه با تو ازدواج کنم، به چه نکویی خواهم 

 تو!
 ،نیستی ،شودمی که در سرما خاموش دانیتو جز آتش
 نیست،مانع را مانی که بوران و باد ی ناقص میتو چون در

 ،خورندمی تو کاخی هستی که درون آن شیرمردان شکست
 ،سازدمی اش را ویرانهو فیلی هستی که کجاو

هستی که حاملش را شکی کشاند و مَمی چون قیری که حامل خود را به آلودگیهمتو 
 ،کندمی خیس

 ،ریزدمی تو سنگ مرمری هستی که دیوارش فرو
 خورد،بش را میفری ،رو به آن کرده هستی که دشمن یتو چون سنگ یشم

 گزد،می را اشتو کفشی هستی که پوشنده
 ای؟کدام یک از عاشقانت پایدار ماندهبر عشق 

 7... ؟ایبودهو از کدام یک از بندگانت همیشه راضی 

نث مادر، فاقد دالیل ؤشدن برای م لقائکه اصل دین عبارت است از الوهیت نظریه این  به طور کلی
 .نیستآن  ایتفصیلی بر یردیه یهئبه ارانیازی و به گمانم باشد میعلمی استوار 

و دالیلی را بر آن  بینم اشاراتی به خاستگاه الهی دین سومری داشته باشممی با این حال ضروری
ثابت شود دین سومری، دینی است الهی، باسابقه و گردد به اینکه بنابراین موضوع برمی. بیان نمایم

که وضو گرفتن با آب، نماز، روزه، دعا و  ینشان دهیم سومریان در اینجا به دنبال آن هستیم تحریف شده.
و ها الهی بوده است. در حماسهدینی نها نیز و دین آ انداند، ملتی دیندار بودهدانستهمی تضرع را
غیبی وجود دارد که هزاران سال پس از زمان پرداختن هایی مردم سومر، پیشگوییهای سراییداستان

 است. به وقوع پیوستهسومریان به آنها 
تحریف شده باشد ولی به هر حال این دین، الهی است؛ ها البته ممکن است دین آنها در برخی دوره

کردند و می را عبادتها بت ، وبودندتحریف شده طور که مردم مکه نیز پیرو دین حنیف ابراهیمی  مانه
 پرستان قدیم مکهو وارثان بتپرست که بتها یا وهابیها شمردند. امروزه نیز سلفیمی آنها را مقدس

است و در زمین  ر آسمانرا که به باورشان د بت بزرگی؛ حال آنکه آنها گویند ما مسلمانیممی ،هستند
ند. بتی که واقعاً دو دست دارد و در هر دست انگشتانی، دو پا دارد و دو چشم. تپرس، میوجود ندارد

 و همچنان ادامه دارد.است تحریف دین الهی پیشتر وجود داشته  یمقوله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 س گیلگمش.باقر، حماسه طه -7
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. در آوردبه زمین را بینیم که آدم اولین دین الهی می اگر ما به سرآغاز پیدایش دین الهی بازگردیم،
بر این است که  فرضاز فرزندان نیکوکار وی که پس از او آمدند درج شده است. هایی این دین داستان

 ارثرا به یاد بسپارند، روایت کنند و برای یکدیگر به ها این داستان ی خوددیرینهسنّت طبق مردم 
 بگذارند.

مقدس های نقل برخی از این داستانچیزی جز سومریان، های و حماسهها گاهی اوقات حکایت
مدیدی پیش از تورات روایت های داستان طوفان را با جزئیات فراوان، مدتان . سومریباشدنمیموروثی 
 اند:کرده

 نخستین نوح:  -طوفان 
گیلگمش  ییازدهم منظومه یبریتانیا لوحه یاز کارکنان موزه« جورج اسمیت»که پس از آن
ساخته و که در تورات آمده، داستان طوفان نوح  رموز آن را گشود، معلوم شد کرد ورا کشف 
 أاصل و منش ده است. داستان طوفان بابلی همتورات نبواَسفار ذهن نویسندگان  یپرداخته
 از ستونیسوم پایینِ یک لوح ششای را که یکقطعه« ارنوپوبل» 7373. در سال داردسومری 
منتشر کرد. مضمون این لوحه بیشتر مربوط است،  دانشگاه پنسیلوانیا یموزه« نیپور» یمجموعه

به دست نیامده  ،دیگری از این سند منحصر به فرد یبه داستان طوفان است. تاکنون نسخه
 یباشد، ... مسألهمیلوحه، مطالب آن بسیار ارزشمند های ها و نقصشکستگی یبا همه ... است

آید که پیش لوحه بیان شده و از آن چنین برمیلطنتی در این آفرینش انسان و اصل حکومت س
 7.پنج شهر وجود داشته استحداقل از طوفان 

و  تحریف شده باشند، ـ خصوصاً از دیدگاه ادیان دیگر ها ـاین داستانبعضی از البته ممکن است 
ولی آیا  ،باشدهایش در آن داخل شدن حال و هوای متغیر انسانی و وسوسه دلیل آن هم گذشت زمان و

 باشد؟!عاری از حقیقت میکاماًل ای تحریف شدهمتن هر 
 م و نوح کجا رفته است؟!میراث آدایم پرسیدهچ یآیا ه

 سومریان و اکدیان کجا بوده است؟!و این میراث در زمان 
 !بود چه رفته است؟ ه پیش از طوفانبر سر میراث دین الهی ک

عاقالنه نیست که حضرت نوح و همراهانش به انتقال بز و گاو اهتمام ورزند ولی از انتقال دین الهی 
بایست انسانیت پس از حضرت می . حتماًنمایندهایشان بود غفلت که در سینه از زمان حضرت آدم

و میراث نوح و  - ا و آشوریان نمایان بودهو وارثان آنها یعنی بابلیها یا اکدیها که در سومری - نوح
 نسل به نسل دست به دست ،شدهبه صورت تحریف گرچهکه هایی مقدس، در داستانهای آدم و آرمان

طور که تاریخ پادشاهان و کشاورزان و صنعتگران به ایشان  رسید؛ همانمی به ارث شد، به آیندگانمی
، که چه بسا برخی باشدمی آدم و نوح یشدهدین تحریف که دین سومری هماننتیجه این انتقال یافت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ، از الواح سومر.کریمر -7
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همراه بوده  - د دنیا و افراد صالحمانن - اوقات با اله دانستن هر چیزی که از این قابلیت برخوردار باشد
 است. 

وش آثار باستانی به دست گیلگمش که از طریق کا ییک مثال در مورد تحریف: تحریف حماسه
 داللت دارد: مطلببر دو  آمده است،
شود که بخواهد متون نمی زیرا معموالً کسی پیدا ؛گیلگمش متنی دینی است یکه حماسه: ایناول

 ادبی را دستکاری و تحریف کند.
 قطعاً خالی از تحریف نیست.است گیلگمش که به دست ما رسیده  یکه متن حماسه: ایندوم

 گوید:می 7طه باقر
در  «سلطان تپه»اخیراً در سایت باستانی معروف به  ترین چیزی که کاوشگرانشاید جالب

آوری شگفت یاز حماسه و نیز نامههایی اند، بخشان به دست آوردهجنوب ترکیه نزدیک به حرّ
. این ، باشدآن زدهجعل دوم قبل از میالد دست به  یقدیمی در سده یاست که یک نویسنده

نامه از زبان گیلگمش خطاب به یکی از پادشاهان باستانی آمده و در آن گیگلمش از او خواسته 
 9.های قیمتی به وزن سی من ارسال کند، سنگ نکیدودوستش اِ 3برای تعویذاست 

 با متن نینوایی، اطالعات گرانبهایی به دست آمد.های اصلی متنوع ی این قطعهبا مقایسه
آشوریان،  یبلکه کامالً مشخص شد که در دوره ،و نواقص متن پر شده بودا هنه فقط خلل

 یاسطورهکه . این خود دلیلی است قاطع بر اینگیلگمش به یک صورت نبوده است یقصیده
مزبور نسل به نسل، به میزان قابل توجهی تکامل و تغییر یافته است. به عبارت دیگر 

اند ای بسنده نکردهدارانه و حرفهبه صورتی امانت یمتن قدیمبرداری از نویسندگان تنها به نسخه
اند. این خود دلیل یا بخشی از دالیلی افزوده و یا از آن کاسته بلکه در آن دست برده، بر متن

گاه در  که شرق هیچمنتشرشده )گرچه با اشکال و ایراد( مبنی بر این یاین نظریه تأییداست بر 
 3.وده و نیستد فرو رفته و ایستا نبخو

، قطعاً در مورد متون شفاهی است هدفمند وجود داشتههایی اگر برای تحریف متون مکتوب، تالش
تری قرار در معرض تحریف بزرگ تر بوده و یقیناً اوضاع وخیم ،از عصر نوشتنپیش مربوط به دوران 

نگارش شده تحریفتدوین و کتابت، به همان صورت  ابتداییِ یگرفته، و به هنگام نوشته شدن در دوره
گیلگمش و  یتوانیم با اطمینان بگوییم که داستان طوفان، ماجرای دموزی، قصهبنابراین می. ندایافته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
تـرین آنهـا شناسان عراق است. وی تألیفات فراوانـی دارد کـه مهمترین باستان( یکی از برجسته7383تا  7373طه باقر ) -7

 ی گیلگمش به زبان عربی است.ی حماسهترجمه

 . )مترجم(کنندیم یکس همراه محافظت یبرا که است یگرید جسم ای سنگ ای دعا ذ،یتعو -3

 ی گیلگمش.طه باقر، حماسه -9

 های بابل و کنعان.ویرولو، اسطوره -3
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ای که کتابت به همان صورت اولیه یاکدی داشته، پیش از دوره-هایی که خاستگاه سومریدیگر داستان
 د، نوشته نشده است.انسرایان بیان کردهداستان

 تت و یهودیّگانه اسالم، مسیحیّدین سومر و اکد و ادیان سه

ین سومری لگهای با تورات، انجیل و قرآن آشنا و از مندرجات لوحکس که هر واقعیت این است که 
 ، قطعاً یکی از این دو حکم را که به هر حال از یکی از آنها گریزی نخواهد بود، صادرباشد نیز مطلع

 کند:یم
از ای لیفات انسان سومری است، و تورات و انجیل و قرآن، فقط بازماندهأت ،حکم اول: خاستگاه دین

انسان آدم، داستان هابیل و قابیل، داستان طوفان، گناه، اولین رود )آفرینش می دین سومری به شمار
 ی پس از مرگ، بهشت، جهنم و غیره(.زندگ

شده انتقال یافته و ولی به صورت تحریف ،است م و نوحدین سومری همان دین آد حکم دوم:
و این  پرداختند؛با آن به عبادت می تحریف شدهها( نیز به صورت و آشوریها سومریان و اکدیان )بابلی
های گوییسومری در واقع چیزی جز پیشهای داستان خواهم بیان کنم.می همان چیزی است که من

 بر آنهاو آنچه  که اینها همان حکایات فرزندان صالح اورا به زمین آورد، نیست؛ و این غیبی که آدم آنها
 فرزندمهمی در راه دین هستند، مانند دموزی )های ؛ به ویژه کسانی که سمبل نشانهباشد، میگذردمی

 ( یا گیلگمش.نیکوکار
حتی کار به  ؛واح سومری شدفراوان مندرجات تورات با الهای متوجه شباهت« دکتر ساموئل کریمر»

لین موجود بین الواح گِ های ی را برای بیان شباهتهایلفص خود،های جایی کشید که وی در کتاب
 سومری و تورات تنظیم کرد؛ به عنوان مثال:

 7.هشت( نخستین موردی که در شباهت با تورات یافتمفصل هفدهم )ب
 3 .های سلیمانازدواج مقدس و غزل غزل

اعتقاد به  از قبیل کردند؛و به آن عمل می داشتندآگاهی امور دقیق دین الهی شناخت و ز اسومریان 
آدمی بر تواند از طریق هر چه که می که خدا، و اعتقاد به این9مست، توسُّوند اکالم خدارؤیا که ؤیا و اینر

 کند. گفت و گوگذرد با وی می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .393کریمر، از الواح سومر، ص  -7

 های ایمان، اسطوره و آیین نزد سومریان باستان.مقدس، جلوه ازدواج کریمر، مراسم -3

 هانشـانه از امیـپ افـتیدر و هانشـانه بـه توجـه یمعنا به زین ینید اصطالح در. است نظریژرف یمعن به لغت در تَوَسُّم -9
 زیـن مورد کی در. است شده استفاده هانشانه ای نشانه یمعن به اتیآ ای هیآ یکلمه از یادیز موارد زین میکر قرآن در. باشدیم
 کننـدگانفهم یبـرا ییهانشـانه)همانـا در ایـن  «مِینَلْمُتَوَسِـّ لَآیَاتٍ لِّ لِکَإِنَّ فِی ذَ»: است شده ادی توسم از صراحت به قرآن در

  (. )مترجم12 یهیآ حجر، یسوره(. است
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 گوید:می شارل در اساطیر بابل
نها انسان را به خاطر گزاری خدایان آفریده شد و آانسان برای خدمتکنون دانستیم که ا

با را آسمان های است که خواسته هاکنند. بنابراین بر انسانمی ناچیزترین گناهان مجازات
های خدایان را برآورده سازند. حال چطور دانستند که خواستهو اطاعت کنند وسواس و دقت 

که  هایی ببینند ـو از خشم خدایان دوری گزینند؟ و اگر خواب بر سر این پیمان بمانند چگونه
ای چگونه آن را به گونه ـ کنندمی در ذهن دارند به آنها وحی ی خواب آنچه راخدایان به وسیله

کار  ؟ این در صورتی است که خوابی درتفسیر کنند شته باشدکه رضایت خدایان را در پی دا
 شود؟می چه ،ه باشدباشد، اگر خوابی وجود نداشت

به حقیقت نیز آنها کردند و اعتماد می طبیعیهای راهنماییو تأییدات پاسخ: به 
بلکه  ،نه فقط به تغییر و تحول ماه باید توجه کلی نشان دادبنابراین . نمودندمی شانراهنمایی

زیر چمن  یدهشکل و شمایل ابرها را نیز باید با دقت زیر نظر داشت. هر حرکت و انتقال از خزن
چه خوب باشد  - الههی شناور در میدان ستارگان همگی به خواست و ارادههای گرفته تا سیاره

کند می سازد و مشخصمی نبوغش را آشکار ،ست که هنر و علما اشاره دارد، و اینجا - و چه بد
 .خیرست یا ا کویکه این خواست ن
بخشیدند و یا می فرخنده را شتاب بختآمدن و کردند می بایست دخالتمی جادوگران

در اینجا مراد از زندگی،  نمودند.می کردند، دفعمی ای که زندگی را تهدیدنیروهای خصمانه
حیات عموم مردم نیست بلکه منظور زندگی پادشاهی است که سرنوشت کل امت به او سپرده 

 شده است.
پادشاه هفتمین  - طور که اشاره شد انهم -اند لم را به او سپردهعِ و این پادشاه که خدایان،

مراتب وراثتی، با خنوخ )ادریس( مطابقت  یپیش از طوفان بود و او بر حسب سلسلهاز حکومت 
را به خود اختصاص  - ی پیامبران پیش از طوفانسلسله -ی آدم دارد که جایگاه هفتم از سلسله

چند اعمال و هر ،دو اسم وجود ندارد داده بود. قابل مالحظه است که هیچ وجه اشتراکی بین این
مربوط به هفتمین پیامبر  حق آن است که گفته شود متن توراترفتار آنها دقیقاً یکی است. 

 ؛نزدیکی با خدا داشت، ناپدید شد یخنوخ در حالی که رابطه»)خنوخ( بسیار کوتاه است که گفته: 
تبدیل شد که او را ها خشی از افسانهو به این ترتیب خنوخ به قهرمان ب«. زیرا خدا او را برد
علم ستارگان و سیارات یعنی دانش اخترشناسی  یآورندهؤلف اولین کتاب، پدیدمخترع کتابت، م

 نیکه ا میکن قبول بال فراغ با میتوانیم بنابراین واضح است و .معرفی نمودو تمام فلکیات 
 ،بوده است شتریکه پ یکلدان یاسطوره یتوسعه ایجز نقل و  یزیچ یهودی یاسطوره

 .باشدینم
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ی خنوخ و سه گانهنیاکان شش -کند که سایر پادشاهان و پیامبران این اسطوره بیان می
صفات مشترکی با هم داشتند که برای ما غیر از شخصیت دهم که در زمان  - جانشین او
 7.باشدد اهمیت می، باقی فاقاست زیستهمی طوفان

که ندگی پس از مرگ حکایت دارد و اینسومریان مانند دیگر ادیان الهی به وضوح از زهای داستان
 به جهنم.بدکاران روند و می کوکاران به بهشتیخوبان و ن

لی در تاریکی مطلق، و ایشان را پس از مرگ زندگی خواهند کرد و که اینهااست کید شده أت
یعنی تقوا.  ؛فتار خوب در پیش گرفته باشندمگر در صورتی که در دار دنیا ر ،هیچ پاداشی نیست

 ( اتفاق افتاد یا با اجرای قوانین بین مردم هماننوحیعنی ) ناپیشتیاومطور که برای  همان
 3 .طور که حمورابی انجام داد

 پیش از وقوعش روایتآن را پیامبر خدا است که سومریان داستان ایوب آیا این همان 

 کنند؟!می

غیبی در اِخبارات سرایی و سومریان در واقع داستانهای دهد قصهمی که نشان شواهدی وجود دارد
 . واقع خواهند شددر مسیر دین الهی است که پس از سومریان حقیقی خصوص ماجراهایی 

یابد که این الواح، از پیامبران و فرستادگانی که بعدها میدر ،الواح گلی سومری را بخواند هر کس
که آمده است، قبل از این حضرت ایوب پیامبر یدر قصه دهند؛ مانند آنچهمی خبرخواهند آمد 

 که ماجرایش در تورات و قرآن درج گردد.بیاید و قبل از آن ایوب
 سومری نگاشته شده هایای که در آن این نوشتهشکستههای زمان تمام الواح و نیز لوح

 9 .گرددمیباز شته شود،اینکه سِفر ایوب نواست، به بیش از هزار سال قبل از 

از تولد زمانی بسیار طوالنی پیش ، همان طور که در الواح سومری و مدت ای از داستان ایوبگزیده
 :باشد، به شرح زیر میوی نگاشته شده است

 جوانان کم مایه باشم؟ بندِ من که فرزانه و عاقلم، چرا در
 پندارند؟ میم نابخردان یدر زمرهچرا ، را من که خردمند و دانایم

 .من گرسنگی است یغذا همه جا فراوان است، اما بهره
 ،درد شد، سهم من رنج و تقسیم شد هاو نصیب هاآن روز که قسمت

 خواهم بر درگاه تو بایستم،! میخداوندا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .38های بابل و کنعان، صویرولو، اسطوره -7

 .98های بابل و کنعان، صویرولو، اسطوره -3

 ، از الواح سومر.کریمر -9
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رازم را به تو خواهم می است،ها حسرتسخن من آه و و ...  سخن گویم.خواهم با تو می
 نالم.بتو  در پیشگاهخود گویم و از تلخکامی 

 خواهم پریشان بنالم، ...می
 کند.نتو کوتاهی  از بیان درد و رنجم در پیشگاه، مرا زاییدمادرم که از 
 ،را نخواندخوشبختی های دیگر آن ترانهخواهرم که 
 خواهرم به درگاه تو، با چشمانی اشکبار از درد و رنج من سخن گوید،تا 

 ن سخن گوید،و همسرم به زاری از درد م
 ...زمزمه کند تلخ مرا نصیب سرای خوش الحان، بگذار نغمه

 همراهِ من شده.اشک و غم و افسردگی و مالل 
 که گویی جز اشک نصیبی ندارم، چشم دوخته رنج و درد چنان بر من 

 ...بیماری جانکاهی بر من چیره گشته، 
 ...، یاری ده تا بر پای خیزم، مرا مرا به دنیا آوردیو  هستی تو که پدر من خداوندا!

 ؟گذارینهی و بی هیچ هدایتی باقی میکِی مرا وا میتا 
 .گناه نزادکودک بی ،اند که: هیچ مادریگفته راست و درست یسخن

 ... گناه دیده به جهان نگشود.از دیرباز کودک بی
 اش را دید و شنید،و گریه هااشک ،خداونداو مردی است که 

 ... را به دست آورد، گانشتوانست دل خدای اشناله و کوهشِجوانی که 
 ،نموددور  ،او سایه افکنده بوداو چشم دوخته و بر که بر آن بیماری را  شیطانِو 

 ،نمود و پراکنده ساخت لزائ ،ه بودزد .... دردی که او را چون
 تغییر داد،با حُکمش  ،سرنوشت شومی را که برایش مقدر شده بود

 7.آن مرد را به شادی و خوشی مبدل ساختو رنج و درد 

 گرید؟!می سرزمین سومر و اکد بر دموزی گریست و اکنون بر حسین

 کوکار( گریستند و مویه کردند.ی، زی: نفرزندموزی )دمو: سومریان یا اکدیان هزاران سال بر دُ
ر تورات نقل شده بر دموزی تا زمان حزقیال نبی ادامه یافت. د النهرینبینگریه و زاری سرزمین 

 :کردندنوحه سرایی می )دموزی( تَموزالنهرین بر بینکه ساکنان است 
شمالی  یگاه مرا به دروازه آن * سپس گفت بیا تا گناهان بدتر از اینها را به تو نشان دهم

 * کردندمی گریه تَموزخداوند آورد و زنانی را نشان داد که آنجا نشسته بودند و بر  یخانه
ای فرزند آدم؟ ولی از این بدتر را هم به تو نشان  ،بینیمی این را آیا :فرمودبه من د خداون

هیکل  ،خانه یخداوند آورد. آنجا در کنار دروازه یسپس مرا به حیاط داخلی خانه * خواهم داد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 از الواح سومر.، کریمر -7
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و رو به مشرق، هیکل خداوند پشت به مرد خداوند و بین ایوان و قربانگاه، در حدود بیست و پنج 
 7.کردندمی آفتاب را سجده ،در شرق

)دموزی( است که آن زنان را به گریه،  تَموزخوانده شده، همان قتل و پلیدی گناه در اینجا عملی که 
 و مردان را کنار قتلگاهش به سجده واداشته است.

نیا( اینانا )د -ایشتار  ی ایشتاربرا هسجدنپذیرفتن  یپادشاه با پرداخت هزینه مرگ دموزیِ یقصه
 شود:می آغاز

 ( بخواهد از جهان زیرین خارج شود،ایشتار )ایشتار« اینانا»پس آن هنگام که 
 کسی را به جانشینی برگمارد،تا بگذار 

 ،باال آمداز جهان زیرین  «نانایا»

از هر سو  دابان ین چون بزرگ یهاطانیش و شوکر ین چون کوچک یهاشیطان
 کردند،یم حرکت او گردگردا

 داشت، گر چه وزیر نبود، عصای سلطنتی در دست داشت، میکه پیشاپیش او گام بر شیطانی
، آنان که وی را بودسالح ولی غرق در آمد، گر چه جنگاور نبود، می که در کنارشو آن 

 همراهی کردند،
 همسفر بودند،یا دنیا(  ایشتار ی ایشتار)الهه «نانایا»آنان که با 

 و نه آب،شناختند یم موجوداتی بودند که نه نان
 خوردند،بو داده می نه آرد
 نوشیدند،تقدیم شده بود، می قربانی ی که برایو نه آب
 ربودند، می زن را از آغوش شوهرشآنها 

 ... نمودند.می مادرش جدا یو نوزاد شیرخوار را از سینه

خدایان این دو شهر، شود، و می «بیراتیبد»و « اما»رهسپار دو شهر سومری )ایشتار(  «نانایا»
ین گذارند و به اشوع برای او )ایشتار یا دنیا( سجده میطور که پیشتر گفتیم، با خضوع و خ همان

 ،که خدای حامی آن« کالب»دهند. سپس به شهر می نجات انمنیترتیب خود را از چنگال اهر
 :کندبه صورت زیر ادامه پیدا میمنظومه  یرسد. دنبالهمی دموزی است

 زد، هیفاخر به تن کرد و بر تخت تک ی( لباستَموز) «یوزدم»
 ،. ...گرفتند هایشاز رانها طانیش

 شوند،می ورکه بر بالین بیماران حملهگونه هفت شیطان به سویش حمله بردند، آن 
 چوپانان از نواختن نای در پیشگاه او دست کشیدند،

 چشم بر او دوخت، «نانایا»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .76تا  79: 8مقدس، عهد عتیق، سِفر حزقیال  کتاب -7
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 ،به او خیره شد مرگی با دیده
 با خصومت با او صحبت کرد، کلماتی از روی خشم و عصبانیت،

 با صدای بلند او را گنهکار خواند:
 «سزای اوست، ببریدش»

 دموزی شبان را به آنان سپرد، ،ی پاک«نانایا»و این گونه 
 آنان که با او همراه بودند،

 ( همراه بودند،تَموزآنان که با دموزی )
 و نه آب،شناختند یکه نه نان م بودند یموجودات

 خوردند،میبو داده  آرد نه
 7... دند،ینوشمی تقدیم شده به عنوان قربانی، نه آب و

شیاطین کرد تا او را به قتل برسانند. تسلیم وی را دموزی پادشاه  همسر - (ایناناو این گونه ایشتار )
طور که  نحاکمیت خدا یا تعیین الهی یا آ معنایبرای کسانی که  ـ تناقضی آشکاردر  درک این مطلب ـ

 باشد.، سخت مییابندنمیرا در« سلطنتی که از آسمان نازل شد» ،کنندمی اکدیان از آن تعبیر ـ سومریان
دنیا در بسیاری موارد مطیع و منقاد  -ار تکرار شده که ایشتاراین حقیقت در دین الهی بسی اما

کنند و در می آنها برای دنیا سجدهچرا که  ؛ا تعیین و تنصیب ننموده استپادشاهانی است که خدا آنها ر
 پرستند.می شان رامقابلِ او خاضع هستند و شهوات دنیوی

 شوند، سرکش است؛ زیرا درمی دنیا بر کسانی که از طرف خدا برای حکمرانی در آن تعیین -ایشتار
پنج سال تلخ بود که در آن، تمام شیاطین  سهم علی. اندحقیقت اینها بر دنیا سرکشی و نافرمانی کرده

هنگامی که او  مگر پا ننشستنداز  و در جمل و صفین و نهروان به پا خاستند ایشانزمین برای دشمنی با 
کشتاری بود که  - برگزیده برای حکمرانی در دنیا حاکم - نی. سهم حسدندبه قتل رسانکوفه را در 

 جان سالم به در نبرد.حتی طفل شیرخوار نیز از آن 
دموزی  یآمده است و در آن از مصیبت و فاجعهان لین سومریاینها برخی متونی است که در الواح گِ 

 ای است که بر حسینشبیه واقعهتا چه حد کند. خواهیم دید که این متون می و خواهرش صحبت
دیان هزاران سال پیش از والدت اک -است؛ در حالی که اینها متونی باستانی هستند که سومریان گذشته

 اند:نقل نموده امام حسین
 شد، قلبش ظرف اندوه و اشک

 امتدادی دور دست دارند رفت،ها نجا که دشتتا به آ
 قلب چوپان ماالمال از اندوه و اشک است،

 دوردست رفت،های به دشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .313تا  311، از الواح سومر، ص کریمر -7
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 اندوه و اشک است،غرق در موزی قلب د
 دوردست و وسیع گذشت،های دشت از
 سف فریاد زد،أرا با ت بختشگردنش آویخت و  ررا بنِی 

 ام را تکرار کنید،، گریههای پهناور دور دستای دشت
 ام را تکرار کنید، گریه

 باید غم و اندوه و اشک ریختن را فرا گیرید،ها، ای دشت
 ام را تکرار کنید،گریه

 ،سر دهیدبا من نوحه 
 وید،بر من دردمند شهای رودخانه، ای خرچنگ
  آواز سر دهید،برایم رودخانه،  هایای قورباغه

 سر دهد،زاری و شیون تا مادرم فریاد 
 و زاری سر دهد، شیون تا مادرم )سرتور( فریاد 

 و زاری سر دهد،شیون که پنج قرص نان ندارد، فریاد  تا مادرم
 سر دهد، یو زارشیون  ادیقرص نان ندارد، فرده که  متا مادر
 ،، نخواهد یافتکسی که به او توجه کند ،مرا از دست دهدکه هنگام آن 

 حیرانی، چونان چشم مادرم گریان شو،ها و تو ای چشم من که در دشت
 شو، انیگر خواهرمچونان چشم  ،یرانیحها چشم من که در دشت یو تو ا

 ،کشممیدراز ها لو گُها میان غنچه
 ،خوابممیدشت بر پشت های و گلها میان غنچه

 در دشت دراز کشید،چوپان موزی د
 یایی دید،ؤهنگامی که چوپان دموزی خوابیده بود ر

 ،به لرزه درآمدای از بدنش هر پاره
 بعد از خواب دیدن بیدار شد،

 چشمانش را مالید،
 شدیدی احساس کرد، یسرگیجه

 دموزی بیدار شد و گفت:
 نزدم بیاورید، او را بیاورید، خواهرم را بیاورید، او را

 خواهر کوچکم را بیاورید، ناناجشتی
 ی دانا به رمز ارواح را بیاورید،نویسندهآن 
 داند،می معانی کلمات رارا که م رخواه
 ،داندمی راها ای که معنای خوابزن عاقلهآن 

 ،باید با او سخن گویم



 احمد الحسن –خدایی توهم بی                                                                                       928

 ،م، باخبرش سازماهباید از خوابی که دید

 دموزی با خواهرش )جشتی نانا( سخن گفت: 
 .ام گوش فرا دهبه خوابی که دیده در مورد خواب، خواهرم

 روید،می در تمام اطراف من 7اسل
 آید،می اسل به انبوه از درون زمین باال

 به تنهایی ایستاد و سرش را در برابرم خم کرد، انیکی از آن گیاه
 جز یکی که از جایش کنده شده بود،ه جفت جفت ایستاده بودند بها تمام اسل

 برخاستند، یترسناک بلند یهادرخت ن،یزم یگرادگرد من رو باغ آندر 

 ریزد،نمی آبی فرورؤیایم زمین  بر
 ام خالی گشته و همه چیز آن به تاراج رفت،آذوقه یکیسه

 افتاد، ،ن آویزان بودجام مقدسم از میخی که به آ
 عصای چوپان ناپدید شد،

 د،رَبَمی هایشای را با چنگالکرکس بره
 ربود،حصار نیِین را از  ، گنجشکبازو 

 دهند،غبارآلود ناله سر می ،شترهای کوچک منخواهرم: ماده
 د،نکنحرکت میروی زمین  لنگانبا پاهایی های آغُلم بره

 و خالی است،متالشی شده  مشک شیر
 ،جامَم خُرد شد

 نیست،ها دموزی دیگر بین زنده
 باد هوا رفت، هایش بربرهآغُلِ 

 نانا گفت:جشتی
 ای برادر من، خوابت را برایم بازمگو، هآ

 کننده نیست،شادمان
 روید،می اطرافت تماماسل در 

 آید،می اسل به انبوه از درون زمین باال
 جمعی از قاتالن کار را بر تو یکسره خواهند کرد،

 ست،ا این خواب تو
 د،خم کر تبه تنهایی ایستاد و سرش را در برابر انیکی از آن گیاه

 ست،ا او مادر تو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بـه عنـوان نمـاد  مجـازاً اسـت.تیـز ایسـتاده و های دارای شـاخه گیاهی ،(juncas )به فارسی سازو( )به انگلیسی  اَسَل -7
 رود. )مترجم( به کار می ایستادگی
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 ،کردخواهد به خاطر تو سرش را خم 
 جفت جفت ایستاده بودند بجز یکی که از جایش کنده شده بود،ها تمام اسل
 من و تو،

 رود،می یکی از ما پنهان خواهد شد و از بین
 در باغ در گرداگرد زمین اطرافت درختان بلند ترسناک افراشته شدند، 

 تو را خواهند ترساند، دیوسیرتان،
 ریزد،نمی آبی فرورؤیایت زمین بر 

 خواهد شد،ها ویران برهآغُل 
 عرصه را بر تو تنگ خواهند کرد، شیاطین،
 ات خالی گشته و همه چیز آن به تاراج رفت،آذوقه یکیسه
 افتاد،فرو ،ن آویزان بودت از میخی که به آمقدسجام و 

 خواهی افتاد، د،آبستن شاز زانوی مادرت که تو را 
 چوپان، یآذوقه

 گردد،می مشک چوپان، همه چیز ناپدید

 هر کاری انجام خواهند داد تا تو را ناتوان سازند، صفتان، دیو
 جمع شدند،

 جغد،
 کرکس،

 باز،
 بزرگ، عفریت
 خواهند تو را برانند،می همه

 کار تو را یکسره خواهند کرد، ،هابرهدر آغل 
 ،دهندآلود، ناله سر می غبارشترهای کوچکت ماده
 ماند،می در آسمان پایدارچونان گردباد خشم 

 تو بر زمین خواهی افتاد،
 د،نکنهای آغُلَت با پاهایی لنگان بر روی زمین حرکت میهنگامی که بره

 شده و خالی است،هنگامی که مشک، متالشی 
 را پژمرده خواهند کرد، یچیزهر شیاطین 

 د،رَبَمی کوچک را یبره ،آن هنگام که کرکس
 ،خراشیدهایت را خواهد اال گونهگ

 رباید،حصار نِیین میگنجشکی را از  ،آن هنگام که باز
 رود تا تو را به دوردست ببرد،می اال از حصار باالگ

 دموزی،
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 پریشان خواهد شد.در آسمان به خاطر تو  گیسوانم
 ،کَندخود خواهند های زمین را با سمها بره

 رید،هایم را خواهم دَگونه ،سف بر توأبا ت آه دموزی من
 شکسته شد،وغ ظرف د

......................... 
................... 

 دموزی از شیاطین گریخت،
 گریخت، ناناخواهرش جشتیهای برهآغُل به 

 دید گریست،ها برهآغُل دموزی را در  ، ناناوقتی جشتی
 ،کردآسمان  دهانش را به سوی

 به سوی زمین آورد، دهانش را
 را پوشانید،افق  ،چونان جامهغم و اندوهش 

 هایش را درید،چشمانش را درید، دهانش را درید، ران
 باالی حصار چوبی رفت،« الگا»
 ،هایش را در او فروبردچنگالاش زد و ی اول دموزی را بر گونه«الگا»
 ی دیگر زد،ی دوم دموزی را بر گونه«الگا»

 د،یکوب درهم را ردهیش مشک یهاهیپاسوم  ی«گاال»
 رد نمود،را از میخ پایین آورد و خُجام ی چهارم «الگا»
 شک را در هم کوبید،ی پنجم مَ«الگا»
 ،جام را خرد کردی ششم «الگا»
 گریست،هفتم ی «الگا»

  !اینانا! برخیز، ای همسر دموزی
 ،  نانابرادر جشتی ،«رتورسِ»پسر 

 ت برخیز،از خواب دروغین
 شدند، غارتهایت بره

 شدند، گوسفندانت غارت
 شدند، بزهایت غارت

 شدند( گیریم )بُزهایت غارتکودکانتان را می
 تاج مقدست را از سر درآور،

 پادشاهیت را از تن به درآر،رَخت 
 ت بر زمین افتد،اعصای پادشاهیبگذار 

 ر،ودرآ ینعلین مقدست را از پا
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 رویمی ، با ماعریان

 گرفت،دموزی را « الگا»
 کردند،احاطه او را 

 دستانش را بستند،
 گردنش را بستند،

 آرام گرفت، ردهیشمشک 

 آید،نمی شیری از آن پایین
 خرد شده است، جام

 بعد از این دیگر دموزی نخواهد بود،
 7.ها به باد هوا رفتبرهآغُل 

از روز دوم  «دموزی» یخوانیم، اندوه و زاری بر الههمی بابلیهای طور که در تقویم همان
گردید و در آنها می عزاداری تشکیلهای شد، و کاروانمی آغاز 3تَموزیعنی  Du uziماه 
در روز نهم و شانزدهم و هفدهم بود. در سه روز آخر از  کردند. این مراسممی حملهایی مشعل

راسم، بود. در این م (Talkimtuتالکیمتو )دادند که نام اکدی آن می این ماه مجلسی تشکیل
کردند. علیرغم می دادند و به طور سمبلیک دفنمی نمایش بود را تَموز یعروسکی که نماد الهه

و خارج از آن بر جای  النهرینبینکهن  یدموزی بر جامعه یمرگ الهه یی که عقیدهتأثیر
بلکه ساالنه در بین  ،گاه جزو تشریفات رسمی معبد نشد گذاشته بود، حزن و اندوه بر او هیچ

 یکه شاعران سومری و بابلی در رثای الهههایی ... ما به تعدادی از نوحه. شدمی مردم برگزار
شد، دست پیدا می عزا در شهرهای مختلف خواندههای اند و در کاروانلیف کردهأجوان دموزی ت

 9ایم.کرده

 یا دموزی تَموزمرثیه سرایی سومریان بر 
 بر زمین افتاد،قَدَح تکه تکه 

 دموزی دیگر زنده نیست
 3.آغُل بر باد هوا رفتو 

 گوید:، میسرایی کردهموزی )پسر نیکوکار( نوحهای دیگر، شاعر سومری، برای دُ در قصیده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ی آسمان و زمین.ولکشتاین، اینانا ملکهکریمر و  -7

 . )مترجم(است یشمس ماه ریت معادل باًیتقر که است یانیسر و یروم ،یعبر یهاماه از یکی نام تَموز -3

 .تَموزفاضل عبدالواحد علی، ایشتار و مصیبت  -9

 .تَموزو مصیبت  فاضل عبدالواحد علی، ایشتار -3
 و رئیس سابق دپارتمان فرهنگ در دانشگاه بغداد است. سومریان و آشوریان، مدرس دکتر فاضل عبدالواحد علی
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 نهاد،دشت رو به قلبم سوگوار و غمزده 
 ،کوبدمی که سرزمین دشمنان را درهمــ همان عالی مقام بانوی  ممن
 بزرگ آن سرور نانسونا، مادر  ممن
 ،خواهر جوانمرد مقدس ــ تنشِکِ ممن

 نهاد،دشت رو به قلبم سوگوار و غمزده 
 رفت، انمردوجمکان به 

 ،به جایگاه دموزی
 ،وای چوپانأبه جهان زیرین، م

 نهاد،دشت رو به قلبم سوگوار و غمزده 
 ،به بند کشیده شدآنجا جوانمرد که جایی به 
 ...شدکه دموزی در آن اسیر جایی به 
 7.م سوگوار و غمزده رو به دشت نهادقلب

انی علوم را قوانین و مب ،واقعیت آن است که سومریان کسانی هستند که به بشریت نوشتن را آموختند
 .گذاری کردندند که چرخ را ساختند و ریاضیات و جبر و هندسه را پایهبنیان نهادند، اولین کسانی بود

دارند، می رواان دکتر کریمر و به دنبال او برخی کارشناسان تمدن سومری ستم بزرگی بر سومریبنابراین 
 گویند: می گاه که آن

خودشان  یای که ساخته و پرداختهموهوم یا یک داستان افسانه موردبر یک ها سومری
که صرفاً تعبیری است از سرسبزی و یا خشکسالی که همه کنند؛ چیزی می سرایینوحه ،است

مخدری  یماده جملگیهستند که  مردمانیرسد. گویا اینها می دیگری فراپس از ساله یکی 
شان، هزاران سال به طوری که ایشان و وارثان بابلی د را از ایشان گرفته،رَاند که خِاستفاده کرده

 اند، گریه و زاریانتهایش را خود ساخته و پرداخته بر یک شخصیت داستانی که از ابتدا تا
 دارند.می کنند و مجالس عزا به پامی

 ، همه ساله نعش دموزی را به تصویرهای پیاپیهزاران سال و در نسل النهرینبینمردم 
 خوانند. می کنند و هر سال بر او مرثیهمی کشند و هر سال بر دموزی گریهمی

 اند؟!م است؟! و فقط داستانی است که خودشان بافتهاینها اوها یآیا همه
 برای چه؟!

فصل دیگری از همان آید و خشکسالی که در می برای اشاره به سرسبزی و طراوتی که در بهار پدید
 رسد!!می فرا سال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .تَموزعبدالواحد علی، ایشتار و مصیبت  فاضل -7
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، تَموزموزی )فرزند نیکوکار( یا بر دانسانی ی اولین تمدن رود برای عزاداری هزاران سالهمی انتظار
 معقولی وجود داشته باشد. پاسخ

وجود دارد که با بیان نقل خبر گریه و  ، روایاتی از ائمهتعلق دارد میراث دینیآنچه به در مورد 
که دهد می نشان اآشکار ،بر امام حسین و ابراهیم پیامبران سومری یعنی نوحی مویه

 اند.کردهمی سراییگریه و نوحه ،امام حسینسومریان بر 
آن زمان که خداوند عزوجل به »فرمود: چنین شنیدم که  گوید: از حضرت رضامی ل بن شاذانفض

 ،امر فرمود که به جای فرزندش اسماعیل، گوسفندی را که خداوند فرو فرستاده بود حضرت ابراهیم
 در دل آرزو کرد که ای کاش فرزندش اسماعیل را به دست خود ذبح ذبح نماید، حضرت ابراهیم

را جای ذبح فرزندش به او داده نشده بود، تا به این وسیله احساس پدری ه کرد و دستور ذبح گوسفند بمی
ترین بلندمرتبه ی، داشته باشد و در نتیجه شایستهکندمی که عزیزترین فرزندش را به دست خود ذبح

ترین خلق شود. خداوند عزوجل به او وحی فرمود: ای ابراهیم محبوب بمصائاهل صبر بر  درجات پاداش
نزد من  ای که از حبیبت محمدگفت: خدایا مخلوقی خلق نکرده من، نزد تو کیست؟ ابراهیم

آیا او را بیشتر دوست داری یا خودت را؟ گفت: او را  :تر باشد. خداوند متعال به او وحی فرمودمحبوب
دارم. خداوند فرمود: آیا فرزند او را بیشتر دوست داری یا فرزند خودت را؟ عرض می بیشتر از خودم دوست

کرد: فرزند او را. خداوند فرمود: آیا بریده شدن سر فرزند او از روی ظلم، به دست دشمنانش دل تو را 
بریده آورد یا بریدن سر فرزندت به دست خودت به خاطر اطاعت از فرمان من؟ گفت: می بیشتر به درد

آورد. خداوند فرمود: ای ابراهیم گروهی که می شدن سر فرزند او به دست دشمنانش دل مرا بیشتر به درد
مانند گوسفند ذبح خواهند ستم  ظلم و اپندارند، پس از وی فرزندش حسین را بمی خود را از امت محمد

نموده، دلش  بیتابیمطلب بر این  کرد و با این کار مستوجب خشم و غضب من خواهند شد. ابراهیم
به درد آمد و شروع به گریه کرد. خداوند عزوجل به او چنین وحی فرمود: ای ابراهیم! به خاطر این 

در صورتی که او را به دست  -ناراحتی و اندوهت بر اسماعیل را بر حسین و قتل او،  توبیتابی و ناراحتی 
را به تو خواهم داد.  بمصائاهل صبر بر  ات پاداشترین درجو بلندمرتبه پذیرفتم - کردیمی خودت ذبح

و را به ذبحی بزرگ )و ا 7«َعِظه    ِبِذبجح   َوَفَدط جَناهُ »فرمایش خداوند عزوجل است که و این همان 

 .3«چیز روان، و دو چیز جایگزین هم هستند و دو چیز دشمن یکدیگردو چیز برپا هستند و دو  بازخریدیم(.
در تفسیر بیماری ابراهیم که در کالم خدا به روایت شده است که  امام صادقاز علی بن محمد از 

من  :و گفت* )نگاهی به ستارگان کرد  9«َسِقه    ِلّنِّ  فَ َقالَ *  النُُّجومِ  ِف  َنظجَرةً  فَ َنَظرَ »آن اشاره شده است: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .711ی ی صافات، آیهکریم، سوره قرآن -7

 .781، ص 3. و نیز صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 23و  28صدوق، خصال، ص  -3

 .83و  88های ی صافات، آیهقرآن کریم، سوره -9
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من از آنچه بر آید اندیشه نمود و گفت: می فرود بی که بر حسیناو بر مصای»( فرمود: .بیمارم
 .7«امآید بیمار گشتهمی فرود حسین

جست و را ندید، به  احو ،بر زمین هبوط کردآدم وقتی »عالمه مجلسی در بحار روایت کرده است: 
اش تنگ گردید و در دلیل غمگین شد و سینهکرد تا به کربال رسید. بیمی ی او در زمین گردشجو

لغزید تا خون از پایش جاری شد. سر به آسمان برداشت و گفت:  ،همان مکانی که حسین به قتل رسید
ام ولی در هیچ کجا نمودی؟ من تمام زمین را گردش کرده معقوبتبه آن خدایا از من گناهی سر زد که 

 ؛از تو گناهی سر نزده است !خداوند به او وحی فرمود: ای آدم !مثل اینجا چنین مصیبتی به من نرسید
او خون تو به جهت موافقت با خون شود و می ن فرزندت حسین از روی ستم کشتهولی در این سرزمی

قاتل  :آدم گفت .استپیامبر خطاب آمد نه او سبط محمد  ؟استپیامبر  نیحس ایآدم گفت آجاری شد. 
است. آدم گفت: ای جبرئیل چه  نیملعون اهل آسمان و زم ،دیزقاتل او یآمد که  یوح ؟ستیک نیحس

گفت: ای آدم او را لعن کن. آدم چهار مرتبه بر یزید لعن فرستاد و چند قدم به سمت کوه کنم؟ جبرئیل 
 .3«عرفات رفت و حوا را در آنجا یافت

ر کشتی نشست، در همه جای دنیا به گردش درآمد. هنگامی شده است هنگامی که نوح دو روایت 
الهی همه » زمین آن را گرفت و نوح از غرق شدن هراسید. خدایش را خواند و گفت: ،که به کربال رسید
ای »جبرئیل نازل شد و گفت:  «.به من نرسید ترسیجا چنین جا مثل این، ولی در هیچ جای دنیا را گشتم

 ،ای جبرئیل»گفت:  «.شودمی اوصیا کشتهر این مکان حسین سبط محمد خاتم انبیا و پسر خاتم د ،نوح
نوح چهار بار او را لعن کرد  «.است و هفت زمینون اهل هفت آسمان قاتلش ملع» :گفت «قاتل او کیست؟

 9به جودی رسید و بر آن آرام گرفت. و کشتی به گردش درآمد تا
ش اسب از زمین کربال گذشت. پای ،در حالی که سوار بر اسب بود که ابراهیماست ده شو روایت 

چه چیزی  ،الهی»سرش شکست و خون جاری شد. شروع به استغفار کرد و گفت:  لغزید و ابراهیم افتاد و
سر نزده است؛ ولی ای ابراهیم از تو گناهی »جبرئیل به سوی او نازل شد و گفت:  «از من سر زده است؟

او جاری جهت موافقت با خون  بهخون تو شود و می اوصیا کشتهدر اینجا سبط خاتم انبیا و پسر خاتم 
 بدون اذنقلم  ،هازمینو ها ملعون اهل آسمان»گفت:  «قاتل او چه کسی است؟ ،ای جبرئیل»گفت:  «.شد

 «.فرمود: تو با این لعن، مستحق ثنا شدی خدا با لعنت بر لوح جاری شد. پس خدای متعال به قلم وحی
گفت. ابراهیم به دستانش را باال برد و یزید را بسیار لعن کرد و اسبش با زبان فصیح آمین  ابراهیم

، من به سوار شدن تو بر ای ابراهیم» :گفت «دانی که بر دعای من آمین گفتی؟می تو چه»اسبش گفت: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .362، ص 7کلینی، کافی، ج -7

 .333، ص 33مجلسی، بحار األنوار، ج  -3

 .339، ص 33، بحار األنوار، ج مجلسی -9
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یزید است  کنم، هنگامی که پایم لغزید و از پشتم افتادی بسیار خجل شدم و دلیل آن نیزمی افتخار خودم
 .7«که لعنت خدا بر او باد

سومر و اکد در واقع عبارتند از اخبار های سازد که حماسهمی را مطمئنآگاه  یه شد، خوانندهئاراآنچه 
 تلقی - نسبت به زمان نگاشته شدن آنها -هایی غیبی در آینده گوییدینی که برخی از آنها پیش

و ها ای از محتوای حماسهگذارد که قسمت عمدهنمی ای برای ما باقیگردد. و این هیچ شک و شبههمی
 دهد.می را دین تشکیل اکدی )بابلی و آشوری( -سومریهای داستان

اوروک جاودان  یمروری داشته باشیم بر حماسه ،بینمکامالً به جا می ایم کهجایی رسیدهبه اکنون 
آن  ،نامعمول باشدشاید ای که کوشیم این دو را با هم بخوانیم و به شیوهی گیلگمش. پس مییا حماسه

آدم برای فرزندانش و نوح برای فرزندانش و ابراهیم برای ای که ، به گونهمیلعه و بررسی کنامطرا 
دوران باستان و به ویژه در خاور نزدیک انتشار یافت و به های بین سومریان و ملتو فرزندانش خوانده 

تا  ،یکی پس از دیگری بازگو کردندها تبدیل شد که آن را نسل النهرینبینی مورد عالقه مردم قصه
طور که پیشتر همانچه بسا هنگامی که بین مردم در گردش بود،  ؛ ولیاز هزاران سال به ما رسید پس

  ه باشد.در معرض تحریف و دستکاری قرار گرفت شرح داده شد،
انسانی را از حیوانیت  یکه روزی خواهد آمد تا عدالت را تحقق بخشد و گونهاو  ،داستان گیلگمش
 این گونه معرفی شده است: یهن مصردر آثار ک و خویش نجات دهد
را بر دست گرفته  ایستادهکه با کمال سنگینی و متانت، دو گاو نر  (ایستاده) قائممردی 

 3.یکی در طرف راست و دیگری طرف چپش ؛است

)سومر( یا جنوب عراق هزاران سال است که منتظر گیلگمش است تا روزی  النهرینبینسرزمین 
 روزگاری ظهور کند.

 !کنان بر دموزیگیلگمش پسر نانسونا، مادری مویه

 :دموزی
 نهاد،دشت رو به قلبم سوگوار و غمزده 

 ،کوبدمی که سرزمین دشمنان را درهمــ همان عالی مقام بانوی  ممن
 بزرگ آن سرور نانسونا، مادر  ممن
 ،خواهر جوانمرد مقدس ــ تنشِکِ ممن

 نهاد،دشت رو به قلبم سوگوار و غمزده 
 رفت، انمردوجمکان به 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .339، ص 33مجلسی، بحار األنوار، ج  -7

 های بابل و کنعان.، اسطورهویرولو -3
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 ،به جایگاه دموزی
 ،وای چوپانأبه جهان زیرین، م

 نهاد،دشت رو به قلبم سوگوار و غمزده 
 ،به بند کشیده شدآنجا جوانمرد که جایی به 
 ...شدکه دموزی در آن اسیر جایی به 
 .م سوگوار و غمزده رو به دشت نهادقلب

 :گیلگمش

 به گیلگمش:  نکیدوخطاب اِ
 مردی، همان یگانهتو 

 آبستن شد،تویی که مادرت تو را 
 ...، مادرت نانسون تو را به دنیا آورد
 ،انلیل تو را برتر از مردم قرار داد

 7.شاهی بر مردمان را برایت مقدر ساختو پاد

که برخی آن گونه  تاریخ گذشته را، ی بشریت را خواند، نهتوان تاریخ آیندهمی گیلگمش یدر حماسه
ی نوع انسان دهندهنجاتتوان داستان می اند. همچنین در این حماسهحماسه چنین گمان کرده گویندگان

ای مقتدرانه در صحنه حضور دارد، به ویژه همیشه و به گونه ا خواند؛ حیوانیتی که متأسفانهر از حیوانیتش
 :های بزرگرویاروییبه هنگام وقوع 

َماضْرِ  َكَمَثلِ » َفاضْرًا َُيجِملُ  الِج  را حملهایی خر است که کتابآن )مانند  3« ... الجَقوجمِ  َمَثلُ  بِئجسَ  َأسج

 (... کند، بدداستانی است داستان مردمی کهمی

َجُكج ُ  أَوج  طَ لجَهثج  َعَلهج ِ  ََتجِملج  ِلن الجَكلجبِ  َكَمَثلِ » ل ثَل او چون مَ ثَ)مَ 9« ... الجَقوجمِ  َمَثلُ  ذَّ ِلكَ  طَ لجَهث َت

باز هم زبان از دهان  ،زبان از دهان بیرون آورد و اگر رهایش کنی ،به او حمله کنی که اگراست آن سگ 
 مثل آنان که ...( ،بیرون آرد

ََنازِطرَ  الجِقَرَدةَ  ِمنجُه ُ  َوَجَعلَ » )و بعضی را بوزینه و خوک  3« ... مََّكاَنً  َشر   أُولَ ِئكَ  اليَّاُغوتَ  َوَعَبدَ  َواْلج

 ...( اینان را بدترین جایگاه استطاغوت را عبادت کردند، گردانیده است و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .تَموزو مصیبت  عبدالواحد علی، ایشتارفاضل  -7

 .2ی یهی جمعه، آقرآن کریم، سوره -3

 .716ی ی اعراف، آیهکریم، سوره قرآن -9

 .61ی ی مائده، آیهقرآن کریم، سوره -3
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و معروف  منتشر کشینام ندر آثار باستانی مصر، تصاویر سمبلیکی از آن منجی که طی هزاران سال 
 گردد:می ، مشاهدههبه شمال آفریقا رسید النهرینبینو از ه را در نوردیدها و خبرش قارهشده 

را بر دست  ایستادهه با کمال سنگینی و متانت، دو گاو نر ک (ایستاده) قائمتصویر مردی 
را بر تعداد زیادی از آثار  ف راست و دیگری طرف چپش. این تصویرگرفته است، یکی در طر

 7.با حیوانات وحشی اشاره دارد« مشگلگی»و معموالً به نبرد  بینیممی باستانی بابلی

با  - که صاحب طوفان دوم است - و داستان او را  «دو سومش، خدا است» در حماسهگیلگمش 
مرتبط  - صاحب طوفان اول - بابلی )نوح( میشتیناپ اوت)نوح( و  زیوسودراش اماجرای جد سومری

         گیلگمش در حماسه، سفر وی برای دیدار با جدش نوح  ترین سفرچه بسا مهمحتی  یابیم؛می
تواند از یک سوم می پرسد که با آنمی خدایگان است و از او رازی را جاودان( همراهِ میشتناپی اوت)

با شایستگی دان بماند؛ یا به عبارت دیگر: ان جاوبا خدای تا همچون جدش نوح ،ش خالص شودانسانی
 به روحش جزو جاودانان باشد. بنابراین مسأله زندگی ابدی درج کند و از لحاظ روحی طومار اسمش را در 

را نیز مانند آن دو سوم  یخواست یک سوم باقیماندهمی و اودارد  یبستگ - سومش الهه استدو که  -
 .نداردی جسمانی گجاودان هیچ ارتباطی با ، این موضوعمفسران حماسه یبر خالف پندار برخکند. 

نماد عدالت است که همه منتظر او  بینیم که گیلگمش همان منجی ومی در بعضی متون به روشنی
 شود:می اش دهان به دهان بازگوند و قصههست

 .و معترض ماندند های خود، مغموماوروک ناگزیر در اتاقدالوران 
 ،گیلگمش هیچ فرزندی برای پدر خویش باقی نگذاشت

 ،شبانه روز او بر مردم پایانی نداشتهای و ستم
 ،اوروک استنگهدار اما گیلگمش حامی و 

 ،حصار و حامی
 حکیمزیبا و  ،نیرومند ست:ا ماپشتیبان او 

 ،را برای محبوبش باقی نگذاشتای دوشیزهگیلگمش هیچ 
 3.تر جنگجو و نه نامزد قهرمان. ..و نه دخ

درازی گیگلمش به ، دستهاقطعهبرخالف تصور برخی سومرشناسان، معقول نیست مراد از این 
؛ زیرا خواهد شد کاماًل متناقض هه در این صورت حماسرا کچ ؛ورزی به آنها باشدمردم یا ستمهای ناموس

 ؛شودمی یاد ،ف کردیوصتآنها  اتوان یک حاکم عادل را بمی واالترین صفاتی که هگیلگمش در ابتدا ب
 هچگونه ممکن است یک پادشاه حکیم، بشود. حال می در همین سطور نیز او حکیم توصیفحتی 
 م قرار دهد؟!رعیت خود تجاوز کند و آنها را مورد ظلم و ستهای ناموس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 های بابل و کنعان.ویرولو، اسطوره -7

 ی گیلگمش.باقر، حماسه طه -3
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ستاید. می همچون ایثار، شجاعت و اخالص ی واالصفات ابخش بعدی حماسه نیز گیلگمش را ب
به تفسیر و در نتیجه و باشند میو یا سمبلیک  اندنی یا به طور عمدی تحریف شدهبنابراین چنین متو

 .دارندتوضیح نیاز 
انسان از حیوانیتش نوع  یدهندهنجاتهمان  م که منظور،یابیدرمیاگر متن را با دقت بخوانیم 

هایی چه امت؛ زیرا اگرکنندمی ی او را بازگوقصه ،هاامت یکه همه ی نوع انساندهنده؛ نجاتباشدمی
ولی اند اند، فاقد آمادگی کافی برای استقبال از او بودهکردهمی که پیش از زمان مبعوث شدن او زندگی

آن را سینه به سینه بازگو د داشته که چه بسا این داستان که ها وجوحداقل افرادی در آن امت
 یو دروازه سازدمرتبط میاو همان کسی است که ایشان را به خدا  .ه باشددآنها را نجات دا ،نداهکردمی

 ،با حقیقتی وجدآور است وی یعظیم را که آشنا کننده بخواهد، وحیگشاید تا هر کس می آسمان را
را بشناسیم.  ه شدیم تا آنبشنود؛ همان حقیقتی که ما را از عدم پدیدار ساخت؛ همان حقیقتی که ما آفرید

را به خودش مشغول  آنهاچرا که اگر وی  ؛نه به خودش ،او همه را به خدا مشغول خواهد ساختبنابراین 
ی شهرت ستمگری که در پِفرقی بین او و هر طاغوت  - وشیارشان نمایدآن که ه بدون - و سرگرم سازد

 و آوازه است، وجود نخواهد داشت.
و معترض  های خود، مغموماوروک ناگزیر در اتاقدالوران »توانیم دریابیم که چرا می اکنون به خوبی

را ای دوشیزه... و گیلگمش هیچ  گیلگمش هیچ فرزندی برای پدر خویش باقی نگذاشت»و چرا « ماندند
ی خداوند ؛ زیرا آنها جملگی دلبسته«ت، و نه دختر جنگجو و نه نامزد قهرمانبرای محبوبش باقی نگذاش

در زمانی  کهیافتگان دهنده آمد و برای این نجاتنجات ند و به او تعلق خاطر یافتند. گیلگمشِسبحان شد
وحی عظیم را گشود و به آنها آموخت که چگونه به خدا دلبستگی  یدروازهمشخص پدیدار خواهند شد، 

 خداوند را در همه چیز ببینند و بشنوند.یابند و چگونه خدا را دوست بدارند و چه سان 
 سومریان مراجعه کنید، اشتیاق آنها نسبت به این امور را درخواهید یافت: اگر به آثار

و مردی که دهد: جنگجویی که پیشاهنگ است، می او گیلگمش است که چنین معنا
 .بذرهای درختی جدید خواهد بود

جهان های ها( و بسیاری از ملتو آشوریها سومریان یا اکدیان )بابلیشخصیت مقدس گیلگمش 
دو سوم او از خدایان »گیلگمش وی به دقت توصیف شده است:  یرود. در حماسهمی باستان به شمار

، در نهایت لیی تاریکی یا منیّت غالب است، ویعنی در وجود او، نور بر جنبه« است و یک سوم از انسان
. حتی معنای اسم گیلگمش نیز بر باشدمیرهایی از این ظلمت و تاریکی نهایی به دنبال یافتن رمز او 

 او داللت دارد: جنگجویی که پیشاهنگ است. یوظیفه
 در حماسه:

 با را کشت؛ااو جنگجویی است که شیطان هومب
 و او جنگجویی است که به ایشتار )دنیا( اهانت ورزید؛
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 پا گذاشت؛ نفْسشو او جنگجویی است که بر 
 گردد.می و نیز او همان کسی است که بذر درخت انسانیت جدیدی خواهد بود که بر حیوانیتش پیروز

جنگجویی که »معنای دقیق اسم گیلگمش مشخص نیست. در بعضی متون اکدی به 
ود دارد، به معنای معنا شده است. احتماالت دیگری برای این اسم سومری وج «پیشاهنگ است

 7« ای خواهد ساختمردی که خانواده»یعنی  «مردی که بذرهای درخت جدید خواهد بود»

های سطح شخصیتنازل کردن که گریبانگیر این حماسه شده، هایی ترین تخریبشاید یکی از بزرگ
پادشاهانی که سطح  ، مانند پایین آوردن آنها بهباشدحماسه و انطباق نادرست آنها بر مصادیق غلط 
گیلگمش  بهی، مثالً وقتی شخصیت گیلگمش حماس اسامی آنها در فهرست پادشاهان قید شده است.

ه دقیقاً مانند این است ک - با وجود تفاوت در اسامی پدران و نسب آنها -شود نسبت داده میپادشاه 
بخواند و  اند،رمودهدر روایات بسیاری ذکر ف ی را که حضرت محمدکسی امروزه داستان مهدی حماس

و مقصود از بوده مهدی که نامش بگوید بیش از هزار سال پیش پادشاهی در دولت عباسی وجود داشته 
 اسالمی همان پادشاه عباسی است. یمهدی در حماسه

که برخی کارشناسان متخصص برای گیلگمش رخ داده است. حال آنچیزی به دفعات چنین سفانه أمت
به اسامی، صحیح نیست گیلگمش اند که فقط با استناد به تشاسومری تصریح کردهدر آثار باستانی 

 را همان گیلگمش تاریخی بدانیم. حماسی
 گوید:می شارل ویرولو

بسیار دور، های که در زمانسازد به اینمی بنابراین دالیلی وجود دارد که ما را مطمئن
ان اوروک که به تازگی کشف پادشاه ستبوده و این اسم در فهر« گیلگمش»ام پادشاهی به ن

ست قرار ندارد. بنابراین گیلگمش باشد؛ ولی بر خالف انتظار، در ابتدای فهرمیمندرج شده 
ه ما از لحاظ تاریخی ک، بلکه در شمار پادشاهانی بوده است نهادهنای بنیان سلسلههیچ تاریخی، 

حال، گیگلمشی که تاریخ دو خط در ... به هر  دانیمنمی شان چیز دیگری از آنهابه جز اسامی
ای اسطوره کند، بر خالف گیلگمشی که شعرنمی مورد او مطلب نگاشته نظر ما را به خود جلب

 3.او به ما رسیده است

هایشان گیلگمش که پادشاهان سومر، اکد، بابل و حتی آشور آن را در کتابخانه یبه نظر من حماسه
ایشان و مردم جایگاهی همچون تعویذ یا کتاب  اند و از دیدداشتهای هاند، به آن توجه ویژدادهمی قرار

 :شود کهاش تحقیق و پژوهش است که مورد اهتمام قرار گیرد و دربارهآن  مقدس داشته، در خورِ
به ها و آشوریها بیان داستان شخصی است که خواهد آمد و سومریان، اکدیان، بابلی ،آیا این حماسه
 بخش منتظر اویند؟و رهاییعنوان یک منجی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ی گیلگمش.طه باقر، حماسه -7

 کنعان. های بابل وویرولو، اسطوره -3
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 گوید:می طه باقر
کهن نسبت های نامش به بسیاری از آداب و رسوم امتگیلگمش قهرمان، کسی است که 

ند هراکلیوس، گردد؛ مانمی منتسبها شود و یا کارهایش به قهرمانان دیگر ملتمی داده
 7.س قهرمان ادیسهادیسیو اسکندر، ذوالقرنین و

 گوید:می وی همچنین
 است؟! هااین گیلگمش کیست که چون الگویی نمونه، مقتدای قهرمانان دیگر امت !شگفتا

 گوید:می دکتر شارل ویرولو
. در بیابان اندشناختهرا که ما در پِی آن هستیم، میشخصیتی  های کهندر زمانها مصری

آن از عاج  یدستهپیدا شده که تیغ آن از سنگ خارا و نه از معدن، و نیل در کوه اراک خنجری 
، دو گاو نر که با کمال سنگینی و متانتقرار دارد است. بر یک طرف آن تصویر مردی ایستاده 

. و این تصویر را در ایستاده را بر دست گرفته است، یکی در طرف راست و دیگری طرف چپش
 3.اشاره دارد با حیوانات وحشی« گیلگمش»بینیم که به نبرد می بسیاری از آثار باستانی بابلیان

بنابراین گیلگمش صرفًا شخصی عادل یا صالح نیست و نه فقط پادشاه یا کسی که در روزگاری 
الگویی  اند،طبق آنچه آثار کهن برای ما نقل کرده پادشاه خواهد شد؛ بلکه وی شخصیتی جهانی بوده و

 است که توضیحیتنها  جهانی بودن شخصیت گیلگمش، .کنندمی و اقتداها به ااست که قهرمانان ملت
را ها گیلگمش در کشورهای مختلف و حتی به دیگر زبان یمختلفی از حماسههای تواند وجود نسخهمی

 تفسیر و رمزگشایی کند.
های مردم تمدنو شگرف این حماسه بر تفکّرات  گذاری عمیقتأثیرشاید بهترین دلیل بر 

است. در شده منتشر  در آن ،دنیای کهن یی وسیعی است که این حماسهکهن، گستره
های جنوبی خصوص ساکنان عراق باستان، دست به دست شدن این حماسه فقط به مردم بخش

بلکه  ، محدود نشد؛و اکد معروف است رهمان جایی که به نام سرزمین سومو میانی عراق یعنی 
مربوط به  از آنبسیاری های نسخه به بخش شمالی یعنی سرزمین آشور نیز سرایت کرد.

در شهرهای بزرگ  در دوران بابل باستان یتمدن بابل ییزمان شکوفا ،الدیدوم قبل از م یهزاره
. در خصوص سرزمین آشور طبق آخرین گزارش کاملی که به ما است شده افتی عراق باستان

ده پال معروف یافت شبانی آشور، پادشاه آشوریهای کتاب یرسیده، متون حماسه در خزانه
زیادی از های کهن، پیشتر گفتیم که کاوشگران نسخههای ... در مورد مراکز تمدن است.
ها، پیدا ای همچون آناتولی، خاستگاه تمدن هیتیاز این متون را در مناطق دورافتادههایی قسمت
آن از هایی به زبان بابلی کهن نگاشته شده است. همچنین ترجمهها اند. برخی از این متنکرده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ی گیلگمش.طه باقر، حماسه -7

 های بابل و کنعان.اسطوره، ویرولو -3
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انگیز، اخیراً در جریان کشفی هیجان هیتی و هوری نیز به دست آمده است.های به زبان
که در  «مجدو»از شهرهای فلسطین باستان به نام ای از برخی فصول حماسه در یکی نسخه

کوچک به حدود قرن چهاردهم قبل از  یتورات نیز معروف است پیدا شده، که تاریخ این نسخه
 7 ... دد.گرمیمیالد باز

کند، و در مورد او همه می توصیفزیر را به صورت  ویخود،  ابتدایحماسی گیلگمش در  یقصه
گیلگمش  یشناساندن شخصیت و وظیفه اندازهدارد که به می وار در چند سطر کوتاه بیانچیز را خالصه

 :باشدمی
 لوح اول:

 او آواز سر ده! ادیمن، با  نیسرزم یا پس د؛ید را زیچ همه که ستاو کسی ا

 شد، مندبهره یشر داشت و از عبرتهااو کسی است که از هر چیز خب

 و او حکیم و عارف به هر چیزی است،
 های پنهان را شناخت،رازها را دید و باطن
 را آورد،پیش از طوفان بزرگ و اخبار روزهای 

 بر او فرود آمد ها و سختیها تا رنجها سفر کرد راه درازی به دوردست
 .برهایش را در سنگ نقش کردخ یو همههایش رنج یهمه

یافت... مه چیز را دید... همه چیز را دره»که کند می روشن است که این متن، فردی عالم را توصیف
اهمیتی را  موزگار مهمی است که علوم باا آی و «های پنهان را شناخترازها را دید و باطنحکیم دانا... 

و هایش رنج یهمه»ای نقش خواهد کرد که بین مردم باقی بماند، اه خود آورده و آنها را به گونههمر
 «.برهایش را در سنگ نقش کردخ یهمه

فرماید: می یابیم که امام صادقمهدی مراجعه کنیم درمی یاگر به متن دینی وارد شده درباره
اند تنها دو حرف است و مردم تا کنون جز آورده پیامبران ی آنچهعلم بیست و هفت حرف است و همه»

آورد و آن می پنج حرف دیگر را بیرونامی که قائم ما قیام کند، بیست و شناسند. هنگنمی آن دو حرف را
 .3«سازدمی هفت حرف را منتشرکند و بیست و می دهد، و آن دو حرف را نیز ضمیمهمی را بین مردم نشر

 گیلگمش شخصیتی دینی

 ست.ا گیلگمش آکنده از نمادها و رازها یهحماس
 . یش نهفته استبه همراه توضیح برخی از رمزها رؤیاهایی رمزآلود در این حماسه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ی گیلگمش.طه باقر، حماسه -7

 .996، ص 23بحار األنوار، ج  مجلسی، -3
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نبردی که بین گیلگمش و  یبیان شده است. مثاًل در میانه سمبلیک سخنان و رویدادهایی ،در آن
 ایستد و در کمال احترام به گیلگمشمی نکیدواِ ،شودمی بینیم که همه چیز آراممی نکیدو برپا شد،اِ

 گوید:می
 همان یگانه مردی،تو 

 آبستن شد،تویی که مادرت تو را 
 ...، مادرت نانسون تو را به دنیا آورد
 ،انلیل تو را برتر از مردم قرار داد

 7.شاهی بر مردمان را برایت مقدر ساختو پاد

 چرا با وی به نبرد برخاست؟!! دانست،ابتدا میز همان نکیدو این را ااگر اِ: آیدمی پیشدر اینجا الی ؤس

 بوده باشد. نکیدونبرد، جنگ جسمانی بین گیلگمش و اِاین د از وبنابراین معقول نیست که مقص
که را در پایان واداشت اعتراف کند  نکیدوتوانیم بگوییم این یک جنگ عقیدتی بود که اِمی آری 

 و پسر انلیل است که وصیت نموده گیلگمش پادشاه گردد. اگیلگمش همان پسر نانسون
و هم  ا، هم نانسون نکیدودارد که اِمی با این جمالت به روشنی بیان - پس از جنگ - نکیدوگفتار اِ

 ک معترف است که:ست و اینَا کند گیلگمش از نوادگان آنهانمی شمارد، ولی اقرارمی انلیل را مقدس

 ...، مادرت نانسون تو را به دنیا آوردآبستن شد، یی که مادرت تو را توهمان یگانه مردی، تو 
 شاهی بر مردمان را برایت مقدر ساختو پاد، انلیل تو را برتر از مردم قرار داد

ظاهری  مفهوممصداق و متونی صریح و آنها را  دانستهبر این اساس ما باید این متون را سمبلیک 
از عوالم ها این متنچرا که  ؛طبیعت عموم متون دینی استاین  ،حقیقت. در نیاوریم شماره بکلمات 
ند و هدف از آنها گاهی اوقات رساندن پیامی به اهلش است که آیند و حاوی حکمت هستمی دیگری

داند؛ و چه بسا در بسیاری اوقات مراد از این رمز و رازها که غیر اهلش آن نمی کسی جز صاحبش آن را
کاری روی از دست کسانی باشد که بر مبنای این رازها به فریبمحافظت نمودن آن پیام  شناسند،را نمی
پر رمز و رازند شک  یاهاؤکه معموالً ردینی هستند. چه کسی از ما در این یمتون ،یاهاؤتردید ربیآورند. می

 دارد؟!
 از زمین:کن کردن ظلم و ستم و شر با و ریشهااولین سفر گیلگمش برای قتل شیطان هومب

بابای دهشتناک در جنگل سکنی و گفت: هوم، انکیدو را خطاب قرار داد و به اگیلگمش
 .کن سازیمشیم و شر را از روی زمین ریشهرا بکُ گزیده است، پس آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ی گیلگمش.باقر، حماسه طه -7
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موریت اولش أدید که پیروزی وی در ممی یاهای بسیاریؤکه گیلگمش شیطان را بکشد، رقبل از آن
 داد:می را به او بشارت
سپس  گرفت.به من برخورد و پایم را دیدم که کوه نیز سقوط کرد، . و در خواب دومم ..

، و مرا از زیر کوه به در آورد و را دربرگرفتزمین ی همهش و نور و درخشندگینوری متجلی شد 
 7.آب نوشاند و دلم را شادمان ساخت به من

آنها دنیا اله است،  گردد. از دیدمی محسوب «اله»سومریان هر چیزی که قابل توجه باشد،  از دید
« اله»ی توانیم کلمهمی ند. بنابراین ماست و افراد صالح و مقدس نیز اله هستت اله است، جماعت اله امنیّ

مل در متن، حکمت سرشار نهفته در آن را أت تبدیل کنیم و با تن یا دنیا یا منیّرا به پیامبران و صالحا
 دریابیم:

 ود و به انکیدو گفت:و گیلگمش دهان گش
 تواند به درجات آسمان اوج گیرد؟می چه کسی !مندوست 
 د،کننمی تا ابد زندگی شمَشَ باکسانی هستند که  )صالحان( هاالههو تنها 

 است،شمرده شده  اما نسل بشر روزگارش
 .ر آنچه انجام دادند بر باد هوا استو ه

َنا»در قرآن نیز آمده است:  که  یو به اعمال) 3«مَّنُثوضْرًا َهَباءً  َفَجَعلجَناهُ  َعَمل   ِمنج  َعِمُلوا َما ِلَل   َوَقِدمج

 همه را چون ذرات خاک بر باد دهیم(.اند بپردازیم و کرده
ش خالص شود، پس سوم تاریکی ر نهایت خواست از یکاست، د سومش خداگونه گیلگمش که دو

ناپیشتیم  بود رفت و او جدش اوت جاوید شدهبه سوی کسی که از تاریکی رها شده بود و با خدایان 
)نوح( بود. بنابراین بر خالف تصور برخی خوانندگان حماسه، سفر گیلگمش به سوی نوح، سفری برای 

 روحانی بوده است.جاودانگی یری با هدف کسب جسمانی نبود، بلکه سِجاودانگی کسب 
گیلگمش کامالً دینی و گیلگمش  یاسه، آیا اگر بگوییم حمشده گفتهبا توجه به مجموع مطالب پیش

 !ست کسی بر ما خرده بگیرد؟ا نیز شخصیتی دینی است، روا

 گیلگمش و یوسف

با را کشت. سپس به اوروک بازگشت و تاجش را بر او شیطان هومبشد گیلگمش در سفر اولش پیروز 
 ایشتار یا اینانا( را آغاز کند: یسر گذاشت تا جنگ دوم با دنیا )الهه

وقتی گیلگمش تاج خود را به سر گذاشت، ایشتار شکوهمند سر باال گرفت و زیبایی 
 ،من بیا و داماد من باش ش را دید و او را گفت: گیلگمش به حضورگیلگم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ی گیلگمش.طه باقر، حماسه -7

 .39ی فرقان، آیه یقرآن کریم، سوره -3
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 ،مند گردمات را به من عطا کن تا از آن بهرهثمره
 ،و تو داماد من باشیشوم بگذار من عروس تو 

 ،طال مهیا خواهم کرد برای تو مرکبی از سنگ الجورد و
 ،برنزینهای طال و دستههایی از با چرخ

 ،به جای قاطران بارکش آن را خواهند کشیدصاعقه و دیوهای توانمند 
 بینی عطر سِدر در آن پیچیده است،وارد شوی، میما  یوقتی به خانه
 ،آستانه و سریر آن به پاهایت بوسه خواهند زدی ما وارد شدی، وقتی به خانه

 ... .خواهند کرد پادشاهان حکمرانان و شاهزادگان در برابرت تعظیم

 ... شکوهمند پاسخ داد: گیلگمش لب به سخن گشود و به ایشتار
 چنانچه با تو ازدواج کنم، به چه نکویی خواهم رسید؟

 تو!
 ،نیستی ،شودمی که در سرما خاموش دانیتو جز آتش
 نیست،مانع را مانی که بوران و باد می ناقصیبِ تو چون در

 ،خورندمی تو کاخی هستی که درون آن شیرمردان شکست
 ،سازدمی اش را ویرانهو فیلی هستی که کجاو

شکی هستی که حاملش را کشاند و مَمی چون قیری که حامل خود را به آلودگیهمتو 
 ،کندمی خیس

 ،ریزدمی تو سنگ مرمری هستی که دیوارش فرو
  خوردفریبش را می رو به آن کرده و که دشمن مانیسنگ یشم می چونتو 

 گزد،می را اشتو کفشی هستی که پوشنده
 ای؟کدام یک از عاشقانت پایدار ماندهبر عشق 

 ... ؟ایبودهو از کدام یک از بندگانت همیشه راضی 

 باال رفت،با شنیدن این سخنان در خشم شدید شد و به آسمان ایشتار 
 کنان گفت:به محضر پدرش انو و مادرش آنتوم رفت و گریهصعود کرد و  ایشتار
 کرد و بر من اهانت روا داشت، گیلگمش مرا تحقیر ،پدرمای 

 .و اعمال پلیدم را نکوهش کرد مرا ناسزا گفت

 شکوهمند گفت: نو زبان به سخن گشود و به ایشتارا
 ،هانت کردو از این رو گیلگمش به تو ابه او تعرّض کردی تو خود 

 شمرد،ات را بازو اعمال آلودهها بدیو 

برای من گاوی آسمانی بیافرین تا  ،ای پدر :گفت« انو»زبان به سخن گشود و به  ایشتار
 ،گیلگمش را نابود کند
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 ،و اگر از آفریدن گاو آسمانی امتناع ورزی، درب عالم زیرین را در هم خواهم شکست
 ،بخورندرا گذارم تا برخیزند و زندگان می و مردگان را باز خواهم کرداش را هر دو لنگهو 

 ،مردگان بیش از زندگان شود و شمارِ

 :پاسخ دادانو دهان گشود و به ایشتار شکوهمند 
که هیچ محصولی هفت سال خشکسالی خواهد آمد  ،اگر آنچه را خواهانی به انجام برسانم

 ،نخواهد ماندباقی 
 ای؟مردم گرد آوردهبرای محصول آیا تو به قدر کافی 

 ای؟ارپایان به انبار گذاشتههای برای چو آیا علوفه

غالت برای مردم و علوفه برای های خرمن :دهان گشود و پدرش انو را پاسخ داد ایشتار
 ،امارپایان انبار کردههچ

در کافی برای مردم و حیوانات حاصل فرا آید، حبوبات و علوفه به قو اگر هفت سال بی
 7 .هست

َب جَوابَ  َوَغلََّقتِ  ن َّفجِس ِ  َعن بَ هجِتَها ِف  ُهوَ  الَِّت  َوضْرَاَوَدتج ُ » در قرآن نیز آمده است:  َلكَ  َههجتَ  َوقَاَلتج  الج
َسنَ  ضَْربِّ  ِلنَّ ُ  اَّللَِّ  َمَعاذَ  َقالَ  اش بود، در و آن زن که یوسف در خانه) 3«الظَّاِلُمونَ  طُ فجِلحُ  اَل  ِلنَّ ُ  َمثجَوايَ  َأيج

 من یپروراننده)همسر زلیخا(  او !خدا به برمیم پناه :بود و درها را بست و گفتمی جست و جوی تن او
 شوند(.نمی و ستمکاران رستگار داده کوین یمنزلت مرا و است

 ِمن ََيجِت  ُثَّ *  ََتجُكُلونَ  ِمَِّّا قَِلهًَل  ِلالَّ  ُسنُبِل ِ  ِف  َفَذضُْروهُ  َيَصدّتُّج  َفَما َدَأِبً  ِسِنيَ  َسبجعَ  تَ زجضَْرُعونَ  َقالَ »
ِلكَ  بَ عجدِ  ُت ج  َما ََيجُكلجنَ  ِشَداد   َسبجع   ذَ   ِفه ِ  َعام   ذَ ِلكَ  بَ عجدِ  ِمن ََيجِت  ُثَّ *  َُتجِصُنونَ  ِمَِّّا قَِلهًَل  ِلالَّ  ََلُنَّ  َقدَّمج

، جز اندکی کنیدبرداشت می هفت سال پی در پی بکارید و هر چه :گفت) 9«طَ عجِصُرونَ  َوِفه ِ  النَّاسُ  طُ َغاثُ 

آید و در آن هفت سال آنچه برایشان می خورید با خوشه انبار کنید * از آن پس هفت سال سختمی که
آید که مردمان را باران دهند و در می دارند * پس از آن سالیمی بخورند مگر اندکی که نگه ،ایداندوخته

 فشرند(.می راها ردنیآن سال افش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ی گیلگمش.طه باقر، حماسه -7

 .39ی ی یوسف، آیهقرآن کریم، سوره -3

 .33تا  31ی یوسف، آیات کریم، سوره قرآن -9
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 لغزندمییا کنند سقوط می کسانی که در سفر جاودانگی

نه  گوید،وحانی و زندگی جاودان اخروی سخن میراز جاودانگی توضیح دادم که سفر گیلگمش 
ند، چه برسد به گیلگمش که دان نیز به فانی بودن آن واقف هستخرجسم که فانی است و بیجاودانگی 

 و دانا به حقایق امور توصیف شده است. در حماسه، حکیم
و مرگ روح است، مرگ انکیدو نیز بر جاودانگی و مرگ در داستان، جاودانگی از آنجا که منظور از 

یا لغزشی یابد و یا سقوط کند که ینش را بدون اباشد. انکیدو نتوانست سفر جاودانگیمیهمین منوال 
 بهکه او شد ، به پایان برساند. نتیجه این ر پا بگذاردهای گیلگمش را زیو وصیتشود مرتکب محرمات 

جهان زیرین و های این تاریکیو گیلگمش کوشید وی را از سقوط کرد جهان زیرین های تاریکی
 بازایستادن پس از لغزیدن، نجاتش دهد:

 انکیدو به جهان زیرین سقوط کرد،
  دهد،نمیچرا که به سخنان سرورش گوش فرا

 ای به تن کرد،پاکیزه یو جامه
 ،بردندبر او هجوم چونان دشمنان قدرت صاحبان 

 ،جام را بر تنش مالید درون روغن تازهاو و 
 بر اثر بویش گرد وی جمع شدند،

 ،پرتاب کردبه جهان زیرین عصا را چون تیری 
 اش نمودند،و آنان که تیر به آنها اصابت نمود، از هر سو احاطه

 ،گرفت عصا را به دست
 ،مردگان پیرامونش به جنب و جوش افتادنداشباح 

 و نعلین به پا کرد،
 و صدایی در جهان زیرین به پا نمود،

 داشت بوسید،می را که دوستو همسری 
 داشت سیلی بنواخت،می را که ناپسندو همسری 
 داشت بوسید،می را که دوستو فرزندی 
 داشت سیلی بنواخت،می را که ناپسندو فرزندی 
 عالم زیرین، با نیرو او را گرفت،ای از صیحه

..................... 

..................... 
 او در آوردگاه به جایگاه مردانگی سقوط نکرد
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 7عالم زیرین بود که او را با قدرت گرفت.

. از آنچه در یدارد نه سومر یبابل یشهیر یقو احتمالبه  او شدنمرگ آنکیدو و دفن 
 دویکه مرگ انک دیآیبرم نیچن آمده، «نیریز جهان و دویانک لگمش،یگ» یسطورها

 به)که به شکل اژدها است(  نیریجهان ز طانیش« کور»از طرف  ینبود؛ بلکه و یعاد
شد.  ریداشت( دستگ یآگاه آنها به نسبت او که) جهان آن یهانییآ از یچیسرپ خاطر
 را «دویانک»کام مرگ انداختن  به ،در داستان «لگمشیگ یحماسه» یِبابل ؤلفانم

 اوج که یجاودان یزندگ یجو و جسترا در  لگمشیشوق و حرارت گ بتوانند تا اند،ساخته
 صرفاً  یبابل بانیاد ،یرو. ... به هر کنند فیتوص یمؤثرتر نحو به است منظومه

 آنچنان یبابل یشعرا. اندنبوده یسومر یهیاول یماده ،کنندگان کور دیو تقل بردارانیکپ
 اندخود دگرگون کرده یِطیمح اتیرا بر حسب مقتض یداستان سومر یوهیش و مضمون

 3نمانده است. یباق یزیچ تیحکا یسومر یهسته جز که

  سفر گیلگمش به سمت جدش نوح

این سفر در جست و جوی شود و او در می ناپیشتیم( آغاز سفر گیلگمش به سوی جدش نوح )اوت
دانست که جسم را هیچ می جاودانگی روح و نه جاودانگی جسم. گیلگمش از همان ابتداجاودانگی است؛ 

 و به این سخنش اشاره شد که: خلود و جاودانگی نیست،
اما نسل بشر  د،کننمی تا ابد زندگی شمَشَبا کسانی هستند که  ها )صالحان(و تنها الهه

 .اد هوا استر آنچه انجام دادند بر بو ه است،شمرده شده  روزگارش

 داند.می جدش نوح سالیان دراز است که مرده و او این مطلب را به خوبی
 به دنیای دیگر است.سفری سفر مزبور، بنابراین 

 ،را که برای رسیدن به آنآن جاودانگی گذارد و ی میپاخویش س در این سفر گیلگمش بر نفْ
          که به جدش نوح آناز پیش حتی  آورد. در همان سفر ومی به دستبود،  سفرش را آغاز کرده

 رسد:می اشناپیشتیم( برسد به خواسته )اوت
 9.شوممی کنم و در صحراها سرگردانمی و پوست شیر به تن باز میکنمموهایم را 

را  ( امورناپیشتیم )نوح به سوی جدش اوت ششود و در سفرمی گیلگمش وارد عالم حقیقت
 کند:می ست مشاهدههمان گونه که ه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .388، سومریان، ص کریمر -7

 .919تا  939کریمر، از الواح سومر، ص  -3

 .ی گیلگمشطه باقر، حماسه -9
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 ،رسید« ماشو»سرانجام به کوه 
 کند،را نگهبانی می دیخورشطلوع و غروب که هر روز کوهی 
 رسد،ی آسمان میکه بلندایش به پهنههمان 

 ،رسدمی به جهان زیریناش دامنه ،و در پایین
 ،اندبه نگهبانی ایستاده« هاانسانعقرب» ی آن بر دروازه

 ،و نگاهشان مرگبار است گیزاندهشتکسانی که شکوه آنها 
 ،جالل و جبروت آنها بر کوهستان سایه افکنده است

 ،کنندمی بش نگهبانیوو غر طلوعآنها که خورشید را در 

 گرایید، یزردبه اش وقتی گیلگمش آنها را دید از خوف و رعب، چهره
 .سپس دلیر شد و نزدیک رفت

 :گفترا مورد خطاب قرار داد و جفتش « ردمَعقرب»
 ، جسمش از جنس خدایان است.آیدمی ما به سوین که آ

 :به او پاسخ داد« مردعقرب»همسر 
 سومش از انسان.است و یکسوم او از خدایان آری، دو

 گیلگمش را خطاب کرد،« مردعقرب»سپس 
 و به فرزند خدایان چنین گفت:

 ؟واداشت دراز این سفرِبه ه چیز تو را چ
 ؟العبور به سوی من آمدیدریاهای صعبچرا راه پیمودی و با گذر از 

 ی.آمدنت به من بازگوقصد خود را از 
 گیلگمش پاسخ داد:
  ،امناپیشتیم )نوح( به اینجا سفر کرده پدرم اوتبه قصد دیدار با 

 ،همو که به جمع خدایان راه جسته است
 .از او معمای زندگی و مرگ را جویا شومام تا آمده
 زبان به سخن گشود و خطاب به گیلگمش گفت: مردعقرب

  ،ای گیلگمش ،کنون هیچ کس نتوانسته چنین کند تا
 ،عبور نکرده استها هیچ بشری از مسیر کوه

 وجود ینور که یطور افکنده، هیسا آن برزیرا مسافت دو برابر دوازده ساعت تاریکی 
 ... است، شده شکسته حماسه از یبخش...  ندارد،

 ام غم و درد،قصد رفتن دارم حتی اگر بهره پاسخ داد:گیلگمش 
 ،آه و زاری و نوحه باشدچه  و چه در سرما و چه در گرما و

 ،بگشایبرایم دروازه کوهستان را حاال 
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 پاسخ داد:دهان گشود و به گیلگمش  مردعقرب
 ،و نترسعبور کن  ،گیلگمش

 عبور کنی،« ماشو»کوهستان از دهم می اجازه به تو
 ،را بپیمایی شمسیرهایها و باشد که کوه

 ،باشد که پاهایت تو را سالم بازگرداند
 7.باز است تپیش رویَی کوهستان! این هم دروازه

یابد و او به بانوی مهماندار که گویی نماد مستی مردم از دلباختگی به دنیا و می سفر گیلگمش ادامه
در طلب  آور،نیا، توجه به خود و رها کردن این سفر ماللترسد. بانوی مهماندار او را به د، میمنیت است

 کند:می جاودانگی دعوت
 :پاسخ داد و گفتبانوی مهماندار به گیلگمش 

 ،ی نخواهی یافتهست آن که در پی را گاه آن زندگی تو هیچ
 ،قرار دادند شمرگ را قسمتَ ،چرا که وقتی خدایان انسان را آفریدند

 ،نگاه داشتنداما زندگی را برای خود 
 ،اندرون خود را از طعام آکنده ساز ،گیلگمشای تو اما 

 ،شب و روز، در جشن و طرب باش
 ،پایکوبی کن ت راهر روز

 ،شب و روز به رقص و بازی بپرداز
 ،به تن کندرخشنده و های پاکیزه جامه

 کن،سرت را بشوی و در آب استحمام 
 ،مهر بورزبه کودک خردسالی که دستهایت را گرفته است 

 ،شادمان ساز ،و همسری را که در آغوش داری
 .انسان است نصیباین همان 

 گفت:را مخاطب قرار داد و بانوی مهماندار این گونه ادامه داد و اما گیلگمش 
  کدام است؟ میشتیپان اوتراه  ،ای بانوی مهماندار

 راهنماییم کن، چگونه به او برسم؟
 ،خواهم گذشتنیز از دریاها  که به او برسم، اگر راهی باشد

 3.سرگردان خواهم رفت هابیابان اگر رسیدن به او ناممکن باشد همچنان در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .16و  12ی گیلگمش، ص طه باقر، حماسه -7

 .83تا  13ی گیلگمش، ص طه باقر، حماسه -3
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است در قرآن منظورش را از گیلگمش اقتباس کرده  با توجه به این عبارات آخر، گویی موسی

رَطجنِ  ََمجَمعَ  أَب جُلغَ  َيّتَّ   أَب جرَحُ  ال » :گویدمیآنجا که  من همچنان خواهم رفت تا ) 7«ُيُقًبا أَمجِضيَ  َأوج  الجَبحج

 آید(.می رسم یا عمرم به سرمی یا ،اندآنجا که دو دریا به هم رسیده
 یرسد و جدش قصهمی (ناپیشتیم )نوح تا به جدش اوت ،کندمی و سفر گیلگمش ادامه پیدا

 یرد:گمی کند. گیلگمش راز زندگی را از جدش فرامی طوفان را برای او حکایت
 گفت:ناپیشتیم به گیلگمش  اوت

 ،رحمبی مرگ سنگدل است و
 ایم که تا ابد بر جای ماند؟ای ساختهی خانهکِ
 ایم که تا ابد ادامه یابد؟بستهعهدی ی کِ

 خواهند داشت؟کنند تا ابد می آیا برادران، میراثی را که تقسیم
 تا ابد بر زمین باقی خواهد ماند؟کینه آیا 
 ؟ماندتا ابد باقی میو طوفان رود رودخانه باال میآیا 

 ،رسدمی اجلش فرانگشوده، خورشید  یو چشم به چهرهنشده اش خارج از پیلههنوز پروانه 
 ،از روزگاران کهن تا کنون زندگی جاوید نبوده است

 شباهت است!گان و مردگان تفو چقدر بین خ
 !چون مردگان نیستند؟همآیا 

 3ر و بنده را از هم بازشناسد؟کیست که تواند سروَرسد،  راهنگامی که اجل ف

ادیان یهودی،  ها، قبل از ظهورکند که سومریمی و اشعار سومریان ثابتها ها، داستانحماسه
و نمادهای آن به طور کامل در اختیار ها مسیحی و اسالم، داستان دین الهی را با تمام جزئیات، شخصیت

د، ا دارای عقایحقیقی یکتا، بر همه چیز غالب است. آنه لین سومریان، خداوندگاردر الواح گِ  اند.داشته
پیروزی بر شیطان و بر دنیا و های آن، روشهای مقدس، عبادت و شیوههای آرماناخالقی، های ارزش
 ت و حب ذات هستند. منیّبر 

 .انددر اختیار داشته ،از الف تا یاء بنابراین، سومریان تمام دین را
 اند؟اینها را از کجا آوردهسومریان 

، پدیدار شده است النهرینبینکه به طور ناگهانی در تاریخ سرزمین را پیچیده و کامل  یاین مجموعه
 اند؟از کجا آورده
که یک جهش است این  ید تابان، روشن و نمایان است،برای افراد عاقل همچون خورشکه  واقعیتی

با  خواهدمی هر کس که تمدن سومریان را برای ما پدیدار ساخته است.فرهنگی و تمدنی، فرهنگ و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .61ی ی کهف، آیه، سورهقرآن کریم -7

 .81ی گیلگمش، ص حماسه، طه باقر -3
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همان طور  داند.می مربوط است و خودش شبه خود ین مطلب شود،منکر ا ها اشاره شد،نآنچه به آوجود 
این طور اگر  که ؛شده است هئی برای تفسیر این جهش فرهنگی اراهایها و نظریهکه اشاره شد، فرضیه

 کشید!!نمی آمدن موجوداتی از فضا یطرح نظریه ، کار بهنبود
و  هاسفینهاز کسانی که برای شرح این جهش فرهنگی به ورود موجودات فرازمینی با شگفتا 

پذیرند که نمی ولی، کنندمی استناد بینیمنمی که البته هیچ اثری از آنها بر زمین شانهای کیهانیقدرت
التر در ایجاد، ، سپس تکامل یافت و به سطحی بامتصل شدبه آن یا  نفْس آدم در بدنش دمیده،

 .ارتقا یافتدهی و توانایی اندیشیدن و درک کردن سازمان

 سومریان و حاکمیت خدا

 گوید:می حکومتخصوص دکتر کریمر در 
پیشرفت اجتماعی و معنوی انسان  دارای دو مجلس: نخستین پارلمانِحکومت به صورت 
مدن با تخم . درخت بارور تاست و دنبال کردن آن بسیار دشوار بوده معموالً کند و پیچ در پیچ
زندگی معروف به  یشیوهبه عنوان مثال فاصله دارد.  هاسالو اصلی خود هزاران مایل 

سیاسی را در نظر مجسم کنید. ظاهراً چنین  لسآن یعنی مج یسسهؤترین مدموکراسی و مهم
های غرب و محصول قرنهای در انحصار تمدن رسد که این گونه حکومت عمالًمی به نظر

وجود  های سیاسیکند که هزاران سال پیش پارلماننمی اخیر است، اما کسی تصور آن را هم
 .باشدمیسسات دموکراتیک ناچیز ؤاش با ماز جهان که رابطه ای، آن هم در گوشهباشد داشته

خواهد یافت، همواره عمق و پهنای زمین خبر از آنچه در دل خاک شناس شکیبا بییک باستان
 توانستیم از تشکیل یک مجلس بیل و کلنگ بود که ماها با بر اثر این گونه کاوش .کاودمی را

برداریم، چنین مجمعی نخستین بار در خاور نزدیک پرده هزار سال پیش  سیاسی در حدود پنج
 منعقد شده است.

سیاسی تاریخ مدون نسل بشر، به  پارلمان از میالد، اولین پیشسال  9111حدود آری، 
 امروزی از دو مجلس تشکیلهای بهت و پرشوری برپا شد. این مجمع مانند پارلمانشکل پراُ

شد، یکی مجلس سنا یا مجلس شیوخ و دیگری مجلس عوام )نمایندگان( که جوانان قادر به می
مشترک برای اخذ  یهآمدند. اعضای دو مجلس در یک جلسمیبه عضویت آن درسالح حمل 

، شرکت ن بستگی داشتشت صلح و جنگ به آمهمی که سرنو یلهأمس یتصمیم درباره
کرد: صلح به می در وضعی قرار گرفته بود که ناچار یکی از دو راه را باید انتخاب جستند. مجلس

نفع  مجلس سنا به یکار و سالخوردههر قیمت، یا استقالل به قیمت جنگ. نمایندگان محافظه
مجلس عوام  ض کرد و موضوع را دری دادند. اما پادشاه تصمیم آنان را نقأصلح به هر قیمت ر

 ی داد و پادشاه تصمیم آنها را تصویب نمود.أمطرح ساخت. این مجلس به نفع جنگ و آزادی ر
 در کدام کشور، نخستین مجمع سیاسی که انسان شناخته، تشکیل جلسه داده است؟

ی در مغرب زمین و در قاره طی که امروزه رواج دارد، این مجلسستنبابر خالف تصور و ا
ها بعد به وجود آمد. شگفتا که چنین سیاسی یونان و جمهوری روم مدت اروپا نبود؛ مجالس
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رفت با مجامع نمی کهنی در سرزمین جباران و خودکامگان سرکش، جایی که گمان مجلس
 نی خاور نزدیک منعقد شد. یع ،سیاسی آشنایی و پیوندی داشته باشند

که در شمال خلیج فارس میان دو سیاسی شناخته شده در سرزمینی  لسآری نخستین مج
ت نیست مناسبتشکیل گردید. بی ،نامیدندمی آن را سومرپیشینیان دجله و فرات قرار دارد و  رود

در آن روزها در سرزمین  .سوم پیش از میالد یدر هزاره ه است.بود بدانیم انعقاد آن، چه زمانی
ترین تمدن گمان از درخشانجنوبی عراق امروز، مردمی سکونت داشتند که بی یسومر، منطقه
 7.دوره در کشور خود برخوردار بودندآن  یشناخته شده

شناسان از درک آن سومریان و حاکمیت خدا موضوعی است که کریمر و بسیاری از باستان یرابطه
به شمار ها باورند و دین را از اختراعات سومریناخداحاکمیت خدا اعتقاد ندارد و یا  ا بهه. زیرا آنعاجزند
طوفان  یمانند قصههای تخیلی سومریان از داستانهایی برداریو تورات و قرآن را صرفاً کپی آورندمی

را در دو  جنگ به همین دلیل هنگامی که این افراد دریافتند پادشاه سومری موضوع گیرند.می در نظر
دموکراسی و مشابه ان حکم قطعی صادر کردند که عملکرد سومریاین گونه مجلس به شور گذاشت، 
به هیچ وجه دموکراسی غربی ان . این در حالی است که عملکرد سومریبوده استدموکراسی امروز غرب 

ده است که آنها تاکید ش متون سومری بسیاری وجود دارد که درچرا که  ؛نبود و ارتباطی هم با آن نداشت
 آورد.می الهی به دست حاکم، مشروعیت خود را از تنصیب

طور  اند؛ همانو پیامبران به ارث برده بنابراین نظام حکمرانی سومریان، نظامی است که از نوح
 شده برخورداراند. سومریان از یک سیستم حکمرانی الهی تحریفبه میراث برده که دین الهی را از آنان

نه دیکتاتوری بود ان سومریحکومتی شده داشتند. بنابراین سیستم تحریف طور که دین الهیِ بودند، همان
 غرب امروز. یشدهو نه دموکراسی به معنای دموکراسی شناخته

طور  کردند؛ همانمی )خدایان( تعیین هابه این صورت بود که پادشاه را الههان حکومتی سومرینظام 
این حاکم،  یشود. وظیفهمی تعیین وندومت الهی نیز پادشاه یا حکمفرما از سوی خداکه در سیستم حک

الهی، اجرای قانون خدا و برخورد عادالنه با ستمدیدگان است.  یتحقق بخشیدن به خواست و اراده
ط توستواند می و این نظام حکمرانی الهینیست  مفرمای الهی، خودِ حکمرانیهدف از تعیین حکبنابراین 

رفتن این  آن نظارت داشته و به هنگام خطاشده از سوی خدا، قوانین را اجرا کرده، بر حاکمی معین
، تا هدف از که خودش به حکمرانی مبادرت ورزدندارد ی تو ضرور ای صحیح مداخله نمایدفرآیند، به گونه
 ش عملی گردد.تنصیب و تعیین

 بینیم.است، می ساموئل کریمر آوردهی که دکتر ی سومرما این مطلب یا قریب به آن را در نمونه
ک برای وروک بر سر حکمرانی و ادعای تنصیب الهی نزاع بود و حاکم اوروجایی که بین کیش و ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .83، از الواح سومر، ص کریمر -7
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دیده نمی ی ملزمأولی او خود را به گردن نهادن به آن ر ،انتخاب جنگ یا صلح به آرای ملت مراجعه کرد
 شود:می به وضوح مشاهدهموضوع طور که در مطلب پیش گفته این  همان ،است

اوضاع و احوال سیاسی که موجب انعقاد نخستین مجلس سنا در تاریخ مدون گشت از این 
شهر -نان چندینِ قرن بعد، از چند دولتهزار سال پیش، مانند یو قرار بود: سرزمین سومر در سه

کشمکش  اسر سومر با یکدیگر همواره رقابت وکه برای احراز برتری بر سرشد می تشکیل
که بنا بر اساطیر سومری سلطنت را در آن زمان کیش بود،  شهرهای مهمداشتند. یکی از این 

شهر دیگری به -کرده بود؛ ولی در همان زمان دولتبالفاصله پس از طوفان، از آسمان دریافت 
رک روز به روز بر نفوذ و اعتبار جنوب کیش وجود داشت. اهای نام ارک )اوروک( در دوردست

 شد؛ساخت. پادشاه کیش متوجه خطر می را دچار مخاطرهدر سومر افزود و برتری کیش می خود
جنگ باشد.  یآماده ؛ در غیر این صورت،از کشور ارک خواست که حاکمیت او را بپذیردبنابراین 

)جنگجویان( ه حمل سالح در چنین شرایط بحرانی بود که مجلس شیوخ و مجلس مردان قادر ب
گزیدند: به زیر یوغ پادشاه بایست یکی از دو راه را برمیتشکیل جلسه دادند. دو مجلس می

به دست گرفتن سالح و نبرد در راه حفظ مند شدن از صلح و آرامش، یا کیش رفتن و بهره
 7.استقالل ارک

برای ما  ، ولی آنچهی را داشتنداست که برخی از پادشاهان سومری فقط ادعای تعیین اله این درست
ات به لین به دفعاز الواح گِ اند. آنچهاین است که عموم سومریان به تنصیب الهی معتقد بودهاهمیت دارد 

د یّؤشوند، ممی ند و از سوی خدایان تعیینبر اینکه پادشاهان، نوادگان خدایان هستمبنی  ،دست ما رسیده
ای است که در سومر یا سرزمین منازعه یدهندهده که نشانست. قرآن داستانی نقل کرا این مدعا

منصوب شده از طرف حاکمی که  با ابراهیم خلیل 3بین یکی از پادشاهان مدعی حکمرانی النهرینبین
 ، روی داده است:خدا بود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .83و  89کریمر، از الواح سومر، ص  -7
 پسـر لـوط اشنـوه و اَبـرام پسـرش ،تارح» :نامدمی انیکلدان اور را شده متولد آن در میابراه که یسومر اور شهر تورات، -3

 بـه تـا رفتنـد آنها. رفت رونیب کنعان نیسرزم طرف به انیکلدان اور از آنها با و برداشت را اَبرام زن یسارا عروسش و هاران
 (79تا  77)عهد عتیق، سفر پیدایش، «. کردند اقامت آنجا در و دندیرس حرّان

 منطقه آن ینامگذار اساس نیا بر ؛افتندی الیاست انِیسومر اور بر هایاکد و هایبابل ،هایالمیع ؛انیحیمس و هایهوداز نظر ی
 واقـع در هـایاکد و هایسومر نکهیا بر یمبن ،دارد انیجر شناسانباستان یبرخ نیب یبحث نجایا. است درست یاسام نیا به
 رایـز ؛ندهسـت یکـی بلکـه ملت دو نه دو، نیا و است ملت کی یبرا ،مختلف یهاینامگذار ی اینهمه و ندهست ملت کی
 اسـم کیـ ابـ یسومر و بابل تمدن دو ینامگذار بربنابراین . اندکردهیم یزندگ عراق جنوب در منطقه همان در زین هایبابل

 کـه میکنـ اکتفـا مقـدار نیهمـ بـه میبتـوان دیشـا یحت. است یاکد ای یسومر تمدن همان نیا را کهچ ست،ین وارد یاشکال
 .شوندمی محسوب شنعار نیسرزم در تمدن نیترکهن صاحبان (است هایاکد ای هایسومر منظورمانها )یشنعار
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 َوميُِهتُ  ُُيجِهي الَِّذي ضَْربَِّ  ِلب جرَاِهه ُ  قَالَ  ِلذج  الجُملجكَ  اَّللَُّ  آَتهُ  َأنج  ضْرَبِّ ِ  ِف  ِلب جرَاِهه َ  َياجَّ  الَِّذي ِلَل  تَ رَ  َأَلَج »
ِهي َأَنَ  َقالَ  ِرقِ  ِمنَ  ِِبلشَّمجسِ  ََيجِت  اَّللََّ  َفِإنَّ  ِلب جرَاِهه ُ  َقالَ  َوأُِمهتُ  ُأيج  فَ ُبِهتَ  الجَمغجِربِ  ِمنَ  ِِبَا َفأجتِ  الجَمشج
ِدي اَل  َواَّللَُّ  َكَفرَ  الَِّذي آن کسی را که خدا به او پادشاهی ارزانی کرده )آیا ندیدی  7«الظَّاِلِميَ  الجَقوجمَ  طَ هج

 کند ومی گاه که ابراهیم گفت: پروردگار من زنده پروردگارش محاجه کرد؟ آن یبود با ابراهیم، درباره
آورد تو میابراهیم گفت: خدا خورشید را از مشرق بر .میرانممی کنم ومی او گفت: من نیز زنده .میراندمی

 کند(.نمی زیرا خدا ستمکاران را هدایت ،آن را از مغرب برآور. آن کافر حیران شد

 متونرا به وضوح در بسیاری از  ها این موضوعاکدیان و بابلی توانیم با مراجعه به متون سومریان،می
طور  یرد؛ همانتنصیب الهی صورت گ اپادشاهی باید بحکومت و آنها مشاهده کنیم که آنها معتقد بودند 

این آشکارا حکایت از آن دارد  که در باور دین الهی صحیح در تورات، انجیل و قرآن نیز همین گونه است.
ترین قسمتش قوانین شرعی که مهم اند و به تعالیم آنکهن را به میراث برده دین الهیِان که سومری
با گذشت زمان، همان چیزی اتفاق افتاد که  ولیاند. نیز پایبند بوده تعیین مجری آن بود،مقدس و 
دهد و آن تحریف دین الهی، غصب حکمرانی الهی و مقهور ساختن حاکم تعیین شده از می همیشه رخ
شاهدیم که وی در نهایت مجبور شد  طورکه در ماجرای حضرت ابراهیم . همانباشدوند میسوی خدا

، فرزندانش بازگردند؛ یعنی بازگشت بود اراده فرموده سرزمین پدرانش را ترک گوید تا در زمانی که خدا
 عراقالنهرین یا بینبه سرزمین سومر و اکد یا شومر یا شنعار یا سرزمین  پسرش علی بن ابیطالب

 فعلی.
ان سومریان نقل کرده و در آن اعتقاد سومریهای است که دکتر کریمر از کتیبههایی این یکی از متن
 دارد:می پادشاه یا حاکم از سوی خدا را بیانبه دین الهی و تعیین 
جهان، تو در نور ثابت و راسخ های سرزمین تمامای سرزمین عظیم در بین  ،ای سومر

مردم  یبین همهالهی را غروب آن قوانین محل آفتاب تا  هستی، که از محل طلوع ورغوطه

                                                                                                                                 

 بـه و بود شده یماهر راندازیت خداوند کمک با او. بود نیزم یرو در قدرتمند مرد نیاول او. نمرود نام به داشت یپسر کوش»
 ،بابل: شامل او ییفرمانروا یهمنطق ابتدا در. گرداند نمرود مانند یراندازیت در را تو خدا: ندیگویم مردم که است جهت نیهم
 (71تا  8)عهد عتیق، سفر پیدایش، «. بود شنعار نیسرزم در نهایا تمام و داک ،ارک
 منطقـه نیـا در آن آثار گرید یسو از و رودمی شمار به شده ثبت تمدن نیترکهن یسومر تمدن کسوی از که آنجا از اصوالً
 در کـهرا  یتـریمیقـد قـوم میتـوانمـی ،است دهیرس ما به بوده، لیس از افتگانینجات پناهگاه و نامهاجر استقرار مکان که
 کـه اسـت یعـیطب کـامالً اسـاس نیا بر. میبنام یسومر ،اندشده مشتق آنها از نیزم مردم و اندبوده مستقر زیحاصلخ یدره

 همـان کـه دنگردمیبازی مشترک ریشه کی به نهایا یهمه رایز مینه نام یکلدان یحت و یآشور ،یبابل ،یاکد را هایسومر
 .است بردهیم سر به شود، پر البیس با آنکه از شیپ( یفعل جیخل) زیحاصلخ یدره در که است یاهیاول قوم

 .328ی ی بقره، آیهقرآن کریم، سوره -7
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دست ست و درک آن ا ه و واالمقدس تو، قوانینی برجستالهی سازد، به راستی قوانین می منتشر
 درست از آن سرچشمه ، معرفتِدرک عمق آن ممکن نیست کهژرف است چنان ، قلبت نیافتنی
توان آن را لمس کرد، و پادشاه تاجدار که با تاج ابدی به نمی .. چونان آسمان است کهگیرد، .می
گذارد، آقایت آقایی می سر خودتاج را برای ابد بر  ،آید، و آقایی که هنگام به دنیا آمدنمی دنیا

یت کند، به راستی پادشاهمی بر تخت آسمانی جلوسخدایگان بس ارجمند است و پادشاهت با 
 7.به سانِ کوه عظیم است. ..

 کنکاشی در طوفان نوح
 طوفان نوح موضوعی است که در ادیان ذکر شده ولی از آنجا که برخی فقها یا برخی کتب آسمانیِ

در ی آن به واسطهاند، دین الهی ه کردهئرا به صورت غیرواقعی و دستکاری شده اراشده، آن تحریف
زیرا وقوع شده است؛ سرایی قلمداد صرفاً افسانهجویی قرار گرفته و طوفان نوح معرض طعنه و عیب

کند، با استانداردهای علمی می هریخی که تصویر غیرواقعی دینی ارائطوفانی به این وسعت و در تا
وجود ندارد، بلکه عکس این قضیه  ،ای که بر وقوع آن داللت کندپذیر نیست و هیچ اثر و نشانهکانام

ها اثر از آن ولی پس از فرو رفتن آب، ده ،امکان ندارد چنین طوفانی رخ داده باشد باشد؛میکامالً صحیح 
 نیافته باشد!ای از این آثار علم امروزی هیچ نشانه وباشد باقی نمانده 

 برخی اشکاالت علمی را که بر این داستان سراغ داستان طوفان و تحلیل آن برویم،پیش از آنکه 
 ای برای رد دین الهی قرار دادهکنیم، زیرا ملحدان این اشکاالت را دستمایهمی هشود، ارائمی دینی گرفته

 فان سومریان به شمارنظیر طو ،کهنهای افسانهآمیز اغراقدین را صرفاً بازخوانی  ،و بر این اساس
طوفان که در قرآن آمده و درک صحیح آن، پاسخ این اشکاالت را خواهیم داستان  یهبا ارائ آورند.می

باستانی و های علمی ناسازگار است و نه با واقعیتهای یابیم که این طوفان نه با واقعیتدرمییافت و نیز 
 شناسی. زمین

 طوفاندینی ی داستان عامیانهبرخی اشکاالت علمی بر 

 یاشکال اول: تمام حجم آب موجود بر سطح و درون زمین برای پوشاندن کل سطح زمین تا قله
این مقدار آب حتی برای پوشاندن  یاع چند کیلومتری ناکافی است. همهیعنی ارتفها بلندترین کوه

 کند.نمی ارتفاعی بسیار کمتر از این نیز کفایت
، چگونه به سوی نوح رفتند و چگونه دوباره به های جدا افتادهو خشکیها یوانات جزیرهاشکال دوم: ح

 آثاری از خود برجای بگذارند؟دون اینکه در مسیر بازگشت جدا افتاده بازگشتند بهای همان جزیره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ریمر، از الواح سومر.ک -7
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مین مناطق . این حیوانات فقط در هباشدمیدر ماداگاسکار  7داران استرالیا و فوساترین مثال، کیسهساده
 از آنها ثبت نشده است.ای وجود دارند و در هیچ جای دیگر، نشانه

که ی سیل، هیچ آثاری از این زمانی مورد اشاره در داستان عامیانههای چهارچوباشکال سوم: طبق 
 ، وجود ندارد.ه باشدهمه جای زمین را در نوردید

 ی طوفان نوحدینی داستان عامیانهن بر ی برخی اشکاالت ملحداخالصه

شهیر، بر داستان دینی  ینویسنده 3برخی ایرادهایی که کریستوفر هیچنزی به خالصهدر این قسمت 
 گردد:می ، اشارهاست طوفان آن گونه که در تورات یا عهد قدیم وارد شده

از نوح خواسته شد با خودش در کشتی یک جفت از هر نوع حیوان را بردارد. برخی 
است توانسته می کشتیآن زنند. آیا می ده میلیون نوع حشره را تخمینجانورشناسان حدود 

گیرند، پس ما هم فقط به سراغ حیوانات نمی گیرد؟ درست، اینها زیاد جای اینها را دربرهمه
... و بسیاری  نوع پستاندار 3211نوع و  3111نوع، پرندگان:  2111خزندگان: رویم؛ می بزرگ

هزار نوع حیوان  32جایش ... کدام کشتی گن. رسدمی هزار نوع 32... جمع کل به  حیوانات دیگر
هزار حیوان، از فیل گرفته تا افعی، از پرندگان گرفته تا  31یعنی  را دارد؟ یک جفت از هر کدام

... نوح چگونه توانست اینها را به سرعت جمع کند؟ چه مدت  اسب، از اسب آبی گرفته تا کرگدن
جزیره است یک چگونه از استرالیا که  روکانگاز آمازون سر برسد؟  9تا حیوان تنبلمنتظر شد 

این است  ،گیریممی ای که... نتیجه خارج شد؟ خرس قطبی از کجا دانست نوح را کجا پیدا کند؟
ضعیفی برویم از این قبیل: های یا ما باید به سراغ پاسخ فقط یک افسانه است،که یا این داستان 

آید این است که می .. در این حالت پرسشی که پیش. پذیر است.امکان یچیزروردگار هر پبرای 
؟ نمودپیاده را که زمانی دراز به طول انجامید، حداقل برای نوح، پیچیده  فرآینداین پروردگار چرا 
بر است، ، به جای پرداختن به کاری که انجامش زمانای نجات نوح و دیگر افراد شایستهچرا بر

 سریع استفاده ننمود؟ یاز یک معجزه

 یانهیامداستان ع شناس بهاست از برخی ایرادهای دکتر داوکینز زیستای نیز خالصهزیر مطالب 
 طوفان و کشتی نوح:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )مترجم( یک حیوان بومی ماداگاسکار است. فوسا -7

یی کـایآمر-یسـیانگل نگـار روزنامـه و منتقد سنده،ینو( 3177تا  Christopher Hitchens( )7333) کریستوفر هیچنز -3
 انیـاد نقد و ییخدایب به چنزیه. دارد یادب نقد در یفاتیلأت نیهمچن او. است بوده نگارستون مجله یادیز تعداد در یواست. 
 .است دهیکش نقد به را یمیابراه انیاد «ستین بزرگ خدا» نام به خود کتاب در یو. است شهره

 سـه و یانگشـت دو یگونـه دو بـه یجنـوب و یمرکز یکایآمر در که است یمتوسط پستاندار جانور( Sloth) تنبل جانور -9
 بـه نیزمـ یرو جـانوران نیکُندتر از یکی و کنندیم یزندگ یریگرمس مناطق در جانوران نیا. شودیم یبندمیتقس یانگشت
 . )مترجم(کندیم رشد خزه آنها یرو که هستند کند یقدر به و است ساعت در متر 3 آنها سرعت حداکثر. روندیم شمار
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ی حیوانات از کشتی نوح توزیع شده باشند، توزیع جغرافیایی آنها چگونه تصور کنید اگر همه
 تواند باشد؟! می

ی به گل نشستن کشتی پس از واقعههنگامی که ما در حال دور شدن از مرکز نباید آیا 
وجود داشته ها ای برای کاستن از فراوانی گونهقانون و قاعده طوفان هستیم )شاید کوه آرارات(

 باشد؟
 .بینیممی نیازی نیست به شما بگویم این چیزی نیست که ما

داران از کوه این کیسه یچرا همه. رویممی اداران استرالیبه عنوان مثال، به سراغ کیسه
 دار چنین نکردند؟آرارات به استرالیا مهاجرت کردند ولی حیوانات جفت

 اند؟برای رسیدن به استرالیا چه راهی پیموده
داران مهاجر به سمت استرالیا، در طول مسیر در مکانی کیسه یچرا گروه کوچکی از گله

 7اند؟بریشم رحل اقامت نیفکندها یمثل هند یا چین یا جاده

 یداستان نوح را به همان شیوه - هودی باشد، چه مسیحی و چه مسلمانچه ی -اگر یک مرد دینی 
در داران، همانند دیگر حیوانات، مرسوم و متداول عرضه دارد، به این معنا که پس از طوفان، کیسه

حتی شناسان و شود نگاه زیستمی ، باعثانداطراف آن از کشتی نوح پیاده شده ای در عراق یامنطقه
دروغین به شمار آورند و  ای صد در صدبه این قصه چنین شود که آن را افسانه ی با درک متوسطافراد

سال است ها میلیون مانده است.به لحاظ فکری شدیدًا عقب ،بگویند کسی که چنین ماجرایی را باور دارد
 جدا یآنها در این جزیره ؛ زیراکنندمی زندگی دنیاجای دیگر هیچ  نه در داران فقط در استرالیا وکه کیسه

 اند.افتاده تکامل یافته

 النهریناقوام بینیا ان سومریان و بابلی دیدگاهداستان طوفان از 

 : گویدکریمر می
 نخستین نوح: 

گیلگمش را  ییازدهم منظومه لوحبریتانیا  یاز کارکنان موزه« جورج اسمیت»که پس از آن
ساخته و که در تورات آمده، داستان طوفان نوح  کرد و رموز آن را گشود، معلوم شدکشف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ی اپرای سیدنی، استرالیا.سخنان پروفسور داوکینز در خانه -7

The Sydney Morning Herald (March 8 2010). Dawkins celebrates the miracle of life with or 
without God. (Reviewed by Garry Maddox) 

 قابل دسترس در نشانی:
http://www.smh.com.au/national/dawkins-celebrates-the-miracle-of-life-x2013-with-or-
without-god-20100308-pqs1.html 

ب مقـدس، قابـل ، ریچارد داوکینز، داسـتان طوفـان در کتـا ادل االی ویدیویی کتاب وهم ویدیوی سخنرانی داوکینز: شبکه

 دسترس در نشانی:
http://www.youtube.com/watch?v=1mZSnQ7_gCY 
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 أاصل و منش ده است. داستان طوفان بابلی همتورات نبواَسفار ذهن نویسندگان  یپرداخته
 ازستونی یک لوح ششسوم پایینِ ای را که یکقطعه« رنوپوبلآ» 7373. در سال داردسومری 

منتشر کرد. مضمون این لوحه بیشتر مربوط است،  دانشگاه پنسیلوانیا یموزه« نیپور» یوعهمجم
دیگری از این سند منحصر به فرد به دست نیامده  یبه داستان طوفان است. تاکنون نسخه

 7.است

یهودیت، مسیحیت و  یگانهقبل از ادیان سه ،میالدپیش از هزاران سال بنابراین داستان طوفان 
 روی داده شانکه برای نیاکاناز آن رو این داستان را  النهرینبینو مردم  ن بوده استاسالم موجود و مدوّ

 اند.نقل نموده بود،
کند ولی به دلیل شکستگی و می در الواح سومری، داستان آفرینش و طوفان سومری را نقل کریمر

 :باشدمیدارد. برخی مقاطع آن به این شرح یم ماجرا را ناقص بیان ،ناسالمی الواح
 انکی و ننخرساگ، ،انلیل ،که آنپس از آن
 سران را آفریدندسیاه
 ید،های فراوان از زمین رویزراعت
 ،استادانه آفریده شدندگر و ی وجود جلوهدر صحنه، دشت چهارپای جانوران

شود که سلطنت از می در افسانه گفتهگاه  ، آناست خط دیگر از متن خرد شده 91پس از این عبارت 
 د:وربه وجود آ را آسمان نازل شد و پنج شهر

 که سلطنت از آسمان نازل شد،پس از آن
 که تاج و تخت سلطنتی از آسمان به زمین فرود آمد،پس از آن

 ، ...مذهبی و نوامیس الهی را به سر حد کمال رساندهای ینآی
 ..شهر در جاهای پاکیزه بنا کرد، .پنج 

 ...، پرستش قرار دادعبادت و بر شهرها نام گذاشت و آنها را کانون 
 ...، سان رخ داد ینبه ا
 گاه ننتو چون ... گریست، آن

 ،شیون سر داداینانای پاک به خاطر بندگانش 
 ،انکی خودش زمام امور را به دست گرفت

 انلیل و ننخرساگ ،آن و خدایان
 ل را بر زبان راندند،نام آن و انلی ،زمینآسمان و خدایان 

 ،بنا کرد سپس زیوسودرا پادشاهی که پاشیشوی ...
 ،ساخت.... بسیار بزرگ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .327، از الواح سومر، ص کریمر -7
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 شد،می با نهایت فروتنی و خضوع و احترام هر روز و به طور مداوم در ... حاضر
 راند...،می یا با خود داشت، و نام زمین و آسمان را بر زبانؤهر گونه راخبار 

 دیواری...،... خدایان... 
 ایستاده بود که ندایی شنید،آن زیوسودرا کنار 

 بایست...، من کنار دیوار و سمت چپ
 دارم؛ گوش دار.با تو سخنی کنار دیوار 

 و اندرزهایم گوش فرا ده: هاراهنماییبه 
 کند،می را واژگون هاگاهدر مجمع ما... طوفان ما پرستش

 کشد...،می و نسل بشر را به نابودی
 ،ی مجمع خدایانأاست نظر و رچنین 

 ،اندبه آن فرمان داده آن و انلیلبا کالمی که 
 .فرود خواهد آمد هاها و حکومتبر سلطنت

به زیوسودرا اندرز دهند که کشتی بزرگی بسازد و خود را از خدایان  ،در متن اصلی افسانهالزم است 
از دست یافتن به این قسمت از  خط از متن سند مانع 31مرگ و نیستی نجات دهد. اما شکستگی 

روز طوفان یابیم که پس از هفت شبانهمیدر ،شودمی متن سند مفهومآنچه از  . ازباشدمیداستان 
، زیوسودرا در بگستراند بر سراسر جهانکند تا نورش را طلوع میبرانداز، خدای خورشید بار دیگر بنیان

متن چنین آمده  ی. در ادامهنمایدتقدیم میه درگاهش بهدایا و قربانی افتد و می پیشگاه وی به خاک
 است:

 روی آوردند،خشمگین  ،ن یک جاکَگردبادهای بنیانتمامی 
 را از میان برداشت،ها و در همان حال طوفان پرستشگاه

 ،طوفان ادامه داشت هفت شب و هفت روزاینکه پس از 
 فت،طوفان زمین را رُ

 ،شدمیبه هر سو پرتاب های ویرانگر بر روی آبی تند بادها به وسیلهآسا کشتی غول
 ،گسترانیدزمین و آسمان نور خود را بر ( سر زد و اوتو )خدای خورشید

 ای در کشتی عظیم گشود،زیوسودرا پنجره
 ،اوتوی قهرمان پرتوش را به درون کشتی عظیم افکند

 پادشاه، یزیوسودرا
 افتاد،سجده به در برابر اوتو 

 ،قربانی کرد یک گوسفندو  نر گاویک  ،اهپادش

به کند چگونه بیان میدر چند خط آخر افسانه  است. خط دیگر از متن در اینجا خرد شده 93
کند، آنان به وی می برابر آن و انلیل سجدهپس از آنکه شود. زیوسودرا می زیوسودرا مقام خدایی عنایت
 برند:می آیدمیاو را به دلمون جایی که آفتاب بر بخشند و سپسمی زندگی خدایان و عمر جاویدان
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 روی زمین گسترش یافت، ... ... ایشان آن و انلیل زندگی در زمین و آسمان دمیدند و بر اثر
 رویید و باال آمد، هاان و زراعتگیاه

 پادشاه، یزیوسودرا
 د،در برابر آن و انلیل سجده کر

 ،آن و انلیل زیوسودرا را برگزیدند
 عنایت کردند، خدایان به او و زندگی
 دند،دمی گی مانند خدایان را در اوجاودانو نفس 
 ،زیوسودرا

 ،نگهداری نمودنسل بشر را گیاه را حفظ کرد و پادشاهی که 
 7د.ش دادندمد، سکونتمیدر گذرگاه، در سرزمین دلمون آنجا که آفتاب بر

 شرح:
ای داشت خردمند یا هوموساپینس که پوست تیرهآغاز ماجرا عبارت بود از پایان یافتن آفرینش انسان 

که این خود نمود  ؛ستا بیانگر آغاز داستان آدم و جانشینی او ا به سرزمین حاصلخیز آمده بود وو از آفریق
 سران یاد کنند:از نیاکان خود با عنوان سیاهان طبیعی است که سومریبنابراین . باشدمیخاستگاه سومریان 

 .و ننخرساگ، سیاه سران را آفریدندانکی  ،انلیل ،پس از آن که آن

 شود، چیزیمی ات در متون سومری تکرارکاوشگران آثار باستانی از این عبارت که به کرّ
اند، همچون معمایی لقب داده« سرانسیاه»به اجداد خود ان فهمیدند و این موضوع که چرا سومرینمی

مشخص شده است که دلیلش این بوده که نیاکان آنها از آفریقا ناگشوده باقی مانده بود. اکنون به روشنی 
 سیاه بوده است.شان آمده بودند و پوست سر

 انسانی بر زمین: یگام دوم در داستان آفرینش سومری عبارت است از جانشینی الهی خلیفه

 که سلطنت از آسمان نازل شد،پس از آن
 فرود آمد،که تاج و تخت سلطنتی از آسمان به زمین پس از آن

 ، ...مذهبی و نوامیس الهی را به سر حد کمال رساندهای ینآی

بیانگر داستان جانشینی  طور که در متن سومری به روشنی به آن اشاره شده، همانها عبارتاین 
زمین است که در ادیان الهی مندرج  ( درخلیفهاولین جانشین انسانی برای خدا )یا  حضرت آدم

سلطنت در  شد؛ بنابراینیعنی خلیفه و جانشین خدا بر زمین تعیین  ،آسمان نازل شدسلطنت از  .باشدمی
یا جانشین خدا  نسان به عنوان خلیفهاانتخاب سلطنت بر زمین یعنی نازل شدن ست، و ا اصل از آن خدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .328تا  329، از الواح سومر، ص کریمر -7
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وحی  پس از تعیین جانشین، شریعت و نوامیس الهی بر او نازل شد یعنی خداوند به آدمبر زمین. 
 و آموخت.ه امود و دین و شریعت و نوامیس مقدس الهی را بفر

پردازد. می به وضوح نقصان بزرگی وجود دارد، به ویژه آنجا که به داستان طوفان گفته شده،در متن 
 به این صورت خالصه کنیم: ،توانیم آن قسمت را که به طوفان مربوط استمی ولی به هر حال ما

 .زیوسودراکشتی شخصی است سومری به نام  یسازنده
 رسید.می یا به اوؤاز این وحی الهی از طریق ر و قسمتی وحی نمود زیوسودراخداوند به 
 )یا نوح( از طریق وحی الهی، قبل از وقوع طوفان از آن مطلع بوده است. زیوسودرا

 های عبادت را در نوردید: کید شده که طوفان مکانأدر این متن ت

 روی آوردند،خشمگین  ،ن یک جاکَگردبادهای بنیانمی تما
 را از میان برداشت،ها و در همان حال طوفان پرستشگاه

 )نوح(. زیوسودرادینی و اقدام آنها به تحریف دین در زمان  اف رجالای است از انحرو این کنایه
جهت سرپیچی آنها از در متن همچنین تاکید شده که طوفان در واقع عذابی الهی برای مردم به 

که با چرا ویران ساخت حکمرانی آنها راکه طوفان اساس نظام بوده است؛ و این دستورهای خداوند
 : بود در تضادکه از جانب خدا تعیین و نصب شده بود )نوح( زیوسودرا 

 .فرود خواهد آمد هاها و حکومتبر سلطنت

خاصی از بشر و نیز گیاهان و حیوانات خاصی کشتی بود که از نسل یک  نساخت زیوسودرامأموریت 
واضحی به همین  یاشاره در متن سومری،« گیاه را حفظ کرد»محافظت به عمل آورد. شاید عبارت 

چند که عظیم و ن هروگرنه سیل روی زمیاست بوده  خصوصیبتلقی شود. قطعاً منظور، گیاه موضوع 
ماند می ز نیست. حداقل این است که بذر گیاهان باقی، برای محافظت از گیاهان به کشتی نیاباشد فراگیر

روشن است که بنابراین د. نکنمی د و رشدنرویمی و پس از سیل، بدون احتیاج به کمک خود به خود
که است این بوده کند و شاید منظور می منظور، آن دسته از گیاهان زراعی است که انسان از آنها تغذیه

 خواهد کار را از صفر آغاز کندکه ببدون این ذر این گیاهان را با خود برداشته تامقداری کافی از ب زیوسودرا
گندم و محصوالت کشاورزی های . آن هم در جایی که خبری از دانهادامه دهدفرآیند کشاورزی را 

، این باشد که انتقال این متن ترس انسان )فرزند آدم( نیست. بنابراین ممکن است مقصود ازموجود در دس
بذر گیاهان زراعی  بودند که به دستور نوح عمل کردند و همچنینن یافتگان به کشتی گروهی از مؤمنا

توانیم نتیجه بگیریم می . بر این اساسبوده است اهمیت زحائز نظر اقتصادی نیز برای انسان ا منتقل شده
اش را با وظیفه (نوح)در پایان زیوسودرا  .اندبودهمفید برای انسان  و اهلیکه حیوانات وارد شده به کشتی 

 فرآیندموفقیت انجام داد و پاداش گرفت؛ زیرا وی سخن خدا و وحی الهی را پذیرفت و پس از پایان 
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آن گونه  (یا زمین عبور)صعود کرد. زیوسودرا در زمین دلمون ها انتقال و نجات کشتی، به ملکوت آسمان
 گزید. سکنی که در متن سومری آمده،

 پادشاه، ییوسودراز
 د،در برابر آن و انلیل سجده کر

 ،آن و انلیل زیوسودرا را برگزیدند
 عنایت کردند، و زندگی خدایان به او

 دند،دمی گی مانند خدایان را در اوجاودانو نفس 
 ،زیوسودرا

 ،نگهداری نمودنسل بشر را گیاه را حفظ کرد و پادشاهی که 
 د.ش دادندمد، سکونتمیه آفتاب بردر گذرگاه، در سرزمین دلمون آنجا ک

 دلمون:

 اند:ها، دلمون را این گونه توصیف کردهسومری
 نالد،نمی در دلمون کالغ سیاه

 ،آوردو فریاد برنمی دهدنمی ایتیدو ناله سر یپرنده
 درد،نمی شیر کسی را
 خورد،نمی گرگ بره را

 را بدرد،ها سگ وحشی نیست تا بزغاله
 شود،نمی دیده ،کندمی نابود... که غله را  آن
 زن در آنجا نیست،بیوه

 ..،ها.بر بلندیپرندگان 
 د،آورنمی سر فرود و کبوتر

 گوید چشمم رنجور است،نمی نالد ونمی هرگز کسی از درد چشم
 رنجم، می و نه کسی سردرد دارد که بگوید از درد سر

 گوید من پیرزنم،نمی پیرزن دلمون
 ،کهنسالمید من گونمی پیرمرد دلمون

 ،شودریخته نمی ، و آب در شهرندیشوینم دوشیزگان خود را

 ...، گشایدنمی مرگ گذشت لب به سخن یاز رودخانهکه کسی 
 گردند.نمی رد ویسرا گِنوحه و کاهنانِ

 خواند،نمی نوحه سراینده،و 
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 7.کندنمی شهر سوگواریاطراف و در 

 شرح:
ای مشخص است حقیقت حمل کرد زیرا مقصود از آن، سرزمین یا منطقهتوان بر نمی توصیف باال را

شده  شمردههای که زیوسودرا یا نوح پس از طوفان در آن رحل اقامت افکند. واضح است که ویژگی
مطلع را یاد روایات مربوط به مهدی در دولت  یحالت نمادین و سمبلیک دارد. این توصیفات، خواننده

یا در حقیقت شاید بتوان چنین گفت  ،خوردنمی اندازد؛ یعنی جایی که گرگ بره رامی مهدی و اوصاف آن
شود و عدالت آسمانی در آن جاری و می که منظور، دولتی آرمانی است که در آن بساط ظلم برچیده

توانیم چنین استنباط کنیم که دلمون یا مکان سکونت زیوسودرا پس از بنابراین می گردد.می مستقر
مهدی است که از زمان زیوسودرا )نوح( و حتی قبل از آن، چشم به راه فرا  یپیشهوفان، دولت عدالتط

توان گفت منظور از دلمون در این می آن عراق است. بنابراین أاند؛ دولتی که پایتخت و مبدبوده رسیدنش
 .باشدمیمتن سومری، همان عراق 

 آمده است گیلگمش یکه در حماسه ماجرای نوح، آن طور
 :فصل چهارم
 ،داستان طوفان
 :کندمی جاوید برای گیلگمش روایت میشتیپان اوتآن گونه که 

 ،گیلگمش و اورشانابی سوار کشتی شدند
 ،در حالی که بر کشتی سوار بودند، آن را به امواج سپردند

 راه پیمودند.یک ماه و پانزده روز از سفر عادی،  یدر روز سوم سفرشان به اندازه
 .مرگ رسیدهای به آب یاورشانابترتیب  ینبه ا

 :گفتخطاب قرار داد و  را سپس اورشانابی گیلگمش
  یش بران،ی بردار و پپارویبشتاب و  ،ای گیلگمش

 .مرگ را لمس نکنندهای هایت آباما مراقب باش دست
 .رگیدوم و سوم و چهارم را ب پارویو  ،بشتاب ای گیلگمش

 .رگیپنجم و ششم و هفتم را ب پارویای گیلگمش 
 .رگیهشتم، نهم و دهم را بپاروی  لگمشیگ یا

 .رپاروی یازدهم و دوازدهم را بگی
  .ه بودی پاروها را به کار گرفتهمه، گیلگمش پارو با گرفتن یکصد و بیستمین

 .هایش را پاره کرد و از تن به در آورد و بازوان ستبرش را برهنه ساختسپس لباس

  :از دور کشتی را دید و با خود در دلش چنین گفت« ناپیشتیم اوت»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .332، از الواح سومر، ص کریمر -7
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 ؟شده رانیو یکشت مخصوص «یسنگ یهاصورت»چرا 
 ؟صاحب کشتی شخص غریبی به آن نشستهچرا به جز 

 .من نیست پیروانآید از می که دیگری مرد

 :گفترا پاسخ داد، و  میشتیناپ اوت ،گیلگمش
 ؟باشدنام خسته فرو رفته و چهرههایم گونه، چگونه میشتیناپ اوتای 

 .ام ژولیده شده استاندوه در دلم جای گرفته و پیکرم دگرگون گشته و چهره
 ه بود.سوزانداش را چهرهو گرما و سرما  هفرسودچقدر او را  این سفر دراز
، برادر کوچکم کسی که گورخر را در بیابان من تسدوبیابان سرگردان باشم؟  درچرا نباید 

 ،ببرها را شکار کردها کرد و در بادیهتعقیب 
 ،رفتها غلبه کرد و بر بلندای کوهها یعنی انکیدو همان که بر تمام دشواری

 را شکست داد،« بااهومب»همو که گاو آسمانی را اسیر کرد و کشت و 
  ،زیستمی جنگل سدرکسی که در 
 بود،در کنارم کسی که  .که برایم بسیار عزیز بود و رفیق آن دوست

 ها. عاقبت تقدیر انسانی )مرگ( بر او چیره شد،در تمام سختی
 ،بر او گریستم و به قبرش ننهادم شش روز و هفت شب

 ،اش کرم گذاشتتا چهره
 ،بیابانم کرد یمرگ مرا به هراس افکند تا سرانجام آواره

 کرد،ام سنگینی میو در حالی که مصیبتی که بر دوستم رفت، بر سینه
 .مدان شدسرگرها را رها کردم و در بیابان خوابگاهم
 که دوستم که دوستتوانم آرام گیرم و حال آنمی چگونه؟ توانم خاموش باشممی چگونه

  ؟داشتمش، خاک شده استمی
 نباشم؟ آیا به خواب خواهم رفت و دیگر بر نخواهم خواست؟  او همچونچگونه و من نیز 

 ؟تا ابد

 :گفت «ناپیشتیم اوت»خطاب به آمد و سپس گیلگمش 
 .ببینم ،نامندمی دورافتاده او را که« ناپیشتیم اوت»تا ام به این سفر آمدهبینی می
 .مها گذر کردم و از دریاها عبور نمودو از کوهها را گشتم ی سرزمینهمه

 .مپلک بر هم ننهادم و طعم خواب را نچشید
 فرسوده کرد.جسمم را  ،مسیر مرا فرسود و خستگیپیمودن سفر و 
 .فرسودند و پاره گشتند« مهماندار بانوی»هایم پیش از رسیدن به لباس

انواع جانوران وحشی را  یخرس، کفتار، شیر و پلنگ، ببر، گوزن کوهی و بز کوهی و همه
 .کشتم

  .گوشت آنها را خوردم و پوستشان را پوشیدم
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............. 

 گفت:ناپیشتیم به گیلگمش  اوت
 ،رحمبی ست ومرگ سنگدل ا

 ایم که تا ابد بر جای ماند؟ای ساختهی خانهکِ
 ایم که تا ابد ادامه یابد؟بستهعهدی ی کِ

 خواهند داشت؟کنند تا ابد می آیا برادران، میراثی را که تقسیم
 تا ابد بر زمین باقی خواهد ماند؟کینه آیا 
 ؟ماندتا ابد باقی میو طوفان رود رودخانه باال میآیا 
 ،رسدمی اجلش فرانگشوده، خورشید  یو چشم به چهرهنشده اش خارج از پیلههنوز نه پروا

 ،از روزگاران کهن تا کنون زندگی جاوید نبوده است
 شباهت است!گان و مردگان تفو چقدر بین خ

 !چون مردگان نیستند؟همآیا 
 ر و بنده را از هم بازشناسد؟کیست که تواند سروَرسد،  هنگامی که اجل فرا

 گرد آمدند،  ترداوندگاران عظیم، پیش، خ«انوناکی»وقتی 
 .تقدیر را معین کردندآنها ها، با مادر سرنوشت« مامتون»و 

  .مرگ و زندگی را تقسیم کردند
 .لیکن روز مرگ را آشکار نساختند

 دورافتاده، گفت: ناپیشتیمِ سپس گیلگمش به اوت
 ،ناپیشتیم اوت اینگرم می اینک من به تو

 ،ت تو نیست، تو چون منی و با من تفاوتی نداریأغریبی در هی چیز
 .شبیه منی کهکنی بلنمی تو تغییردرست است! 

 ،نبرد خواهم یافت یکردم تو را چون قهرمانی آمادهمی گمان
 بینم.را بی نام و نشان و در بستر بر پشت خوابیده میاما تو 
 ؟رسیدیزندگی جاوید به و  گو چگونه به جمع خدایان راه یافتیبه من ب

 ناپیشتیم به گیلگمش پاسخ داد و گفت: اوت
 .نهان را آشکار خواهم کرد رازیای گیلگمش من بر تو 

 خدایان خواهم گفت: یبه تو رازی درباره
 ،شناسیشمی ک شهری است که تواروپوش

 .رود فرات است یشهری که بر حاشیه
 .در آن بودندایان های بسیاری بر آن گذشته و خدکه دورانشهری 

 .خدایان بزرگ خواستند تا طوفانی پدید آورند و بر این کار دل نهادند
 ، پدرشان،«انو»گرد هم جمع شدند و در آنجا 
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 ،جنگاور رایزنشان« انلیل»و 
 مددکار و وزیرشان،« نین اورتای»و 
  ،شان بودحاجب« یکانو»و 

 .دنیز با آنها بو« آیا» یا همان« کوایکینن»و نیز 
 آه دیوار! ،رد، ای دیواربُ )از جنس نِی( ینینِ یاین کالم آنها را به خانه

 ،ین و بفهم ای دیوارینِ یبشنو ای خانه
 !«تواتواوبار»ای پسر « کاروپوش» هلای ا
 .بنا کن و قایقی ات را از هم بگسلخانه

 .اموالت را به دور افکن و خودت را نجات ده
 .را نجات ده حکمرانی را رها کن و زندگیت

 .هر جانداری را به درون کشتی ببر ینطفه
 است:چنین ابعاد کشتی که تو باید بسازی 

 ،آن باشد عرضآن برابر  طولبگذار 
 گیرد، بساز.آن را چون طاقی که مغاکی عمیق را در بر می و ساختار

 گفتم: «آیا»به خداوندگارم  ،سخنان را دریافتماین وقتی 
 .جا خواهم آورده برایم گرامی است و آن را ب تاز فرمان پیرویای پروردگارم، 

 اما به شهر چه گویم؟ جواب مردم شهر و بزرگان آن را چون دهم؟

 خدمتگزارش گفت: و به منِ  زبان به سخن گشود «آیا»سپس 
  .دریافتم که انلیل بر من خشم گرفته است :بگواین چنین به آنها 

 شما زندگی کنم،توانم در شهر پس از این، دیگر نمی
 گزینم.روم و در آن سکونت نمیمیو به شهر انلیل ن

  .خداوندگارم زندگی کنم« آیا»رهسپار خواهم شد تا در آنجا با « آبسو»به سمت بلکه 
 اما او بر شما رگباری شدید نازل خواهد کرد، و 
 های نادر،ماهیانبوه ماکیان و و 

 .هد کردفراوان احاطه خوامحصوالت و تو را غله و 
 .شب هنگام خالق طوفان برایتان با سیل، گندم درو خواهد کرد

  ،دمبا نخستین پرتو سپیده
 ،دورم جمع شدند ان شهرساکن یهمه
  ،از گوسفندان گرانبها نزدم آوردندهایی قربانی
  ،علفزارهای دشت نزدم آوردند گاوهایاز هایی و قربانی

 و مردان آنچه مورد نیاز بود، آوردند،
 آوردند،قیر برایم کودکان 
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 و در روز پنجم هیکلش را استوار ساختم،
 ،صد و بیست ذراع بودیککف آن یک جریب و بلندی دیوارهایش  یمحوطه

 و طول هر طرف از چهار سطح آن صد و بیست ذراع بود،
 بنایش نمودم.دم و ترتیب شکل بیرونی آن را مشخص کر ینه اب

 قرار دادم،شش طبقه در پایین 
 .تقسیم کردم به این ترتیب آن را به هفت طبقه و

 ،ه بخش قسمت کردمرا به نُ کف آن

 ،فرو بردم آنرا در  «آب یهاخیم» ورا گرفتم  شیدرزهاو 
 ،را در آن قرار دادم و آذوقه را در آن انبار نمودم پاروها و

 ختم،یر کوره در ریق بشکه شش

 قطران، بشکه سه نیهمچن و

 آوردند، کوهانسه بشکه روغن  و

 نمودم، مصرف «آب یهاخیم» دادن قرار یبرا که روغن از بشکه کی یاضافه به

 نمودند، رهیذخرا  آن مالحان که روغن یهابشکه و

 پختم، و کردم ذبح گاو مردم یبرا سپس

 ،و هر روز گوسفندانی کشتم
 ،کردم راب قرمز و روغن و شراب سفید تقدیمو ش انگوربه نجارهای کشتی شراب 

 ،تا بنوشند ،به نجارهای کشتی مثل آب رودخانه شراب دادم
ت. من نیز دستانم را کردند گویی که هنگام جشن سال نو اسمی برپا بود و خوشیها جشن

 به روغن آغشتم.
 .کشتی تکمیل شده بود ،در روز هفتم به هنگام غروب آفتاب

 .سپس به آب انداختن کشتی به دشواری انجام شد

 . کنند جاجابه را یکشت نییپا و باال یالوارها بودند مجبور که چرا
 .رفت فرو آب در یکشت سوم دو تا

 داشتم، بار آن نمودم،طال  سپس هر چه
 و هر چه از موجودات زنده داشتم، سوارش نمودم،

 را سوار کشتی نمودم، بستگانم و امخانوادهی همه
 ،کردموران هر صنف را سوار اهلی، و پیشهاعم از وحشی و ها ارپایان دشتهچو در آن 

 گفتارش که:مقدر کرده بود با برایم  «شمش»معین خدای زمانی و 
 کند،می نیستی نازل ،طوفان مرگبارموکّل  ،وقتی شب» 

 « داخل کشتی شو و دربت را محکم ببند
 ی معین فرا رسید،و هنگام وعده
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  ،رگباری فرستادمطوفان  و شب هنگام، موکل،
 ،نظر کردن به آب و هوا آن را دهشتناک دیدمبا 

 ،پس من نیز کشتی را بارگیری کردم و دربم را محکم بستم
 ،دادمدریانورد « آموری-پوزور»و سکان کشتی را به دست 

 .دم، به او سپربرداشتو آنچه از متاع که در« بنای عظیم»
 ،چون پرتوهای سحر نمودار شد

 ،اهی پدیدار گشتیآسمان( ابر سهای از افق دوردست )از پایه
 .راندمی حکمبا رعد )خداوندگار طوفان(  «اداد»درون آن 

 ،ر حرکت بودندد« هنیش»و « شوالت» شدر سمت مقابل
 دادند،یم میبفراز تپه و دشت  براو  شیشاپیپ و

 برداشت، را ینیرزمیز یهاآب موانع «ایراکال»

  .( سدها را در هم شکستجنگ)خداوندگار « نین اورتا»سپس به دنبال او، 
 ،برافروختندها را نوناکی مشعلا

 .و زمین را به نورهایش روشن کردند
 ،( به آسمان برخاستفریاد اداد )خدای تندر و آذرخش

 ،را به تاریکی بدل کردهر نوری و 
 ، در هم شکستای سفالی کوزهو سرزمین را چون 

 بادهای سهمگین جنوبی وزیدن گرفت، یک روز تمام
  .را نیز پوشاندها و شدت یافت تا کوه

  ،تار و مار کرد ویرانگری، نبرد ه سانمردم را ب
 ،توانست برادرش را ببیندو برادر نمی

 ،شدندنمی دهو مردم از آسمان تمییز دا
  ،حتی خدایان از سیل به هراس افتادند

 ،گریختند «نوآ»و به اوج آسمان 
 .چندک زدندها و مثل سگقوز کردند  ی خارجیدر کنار دیوارها

 ،چون زنی در هنگام زایمان بانگ برآورد ،سپس ایشتار ملکه
 و با صوتی حزین مویه آغاز کرد:ایزدبانو نالید 

 ،افسوس که روزگار کهن به خاکستر تبدیل شد
 .ر حکم راندمچرا که در همراهی با خدایان به شَ

 چگونه در همراهی با خدایان به شر حکم راندم؟
 ،کردمبر مخلوقاتم چیره را نابودی 

 .من خود این مردمان را زاییدمدر حالی که 
 انداینک آنان چون ماهیانی کوچک در آب پراکنده
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خدایان بزرگ آسمان و دوزخ( گریستند و سر به  و آنوناکی )گروهی از خدایان سومری،
 ،پایین انداختند

 ،هایشان خشک شدنوحه کردند و لب
 ،گذشت شش روز و هفت شب

 .را فراگرفته بودزمین و همچنان سیل و طوفان و طغیان 
 ،با آغاز روز هفتم طوفان و سیل رو به فروکش نهاد

 ،خروشیدندکه میجنگاور  هایچون دسته
 .و سیل فرو نشست فروکش کرددریا آرام شد و طوفان 

 .آنجا خاموش بود، نگریستم آسمانمن به 
 ،ام تابیدن گرفتهای را گشودم و نوری بر چهرپنجره

 .اندل بازگشتهو آدمیان را دیدم که جملگی به گِ
 ،ام جاری شدبر زمین نشستم و گریستم، اشک بر چهره ،سپس زانو زدم

  ،ی سواحل دریا نگریستمجست و جوبه 
پهلو بر کوه نصیر  . کشتی در آنجانمایان شد بلنداییآن سوتر  ساعتچهارده بیش از دیدم 

 .گرفت
 .کشتی را گرفت و آن را از حرکت بازداشت «صیرن»کوه 

 .داشتصیر کشتی را گرفته بود و آن را از حرکت بازمییک روز گذشت و روز دوم نیز کوه ن
 .داشتصیر کشتی را گرفته بود و آن را از حرکت بازمیروز سوم و چهارم نیز کوه ن

 .صیر کشتی را گرفته بودکوه نروز پنجم و روز ششم 
 پرواز کند.فتم کبوتری را آزاد کردم و گذاشتم با آغاز روز ه

 بازگشت.پرواز کرد و  کبوتر
 .جایی برای نشستن نیافتبازگشت، چون 

 .من پرستویی آزاد کردم و گذاشتم تا برود
 .بازگشت ،ولی چون جایی برای نشستن نیافت ،او پرواز کرد و رفت

 .سپس کالغی آزاد کردم و گذاشتم تا برود
 ،اندپس نشستهها رفت ولی چون دید آباو پرواز کرد و 

 .و برنگشتفرود آمد غذا خورد و به اطراف پرواز کرد و 
 ،و قربانی پیشکش کردم گانه رها کردمچهارجهات یز را در چسپس همه 

 ،ریختم« گوراتیز»کوه  یبر قله آب مقدس راو 
 ،اشتمار گذهفت دیگ برای قربانی ب

 ،کردمچوب و نی و سدر و مودر را توده 
 و خدایان بوی خوشش را حس کردند،
 بله خدایان بوی خوشش را بوییدند،
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 ،حلقه زدند قربانیچون مگس بر گرد و خدایگان 
 ،ایشتار آمدخدای بزرگ، آنگاه چون 

 :به دست گرفت و گفت ،برای رضایت خاطر او ساخته بود« انو»گردنبندش را که 
را که بر گردنم ونه که این سنگ الجوردی ای خدایانی که در اینجا حضور دارید، همان گ

 .برمنمی از یاد است،
 .آورم و از یاد نخواهم بردمی این روزها را نیز به خاطر

 گرد نذر جمع شوند،خدایان  یبگذار تا همه
 ،نباید نزدیک این پیشکش بیایدکه انلیل اما 

 ،شدنابودی مردم من  یو مایه سیل به راه انداختتأمّل نکرد، چون او 
 ،وقتی انلیل آمد و کشتی را دید غضبناک شد

 رو کرد و گفت:با خشم به ایکیکی 
ر بود که بشری از نابودی شگفتا چگونه یک تن جان سالم بدر برده است و حال آن که مقدّ

 در امان نماند؟
 :و نهرها( لب به سخن گشود و انلیل جنگاور گفتها نین اورتا )خدای چشمه

 بتواند چنین امری را تدبیر کند؟که  ستیک «آیا»بجز 
 .داندمی را های پنهانچیزی است که همه« آیا»تنها 
 :لب به سخن گشود و به انلیل جنگاور گفت «آیا»سپس 

 آیا از حکمت خدایگان است؟ای دالور، 
 سیل به راه اندازی؟درنگ بیسان  چگونه توانستی این

 ،گناه را بر گردن گناهکار بگذار

 متجاوز، ردنگ بر را تجاوز

 فتد،ین یبد در تا مده آزار ادیز را اورحمت نشان بده تا هالک نشود و  عذاب، در اما

ن کم تعدادشا از و یکن مسلط مردم بر را درندگان طوفان، یجا به یتوانستیم دیشا

 کنی،
 ها را مسلط کنی و از تعداد مردم کم کنی،توانستی به جای طوفان، گرگمی شاید

 ها ایجاد کنی،سالی را در سرزمینتوانستی خشکطوفان، شاید میو به جای 
 ی طاعون( بشر را نابود کند،)الهه« ایرا»و به جای طوفان، شاید که 

 ،لیکن من نبودم که راز خدایان را آشکار کردم
 رؤیا ببیند و او راز خدایان را فهمید.« آتراهاسیس»من گذاشتم 

 ؟کرداینک تدبیر کن که با او چه باید 
 ،سپس انلیل به کشتی رفت

 گرفت و مرا با خودش سوار کشتی نمود،دست مرا 
  ،اردم سجده گزدر کنارنیز با من سوار کرد و اجازه داد و همسرم را 
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در حالی که خود بین ما ایستاده بود. او برای تبرک پیشانی ما را لمس کرد  حال نیو در ا
 گفت:می

  یگری نبود،چیز د بشرجز اپیشتیم ن اوتپیشتر 
 .د بودناز این پس او و همسرش همچون ما خدایان خواهاما 

 .رودها خواهد زیست یاو در دوردست، در دهانه
 7.ی رودهاسان مرا برگزیدند در دوردست، در سرچشمه ینبه ا

گفته ندارد: اینجا نیز طوفان به گیلگمش، تفاوتی با متن سومری پیش یداستان طوفان در حماسه
شود. ولی در این ؤمنان ساخته میاپیشتیم )نوح( و من و کشتی برای نجات اوتایجاد شم الهی دلیل خ

 مهمی گنجانده شده است: متن موارد
ای نزدیک به آب یا به طور در متن، به وضوح اشاراتی به محل زندگی نوح شده است، یعنی منطقه

متن تیم از جنس نی بوده است. اپیشن اوت یطور که واضح است خانه همان نیزار، و  یمنطقهتر دقیق
 ساخته شده بود: نیکشتی نوح هم از که گوید به روشنی می

 آه دیوار! ،رد، ای دیواربُ ینینِ یاین کالم آنها را به خانه
 ،ین و بفهم ای دیوارینِ یبشنو ای خانه

............ 
 .ای( بنا کنات را از هم بگسل و قایقی )کشتیخانه

شده درهم شکسته شدن یک یا چند سد اعالم  گیلگمش، دلیل وقوع طوفان، یدر حماسهضمن  در
 است:

 .سدها را در هم شکست« نین اورتا»ی سپس به دنبال او، الهه

زا، از جنوب به گیلگمش آمده که مسیر سیل یا موج آب و بادهای طوفان یهمچنین در متن حماسه
به  ،مزبور بین ارتفاعات محصور بوده است یکه منطقه، یعنی اینپوشاندهرا ها کوهها شمال بوده و نیز آب

 را بپوشاند:ها کوهاست آن ای که آب توانسته گونه

  ،یک روز تمام بادهای سهمگین جنوبی وزیدن گرفت
 .ها را نیز پوشاندو شدت یافت تا کوه

شده برای ، که این صفات ذکر ای در عراق یا اطراف آن بگردیمحال اگر بخواهیم به دنبال منطقه
آن را بپوشاند و ها که آبپیش از آن حاصلخیز یطوفان در آن مصداق داشته باشد، مکانی به غیر از دره

 یابیم.امروزی تبدیل شود، نمیبه خلیج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ی گیلگمش.طه باقر، حماسه -7
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برای کسی که ه یعنی سیل آسا، از دریا به سمت درّهای هرمز کنونی، آب یشدن سد تنگهبا ویران
 جریان یافته است.از سمت جنوب  ر داشته،در دره قرا

وجود دارد که ها و در آن مناطق بلندی همچون کوه ارتفاعش کمتر از سطح دریا است این مکان
یافت، مانند  راآنها  توانمی که در خلیج امروزیهایی د، و جزیرهندهمی محیط اطراف آن را تشکیل

 .اندفعلی نیز از ارتفاعات آن بوده بحرین
زیرا  ،گوارا بودههای آبهای ای آکنده از دریاچهکه درگیر طوفان شود، درهمنطقه قبل از آن این

طبیعی است که در آن نی فراوان  پس است. ریختهمی آمده، در آنمی شیرینی که از شمالهای آب
 شده است. شارهبه این موضوع آشکارا ا باشد. در متن بعدی نیکشتی نوح از  خانه و در نتیجهبروید، و 

 
 گیلگمش: داستان طوفان، معروف به لوح طوفان. موزه بریتانیا ی: لوح یازدهم از حماسه۲۱ شکل

 پدیای آزاد ویکینامهمنبع: فرهنگ

Epic of Gilgamesh, Tablet 11: Story of the Flood. Known as “Flood Tablet”. British 

Museum 

 ز داستان طوفان سومریآتراهاسیس؛ یک متن بابلی دیگر ا متن
........... 

 شکستگی دوم:
 .است شده ابتدای آن مفقود

 آتراهاسیس دهان گشود و به سرورش گفت:
 دهی؟نمی یاهایم را شرحؤآیا ر

)...........( 
 افتخار از آن ما است، پس باید به سوی من آیی.

 ،ای دیواربشنو 
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 ،ینین یای خانه ،و بفهم سخنانم را
 بساز، بگسل و یک کشتیات را از هم خانه

 ،به دور افکنآنچه داری 
 ،یاش هستکه تو سازنده کشتیآن و  ت را نجات بدهزندگی

 )خدشه در لوح(

 نمود، خواهم نیمعتو  یکه برا ینی( و در زمان مع)شکستگی سوم

 .را به روی خودت ببند وارد کشتی شو و درب
 ،وارد کنرا به آن چهارپایانت و کاالها غله و 

  ،راها هات و نزدیکانت و صاحبان حرفو نیز همسرت و خانواده
 ،اعم از وحشی و اهلی، و آنچه توانستی از علفخواران راها ارپایان دشتهو چ

 آن را به سوی تو خواهم فرستاد و پشت درهایت پنهان شو تا از آن حفظ شوی،
 ،آتراهاسیس دهان گشود و گفت

 با سرورش: گفت و گودر 
 .امنساخته کشتیهیچ تا پیش از این 

 کشی؟نمی برایم تصویری از آن بر روی زمینچرا 
 .تا در ساختنش از آن کمک گیرم

 )........( بر زمین ).........(
 ،ای به اجرا در خواهم آوردرا فرمانم دادهآنچه  سپس من هر

 7(.)بقیه شکسته است

 متن(: یدر ترجمههایی متن )با تفاوت همچنین همان
 بر او ظاهر شد،یک شب آتراهاسیس خوابیده بود که 

 ،و او را مخاطب قرار داد و گفتش: هشدار ای آتراهاسیسدر خوابش، « آیا»
 .د شکستنهمه چیز را درهم خواهها ... آب هاآب

 به این توجه کن و انسان را با قدرت از گرفتاری نجات ده،
 ،هشدار ،هشدار

 ،آتراهاسیس به وحشت افتاد
 ،رفت «آیا»زده از خوابش بیدار شد و روز بعد به معبد وحشت
 .از خواب دیشب پرسید ،و از او

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .713، سرگذشت عقل اول، ص السواح -7

 داده انجـام یقـاتیتحق انیـاد خیتـار و یشناساسطوره در که است یسور یسندهینو و شمندیاند ،7337، متولد السواح فراس
 .است وردهآدر ریتحر یرشته به یادیز یهاکتاب یو. است
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 :گفت دو چشم درخشان یدارنده «آیا»

 .یدقت کن دیپس با گفتم که چه کار باید برایم انجام دهی،
 ،ای دیوار ،به خبری که به تو خواهم گفت

 ،به من گوش فرا ده ،ینیای دیوار ن
 ،مل کنأبا دقت تدر سخنانم 

 ،و کشتی بسازکن خانه را ویران 
 ،مال را دور افکن و جان را نجات ده

 ،هر جانداری را به درون کشتی ببر ینطفه
 و آن را، تمام آن را از نی بنا کنکشتی بزرگی بساز و 

 ،بنام یزندگ یدهندهنجات را آن وطبقه بساز  طبقهرا  یکشت
 ر،یبگ نظر در طولش یمساو را عرض و کن بنا قیدق را شیهااندازه
 .کن محکم بسوآ ربِرا مثل د دربَش

 سرورم. افتم،یدر را منظورت

 ،به من فرمان دادی، مفتخر خواهم شد اکنون به انجام آنچه
 ام،اما سرورم هرگز پیشتر هیچ کشتی نساخته

 ،تصویری بر زمین برایم بکش
 .تا تصویر را ببینم و کشتی بسازم

 .زمین کشید الهه تصویری بر
 ،آتراهاسیس توانست کشتی را بسازد پس از هفت روز کار مداوم،

  ،کف آن یک جریب بود یمحوطه
 ، بیست ذراع و صدیکو بلندی دیوارهایش 

  ،شکل بیرونی و ابعاد آن مشخص گشت ترتیب ینبه ا
 ،ین ترتیب به هفت طبقه قسمت شدداد و به ا و در آن شش جداکننده قرار

 ،شد ه هفت طبقه و نه قسمت تقسیمکف آن ب سپس
  ،آبورود برای جلوگیری از  ،چوبی قرار گرفتهای و در آن میخ

.....7  

ی ساخته ش را از نِ( کشتیَ ، نوحمیشتناپی آتراهاسیس )زیوسودرا، اوتر متن قبلی، روشن است که د
 یسست. محل سکونت او نیز منطقه عادیِ  و چه بسا از نی محکمی همچون نی بامبو و نه از نیِاست 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .712الماجدی، انجیل بابل، ص  -7

 .کرد افتیدر را شیدکتر مدرک 7336 سالدر  یو. است یعراق پژوهشگر ،7327 ، متولدیالماجد خزعل
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که با آب پوشانده شود؛ یعنی همان جایی که برای است، پیش از آن خیز )خلیج فعلی( بودهحاصل یدره
 .جاری بوده استدر مناطق وسیعی از آن، رودخانه و دریاچه چرا که  ؛رشد انواع نی و درخت مناسب بوده

 و آن را، تمام آن را از نی بنا کنکشتی بزرگی بساز و 

 بنام، یزندگ یدهندهنجات را آن وطبقه بساز  طبقهرا  یکشت

از عراق یا رسیده در تمام روایات تاریخی  یا زیوسودرا یا آتراهاسیس یا نوح، میشتیناپ اوتداستان 
یکسان  ،اندکردهمی یافتگان با او در کشتی در آنجا زندگیمکانی که وارثان و قوم نوح و به ویژه نجات

، که همان که طوفانی رخ داده و وقوع طوفان نیز دلیل دینی داشتهمتون بر این این یولی همه ؛نیست
 هستند.، متفق است خداوند بوده خشم

بوده که و اطرافش  النهرینبین، سرزمین به وقوع پیوستای که طوفان در آن همچنین منطقه
وری که غیر از کسانی که با نوح به کشتی سوار شدند، ط آن را به طور کامل فرا گرفت، بهانبوه های آب

 رد.سپمی این کشتی در دریا راه در حالی که از آن نجات نیافتکسی 
یابیم که کشتی از نی ساخته شده و طی مدت زمانی کوتاه که چه بسا درمیاز متون چنین ضمن  در

بزرگ  ،عصری که ساخته شدنسبت به ل کشتی حداق یاست. اندازهشده رفته بنا نمی از چند روز فراتر
سد،  ه شدنبوده و این منطقه دارای ارتفاعاتی بوده و گرداگرد آن نیز با بلندی احاطه شده است. شکست

 .شدعلت وقوع سیل بود که طی آن، آب از جنوب به سمت شمال روان 
یابیم درمید آوریم، علمی باستانی یک جا گرهای مطالب گفته شده را با واقعیت یاگر بخواهیم همه

که به دلیل طی شدن آخرین عصر پیش از آن ،گرددمی وقوع سیل، به خلیج فعلی محصور یکه منطقه
 .رفتن سطح دریا، با آب پوشیده شودیخبندان و ذوب شدن برف و باال 

 داستان طوفان در تورات
 :اصحاح ششم

 ولد شدند،مت شانوقتی تعداد آدمیان در روی زمین زیاد شد و دختران -7
پسران خدا دیدند که دختران آدمیان چقدر زیبا هستند. پس هر کدام را که دوست  -3

 داشتند، به همسری خود گرفتند.
ماند. طول عمر نمی سپس خداوند فرمود روح من برای همیشه در انسان منحرف باقی -9

 باشد.می بیست سال و او یکصد
پسران خدا بر دختران آدمیان وارد شدند و برایشان که پس از آن، پس از آندر آن ایام و  -3

فرزند آوردند، مردان قوی هیکلی بر روی زمین بودند. اینها همان جبارانی هستند که از 
 اند.قدیم نامی داشتههای زمان
اند و تمام افکار آنها همه روزه وقتی خدا دید که چگونه تمام مردم روی زمین شریر شده -2
 آلود شده است،  گناههای اندیشه
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 ین شد.گغمن گذاشته بود، پشیمان و بسیار که انسان را آفریده و در روی زمیاز این -6
ها به همراه کنم. انسانام، نابود میهایی را که خلق کردهپس فرمود من انسان -1

 پشیمان هستم. ،امکه اینها را آفریدهآسمان؛ زیرا از این چهارپایان و خزندگان و پرندگان
 راضی بود. اوخداوند از نوح، اما  -8
کوکار بود و همیشه با خدا ین یمرداین قرار است: او در زمان خود نوح از  فرزندان -3
 ی خاصی داشت.رابطه
 .ثحام، سام و یافهای نوح سه پسر داشت به نام -71
 اما زمین در پیشگاه خدا فاسد شده بود و ظلم و ستم همه جا را پر کرده بود. -77
 اند.خدا دید که زمین فاسد شده و همه راه فساد را پیش گرفته -73
ام بشر را از بین ببرم، چون ظلم و فساد آنها دنیا را پر تصمیم گرفته :خدا به نوح فرمود -79

 کنم.می کرده است، بنابراین من آنها را با زمین نابود
داخل  ،اتاق داشته باشد.تو برای خود یک کشتی از چوب درخت سرو بساز که چندین  -73

 .کن اندودو خارج آن را قیر

آن  یذراع و بلند پنجاه آن عرض ذراع، صدیطور بساز: طول آن س نیآن را ا -72
 ذراع. یس

بساز و تر، نورگیری برای روشنایی کشتی پایینیک ذراع  ینزدیک سقف به اندازه -76

باال، پایین و وسط  یکشتی را کنار آن قرار بده. کشتی را طوری بساز که دارای طبقه یدروازه
 باشد.

هر جانداری که زیر آسمان است، فرستم تا می من طوفان و باران شدید بر زمین -71
 د و هر چه بر روی زمین است بمیرد.هالک گرد
 هایت به کشتی داخلعروسبندم. تو به اتفاق پسران، همسر و می اما با تو پیمان -78

 شوی.می
از هر موجود جانداری به داخل کشتی ببر تا با همراهی تو نجاتشان دهم؛ یک نر و  -73
 یک ماده.
از هر جنس خزنده. از هر کدام یک جفت با و  از هر جنس چهارپا، از هر جنس پرنده -31

 شوند تا آنها را زنده نگه داری.تو وارد می
 ی خود و برای آنها با خود بردار.برااز هر نوع غذا  -37
 این گونه عمل نمود. نوح هر چه خدا به او فرمود انجام داد. -33

 :اصحاح هفتم
زیرا در این زمان فقط  ؛ات به کشتی داخل شوتو با تمام اهل خانه :خداوند به نوح فرمود -7

 تو در حضور من پرهیزگار هستی.
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م هفت نر و هفت ماده و از چهارپایان حرام از هر از تمام چهارپایان حالل از هر کدا -3
 کدام یک نر و یک ماده

نیز از هر کدام هفت نر و هفت ماده با خود بردار، تا از هر کدام  و از پرندگان آسمان -9
 نسلی در روی زمین باقی بماند،

ا که بارانم و هر جانداری رمی روز بارانزیرا من هفت روز بعد، برای مدت چهل شبانه -3
 کنم.می از روی زمین محو و نابود ،امآفریده
 انجام داد. ،نوح هر چه خداوند به او امر فرموده بود -2
 وقتی طوفان آمد، نوح ششصد ساله بود. -6
 هایش به داخل کشتی رفتند تا از طوفان رهایی یابند.او با زن، پسرها و عروس -1
 هر جنبنده روی زمین،و گان و از پرنداز تمام چهارپایان حالل و حرام  -8
جفت جفت، نر و ماده با نوح به کشتی وارد شدند، همان طور که خداوند به نوح امر  -3

 فرموده بود.
 آب روی زمین را فرا گرفت. ،پس از هفت روز -71
عظیم در های در ششصدمین سال زندگی نوح، در روز هفدهم ماه دوم، تمام چشمه -77

 شدآسمان گشوده های وزنهر یزیر زمین باز و همه
 بارید.می روز بارانو مدت چهل شبانه -73
و  ثطور که خداوند فرمود بود، نوح و پسرانش سام، حام و یاف در همان روز، همان -79

 به کشتی وارد شدند.همسر نوح و سه عروسش 
و  مرغانی همهو زمین چهارپایان و خزندگان ی همهو انواع حیوانات، یعنی همگی  -73
 بالدار. پرندگان یهمه

 با نوح وارد کشتی شدند.دو به دو ای هر موجود زنده -72
از هر موجود زنده نر و ماده همان طور که خدا امر فرموده بود، وارد شدند و خداوند در  -76

 را برایشان بست.
 شد به طوری کهمی بارید و آب زیادترمی مدت چهل روز باران مانند سیل بر زمین -71

 کشتی از زمین بلند شد.
بسیار روی زمین افزون گشت. کشتی روی آب قرار آمد و می آب از روی زمین باال -78
 گرفت.
آب بسیار بر زمین فزونی گرفت و روی هر کوه بلندی را که زیر چتر آسمان بود،  -73
 فراگرفت.
 ها باالتر رفت.ی پانزده ذراع از کوهآب به اندازه -31
کرد، یعنی تمام پرندگان، چهارپایان و می ر روی زمین حرکتبکه ای ی زندهجنبدههر  -37

 خزندگان و تمام مردم همه مردند.
 مرد. کرد،خشک زندگی میهر جانداری که در روی زمین  -33
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خدا هر موجودی را که در روی زمین بود یعنی انسان، چهارپایان و خزندگان و  -39
 باقی ماند. ،ابود کرد. فقط نوح با هر چه در کشتی با او بودپرندگان آسمان، همه را ن

 پنجاه روز روی زمین را پوشانده بود. و آب یکصد -33

 :اصحاح هشتم
به یاد آورد.  ،، نوح و تمام وحوش و چهارپایانی را که با او در کشتی بودندوندسپس خدا -7

 رفته پایین آمد.پس بادی بر روی زمین فرستاد و آب رفته
 آسمان بسته شدند و دیگر باران نبارید. های عظیم زیرزمینی و روزنههای چشمه -3
 پنجاه روز فرو نشست.صد و شد و بعد از یکمی آب مرتب از روی زمین کم -9
 آرارات نشست.های در روز هفدهم ماه هفتم کشتی بر روی کوه -3
ها نمایان کوه یماه دهم قله که در روز اولشد تا اینمی رفته کمآب تا ماه دهم رفته -2
 شد.

 ،کشتی را باز کردی نورگیر پنجرهبعد از چهل روز، نوح  -6
 در پرواز بود تا وقتی که آب فرو نشست. مدائبیرون فرستاد. او و زاغی را  -1

فرو نشسته است  نیزم یآب از رو ایآ ندیفرستاد تا بب رونیرا ب یپس نوح کبوتر -8
 .ریخ ای

جایی برای نشستن پیدا نکرد، چون آب همه جا را گرفته بود. پس به کشتی اما کبوتر  -3

 برگشت و نوح او را گرفت و در کشتی گذاشت.
 هفت روز دیگر صبر کرد و دوباره کبوتر را رها کرد. -71
 سویداشت به  منقاروقت عصر بود که کبوتر در حالی که یک برگ زیتون تازه در  -77

 آب کم شده است. نوح برگشت. نوح فهمید که
بعد از هفت روز دیگر دوباره کبوتر را بیرون فرستاد. این مرتبه کبوتر به کشتی  -73
 برنگشت.
یک ساله شد و در این وقت بود که آب روی زمین در روز اول ماه اول، نوح ششصد و  -79

 کشتی را باز کرد و دید زمین در حال خشک شدن است. یخشک شد. پس نوح دریچه
 هفتم ماه دوم زمین کامالً خشک بود.روز بیست و  در -73
 :خدا به نوح فرمود -72
 هایت از کشتی بیرون بیایید.تو و زن، پسرها و عروس -76
تو هستند یعنی تمام پرندگان و چهارپایان و خزندگان را هم  همراهتمام حیواناتی که  -71

 بارور و زیاد گردند.بیرون بیاور تا در روی زمین پراکنده شوند و به فراوانی 
 هایش از کشتی بیرون رفتند.و عروس ، همسرپس نوح، پسرها -78
 خود از کشتی خارج شدند.های تمام چهارپایان و پرندگان و خزندگان هم با جفت -73
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یکی را به  نوح قربانگاهی برای خداوند بنا کرد و از هر پرنده و هر حیوان حاللو  -31
 قربانگاه قربانی کرد.ر عنوان قربانی سوختنی د

دیگر زمین را  وقتی بوی خوش قربانی به پیشگاه خداوند رسید، با خود گفت بعد از این -37
 یکنم. گرچه انسان از کودکی افکار شریرانه داشته است. همهبه خاطر انسان نفرین نمی

 کنم چنان که کردم. نمی حیوانات را هالک
اعت، سرما و گرما، زمستان و تابستان و روز و شب تا زمانی که دنیا هست، کشت و زر -33
 هم باشد.

 :اصحاح نهم
فرمود فراوان و زیاد شوید و دوباره همه جای زمین را  ،خدا نوح و پسرانش را برکت داده -7
 پر کنید.
همه ترسند. می حیوانات زمین و پرندگان آسمان و خزندگان و ماهیان از شما یهمه -3

 7باشند. ...آنها در اختیار شما 

 باشدمی خشم الهیناشی از  ودینی در تورات، علت طوفان نوح، 
ی علمی در تناقض شدهابتباشد؛ زیرا با حقایق ثکه به وضوح باطل میی وجود دارد در تورات موارد

 از جمله:  است؛
 ، یک زوج برداشته است:کردمی کشتی نوح از هر حیوانی که بر روی زمین زندگی * 

مرغان و ی همهو زمین چهارپایان و خزندگان ی همهو انواع حیوانات، یعنی  همگی -73
از هر  -76با نوح وارد کشتی شدند. دو به دو ای هر موجود زنده -72بالدار.  پرندگان یهمه

موجود زنده نر و ماده همان طور که خدا امر فرموده بود، وارد شدند و خداوند در را برایشان 
 بست.

بلندترین  یکه پانزده ذراع، از قله ای باال آمدین با آب پوشانده شد و آب به اندازهسراسر زم *
 زمین نیز باالتر رفته بود:های کوه

آب بسیار بر زمین فزونی گرفت و روی هر کوه بلندی را که زیر چتر آسمان بود،  -73
که در ای ی زندهجنبدههر  -37ها باالتر رفت. ی پانزده ذراع از کوهآب به اندازه -31فراگرفت. 

 کرد، یعنی تمام پرندگان، چهارپایان و خزندگان و تمام مردم همه مردند.می روی زمین حرکت
خدا هر موجودی را که در  -39 مرد. کرد،خشک زندگی میر روی زمین بر جانداری که ه -33

یعنی انسان، چهارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان، همه را نابود کرد. فقط  ،روی زمین بود
 نوح با هر چه در کشتی با او بود باقی ماند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .3تا  6، عهد عتیق، سِفر پیدایش، اصحاح کتاب مقدس -7
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 بیش از یک سال در کشتی ماند:  ند،* نوح با این خِیل انبوه حیوانات و غذاهایی که نیاز داشت

هایش به داخل او با زن، پسرها و عروس -1 وقتی طوفان آمد، نوح ششصد ساله بود. -6
در ششصدمین سال زندگی نوح، در روز هفدهم  -77...  تا از طوفان رهایی یابند. ،کشتی رفتند

 7شد. ....آسمان گشوده های روزنه یعظیم در زیر زمین باز و همههای ماه دوم، تمام چشمه

تو و  -76: خدا به نوح فرمود -72 هفتم ماه دوم زمین کاماًل خشک بود.ودر روز بیست -73
 3هایت از کشتی بیرون بیایید.زن، پسرها و عروس

زمین های انبوه که تمام کوههای هیچ تفسیر علمی برای این آب نهابطالن این موارد بدیهی است. آ
 وجود ندارد. در زمین اصوالً این مقدار آب چرا که  ؛اندنکرده هئارا را پوشاند،
چگونگی باقی ماندن این همه حیوان زنده بر روی کشتی آن هم به  ایهیچ توجیهی برضمن  در

مدت بیش از یک سال وجود ندارد. طبق این داستان تورات، نوح چگونه آن مقدار غذا که برای بیش از 
یک سال کافی باشد را در کشتی جای داده است؟ نوح از کجا گوشت کافی برای درندگانی که طبق این 

 از یک سال بر کشتی سوار کرده بود، فراهم کرد؟  داستان، آنها را بیش

عظیم در های در ششصدمین سال زندگی نوح، در روز هفدهم ماه دوم، تمام چشمه -77
 روز بارانو مدت چهل شبانه -73. آسمان گشوده گشتهای زیر زمین باز شد و همه روزنه

 ثنوح و پسرانش سام، حام و یاف بود، هطور که خداوند فرمود در همان روز، همان -79 بارید.می
در روز اول ماه اول، نوح ششصد و  -79به کشتی وارد شدند. ...و همسر نوح و سه عروسش 

کشتی را باز  ییک ساله شد و در این وقت بود که آب روی زمین خشک شد. پس نوح دریچه
ن کامالً در روز بیست و هفتم ماه دوم زمی -73 کرد و دید زمین در حال خشک شدن است.

 هایت از کشتی بیرون بیایید.تو و زن، پسرها و عروس -76: خدا به نوح فرمود -72 خشک بود.
یعنی تمام پرندگان و چهارپایان و خزندگان را هم  ،تو هستند تمام حیواناتی که همراه -71

نوح، پسرها پس  -78 بیرون بیاور تا در روی زمین پراکنده شوند و به فراوانی بارور و زیاد گردند.
تمام چهارپایان و پرندگان و خزندگان هم با  -73 هایش از کشتی بیرون رفتند.و عروس

 خود از کشتی خارج شدند.های جفت

که  شناختیرویدادهای زمین که آثاراست؟ حال آن فراوان کجاهای و آثار این آبها نشانهدر ضمن 
؛ حال چگونه آثار مطالعه نمودتوان آنها را میو است  موجودگردد، میشان به میلیاردها سال پیش بازتاریخ
 از آن نگذشته، کامالً محو و نابود شده است؟! رویدادی که بیشتر از چند هزار سال معالئو 

 شاید بگویند: با معجزه پنهان و محو شده است!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .1 کتاب مقدس، عهد عتیق، سِفر پیدایش، اصحاح - 7

 .8 کتاب مقدس، عهد عتیق، سِفر پیدایش، اصحاح - 3



 است بر صفت مؤّثر؛ در مورد انسان یصفت اثر داللتفصل پنجم:  377 

 کنندهگیج پردازی تخیلی خواهد بود. هر جا که موضوع بغرنج والبته در این صورت، ماجرا یک قصه
، است و فاقد شواهد تاریخی ی علمی ناسازگارشدهگردد که قضیه با حقایق اثباتمی شود و مشخصمی

 معجزه از سوی خداوند باید از روی حکمت و دلیل یهئکه ارادانند و حال آنمی دلیل آن را معجزه
ن وقایع و رویدادهایی همچون یا برای گمراه کردن انسان و پوشیده ساخت حکیمانه باشد؛ و نه کاری عبث

 .طوفان نوح
داستان تاریخی است و از همین رو توجه داشت که ماجرای طوفان، یک نیز مهم  یباید به این نکته
 یکرد. بر این اساس امروزه به واسطهبررسی و تأیید توان به لحاظ علمی می آن را موضوعات مربوط به

تان را به آسانی کشف و شناسایی کرد. به این ترتیب فقط توان هر چیز نادرست در این داسمی علم
شناسی تاریخی و نتایج ماند؛ داستانی که با حقایق علمی که زمینمی داستان درست و واقعی بر جای

 دهد، تناقضی ندارد.می دقیق علمی به دستهای کاوش
زیرا نادرستی آن  ،دکر اصالحشود نمی را به هیچ وجه طوفان توراتواقعیت آن است که داستان 

ست. حتی اگر بگویند این طوفان محلی بوده و در بخش خاص و محدودی از زمین روی ا کامالً هویدا
ها توان آن را با علم و واقعیتنمی ماند کهمی ی باقیاز هم در داستان منقول تورات مواردداده است، ب

 یدر کشتی با اندازه ن زنده با نوحمانند ماجرای باقی ماندن احشام و درندگانمود؛ یک جا جمع 
طوالنی برای این که در این مدت را این همه آب و غذا  آن هم برای بیش از یک سال. نوح ،مذکور

یک ؟ و اگر چنین آب و غذاهای فراوانی فراهم کرده باشد، چگونه حیوانات کافی باشد، از کجا آورده بود
 حمل کند؟آنها را است کشتی در این اندازه توانسته 

 :باشدمی یکی از این دو نتیجه این حقیقت دلیل قاطعی بر
تورات تحریف شده است، و این خود مستلزم آن است که دین فعلی یهود، از دین خداوند  * یا

ید ؤزیرا این دین م ،دین مسیحیت نیز جاری است ی. همین حکم دربارهباشدسبحان انحراف یافته 
 .باشدمیات مطالب کتاب عهد قدیم یا تور

و تورات نیز صرفًا  اندانسان تشکیل یافتههای وردهآدین یهودیت و مسیحیت باطل بوده و از گرد * یا
 .باشدمیلیف بشر أت

ید مطالب تورات ؤگزینیم که تورات تحریف شده و دین مسیحیت نیز که مما این نتیجه را برمی
 باشد.شده میو تحریف باطل ،است

 رآن داستان طوفان در ق

ِمَن ِمنج قَ وجِمَك ِلالَّ َمنج َقدج َآَمَن َفََل تَ بجَتِئسج ِبَا َكانُوا » َوأُوِيَي ِلَل نُوح  أَنَُّ  َلنج طُ ؤج
َعُلوَن  ُ ج ُمغجرَقُوَن  *طَ فج ِهَنا َواَل ُُتَاِطبجِن ِف الَِّذطَن ظََلُموا ِلُنَّ َنِع الجُفلجَك ِِبَعجُهِنَنا َوَويج  *َواصج
َنُع  َخُروا ِمنَّا فَِإَنَّ َوَطصج ِمِ  َسِخُروا ِمنجُ  قَاَل ِلنج َتسج الجُفلجَك وَُكلََّما َمرَّ َعَلهجِ  َمََل  ِمنج قَ وج
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َخُروَن  َخُر ِمنجُك ج َكَما َتسج َفَسوجَف تَ عجَلُموَن َمنج ََيجتِهِ  َعَذاب  ُُيجزِطِ  َوُيَِلُّ َعَلهجِ   *َنسج
ِ َيّتَّ ِلَذا َجا *َعَذاب  ُمِقه    ِ اث جَنيج لج ِفهَها ِمنج ُكلِّ  َزوجَجيج ُرََن َوَفاضَْر التَّنُّوضُْر قُ لجَنا اْحِج َء َأمج

ُل َوَمنج َآَمَن َوَما َآَمَن َمَعُ  ِلالَّ َقِلهل   َلَك ِلالَّ َمنج َسَبَق َعَلهجِ  الجَقوج َوَقاَل اضْرجَكُبوا ِفهَها  *َوَأهج
ِ  اَّللَِّ ََمجرَاَها َوُمرجَساَها ِلنَّ  َِباِل  *ضَْربِّ َلَغُفوضْر  ضَْرِيه    ِبسج َوِهَي ََتجِري ِِبِ ج ِف َموجج  َكاْلج

قَاَل  *َوََنَدى نُوح  اب جَنُ  وََكاَن ِف َمعجزِل  َی ُبَنَّ اضْرجَكبج َمَعَنا َواَل َتُكنج َمَع الجَكاِفرِطَن 
َم ِمنج أَمجِر اَّللَِّ ِلالَّ َمنج ضَْرِيَ   َسَآِوي ِلَل َجَبل  طَ عجِصُمِن ِمَن الجَماِء قَاَل اَل َعاِصَ  الجَهوج

َوِقهَل َی َأضْرجُ  اب جَلِعي َماَءِك َوَی ََسَاءُ أَقجِلِعي  *َوَياَل بَ هجَنُهَما الجَموجُج َفَكاَن ِمَن الجُمغجَرِقَي 
ِم الظَّاِلِمَي  َوِغهَض الجَماءُ  ُوِديِّ َوِقهَل بُ عجًدا ِللجَقوج َتَوتج َعَل  اْلج َمجُر َواسج  *َوُقِضَي الج

َاِكِمَي  َكُ  الج قُّ َوأَنجَت َأيج ِلي َوِلنَّ َوعجَدَك الَج َوََنَدى نُوح  ضَْربَُّ  فَ َقاَل ضَْربِّ ِلنَّ ابجِن ِمنج َأهج
أَلجِن َما َلهجَس َلَك ِبِ  َقاَل َی نُوُح ِلنَُّ  لَهجَس ِمنج َأهج  * ِلَك ِلنَُّ  َعَمل  َغ ُجُ َصاِلح  َفََل َتسج

َاِهِلَي  أََلَك َما َلهجَس  *ِعلج   ِلّنِِّ َأِعُظَك َأنج َتُكوَن ِمَن اْلج َقاَل ضَْربِّ ِلّنِِّ َأُعوُذ ِبَك َأنج َأسج
ِبطج ِبَسََلم  ِمنَّا  *اِسرِطَن ِل ِبِ  ِعلج   َوِلالَّ تَ غجِفرج ِل َوتَ رجَْحجِن َأُكنج ِمَن اْلجَ  ِقهَل َی نُوُح اهج

تِلجَك  *َوبَ رََكات  َعَلهجَك َوَعَل  أَُم   ِمَّنج َمَعَك َوأَُم   َسُنَمتُِّعُه ج ُثَّ مَيَسُُّه ج ِمنَّا َعَذاب  أَِله   
ِبج ِمنج أَن جَباِء الجَغهجِب نُوِيهَها ِلَلهجَك َما ُكنجَت تَ عجَلُمَها أَنجَت وَ  ُمَك ِمنج قَ بجِل َهَذا َفاصج اَل قَ وج

 7«ِلنَّ الجَعاِقَبَة لِلجُمتَِّقيَ 
اند، دیگر ایمان نخواهند و به نوح وحی رسید که از قوم تو جز آن گروه که ایمان آورده)

 .آورد. از کردار آنان اندوهگین مباش
سخن مگوی، که همه ران با من این ستمکا یکشتی را زیر نظر و الهام ما بساز و درباره

 . ندغرق شده هست
 کردند،می اشگذشتند، مسخرهمی قومش بر او مهترانساخت و هر بار که می نوح کشتی

تان خواهیم که ما هم همانند شما مسخره ستا کنید، زودمی گفت: اگر شما ما را مسخرهمی
 .کرد

جاوید بر که فرود به زودی خواهید دانست که عذاب بر که رسد و خوارش سازد و عذاب 
 .آید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .33-96قرآن کریم، سوره هود، آیات  -7
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چون فرمان ما فراز آمد و تنور جوشید، گفتیم: از هر نر و ماده دو تا و نیز خاندان خود را در 
اش از پیش صادر شده باشد و نیز آنهایی را که به مگر آن کس را که حکم درباره ،کشتی بنشان
 .و جز اندکی به او ایمان نیاورده بودند ،اندتو ایمان آورده

زیرا پروردگار من،  ،بر آن سوار شوید که به نام خدا به راه افتد و به نام خدا بایستد :گفت
 .آمرزنده و مهربان است

 ،ای ایستاده بودنوح پسرش را که در گوشه .بردمی کشتی آنان را در میان امواجی چون کوه
 .ندا داد: ای پسر، با ما سوار شو و با کافران مباش

گفت: امروز هیچ  جا خواهم گرفت. ،که مرا از آب نگه داردگفت: من بر سر کوهی 
که بر او رحم آورد. ناگهان موج میان آن دو حایل ، مگر کسی ای از فرمان خدا نیستنگهدارنده

 شدگان بود.گشت و او از غرق
و ای آسمان باز ایست، آب فرو شد و کار به پایان آمد  گفته شد: ای زمین آب خود فرو بَر و

 .ستمکاربر کوه جودی قرار گرفت و ندا آمد که لعنت باد بر مردم  و کشتی
تو حق است  ینوح پروردگارش را ندا داد: ای پروردگار من، پسرم از خاندان من بود و وعده

 .کنندگان تو هستیو نیرومندترین حکم
زی ناآگاهی از من چی گفت: ای نوح او از خاندان تو نیست، او عملی است ناصالح، از سرِ

 .دارم تو را که از مردم نادان باشیمی بر حذر .مخواه
برم به تو اگر از سر ناآگاهی چیزی بخواهم، و اگر مرا می گفت: ای پروردگار من، پناه
 ان خواهم بود.کاراز زیان ،نیامرزی و به من رحمت نیاوری

فرود  ،ایمانی داشتهگفته شد: ای نوح به سالمت و برکاتی که بر تو و آنها که همراه تواند ارز
 آنها دستخوش عذاب دردآور ماسپس  سازیم.می هستند که آنها را برخوردارهایی آی و امت

 .شوندمی
دانستی و می کنیم، پیش از این نه تو آنها رامی اینها از خبرهای غیب است که بر تو وحی

 پرهیزگاران است(. زیرا عاقبت نیک از آنِ ،نه قوم تو، پس صبر کن

وحی از طوفان  یکه نوح به وسیلهداند و اینمی داستان قرآنی از این نظر که طوفان را عذاب الهی
تاریخی سومری نیز آمده که های سخن است. در برخی داستانتاریخی همهای باخبر شد، با داستان

 یا دریافت کرده است.ؤب یا راوحی را به صورت خو نوح
 است م و آن اینیبحث کرد رداخته شده که پیشتر در مورد آنپ در داستان قرآنی به موضوع مهمی

ل  طَ عجِصُمِن ِمَن َجبَ  َقاَل َسآِوي ِلَل  » :استواقع شده در آن بوده، ها ای که کوهکه طوفان در منطقه
رِ  ِمنج  الجهَ وجمَ  َعاِص َ  اَل  َقالَ  الجَماءِ  نَ ُهَما َوَيالَ  ضَْرِي َ  َمنج  ِلالَّ  اَّللَِّ  أَمج  :گفت«. )الجُمغجَرِقيَ  ِمنَ  َفَكانَ  الجَموججُ  بَ ه ج

ای از فرمان خدا من بر سر کوهی که مرا از آب نگه دارد، جا خواهم گرفت. گفت امروز هیچ نگهدارنده
 (. که بر او رحم آورد. ناگهان موج میان آن دو حایل گشت و او از غرق شدگان بود ، مگر کسینیست
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 شود:می اینجا پرسش مهمی مطرح
جنوب  یدر منطقه ،و بابلیان به این مطلب اشاره داردها طور که تاریخ سومری چگونه طوفان همان

در چنین مکان مسطحی، چگونه این  و که این منطقه، یک دشت آبرفتی استو حال آنعراق روی داده 
 سر برآورده است؟!ها کوه

این منطقه باشد و  یدر واقع جایی که ادامهیا  النهرینبینبنابراین ما باید به دنبال مکانی چسبیده به 
امروزی که آب آنجا را بپوشاند و به خلیج ی حاصلخیز پیش از آنوجود دارد بگردیم. درههایی در آن کوه
و ما پیشتر به این موضوع اشاره است  برخوردارها این ویژگی یتنها جایی است که از همه تبدیل شود،

 در جنوب عراق واقع شده است. دقیقاً این منطقه و ایمکرده
که قرآن موج سیل را به کوه تشبیه این ؛نمایدمی در داستان قرآنی موضوع دیگری نیز رخهمچنین، 

َِبالِ : »کرده است این (. ردبُمی آنان را در میان امواجی چون کوه ،کشتی« )َوِهَي ََتجِري ِِبِ ج ِف َموجج  َكاْلج

به هر حال سیلی چنین سهمگین، چرا که  ؛آید درست نیستمی پدیدتوصیف برای سیلی که توسط باران 
چنین توصیف قرآنی،  به وجود آورد. مانندکوههایی تواند موجنمی دشت،باز و در یک ای آن هم در منطقه

پست را از  یی طبیعی که منطقهبرای سیلی که توسط یک سونامی بزرگ یا از طریق شکسته شدن سدّ
در این  را کهچ ؛ممکن است روی دهد ،و پشت آن مقادیر بسیار زیادی آب جمع شدهکند می دریا جدا

تواند جهش هیدرولیک عظیمی به وجود می شود و همینمی پست به سرعت از آب پر یحالت، منطقه
هرمز  یآورده، به دنبال آن موجی به سان کوه پدیدار شود. این مطلب کامالً با منهدم شدن سد تنگه

  پر شدن دره از آب و تبدیل آن به خلیج فعلی، مطابقت دارد.کنونی و 

 داستان طوفان نوح در روایات

ناسازگار به شدت علمی های واقعیت آن است که داستان طوفان نوح در برخی روایات، با واقعیت
ذکر  شدهفیحررا به همان مقداری که در تورات ت خوریم که مقدار آبروایاتی برمیما به چرا که  ؛است

ده است. وقوع یپانزده ذراع پوشانبه ارتفاع را ها کوه یهمه ،یعنی آب نمایند،میتوصیف  است، گردیده
، در صورت به وقوع پیوستن چنین طور که پیشتر توضیح دادم زیرا همان ؛چنین چیزی غیرممکن است

نرود؛ حال با گذشت چند هزار سال از بین  ماند،می از آن بر جای که بایست آثاریناممکنی می رویداد
 یابیم.در این خصوص نمی شناسیزمین یباستانی در حوزه یکه ما هیچ آثار و نشانهآن

 از طوفان بر ساحل فرات یا روستایی از روستاهای فرات زندگیپیش  این موضوع که نوحاما 
 قرار داشته کنونی(یا خلیج )حاصلخیز  یکه روستای مزبور در درهکرده است، تعارضی ندارد با اینمی
 ریخته است.می واقع در درههای به دریاچه واز طوفان، فرات تا آنجا ادامه داشته پیش زیرا  باشد؛

ها، شکسته شدن سد و باال رفتن سطح آب دریا که بارش باران، افزایش آب رودخانههمچنین بر این
 اشکالی وارد نیست. ،ب دره مشارکت داشتهبه دلیل طی شدن آخرین عصر یخبندان، در سیال
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علم با عارض ای که مروایاتی وجود دارد که برخی حوادث طوفان نوح را به طور صحیح و به گونه
آمده که منظور از حیواناتی که نوح به کشتی آورد، زیر در روایت به عنوان مثال  7،اندبیان کرده باشد،نمی

 انسان بوده است: یحیوانات اهلی مورد تغذیه
 ،در سی سال کشتی را ساخت»که فرمود: است روایت کرده  اسماعیل بن جابر از امام صادق

یک نر و یک ماده  ،از بهشت خارج کرده بود که آدم أمور شد که از هر یک از هشت حیوانیسپس م
زندگی  یکه وسیله طور بر روی زمین باشد، همان تا معیشتی برای بازماندگان نوح ؛در کشتی بنشاند

 .3«، مگر آنچه با او در کشتی قرار گرفته بودغرق آب شد ،در آن بود زمین با آنچهبود زیرا  نسل آدم

 مکان طوفان نوح

 زندگی حاصلخیز )خلیج کنونی( ییا در جنوب آن یعنی دره النهرینبین، نوح در طبق تاریخ باستان
منطقه یا اطراف آن ساخته  کشتی او در همین .باشدمی اید این مدعؤکرده است. تاریخ دینی نیز ممی

که اما این کید ورزیده است.أکه داستان طوفان را نقل کرده، بر این موضوع ت یلینگِ شده، و تورات و لوح
را ها کوه یآید که طوفان سراسر زمین حتی قلهطوفان چقدر بوده، از روایت تورات چنین برمی یمحدوده

 نیز باالتر رفته است:ها زده ذراع، از قلهدرنوردید و پان

آب بسیار بر زمین فزونی گرفت و روی هر کوه بلندی را که زیر چتر آسمان بود،  73
 ها باالتر رفت.ی پانزده ذراع از کوهآب به اندازه 31فراگرفت. 

هیچ ، در برابر نقد و بررسی علمی تاب است این روایت که در تورات متداول امروزی نقل شده
ها را بپوشاند، وجود ی تمام کوهزمین و درون آن، مقدار آبی که بتواند قلهروی بر چرا که  ؛مقاومتی ندارد

جمعی بزرگی را تجربه ها سال است که جانداران روی زمین هیچ مرگ دستهندارد. از سوی دیگر، میلیون
میلیون  62اد، عصر کرتاسه یعنی تقریبًا که در آن مرگ و میر گروهی اتفاق افتای اند و آخرین دورهنکرده

هزار سال پیش به وجود  311از فقط که انسان امروزی )هوموساپینس( حال آن سال پیش بوده است، و
شود، در حالی که هزار سال تخمین زده می 711و حتی تکامل آن به وضعیت امروزی حدود آمده است 

 !گذردبیشتر نمی هزار سال طبق نقل خود تورات، از طوفان نوح چند
 را نیز اضافه کنید. افتاده های جداو خشکیها شکال حیوانات جزیرهاِبه این موارد، 

 کنند، در برابر نقد علمی رنگتأیید میاین روایت تورات که اکثر فقهای مسلمان نیز آن را بنابراین 
یم و به جهل راضی ید علم را رد کن: یا باه نمودبرای آن ارائ یعلمتوجیه توان نمی بازد و به هیچ وجهمی

 مشخصی از زمین را در بر گرفته است. یهقنطمکه بگوییم طوفان نوح محدود بوده و شویم، و یا این
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 نیـا کـه دادم حیتوضـ و اسـت باطل گرفته بر در را واناتیح انواع تمام نوح یکشت که هیفرض نیاکه  داشتم انیب شتریپ -7
 .نشاند اثبات یکرس به را آن توانینم وجه چیه به و است ناسازگار یعلم یشدهثابت امور با هیفرض

 .83، قصص األنبیا، ص راوندی -3



 احمد الحسن –خدایی توهم بی                                                                                       376

 باستانی و علمی همخوانی دارد، مرورهای اکنون برخی احتماالت مربوط به طوفان نوح را که با داده
 کنیم:می

با شرایط  ،ه دلیل بارش باران و سیل روی داده استطوفان در جنوب عراق و ب این فرضیه که
طق کوهستانی که در جنوب عراق بین دو رودخانه و در پایین منازیرا  ؛مزبور کاماًل مطابقت داردی منطقه

که خواهد بود. از سوی دیگر تصور اینولی چنین سیالبی محدود  شمال آن واقع شده، قرار گرفته است؛
؛ باران در یک منطقه بتواند تمام جانداران آنجا را نیست و نابود کند، دشوار استیا بارش ها سیل رودخانه

یابند. همچنین می کنند، فرصت فرارمی سیل زندگی یزیرا حداقل برخی جاندارانی که در اطراف منطقه
ه بر خالف شکسته شدن سدها یا سونامی ک ؛گیردمی اینچنینی به تدریج و آرام آرام شکلهایی بسیال

هایی به پیوندد. به عالوه مطابق متن قرآنی، چنین سیلی قادر به ایجاد موجبه وقوع میبه طور ناگهانی 
 ی کوه نخواهد بود.اندازه

شاره شده است، این فرضیه باشد که شاید یکی از دالیل وقوع سیل که در برخی تحقیقات به آن ا
یک جهش هیدرولیک به وجود آورده که به  ماالً و احت هزار سال پیش دریای سیاه لبریز از آب شدهچند
و سپس وقوع سیل شده و همین خود باعث به جریان افتادن مقادیر انبوه آب بر سطح زمین  ینوبه

است. اشکال وارد بر این  شده گذشته،می مکان زندگی آنها که سیل ازجاندارانی  تهالک رخداد موجب
ای هیچ آثار و نشانهباشد،  پیش رفته النهرینبینکه تا  فرضیه آن است که در مسیر عبور چنین سیلی

توانسته مانع از رسیدن مقادیر زیاد آب به می شود. عالوه بر این وجود موانع طبیعی متعدد،نمی یافت
خواهد  به سمت جنوب و خلیجرا کشتی نوح چنین سیالبی باشد. این را هم اضافه کنید که  النهرینبین
! و بنابراین جهت هارودخانه یبه سمت سرچشمه است، سومریان آمده یدر افسانه و نه طبق آنچهبرد 

آن از سوی شمال خواهد بود نه آن گونه که در متون سومری آمده است، از سمت جنوب عراق یا خلیج 
 کنونی!

، پیش از آنکه همان خلیج فعلیی واقع در جنوب عراق  یعنی فرض دیگر آن است که طوفان در دره
است، آن هم به دلیل باال رفتن سطح آب دریاها در پایان آخرین عصر از آب پر شود، به وقوع پیوسته 

متن قرآنی، بر سیالبی که هزاران سال پیش در این  هرمز. یشکسته شدن سد طبیعی تنگه و 7یخبندان
هرمز، از  یسد طبیعی تنگه شکسته شدنرد. مقادیر آبی که به دلیل کاماًل تطبیق دااست  دره واقع شده

طور که  همان؛ آسا پدید آورده استتوانیم بگوییم امواجی کوهمی دریا به دره سرریز شد بسیار زیاد بوده و
 یفعلی موجود در خلیج کنونی، در واقع همان قلههای جزیرهضمن  در .ه استشد در قرآن به آن اشاره
به بلندی داشته است.  ،شورهای شدن سد و لبریز شدن آن از آب از شکستهپیش ارتفاعاتی هستند که 

خواست به کوه پناه ببرد تا از آب در امان می گوید پسر نوحمی که آن متن دینیحقیقت ، این ترتیب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )مترجم(. دیرس انیبه پا شیهزار سال پ 71آغاز شد و در حدود  شیهزار سال پ 771از حدود  خبندانیعصر  نیآخر -7
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عادی است که به دلیل های زیرا وی چنین باور داشت که این سیل، همانند سیلشود؛ ، تأیید میبماند
و با پناه بردن به اتفاق افتاده  ،دنریزمی نظیر دجله و فرات که به درههایی رودخانه باال رفتن سطح آب

در امان هایی توان از زیان چنین سیالبمی حاصلخیز، یموجود در درههای مناطق مرتفعی همچون کوه
           کند و سیلی که نوحمی گاه به ذهن آنها خطور نکرد که این دفعه قضیه فرق ماند. البته هیچ

پوشاند و می راها دهد، ویرانگر خواهد بود و کوهمی زیوسودرا( نسبت به آن هشدار - میشتیناپ اوت)
 گیرد.میبریسه با مساحت کشوری چون عراق است، درکه مساحتش قابل مقا ،اسر این دره راسر

 زمان طوفان نوح

برخی  سال پیش از میالد رخ داده است.بر روایت تاریخی تورات، طوفان نوح تقریباً چهار هزار  بنا
حاصلخیز یعنی خلیج کنونی، سرریز از  یاند. در آن زمان، درهکرده تأییدن قرآن نیز این تاریخ را مفسرا
با توجه  بوده است. النهرینبینست که مکان وقوع طوفان، سرزمین ا ن معناهای شور بود و این به آآب

طوفان نوح به راه  یانبوه آب که بتواند طوفانی در حجم و اندازه به هموار بودن این منطقه، مقادیر
بیاندازد، حتماً باید از یک منبع بزرگ آب سرچشمه گرفته باشد. به همین دلیل توصیف تورات از طوفان 

ذکر  اشاره شد که این فرضپیشتر این گونه است که با ارتفاع بلند خود تمام کره زمین را پوشانده است. 
 شناسی ناسازگار است.تورات با حقایق علمی، باستانی و زمین شده در

توانیم آنها را نیاکان سومریان یا می کسانی کهو یعنی که نوح و قوم ا؛ اینماندمی احتمال دیگری باقی
اند و طوفان نیز در همین کردهمی کنونی( زندگی حاصلخیز )خلیج یدر دره های باستان بنامیم،سومری

اگر چنین باشد، زمان وقوع طوفان برابر است با تاریخ لبریز شدن دره از آب و  داده است.منطقه روی 
فته و دره شور، که چه بسا مناطق وسیعی از جنوب عراق کنونی را رُهای وقوع جهش هیدرولیک در آب

 شود. می تخمین زدهمسیح  از میالدپیش  هزار سال 8تا  72را با آب پر کرده است. این تاریخ تقریباً 
که دلیل آن نیز مقادیر عظیم آب ناشی از ذوب شدن باشد میطوفان در دره آنچه رخ داد، وقوع پیامد 

 ریخت.می شد که به دریاهاهایی باعث پیدایش چشمهها در پایان عصر یخبندان بوده است. این آبها یخ
یعی و ورود ، شکسته شدن سد طببه باال رفتن سطح دریا که دریاها اضافه شدآب  ها بهآب این چشمه

، نیز ریختندمی که به درههایی د. شاید بارش باران و باال رفتن آب رودخانهآب دریا به دره منجر گردی
 ،شددر دره به هم رسیدند و سیل و جهش هیدرولیک پدیدار ها ین ترتیب آبمزید بر علت شده باشد. به ا

یا )زیر آب رفت. سپس یک بار دیگر آب به سمت دره  ای که مناطق جنوبی عراق بهآن هم به گونه
 تیب نخستین سفر انسانیّت در جنوب عراقین تروکش کرد و کشتی لنگر انداخت تا به افر لیج کنونی(خ

َنا أَب جَواَب السََّماء ِبَاء مُّن جَهِمر  »رت مدوّن و مکتوب به دست ما رسیده است، آغاز گردد. که به صو فَ َفَتحج



 احمد الحسن –خدایی توهم بی                                                                                       378

َضْرجَ  ُعُهوًَن َفالجتَ َق  الجَماء َعَل  أَمجر  َقدج ُقِدضْرَ * َوَفجَّرج  و ما نیز درهای آسمان را به روی آبی که به ) 7«ََن الج

 ن مقدار که مقدر شده بود، گرد آمد(.شکافتیم تا آب به آها گشودیم * و از زمین چشمه ،ریختمی شدت

 جودی( )دلمون، آرارات، کشتی نوحگاه لنگر

رحل اقامت  النهرینبینکه پس از وی آمدند، بعد از طوفان در سرزمین هایی و نسل نوح، قوم او
 جو. این چیزی است که فقط افراد ستیزهکندکه این خود مکان لنگر انداختن کشتی را معین می افکندند
ن آن، ملت ساکن در ، یعنی ناقالشوند. اصل و اساس داستان طوفان از سومر است شتوانند منکرمی
چنین مطرح  کهایناند. به اعتقاد من، دانستهاند و آن را میراث پدران و نیاکان خود میلنهرین بودهابین
 هایی، تالشیافتنداستقرار النهرین ای خارج از بینمنطقه در نوح و قومش ،کنند که پس از طوفانمی
 ادیده گرفت.را ن آنها تواننمی به دنبال دارد و را که پیامدهای زیادی بودهمحتوا بی

دولت مهدی است که در عراق های دلمون سومری مشابه ویژگیهای پیشتر اشاره کردم که ویژگی
 شود و عراق پایتخت آن خواهد بود.می برپا

اصول ترکیه یا ارمنستان بوده، با های روشن شد این نظریه که لنگرگاه کشتی نوح بر روی برخی کوه
تفسیر برخی یهودیان از تورات است که  ،ناسازگار است. خاستگاه این اعتقاد ،علمی بسیاری یشدهثابت

 در آن از کوهی به نام آرارات یا آراراط سخن به میان آمده است.
های زمین در جاهای دیگر نیز دانستیم که روایت تورات از طوفان نوح مانند اشاره به اینکه آب تمام کوهستان

توان چنین تصور کرد که کشتی نوح بر کوهی امالً سر ناسازگاری دارد. بنابراین نمیرا پوشاند، با اصول علمی، ک
به ارتفاع چندین کیلومتر از سطح دریا لنگر انداخته باشد، آن هم بر اثر سیالب و باال رفتن سطح آب. پیشتر گفتیم 

ه دلیل لبریز شدن دریای سیاه باشد، حتی اگر گفته شود که این سیل بکه زمین فاقد چنین حجم انبوهی از آب می
آورد. امکان ندارد جهش از آب رخ داده باشد، که البته این مدعا همان طور که گفته شد، در برابر نقد تاب نمی

ها با چنین ارتفاعی، هزاران کیلومتر به سپس این آب یی به بلندای چند کیلومتر رخ دهد وهاهیدرولیکی برای آب
های آرارات بین ترکیه و ارمنستان برسند. در حقیقت این فرضیه بیشتر به به کوهصورت افقی حرکت کنند تا 

 باشد.نمی پذیروقوع آن امکان پردازی شبیه است و از نظر علمیلخیا
سو با علم و از سوی دیگر در جاهای مختلف با متن سومری آنجا که این تفسیر توراتی از یک بنابراین از

 ه آن اعتماد نمود.توان بناسازگار است، نمی
ی این اسم، چیزی که با که در قرآن به آن اشاره شده، مکان لنگر انداختن کشتی است و درباره« جودی»اما نام 

که این منطقه ی مفسران قرآن، این است آن بتوان مکان مزبور را جایی غیر از عراق دانست، وجود ندارد. فرضیه

تی است که های ترکیه است و حال آنکه این کالم در واقع، پیروی از تفسیر احبار یهود از متن تورایکی از کوه

ه شده است.بدون بررسی و تفحص ارائ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .73و  77های ی قمر، آیهقرآن کریم، سوره -7



 

َ:ششمَفصل

َاستَدلَّوَ مَ ناَ،عدم

ء   َغ ُجِ  ِمنج  ُخِلُقوا َأمج » َاِلُقونَ  ُه ُ  أَمج  َشيج  (؟خویشند خالق خود ای اندآمده دیپد از هیچ چیز ایآ) 7«اْلج

 است دمولّنا ،عدم: مطلق خداوندگار وجود بر دوم لیدل

ء   َغ ُجِ  ِمنج  ُخِلُقوا َأمج » فرموده است: هخداوند متعال در قرآن به آن اشار َاِلُقونَ  ُه ُ  َأمج  َشيج از  ایآ« )اْلج

 (شند؟یخو خالق خود ای اندآمده دیپد هیچ چیز
 این استدالل: یچکیده
و هر حادثی مسبوق به عدم است  3باشددر حال تغییر میزیرا  ؛بلکه حادث است ،قدیم نیست جهان،

درنتیجه و موجودیتی نیست عدم مطلق ؛ زیرا در باشدداشته  ایمحدِث و پدیدآورندهبه طور قطع باید و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .92ی ی طور، آیهقرآن کریم، سوره -7

عبارت  پذیریشکلکنند آنچه متغیر و سیّال باشد، لزوماً حادث است، نه قدیم، زیرا تغییر و در علوم عقلی ثابت اثبات می -3
صرفاً قوّه و استعداد بـه دسـت آوردن آن را داشـته اسـت؛ پـس  است از یافتن حالت و صورتی جدید که قبالً فاقد آن بوده و

ذاتِ شیءِ سیال همـواره در حـال تغییـر و حرکـت و پیـدا کـردن «. بودن»و نه « شدن»موجودِ متغیر و سیال عبارت است از 
نی همواره صورت جدید است؛ پس آنچه را که در حال حاضر دارد، در سابق نداشته است و این همان معنای حدوث است؛ یع

شود که قبالً وجود نداشته است. چنین موجودی قطعاً مسبوق به عدم است. شیء و شیئیت جدیدی در آن حادث و پدیدار می
 )مترجم(
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پدیدار گردد یا به چیزی مطلق، نیستی محال است از به طور قطع . باشدچیزی نمیصادرکننده مولد و 
ها یا وجود حادث، همگی شیء محسوب جهانیا  جهانپدیدار شود.  شیءاز عدم مطلق،  عبارتی دیگر

 ثابت)هاجهانیا  جهان(بنابراین وجود حادث .پدید آمده باشنداز عدم مطلق  توانندشوند و درنتیجه نمیمی
 به وجود آمده است. هر چیز دیگری است،از آن یا از نیاز بیکه از یک وجود قدیم  هستیکند که می

 ثابت، وجود خدای سبحان را استآن، قدیم و غیرمسبوق به عدم  یکنندهاحداث بگوییماگر 
 ثباشد؛ که این محدِ و پدید آورنده ای داشته مُحدِث، الزامًا باید استاگر بگوییم او نیز حادث  ایم.کرده
و  7ندبا هم و مالزم هم باشموجود و معدوم،  شیءکه  این خواهد شد شمعنایزیرا  باشد خود اوتواند نمی
زیرا عالم  ؛تواند از هر جهت نامتناهی باشدنمی آید. این تسلسلمی غیر از او باشد تسلسل پیشهم اگر 

دارد و اگر این تسلسل متناهی باشد، حداقل از جهت وجودیش باید حادث متناهی است و سرآغازی 
وجود خدای سبحان  ؛ پسآورنده( قدیم منتهی شود پدیدباشد و الجرم به یک مُحْدِث )ابتدایی داشته 

 گردد.ثابت می
 منظور ما از:

 و به عبارت دیگر یعنی پیش از وجود داشتن، عدم بوده است )عدم وجود آن( حادث: مسبوق به عدم
 دارد.آغازی موجودی که وجودش 

و را آغاز و ابتدایی نیست. منظور از قدیم در اینجا یعنی ا ؛قدیم: چیزی که مسبوق به عدم نیست
آن از عدم آمدن عد زمان و به وجود بلکه مراد قدمت حقیقی است و این ربطی به بُ ،قدمت زمانی نیست

زیرا در این صورت قدیم و حادث با هم خواهد بود و این  ؛تواند محل حوادث باشدنمی قدیم 2ندارد.

 تناقض است. چیزی که محل حوادث باشد حادث است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
یعنی اگر محدِث و پدید آورنده این شیءِ حادث، خود آن شیء باشد، به این معنا است که این شیء پیش از آنکـه حـادث  -7

بودنش( وجود داشته که خودش را احداث و ایجاد کرده اسـت. ایـن ادعـا مصـداق اجتمـاع نقیضـین شده باشد )یعنی قبل از 
است؛ یعنی یک شیء در همان حالتی که وجود نداشته، وجود داشته است. اجتماع و ارتفـاع نقیضـین محـال اسـت و محـال 

شـود یـک امـری دیقی است؛ یعنی نمیگویند که نخستینِ بدیهیاتِ تصبودن آن مسلم و بدیهی است، و حتی فیلسوفان می
همزمان و در یک شرایط به یک امر و نقیض آن امر متّصف شود؛ مثل اینکه بگوییم: فالن شخص اکنون هم هست و هـم 

توان پذیرفت که شیءِ حادث، خودش محدِث و پدیدآورنده خودش باشد؛ چون در ایـن صـورت خـودش نیست. بنابراین نمی
 می که نبوده( وجود داشته و بوده است؛ و این مصداق اجتماع نقیضین و محال است. )مترجم(پیش از وجودش )یعنی هنگا

کنند به حادث و قدیم زمانی، و حادث و قدیم ذاتی )حقیقی(. منظـور از در علم کالم و فلسفه حادث و قدیم را تقسیم می -3
جود نبوده باشد، بلکه هرچه در بعد زمان بـه گذشـته توان ذکر کرد که آن چیز موقدیم زمانی آن است که هیچ زمانی را نمی

توان زمانی را اشاره کرد کـه ایـن شـیء در آن وجـود برگردیم، این شیء وجود داشته است. حادث زمانی حادثی است که می
د. قـدیم نداشته است؛ مثالً فرزندی که دیروز به دنیا آمده، حادث زمانی است؛ یعنی قبل از دیروز چنین فرزندی موجـود نبـو

توان گفت: زمانی بوده که روح و عقلِ کلّی وجود نداشته است، چون اساساً وجـود ایـن زمانی مانند روح و عقل است که نمی
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چیزی که از هر حیث و جهت نامحدود است و نه آغازی دارد و نه پایانی؛ صرف نظر  مطلق: نامتناهی
چیزی که در برخی معادالت « نهایتبی»ما از منظور عد زمان و مکان و وجود این دو از عدم او. از بُ

 آمده نیست، مثل:ریاضی 
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مدل آغازی دارد. مثال آن، اما سر جمله است،نهایت بیدارای درست است که سمت چپ معادله، 
یابد ولی به هر حال سرآغازی دارد که از می نهایت گسترشبی از نظر تئوری تاکه باشد میمسطح  جهان
 .شده استشروع  آنجا

 یربطی به نظریه ،این استدالل پس ؛( فراتر از حیات زمینی استاست دمولّنا)عدم  دلیلاین  موضوع
 به این معنا است، ثرؤبر م دالّ اثروجود که اینشود: می داروین ندارد. اگر مطلب را خالصه کنیم چنین

ثر ؤباید به یک م هاثرؤآثار و م یبر خداوند داللت دارد، بلکه سلسله به طور مستقیمکه هر اثری  نیست
ثر همان ؤ. این منیستچیزی  یو به وجود آورندهد عدم مولّ ؛ زیراازلی و غنی( خاتمه یابند ،اصیل )قدیم

بنابراین . باشدمیای کوچک از این سلسله این حیات زمینی هم فقط حلقهو متعال است و  خداوند سبحان
هیچ چیز که ماده از عدم یا از حول محور آغاز ماده و اثبات این این استدالل باید در باب ردّ فت و گوگ

این  ،اندتقریباً ثابت نموده ، بلکه آنچهرا اثبات نکردههیچ کس چنین چیزی . ، صورت پذیردآمده پدید
 .باشدمیمادی  جهاناست که انفجار بزرگ سرآغاز 
 علل و اسباب ادامه یسلسلهپس از آن نیز این  و خود سبب و علتی دارددر واقع انفجار بزرگ 

ادامه به مدل در پایان پذیرد. به خواست خدا  یابد تا به سبب اصیل که همان خداوند سبحان استمی
 پردازیم.خداوند میبزرگ و داللت آن بر وجود  استاندارد یا انفجار

                                                                                                                                 

توان گفت زمانی بوده که روح و عقل نبوده است. بـرای موجودات آسمانی فراتر و متقدم بر بعد زمان و مکان است؛ پس نمی
 انی هستند.همین روح و عقلِ کلّی، قدیم زم

موجودات غیر از خداوند باید حادث زمانی باشند، و اگر موجود دیگری غیر از خدا  یکنند که همهبرخی از متکلمان گمان می
گوینـد بـر خـودِ زمـان صـادق ایم! در حالی که اینها متوجه نیستند آنچه میرا قدیم زمانی بدانیم، برای او شریک قائل شده

توان گفت زمانی بوده که زمان وجود نداشته است؟! پس توان حادث زمانی قلمداد کرد. آیا میرا نمینیست؛ یعنی خودِ زمان 
توان اشاره کرد که زمان وجود نداشته باشد، بلکه خود زمان یک مصداق روشن از قدیم زمانی است؛ یعنی هیچ زمانی را نمی

 همواره تا زمانی بوده، زمان هم بوده. )مترجم(
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 د جهانتفسیر وجو

 و نظریات مختلفی وجود دارد:ها فرضیهن جهادر خصوص تفسیر وجود 
داند. این فرضیه یا نظریه، با پیشرفت علم فیزیک و پیشرفت ابزار و می را ازلیجهان  یک فرضیه
زیرا امروزه با دالیل علمی و قطعی  ؛و در حال حاضر فاقد ارزش علمی است از بین رفتهتجهیزات رصد 

ازلی بودن  یدرباره. بر این اساس موضوع بحث ددارثابت شده که هستی حادث است و سرآغازی 
در  به خواست خدات گرفته تغییر یابد. أاز آن نش هستیای که تواند به مناقشه در باب علت اولیهمی

 خواهیم پرداخت. مسألهبعدی به این های بخش
یکدیگر را به از ها کوشد دور شدن کهکشانمی . ویباشدمی 7هویل یتئوری دوم، نظریه یا فرضیه

همان طور که بیان خواهیم کرد، ای توضیح دهد که زمان کیهانی را فاقد ابتدا به شمار آورد. گونه
 دهد.ی انفجار بزرگ سوق میدالیل علمی، این فرضیه را نیز به نظریهمشاهدات نجومی و 

با  آنی ندهبه طور مستقیم پدیدآورحادث است و خدا جهان  گویدمی دیگری هم هست که ینظریه
 دن زمین اعتقاد امثال کسانی که به ساکن بو - ن متون دینیباشد. برخی مفسراتمام جزئیاتش می

ه نیز ثابت شد. اکنون ند. پیشتر بطالن این نظریی دینی هستانهیامی عهوادار این نظریه -ددارن
کهکشان ما و  خورشید وکِی و چگونه زمین، دانند که می - با توجه به دقت علمیشان -فیزیکدانان 

اند؛ چه زمانی کلّ هستی به وجود آمده و خط سیر آن در به وجود آمده های دیگربسیاری از کهکشان
 کنند.بینی میآن را پیش یحال حاضر چگونه است و با توجه به وضع موجود، برخی احتماالت آینده

 )مهبانگ( انفجار بزرگ ینظریه

و ریاضی  یو ادلهها فرمول باشد، از جمله:ی انفجار بزرگ مییهنظر مؤیددالیل فراوان علمی، 
بینی ندارد یا انفجار بزرگ را پیشمدل استاکه  3فریدمان هایی مدلهی نسبیت عام و سپس ارائنظریه
 نهایت کوچک بوده است. صفر یا بی یکه هستی به اندازهمبنی بر این کرد،می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
طرح مدل حالـت پایـدار شـهرت یافتـه  یبه ارائه( ستاره شناس بریتانیایی، 3117 تا 7372)( Fred Hoyle) لید هوفرِ -7

  است.

ی اسـت. وی بـه روسـ کـدانیزیف( ریاضـیدان و 7332 تا 7888)( Alexander Friedmann) دمانیالکساندر فردکتر  -3
 شهره گشته است. اینشتین یراه حلی برای نظریه یارائه
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ها به قرمز، که طبق و محاسبات مانند انتقال رنگ کهکشان و از جمله، دالیل مبتنی بر رصدها
ی کیهانی که به تفصیل بررسی زمینهی هستی و نیز تابش پسی دوپلر به معنی دور شدن و توسعهپدیده

های اخیر بر پذیرفتن مدل خواهد شد و اینکه در نهایت اخترشناسان و فیزیکدانان نظری در سال
 اند.سخن شدههم استاندارد یا انفجار بزرگ

 (Quantum Theoryمکانیک کوانتومی ) -ی کوانتوم نظریه

تابش  یروشی برای توضیح پدیده یجست و جوبه هنگام  7قرن بیستم ماکس پالنکابتدای در 
های کوانتوم را ابداع نمود. ماکس پالنک نیروی الکترومغناطیسی را کوانتوم ینظریه ،جسم سیاه
به صورت موج پیوسته  بر خالف تصور رایج آن زمان شود ومی جذب یا ساطعای دانست که جداگانه
مشخص که های اندازه اذراتی ب به صورتانرژی  کوانتوم پالنک، ی. به این ترتیب طبق نظریهباشدنمی

 شود.می نام دارد، جذب یا ساطع 3کوانتوم
 بستگی دارد: آن طبق فرمول پالنک، انرژی هر ذره به بسامد

.hE   
Eذره : انرژی 

ذره : بسامد 

h رودمی به کار ومکوانت بیان: ثابت پالنک که برای: 
ℎ = 662606896 ×  10− 34 𝐽. 𝑠 

 یا:

 ℎ = 4135667516(91) ×  10− 15 𝑒𝑉. 𝑠 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
کوانتـوم اسـت. او  ینظریـه ( فیزیکدان آلمانی و پـدر7313اکتبر  3 تا 7828آوریل  Max Planck( )39) ماکس پالنک -7

 رود.ترین فیزیکدانان قرن بیستم به شمار مییکی از مهم

3- Quantum 
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 بین بسامد و انرژی )یا گرما( یالکترومغناطیسی، و رابطه امواج هایو بسامدها : میدان۲۱ شکل

 : آژانس فضایی ناسا۱منبع

خود، این نظریه را بر نور تطبیق داد و آن را های در یکی از پژوهش 3اینشتین 7312سپس در سال 
اثر  ن پژوهشایپیوسته.  فوتون تفسیر کرد، نه یک موجنور یا به ذرات کوانتومی  بر خالف اعتقاد آن روز

اعتبار هر  بر تاثیر بسزایی ، بر جای گذاشت وپس از مکانیک کوانتوم پدیدار شدکه  آنچه در هر عمیقی
ای که هر یک دیگری را در تفسیر رخدادهای ؛ دو نظریهداشتای و موجی بودن نور ی ذرهدو نظریه

یعنی ماهیت  ی نورماهیت دوگانهها( به کرد؛ چیزی که پس از طرح اینشتین )فوتونکوانتومی تکمیل می
ها( ای برای ماده )مانند الکترونذره - ی موجیای معروف شد؛ و پس از آن ماهیت دوگانهذره - موجی

 نیز مطرح گردید.
 شود، از جمله:می روهبا ناکامی روببسیاری موارد ها، در اتم در توجیه ی رایج کالسیکنظریه

ی اتم، فروپاشی اتم رقم خواهد خورد، ت تاباندن الکترون به هسته، در صور9در مدل اتمی رادرفورد
دارای بار های ، هستهباشد و پایدار را الکترون دارای بار منفی است. اگر فرض شود که الکترون ثابتزی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 قابل دسترس در نشانی: -7

http://mynasadata.larc.nasa.gov/science-processese/electromagnetic-diagram 
آمریکـایی یکـی از  -( بـا تابعیـت آلمـانی 7322آوریـل  78تـا  7813مـارس  Albert Einstein( )73اینشتین )آلبرت  -3

 نسبیت عام شـهرتی فراگیـر ینسبیت خاص و نظریه ینظریه یهئرود که به دلیل اراها به شمار میترین فیزیکدانبرجسته
 نوبل فیزیک را دریافت کرد. یجایزه 7337یافته است. وی در سال 

در  یمینوبـل شـ یزهیجـا یبرنـده لندیوزیاهل ن کدانیزفی( 7391تا  7817)( Ernest Rutherford) ارنست رادرفورد -9
 )مترجم( اتم بود. یفورد کشف ساختار هستهرورد رادآدست نیتر. بزرگ7311سال 
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. اگر هم فرض شود که الکترون در خواهد پاشید اتم از هم فرو بنابراینمثبت آن را جذب خواهند کرد و 
در یک خود را از دست بدهد و  انرژیضمن تابش، ، الزاماً باید استحرکت در ای شکل دایره یک مدار

 اتم متالشی گردد. ،تا در نهایت بر روی هسته افتاده ،مدار مارپیچی حرکت کند
به مدار دیگر  یدیگر یا از مداراز ترازی به تراز الکترون  جاییهتواند جابنمی کالسیک اتمی ینظریه
و نه زمانی  -ی معین لحظهجا شدن الکترون در یک هیه کند. این نظریه همچنین از توضیح جابرا توج
 ناتوان است.  - دیگر

ها و آزاد کردن ذراتی مانند آلفا )شامل پروتون و نوترون ی اتمهمچنین، پرتوزایی یا شکافت هسته
یا بتا )که الکترونی است که به هنگام  کنند(های ناپایدار آن را ساطع میهای هلیوم که هستهیعنی هسته

معین نیز با نظریات کالسیک ی ی هسته در یک لحظهشود( به خارج از حوزهواپاشی نوترون حاصل می
 . سازگاری ندارد

ی دهد، نظریهمیحل این اشکاالت زمانی آغاز شد که بور در تفسیر آنچه در درون اتم روی 
ه داد؛ به این صورت که زئی، مدلی کوانتومی برای اتم ارائبتدا به صورت جه نمود. بور در اکوانتومی را ارائ

باشد و به این ترتیب از مداری الکترون قادر به دریافت یا از دست دادن مقدار معینی از کوانتوم انرژی می
 شود.تر منتقل میبه مدار دیگری با سطح انرژی باالتر یا پایین

مکانیک کالسیک به طور صحیح ؛ زیرا در همین جهت برداشته شدهای دیگری به تناوب بعدها گام
ی تفسیر هارائچنین قادر به همراهی با مکانیک کوانتوم در و همدهد م رخ میقادر به تفسیر آنچه در ات

ذره راه خود را ادامه داد و چنانچه شاهد هستیم، دیگر  . بنابراین مکانیک کوانتومیِباشدنمیکاملی از اتم 
 .شوددیده نمیها دور آن در حال گردش هستند، هایی که الکتروناثری از مدل کالسیکی اتم یا هسته

که با در نظر گرفتن مکانیک کوانتوم به دست آمده و جدول تناوبی عناصر بر اساس مدل اتمی بور 
 ها در اتمشناخت رفتار الکترون نهایتاً بهک بهتر علم شیمی مفید است؛ زیرا آن بنا گردیده است، برای در

که برای رسیدن به حالت پایدار و پر شدن ظرفیت  به عبارتی مبادله و یا اشتراک آنها با اتم دیگر
 . بنابراین با وجود اینکه این مدل چیزی در موردو نه بیشتر پردازدمیباشد، می اتمهای خارجی الیه

 گیرد.کند، مورد تدریس قرار میها در آن بیان نمیها و چگونگی تشکیل الکترونحقیقت اتم
دارای رفتارهای موجی مادی و ذرات ها که معتقد بود الکترونه شد، ارائ 7برویدو لوییمدل سپس 

گردد که می به روشنی مشخصدر اینجا . ایذرهج انرژی دارای رفتارهای امواو ها هستند و فوتون
ر . از سوی دیگباشدنمیرفتار موجی دارند  ،ذرات یکه همه مسألهفیزیک کالسیک قادر به توضیح این 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 یفرانسـو کدانیزفی( 7381 تا 7833) (Louis-Victor-Pierre-Raymond, 7th duc de Broglieدوبروی ) لویی -7

 )مترجم( معروف است. وی موج - ماده یدوگانه یهی. نظرکیزینوبل ف یزهیجا یو برنده
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 حقیقتاً در اتمرای آنچه واقعی بتوصیفی در اتم بور،  گردد که مدارهای الکترونیبر این اساس واضح می
 باشند.نمی ،گذردمی

طبیعت جهان »ن وضعیت را در کتاب خود به طور واضح و خالصه، ای 7سر آرتور ادینگتون
ی الکترون هیچ توصیف واضحی درباره»به این صورت بیان کرده است:  7333چاپ  3«فیزیکی

وجود ندارد و بهترین توصیف ما از اتم، توصیف بسیار ناقصی شبیه چیزی ناشناس که کاری 
ها چه دانیم الکترونا نمیباشد. ..... اما نکته این است که اگرچه مدهد میناشناس انجام می
باشد؛ با اضافه کردن تعداد کمی ها مهم میدانیم که تعداد الکتروندهند، اما میعملی انجام می

هشت تا توی اکسیژنند، هفت تا »ایم: الکترون، گویی یک شعر درهم و نامفهوم علمی سروده
 «.ی نیتروژنپره تو دستهتوی نیتروژن ..... اگه یکی از هشت تا فرار کنه، شاید اکسیژن ب

چیزی که اشاره شد، فکاهی نیست. همان طور که ادینگتون بیش از پنجاه سال پیش اشاره 
باشد، تمام اصول علم فیزیک ها نامتغیر میکرده بود، با در نظر گرفتن اینکه تعداد الکترون

 9«.تواند در قالب یک شعر نامفهوم ترجمه شودمی

های ریاضی و موارد قابل مشاهده از قبیل رسید که با تمرکز بر فرمول 3رگپس از آن نوبت به هایزنب
ی رفتار ذرات خطوط طیفی، و نیز با کنار گذاشتن تعریف سنتی )و رایج( اتم، تعریف دقیقی از اتم و نحوه

 .شناسندد که آن را به نام مکانیک ماتریسی میارائه دهاتمی 
 تر بود، وضع نمود.مجبر کوانتومی را که عا 2سپس پل دیراک

ی این مطلب را شرح داد برودوکند. می طور که پیشتر اشاره شد، الکترون مانند موج نیز عمل همان
یف کند، و شاید در تالش برای امواج توص س آن توانست مکانیک کوانتوم را بابر اسا 6و شرودینگر

 .را بنیان نهدمکانیک موجی  راه حلی شبه کالسیک برای مکانیک کوانتوم، یهارائ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. تـوان درخشـش یسـیانگل کـدانیزاخترفی( 7333تا  7883)( Arthur Stanley Eddington) نگتونیاد یآرتور استنل -7
 )مترجم( است. گذاشته شدهنام نام او ه دانشمند، ب نیرخشش ستارگان به افتخار اد یعیطب یاندازه یعنی نگتونیاد

 .7333( چاپ The Nature of Physical Worldطبیعت جهان فیزیکی ) -3

 .713ی شرودینگر، ص جان گریبین، تحقیق در مورد گربه -9

در  کیـزینوبـل ف یزهیجا یبرنده یآلمان کدانیزفی( 7316تا  7317)( Werner Karl Heisenberg) زنبرگیورنر ها -3
 )مترجم( .باشدمیمعروف  یو تیاست و اصل عدم قطع یکوانتوم کیزیف ارانذانگی. از بن7393سال 

 سال در. بود یکوانتوم کیمکان زانیرهیپا از یکی و یسیانگل کدانیزیف( 7383 تا 7313) (Paul Dirac) راکید پل دکتر -2
 .آورد دست به را کیزیف نوبل یزهیجا نگریشرود همراه به یو 7399

 تریشی است که به دلیل مشارکت در رشد( فیزیکدان ا7367 تا Erwin Schrödinger( )7881دکتر اروین شرودینگر ) -6
فیزیـک را بـه دسـت آورد، نوبل  یجایزه 7399معادالت شرودینگر که باعث شد در سال  یمکانیک کوانتوم و به ویژه ارائه

 .باشدمیمشهور 
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داند و می را ذرات بنیادیها ه شد که یکی از آنها الکترونئمتفاوت ارا یین ترتیب دو نوع معادلهبه ا
توان در مکانیک کوانتوم مورد آورد. هر دو برای توصیف آنچه میمی آنها را امواج به شمار یدیگر

 گیرد و تدریسمی معموالً مورد استفاده و استناد قرارنچه آ رود.می گیری قرار داد به کارسنجش و اندازه
تر است و تصویر فهم آن آسانچرا که  ؛شود، همان مکانیک موجی یا راه حل شرودینگر استمی

که مشخص شد این دو راه به ویژه پس از آن ؛کندمی هئاز مکانیک ماتریسی هایزنبرگ اراتری کالسیک
نتوانست مشکل  ،رفتمی انتظارآنچه  راه حل موجی شرودینگر بر خالف حل با یکدیگر همخوانی دارند و

 .جهش موج را به طور کالسیک حل و فصل نماید
مجرد باشند.  7تر، خود امواج تمایل دارند که مثل اعداد کوانتومی دیراکدر بررسی دقیق
یده دهد این امواج برخالف امواج کوتاهی که روی سطح یک حوض دمدل ریاضی نشان می

ای از ارتعاش را توانند واقعاً در فضا وجود داشته باشند، اما این مدل شکل پیچیدهشوند، نمیمی
دهد. بدتر از شود، نشان میدر یک فضای ریاضی موهومی )مختلط( که فضای فاز نامیده می

یی این، هر ذره )مثالً هر الکترون( به سه بعد مخصوص خودش نیاز دارد. یک الکترون به تنها
شود؛ دو الکترون به فضای شش ی موج سه بعدی در فضای فاز توصیف میتوسط یک معادله

بعدی احتیاج دارد، سه الکترون به فضای نه بعدی و همین طور الی آخر. همین طور در مورد 
تابش جسم سیاه اگر همه چیز به زبان مکانیک موجی برگردانیده شود، باز هم نیاز به 

ای ماند. شرودینگر درمانده شده بود و نکتهباقی می 9های کوانتومیو پرشگسسته  3کوانتاهای
دانستم قرار نیست از دست اگر می»را بارها با تغییرات کوچکی به این صورت بیان کرده بود: 

«. کردمهای کوانتومی لعنتی خالص شویم، هیچ وقت خودم را درگیر این قضیه نمیاین پرش
ی ماهیت موجی و پارادوکس دوگانه»..... آورده است: « فیزیک و فلسفه»هایزنبرگ نیز در کتاب 

 «.مخفی شده بود 3ای حل نشده و فقط به نوعی در مدل ریاضیماهیت ذره
چرخیدند، ی اتم میبدون شک، نیاز مبرمی به تصویر فیزیکی امواج حقیقی که به دور هسته

دانیم که این نام ی موج کرد و حاال ما میوجود داشت که شرودینگر را وادار به یافتن معادله
باشد. مکانیک موجی هرگز راهنمای بهتری نسبت به مکانیک ماتریسی )امواج حقیقی( غلط می

یسی، تصویر راحت و آشنایی را برای کشف حقیقت دنیای اتمی نیست، اما برخالف مکانیک ماتر
کند که تا کنون دوام آورده و بیان میدهد. این تصویر چنان آشنا و دوست داشتنی بوده ه میارائ

های متعددی از دانشجویان که باشد. گروهکه دنیای اتمی، کامالً با دنیای روزمره متفاوت می
تری از تئوری کوانتوم رسیده اند، شاید به آنچنان درک عمیقحاال برای خودشان استاد شده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Dirac’s q-numbers 

3- Quanta 

9- Quantum Jumps 

3- Mathematical Scheme 
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اک شوند و با آن با جدیت برخورد های دیریافته مجردباشند، که مجبور به جدال با طبیعت 
ها را د تصویری از رفتار اتمتوانکنند، به جای اینکه فکر کنند که رفتار امواج در دنیای روزمره می

 7ه نماید.ارائ

 رفتارکوانتومی مانند الکترون دارای  یذرهیک این بود که  ،ای که بور در پایان به دست آوردنتیجه
ضمن  درکند و برخی اوقات به صورت ذره. رفتار میشرایط مانند موج  یعنی در برخی ؛دوگانه است

که در انجام داد توان آزمایشی نمی آن نیز نامشخص است، یعنی نه ذره است و نه موج. همچنینماهیت 
یا  ایذرهواحد هم ذره باشد و هم موج. طبیعت  یعنی در آنِ  ،ظاهر شودرفتارش آن الکترون با هر دو 

 نامند.می 3«اصل مکمل»موجی آن، هر یک مکمل و متمم دیگری است که این را 
ای با دو شکاف که تک الکترون از منبع به سوی صفحههنگامی آزمایش مشهور دو شکاف در 

عبور کند، اگر ما به دو شکاف چشم بدوزیم، الکترون  ی آشکارسازفرستاده شود و از آنجا به سمت صفحه
گذرد ولی اگر ما دو شکاف را رصد نکنیم، بر ها میکند و از یکی از شکافمی مشخص عمل یاذرهمانند 
هر دو شکاف عبور کرده الکترون از  گویا یعنی ؛شودمی یک الگوی تداخلی ثبت آشکارساز پشتی،صفحه 

رت و یک بار به صواست ست که الکترون یک بار به صورت تک ذره عمل کرده ا ن معنااست. این به آ
ساطع شده،  ،الکترونی. به عبارت دیگر گویی الکترون هنگامی که از منبعاشباح ای از موج یا مجموعه

تواند همان الکترون واقعی ما می تبدیل گشته که هر یک از آنها یالکتروناشباح بالفاصله به ابری از 
یا تصاویر الکترونی همانی  یالکتروناشباح کنیم، یکی از این می وقتی ما به این مجموعه نگاه باشد.

و  استخودمان دهیم که این همان الکترون واقعی می کنیم و تشخیصمی که آن را مشاهده خواهد بود
بعدی بحث های روند، در بخشمی که باقی تصاویر به کجاگردند. در مورد اینمی محوها باقی الکترون
 خواهیم کرد.

 کهه نمود شود، ارائمی نامیده تابع موجودینگر که روشی برای فهم امواج شر 9سپس ماکس بورن
ای برای شناسایی احتمال وجود ذره )مانند الکترون( در مکانی خاص. به این ترتیب عبارت است از شیوه

 یدهد، فقط محاسبهمی انجام آنچه تابع موج احتمال دارد که الکترون یا ذره در هر مکانی یافت شود و
 باشد.الکترون در یک مکان خاص میود آن احتمال وج

 بود پا به میدان گذاشت. «زنبرگیها تیاصل عدم قطع»انیک کوانتوم که ترین اکتشاف مکسپس مهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .796و  792ی شرودینگر، ص جان گریبین، تحقیق در مورد گربه -7

 رشـته به یادیز یهاکتاب که ستا ایتانیبر اهلی سندهینو و کدانیزیف (7336)متولد ( John Gribbin) نیبیگر جان دکتر
 .است نموده افتیدر جیکمبر دانشگاه از را خود یاخترشناس یدکتر یو. است وردهآدر ریتحر

3- Complementarity 

 دنبـال بـه 7323 سـال در یو. بـود یآلمـان دانیاضـیر و کدانیزیف( 7311 تا 7883) (Max Born) بورن ماکس دکتر -9
 .کرد خود آنِ از را نوبل کیزیف یزهیجا آورد، عمل به کوانتوم کیکانیم یحوزه در که یقاتیتحق
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، هایزنبرگ و 7شتین، بور، ماکس بورن، شرودینگر، پائولیینین ترتیب برخی فیزیکدانان از قبیل ابه ا
ای فراگیر برای تفسیر مکانیک عه دادند که به نظریهای توسکوانتومی پالنک را به گونه ینظریه دیراک

الکترون تر از آن( تبدیل شد. بر این اساس از دید مکانیک کوانتوم، و پایینزیراتمی ذرات )در سطح ذرات 
 ،تر استنزدیک اتممنتشر شده در  هِ ه الکترون به ابر یا مِ را کتواند در هر جای ذره قرار داشته باشد؛ چمی
 ذره یا حتی موج.به یک تا 

 ،در مکانیک کوانتوم مطرح بودها و هستهها رفتار الکترون یذرات، نحوه یدربارهپرسش و پاسخ 
االت وجود ندارد، یا بیش از یک ؤبرای برخی سای یگانهولی گاهی اوقات جواب این بود که اصوالً پاسخ 

اصل علیت که بسیاری از  .دهدرخ می، و یا این رویدادها بدون علت و سبب وجود دارداحتمال برای آنها 
که بور  -شود، در مکانیک کوانتوم می آن پاسخ داده کالسیک بر اساساالت مطرح شده در مکانیک ؤس

. رویدادهای کوانتومی نداشت ایتعریف شده جایگاه - مان به آن پر و بال دادندو همفکران او در آن ز
 و نیز ممکن است بدون علت، در زمانی خاص رخ دهد.به وقوع بپیوندند  سببیست بدون هیچ ممکن ا

کردند، اعتقاد داشت اینشتین مانند سایر افرادی که در آن روزها رادیواکتیویته را مطالعه می
زند و تحقیقات بعدی باید مشخص کند که چرا یک حرف آخر را نمی 3های آماریکه جدول
شود و نه در هیچ زمان دیگری. اما در این اً باید در زمانی که انجام شود، انجام میانتقال، دقیق

نماید، )از دید های کالسیک میی کوانتوم شروع به جدایی از ایدهمورد به خصوص، نظریه
ی انتقال انرژی کوانتومی( هیچ دلیل بنیادینی برای توضیح علت واپاشی رادیوکتیویته یا نحوه

رسد که تمام این تغییرات به صورت کامالً تصادفی و صرفًا ندارد. واقعاً به نظر می اتمی، وجود
های بنیادین فلسفی شود که این خود منجر به بروز پرسشهای آماری انجام میبراساس مدل

 در این زمینه شده است.
 رخدادی در طول زمان در جهان کالسیک، هر چیزی علتی دارد. با دنبال کردن علت هر

و اینکه چه چیزی باعث آن علت شده و همین طور اگر به توان علت آن را یافت می
ی پدید آمدن خلقت به انفجار بزرگ و یا به لحظه جایی که تاشناسی عالقمند باشید کیهان

براساس متون دینی خواهید رسید؛ البته اگر این مدلی باشد که شما به آن ایمان داشته باشید. اما 
های اتمی ی واپاشی رادیواکتیویته یا انتقالانتومی، به محض اینکه ما به مسألهدر جهان کو

شود. یک الکترون در یک زمان خاص و به دلیلی خاص ها محو میی علترسیم، این سلسلهمی
تر شود. از دید آماری، برای اتم، سطح انرژی پاییناز یک سطح انرژی به سطح دیگر منتقل نمی

بنابراین کامال مورد انتظار و حتی میزان احتمال آن نیز قابل محاسبه است، که  تر است ومطلوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
بـود.  یسـیسوئ -ی شـیاتر یهیبلندپا کدانیزی( ف7328 تا Wolfgang Ernst Pauli( )7311) یولفگانگ ارنست پائول -7

 را به دست آورد. کیزینوبل ف یزهیجا 7332سال  یولئ. پاباشدپائولی میکشف اصل طرد  یکار و نیترمهم

3- Actuarial Tables 
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دیر یا زود، الکترون در این جهت حرکتی انجام دهد. اما هیچ راهی برای بیان زمان این انتقال 
کند و هیچ ساعت داخلی نیز زمان وجود ندارد. هیچ عامل خارجی بر الکترون فشار وارد نمی

 7دهد، حاال یا در هر زمان دیگری.کند. بدون هیچ دلیلی، فقط رخ مینمیجهش را تعیین 

مطرح  باشد،می تیاصل عدم قطعکه همان را ترین اصل مکانیک کوانتوم هایزنبرگ مهمچه بسا 
 همزمان و باذرات کوانتومی را  های مشخصی از خواص فیزیکیتوان جفتنمی گوید:می . این اصلنمود

دقت تعیین کرد، مثاًل امکان تعیین مکان و سرعت ذرات کوانتومی به طور همزمان و با دقت باال 
خاص بیشتر باشد، اطمینان ما نسبت به  یپذیر نیست. هر چه یقین ما به محل استقرار یک ذرهامکان

ه همزمان یابد. به عبارت دیگر، ناشدنی است کمی ذره در همان لحظه کاهش اندازه حرکتسرعت یا 
ن نمود. این یکی از خواص واحد معیّ را با دقت در آنِمکان )در واحد زمان( مکان و میانگین تغییرات 

 و اثبات تأییدو آزمایش نیز آن را است ریاضی  یرود که یک نتیجهمی اصلی مکانیک کوانتوم به شمار
 کند.می

آشفتگی سیستمی که به این مجموعه از تفکرات )عدم قطعیت، اصل مکمل، احتماالت و 
از مکانیک کوانتومی شناخته  3شود( جملگی به عنوان تفسیر کپنهاگنی ناظر ایجاد میوسیله
هیچ تعریفی از تفسیر کپنهاگن شود، هیچ کس در کپنهاگ )یا هر مکان دیگری( تا به حال می
توسط ماکس « جتوصیف آماری تابع مو»ه نکرده و در واقع یکی از اجزای کلیدی آن به نام ارائ

ای از خیلی چیزها برای خیلی از افراد است، ه شد. تفسیر کپنهاگن، ملغمهبورن در گوتینگن ارائ
ی اگر نگوییم همه چیز برای همه کس و در واقع یک رویکرد لغزنده برای دنیای لغزنده

عمومی  رانسدر یک کنف 7331باشد. بور اولین بار مفهومی را در سپتامبر مکانیک کوانتوم می
ه تومی ارائه نمود؛ به این صورت که مکملی بر تئوری سازگار با مکانیک کواندر تومور ایتالیا ارائ
ها بتواند ها و مولکولل مربوط به اتمه توسط هر فیزیکدانی برای حل مسائنمود به طوری ک

طور ساده با  مورد استفاده قرار گیرد، بدون اینکه نیازی به درک دقیق اصول باشد و بتوانند به
 9هایی به پاسخ برسند.دنبال کردن دستورالعمل

 ؛گرددنمی موج محسوب - شودمی که از آن به انرژی تعبیر -جرم  در مکانیک کوانتوم، فوتونِ فاقد
شود نمی شود. همچنین الکترون که دارای جرم است، فقط ذره محسوبمی بلکه فوتون نیز ذره نامیده
مفهومی است که گونه دارد. حتی خود موج نیز موج واقعی نیست بلکه صرفاً بلکه الکترون نیز رفتار موج

به عنوان مثال  نیز اشاره خواهد شد. در ادامه به واقعیت تابع موج شود.می تعبیر از آن به تابع موج
تواند در یک می شود،می رستادهخاص دارای دو منفذ یا دو شکاف ف ییک صفحهسوی الکترونی که به 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .83ی شرودینگر، ص تحقیق در مورد گربهگریبین،  -7

3- Copenhagen Interpretation 

 .793ی شرودینگر، ص گریبین، تحقیق در مورد گربه -9
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شده است، مگر توان مشخص کرد که الکترون از کدام یک وارد نمی شود ولی شکافآن وارد هر دو 
 ،یا مدل بور، ناظرن را رصد کنیم. طبق تفسیر کپنهاگن که ما با زیر نظر گرفتن این دو شکاف، الکترواین

 ن را تعیین و تعریف نماید.تواند مکان الکترومی گذار است وتأثیربر سیستم 
 :آورممیمثالی  و فهم بیشتر مسأله جهت روشن شدن موضوع

شود. الکترونی که از می صادر ،الکترونم ما منبعی داریم که از آن ذرات کوانتومی، مثاًل فرض بگیری
ا الکترون ای از اشباح الکترونی که یکی از آنهگردد، در واقع عبارت است از مجموعهمی این منبع ساطع

 صواقعی از باب مسامحه است. این الکترون واقعی فقط هنگامی تشخّ یالبته کلمه باشد؛می واقعی ما
 ؛یابد که ما به آن نگاه کنیم. به عبارت دیگر هنگامی واقعی خواهد بود که ما آن را مشاهده کنیممی

سر شما وجود دارد عبارت است از در پشت آنچه  یعنی اگر فرض کنید شما پشت خود را به الکترون کنید،
ولی معلوم نیست کدام یک واقعی است؛ یعنی هر  ،باشدمی تعدادی اشباح الکترونی که یکی از آنها واقعی

اید. در کردهتواند همان الکترون واقعی باشد. اکنون تصور کنید رو به سمت این مجموعه می کدام از آنها
اهید بود؛ بلکه فقط الکترون گر آن اشباح الکترونی را شاهد نخوپاشد و دیمی فرو این هنگام تابع موج

اند و آن این است که همگی آنها به جز یکی مخفی و نابود شده ،روی دادهد دید. آنچه را خواهی واقعی
پنهان و نابود ها الکترونسایر چرا »که اما این پرسش . دباشیمی اشاست که در حال مشاهده یکی همان

 جواب روشنی ندارد. «اند؟شده
گر به که: فرد مشاهدهین است نماید. یکی امی هئال بیش از یک پاسخ اراؤمکانیک کوانتوم به این س

ی ناظر یعن دهد،به ذره شخصیت میمکانی خاص در بر سیستم اثرگذار است، به طوری که  انحوی از آنج
 گذارد.می باقی تأثیراز خود  ،کندمی مشاهده بر روی آنچه

اند و ما ما بوده یکه تعدادی از اشباح ذرات که همراه ذره ؛ به این صورتسخ دیگری هم وجود داردپا
این است که  ،دهدمی روی اند و آنچههای دیگری وجود داشتهایم، در جهانآنها را مشاهده و رصد کرده

بینیم و این ها، میدر یکی از این جهان ،راها کنیم، فقط یکی از این الکترونمی وقتی ما به آن نگاه
بینیم و اثری از آنها نمی ما آنها رابنابراین شوند. پنهان از دید ما ها شود دیگر الکترونمی مشاهده باعث

 کنیم.نمی آزمایشگاهی مشاهده یبر صفحه
تش را ها و تمام احتماالرسد که جهان تا هر زمان که مقدور باشد، تمام انتخاببه نظر می

ی ی تفسیر استاندارد کپنهاگن از دنیای کوانتومی، مشاهدهترین چیز دربارهکند. عجیبحفظ می
هایش را برگزیند که در این صورت کند یکی از انتخابباشد که مجبورش مییک سیستم می

 شود.این انتخاب، واقعی می
این صورت تفسیر شود که  تواند بهترین آزمایش با دو حفره، تداخل احتماالت میدر ساده

ای از اشباح الکترونی که هر یک یک الکترون که از منبع تفنگ الکترونی رها شده، با آرایه
شود. این اشباح با یکدیگر تداخل کند، جایگزین میی آشکارگر طی میمسیر مستقلی در صفحه

نگریم، جا گذاشته میی آشکارگر بر ها بر صفحهکنند و زمانی که ما به آثاری که الکترونمی
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کنیم حتی اگر در هر لحظه تنها با یک الکترون واقعی سر و کار آثار این تداخل را مشاهده می
کنند که ما داشته باشیم. البته این آرایه از اشباح الکترونی فقط رخدادها را در زمانی توصیف می

روند و غیر از یکی از بین میی اشباح کنیم، همهکنیم؛ وقتی ما آن را مشاهده میمشاهده نمی
ی شرودینگر، هر کدام از این ماند. از دید معادلهفقط یکی به عنوان الکترون واقعی باقی می

ای از امواج است، امواجی که بور به عنوان مقیاسی از احتمال اشباح معادل یک موج یا بسته
های احتمالی بیرون ترونای از الکتفسیر نمود. عمل مشاهده که یک شبح را از بین آرایه

ی احتماالت امواج به غیر از یک کشد در مدل مکانیک موجی، معادل از بین رفتن تمام آرایهمی
باشد. این عمل، فرو ریختن تابع موج نامیده ی موج که بیانگر الکترون واقعی است، میبسته
باشد، که خود ی عجیب این است که این رخداد، قلب تفسیر کپنهاگن میشود و نکتهمی
یهای کوانتوگذار دستورالعملپایه است. اگرچه این دیدگاه مبهم است، بسیاری از  7م

های کوانتومی ها، مهندسان الکترونیک و افرادی که با خوشحالی از دستورالعملفیزیکدان
ها که آشکارا مبتنی بر این فرض این موضوع هستند که این قانون مرهونکنند، استفاده می

که همیشه با یکدیگر در حال تداخل هستند و  شماری از اشباح ذراتی بیت که مجموعهاس
ریزد، در ی واقعی در قالب یک تابع موج، فرو میفقط در زمان مشاهده به صورت یک ذره

کنند. بدتر از این، به ها یا مطالعات مواد ژنتیکی، بسیار قابل اعتماد عمل میطراحی لیزرها، رایانه
کنیم را متوقف نماییم، ی الکترون یا هر چیزی که مشاهده میینکه عمل مشاهدهمحض ا

ی جدیدی از اشباح ذرات که هر یک مسیر احتمالی مخصوص الکترون به سرعت به آرایه
شود. هیچ چیز، واقعی نیست مگر اینکه ما کند، تبدیل میخودش را در دنیای کوانتومی طی می

 رود.ه عمل مشاهده قطع شود، این واقعی بودن از بین میمشاهده کنیم و به محض اینک
هایی که این کنند، به دلیل شباهتهای کوانتومی استفاده میشاید کسانی که از دستورالعمل

ای به طور ساده دستور پایه 3ها با معادالت ریاضی دارند، بسیار راضی باشند. فاینمندستورالعمل
ای از شرایط اولیه و شرایط نهایی مجموعه« رخداد»تومی، یک دهد: در دنیای کوانرا توضیح می

کترون از تفنگ رها ی مورد آزمایش ما، از یک طرف، الاست، نه کمتر و نه بیشتر. در وسیله
این یک رخداد است. احتمال یک رسد. ها، به یک آشکارساز میشود و در طرف دیگر حفرهمی

شود. اگر شود، بیان می( نامیده میوج شرودینگر )ی مربع عددی که تابع مرخداد به وسیله
ی باز بیش از یک مسیر برای وقوع یک رخداد وجود داشته باشد، )در آزمایش ما، چند حفره

ی باشد( احتمال هر رخداد ممکن )احتمال رسیدن الکترون به هر یک از آشکارگرها( به وسیله
مربع حاصل جمع تمام 

sآید و تداخل وجود خواهد داشت. اما زمانی که ما ها به دست می
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

7- Quantum Cookery 

ه بـ 7362در سـال  یویی اسـت. کایآمر کدانیزفی( 7388 تا 7378)( Richard Phillips Feynman) نمنیفا چاردیر -3

 ترویانیو سـ نگریشـوو انیـرا به همراه جول کیزینوبل ف یزهیجا ،یکوانتوم کینامیالکترود ینهیدر زم شیهاپژوهش لیدل
 )مترجم( کرد. افتیتومونوجا در
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بینیم که الکترون از کدام پیوندد )میکنیم که کدام یک از احتماالت به وقوع میمشاهده می
کند( توزیع احتمال، حاصل جمع مربعات حفره عبور می

sهوم تداخل باشد و همچنین مفها می

 ریزد.رود و تابع موج، فرو میاز بین می
از نظر فیزیکی غیرممکن است، اما مدل ریاضی ساده و واضح است و معادالت برای هر 

صرف نظر « دهداین چه معنایی می». تا زمانی که شما از این جمله که باشدمی فیزیکدانی، آشنا
باشد و فاینمن در پاسخ دنیا این گونه میکنید، مشکلی وجود ندارد. اگر بپرسید که چرا می
افتد، با اصرار برای فهمیدن یک تصویر فیزیکی از آنچه که اتفاق می«. دانیمما نمی»گوید: می

شود، جایی که ذرات تنها وقتی خواهید دید که تمام تصاویر فیزیکی به دنیای اشباح منتهی می
هایی مثل اندازه حرکت یا جایی که خاصیت شوند؛کنیم، واقعی میکه ما آنها را مشاهده می

کنند. جای تعجب ندارد که بسیاری مکان، فقط به عنوان محصوالتی از مشاهده، معنی پیدا می
های سختی صرف پیدا های برجسته از جمله اینشتین به مدت چندین دهه تالشاز فیزیکدان
 7د.انهایی حول این توصیف از مکانیک کوانتومی نمودهکردن راه

 کند، چیست؟تغییر می اما چیزی که در یک موج الکترونی
های آزاد هنگام چگونگی رفتار الکترون یال از طریق مطالعات نظری دربارهؤپاسخ این س

پرتاب آن به درون اتم به دست آمد. طبیعی است که عبور یک الکترون در فضای خالی به 
ک از امواج الکترونی که با هم حرکت ی کوچاای از امواج توصیف شود، دستهشکل بسته

ی یک فانوس دریایی پرقدرت تولید و فقط برای کنند، مانند ضربان نوری که به وسیلهمی
موجی به  یچنین بستههرگاه  دهد کهی شرودینگر نشان میشود. معادلهای روشن میلحظه

های که قطرهامی هنگهای کوچک درست مثل شود؛ موجاز هم گسسته می ،اتمی برخورد کند
شوند. این جهات پراکنده می یآب پس از خروج از شلنگ آب به سنگی برخورد کنند، در همه

رود اما هیچ های گوناگون میکند در جهتکننده بود؛ الکترونی که به اتم برخورد میب گیجلمط
ن در ماکس بور 7336ماند. در سال شود و به شکل یک الکترون باقی میوقت شکسته نمی

 .ه نمودارائبر اساس احتماالت  یری از این رفتار عجیبِ تابع موجگوتینگن، تفس
تواند در هر جهتی پراکنده شود، و احتمال پراکندگیش در شود، اما میالکترون تکه تکه نمی

دیگر، عبارت  رین حدّ خود را داشته باشد. بهبزرگت تی زیادتر است که مقدار تابع موجآن جها
ها در این است که هایی از چیزی خاص نیستند، به طور ساده، اهمیت آنالکترونی موجامواج 

خاص، برای  یای احتمال یافتن الکترون را در حوالی یا در آن نقطهدر هر نقطه مقدار تابع موج
 کند.ما فراهم می

و احتمال شرودینگر و دوبروی، هیچ کدام با چنین تعبیری از امواج الکترونی موافق نبودند، 
رود همین مطلب سبب شده باشد که هیچ یک از آنها دیگر در پیشبرد مکانیک کوانتوم می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .736تا  733ی شرودینگر، ص گریبین، تحقیق در مورد گربه -7
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، در چیزی پراهمیت عرضه نکرده باشند. اما تعبیر مبتنی بر احتماالت حالت موجی الکترون
لی را که د حمایت قرار گرفت. هایزنبرگ مسائمور ،سال بعد عرضه کرداستداللی که هایزنبرگ 

در نظر  ،شدرو میهالکترون با آنها روب اندازه حرکتگیری مکان و زیکدان برای اندازهیک فی
بایست از پرتو نوری با طول موج بسیار کوتاه گیری دقیق مکان میگرفت. به منظور اندازه
شود. اما می ،سبب تیرگی تصویری که کوچکتر از یک طول موج است ،قاستفاده کرد، زیرا تفرّ

اندازه حرکت باال تشکیل شده است، و هرگاه هایی با با طول موج کوتاه از فوتونپرتو نوری 
باال به کار برده شود، به سبب  اندازه حرکتهایی با یک الکترون، فوتون یبرای مشاهده

 ترتیبین برد. به افوتون را به همراه می اندازه حرکتجهد و کسری از برخورد، الکترون پس می
مقدار گیری تا مکان الکترون را با دقت بیشتری تعیین کنیم، آگاهی ما از اندازههر قدر بکوشیم 
آن کمتر خواهد شد. این قانون به اصل عدم قطعیت هایزنبرگ معروف است. یک  اندازه حرکت

موج الکترونی که در مکانی به طور دقیق مشخص شده باشد، بیانگر الکترونی است که مکانش 
تواند هر مقداری داشته باشد. در مقابل، یک ش تقریبا میاندازه حرکتی ول ؛به دقت معلوم است

 هاروی بسیاری از طول موجدر فواصل مساوی و موج الکترون که فرازها و فرودهای مرتبی 
. باشدمیدقیقی دارد، اما مکانش مورد تردید  اندازه حرکتکه  است داشته باشد، معرف الکترونی

اندازه دارند و نه  یمعین ، نه مکاندنشوها دیده میکه در اتم یا ملکول هاییبسیاری از الکترون
 مشخصی. حرکت

که به حل معادالت پس از اینها تفسیر مکانیک کوانتومی سال یفیزیکدانان درباره
ها برای درک آن کردند. زمانی که بیشتر فیزیکدانمباحثه می ،بودند کرده عادتشرودینگر 

مکانیک کوانتوم را کاماًل مردود شناخت. بیشتر این  ،کوشیدند، اینشتین به طور غیرعادیمی
گرفت. بور به انجام می 7ها در مرکز فیزیک نظری در دانشگاه کپنهاگ، زیر نظر نیلز بورمباحثه

نامید، تمرکز می 3نیک کوانتوم که آن را اصل مکملات مکاطور خاص در مورد یکی از مشخص
مانع شناخت  های یک سیستمیکی از ویژگی کرده بود؛ معنی این اصل چنین است: دانستن

های اصل شود. اصل عدم قطعیت هایزنبرگ یکی از مثالهای همان سیستم میسایر شاخصه
)یا مکان(  اندازه حرکتمانع شناخت  ( یک ذرهاندازه حرکتمکمل است: یعنی شناخت مکان )یا 

 شود.آن ذره می
ی از بندی کپنهاگنها در مرکز تحقیقاتی بور به تدوین یک فرمولبحث 7391در حدود سال 

های منفرد کشیده شده تر از مکانیک موجی الکترونمکانیک کوانتوم در قالب عباراتی بسیار عام
ذره تشکیل شده باشد، در هر لحظه، حالت آن با چند  بود. دستگاه ما چه از یک ذره و چه از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. گشـود جهان به دهید کپنهاگ در ،یدانمارک کدانیزیف( Niels Henrik David Bohr( )7882 - 7363) بور زلیندکتر  -7
 که نکپنهاگ ریتفس. داشت کوانتوم کیمکان اساس بر اتم ساختار شناخت یبرا یسازمدل ینهیزم در یادیبن یهاتالش یو
 .ستا او از سازد،یم مطرح کوانتوم کیمکان که است یاحتمال قبول انگریب

3- Complementarity 
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یک از این اعداد برابر با یکی  شود، که هرمشخص می از اعداد به نام مقادیر تابع موجفهرستی 
برای  توان با مقادیر تابع موجباشد. همان حالت را میاز ساختارهای ممکن دستگاه می

حالت  توانن کرد؛ برای مثال میمعی ،شودهای مختلف مشخص میساختارهایی که با روش
ذرات درون دستگاه یا با  یهمه اندازه حرکت، یا ی ذرات دستگاهبا مکاِن همه دستگاه را

 ذرات دستگاه. یهمه اندازه حرکتبا مکان و  ماًأاما نه تو ؛های متفاوت دیگری، تعیین کردروش
م و ابزاری که برای شدن جدایی عمیق میان خود سیست لقائ، تفسیر کپنهاگنی الزمه

کید کرده أباشد. همچنان که ماکس بورن تشود، میگیری ساختارهای آن به کار برده میاندازه
به طور کاماًل یکنواخت و جبری بر  تابع موجها، مقادیر گیریزمانی میان اندازه یبود، در فاصله

یابند. در دورانی که این می نوعی از معادالت تعمیم یافته از معادالت شرودینگر، گسترش یپایه
توان گفت که سیستم در ساختاری مشخص قرار دارد. اگر ساختار گیرد نمیگسترش انجام می

 اندازه حرکتهای ذرات یا مکان یگیری همه)برای مثال، با اندازه ،سیستمی را اندازه بگیریم
کند، که احتمال این جهش با توان جهش می ساختار دیگر آنها، اما نه هر دو( سیستم به یک

 7شود.، معین میگیریاندازهبرای آن ساختار، درست پیش از  تابع موجدوم مقادیر 

از مکانیک کوانتوم و به ویژه از اصل « هستی از هیچ پدید آمده»گویند: دلیلِ کسانی که میترین مهم
تواند اصل عدم قطعیت، فضای تهی نمی به این صورت که بر اساس. به دست آمده استعدم قطعیت 

همچون میدان الکترومغناطیسی باید هایی زیرا تهی بودن یعنی میدان ؛باشدکاماًل تهی )خأل مطلق( 
توان مقدار میدان و نمی کامالً صفر باشد؛ و این با اصل عدم قطعیت ناسازگار است زیرا طبق این اصل،

 د.واحد تشخیص دا میانگین نوسان را در آنِ

 مکانیک کوانتومدر احتمال و عدم قطعیت  ی جبرگرایی نیوتنی بامقایسه

شود و چیزی به گیری میاندازهتعیین و  ،یا فیزیک کالسیک همه چیز با دقت 3یدر فیزیک نیوتن
توانیم سرعت و موقعیت اجسام را با دقت می مابنابراین اسم احتمال و شک و تردید، در آن جایی ندارد؛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .68تا  66ص  ،ی نهاییرؤیاهای یک نظریهواینبرگ،  -7

 همـراه بـه 7313 سال در اوفیزیکدان مشهور آمریکایی است.  7399می  3( متولد Steven Weinbergنبرگ )یاستیون وا
 فیضـع یاهسـته یروین با یسیالکترومغناط یروین ادغام خاطر به را کیزیف نوبل یزهیجا گالشو، یل شلدون و عبدالسالم

 )مترجم( رود.خدایی به شمار میوی از حامیان بی .کرد افتیدر

 یسـیانگل لسـوفیف و شـناسدان، سـتارهیاضـیدان، رکـیزفی( 7131تا  7633)( Sir Isaac Newton) وتنین زاکیسِر ا -3
کتـاب، او  نیـرا به نگـارش درآورد. در ا «یعیى طبفلسفه یاضیاصول ر»شاهکار خود  یالدیم 7681در سال  یاست. وبوده
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بر  بیشترین حد ممکن گسترش دهد. تامکانیک نیوتن را  7الپالسکه باعث شد  نیم. این ویژگیکتعیین 
و  اندازه حرکتکه طبق آن اگر ما سرعت یا  ؛جبرگرایی خود را بنیان نهاد یاین اساس وی قاعده
در ها مانتوانیم سرعت و موقعیت آن را در تمام زمی را در زمانی معین بدانیم،جهان موقعیت هر ذره در 
موسوم به  یتوانیم آینده را بدانیم، و این همان نظریهمی بینی کنیم؛ یعنی ماگذشته و آینده پیش

ماند که بخواهد در نمی باقی فرآیند، دیگر جایی برای غیب و خداجبرگرایی است. واضح است که در این 
از  دارد.در آن دخالتی ن حتمی است و کسی، جبری و چرا که ماجرا ،دامور دخالت کند و قضایا را تغییر ده

برای حتی رود، می پیشاست تعیین شده های اجتناب ناپذیری که از پیش آنجا که امور به سمت پایان
 ماند.نمی انسان نیز جایی باقی یاراده

جبرگرایی علمی انجامید که  یفیزیکی به اندیشههای و دیگر نظریه نیوتنموفقیت قوانین 
الپالس آن را بازگو نمود. الپالس  ی نوزدهم دانشمند فرانسوی مارکیزسدهر در آغاز نخستین با

ذرات جهان را در یک لحظه بدانیم، قوانین فیزیک  یاظهار داشت اگر ما موقعیت و سرعت همه
چه در آینده در گذشته و چه دیگری  یجهان را در هر لحظهوضعیت د که دهمی به ما امکان

باید بتوانیم آینده را اصوالً به دیگر سخن اگر جبرگرایی علمی صحیح باشد، نماییم.  تعیین
 3.بینی کنیمپیش

توانیم سرعت و موقعیت یک ذره را ما نمیولی در مکانیک کوانتوم که امروزه بر فیزیک سیطره دارد، 
گرگون شده متفاوت و دبه کلّی قضایا بنابراین  ؛با دقت مشخص سازیم، چه برسد به تمام ذرات جهان

تواند در هر مکان احتمالی قرار داشته باشد و از هر سرعت احتمالی برخوردار باشد. در می ذرهیک است. 
از وجود ندارد یعنی امکان شناخت دقیق آینده فراهم نیست، زیرا بیش  مطلقجبرگرایی  ،مکانیک کوانتوم

ماند، همان چیزی است که می قیاز جبرگرایی در مکانیک کوانتوم بایک احتمال وجود دارد. آنچه 
 سازد.می گسترش تابع موج فراهم

 از هیچبه وجود آمده جهانی » یکه پیروان مقوله: مکانیک کوانتوم توانیم بگوییممی بر این اساس
 که انسانی آزاد انسان و اینبرای اثبات ارادهای دروازه کنند،می برای انکار وجود خدا از آن استفاده« چیز
مجبور و مقهور نیست تا همان گشاید. زیرا انسان می خودش اثرگذار باشد،ی تواند در ساخت آیندهمی
: چه م کرده است. بلکه باالتر از اینترسی شغیر قابل اجتنابی را بپیماید که جبرگرایی کیهانی برای مسیر

                                                                                                                                 
 گـریگذاشـت. از د هیـرا پا کیسـکال کیحرکت اجسام، علم مکان نیقوان حیرا مطرح ساخت و با تشر یفهوم گرانش عمومم

 )مترجم( و انتگرال است. لیفرانسیحساب د یگذارانیمهم او بن یکارها

 دان،کـیزیف دان،یاضـیر  (7831تـا  Pierre-Simon, Marquis de Laplace( )7133الپـالس ) مـارکیزر سیمون یِپ -7
 )مترجم( همّت گذاشت. اریبس یسماو کیمکان لیتکم یکه برا بود یفرانسو لسوفیاخترشناس و ف

 .38هاوکینگ، جهان در پوست گردو، ص  -3
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نماید، دخیل و اثرگذار می صدو آنها را ردهد رخ میبسا انسان بعضاً بتواند در رویدادهایی که پیرامونش 
 کوانتومی است که انسان آن را زیر نگاه خود دارد. یجملگی یک سامانه ،باشد. هستی

. ، باقی مانده استآوردمی را فراهمآن  که گسترش تابع موججبرگرایی مقداری در مکانیک کوانتوم 
به عبارت دیگر، جبرگرایی  یابد.می گسترش ،کشد، به شکل حتمیمی احتماالتی که تابع موج پیش

آید که شاید بتوانیم آن را می ایولی به جای آن ملغمه داشت؛دیگر وجود خارجی نخواهد  کالسیک
 جبرگرایی بنامیم.نیمه

تابع ها، مقادیر گیریاندازهزمانی میان  یکید کرده بود، در فاصلهأهمچنان که ماکس بورن ت
 ییافته از معادلهنوعی از معادالت تعمیم یپایهبه طور کامالً یکنواخت و جبری بر  موج

توان گفت که ، نمیگیردمی که این گسترش انجامهنگامی یابند. در می شرودینگر، گسترش
 7.صی قرار داردمشخ سیستم در ساختار

چند باقی نمانده است، هر یپس از مکانیک کوانتوم، مجالی برای جبرگرایی فیزیک نیوتنبه طور قطع 
فقط با فیزیک نیوتن و جبرگرایی آن آشنایی دارند. ولی آیا پس از  ،خود یمردم در زندگی روزمرهاغلب 

 ؟!باشدمیدانند، عین حقیقت و واقعیت می توان چنین ادعا کرد که آنچه مردممی مکانیک کوانتوم
ور قطعی برگزینیم؛ از آنها را به طتوانیم یکی نمی بنابراین ما بیش از یک احتمال برای آینده داریم و

الکتاب کند و امّ می خدا هر چه را بخواهد محو یا اثبات) 3«مَيجُحو اَّللَُّ َما َطَشاُء َوطُ ثجِبُت َوِعنجَدُه أُمُّ الجِكَتابِ »

 (.ستا نزد او
قرار دارد و ما با مشاهده، یکی از این  تابع موجگسترش حتمی  یولی این احتماالت، تحت سیطره

 یابیم. درمیایم، ن رسیدهه آصورت واقعیتی که ب احتماالت را به
 (.نه جبر است و نه تفویض، بلکه امری است میان این دو) 9«ال جبر و ال تفویض، بل أمر بین أمرین»

 ت خاص نسبیّ ینظریه

وجود دارد که  «راِتِ»آن بود که در فضا چیزی به نام نسبیت عقیده بر ی مطرح شدن نظریهپیش از 
که هنگامی  زیرا ،شدمی به آن منتسب سرعت نور که نسبت به اتر ثابت بود، کند.می نور در آن حرکت

های کرد، پیش فرض آن بود که سرعتگیری میاندازهسرعت نور را  در اتر بیش از یک ناظر متحرک،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .ی نهاییرؤیاهای یک نظریهواینبرگ،  -7

 .93ی ی رعد، آیهقرآن کریم، سوره -3

 ذکر گردیده است. 761، ص 7است و در کتاب کافی، ج  حدیث منقول از امام صادق -9
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سرعت نور را  و نور حرکت کنید اگر شما به سمت منبعبه این ترتیب آمد. می مختلفی برای نور به دست
، سرعت کنیدمی نور حرکتمسیر شما به صورت عمود بر ، باید نسبت به حالتی که نمایید گیریاندازه

را  گفته، نادرستی این 9انجام شد 3و مورلی 7ولی آزمایشی که توسط مایکلسونباالتری به دست آورید؛ 
 .ثابت استها جهت یثابت کرد و نشان داد که سرعت نور در همه

ماند. شما می سرعت ناظر و جهت حرکت او به هر صورتی که باشد، سرعت نور ثابتبه عبارت دیگر 
چه ایستاده باشید، چه از نور فرار کنید و چه به سمت آن حرکت نمایید، در همه حال سرعت ثابتی از نور 

تان سمت شما، سرعت حرکتهای نور به به دست خواهید آورد. به هنگام تعیین سرعت حرکت فوتون
این در حالی است که در فیزیک نیوتن اگر شما برای  کاهد.نمی افزاید یا از آننمی چیزی بر سرعت نور

تعیین سرعت نزدیک شدن چیز معینی به شما، به سمت آن در حرکت باشید، سرعت شما با سرعت آن 
ست که سرعت نور یک ا ن معنااین به آگردد. می از آن کسرشود و اگر از آن دور شوید، می جمع شیء

نسبیت خاص  ی. نظریهباشدمیبرخوردار  ثابت کیهانی است که در قوانین فیزیک از جایگاه واالیی
ر و نتایج نادرست ی اته شد تا مقولهبر این اساس ارائ منتشر شد، 7312نوشتاری که در سال در  اینشتین

ه داد اندازی ارائی زمان مطلق و جدا از مکان را منتفی ساخت و چشمو ایده برخاسته از آن را منتفی سازد
 شود و نه فقط مکان.مکان انجام می - که بر اساس آن حرکت اشیا در مختصات زمان

ی مکان، گانهسایر ابعاد سهکه با است یکی از ابعاد چهارگانه  ،زمانبُعد نسبیت خاص،  یطبق نظریه
نور به به این ترتیب د. شوداده می توضیح از این طریق ثابت ماندن سرعت نور باشد.در ارتباط می

و افزایش حرکت اضافی )در منبع نور یا ناظر( با تغییر  دست یافتهباالترین سرعت ممکن در ابعاد مکان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. وی بود تبارروس ییکایآمر دانکیزیف( 7397تا  Albert Abraham Michelson( )7823آلبرت آبراهام مایکلسون ) -7
 7311 سـال در او.  اسـت مشـهور یمـورل - کلسـونیما شیآزمـا و نور سرعت یریگاندازه در شیهاتیفعال خاطر به شتریب
 کرد نور سرعت یریگاندازه به شروع شدیم دهینام «سنجتداخل» که یابزار اختراع با او. کرد افتیدر را نوبل کیزیف یزهیجا
 بـر نینشـتیا .اسـت نـور منبـع سرعت از مستقل نور سرعت که داد نشان مختلف یهاجهت در نور سرعت یریگاندازه با و
 )مترجم( .دیگرد تینسب یهینظر اکتشاف به موفق او قاتیتحق یهیپا

شـهرت وی بیشـتر بـه خـاطر  .بـود کـایآمر اهـل دانشـمند کیـ (7399تـا  Edward Morley( )7898) یمورل ادوارد -3
 )مترجم( مورلی است. - گیری جرم اتمی اکسیژن و نیز آزمایش مایکلسوناندازه

 یالدیم 7881 سال در که است کیزیف خیتار یهاشیآزما نیمشهورتر و نیترمهم از یکمورلی ی - آزمایش مایکلسون -9
این آزمایش نشان داد که سرعت نور کامال ثابت و مستقل از سرعت منبع . دش انجام یمورل ادوارد و کلسونیما آلبرتتوسط 

 . به عالوه سرعت نور در تمام امتدادهای فضا نیز ثابت است.باشدمینور )یا ناظر( 
. شدیم تقسیم کهیبار دو به نور تکرنگ یکهیبار یک آن در که بود ژهیو سنجتداخل کی از متشکل دانشمند دو نیا دستگاه

 و روشـن ینوارهـا جـادیا سبب شده حاصل تداخل و شدندیم بیترک هم با دوباره و مودهیپ را یمختلف یرهایمس کهیبار دو
شد. عدم کرد، باید موجب تغییر مکان نوار تداخلی میاگر یکی از دو باریکه در جهت گردش زمین حرکت می. شدیم کیتار

 )مترجم(ساخت که سرعت نور در هر دو باریکه با یک سرعت بوده است. تغییر مکان این نوار، روشن می
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تری با سرعت بیش ت که هر چه اشیاسا ن معناکند و این به آدر بعد زمان، چیزی به آن اضافه نمی
نقلیه با  یخواهد بود. به عنوان مثال اگر شخصی درون یک وسیله ترکوتاهکت کنند، زمان آنها حر

کند، و شخص  گیریاندازهسرعت معینی مسافرت کند، و او ساعتی داشته باشد که زمان حرکتش را 
تری کوتاهنقلیه، زمان  یحرکت را بسنجد، فرد داخل وسیلهاین دیگری در بیرون، کناری بایستد و زمان 

 ترشده کوتاهنقلیه بیشتر شود، این زمان ثبت یکند. هر چه سرعت وسیلهمی نسبت به فرد بیرونی ثبترا 
مالحظه نمود،  ،که معمواًل ما با آنها سر و کار داریم های پایینتوان در سرعتنمی گردد. این تفاوت رامی

 .باشدمیمشهود  نزدیک به سرعت نور، این قضیه کامالًهای ولی در سرعت
شود به این معنا که اصواًل می هنگامی که جسم با سرعت نور حرکت کند، زمان برای آن متوقف

کند و ممکن است برخی  حرکتتواند با سرعت نور نمی گردد. ولی جسمِ جرم دارنمی دیگر زمانی ثبت
شود، به سرعتی نزدیک به می استفاده ایذره یدر برخورددهنده آنچه ذرات مادی به روشی خاص مثل

شود که طول عمر این ذرات چند برابر شده و به می سرعت نور دست بیابند. در این صورت مشاهده
سرعت بسیار  است که زمان آنها هنگامی که با ن معناگردد و این به آمی ای طوالنیشکل قابل مالحظه

 شود.می کنند، بسیار کند سپریحرکت میباالیی 
ر ابعاد مکان نیز منطبق است. به عنوان مثال اگر شما طول یک خودروی متوقف شده همین قضیه ب

 یکند بسنجید، در دفعهمی هنگامی که با سرعت مشخصی حرکتاندازه بگیرید سپس طول آن را  را
زیرا  ؛پایین قابل مالحظه نیستهای دوم طول کمتری را ثبت خواهید کرد. البته این موضوع در سرعت

 باشد.می نزدیک به سرعت نور، کامالً مشهودهای بسیار بسیار ناچیز است ولی در سرعتول تغییر ط
های معنای این سخنان آن است که اگر بیش از یک ناظر حرکت داشته باشند، هر یک از آنها زمان

تر از قیقرا دها گیریاندازهتوان یکی از این نمی ثبت خواهند کرد. البته یکتامختلفی برای یک رویداد 
 .باشندگری دانست زیرا همگی نسبی میدی

ست که دیگر سرعتی باقی نمانده تا نور به آن ا ثابت ماندن سرعت نور در ابعاد مکان به این معنا
ن مفهوم است که ل گشته و این خود به آعت ممکن در ابعاد مکان نائاکثر سرزیرا نور به حد ؛دست یابد
بنابراین، نور، گذشته و آینده یکسان است. های یعنی برای فوتون باشد؛میها، زمان متوقف برای فوتون

آنها  ، در حال حاضر با سناندکیهانی که از انفجار بزرگ بر جای مانده یزمینهپستابش های فوتونسن 
چند بتواند با سرعت نور حرکت کند )هراگر فرض بگیریم که انسانی یکسان است. انفجار  یدر لحظه
کند( همین قضیه  حرکتقادر نیست با سرعت نور  ،یچیزی محال است زیرا هیچ جسم دارای جرم چنین

ماند و گذشته و آینده برای او می عمرش ثابت ،ایستدمی او کند. یعنی زمان برایمی نیز صدق در مورد او
 .تواند گذشته و آینده را ببیندمی یعنی وی هر لحظه که اراده کند ؛یکسان خواهد بود

کمیتی نیز به دست آمده از نسبیت خاص این است که کیهان سه بعدی وجود ندارد و زمان  ینتیجه
رود. بر این اساس می و زمان یکی از ابعاد آن به شمار استبعدی  بلکه کیهان چهار باشد؛نمیمستقل 
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یکی از ابعاد  در یاد که حرکت اشنآورمی زمان و مکان با هم یک بافت کیهانی منسجم و مرتبط به وجود
، یمکان یگانهحرکت اجسام در ابعاد سهبنابراین گذار است. تأثیردر دیگر ابعادش  آن، بر مسیر آن شیء

 د.گذارمی بر جای تأثیر عد زمانبر مسیر آن در بُ
را ها آناینکه داند و می عد زمان مرتبطآن را به ابعاد مکان و بُ اینشتینسرعت نور که ثابت ماندن 
، آوردمی کیهانی است، به شمارمکانی  - زمانیبافت  یتنیده که پدیدآورندههماحدِ درهمچون یک و
. این یکی از هستند تنیدهو درهم ارزانرژی ذره نیز با یکدیگر همشتین کشف کند که جرم و باعث شد این

آن را به  اینشتینی که ی جرم و انرژارزهم یمعادلهبود؛ نسبیت خاص  یوردهای نظریهآترین دستمهم
 این صورت استخراج کرد:

42222 cmcPE  
22422 cPcmE  

 که در آن:
Eانرژی : 

c : سرعت نور 
P )تکانه )اندازه حرکت : 

 صفر شود، معادله به این صورت خواهد بود: اندازه حرکتهنگامی که 
422 cmE  

 و یا:
2mcE  

 باشد.شده میکه این شکل از معادله، شکلی است که بیشتر شناخته
 رعت، همان سرعت نور است و هیچ جسمتوان اثبات کرد که باالترین سمی ارزی جرم و انرژیاز هم
به ارزی( ی هممعادلهبا توجه به زیرا انرژی حرکت آن ) ؛کند حرکتتواند با سرعت نور ی نمیجرمدارای 

ست که هر چه سرعت جسم بیشتر شود، بر جرم آن افزوده ا ن معناو این به آ شودمی جرم اضافه
جرم خود به  یکند. این انرژی نیز به نوبهمی برای حرکت داشتن، به انرژی بیشتری نیاز پیدا و گرددمی

یابد. اگر فرض می مزبور همچنان ادامه فرآیندگردد تا در نهایت جرم جسم افزوده گردد. می تبدیل
خواهد  نهایتجرمش بی ی آن،بگیریم که جسم با سرعت نور حرکت کند، صرف نظر از مقدار جرم اولیه

امکان ، یارزهمکند. بنابراین طبق قانون می نیاز پیدا نهایتبیانرژی مقدار و برای حرکت داشتن به شد 
ذرات یا امواج فاقد جرم  یا فقط نورو  کند جرم اولیه بتواند با سرعت نور حرکتندارد که یک جسم دارای 

 .کنندسرعت نور حرکت  اتوانند بمی ها(اولیه )مانند فوتون
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 جهانی انسجام کوانتومی و چند

شتین موضع منفی یندر مکانیک کوانتوم باعث شد ا احتماالت و اصل عدم قطعیت یورود نظریه
 :نمودبه اصل عدم قطعیت وارد ایراداتی  اینشتیننسبت به مکانیک کوانتوم در پیش گیرد. 

 «.کندنمی خدا با تاس بازی»دارد:  ی مشهوری در رد احتماالت و عدم قطعیتجملهاز جمله، وی 
 سخش را نیز دریافت نمود:پاو  هارائو از جمله مطالبی که در محافل علمی 

ی گذشته در سالوی، اینشتین بدون هیچ تردیدی فهمیده بود که نتیجههای بیپس از بحث
رساند. او به یک دلیل کمّی دقیق نیاز داشت که در تردیدهای متافیزیکی، او را به جایی نمی

و قصد داشت به ذهنش نبود و هنگامی که به بروکسل رسید، فکر کرد به آن دست یافته است. ا
بور و پیروانش ثابت کند اصل عدم قطعیت که آن زمان به عنوان قانون زیربنایی مکانیک 

تواند حقیقت نهایی باشد. او راهی برای مقابله با آن پیدا کرده کوانتومی مطرح شده بود، نمی
داد، زه میی آن از یک آزمایش، بیشتر از چیزی که قانون هایزنبرگ اجابود، راهی که به وسیله

 توانست اطالعات به دست آورد.می
ی اینشتین البته آزمایش، یک آزمایش واقعی نبود بلکه مثال دیگری از موارد مورد عالقه

بود: آزمایش ذهنی. این آزمایش از نوعی نبود که هر کسی بتواند در آزمایشگاهش تصویری از 
داد. به عالوه به نظر اینشتین ی اجازه میای بود که قوانین فیزیکآن به دست آورد؛ ولی به گونه

در این مورد، قوانین فیزیک ثابت کرده است که این آزمایش نتایج بهتری نسبت به آنچه 
 باشد.دهد و در عین حال بسیار ساده و غیرقابل رقابت میدهد، به دست میهایزنبرگ اجازه می

ای مجهز به یک دریچه که توسط یک اینشتین این طور گفت: چند فوتون را داخل جعبه
شود، در نظر بگیرید. اجازه بدهید که دریچه فقط یک لحظه در یک زمان به ساعت کنترل می

خصوص باز شود به طوری که فقط یک فوتون بتواند از جعبه فرار کند. قبل و بعد از این عمل، 

2mcEی . با توجه به رابطهجعبه را وزن کنید ها، مقدار انرژی فوتون رها ، اختالف وزن
تر بتوانید انرژی گوید که هر چقدر دقیقهایزنبرگ می از قوانین حالتیدهد. شده را به دست می

توانید زمان وقوع آن را یک رویداد کوانتومی را اندازه بگیرید، به همان اندازه با دقت کمتری می
تواند انرژی تعیین کنید. در این مثال، اینشتین عقیده داشت که این محدودیت وجود ندارد. او می

داند، گیرد همچنین زمانی که از جعبه خارج شده است را نیز میفوتون رها شده را اندازه ب
توانست به طور مستقل از هم گیری را با هر دقتی که انتظار داشت، میبنابراین او هر دو اندازه

 تواند اصل عدم قطعیت را شکست دهد.انجام دهد. اینشتین پیروزمندانه اعالم کرد که او می
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لژیکی که سال بعد در کپنهاگ دستیار بور شد، به طور رسمی در ، فیزیکدان ب7لئون روزنفیلد
ی رقابت به بروکسل آیی سالوی شرکت نکرده بود؛ ولی به هر حال برای دیدن نتیجهگردهم

رفت. او به کلوپ دانشگاه جایی که شرکت کنندگان حضور داشتند رسید، درست زمانی که 
بود. اینشتین سر جایش نشست و با  اینشتین پس از پایان صحبتش در حال تشویق شدن

کننده اش را در مقابل آن همه جمعیت تشویقرضایت آشکاری آزمایش ذهنی ضد هایزنبرگی
 توضیح داده بود.

سپس بور آمد؛ درست مثل یک سگ سوزن خورده با سری پایین. او به همراه روزنفیلد و 
ه بود و اصرار داشت که اینشتین چند فیزیکدان دیگر شام خوردند. بور بسیار بسیار هیجان زد

توانسته درست گفته باشد چرا که در این صورت، پایانی بر تئوری کوانتوم خواهد بود؛ اما نمی
توانست اشکال کار را پیدا کند. بعداً شب هنگام سعی کرد اینشتین را به طریقی قانع کند نمی

 ولی اینشتین با خونسردی توجهی نکرد.
شد. در طول شب او فهمید که اینشتین با ن بور بود که تشویق میاما صبح روز بعد، ای

نادیده گرفتن یکی از نتایج تئوری نسبیت عام خودش، خطای معناداری مرتکب شده است. بور 
ها به یک فنر در حال تعادل آویزان شده باشد تا وزنش ی حاوی فوتونگفت: فرض کنید جعبه

کند، وزن جعبه ای که فوتون فرار میدامه داد که در لحظهاندازه گرفته شود. او به این صورت ا
گذارد. گذارد. این عمل دو تأثیر جدی بر جای میشود و در مقابل، جاذبه روی فنر اثر میکم می

کند که به معنی عدم ی وزن جعبه ایجاد میاول نوسان کوچک جعبه، عدم قطعیتی در محاسبه
فرار کرده است. دومین مورد که خیلی جلوی چشم نیست، گیری انرژی فوتون قطعیت در اندازه

طبق چیزی که اینشتین یک و نیم دهه قبل ثابت کرده بود، حرکت جعبه تغییر کوچکی در 
کند. علت این است که اگر ساعت در میدان جاذبه حرکت تنظیم عملکرد ساعت جعبه ایجاد می
 کند.کند، سرعت حرکت ساعت تغییر می

مل توضیح داد که محصول این دو عدم قطعیت یعنی انرژی و زمان، دقیقًا بور با رضایت کا
گوید. اینشتین ناامیدانه دید که در تالشش برای ای است که اصل هایزنبرگ میبه همان گونه

ای جز اثبات غلط بودن هایزنبرگ، حتی به فیزیک خودش نیز توجه نکرده بود؛ بنابراین چاره
ها و جلسات بعدی، هرگز پیروزی نگرفت. او در صحبت قبول شکست نداشت. بور جشن

نتوانست خودش را راضی کند که بگوید او درست گفته و اینشتین اشتباه کرده است. در عوض 
او روی ادراکات اینشتین در قرار دادن انگشتش روی نقاطی که در آنها فیزیک کالسیک و 

کرد. او تأثیر اینشتین را در وادار ید میشوند، تأکفیزیک کوانتومی با شدت از یکدیگر دور می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
اسـت.  7333در سـال  یفرانک یزهیجا یبرنده یکیبلژ کدانیزیف( 7313تا  Léon Rosenfeld( )7313) لدیلئون روزنف -7

 )مترجم(
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های کوانتومی )منظورش به طور خاص خودش بود( در آشکار کردن کردن فیزیکدان
 ستود.ی علمی جدیدشان، میها و عجایب تردیدناپذیر زمینهخصوصیت

ای که اینشتین علیه ی بور، این حقیقت پا بر جا است که حملهگرایانهدر کنار رفتار ستایش
مکانیک کوانتومی و اصل عدم قطعیت انجام داد، توسط هدفش منحرف شد در حالی که نه 
خرابی به جا گذاشت و نه اثری. اگرچه هایزنبرگ، پاولی و سایرین در این دوئل فقط نقش 

ما کامالً خوشحال و راضی بودیم که بازی با برد ما »جانبی داشتند، بعدها هایزنبرگ اعالم کرد: 
 .«خاتمه یافت

های اینشتین پس از آخرین تالشش برای اثبات ناکارآمد بودن مکانیک کوانتومی، به گالیه
تر خود بازگشت. مکانیک کوانتومی شاید به طور منطقی کارآمد باشد اما ایپیشین و بسیار پایه

تواند تمام واقعیت را منعکس کند. او اصرار داشت که شانس، عدم قطعیت و احتمال، از نمی
هایشان به تصویر بکشند، ناشی کنند با تئوریناکافی فیزیکدانان از جهانی که سعی میدرک 
آمیز بور، هایزنبرگ و سایرین چیزی جز دور زدن مشکالتی که های شیطنتگردد و صحبتمی

تری کشف خواهد شد و باشد. او معتقد بود روزی تئوری کاملراه حلشان جای دیگری بود، نمی
 7ی دیگر، به تاریخ خواهد پیوست.خوردهمانند بسیاری تئورهای شکست تئوری کوانتومی

 3نامیده شد. EPRو از جمله: اشکال اینشتین به همراه دو محقق دیگر بود که به طور خالصه 

 شوداز آن ناشی میکوانتومی و آنچه  ی انسجامدرباره

تون یعنی بوریس اینشتین با همکاری دو دستیار جوانش از کالج پرینس 7392در سال 
ای اش علیه تئوری کوانتومی را طی مقالهترین حمله، آخرین و معروف3و ناتان روزِن 9پودولسکی

 با چنین تیتری منتشر نمود: 
Can Quantum-mechanical Description of physical Reality Be considered 

complete? 

 « تواند کامل در نظر گرفته شود؟می های فیزیکیآیا توصیف مکانیک کوانتومی از واقعیت»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .373تا  377، ص لندلی، عدم قطعیتدیوید  -7

3- EPR ( مخفف نام سه فیزیکدانEinstein ،Podolski  وRosen) ی ایجـاد است. همکاری این سه با یکدیگر در زمینه
 . )مترجم(باشدمی نپارادوکسی در مکتب کپنهاگ

( فیزیکدان آمریکایی روس تبار و دستیار اینشتین بـود. وی بـه 7366تا  Boris Podolsky( )7836بوریس پودولسکی ) -9
 شود. )مترجم(شناخته می EPRخاطر پارادوکس 

بـود. وی بـا اسـراییلی و دسـتیار اینشـتین  - ( فیزیکـدان آمریکـایی7332تـا  Nathan Rosen( )7313ناتـان روزن ) -3
 شود. )مترجم(شناخته می EPRدوکس یدروژن و پارامطالعاتش بر روی اتم ه
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( EPRواقع یک پرسش تاکیدی بود. از نظر اینشتین، پودولسکی و روزن ) این سؤال، در
 پاسخ واضح بود؛ نه!

بود.  7331های اینشتین از پنجمین کنفرانس سالوی در سال پیرو دلخوری EPRی مقاله
تواند احتمال حضور داشتن یک ذره در میدر آنجا او با بور در اینکه تابع موج کوانتومی فقط 

گفت که این خیلی خوب یک مکان یا مکانی دیگر را توصیف کند، مخالفت نمود. اینشتین می
است اما جایی، احتمال باید به قطعیت تبدیل شود. در مثالی که او انتخاب کرده بود، الکترونی 

ی مقابل فرود آید؛ و در صفحهی مشخص کند، باید در یک نقطهکه به یک صفحه برخورد می
ای کرد، در آنِ واحد به گونهوقتی که فرود آمد، آیا نباید موج کوانتومی که آن را توصیف می

 تغییر کند که کل صفحه را بپوشاند؟
رسید کسی بفهمد وی دنبال چه چیزی است. در واقع، این استدالل آن موقع به نظر نمی

کردند که اعتراض ین، پودولسکی و روزن، حاال ادعا میمبهم و متافیزیکی بود. اما اینشت
اند. آنها روی این موضوع که ه کردهی مشخص و قابل اثبات ارائک مسألهخودشان را در قالب ی

 گیرند، متمرکز شدند.ما فاصله می 7چگونه مکانیک کوانتومی از اصول بدیهی
کردند که طور واضح بیان میابتدا در چهارچوب قدیمی و صحیح اینشتین، آنها باید به 

شوند. آنها توضیح دادند که هر تئوری قابل قبولی باید در اصول بدیهی شامل چه چیزهایی می
نام نهادند، مطرح شود. منظور آنها این بود که « اجزای فیزیک واقعی»چهارچوبی که آنها 

ها آنها که فیزیکدانهای سنتی هستند چیزهایی مثل موقعیت یا اندازه حرکت، انواعی از کمیت
 اند.های اطالعات غیر قابل مناقشه از جهان فیزیکی پذیرفتهرا به عنوان قطعه

دهد؟ این چیزی بسیار عالی، اما در واقع چه چیزی واقعیت فیزیکی یک عنصر را شکل می
ی آن نگران باشند. بنابراین اینشتین و همکارانش یک تعریف نبود که دانشمندان خیلی درباره

توانست معروف یا بدنام شود. ی دید شخص، میه نمودند، چیزی که با توجه به زاویهرسمی ارائ
« بینی کنیم.توانیم قطعیت را پیشبدون اینکه نیاز باشد سیستم را مختل نماییم، می»آنها گفتند: 

.... بنابراین برای مقدار یک کمیت فیزیکی، یک عنصر فیزیکی وجود دارد که مسؤول این 
 باشد.کمیت فیزیکی می

به عنوان مثال موقعیت یا اندازه حرکت یک الکترون را درنظر بگیرید. اگر راهی داشته 
باشیم که بتوانیم هر یک از این دو را بدون اینکه مسیر یا رفتار بعدی الکترون را مختل نماییم، 

ت آن، یک واقعیت تعریف توانیم ادعا کنیم که موقعیت الکترون یا اندازه حرکاندازه بگیریم، می
 ی غیر قابل انکار. به عبارت دیگر، عنصری از واقعیت فیزیکی.شده است، یک داده

های خودشان بنا نمودند، اینشتین و همکارانش پس از اینکه این بحث را براساس خواسته
 شود. آنها دو ذره را کهسعی کردند نشان بدهند که چگونه مکانیک کوانتومی دچار مشکل می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Common Sense 
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های یکسان از یک مبدأ یکسان و در دو جهت مخالف شروع به حرکت کردند، تصور با سرعت
نمودند؛ بنابراین هر زمانی که شما موقعیت و اندازه حرکت یک ذره را بدانید، موقعیت و اندازه 

 اید.ی دیگر را هم دانستهحرکت ذره
دهد، اصل کی از ذرات انجام میگیری را روی یآنها این طور بیان نمودند: ناظری که اندازه

ی هایزنبرگ، اگر اندازه حرکت کند؛ اصلی که طبق گفتهعدم قطعیت را با مشکل مواجه می
رود و بر عکس. اما حاال اینشتین، پودولسکی و روزن، شود، اطالعات مکان از بین می سنجیده

د، به این صورت بود که شان را رو کردند. به طور خالصه چیزی که آنها بیان نمودنبرگ برنده
دهد و این، همان ی دیگر به شما میی ذرهای روی یکی از ذرات، اطالعاتی دربارههر مشاهده

 نمایند.ای است که در آن چیزهای عجیب و غریب شروع به رخ دادن مینقطه
ی دوم را خواهید دانست، حتی ی اول را اندازه بگیرید، بالفاصله موقعیت ذرهموقعیت ذره

اگر به طور مستقیم به آن نگاه نکرده باشید. یا اندازه حرکت ذره اول را اندازه بگیرید، دوباره، 
ی دوم، اندازه حرکت آن ذره را خواهید داشت. به این صورت، بدون هیچ نگاهی به ذره

ی دوم باید نویسندگان با خوشحالی نتیجه گرفتند که هم موقعیت و هم اندازه حرکت ذره
ها بدون اختالل در وضعیت ذره قابل زیرا این خاصیت« ز واقعیت فیزیکی باشندعناصری ا»

گیری هستند، بنابراین باید مقادیری تعریف شده و از قبل موجود، داشته باشند. آنها ادعا اندازه
ی اول، باعث واقعی شدن گیری روی ذرهتواند به این صورت باشد که اندازهکردند نمی

ی دوم آلود کوانتومی شود؛ زیرا در واقع هیچ اتفاقی روی ذرهدر فضای مه ی دومخصوصیات ذره
 به وقوع نپیوسته است.

تری که آنها بیان نمودند، این بود که اصل عدم قطعیت که هایزنبرگ توضیح منظور بزرگ
گیری نشده باشند، تعریف اساساً خصوصیات فیزیکی تا زمانی که اندازه»داده به این صورت که 

ای دارند و عدم قطعیت های تعریف شدهمعنی است. در عوض، ذرات خصوصیت، بی«اندنشده
دیدگاهی است که بر اساس آن مکانیک کوانتومی قادر نیست به طور کامل این خصوصیات را 
توصیف کند. بنابراین، اینشتین و دستیاران جوانش نتیجه گرفتند مکانیک کوانتومی چیزی 

تر بیان نموده بود. م واقعیت را بیان کند، همان طور که اینشتین پیشنیست که بتواند تما
 7مکانیک کوانتومی یک تئوری جزئی است، تصویری ناقص از دنیای واقعی فیزیکی.

به عنوان  EPRهایی از نوع این چیزی بود که اینشتین را وادار کرده بود روی آزمایش
رست عمل کند، تمرکز نماید؛ زیرا در چنین تواند دی عمیقی که مکانیک کوانتوم نمینکته

کند؛ بدون هایی اثری غیرقابل دسترس اما همزمان رفتار دو ذره را به یکدیگر مرتبط میموقعیت
توجه به اینکه چقدر این ذرات از هم دور باشند. این نوع ارتباط راه دور، مانند بسیاری انواع 

شود. از اید، از طبیعت عدم قطعیت ناشی مینمی تئوری کوانتومی عجیب میدیگر که درباره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .396تا  393، ص لندلی، عدم قطعیت -7
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ای باید ی دوم به گونهبینی نیست، ذرهگیری روی یک ذره کامالً قابل پیشآنجا که تبعات اندازه
های روی آن باید همسو با گیریی اول مرتبط باقی بماند، به طوری که نتایج اندازهبا ذره

 7ی اول باشد.مشاهدات روی ذره

حرکت آنها  منبع آنها یکی و مجموع اندازهزیرا  ؛ندو ذره با هم مرتبط و متصل هستفوق د در مثال
اندازه شود، در همان لحظه مقدار  گیریاندازهاولی  اندازه حرکتاست. بنابراین اگر مقدار  نیز مشخص

شود، بالفاصله در همان لحظه  گیریاندازهگردد و اگر موقعیت اولی می دومی نیز مشخص حرکت
ولی بر اساس اصل عدم قطعیت، . شودمی دانستهی بین این دو ذره( فاصله)صرف نظر از عیت دومی موق
ای که ، در موقعیت ذرهرا اندازه بگیریم (اندازه حرکت)مانند از آنها یکی  ویژگیبکوشیم ما اگر 
دوم  یراین ذرهشود و از آنجا که مجموع این دو مشخص است بنابمی ایم، تغییر حاصلکرده گیریاندازه
 موجود بین این دو( تا این مجموع حفظ شود. یحتماً باید دستخوش تغییر گردد )صرف نظر از فاصلهنیز 

 آید، از جمله:می از این مقوله چندین برداشت به دست
انستیم زیرا ما تو ؛دمهم نیستن گیریاندازه فرآینددوم، ناظر یا  یذرههای در تشخیص ویژگی

و سنجش قرار  گیریاندازهآن را مورد به طور مستقیم که به سراغ ذره برویم و را بدون این های آنویژگی
 به دست آوریم. ،دهیم

ایم، عنصری از عناصر مستقیم به آن پی برده گیریاندازهدوم که ما بدون  یهمچنین: ویژگی ذره
صل عدم قطعیت اهای مشخصی هستند، برخالف آنچه یعنی ذرات دارای ویژگی ؛فیزیکی است

قرار  گیریاندازهفیزیکی تا زمانی که مورد سنجش و های اساساً ویژگی» ،گیردمی هایزنبرگ فرض
 «.نگیرند، نامشخص هستند

آوردن انسجام کوانتومی و اصل عدم قطعیت در این مثال، حاکی از آن است که همچنین گرد
عنوان مثال هنگامی که ما یکی از  شود. بهمی جاهاطالعات با سرعتی بیشتر از سرعت نور جاب

دوم نداریم، بلکه آن را در  یسنجیم، نیاز به زمانی برای شناسایی ویژگی ذرهمی اول را یذرههای ویژگی
اول  یاگر بر ذره گیری،اندازه فرآیندست که ا ن معنافهمیم. این به آمی یابیم ومیهمان لحظه در

 .تا مجموع حفظ گردد ،فوراً اثر بپذیرد دوم نیز یگذار باشد، باید ذرهتأثیر
 ن مفهوم است که مکانیک کوانتوم، قانون نسبیت خاص را که معتقد است هیچ چیزاین به آ

تردید این خود نقصی آشکار در فهم نموده است و بینقض  ند فراتر از سرعت نور حرکت کند،توانمی
 رود.می واقعیت کیهان به شمار

ی یک واقعیت فیزیکی است که با آزمایش انسجام کوانتومدر حقیقت، حتی با اثبات این مطلب که 
 در نوسان است: مطلبزیرا بین دو  ،ماندمی ، باز هم مشکل به صورت الینحل باقیشدهعملی ثابت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .366، ص لندلی، عدم قطعیت -7
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که از حرکت در داخل این کیهان با این ؛ی نسبیت خاص اینشتین دارای اشکالی استنظریه* 
 آورد. تی بیش از سرعت نور ممانعت به عمل میسرع

کند ... و قصه را به طور کامل بیان نمی»ینشتین خواسته بگوید طور که ا یا مکانیک کوانتوم همان* 
 «.باشدمیزیرینش ی جزئی نیست و تصویری ناقص از حقیقت فیزیکی چیزی جز یک نظریه

بگیریم که اطالعاتی که بین دو جسم رد و  توانیم چنین فرضمی به نظر من برای حل این مشکل
دارای یک وجود شبح ذره این دو  که در آن، یابدمی بین این دو انتقال یشود، در کیهان دیگرمی بدل
 توانند با سرعتی بیش از سرعت نور حرکت کنند.هستند و اشیا در آن کیهان می گونه

 دو جسم به همراه فرآیندتوان به صورتی دیگر ابراز داشت: می شتین مطرح کرده راینایرادی که ا
دوم توسط ما، به  یتعیین مکان ذره از همین رو دهند و می واحد را تشکیل ییک سامانه گیری،اندازه

که مورد سنجش  یتا زمان یکیزیفهای یژگیاساساً و»ست که ا اول به این معنا یمجرد درک مکان ذره
در مکانیک کوانتوم بر  قطعیتاصل عدم همان طور که  ؛«باشندمینامشخص  رند،یگن قرار گیریاندازهو 

به عنوان یک  - سامانه تابع موجاول باعث شدیم  یگذارد. بنابراین ما با رصد ذرهمی هاین ایده صحّ
دوم دارای مکان یا سرعت مشخصی گردد؛  یای که باعث شد ذرهاً تغییر یابد، به گونهفور - واحد کلی
واحد  در آنِ ،کردمی آیا نباید موج کوانتومی که آن را توصیف»استدالل نمود:  اینشتینطور که  یا همان
 «ای تغییر کند که کل صفحه را بپوشاند؟به گونه

ه صورت ب تابع موجتغییرات  ی. قضیهکشاندمی تابع موجواقعی بودن را به سوی این موضوع بحث 
متناهی ناتواند با سرعت این انتقال می ست کها ن معنانیازی از هر زمانی و به آآنی در فضا یعنی بی

نسبیت خاص  یکه چنین چیزی در کیهان ما شدنی نیست. بر اساس نظریهصورت پذیرد و حال آن
ارت است از مسافت متناهی. سرعت عبناتوان از سرعت نور تجاوز کرد، چه برسد به سرعت نمی ،اینشتین

اگر متناهی است و نا ،تقسیم بر زمان. در این حالت مورد نظر ما، مسافت هر چه که باشد، سرعت
 .باشدمییعنی زمان برابر با صفر  ،یابد ی و آنی انتقالراطالعات به طور فو
شود، بعد زمان می منتقلدر آن  تابع موجهانی که اطالعاتِ توانیم بگوییم در جمی به عبارت دیگر

به طور قطع این  ،اگر نسبیت خاص درست باشد که به آن معنا است. این باشدشده، میپنهان و محو 
 انتقال دهد،را میهان ما ی انجام این امور غیرممکن در جکه قوانین آن اجازهی هان دیگراطالعات در ج

جهان ما، در متصل باشد. چیزهای موجود در  گذار و به آنتأثیرهان ما جهان مزبور حتماً باید بر ج یابد.می
ارتباط و اتصال داشته و اطالعات بین  هاد با آننتوانمی به صورتی که ،دنگونه دارشبح یوجود ،هانآن ج

ند، اشباحی شاید ما و سایر موجوداتی که در این جهان هست . یاشودمتناهی رد و بدل نااین دو با سرعت 
 اند.تر از ما جای گرفتههانی لطیفتر که در جفلطیهایی باشیم برای واقعیت

که ممکن است هر هایی چندجهانی یا جهان یمقولهشناسی با بابی در علم کیهانمکانیک کوانتوم 
 گشوده است.باشد،  گذارتأثیریک بر دیگری 



 احمد الحسن –خدایی توهم بی                                                                                       338

را  یعاقل س یا روح انسانی کفایت نکند، با این حال قطعًا هر انسانبرای اثبات وجود نفْ  اگر این بحث
دارد که آیا وجود ما فقط به این کیهان منحصر و میبه طرح پرسش از میزان واقعیت این مطلب وا

ایم؟ آیا این احتمال متصور این کیهان خلق شده یهستیم که از مادههایی محصور است و ما صرفاً بدن
نیز ریزتر از ذرات مادی و تر از کیهان ما باشند و ذرات آن لطیف ،چندگانههای نیست که این جهان

ی انتقال با سرعت بیشتر از نور را که ذرات انرژی یا ای که اجازهموجود در جهان ما باشد، به گونه انرژی
دهد؟ آیا ممکن نیست که این جهان ما و وضعیت کنند، میها با آن سرعت در این دنیا حرکت میفوتون

 تر باشد؟لطیف ای از جهانیگونهفعلی، تجریدی از وجود شبح
که از  را تری از وضعیت دو ذره یا دو فوتونابعاد بسیار بزرگ انسجام کوانتومی یا ناگسسته بودن آن،

زیرا کیهان جملگی یک رویداد کوانتومی است و به هنگام انفجار  ؛شودمی شامل ،اندیک منبع منتشر شده
اند. به یکدیگر نزدیک و چسبیده بودهگردد. در گذشته برخی ذرات بازمی أبزرگ به یک اصل و منش

ای به هستی یا در جسم یک جاندار دیگر قرار دارد، چه بسا روزگاری و در لحظهای از گوشهکه در  ایذره
نیز تحت تأثیر  ، چسبیده بوده و چه بسا با تحت تاثیر قرار گرفتن آن ماستای که اآلن در جسم ما اذره

 اثرگذار بوده از طریق انسجام کوانتومی بر اشیاو  ما نیز به نحوی از انحاکه شاید  طور همان قرار بگیریم؛
 باشیم
 7«که جهان بزرگی در وجود تو نهفته است.هستی؟ و حال آن کوچکیجسم کنی تو می آیا گمان»

 ناظر بر سیستم  تأثیرشرودینگر و  یگربه

 :شودبه صورت زیر مطرح مییک آزمایش فکری در قالب شرودینگر،  یاشکال یا پارادوکس گربه
ی پرتوزا و یک ی، مادهگاز سمّ یای دارید که در آن یک گربه، یک شیشهفرض کنید شما جعبه

تابش کنند و  ،پرتوزا یافتد این است که اگر ذرات مادهمی شمارشگر گایگر قرار گرفته است. آنچه اتفاق
میرد. این می شود و گربهمی سم شکسته حاوی یشمارشگر گایگر وجود این ذرات را ثبت کند، شیشه

تابش در مدت زمان معینی پرتوزا  یکه یکی از ذرات مادهای تنظیم شده است که احتمال اینمواد به گونه
، مگر که زنده است یا مرده نداریمهی برای دانستن وضعیت گربه و ایناست. حال ما را %21کرده باشد، 

. وضعیت گربه به پرتوزایی یا عدم پرتوزایی ماده بستگی دارد و چنین آزمایش نگاه کنیم یکه به جعبهاین
پرتوزا سروکار  ای. ما با مادهباشدمیتابع احتماالت  بینی کرد، بلکه این رخدادپیشتوان نمی چیزی را

هر دو حالت به صورتی ؛ در نتیجه است یا خیر یا دچار واپاشی شده - طبق مکانیک کوانتوم -م که داری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 اَتَحْسَبُ اَنَّکَ جِرْمٌ صَغِیرٌ / وَ فِیکَ انْطَوَی الْعَالَمُ الْاَکْبَرُ. :برگرفته از شعری منسوب به امیرالمؤمنین -7
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در این صورت تابع موج فرو  ؛موجود در آن بنگریم یتا زمانی که به جعبه و گربه ،نددار وجود گونه شبح
قبل از اینکه درون جعبه را  یابد. پسمی بر اساس مشاهدات ما، یکی از این دو احتمال قطعیت ریزد ومی

سم  یشیشه؛ خیر است و همم که هم دچار واپاشی شده پرتوزا سروکار داری ایما با مادهمشاهده کنیم، 
؛ گربه نیز مرده است و در همان زمان زنده است. چیزی که خیر و همشکسته شده است  نیز هم

ی ما و فروریختن تابع موج به دلیل مشاهده ما یکند، همان مشاهدهسرنوشت آن را مشخص می
 باشد.می

گربه را  توان در یک زماننمی را کهچ ؛ایراد داردتفسیر کپنهاگن دهد که می آزمایش شرودینگر نشان
پس گربه هم زنده است و هم  .؛ همان طور که در آزمایش فرض شده استهم مرده دانست و هم زنده

ی ما، تابع موج دچار فروپاشی شود و وضعیت زنده یا مرده بودن مرده؛ تا زمانی که به دنبال مشاهده
 .گربه تعیین شود

 دور و درازی به راه انداخت. هایپنهاگن مطرح ساخت، مجادلهتفسیر ک تناقضی که شرودینگر در
ی داخل جعبه واقعا رنگ و بوی ، آزمایش گربه EPRبنابراین برخالف آزمایش ذهنی 

زنده، ارتباط برقرار کردن با تفسیر  - ی مردهپارادوکسی دارد. بدون قبول کردن واقعیت گربه
را به این سمت برد که  3و جان ویلر 7ویگنرکپنهاگن محض، غیرممکن است که این موضوع 

ها و تأثیرات، شاید ی علتاین احتمال را در نظر بگیرند که به دلیل نامتناهی بودن سلسله
شود، وجود واقعیت وجودی کل جهان صرفاً به این علت که توسط ناظری هوشمند مشاهده می

شود، ه در تئوری کوانتوم دیده میترین پارادوکس از بین تمام احتماالتی کداشته باشد. مهم
ی شرودینگر است و حمله از جایی که ویلر آن را آزمایش محصول مستقیم آزمایش گربه

 9شود.نامد، آغاز میانتخاب تأخیری می

شرودینگر از عجیب بودن مکانیک کوانتومی که ما پیشتر با آن ذهنی شاید بتوانیم بگوییم آزمایش 
و از سوی دیگر ی قوانین هستی باشد مکانیک کوانتوم دربرگیرندهحتی اگر اشت. پرده برد ،ایمآشنا بوده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 کیـزیف در یمهمـ یکارها و بود ییکایآمر تبار یمجار کدانیزیف (7332تا  Eugene Wigner( )7313یوجین ویگنر ) -7

ه بـ و مشترک طوره ب یآلمان نسنی لیدن هانس و ریما - گوپارت ایمار همراه به 7369 سال در او .است داده انجام یموکوانت
 عـتیطب مـورد در کوانتـوم کیـمکان یتئور گسترش بابت نیهمچن و اتم یهسته حیتوض یبرا تشانیفعال و قاتیتحق خاطر
 نسـتونیپر دانشـگاه اسـتاد شیزندگ آخر یروزها تا یو. شد کیزیف نوبل یزهیجاموفق به دریافت  نوترون و پروتون ذرات
 )مترجم( .بود

 کیـزیف شـگامانیپ از و ییکـایآمر کـدانیز( فی3118تـا  John Archibald Wheeler( )7377یبالـد ویلـر )جان آرچ -3
 او شـاگرد حاضـر، گذارِتأثیر پردازِهینظر کدانانیزیف از یاریبس و بود نزیهاپک جان دانشگاه یآموختهدانش لریو. بود یاهسته
 شـاگردان از ترِوِاِ ویـه و مشـحون، بهـرام ن،یبکنست جاکوب ،والد رابرت ن،تور پیک ،سنریم چارلز ن،نمیفا چاردیر. اندبوده

 )مترجم( .باشندمی نامش صاحب

 .391ی شرودینگر، ص گریبین، تحقیق در مورد گربه -9
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این آزمایش از شگفت بودن  تفسیر کپنهاگن وارد نباشد،به  - ولو کوچک و ناچیز -ای و خدشههیچ خلل 
این است  ،ایمای که اکنون به آن رسیدهکنیم حکایت دارد. نتیجهمی هستی و جهانی که در آن زندگی

طور که در  همان -بع موج باشد تا ریختن که اگر ناظر یا ثبت رویداد کوانتومی از سوی ناظر، عامل فرو
د هوشمند وجود نداشت، که اگر انسان یا موجو به آن معنا است - شودمی چنین گفتهتفسیر کپنهاگن 

زیرا کیهان  ؛کنیممی را مشاهده آمد. کیهان، وجود خود را مدیون این است که ما آننمی به وجود هستی
و فقط هنگامی  باشدمییک سیستم کوانتومی است که دارای تابع موج و احتماالت متعدد  ،در کل

خویش قرار دهیم و تابع موجش نیز فروپاشد و در واقعیت  ییابد که ما آن را مورد مشاهدهمی موجودیت
 - یا به عبارتی هوشمندی -ه ما افراد بشر ن کالم آن است کایمعنی قابل تشخیص و مشاهده گردد. 

 پدیدار گشته است. و اساسی هستیم که هستی به خاطر آن اصل
 7)حدیث قدسی(« کردمتو نبودی افالک )هستی( را خلق نمی اگر»

 آفرینیم؟!می کنیم یا آنها را با مشاهدهمی را مشاهده آیا ما اشیا

جهانی دیگر یا یک داستان علمی  یما درباره گوییم،می هنگامی که از مکانیک کوانتوم سخن
 ست سخنا هر چیزی که پیرامون ما یمان و دربارهیهابدن یکنیم بلکه دربارهنمی تخیلی صحبت

قوانین مکانیک  یتحت سیطره کوانتومی یم. بدن ما و چیزهای اطراف ما جملگی از ذراتگویمی
قوانین مکانیک کوانتوم در  اند.، تکوین یافتهاشندب، که برای ادراکات کالسیک ما عجیب میکوانتوم
قوانینی هستند که بر کل جهان  اند و ها به اثبات رسیده، وسایلی بر اساس آن طراحی شدهآزمایش

 سیطره دارند.
 همان چیزی است که ما با مشاهده ثبت ،چرخد که واقعیتمی مکانیک کوانتوم حول این محور

یابد که ما آن را مشاهده و واقعی می و موجودیتشخصیت هنگامی  ،واقعیت کنیم، یا به عبارت دیگرمی
 یپوشاند و از دایرهمی واقعیت یست که آن را جامها این مشاهدات ما ،نظاره کنیم. به دیگر سخن

ی ما در این جهان، بسیار غریب و این مسأله برای ادراکات انسانی سادهسازد. می احتماالت خارج
ی رخدادهای زمان گذشته، به آنها باشد؛ زیرا معنایش این است که ما با مشاهدهترس میغیرقابل دس
زیرا ما معتقدیم که دست کم ی ما قابل درک نیست؛ دهیم و قطعاً این جمله در زندگی روزمرهعینیت می
 کیهانی یزمینهتابش پسولی در سطح مشاهدات کیهانی قادریم  ،توانیم مشاهده کنیممی را زمان حال

کلوین که  19/3در دمای  هاییی کیهانی عبارت است از تابش فوتونزمینهتابش پسرا نیز رصد نماییم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 كَ ََل فج االجَ  تُ قج لَ ا خَ مَ لَ  كَ  اَل وج لَ  -7



 
 

 عدم، نامُوَلّد استفصل ششم:  327

یعنی ما نه تنها  ؛رسدمی میلیارد سال 1/79و قدمت این تابش به حدود  اندی ماندهاز انفجار بزرگ بر جا
کنیم. ما قادریم دورترین می یز مشاهدهبلکه آغاز زمان در هستیمان را ن ؛یمکنمیفقط گذشته را نظاره 

 نقطه در محور زمان را شاهد باشیم. 
آزمایش دو شکاف در یک صفحه خیردار که جان ویلر مطرح کرده، مشابه أی انتخاب تذهنآزمایش 

کوانتومی(  یهر ذرهیا ای برای تشخیص عبور فوتون یا الکترون )این بار سامانه کهبا این تفاوت است، 
ذره پس از عبور  یدهیم. ما این کار را نه با رصد دو شکاف بلکه از طریق مشاهدهمی از دو شکاف قرار

دهیم. به این صورت که با می شناسایی عبور آن از یکی از این دو منفذ انجام یاز دو شکاف و به وسیله
که جلوی ای کرکرهی پردهمشابه  پوشانیم. این پوشش رامی یک پوشش قطعه قطعه، لنز سامانه را

تواند نمی توان باز و بسته کرد؛ به صورتی که اگر این مانع بسته شود، فوتونمی گذارند،می کارها پنجره
توان عبور آن از یکی از دو شکاف را لذا میگردد و می عبور کند و اگر باز شود، امکان عبورش فراهم

دهیم که گویی می نیم و مانع نیز باز باشد، ما در حالی آزمایش را انجامحال اگر ذره را بتابا مشاهده نمود.
ولی اگر مانع بسته باشد،  ؛کندمی بینیم که ذره از یکی از این دو عبورمی کنیم ومی دو شکاف را رصد

خورد و ما نوعی از تداخل را می شود و ذره به صفحهمی این آزمایش مشابه آزمایش دو شکاف کالسیک
ولی فرض بگیریم که  واحد از هر دو شکاف عبور کرده است. د خواهیم بود که گویی یک ذره در آنِشاه

ایم، تا زمانی که ذره از دو شکاف عبور مشخص ننموده ایم،که بر روی لنز قرار دادهرا ما وضعیت پوششی 
این حالت وضعیت ذره در کند آن گاه وضعیتش را معین بسازیم یعنی یا بازش کنیم و یا آن را ببندیم. در 

 گیری آتی ما( که در اینشود )با توجه به تصمیممی گذشته یعنی به هنگام عبور از دو شکاف مشخص
 ای ازستهداز اشباح ذرات یا  ایخاص )تک ذره( از یکی از دو شکاف رد شده یا مجموعه یحالت یا ذره

  یعنی تک ذره در یک آن از هر دو منفذ رد شده است. ،از هر دو شکاف عبور کرده اجموا
در گذشته تعیین  را این ذرهخود، وضعیت  یما در حال حاضر با انتخاب و مشاهده :عبارت دیگربه 
  ایم.نموده

تر: این ذره دارای بیش از یک گذشته و بیش از یک تاریخ است. ذره ممکن است از به بیان روشن
ذره را مشخص نموده و های هر دو با هم بگذرد. این ما هستیم که یکی از گذشتهیکی از دو شکاف یا از 
 ایم.، آن را واقعیت حاضر ذره قرار دادهی کنونی خودبا انتخاب و مشاهده

کند، و از سوی میاگر قضیه بر این منوال باشد، یعنی مشاهده در زمان حال، گذشته را تعیین یا خلق 
کوانتومی، و  یعبارت است از یک سامانه - هابه همراه ما انسان - ان جملگیبدانیم که کیه ، اگردیگر

توانیم این گونه نظر دهیم که ما با می است، ایجاد شده یک رویداد کوانتومیبا کیهان خود در واقع 
و  مایایم یا تعیین نمودهشکل دادهیا  ، انفجار بزرگ را آفریدهی کیهانیزمینهتابش پسمشاهدات و رصد 

 ایم.های متعدد محتمل را برای دنیا تعیین نمودههمچنین گذشته یا تاریخی از بین تاریخ
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کیهان را رقم زده و به وجود  یگذشتهی خود، تاریخ ما با مشاهده تر بخواهیم بگوییم:یا اگر واضح
امکان را به ما ها و چیزی که این گیری و تکوین ماده، کهکشانی شکلشایستهایم؛ کیهانی که آورده
های متعدد جهان که شایستگی دهد که در آن خلق شویم و موجود باشیم و زندگی کنیم، از بین تاریخمی

 ها و در نهایت ظهور ما در آن را ندارند.گیری ماده و کهکشانشکل
 کنیم.می ر آن زندگییدایش کیهانی که داین تفسیر، وجود ما شرطی است برای پ ییعنی بر پایه

 .باشیممیهدف اصلی وجود  (بشر) که ما توان چنین فهمیدنابراین میب
، در که جهان بزرگی در وجود تو نهفته استجسمی کوچک هستی؟ و حال آنکنی تو می آیا گمان»

 .7«گرددمی تو همان کتاب روشنی که با حروف آن، معانی پنهان آشکار حالی که

 مکانیک کوانتوم و علیت

کوانتوم خواستار رهایی کامل از مکانیک »و واضح، بور بیان کرد:  ی نادردر یک جمله
 «.است یکالسیکعلّی  یاندیشه

ها بر اساس چه جایگزینی فیزیکدان ،نیازی نباشدگرایی علّیت کالسیک و واقعبه  اما اگر 
 3ی خودشه نداد، مگر یادآوری فلسفهیچ پاسخ روشنی برای این پرسش ارائتفکر کنند؟ بور ه

 9تا تالشی برای حل مسأله. ،گویی بودی اصل مکمل که در واقع نوعی تناقضدرباره

ید ؤکند، ممی ثابتها مکانیک کوانتوم بر واقعیتهای تئوری انطباقو مشاهدات از ها آزمایش آنچه
ضیح ماند که تفسیر و تومی ولی با این حال، اشکاالتی بر جایباشد میمکانیک کوانتوم  یدرستی نظریه
 :نمایدمیآنها دشوار 

سنجیم، در می محو شدن تداخل و باقی ماندن واقعیتی که آن را یپدیده ایبر هیچ علت آشکاری
 .وجود نداردهای مشابه آزمایش دو شکاف، در پدیده سنجش یا مشاهدههنگام 
ن به آ EPR طور که در اشکال همان ،ماندمی نیز بدون شرح و تفسیر باقیتابع موج ای لحظه تغییر
 اشاره شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
َکج َبَ و َواَنج  َت  كَ ِج رجم  َص ِغ ُ  و َوِفه  كَ َاََتجَس ُب اَنَّ  :برگرفتـه از شـعری منسـوب بـه امیرالمـؤمنین -7 انجيَ َوی الجَع اََلُ االج

ُرِفِ  َطظجَهُر الجُمضجَمرُ الجِکَتاُب الجُمِبُي   .الَِّذی و ِبَِيج

 .هایزنبرگ مانند اصل عدم قطعیت -3

 .393، ص لندلی، عدم قطعیت -9
 ( از اهالی بریتانیا است. وی دکتری فیزیک خود را از دانشگاه ساسکس گرفته است.7326)متولد  لندلیدکتر دیوید 
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 .نه یک راه حل ی راه حل است،هابطال علیت در واقع فرار از ارائ ولی
 کند، به شمارمی مکانیک کوانتوم مطرح ص عقلی و فلسفی بزرگی در آنچهدر واقع ابطال علیت نق

د مولّنازیرا عدم،  ؛پذیرد که علیت ملغی و باطل گرددنمی است و عقل اتبدیهیاز رود. قانون علیت می
، شیءفاقد توانیم بگوییم می ؛ یاای حاصل کندهیچ ماهیتی در عدم وجود ندارد تا بتواند نتیجهو است 

 .باشد شیء یاعطاکنندهقادر نیست 
ویدادهای کوانتومی در این است که دلیل پیدایش این ر ،توان ابراز داشتمی در اینجا نهایت آنچه

و اصوالً سخن بر سر این نیست که  باشد،میمجهول  ،کنیممی کیهانی که ما در آن زندگی مرزهای
 مسألهاین  باشد.نمی پذیرامکان ،چرا که حادث شدن چیزی بدون سبب ،مطلقًا علت و سببی وجود ندارد
کیهان در سطح ما در این  شده یا مشاهدات رصدهای بلکه بر تمام پدیده ،نه تنها ناقض دلیل عقلی است

استوار است و این  ی مشاهدهدانش بر پایه. کشدمی رویدادهای کوانتومی نیز خط بطالن باالتر از
ی توان از نتیجهنمی علمی دارند. بنابراینهای زیادی در اثبات بسیاری از تئوری تأثیرمشاهدات 

که  شاهدات مؤید این مطلبند. این مغفلت ورزیم ،کنیممی ر آن زندگیکیهانی که د دات حاصل ازمشاه
برخی از آنها یا این موضوع  در باورتوان چنین گفت که می در نهایت .برای هر رویدادی، علتی وجود دارد
ی است برای ترویج و فرآیند به هر صورتی که رخ بدهد، در واقع ربطی به علم ندارد و یا این قضیه

 .خداناباوریبازارگرمی 
ی آزمایش سربلند بیرون کپنهاگن برای تمام مقاصد کاربردی از بوتهبنابراین نه تنها تفسیر 
که  رسد قادر به تبیین چشم اندازهایی بسیار فراتر از آن چیزی استآمده است، بلکه به نظر می

هایی فراتر از ابزار کالسیکی. اما تفسیر ه کرده است، پیشرفتتا حاال مکانیک کوانتومی ارائ
کننده نیست. چه بالیی بر سر فرو ریختن توابع موج این دنیای راضیکپنهاگن از نظر عقلی 
گیری در سیستم زیراتمی انجام دهیم؟ وقتی ما آید، هنگامی که یک اندازهاشباح کوانتومی می

های واقعی، نه یکی بیشتر یا کمتر از پوشانیدهیم، چگونه این همگیری را انجام میاین اندازه
ها شود؟ بهترین پاسخ این است که سایر واقعیتشود، ناپدید میگیری میآنچه در نهایت اندازه

ی شرودینگر در هر لحظه هم مرده است و روند، در واقع گربه)غیر از مورد نهایی( از بین نمی
ی هم زنده، اما در دو یا چند جهان مختلف. تفسیر کپنهاگن و کاربردهای عملی آن، به وسیله

 3است. 7تر از واقعیت فراگرفته شده و آن تفسیر چند جهانیکاملانداز بسیار یک چشم

ن حکمی با واقعیت علیتی ند، زیرا چنیًا بدون علت هستتوان گفت این رویدادهای کوانتومی قطعنمی
تعارض در ، هستیم کند یا دست کم ما آن را در تمام چیزهای پیرامون خود شاهدمی ن حکمکه عقل به آ

که تمام ز دارد و مادام که یقینی بر اینپردازی به دلیلی برای اثبات قطعی نیایهین نظراضمن  در .باشدمی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

7- Many-worlds Interpretation 
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وجود  یدلیلچنین نگردد،  ، حاصلیمکنزندگی می وجود و هستی، فقط همین کیهانی است که ما بر آن
های شناسان، امروزه تئوری. این در حالی است که بسیاری از فیزیکدانان نظری و کیهاننخواهد داشت
 اند.مطرح و عرضه نموده ها بر برخی دیگر تأثیرگذارند،با این احتمال که برخی از این جهانچندجهانی را 

های و محو شدن واقعیت تابع موج ریختن را برای حل مشکل فرو «چند جهانی» یفرضیه 7ورتهیو اِ
کرده است. بر اساس مطرح  ،دهدمی هنگام مشاهده یا سنجش رویجایگزین یا دیگر احتماالت که 

تواند همان واقعیتِ جایگزیِن واقعیتی باشد که ما مشاهده می که هر یککپنهاگن، باقی احتماالتی تفسیر 
در حالی که در تفسیر  روند.می شوند و از بینمی هیچ دلیل منطقی محو، بدون ایمکرده گیریاندازهیا 

ند و هر رویداد به یک آنها رویدادهایی واقعی هست یبلکه همه ،رودنمی دنیاهای چندگانه چیزی از بین
به عنوان آوریم، یکی از آنها را می کیهان مربوط است و ما هنگامی که به سنجش و مشاهده روی

دهیم. این واقعیت، چشم ما را از می کنیم و تشخیصمی مالحظه رخ داده است،که در کیهان ما واقعیتی 
بندد؛ واقعیت جایگزینی که ممکن است آثار آن هنگامی پدیدار می دیدن یا سنجش واقعیت جایگزین

در که آنچه  رصد نکردن دو شکاف ومانند شود که ما با سنجش و مشاهده آن را تحت نظر نگیریم 
ای که یک الکترون در یک لحظه از هر دو به گونه شاهد بودیم حالت تداخل در آزمایش دو شکاف
 دش تصادف کرده باشد.شکاف عبور کرده و چه بسا با خو

ه، صورت واقعی از شکاف اول گذر کرد گوییم: آنچهمی چندجهانی یفرضیهحال با توجه به راه حل 
در  ه از شکاف دوم گذر کرده نیز صورت واقعی الکترون است، ولی هر صورتچه کالکترون است و آن

الگوی  ایم، به شکلآن نرفته د و از آنجا که ما با سنجش و مشاهده به سراغدنیایی مختلف قرار دار
های واقعی از جهانی شبح گونه از ذراتِ ی پشتی ظاهر گشته است. یعنی آنها عبارتندمتداخل بر صفحه

، ما هستند یخود الکترون یگانه هایی ازکه از دو شکاف گذر کرده و جملگیشان صورت مختلف
قیاس به سراغ الکترون برویم و دو  . ولی هنگامی که با سنجش وهای مختلفهایی در جهانصورت

ن ن به آعبور کرده است. ایها بینیم که فقط یک الکترون از یکی از شکافمی شکاف را رصد کنیم،
اهده و سنجش یم، ما را از مشکنمی ما و توجهی که نسبت به الکترون اعمال یجهت است که مشاهده

رد؛ یعنی وقتی ما الکترون را در این عالم از طریق دامیدیگر بازهای الکترون در جهانهای صورت دیگر
و در نتیجه آن را فقط در این عالم مورد  ایمگیریم، گویی پشت به دیگر عوالم کردهمی مشاهده زیر نظر

 ایم.مشاهده و سنجش قرار داده
های بسیار کوچک، یعنی روش ما بنابراین عدم قطعیت، تفکرات گذشته را نه تنها در مقیاس

های کیهانی، جایی که سیستم دهد، بلکه آن را در مقیاسدرک رفتار ذرات بنیادی تغییر میاز 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 یجنجـال یهیـنظر خـاطره بـ را اویی است که کایآمر مشهور کدانیزیف( 7383تا  Hugh Everett( )7391ت )رِهیو اِوِ -7

 )مترجم( .بود نستونیپر دانشگاه در لریو جان شاگردان از او .شناسندیم چندگانه یهاجهان ریتفس
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کند هم منسوخ کرده است. انتظار های بزرگ اظهار نظر میی مسافتعلّی و احتماالت درباره
ی جاذبه، به تمام این مشکالت پاسخی منطقی این است که یک تئوری کوانتومی صحیح درباره

 بدهد.
رسد که در یک تئوری کوانتومی در این مرحله از بازی، کامال نامحتمل به نظر میاما 
دهد که این مطلب تا ابد باقی ی جاذبه، عدم قطعیت از بین برود. تمام شواهد نشان میدرباره
توان به روزهای گذشته، روزهای جبرگرایی مطلق بازگشت؛ روزگاری ماند. به هیچ وجه نمیمی

س امیدوار بود تا دانش در زمان حاضر قادر به توصیف دانش زمان گذشته و که مارکز الپال
 زمان آینده باشد.
ی مثبتی تلقی شود. جهان الپالسی به هیچ تواند نکتهشناسی، این موضوع میاز دید کیهان

تواند فرصتی برای متولد شدن داشته باشد؛ زیرا هر مجموعه از شرایط فیزیکی به طور وجه نمی
و منطقی باید از یک وضعیت مشخص قبلی نشأت گرفته شده باشد و همین طور تا  قطعی
 تواند رخ دهد.نهایت. هیچ چیزی بدون علت نمیبی

اما دنیای کوانتومی، متفاوت است. حتی از زمانی که ماری کوری از واپاشی خود به خودی 
د که چه چیزی باعث پرش رادیواکتیویته متحیر شد و یا زمانی که رادرفورد از بور سؤال کر

شود، در نهایت به این پاسخ منجر شده که الکترون در درون اتم از یک محل به محلی دیگر می
 یک رخداد کوانتومی اتفاق افتاده است، بدون هیچ دلیلی.

ایم. فیزیک کالسیک قادر نیست به ما بگوید چرا جهان بنابراین ما به یک بن بست رسیده
تواند به وقوع بپیوندد، مگر اینکه رخدادهایی قبل از یرا هیچ رخدادی نمیبه وجود آمده است ز

تواند به ما بگوید چرا جهان به وجود آن عامل به وجود آمدنش باشند. فیزیک کوانتومی نمی
آمده است، غیر از اینکه بیان کند که این اتفاق، صرفاً رخ داده است، کامال به صورت یک رخداد 

ا یک رخداد قطعی. به عبارت دیگر، حق با اینشتین بود که مکانیک کوانتومی طبیعیِ احتمالی ت
کند. اما شاید بور بیشتر حق داشت مبنی بر اینکه این ه مینها تصویر ناقصی از فیزیک را ارائت

رسیم که مورد نقصان، نه تنها غیر قابل اجتناب، بلکه در واقع، ضروری است. به پارادوکسی می
ی یک عمل غیر قابل توصیفِ عدم ی ابتدایی، به وسیلهود: تنها از یک نقطهی بور بعالقه

ای از رخدادها به خلق ما منجر شد، در قطعیت مکانیک کوانتومی، جهان ما به وجود آمد، زنجیره
 7ای ما را به وجود آورده است.حالی که ما در تعجبیم که چه نیروی اولیه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .361و  366، ص لندلی، عدم قطعیت -7
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 نسبیت عام ینظریه

آن دو در بین  یبین دو جسم به جرم آنها و نیز فاصله ی گرانشتن، نیروی جاذبهطبق قوانین نیو
ای بستگی دارد. مفهوم این سخن آن است که اگر یکی از این دو جسم حرکت کند به گونه یک لحظه

ر تغییکه مسافت بین این دو تغییر یابد، نیروی گرانش بر جسم دوم فوراً تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر 
که اثرگذاری نیروی گرانش با سرعت  به آن معنا استشود. این در لحظه و به صورت آنی ایجاد می

سر  - ستا هاگوید سرعت نور، باالترین سرعتمی که -این با نسبیت خاص شود، و می نهایت منتقلبی
بود که با نسبیت خاص ی گرانشی نظریه یهاینشتین ده سال تمام در کار ارائناسازگاری دارد. از این رو 

 تأثیرنسبیت عام را مطرح کرد که کیهان را از نظر  یمیالدی نظریه 7372در تعارض نباشد. وی در سال 
 کلی و واحد در نظر یمواد بر یکدیگر، به صورت یک مجموعه تأثیرگرانش ماده و نیروی آن و نیز 

در کیهان باشد؛ اینکه بود، در تعارض نمیدر نسبیت خاص مطرح کرده  که با آنچه اینشتین گیردمی
 را مکان هاکه ما آن از دیگر ابعاد کیهانیمطلق سرعتی باالتر از سرعت نور نیست، و زمان فاقد استقالل 

 باشیم.، مواجه میارگانه تشکیل شده استهما با یک بافت کیهانی که از ابعاد چباشد، ، مینامیممی
مکان به  - کیهانی زمان یخمیدگی ابعاد چهارگانه یرانش در نتیجهگ تأثیرنسبیت عام،  یدر نظریه

توان در آن خمیدگی می گویا بافت موجود در هستی به صورتی است که ؛ماده و انرژی استوجود دلیل 
نیز به همین  سازد. هر انرژیمی ای در جهان با مقدار جرم خود، این بافت را خمیدهایجاد کرد و هر ماده

 یدر نظریه اینشتینکه ای طبق معادلهه معادل مقدار مشابه مادی آن کای اندازهبه بافت را  صورت این
)(ه است نسبیت خاص مطرح کرد 2mcE  کند.می خم 

کند و زمین در این مسیر منحنی می مکان را خم - به عنوان مثال جرم و انرژی خورشید، بافت زمان
 ترین فاصله بین دو نقطه در ابعاد چهارگانه است، حرکتدر واقع کوتاه که بسیار شبیه به مسیر مستقیم و

دقیقاً مشابه  بینیم.می ای شکلعدی، این مسیر را تقریبًا به صورت دایرهبُکند. ما در جهان سهمی
ی لی مسیر سایهکند، ومی خط مستقیمی بین دو نقطه در هوا حرکتگانه، بر هواپیمایی که در ابعاد سه

های سطح زمین، ی پستی و بلندیآن بر روی سطح دو بعدیِ زمین الزاماً خط مستقیم نیست و در نتیجه
 شود.مسیر سایه منحنی می

است،  ناظران ثابت ینسبیت خاص در توضیح این پدیده که سرعت نور برای همه ینظریه
بود و به خوبی توانست آنچه  مورلی نشان داد( بسیار موفق - طور که آزمایش مایکلسون )همان
ی دهد؛ اما این با نظریهافتد، توضیح می اتفاق شیءنزدیک به نور برای یک های سرعترا در 
میان آنان  یاجسام یکدیگر را با نیرویی که به فاصله گفتنیوتن همساز نبود که می شگران

جا کنیم، نیروی وارد بر دیگری هکنند. یعنی اگر یکی از آنان را جابمی د، جذببستگی دار
جای  های گرانشی بهتأثیرگردد. یا به دیگر سخن می جایی دستخوش تغییرههمزمان با این جاب

نهایت نسبیت خاص، با سرعت نور یا کمتر از آن سیر کنند، با سرعت بی یکه مطابق با نظریهآن
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گرانشی تدوین  ینشتین چندین بار کوشید نظریهیا 7373تا  7318های بین سال کنند.می اثر
ای را نظریه 7372سرانجام در سال او ولی موفق نشد.  ؛کند که با نسبیت خاص همساز باشد

 نسبیت عام معروف است.ی نظریهمطرح ساخت که امروز به نام 
نیرویی همانند سایر نیروها نیست،  ،انقالبی را عرضه کرد که گرانش یاین ایده اینشتین
 رفت، مسطحمی زمان آن طور که تا آن روزگار تصور - ی این واقعیت است که فضابلکه نتیجه

است. « پیچ و تاب»ن به سبب توزیع جرم و انرژی، خمیده و یا دارای ازم - باشد: فضانمی
جاذبه نیست، بلکه آنها در حرکت اجسامی چون زمین بر مدارهایی خمیده به خاطر اعمال نیروی 

 نام دارد 7 مشابه خط راست است و ژئودزیکفضایی خمیده و پر پیچ و تاب مسیری را که کامالً
 3.پیمایندمی

نسبیت عام، با واقعیت  یبینی نظریهکه پیشاست ثابت کرده ها و آزمایشها بسیاری از برنامه
تر از تفسیر دهد، دقیقمی از مدار عطارد به دست همخوانی دارد. به عنوان مثال تفسیری که این نظریه

گذاری آن بر تأثیر. این نظریه همچنین توانسته انحراف پرتو نور و باشدمیقانون گرانش نیوتن 
نسبیت عام  درستی آن در آزمایش ثابت شده است.در عمل گرانشی را مشخص کند، که های میدان

 بینی نیز تایید شد.ها، این پیشچالهبا کشف سیاهه بود که کرد بینیپیشرا ها همچنین وجود سیاهچاله
این است که زمان و  ،ترین چیزی که نسبیت عام در خصوص موضوع مورد بحث ما مطرح کردهمهم

شوند و از می بلکه زمان و مکان خمباشد نمی شود،واقع میمکان فضای منجمدی که رویدادها در آن 
 پذیرند. به عبارت دیگر وجود آنها دینامیکی و متحرک است.یتأثیر مچیزهای موجود در خود 

هستی فقط به  یاند که گسترهشناسان با استناد به همین نظریه، چنین فرض گرفتهبرخی کیهان
 .گرددنیز شامل می گیردمی که این دو را در بر را بلکه فضایی ؛شودنمی ماده و انرژی محدود

 (singularity) ی تکینگینقطه

که گرانش را اینشتین عام نسبیت  یمیالدی با استناد به نظریه7376در سال ، 9کارل شوارتزشیلد
سازند می مکان را منحنی و خمیده - چنین توجیه کرد که اجسام به مقدار جرم خود، فضا یا بافت زمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Geodesic 

 .93تا  91، ص ی زمانتاریخچههاوکینگ،  -3
 از شیبـ یو شـهرت. بود یآلمان اخترشناس و کدانیزیف( 7376تا  Karl Schwarzschild( )7819کارل شوارتزشیلد ) -9
که چند ماه پس از  است عام تینسب در نینشتیا دانیم معادالت یهیربدیغ و قیدق جواب نینخست کردن دایپ ونیمد زیچ هر
 )مترجم( .، کمی قبل از مرگش آن را ارائه داد7372ی نسبیت عام در سال ارائه
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ضای پیرامون ف - ه مقداری که کفایت کندب -سنگین و دارای نیروی گرانش عظیم پیشنهاد کرد اجسام 
آورند؛ درمید و آن را به شکل چاله یا گودالی در فضا یا بافت کیهانی نبخشمی خود را به طور کامل انحنا

نام  «رویداد افق» یکه به زبان علم ـدهد چیزی از محیط پیرامونش نمی که گرانش آن اجازهای به گونه
 بیش از سرعت نور زیرا سرعت گریز از افق رویداد؛ به خارج راه یابد. نور هم از همین دسته است ـ دارد
محاط به سطح افق رویداد در  یرویداد بگریزد. در نقطه ی افقمنطقهتواند از نمی نوربنابراین باشد و می
 پاشد و منتفیمی فیزیک از هم یشدهمعادالت و قوانین شناخته - ی تکینگی نام داردکه نقطه -فضا 
 .شناسیممی سیاهچالهبه نام رویداد( را  رامون آن )افقمحیط پی گردد. این منطقه ومی

ی عظیمی که به مانند جرم ستاره -آید که یک جرم سنگین سیاهچاله معموالً هنگامی به وجود می
ای کوچک از فضا به حد در منطقه - ریزدایش، در مرکز خود فرو میدلیل پایان یافتن سوخت هسته

ی نقطه تکینگی برابر با صفر واند بافت کیهانی را به طور کامل خم کند. اندازهکافی متمرکز شود تا بت
ی نهایت خواهد بود. شعاع منطقهاست؛ بنابراین چگالی سیاهچاله با هر جرمی که داشته باشد برابر با بی

اله تواند از آن بگریزد، به جرم سیاهچکه حتی نور هم نمی - یعنی مرزهای سیاهچاله -افق رویداد 
 .وابسته است

سوزانند و به هلیوم تر از خورشید، هیدروژن خود را میتر بسیار سریعهای سنگینستاره
کنند. این به آن معنی است که آنها طی کمتر از چند صد میلیون سال قادر به تمام تبدیل می

ند. آنها شورو میها با یک بحران روبهباشند. پس از آن، این ستارهکردن هیدروژن خود می
تری مانند کربن و اکسیژن کنند؛ ولی توانند هلیوم خود را بسوزانند و تبدیل به عناصر سنگینمی

کند؛ بنابراین دمای ستاره و در نتیجه فشار ای، انرژی زیادی تولید نمیهای هستهاین واکنش
وع به متراکم یابد؛ درنتیجه شرکند، کاهش میحرارتی که آنها را در برابر گرانش محافظت می

کند. اگر آنها بیشتر از دو برابر خورشید جرم داشته باشند، فشار، هرگز قادر به متوقف شدن می
نهایت کردن متراکم شدن ستاره نخواهد بود. در نهایت، آنها به حجم صفر و به چگالی بی

 7گوییم، به وجود آورند.رسند تا چیزی را که ما به آن تکینگی میمی

سرعت حرکت برخی گرفتن شتاب ی مشاهدهدر فضا، از طریق ها سیاهچاله یمشاهدهرصد و 
 رویداد، انجام ی افقها، به هنگام نزدیک شدن به منطقهستارگان موجود در اطراف این سیاهچاله

ای، یک سیاهچاله را در حال بلعیدن رهشود. اخیراً و در قرن بیست و یکم گروهی از دانشمندان کُمی
 3اند.از ستارگان، کشف و ثبت نمودهیکی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .718و  711هاوکینگ، جهان در پوست گردو، ص  -7

( اولین تصویر یک سیاهچاله در حال بلعیـدن یـک سـتاره، قابـل دسـترس در Euronews: 2011-09-19)ٍ یورونیوز -3
 نشانی:

http://arabic.euronews.com/2011/09/19/black-hole-caught-gobbling-up-a-star 
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 ۱شود.می تکینگی مشاهده یهز یک سیاهچاله که در پایین آن نقط: تصویری ا۲۲ شکل

 سرعت گریز

 از نیروی گرانشی جسم دیگرسازد تا را قادر می سرعتی است که یک جسم یا ذره« سرعت گریز»
کیلومتر بر ثانیه است و این بسیار کمتر از  73گرانش زمین حدود  بگریزد. به عنوان مثال سرعت گریز از

تواند از زمین به فضای پیرامون آن بگریزد. از همین رو زمین برای ناظری می باشد و نورمی سرعت نور
که بیرون از آن قرار دارد، قابل مشاهده است. همین قضیه در مورد خورشید و دیگر ستارگان نیز برقرار 

و  یکها تارسیاهچالهبنابراین که سرعت گریز آنها بیش از سرعت نور است و ها جز سیاهچاله است؛ به
 .باشندمی نامرئی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 منبع: -7

ASTRONOMY SOURCE, Author: Wolf Damm, Published: October 13th, 2011 

 :نشانی قابل دسترس در
http://www.astronomysource.com/tag/ergosphere-definition/ 
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 افق رویداد

، از آن بگریزدتواند میکه نور را  مکان - زمان یسطحی است که آن بخش از منطقه« افق رویداد»
 افق رویداد، مرز سیاهچاله محسوب سازد.می است، جدا غیرممکنای که گریز نور از آن از منطقه

 شود.می

 تابش سیاهچاله

در گریزد نمی رویداد سیاهچاله افقکه نور از پیشتر بیان داشتیم مبنی بر ایناین عنوان گویی با آنچه 
 سیاهچاله تابش دارد؟! گوییممی حال چگونه اکنون .باشدتعارض می

بین به طور جزئی جامع و  ه شدنظری ارائ فیزیکدانشمند ن هاوکینگ این نظریه توسط استیو
به طور کامل ها . مفاد این نظریه آن است که سیاهچالهباشدمی کوانتوم ینسبیت عام و نظریه ینظریه

تواند آنها را مشاهده کند و دریابد که می دارند که ناظر بیرون از سیاهچالههایی سیاه نیستند، بلکه تابش
در فضاهای  ه آن اشاره کردیم،که پیشتر ب های کوانتومیناپایداری زیرا. از سیاهچاله صادر شده است

زیرا طبق این  کند؛چنین چیزی را بیان می قطعیتو مکانیک کوانتوم طبق اصل عدم  وجود داردتهی 
 یآن است که اندازه  مطلقمعنای خألچرا که  ؛باشدمطلق  خأل تواندنمی فضا عدم قطعیتاصل 
نیز  ات آنهامیانگین تغییردر نتیجه د و باش میدان الکترومغناطیسی یا گرانشی، صفر همچونهایی میدان
 و این با اصل عدم قطعیت ناسازگار است. شود صفر

فرضی وجود دارد که پدیدار شده و هایی ذره زوج بنابراین طبق مکانیک کوانتوم، همواره در خأل
، ظاهر گشته و به یفرضیا ذرات و ضدذرات  کنند؛می نابودیکدیگر را سپس با یکدیگر برخورد کرده و 

در افق رویداد سیاهچاله یا در  اگر ذرات و ضد ذرات سازند.می دلیل برخورد با هم، یکدیگر را نابود
تکینگی پدیدار شوند و به جای برخورد با هم و متالشی ساختن یکدیگر، یکی از آنها به دلیل  ینقطه
و از  ودتواند آزاد شمی دیگری که در مقابل آن است، یسیاهچاله در آن سقوط کند، ذره یجاذبه

سیاهچاله به بیرون بگریزد. ناظری که در بیرون سیاهچاله قرار دارد، این ذره را در قالب تابشی که از 
تابش را براساس نام این نامند. برخی نیز می بیند. این تابش را تابش سیاهچالهمی سیاهچاله صادر شده

ی تکینگی اند. تابش سیاهچاله بر اساس جرم سیاهچاله یا نقطهخوانده، به نام تابش هاوکینگ کاشف آن
 آید:می به دست ی زیراساس معادلهدر کیهان فعلی و بر

𝑇 =
ℎ𝑐3

8 𝑘𝐺𝑀
 

 که در آن:
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T  سیاهچالهتابش : دمای 

h ثابت پالنک : 

G  گرانش نیوتنجهانی : ثابت 

k  ثابت بولتزمن : 
M جرم سیاهچاله : 

c  :سرعت نور 

تکینگی کمتر باشد، دمای تابش  ییابیم که هر چه جرم سیاهچاله یا نقطهدرمیفوق  یاز معادله
سیاهچاله بیشتر خواهد بود. برای کشف این تابش و رصد و مستندسازی آن به شکل قطعی در هستی، 

ای کوچک به دست آید. جرم این سیاهچاله باید اندک باشد تا از تابش قوی و پرحرارتی باید سیاهچاله
کلوین  1/3نی که هستی را با دمایی بالغ بر کیها ینهزمیپستابش ای که در برابر برخوردار باشد، به گونه

 هرائاتجربی شواهد و دالیلی ، این فرضیهبه طور کلی تا کنون برای د. ، قابل تشخیص باشدربرگرفته
 است.نشده 
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 : تشریح تابش هاوکینگ، چگونگی و مکان پیدایش آن۲۳ شکل

وجود داشته باشد، ممکن است یکی از جفت ذرات به داخل آن سقوط کند،  ایاگر سیاهچاله
در حالی که دیگری به سمت جهان الیتناهی فرار کند. برای ناظری که بسیار دورتر از 

شود. طیف یک ی فرار کرده مانند تابشی از طرف سیاهچاله دیده میسیاهچاله قرار دارد، ذره
ی حرارتی ه از یک جسم داغ انتظار داریم، متناسب با درجهسیاهچاله دقیقاً همان چیزی است ک
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که میدان گرانشی در افق رویداد سیاهچاله )یا به عبارت دیگر در مرز آن( دارا است. به عبارت 
 7ی آن دارد.دیگر، دمای سیاهچاله بستگی به اندازه

 فریدمانهای مدل

هنگام وارد کردن ثابت کیهانی در  نشتینای. کندبینی می)پویا( پیشایستا جهانی نانسبیت عام، 
آن زمان معتقد های . اینشتین و بسیاری از فیزیکدانکوشید از این موضوع اجتناب ورزدمی اش،معادله

که انرژی یا نیرویی که در برابر گرانش ماده و نیروی کیهانی  تا زمانیو  بودند کیهان ایستا و ثابت است،
 ریزد.الجَرَم در خود فرو می، )استاتیک( وجود نداشته باشد، جهان ایستا ،تاب بیاورد

که ثابت روشی دیگر حل کرد. وی به جای اینرا به مسأله الکساندر فریدمان فیزیکدان روسی این 
ه باشد، کیهان که با نسبیت عام هماهنگی داشت کیهانی را وارد معادله نماید، راه حلی برای مدل غیرثابتِ

موافقت خود را با راه حل فریدمان ابراز داشت و اعتراف کرد که با وارد در نهایت اینشتین . ه نمودارائ
اشاره  اشتباه شده است. ولی در ادامه ، دچارجهان هستی ثابت کیهانی و ایستا فرض گرفتنکردن 

یعنی  ؛کندمی خواهیم کرد که پس از این ماجرا، انرژی تاریک کشف شد. انرژی تاریک ضد گرانش عمل
 . باشدمینیروی گرانش ماده و انرژی کردن در برابر ارز عملکرد ثابت کیهانی در مقاومت هم

، کامل شودمی نامیده دمانیفرهای غیرثابت که معموالً مدل جهانبرای  دمانیفرسپس سه مدل 
گشوده شد.  - دارد که آغاز و ابتدایی -گسترش یافته  به این ترتیب درها به روی کیهانِ گشت.
که ادوین باشد؛ پیش از آننبساط و گستردگی میاین نظر است که کیهان دارای ابر  دمانیفرهای مدل
دریابد که تغییر بسامد نور ساطع شده از آنها به سمت رنگ سرخ ها از طریق نتایج رصد کهکشان هابل

که بر اساس  به آن معنا استن یابد. ایمی تمایل دارد و هر چه فاصله بیشتر شود، این تغییر رنگ شدت
 .باشندمی به سرعت در حال دور شدن از یکدیگرها پدیده دوپلر کهکشان

 های فریدمان عبارت اند از: مدل
مثبت است و اگر انبساط داشته باشد، عملکرد جاذبه انحنای مانند سطح کره دارای جهان مدل اول: 

 ادامه نخواهد یافت. جهان،انبساط بدون توقف و  دنهایت کارش به انقباض کشیده شودر شود می باعث
منفی دارد و اگر انبساط داشته انحنای جهان مانند سطح هذلولی سهموی یا زین اسب مدل دوم: 

 خواهد داشت.باشد، انبساطش بدون توقف ادامه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .773ردو، ص هاوکینگ، جهان در پوست گ -7
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یا به عبارت دیگر مسطح است و اگر انبساط داشته باشد، میانگین انحنا فاقد جهان مدل سوم: 
رسد. یعنی آهنگ انبساطش نمی کند ولی هیچگاه به صفرمی به صفر میل ،انبساطش به تدریج کم شده

آید، با می انرژی مثبت آن که توسط ماده پدیدو به این ترتیب  رسدنمی شود ولی به ایست کاملمی کند
 برابر خواهد شد.گیرد می انرژی منفی که از جاذبه سرچشمه

ها ی بین کهکشانکنند که در ابتدای تشکیل جهان، فاصلهبینی میپیش های فریدمانتمام مدل
نهایت بوده است و این به معنی آن است که صفر بوده، زیرا حجم جهان صفر و در نتیجه چگالی آن بی

ای وجود داشته است که جهان گویند: نقطهمی اندی نسبیت بنا شدههای فریدمان که براساس نظریهمدل
ی گردد. این نقطه، نقطهی نسبیت عام از اعتبار ساقط میاز شده است و در این نقطه، نظریهاز آن آغ

 شود و انفجار بزرگ از این نقطه آغاز شده است.تکینگی نامیده می

 
 ۱فریدمانهای : مدل۲۴ شکل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 منبع: -7

NRC Nat. Res. Counc.,Washington. Connecting Quarks with the Cosmos: Eleven Science 

Question for the New Century (2003) – page 82. 

 :نشانی قابل دسترس در
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=10079&page=82 
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 هستی را آغازی است

 جهانتشکیل شده است. این  ،یمکنمیمشاهده ای که کنیم از مادهمی کیهانی که ما در آن زندگی
منظم هایی ، سیارات و ستارگان سوزان، که در مجموعههای متراکمصخرهعبارت است از ابرهای گازی، 

که برخی از آنها حاوی میلیاردها و ها چرخند. این کهکشانمی یافته به نام کهکشان در مدار خودو ساخت
شوند. برخی می ای از یکدیگر دورت قابل مالحظهتریلیون ستاره هستند، در هستی با سرعیکچه بسا 
و فاقد  ای، برخی نیز نامنظمبرخی مارپیچی میلهبرخی بیضوی شکل، ند، هستمارپیچی شکل ها کهکشان

در ها این کهکشان اند(.)زیرا از برخورد دو کهکشان با هم به وجود آمدهباشند میهر نوع شکل مشخص 
یابند؛ ظم و سازمان مین است،ی مرئی در جهان متمرکز شدهکه ماده یعنی جاهایی کهکشانیهای خوشه

 توانند شامل صدها یا هزاران کهکشان باشند.ها میاین خوشه
ای از طریق مشاهدات نجومی و برخی قوانین فیزیک از قبیل پدیده یا قانون دوپلر این مفاهیم پایه

که اند مبنی بر اینخترشناسان به آن دست یافتهکه اای در تغییر بسامد نسبی ثابت شده است. نتیجه
باشد؛ می، برای ما حائز اهمیت ر حال حرکت و دور شدن از یکدیگر هستندبا سرعت زیادی دها کهکشان

تر و با در گذشته کوچکدرنتیجه باشد و نمی یابد و ایستامی که هستی گسترش چرا که به این معنا است
از طریق  ـ باشدنمی که هستی آغازی دارد و ازلیاین معنی به  ـ موضوعاین  چگالی بیشتری بوده است.

 یزمینهپسدوپلر در تغییر بسامد نسبی، همچنین با رصد تابش  یپدیده یمشاهدات نجومی و به وسیله
 است.شده کیهانی ثابت 

 وجود داشت؛قیبی برای انفجار بزرگ کیهانی، ر یزمینهپستابش  یولی پیش از مطرح شدن ایده
توانیم بگوییم این می اند.مطرح نموده 3که هرمان بوندی، توماس گلد و فرد هویل 7حالت پایدارمدل 

ای که هستی را نماید، به گونهمی هئاز هم اراها مدل سازوکاری برای تفسیر دور شدن کهکشان
و عدم اشاره به ن این سرآغاز توان تالشی برای منتفی دانستمی گیرد. این مدل رامی سرآغاز در نظربی

 تر از این کیهان که باعث به وجود آمدنش شده است، دانست.وجودی عظیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Steady State Theory 

 :لهوی فرد گلد، توماس ی،هرمان بوند -3
 از مـدل کردنـد،یمـ یکه در انگلستان زندگ یشیو توماس گلد، دو اتر یبه همراه هرمان بوند 7331 یدر اواخر دهه لیهو

 دیـمـاده تول یخودطور خودبهبه یمئدا ینندهیآفر دانیم کی ل،یهو یدفاع کرد. در نسخه انیبدون آغاز و پا یستایجهان ا
 .مانـدیآن ثابـت مـ یانبساط جهان، موازنـه شـده و چگـال ق،یطر نیشده است و از ا لیتشک دروژنیهکه عمدتاً از  کندیم

 )مترجم(
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 جهانی در حال گسترش دوپلر و یپدیده

 دوپلر یجایی نسبی بین منبع موج و ناظر را پدیدههجایی( بسامد یک موج بر اثر جابهتغییر نسبی )جاب
. شودمی یا از او دور ،توان مشخص کرد که منبع موج به ناظر نزدیکمی جاییهاساس این جابنامند. برمی

ما قابل مشاهده است. مثالً هنگامی که خودرویی صدادار مانند ماشین  یاین پدیده در زندگی روزمره
دهیم که آن خودرو در حال نزدیک از نوع صدای آن تشخیص میپلیس یا آمبوالنس از کنار ما رد شود، 

، در حالی که صدای خودرو دهیمت و سپس از نوع صدا، دور شدن آن را تشخیص میشدن به ما اس
از ها توانیم دریابیم که ستارگان و کهکشانمی دوپلر ی. با استفاده از پدیده7باشدمیاش ثابت برای راننده

با  ی آنمقایسهشده از آنها، و گیری فرکانس تابشکار با اندازه . اینشوندمی نزدیک ماو یا به  دورما 
 از احتراق هیدروژن ناشی ستارگاندانیم که نور می ما گیرد.می فرکانس اصلی آزمایشگاهی صورت

توانیم با می شود. طول موج اصلی هیدروژن در آزمایشگاه مشخص و شناخته شده است و مامی
وج اصلی طیف با طول م ،آیدج طیف هیدروژنی که از سوی ستاره به سمت ما میطول مو یمقایسه
گردد. اگر طول موج نور ستاره بیشتر شود یا از ما دور میه ما نزدیک میبفهمیم که آیا ستاره ب هیدروژن
ست. عکس این مطلب ا یابیم که این ستاره در حال دور شدن از مادرمیباشد،  آن آزمایشگاهیاز نظیر 

صحبت ها زبان رنگ اببخواهیم  . اگرها نیز مصداق دارد. این قضیه در مورد کهکشان3نیز صحیح است
در حال نزدیک شدن اگر رنگ نور کهکشان به آبی تغییر کند، یعنی کهکشان  :داریممی چنین بیان کنیم،

آید، و اگر رنگ کهکشان به سمت قرمز تمایل یابد، یعنی در حال دور شدن می و به سمت ما به ما است
 .باشدمی از ما

کند و مقدار این می به سمت قرمز میلها کهکشانبیشتر کند که طیف می ثابتکیهان نتایج رصد 
یعنی هر چه کهکشانی از ما دورتر شود،  ؛باشدمی یافتگی نیز متناسب با میزان دور شدن آنها از ماتغییر

در حال دور شدن از ما هستند. از ها گردد. مفهوم این سخن آن است که کهکشانمی سرخی آن بیشتر
ر چه کهکشانی از ما دورتر باشد، سرعت آن نیز بیشتر خواهد بود یعنی با سرعت بیشتری از سوی دیگر ه
هستی به یکدیگر  یو مادهها گیرد. به عبارت دیگر در گذشته، کهکشانمی فاصلهها دیگر کهکشان

ایی که به شود تا جمی دورتر برویم، این نزدیکی بیشتر و بیشتر یاند و هر چه به گذشتهتر بودهنزدیک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
شـنویم و هنگـامی در مثال خودرو اگر خودرو با سرعت به ما نزدیک شود، صدای آن را زیرتر از صدای عادی خودرو می -7

رسد. امـروزه بـا اسـتفاده از ایـن تر از صدای معمولی آن به گوش ما میآن بم شود، صدایکه خودرو با سرعت از ما دور می
سـرعت حرکـت و دریافـت انعکـاس آن، کننـد، پدیده و استفاده از یک موج ماورای صوت که به سمت خودروها منتشـر می

 . )مترجم( کنندای با دقت خوبی به طور خودکار محاسبه میسنج جادههای سرعتها را در دستگاهاتومبیل

 س دارد. )مترجم(ا مقدار فرکانس )بسامد( نسبت معکوی طول موج باندازه -3
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این مطلب آن است که مدل ثابت یا استاتیکی کیهان صحیح نیست.  معنیرسیم. می حجم صفر
به هستی »گوید می کهیا این« کنیم ازلی استمی کیهانی که ما بر آن زندگی»همچنین این سخن که 

 باشد.می نادرست« ست، آفریده شدهطور مستقیم به همین صورتی که اکنون ه

 
 ۱دوپلراثر ای از ساده ویرتص: ۲۵ شکل

 

 
 دوپلر اثر کارگیری از به ای از یک مثال دیگرساده تصویر: ۲۶ شکل

 )دهد.دوپلر در کشف سیارات را نشان می تغییرات بسامداستفاده از  ی)تصویر نحوه

 : سایت آژانس فضایی ناسا۲منبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .است شده شیرایو یمقدار ر،یتصو. است ایپدیکیو آزاد یدانشنامه ،یاصل ریتصو منبع -7

 شـما از امـواج منبـع چـه هـر یول( یآب امواج) .شودیم فشرده امواج کند،یم حرکت شما سمت به «امواج منبع» که یهنگام
 (قرمز امواج) ابدییم شیافزا امواج طول شود، دورتر

 قابل دسترس در نشانی: -3
http://planetquest.jpl.nasa.gov/page/methods 
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 بر اینکه هستی آغازی داردهیدروژن داللتی از 

ش، از عناصر های سنگیها، ستارگان، سیارات و تودهکهکشانی، کهکشانهای کیهان با خوشه
این عناصر برای هر کس که الفبای بیشتر ست، تشکیل یافته. ا ای شناخته شده برای ماشیمیایی که ماده

ترین این عناصر در جدول تناوبی به ترتیب از سبک .هستند شیمی را خوانده باشد، شناخته شده و آشنا
 .اندشدهعنصر یعنی هیدروژن تا عناصر رادیواکتیو سنگین مانند اورانیوم و رادیوم مرتب 

 وهیدروژن است  ،که بیشترین عنصر موجود در جهان آیدمی به دستچنین از رصد و بررسی کیهان 
همانند ها دروژنتوانیم بگوییم تعداد هیمی تر قیاس کنیم،اگر بخواهیم مقدار آن را با مقدار عناصر سنگین

 تر در حیات زمینی.ست، در مقایسه با دیگر موجودات پیچیدها تعداد باکتری ها
کنند نمی که ستارگان سوزان، هیدروژن تولیدالبی که پیشتر گذشت، با توجه به اینمطعالوه بر حال 

برای ما ، سوزانندمی برای تولید عناصر سنگین دیگراین ستارگان  ی است کهبلکه هیدروژن سوخت
 است، جرم کیهان را به خود اختصاص داده یکه قسمت عمده گردد که این مقدار هیدروژنمی مشخص
فراتر  ایتوانیم به نتیجهمی ما .باشدن هر عنصر دیگری در کیهان، موجود بوده به وجود آمدپیش از باید 

به این استنتاج  است.شده ار از این هم برسیم و بگوییم: هیدروژن اولین عنصری است که در هستی پدید
ترین ساده ،ترین عنصر هستی، همان عنصری است که از لحاظ ترکیب اتمیکه کهن آن معنا است

که ابتدا کیهان تنهایی برای جلب توجه ما به این این حقیقت به باشد: )پروتون + الکترون(.میعناصر 
نیز  به صورت یک واحد کلی یعنی کیهان کند.می است، کفایتبوده ش تر از وضعیت کنونیبسیار ساده

 طور که پس از آن، زندگی زمینی نیز مراحل تکامل را طی کرده است. ، هماندستخوش تکامل شده
و است سرآغاز عناصر اتمی که هستی ما از آن تکوین یافته، ابتدا هیدروژن، سپس هلیوم و لیتیم بوده 

 های عظیمی برای تولیدکارگاهمانند ین ستارگان به ا .اندشدهپس از آن ستارگانی غول پیکر پدیدار 
شدن مواد درون ستاره، در پخته . پس از باشندمیاند، تر بودهموادی که دارای ترکیب اتمی پیچیده

که )تولید شده( شده  پختهشود تا به دنبال آن مواد می منفجر ،صورتی که ستاره به حد کافی بزرگ باشد
ضا منتشر در فها و گرد و غبار تودهو ها به شکل صخره تر است،و پیچیده ترخود شامل عناصر سنگین

تشکیل شدند و در صورتی که ابر ها ، سیارات و سیارکیکدیگرگرد  گردد. با جمع شدن برخی از این مواد
مجدداً تواند ، میای را تامین کندقادر باشد حرارت کافی برای ایجاد همجوشی هسته متراکم گازی،

به این  .دایجاد نمای کنند،ای مانند خورشید ما را که سیاراتی حول آن گردش میور شود و ستارهشعله
 گیرند و این روند پیوسته ادامه دارد.ترتیب سیارات شکل می
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 کیهانی یزمینهپستابش 

 تریندانیم که هیدروژن سبکمی دانیم که هیدروژن از همان ابتدا وجود داشته و نیزمی اکنون ما
یعنی هستی )ماده و انرژی(  ؛شوندمی از یکدیگر دورشتاب  ها باکهکشاندانیم عنصر است. همچنین می

امواج رادیویی کیهانی ) یزمینهپس. کشف تابش باشدمی شدندر حال انبساط و سرد به طور مرتب 
و جاری است، بر این  کلوین در تمام اجزای هستی موجود 19/3کیهانی( که با دمای تقریبی  یزمینهپس

بینی ی کیهانی را پیشزمینهپستقریبی از تابش  ،7به نام گاموف ها صحّه گذاشت. فیزیکدانیدانستنی
کلوین برای تابش  2براساس محاسبات نظری به دمای  فیزیکدانانبینی، طبق این پیش .کرده بود

بینی و نتیجه بیان نمود که پیش شد. اینی کیهانی رسیده بودند که دقت خوبی محسوب میزمینهپس
( کلوین 19/3ی کیهانی )زمینههای تابش پسکلوین( بسیار نزدیک به دمای فوتون 2محاسبات آنها )

 باشد.می
که  کهنی استاثری ماندگار از دوران به معنای  درجه حرارتبا این  - هایا فوتون - وجود این تابش

هر چه جهان  ها بوده است؛ چرا کهیا فوتونها مملو از تابشتر و تر، گرمدر آن زمان، هستی کوچک
 شود و حرارتشان نیز کاهشمی تریابد، بسامد آنها کممی افزایشها تر شود، طول موج فوتونمنبسط
 . باشدمی متناسب با عکس طول موج آنهاها چرا که انرژی فوتون ؛یابدمی

در گذشته آید که می این اطمینان کامل به دستکیهانی  یزمینهپساما چگونه از طریق تابش 
 یاز طریق مقایسه تر بوده است؟تر و کوچکهستی داغ اند و در نتیجهدارای انرژی زیادی بودهها فوتون

چنین چیزی شدنی  کیهانی در گذشته با عصر حاضر. یزمینهپسیا دمای تابش ها انرژی این فوتون
 رسدمی به ماها از فوتونشوند و بنابراین آنچه می با سرعت نور منتقلها دانیم که فوتونمی زیرا ما ؛است

اگر ما کهکشانی فرض کنیم دوری رویداد در هستی از ما فاصله دارد.  یبه اندازهتاخیری از لحاظ زمانی 
که ما شاهد و ناظر رویدادهایی  به آن معنا است ،رصد کنیم ،از ما دور استنوری را که فالن سال 

 یزمینهپسیا دمای تابش ها هستیم که فالن سال پیش رخ داده است. بنابراین اگر بتوانیم انرژی فوتون
  ای است که ما را در برگرفته زمینهپس از تابش تر کیهانی در آن کهکشان را بررسی کنیم و ببینیم داغ

و به عالوه  تر بوده استتر و کوچکهستی داغفهمید که  خواهیم -کلوین است 19/3دانیم که می-
با استفاده از دماسنج گیری اندازهدر حقیقت این  گردد.می درستی مدل استاندارد نیز با دقت باال ثابت

توان دمای تابش پس زمینه در گردد که از طریق آن میپذیر میامکانباشد، ر میکیهان که همان سیانو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 یکوانتوم یزنتونل در را آلفا یواپاش او .بود یروس یتجرب کدانیزیف( 7368تا  George Gamow( )7313ژرژ گاموف ) -7

 بـه ییهاکتاب او نیهمچن. داشت تیفعال کیژنت و انفجار بزرگ ،یاتم یهاهسته ویواکتیراد یواپاش ینهیزم در و کرد کشف
 )مترجم( .ه استنوشت اتیاضیر و کیزیف یدرباره ساده زبان
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های زمینه در کهکشانپسشناسایی و تعیین دمای تابش گیری نمود. دست را اندازههای دور کهکشان
 های در زمانها کیهانی یا انرژی فوتون یزمینهپسدور از ما، مترادف است با شناسایی دمای تابش 

 د.شوی انفجار بزرگ برای دانشمندان تأیید میگذشته و به این ترتیب درستی مدل استاندارد یا نظریه

ها به ما اما چرا باید کسی این تفسیر را قبول کند؟ به یک دلیل خوب. برای رسیدن فوتون
کنیم، در واقع به گذشته از نقاط دور کیهان، زمان الزم است، بنابراین وقتی ما به فضا نگاه می

های بسیار قبل دمای نگریم. این به آن معنی است که اگر ساکنان هوشمند کهکشان مدتمی
ای کیهانی را برای خودشان اندازه گرفته باشند، بسیار پیش از اینکه ما آن را زمینهبش پستا

گیری کرده باشند؛ زیرا آنها باید زمانی کلوین اندازه 19/3اندازه بگیریم، آنها باید آن را بیش از 
 تر از امروز بوده، در آن ساکن بوده باشند.تر و داغتر، کوچککه جهان جوان

ای قابل آزمایش است؟ البته. ترکیبی از کربن و نیتروژن که سیانور چنین عمل متهورانهآیا 
باشد( با قرار گرفتن در ها معروف میشود )که برای مجازات قاتالن به گاز فعال اعدامنامیده می

نی ی کیهازمینهتر از تابش پسشود. اگر امواج مایکروویو گرممقابل امواج مایکرویو، تحریک می
کنند. ترکیبات باشند، مولکول سیانور را کمی بیشتر از امواج مایکرویو اطراف ما تحریک می

 و دوردست یهافاصله در را این ترکیبات ما یوقت کنند.سیانور مانند دماسنج کیهانی عمل می
 هآنچ به نسبت یترگرم یانهیزمپس تابش در آنها دیبا م،یکنیم مشاهده ترجوان یهاشانککه
 یزندگ دیبا هاناکهکش نیا گر،ید عبارت به. مشاهده شوند م،یدار یریش راه کهکشان در
 دور یهاکهکشان از انوریس یسنج فیط. دارند البته و باشند داشته ما به نسبت یزتریانگجانیه

 م،یدار انتظار هانیک گذشته یهازمان از ما که را ییدما ویوکرویما جاموا که داده نشان دست
 .ندارد وجود یاختالف مورد نیا در. باشندیم دارا
( برای یک فیزیکدان نجومی بسیار فراتر از شواهدی 7CBRی کیهانی )زمینهتابش پس 

آورد و همین طور برای مدل انفجار تر بوده است، فراهم مینظیر اینکه جهان در گذشته گرم
دهد و به ی کیهانی را تشکیل میمینهزهایی که تابش پسرسد جزئیات فوتونبزرگ. به نظر می

ی کیهان چه در زمان قبل و چه در زمان بعد از اینکه کیهان رسد، مملو از اطالعاتی دربارهما می
سال پس از انفجار بزرگ، جهان مات  981.111باشد. گفتیم تا آن زمان، حدود شفاف شود، می

گیری ماده به عمل آوریم حتی ی شکلنحوهی علمی از توانیم مشاهدهو مبهم بود، بنابراین نمی
های کهکشانی کجا توان دید که خوشهاگر در ردیف اول نمایش کیهانی نشسته باشیم. نمی

گیری نمودند. قبل از اینکه هر کسی در هر جایی، بتواند چیز با ارزشی ببیند، شروع به شکل
آزادانه به سرتاسر جهان حرکت کنند. در ها باید این قابلیت را پیدا کرده باشند که بتوانند فوتون

زمان مناسب، هر فوتون سفر کیهانی خود را آغاز نمود، از جایی که با آخرین الکترونی که سر 
 راهش ایستاده بود، برخورد نمود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- CBR: Cosmic Background Radiation  
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ها منحرف شوند، شروع به های بیشتری بدون اینکه توسط الکترونهمین طور که فوتون
ای از ها(، پوستهها به هسته برای شکل دادن اتمصال الکترونفرار کردن نمودند )به لطف ات

نامند. این پوسته می 7«سطح آخرین پراکندگی»ها آن را ها را تشکیل دادند که اخترشناسفوتون
کند که تقریبا تمام که طی زمانی در حدود یکصد هزار سال شکل گرفت، زمانی را مشخص می

 های کیهان متولد شده بودند.اتم
تا آن زمان، در نواحی بزرگی از جهان، ماده شروع به متمرکز شدن کرده بود. جایی که ماده 

شود. این ی بیشتری جمع میی آن مادهشود، که در نتیجهتر میشود، جاذبه قویمتمرکز می
ی نقاط، تقریبا های بزرگ کهکشانی را پدید آوردند، در حالی که بقیهنواحیِ غنی از ماده، خوشه

های ها پراکنده شدند، با عبور از میدانهایی که در نواحی متراکم از الکترونالی ماندند. فوتونخ
ی گرانشی که مقداری از انرژی آنها را گرفتند، طیفی متفاوت و کمی سردتر به در حال توسعه
 دست آوردند.

تر از میانگین ی کیهانی نقاطی را که مقداری سردتر یا مقداری گرمزمینهدر واقع تابش پس
تر، دهد، نوعاً مقداری در حدود چند صد هزار درجه. این مناطق سردتر یا گرمهستند، نشان می

دانیم که ماده دهد، اولین مناطق تجمع ماده. امروزه ما میساختار جهان در گذشته را نشان می
انی را مشاهده های کهکشهای کهکشانی و اَبَرخوشهها، خوشهچه شکلی است زیرا ما کهکشان

ی زمینهها به وجود آمدند، تابش پسکنیم. برای اینکه تصور کنیم چگونه این منظومهمی
کیهانی را به عنوان اثری ماندگار از گذشته که اکنون نیز کل جهان را پر کرده است، کاوش 

 3انیشناسی کیهی کیهانی چیزی شبیه جمجمهزمینهی الگوی مقدار تابش پسکنیم. مطالعهمی
ی کیهان شاداب را بخوانیم و از آنها رفتارش را نه های جمجمهتوانیم برجستگیاست: ما می

 تنها در طفولیت بلکه در سن رشد نیز نتیجه بگیریم.
با اضافه کردن مشاهداتی از مناطق نزدیک و دور دست جهان، اخترشناسان قادر به تعیین 

باشند. مثال با ی کیهانی میزمینهتابش پسی ای کیهانی به وسیلهتمام خصوصیات پایه
توانیم شدت جاذبه تر هستند، میی توزیع اندازه و دمای مناطقی که کمی سردتر یا گرممقایسه

را در جهان گذشته استنتاج کنیم و در نتیجه بفهمیم ماده با چه سرعتی متمرکز شده است؛ و از 
ی تاریک و انرژی تاریک را ی معمولی، مادهمادهتوانیم نتیجه بگیریم که جهان چه مقدار آن می

درصد است(. در نتیجه بسیار آسان خواهد بود که  19و  39،  3شود )مقادیر به ترتیب شامل می
بابد یا نه، و اینکه آیا سرعت انبساط جهان با گذشت زمان بگوییم آیا جهان تا ابد گسترش می

 است. تغییریابد یا بییابد، افزایش میکاهش می
گذارد و ی معمولی، چیزی است که هر چیزی از آن ساخته شده است؛ بر جاذبه اثر میماده

 چهارمکه در فصل  ی تاریک ـتواند نور را جذب یا تابش کند، یا بر نور اثر بگذارد. مادهمی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

7- Surface of Last Scatter 

 )مترجم( شناسی است.شناسی، علمی در روانجمجمه -3
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به کند اما ـ از طبیعتی که برای ما ناشناخته است تشکیل شده و جاذبه تولید می خواهیم دید
 خواهیمکه در فصل پنجم  هیچ طریق شناخته شده برای ما، با نور تعامل ندارد. انرژی تاریک ـ

تر از شود که جهان بسیار سریعکند و باعث میـ نیز شتابی برای انبساط جهان ایجاد می دید
گوید شناسی کیهانی به ما میوضعیت وجود نداشتن این انرژی، منبسط شود. آزمایش جمجه

کرده است، اما بیشتر جهان، حال یا دانند که جهان گذشته چگونه رفتار میشناسان میهانکی
 گذشته، از موادی تشکیل شده که ما هیچ راهنمایی برای درک ماهیت آن نداریم.

امروزه، به رغم مناطق مجهولی که پیوسته توجه ما را به خود جلب کرده، همان طور که 
ی کیهانی، زمینهگاه دارد؛ تابش پسشناسی یک تکیهست، کیهانهرگز قبال این طور نبوده ا

 7کند.ایم، با خود حمل میی ما روزگاری آن را گذراندهشده را از تصویری که همهاثری حک

توانیم می ای برخوردار است وانفجار بزرگ( از مقبولیت گسترده یامروزه مدل استاندارد )نظریه
بار علمی خود را از دست ( که فرد هویل مطرح نموده، اعتداریحالت پا ینظریهمدل استقراری )یا  :بگوییم

کیهان به  یدر تاریخ گذشتهداده و مدل استاندارد به حد معقولی از اعتبار علمی رسیده است. هر چه 
بیشتر بوده است. هر چه  هان بیشتر، وسعت آن کمتر و دمای آنکه چگالی کیخواهیم دید  تر برویم،عقب
ی آن شود و انرژی و گرماها بیشتر میستی )ماده و انرژی( بیشتر منبسط شود، طول موج فوتونه

 عکس این مطلب نیز صحیح است. ؛یابدمی کاهش
ای، تخمینی از سنجی جذبی از دومین حالت چرخش سیانورِ بین ستارهطیف 7313در سال 

کلوین  9مؤید دمایی در حدود  متر را آشکار کرد کهسانتی 793/1چگالی تابش با طول موج 
باشد. اما این مشاهدات نتایجی بسیار فراتر از حد باالییِ چگالی تابش با طول موج کمتر از می
دهد که چگالی انرژی تابشی با سانتی متر است. این نتایج امیدبخش است؛ زیرا نشان می 7/1

باشد؛ همان چیزی که می مترسانتی 7/1شیب تندی در حال سقوط به سمت طول موج در حدود 
دهد که مطمئن ما از تابش جسم سیاه انتظار داریم؛ اگرچه این حدهای باالیی به ما اجازه نمی

شویم آیا این تابش واقعا متعلق به جسم سیاه است و یا باید مقدار دقیق دمای تابش را اندازه 
 بگیریم.

مادون قرمز باالی جو زمین، ی کنندهبررسی این مسأله تنها با قرار دادن یک دریافت
ها بسیار ی یک راکت یا یک بالن انجام شود. این آزمایشتواند به وسیلهپذیر است که میامکان

شناسی استاندارد ه دادند، برخی، مدل کیهاندر ابتدا نتایج ناهمگونی را ارائ مشکل هستند و
د. یک گروه تحقیقاتی از کُرنل کردنهای رقیب را تأیید می)مدل انفجار بزرگ( و برخی، نظریه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .33تا  36(، ص Originsتایسون و گلداسمیت، آغازها: چهارده میلیارد سال تاریخ کیهان ) -7

 بخـش در یقـاتیتحق اریدانشـ( اختـر فیزیکـدان آمریکـایی و 7328( )متولـد Neil deGrasse Tysonدکتر نیل تایسون )
های علمی تلویزیونی از جملـه سـریال مشـهور است. وی همچنین در بعضی برنامه کایآمر یعیطب خیتار یموزه کیزیاخترف

 ی وی با ریچارد داوکینز بسیار مشهور است. )مترجم(( شرکت کرده است. مناظرهCosmosکیهان )



 
 

 عدم، نامُوَلّد استفصل ششم:  319

های بسیار زیادی از طول موج کوتاه که از یک ی یک راکت موفق به دریافت تابشبه وسیله
ی بالن، به وسیله MITرفت، شد در حالی که یک گروه از توزیع جسم سیاه پالنک انتظار می

آورد. هر دو گروه رفت، به دست نتایجی دقیقاً مخالف آنچه از تابش جسم سیاه انتظار می
هر دو گروه نتایجی مبنی بر وجود توزیع جسم  7313تحقیقات خود را ادامه دادند و در سال 

ی یک گروه از برکلی به وسیله 7316کلوین منتشر نمودند. در سال  9سیاه با دمایی نزدیک به 
متر سانتی 32/1تا  16/1های کوتاه بین یک بالن تأیید کرد که چگالی انرژی تابشی تا طول موج

شود. امروزه به کلوین می 9تا  7/1ها مربوط به دمایی در حدود کند که این طول موجافت می
کلوین  9ی کیهانی واقعا تابش جسم سیاه با دمایی نزدیک به زمینهرسد که تابش پسنظر می

 7باشد.می

برای توصیف جهان از  های قبلیهای اصالح شده از نمونههای جدید یا مدلاحتمال ظهور مدل
 سوی اخترشناسان، بعید نیست.

شناسی حالت پایدار با به دست آمدن برخی مشاهدات ستاره شناسی به طور مدل کیهان
 7363ترین آنها اکتشافی بود که از تابش امواج مایکروویو در سال کامل کنار گذاشته شد، مهم
تر بوده، به جا تر و چگاله جهان بسیار داغرسید این امواج از زمانی کبه دست آمد و به نظر می

تر در قالب یک تئوری مانده است. ممکن است تئوری حالت پایدار در یک مقیاس بزرگ
شناسی در آینده احیا شود؛ به این صورت که گسترش در حال حاضر جهان قسمتی از کیهان

ت اما میانگین آن م در حال نوسان اسباشد به طوری که جهان به طور دائ یک حرکت موجی
تر زیادی برای اینکه شاید روزی بتوان شرایط اولیه را های ظریفهمواره مقداری ثابت باشد. راه

ی قوانین نهایی استنتاج نمود، وجود دارد. جِیمز هارتل و استیون هاوکینگ روشی را به وسیله
برد مکانیک کوانتومی اند که طبق آن، این همجوشی تاریخ و فیزیک شاید از کارپیشنهاد کرده

شناسی کوانتومی در حال حاضر به صورت جدی در بین به کل جهان، حاصل شود. کیهان
ل مجرد و ریاضی، بسیار مشکل هستند و به نظر ازها مورد بحث و مناقشه است؛ مسائپردنظریه
 3رسد که ما به سمت به دست آوردن هیچ نتایج قاطع و مشخصی در حرکت باشیم.نمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .89و  83واینبرگ، نخستین سه دقیقه از عمر جهان، ص  -7

 .93، ص ی نهاییرؤیاهای یک نظریهواینبرگ،  -3
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 فضایی پالنک رصد کرده است. یمختلف( که ماهوارههای آسمان )با فرکانسهای : نقشه۲۷ شکل

 : آژانس فضایی اروپا۱منبع

 بازگشت به آغاز هستی

بینیم که هیدروژن می غول پیکری راهای بازگردیم، ستارهکیهان بسیار دور  یبه گذشتههنگامی که 
 ی. اگر به گذشتهرا تولید کنندعناصر سنگین دیگری همچون کربن و آهن  سوزانند تارا می و هلیوم

اصلی کیهان  ید تا به مادهنگردمی تری تجزیهدورتر برویم، عناصر سنگین ناپدیدشده و به عناصر سبک
 تر برویم، بهم است برسیم. اگر باز هم عقبو، هلیوم و بعضًا اندکی لیتی9مو، تریتی3که هیدروژن، دوتریوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 بع: آژانس فضایی اروپا:من -7

Image: PLANCK ALL-SKY FREQUENCY MAPS – ESA – European Space Agency 

 قابل دسترس در نشانی:
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2013/04/Planck_all-sky_frequency_maps 

ر یـک پروتـون حـاوی یـک نـوترون نیـز ی آن عالوه بـ( ایزوتوپی از هیدروژن است که هستهDeuteriumدوتریوم ) -3
 باشد. )مترجم(می

باشـد. ی آن عالوه بر یک پروتـون حـاوی دو نـوترون نیـز می( ایزوتوپی از هیدروژن است که هستهTritiumتریتیوم ) -9
 )مترجم(
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آنها را دهد و پایدار ماندن نمی یهیدروژن اجازههای به اتمها رسیم که در آن، انرژی فوتونمی ایمرحله
مشابه هیدروژن و های اتم یهیدروژن )پروتون(، هسته یالکترون، هستهصورت به تجزیه شده 

)مانند ها پتونها(، لها )مانند پروتون. سپس به کیهانی که از هادرونخواهیم یافتهلیوم های هسته
تر سیر کنیم، با رسیم. اگر باز هم در تاریخ به عقباست می تشکیل شدهها ( و فوتون7الکترون و نوترینو

 به این ذرات اجازهها رو خواهیم شد که انرژی بسیار باالی فوتونهحرارت بسیار باالیی روب یدرجه
در  و پادماده هذرات مادو خواهیم دیدکه  تولید کننددهد که به هنگام برخورد با یکدیگر ذرات مادی می

ها و ضد آنها و همچنین ها، کوارکهای بدون جرم و لپتونهای فوتونها یا انرژیکیهانی که از فوتون
 کنند.شوند و برخی، برخی دیگر را نابود میها تشکیل شده است، پدیدار میبوزون

ثانیه پس از پیدایش هستی  71-39کلوین و زمان  9371به هر صورت از سد و حجابی که در دمای 
توانیم عبور کنیم؛ بنابراین قوانین فیزیک برای پیش از زمان شود، نمیی علمی میمانع از مشاهده

ها مانند تئوری ریسمان برای پیش از این زمان باقی پالنک، کاربردی ندارد. آری، فقط برخی از نظریه
 ماند.می

 
از ما میلیارد سال نوری  ۲/۱۳رود تقریباً می احتمال« رنگ آن»که از روی ها ترین کهکشاناز کهن : عکس یکی۲۸ شکل

 ۲فاصله داشته باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
شـود. ایـن کنش میباشد و به ندرت وارد بر هم ای بنیادی است که از نظر الکتریکی خنثی میذره( Neutrinoنوترینو ) -7

تقریباً بدون هیچ بـر هـم کنشـی از  ،ذره دارای جرم بسیار کوچک )غیر صفر( است و به علت خنثی بودن از لحاظ الکتریکی
 کند.درون مواد عبور می

 منبع: سایت آژانس فضایی آمریکا ناسا. -3
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ی نیروهای توانیم زمانی را تصور کنیم که نیروهای گرانشی به اندازهبا این حال، حداقل می
ی جرم اجسام ا به وسیلههای گرانشی نه تنهای که پیشتر مطرح شد، قوی بودند. میدانهسته

شوند. در حال حاضر زمین کمی سریعتر نسبت های انرژی تولید میی تمام شکلبلکه به وسیله
کند؛ زیرا انرژی گرمایی خورشید مقداری به حالتی که خورشید داغ نباشد، به دور آن گردش می

د در حال تعادل گرمایی افزاید. در دمای بسیار بسیار باال، انرژی موابه میدان گرانشی آن می
ی سایر نیروها قوی شود. تواند به قدری زیاد شود که نیروهای گرانشی بین آنها به اندازهمی
میلیون میلیون میلیون میلیون میلیون  711توان برآورد کرد که این وضعیت در دمای حدود می

 کلوین( رخ داده است. 9371درجه )
است اتفاق بیفتد. نه تنها نیروهای گرانشی به قدری در چنین دمایی، هر چیز عجیبی ممکن 
گیرد، بلکه های گرانشی در مقیاس زیادی صورت میبزرگ هستند که تولید ذرات توسط میدان

ای که پس از آن هیچ )یعنی فاصله« افق»معنی باشد. تواند بیمی« ذره»اساساً مفهومی به نام 
ی نوعیِ در حال ایطی کمتر از طول موج یک ذرهتواند دریافت شود( در چنین شرسیگنالی نمی

 ای به بزرگی جهان قابل مشاهده است.تر، هر ذرهباشد. به عبارت سادهتعادل گرمایی می
ی یک تخمین ی طبیعت کوانتومی گرانشی حتی به اندازهما به هیچ وجه دانش کافی درباره

توانیم تنها به این صورت که . ما میهوشمندانه برای تاریخ جهان در پیش از این زمان، نداریم
ثانیه پس از شروع اتفاق افتاده است، برآوردی داشته  71-39کلوین چیزی در حدود  9371دمای 

باشیم؛ اما واقعاً معلوم نیست که چنین برآوردی، اصال معنایی داشته باشد. بنابراین، اگر تمام 
ماند که جلوی دید ما را جاب باقی میکلوین یک ح 9371ها برداشته شود، باز در دمای حجاب

 گیرد. های نخستین میی زمانبرای مشاهده
شناسی اهمیتی برای ستاره 7316ها در سال به هر حال هیچ یک از این عدم قطعیت

رسد طی تمام اولین ثانیه، جهان در نوعی از وضعیت تعادل گرمایی بوده که نداشت. به نظر می
شده ی قوانین مکانیک آماری بیان میدر آن تعداد و توزیع تمام ذرات، حتی نوترینوها، به وسیله

گیریم، یا شان. وقتی ما جرم زیاد هلیوم موجود را اندازه میا جزئیات تاریخ گذشتهاست، نه ب
ی بقایای وضعیت تعادل ماندهی باقیتابش مایکروویو و یا حتی نوترینوها را، ما در حال مشاهده

دانیم، ما هیچ باشیم. تا جایی که ما میی اول جهان پایان یافت، میگرمایی که در پایان ثانیه
توانیم مشاهده کنیم. )به طور خاص، چیزی وابسته به تاریخ جهان در پیش از این زمان نمی

بوده، شاید فقط به  دستیکی اول، همگن و هیچ چیزی در مورد اینکه آیا جهان پیش از ثانیه
ی اتمیش( این درست مثل آن است که یک شام با دقت زیاد آماده شده جز نسبت فوتون به ذره

ها( و به یک باره همگی در یک دیگ ها و لذیذترین نوشیدنیباشد )بهترین مواد، بهترین ادویه
                                                                                                                                 

Credit: NASA, ESA, G. Illingworth (University of California, Santa Cruz), R. Bouwens 

(University of California, Santa Cruz, and Leiden University), and the HUDF09 Team 

 قابل دسترس در نشانی:
http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/farthest-galaxy.html 



 
 

 عدم، نامُوَلّد استفصل ششم:  311

تست  بزرگ ریخته شوند و چند ساعت جوشانیده شوند، در این صورت حتی برای بهترین
 7های غذا مشکل خواهد بود که بفهمند چه چیزی سِرو شده است.کننده

ی شروع زمان، تمام فضا، تمام ماده و تمام میلیارد سال پیش، در نقطه 73چیزی در حدود 
شده در یک نوک سوزن جا گرفته بود. جهان به قدری داغ بود که نیروهای انرژی جهان شناخته

کنند، در قالب یک نیروی متحد ترکیب شده ستی را توصیف میای طبیعت که توأماً هپایه
ثانیه عمر داشت )زمانی که  71-39کلوین داشت و فقط  9371بودند. وقتی جهان دمایی در حدود 

ای که از دهند( از انرژیهای ماده و انرژی ما اعتبار خود را از دست میپیش از آن تمام تئوری
ها خود به خود شکل گرفتند، از بین رفتند و مجدداً اهچالهشد، سیاین نیروی متحد ساطع می

    شکل گرفتند. در چنین شرایط بحرانی، آنچه مسلم است، طبق فیزیک تخمینی، ساختار 
زمان بسیار خمیده است؛ چیزی شبیه جوشش حباب مانند ابری یا اسفنجی شکل. در  - مکان

ی جدید گرانشی( و مکانیک نشتین )نظریههایی که با تئوری نسبیت عام ایاین دوره، پدیده
 3شدند، قابل شناسایی نبودند.ترین شکل آن( توصیف میکوانتومی )توصیف ماده در کوچک

که هایی شناخت ما از مراحل آغازین هستی، از طریق مراجعه به گذشته و تاریخ کهن به همراه داده
 یشدها استفاده از سالح معادالت و قوانین ثابتایم، و ببه دست آوردهها مقایسهامروزه از مشاهدات و 
 کوانتومی پالنک شکل ینسبیت خاص و عام او، و نظریه ی، نظریهاینشتین یماده از قبیل معادله

انفجار  یشناسان و دانشمندان فیزیک نظری در مدل استاندارد و نظریهکیهان گیرد. بسیاری از آنچهمی
آنچه  دقیقی ازهای گیریاندازهاند، بر ر دقایق ابتدایی آن مطرح کردهبزرگ و سرنوشت جهان به ویژه د

خود با چنین چیزهایی  ی. البته ما در زندگی روزمرهباشدمی، مبتنی است که هستی اکنون در بر گرفته
هایی واقعیتکه بل ،ولی اینها خیالی نبوده ؛آور به حساب آوریمسروکار نداریم و چه بسا آنها را شگفت

احتمال وجود آنها را  اینشتینعام  ی نسبیتکه نظریهها سیاهچالهاثر است که ما را احاطه نموده است. 
لی دقیق، این اثر مشاهده ، در هستی رصد و به تازگی در قرن بیست و یکم به شکبینی کرده بودپیش

 ماز آن دَ نشتینای یو اکنون این قضیه صرفاً یک احتمال که نظریات علمی مانند نظریهشده است 
هادرونی مشاهده های دهنده یکم در برخوردو  بوزون هیگز نیز در قرن بیست یباشد. ذرهنند نمیزمی

نسبیت  یکوانتومی ماکس پالنک و نظریه یشده است. دیگر ذرات کوانتومی فیزیک نوین که با نظریه
لی نیست که برای گونه است. اینها مسائ، نیز همین انرژی و ماده آغاز شد یو فرمول او درباره اینشتین
رسد، نیست و جسم انسان و مفهوم زمان و مکان آن طور که به نظر می عادی و معمولی باشد ،مردم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .763تا  763واینبرگ، نخستین سه دقیقه از عمر جهان، ص  -7

ی نوبل فیزیک را جایزه 7313( فیزیکدان نظری است. وی در سال 7399( )متولد Steven Weinbergگ )استیون واینبر
 )مترجم( خود کرد. از آنِ

 .71تایسون و گلداسمیت، آغازها، ص  -3
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گیری حیات ی ژنتیکی که در ابتدای شکلی حیوانات و نباتات نیست و نقشهای از بقیهی جدابافتهتافته
ی انسان با هر سنگ و صخره و تکه خته است؛ فراتر از آن،زمینی طراحی شد، آنها را به هم مرتبط سا

ه را کوجود نداشته باشد( قرابت یافته است، چ انصر مادی )حتی اگر در جسم جانداراآهن و با تمام عن
 اند.اند، درست شدهتشکیل یافتهها که از کوارکهایی و هادرونها همگی از لپتون

این  -ه نفسبا درجاتی از اطمینان و اعتماد ب -ن فیزیک نظری شناسان و دانشمنداشاید امروز کیهان
ایم و اوضاع و شروع هستی سفر کرده یترین نقطهنظریه را بر زبان آورند که ما از نظر تئوری به نزدیک

ایم. دیدیم که مشاهده نموده باشد، که ممکن است در کیهان محل زندگی ما برقرار بودهرا احوالی 
از بین رفتند تا سرانجام یکی  از انرژی درست شده، و چگونهآنها های و پادذرهها ها، لپتوندرونهاگونهچ

، نیروی گرانشیعنی نیروی  جهاناز میلیاردها ماده یا هادرون یا لپتون باقی ماند، و چگونه چهار نیروی 
های اتم یسپس هستهای قوی شکل گرفت، ای ضعیف و نیروی هستهالکترومغناطیس، نیروی هسته

تشکیل  های هیدروژن و هلیوم و لیتیمتری همچون اتمهای سبکهیدروژن و هلیوم و به دنبال آن، اتم
ید و دمای آن تا به آن چرخمی د،کرمی گازی که حرکتپیکر این عناصر در ابر غول یشد، سپس همه

های در آن هنگام نیروگاهد، گرد هم جمع شدند. یرسمی ایکه به دمای همجوشی هسته رفتمی باال حد
کربن و ای بسیار بزرگی که ستاره نام دارد پدیدار شد، که در آن، دیگر عناصر سنگینی همچون هسته

این  یو همه شدهمنفجر  توانستهمیش ایستاره با از دست دادن انرژی هستهآهن پخته شد. سپس این 
ین ترتیب ا نجوم نسل دوم شکل گیرد. به ارات یتا بخشی از سیا ،گردانددر گیتی پراکنده را عناصر 

 .به وجود آمد ،بینیممی هستی کنونی، به شکلی که ما اکنون آن را
 - به لحاظ علمی -، ولی از سوی دیگر این سخنان را به زبان آورند یتوانند همهمی شناسانکیهان

ایم، بیانگر و کشف نمودهکنیم و تمام قوانینی که می ما رصد و مشاهده ی آنچهتوان گفت: همهمی
مورد رصد که ما ی همان جایگاهی است که ما در هستی داریم. به عبارت دیگر منطقه یدهندهتوضیح

 نامیم، در واقع فقط بخشی از هستی است؛ و چیزهایی که رصدمی اشکنیم و هستیمی در آن زندگی
توان می ای کهشود؛ منطقهمی قه مربوطانگاریم، فقط به همین منطمی کنیم و قوانینی که برای آنمی

به  .نمودزمین شناور است، تصور های که در اقیانوسی از اقیانوس آن را در هستی به صورت قطعه یخی
توانیم با باشد و نمیعالوه جهان آغازی دارد که به طور کامل از ما پنهان است و برای ما قابل رصد نمی

توانیم به چند فرضیه و احتمال در مورد آن بسنده نیم و تنها میقاطعیت در مورد جزئیات آن صحبت ک
 کنیم.

از اعتماد  یحاک ی، لحنآغاز هستیدر  اول یقهیاز سه دق تیروا نیممکن است در ا خواننده
منتظر ماندن تا ه ندارم ک دهیمن عق یحق با او باشد ول دیرا احساس کند. شا یاز حد علم شیب

. چه بسا که الزم باشدعلم  شرفتیراه پ نیبهتر شهی، همهاواقعیتکامل شدن تمام جزئیات 
دنبال  ،انجامدمی را به هر جا که مانیهاهیفرض جیو نتا میخود را فراموش کن یدهایاست ترد

 ینظرهای بلکه داشتن تعصب ست،ین ینظرهای مهم فارغ بودن از تعصب ی. نکتهمیکن
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 استانداردشوند. مدل آزموده می جشانیز راه نتاا شهیهم ینظر میمفاه صحیح اهمیت دارد.
 یبرا یگهماهن یارچوب نظرهمدل چ نیهمراه بوده است. اهایی تیبا موفق نیغازآجهان 
بلکه به  ست،ین هیدرست بودن نظر یگفته به معن نیآورد. امی فراهم ندهیآ یتجربهای برنامه
 .گرفته شود یجد دیآن است که با یمعن

بر آسمان مدل  رهیت یبزرگ وجود دارد که چون ابر تیعدم قطع کیهنوز  ل،یتفاص نیا با
 یشد، اصل انیفصل ب نیکه در ا یمحاسبات یاست. اساس همه استاندارد سایه افکنده

 «همگن»است. منظور ما از  7دستیکو فرض که جهان همگن  نیا یعنیاست  یشناختهانیک
، در هر هستند آن یانبساط عموم تحت تاثیرکه  یناظران یآن است که جهان به نظر همه

آن است که جهان از هر سو که نظر  «دستییک»و منظور از  د؛ینمامی ناکسیکه باشند  یانقطه
ی ازمینهپستابش که  میدانمی میرصد مستق از .دینمامی کسانی یناظر نیشود، به چشم چن

 یشود که جهان از هنگاممی جهیمطلب نت نیا است و از دستیک اریبسما  اطرافدر  یهانیک
رفت تا کنون همچنان  انیاز م نیکلو 9111 یاشعه و ماده در دما انیم ییکه تعادل گرما

اصل  که بیان کند اینوجود ندارد ای نهیقرهیچ  اما .و همگن بوده است دستیک
 .باشداز آن هم معتبر بوده  شیپ های، در زمانیشناختهانیک

 ییروهایبر اثر نبعداً بوده و  3دستغیر یکناهمگن و  اریاست جهان در آغاز بس ممکن
شده  دستیکهمگن و اند، وارد آورده گریکدیط بر اسجهان در حال انب یکه اجزا یاصطکاک

 ی. حتباشدمیل نامتجانس مد نیپروپاقرص ا ناز مدافعا لندیدانشگاه مر از 9سنریباشد. چارلز م
 جهان، نسبت بزرگ یاصطکاکسازی دستیکو  یسازحاصل از همگن یامکان دارد که گرما

     که من ییتا جا -را موجب شده باشد. اما ای ی هستهمیلیون فوتون به یک ذره 7111
باشد  دستیک غیرناهمگن و  نقدریا دیکه چرا جهان در آغاز با ستیروشن ن یبر کس - دانممی
 .داندنمی شدن آن را دستیکحاصل از  یگرما یراه محاسبه کس چیو ه

به استاندارد که مدل  ستیآن نها تیعدم قطع لیقب نیمن پاسخ مناسب به ا یدهیعق به
بلکه باید بسیار جدی  (دهندترجیح می نیشناسان چنهانیک یدور افکنده شود )که احتماالً برخ

ررسی شود، حتی اگر به امید یافتن تناقضاتی در گرفته شود و پیامدهای آن به طور کامل ب
تواند اولیه می دست بودنیک غیرمشاهداتمان باشیم. حتی مشخص نیست که آیا ناهمگونی و 

های تأثیر زیادی در داستانی که در این فصل بیان شد، داشته باشد یا نه. شاید جهان در ثانیه
ای تواند به گونهیوم و دوتریوم در کیهان مینخستین، هموار شده باشد؛ در این صورت تولید هل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Isotropic 

3- Inhomogeneous and Anisotropic 

 یشناسـهـانیعـام و ک تیتخصص او نسـبیی و کایآمر کدانیزفی (7393 متولد( )Charles W. Misnerچارلز میسنر ) -9
 ثر بـوده اسـت.ؤمـ یعـدد تیو نسـب یگـرانش کوانتـوم یمطالعـه یبرا نهیزم یسازدر فراهم نیهمچن یو ی. کارهااست

 )مترجم(
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دست یک غیر که همواره اصل کیهانی معتبر بوده باشد، محاسبه گردد. حتی اگر ناهمگونی و
ی ساخت هلیوم باقی مانده باشد، تولید هلیوم و دوتریوم در هر جهان تا پس از دورهبودن 
اخل خوشه بستگی دارد و نباید با ی یکنواخت در حال انبساطی فقط به سرعت انبساط دخوشه

مقداری که مدل استاندارد محاسبه نموده است، تفاوت زیادی داشته باشد. حتی شاید تمام 
دست یکای همگن و توانیم ببینیم، خوشهها میی آغازین ساخت هستهجهانی که تا زمان نقطه
 بوده باشد. دستغیر یکتر ناهمگن و داخل یک جهان بزرگ

ی شناسی را فرا گرفته است، زمانی که ما به عقب تا لحظهقطعیتی که اصل کیهانعدم 
شود. من در بیشتر دو فصل آینده به نگریم، بسیار مهم میآغازین یا به جلو تا انتهای جهان می

های این اصل اعتماد خواهم کرد. اما همیشه باید این موضوع در نظر گرفته شود که مدل
سی ما ممکن است فقط بخش کوچکی از جهان یا بخش محدودی از تاریخ شنای کیهانساده

 7آن را توصیف کند.

دهد که ممکن است در آینده آشکار شود بعضی از قوانینی که ما به اما استیون واینبرگ ادامه می
شناسیم، قوانینی باشند که در طول تاریخ به وقوع پیوسته باشند مانند جهت عنوان قوانین جهان می
ی شمسی به دور خورشید که علت آن گردش ابر گاز و غباری باشد که خورشید گردش سیارات منظومه

کردند، سیارات اند؛ از آنجا که این ابر در این جهت به خصوص گردش میو سیارات از آن تشکیل شده
 ای تاریخی است نه یک قانون فیزیکی.کنند که این خود مسألهنیز در همان جهت گردش می

روی در واقعی و نه ساده طرف باشیم، مانند بورس و زندگی های سیستمهنگامی که با 
اتفاقاِت  ند. داخل شدنکنمی زمین، هیچ نوع حالت جبریِ مستمر و بادوام کمک زیادی به ما

آورد. هر توضیحی می فراهم ،کوشیم توضیح دهیممی قاطعی بر آنچههای محدودیت ،تاریخی
پنج میلیون وحیات بر روی زمین باید علت انقراض دایناسورها در شصتهای شکل یدرباره

دهیم، در نظر می دار به زمین توضیحدنباله یسال پیش، که اکنون آن را با برخورد یک ستاره
در تصمیم گرفته است دار دنباله یتواند توضیح دهد که چرا یک ستارهنمی اما هیچ کس ؛بگیرد

 یهمهبه کمک دانش بتوانیم . امید نهایی این است کندین اصابت به زم به خصوصآن زمان 
 .یمطبیعت را با قوانین نهایی و اتفاقات تاریخی توضیح دههای پدیده

بسیار مراقب باشیم که چه نوع  به این معنا است که بایدورود اتفاقات تاریخی در علوم 
قوانین حرکت و  نیوتن، هنگامی که . برای مثالانتظار داریم توضیحی را از قوانین نهایی خود

بسیار مهم های گرانش خود را پیشنهاد کرد، از این قوانین ایراد گرفته شد که یکی از نظم
در یک تواند توجیه کند و آن حرکت همه سیارات به دور خورشید نمی شمسی را یمنظومه

است. روشی که سیارات بر ی تاریخی یک مسألهدانیم که این می . البته امروزهباشدجهت می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .792تا  799واینبرگ، نخستین سه دقیقه از عمر جهان، ص  -7
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ای شمسی از صفحه یمنظومهآن است که  ینتیجه ،چرخندمی آن به دور خورشید یپایه
فقط توانیم انتظار داشته باشیم که آن را متراکم شده است و نمیچرخنده متشکل از گاز و غبار 

حساس است،  یارعملی بس ،از قوانین حرکت و گرانش استنتاج کنیم. جدا کردن قوانین و تاریخ
 آموزیم.می چیزی است که در جریان پیشرفت، راه حل آن را رفته رفته

سرانجام از  ،کنیممی ممکن است شرایط نخستینی که اکنون آن را دلخواهانه تصور تنهانه 
پذیر است، یعنی اصولی را که امروزه شمول استنتاج شود، بلکه عکس آن نیز امکانقوانین جهان

د. نتاریخی باشهای تنها تصادفنهایت دهیم ممکن است در می شمول تشخیصجهان نقوانی
که آنچه  مضمون این اند، بانوینی را مطرح کرده یپرداز ایدهاخیراً تعدادی از فیزیکدانان نظریه

هامیلیارد و حداقل ده به هر سو امتداد دارد ها است وابری از کهکشان که خوانیمجهان میما 
های متعددی از تر شامل بخش، تنها بخشی است از یک عالم بزرگعت داردسال نوری وس

 7.همین نوع

 اندکی پس از آغاز 

اول ناتوان است، مگر چیزهایی که  یثانیه 71-39از  پیشهستی قوانین فیزیک از توصیف وضعیت 
اند، بنابراین توصیف جهان از بعد از این زمان شروع ریسمان بیان داشته یپردازان نظریهبرخی تئوری

را آنها  گیری اجزای ذراتی کهشکلامکان سرد شدن جهان و  تازمان کافی  مدتپس از حتی شود و می
 یابد.، ادامه میاز آن، تا شرح وضعیت زمان حاضرشناسیم و پس می

معادالت  یمعلوماتی است که بر پایهداشته باشیم که این شرح و توصیف، در واقع نظر باید در 
که طی آن برخی رویدادهای  -ی کیهان فعلی ما به دست آمده از رصد و مقایسههای ریاضی و داده

کنیم، با  نظربیشتر هستی هر چه در اعماق بنا شده است.  - ایمرا نیز رصد کرده دور و نزدیک یگذشته
)مثاًل با سرعت مشخصی  دانیم آثار رویدادهامی طور که زیرا همان ؛شویممی تر مواجهرویدادهایی قدیمی

یر خأبیشتر باشد، با تآنها  مقدار مسافت بین ما و شود و از همین رو هر چهمی جاهجاب( سرعت نور
 د.نرسمی به ما بیشتری نسبت به زمان وقوعشان

یم، کنتعریف می از پیدایش جهانکمی بعد ی وار به فاصلهبنابراین داستانی که ما به صورت سلسله
کنند بلکه به صورت شناسند و تعریف نمینمی است، رخ داده شناسان آن را آن گونه که به واقعکیهان

 قبالً آنچه  کنند و با توجه بهشناسند و قرائت مید، میشواز آخر به اول خوانده میتقریبی مانند کتابی که 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .37و  31، ص ی نهاییرؤیاهای یک نظریهواینبرگ،  -7
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خیر به ما أدوری از ما اتفاق افتاده و بیشتر با ت زمانیی ستان در فاصلهدا تمامکه مبنی بر این بیان نمودیم
 کند، باشد.رسیده است، چه بسا قرائتی ناقص و وارونه که رویدادها را از اواسط کتاب تعریف می

 71-39 نین است: در آغاز یا پیش از زمانرسیم که مفاد آن چمی ایما در فیزیک نظری به نتیجه
که فیزیکدانان برای درک رفتار است ای کوچک بوده زمان پالنک، کیهان به اندازهحدود یعنی در  ثانیه

توصیف هستی و که برای را  اینشتیننسبیت عام  یای احتیاج دارند که نظریهآن، به نظریه و معادله
نتومی پالنک که در کوا یبا نظریه، بزرگ موجود در هستی از قبیل ستارگان و سیارات کاربرد دارد اشیای

 به طور همزمان شامل شود. ،رودمی به کارها و الکترونها کوچک نظیر فوتون نهایتبی توصیف اشیای

در چنین دمایی، هر چیز عجیبی ممکن است اتفاق بیفتد. نه تنها نیروهای گرانشی زیاد 
، بلکه اساساً گرفتهای گرانشی در مقیاس زیادی صورت میبودند و تولید ذرات توسط میدان

ای که پس از آن هیچ یعنی فاصله« افق»معنی بوده باشد. تواند بیمی« ذره»مفهومی به نام 
ی نوعی در حال تواند دریافت شود در چنین شرایطی کمتر از طول موج یک ذرهسیگنالی نمی

 7وده است.ای به بزرگی جهان قابل مشاهده بتر، هر ذرهباشد؛ به عبارت سادهتعادل گرمایی می

نهایت کوچک نهایت بزرگ )هستی( و هم بیای که هم بیهمه چیز یا معادله یتا کنون نظریه
شناسان ای شرح و بسط دهد که کاماًل مقبول فیزیکدانان نظری یا کیهان)ذرات کوانتومی( را به گونه

 .باشد، وجود نداشته است
 یتا بتواند از بوته باشد مقداری تعدیل و اصالحکه یک تئوری است و چه بسا نیازمند  M ینظریه
ای است که از نظر ریاضیات به خوبی اثبات گشته بیرون بیاید، تا این لحظه معادلهها سر بلند آزمایش

 ریسمان صحبت خواهیم کرد. ییا نظریه M ینظریه یبعدی دربارههای است. در بخش

انرژی از زمان انفجار بزرگ تا کنون، یکی از  درک ما از چگونگی رفتار مکان، زمان، ماده و
های فکری بشر بوده که توانسته است کسب کند. اگر بخواهیم به طور کامل ترین پیروزیبزرگ

تر از هر تر و داغتفسیری از رخدادهای لحظات اولیه به دست آوریم، زمانی که جهان، کوچک
ی طبیعت ی آن چهار نیروی شناخته شدههزمان دیگری بوده، باید راهی پیدا کنیم که به وسیل

ای( با یکدیگر متحد و تبدیل به )جاذبه، الکترومغناطیس، نیروی قوی و نیروی ضعیف هسته
ی جدا از همِ فیزیک یعنی یک نوع ابَر نیرو شوند. همچنین باید راهی برای آشتی دادن دو شاخه

 مکانیک کوانتوم و نسبیت عام پیدا کنیم.
قیت در ایجاد ارتباط نزدیک بین مکانیک کوانتومی و الکترومغناطیس در پس از کسب موف

ها به سمت ترکیب مکانیک کوانتومی و نسبیت عام در قالب یک اواسط قرن بیستم، فیزیکدان
ها به ی تالشی کوانتومی حرکت نمودند. اگرچه تا کنون همهتئوری یگانه و همگرا از جاذبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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. این دوره، 7ی پالنک: در دورهقرار دارد کجادر م مانع اصلی دانیشکست انجامیده، اما می
ثانیه )یک دهم میلیون تریلیون تریلیون تریلیون ثانیه( بعد از شروع آن  71-39وضعیت جهان تا 

متر بر  9×871تواند با سرعتی بیش از سرعت نور یعنی باشد. از آنجا که اطالعات هرگز نمیمی
توانسته بیش ی پالنک نمیای از جهان در دورهفرضی در هر نقطهثانیه منتقل شود، یک ناظر 

3از  ×  متر )سیصد بیلیون تریلیون تریلیونیوم متر( را مشاهده کند.  10−35 
ی کوچک غیرقابل تصور به نام وی فیزیکدان آلمانی، ماکس پالنک، که این زمان و فاصله

مطرح نمود و به عنوان پدر مکانیک  7311ی انرژی کوانتومی را در سال گذاری شد، ایدهنام
شود. جای نگرانی نیست، زندگی روزمره جریان دارد. تضاد بین مکانیک کوانتومی شناخته می

های کند. فیزیکدانکوانتومی و گرانش هیچ مشکل عملی برای جهان فعلی ایجاد نمی
ل کامال جدا و گروه مسائر داخترشناس، مفاهیم و ابزارهای نسبیت عام و مکانیک کوانتومی را د

بود؛ بنابراین باید نوعی  کوچک ،ی پالنک، بزرگیعنی در دورهاند. اما در شروع، از هم قرار داده
شده است. متأسفانه توافقات صورت گرفته در ازدواج اجباری و خیلی سریع بین این دو برقرار می

ی فیزیکی با هر شدهون شناختهآن مراسم ازدواج تا زمان ما باقی نماند؛ بنابراین هیچ قان
مدت خودش چگونه ای از اطمینان وجود ندارد که توضیح دهد جهان در ماه عسل کوتاهدرجه

ها را به دو ها و خیلی بزرگکرده است، پیش از اینکه گسترش جهان، خیلی کوچکرفتار می
 ی متفاوت تقسیم کند.دسته

ی طبیعت جدا کرد و شدهیر نیروهای یکسانی پالنک، جاذبه خود را از سادر پایان دوره
های کنونی ما قابل توصیف است، پیدا کرد. هویت مستقلی که با دقت خوبی توسط تئوری

بیشتر شد، شروع به سرد شدن و گسترش نمود و باقی  نیهثا 71-39ز همین که سن جهان ا
عیف و نیروی ی نیروی الکتریکی ضی طبیعت به دو دستهشدهی نیروهای یکسانمانده
ای قوی تقسیم شد. پس از آن، نیروی الکتریکی ضعیف به دو نیروی الکترومغناطیس و هسته

 ای ضعیف تقسیم شد و چهار نیروی آشنای ما به وجود آمد: نیروی هسته
 کند.ای را کنترل میای ضعیف، که واپاشی هسته* نیروی هسته
 دارد.را کنار هم نگه می ی هر اتمای قوی، که اجزای هسته* نیروی هسته

 دارد. ها را در یک مولکول کنار یکدیگر نگه می* نیروی الکترومغناطیس، که اتم
 سازد. های عظیم مواد را می* و جاذبه، که توده

زمانی که سن جهان یک تریلیونیوم ثانیه بود، نیروهای در حال تغییر آن در کنار سایر 
دادند، به های بنیادینش تحت تأثیر قرار میتمام خاصیت رخدادهای بحرانی آن، کیهان را با

 3ای نوشت.توان کتاب جداگانهطوری که برای هر یک می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Planck Era 
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 آغاز پس از شروع آفرینش اندکیای ما حائز اهمیت است و که بر را آن بخش از داستان هستی
 کنیم:به صورت زیر خالصه توانیم می ،شودمی

که برخی اجزای آن رو به سردی رو شدیم. بعد از آنهکیهانی داغ روبپس از انفجار بزرگ، ما با 
تشکیل ها و فوتونها بوزونآنها و نیز های و پادمادهها و کوارکها ، لپتون، تنها در کسری از ثانیهگذاشت

یعنی  هایشان بود.میلیارد، بیشتر از پادماده ابربردر به مقیاس یک ها و لپتونها شدند ولی تعداد کوارک
های ماده وجود داشت. این برتری و افزایش تعداد، پیدایش ستارگان و سیارات و نیز بدنپاد ماده بیش از

 ما را سبب شده است.
ها اجازه داد که گرد هم جمع شوند تنها پس از جزئی از میلیونیوم ثانیه، جهان سردتر شد و به کوارک

نام  را پدید آورد که هادرونها تری از لپتوندی سنگینها ذرات ماو به یکدیگر بچسبند. اجتماع کوارک
ها نیز ضدهادرون پدید آمد؛ ولی باز هم با همان نسبت )مانند پروتون و نوترون(. در مقابل هادرون دارد

ی مادی ها و ضدکوارک ها، یعنی یک میلیارد هادرون به ازای یک ضدهادرون، یا یک میلیارد ذرهکوارک
ضدمادی. با استمرار گسترش و سرد شدن جهان و به دنبال آن کاهش انرژی  یبه ازای یک ذره

ی ها، این انرژی دیگر برای تولید هادرون و ضدهادرون کافی نبود و در نتیجه فقط بقای مادهفوتون
ایجادشده حاصل شد؛ یعنی وجود یک هادرون در مقابل به وجود نیامدن یک میلیارد هادرونی که 

ها ایجاد شود، در حالی که انرژی آنها به دلیل گسترش جهان )ماده و انرژی( فوتونتوانست توسط می
 ی دوم از آغاز انفجار بزرگ، کمتر از آن بود که بتوانند هادرونی تولید کند.ی اول و پایان ثانیهبین ثانیه

 ترونیپوز برای تولید الکترون وها انرژی فوتون هنگام گرمای جهان و به دنبال آنن اما در همی
 یکرد. سپس با استمرار گسترش و سرد شدن هستی )ماده و انرژی(، درجهمی )ضدالکترون( کفایت

ها برای تولید الکترونها انرژی فوتون ها رسید. دیگرتولید الکترونبرای  بحرانیحرارت به کمتر از دمای 
فرآیند آمده بود. در این هنگام ها هادرونکافی نبود و بر سر آنها همان آمد که پیشتر بر سر ها ترونیپوزو 

ای که قباًل در مورد آن ی ماده( به پایان خود رسید و اضافهترونیپوزماده )ماده )الکترون( و پاد ایجاد
یک تمام در برابر از بین رفتن یک الکترون بنابراین ، باقی ماند. گفتیم به نسبت یک به میلیارد بود

 ، باقی ماند.ترونیپوزمیلیارد زوج الکترون و 
 محسوبها اصلی اتم ها را که زیرساخت)پروتون و نوترون( و الکترونها اکنون ما در کیهان، هادرون

توانستند ها کیهان در دقایق نخست، هادرون ی فرآیند سرد شدنداریم. باز هم با ادامهدر اختیار شوند، می
برخی  یهیدروژن و هلیوم و هسته یبه تولید هسته فرآیندو به یکدیگر بچسبند. این  ونددور هم جمع ش

 دیگر از عناصر سبک مانند هیدروژن سنگین انجامید.
 دن جهان، دما به زیر سه هزار کلوین رسید وپس از گذشت صدها هزار سال و با افزایش سرد ش

کردند هایی که آزادانه در جهان گردش میالکترون هیدروژن و هلیوم از هسته وهای اجازه داد اتم
که ؛ به این صورت که بعد از آنشکل داد ،ای را که ما قادر به دیدن آن هستیمتشکیل شود و گذشته
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ها توانستند آزادانه حرکت کنند، ها کنار رفتند، فوتونها گیر افتادند و از سر راه فوتونها در اتمنالکترو
آن را پیدا کردیم. تا اینجا ما به خاستگاه پیدایش هستی مادی که آن را  دیدن یازهجهان شفاف شد و اج

های هیدروژن و هلیوم یا احتراق هسته فرآیندیم رسیدیم. اما عناصر دیگر، پیوسته طی هست شاهد و ناظر
 شوند.ها در ستارگان سوزان یا منفجر شونده، تولید میبازسازی و تشکیل مجدد اتم

 700,000گسترده شدن و سرد شدن ادامه خواهد داد؛ اما اتفاق قابل توجهی طی جهان به 
ها ها و هستهآید که الکترونسال آینده واقع نخواهد شد. در آن زمان، دما تا حدی پایین می

 7های پایداری تشکیل دهند.توانند اتممی

ش یافت. در به محض اینکه جهان گسترش یافت، انرژی حمل شده توسط هر فوتون کاه
گرفت، اُمین سالگرد تولدش را جشن می 380,000نهایت، در حدود زمانی که جهان نوپا 

های هلیوم قادر به جذب و هستهها کلوین رسید که در نتیجه پروتون 9111دمایش به زیر 
های پیشین، هر فوتون به ها در جهان به وجود آمدند. در دورهها شدند و اتممی الکتروندائ
های تازه متولد شده را متالشی کند اما امروزه به لطف ی انرژی داشت که بتواند اتمقدر

 3اند.ها این قابلیت را از دست دادهگسترش کیهان، فوتون
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 .736استیون واینبرگ، نخستین سه دقیقه از عمر جهان، ص  -7

 .37تایسون و گلداسمیت، آغازها، ص  -3
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 : مراحل پیدایش هستی، از انفجار بزرگ تا کنون۲۹ شکل

 (ESAاروپا ) : آژانس فضایی۱منبع
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 منبع: آژانس فضایی اروپا. -7
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 پادماده

ی مکانیک کوانتوم، پل ی و نظریهارزهم ی، معادلهاینشتیننسبیت خاص  ینظریه یهئپس از ارا
به هنگام  رود،می یکی از توسعه دهندگان مکانیک کوانتوم به شمارهمان طور که اشاره شد که دیراک 
، دهدکه نتایج محاسبات ریاضی، انرژی مثبت را نشان میطور  همان طیف انرژی دریافت یمحاسبه
که دیراک آن را کشف کرده بود، به دقت شرح نتایج منفی . این دهندیز نشان میها، انرژی منفی را نداده

تواند می وجود دارد که اگر الکترون در آن سقوط کند،هایی به گودالفقط گفته شد که شِو داده نشد 
که دارای جرم را  ایذره پرتو کیهانی،به هنگام بررسی  ،7کارل آندرسون 7393. در سال شودناپدید 

. این همان گودال نامیدپوزیترون یا ضد الکترون بود، کشف نمود و آن را بار مثبت  دارایکترون ولی ال
 شوند.می فتد، هر دوی آنها ناپدیدرون است که اگر الکترون در آن بیالکت

زیرا پس از کشف پوزیترون ضد ذرات دیگری  ؛آغاز گشتماده پادین ترتیب دوران اکتشاف ذرات به ا
 شد.کشف نیز 

ی مادی متناظر خود هستند ولی معموالً بار الکتریکی آنها مخالف ماده دارای همان جرم ذرهذرات پاد
ها( دارای بار الکتریکی مخالف با اجزای )یعنی کوارکماده پاد. برخی اوقات اجزای ذرات باشدمیبار ماده 

 .وجود دارد، نوترون که بار خنثی داردمانند وضعیتی که در در  ؛ذرات ماده است
 الکترون: دارای بار منفی است و ضد الکترون یا پوزیترون، بار مثبت دارد.

 پروتون: بار مثبت دارد و بار ضدپروتون منفی است.
؛ ولی این دو از دو نیز همین گونه است نوترونمثبت است. ضد یا: فاقد بار الکتریکی منفی نوترون

 اند.ل یافتههر یک مخالف دیگری است، تشکی کوارک که بار
کنند. همچنین ممکن می شوند و انرژی زیادی تولیدمی با ماده، هر دو نابودماده پاددر صورت برخورد 

با توجه آنها زیاد از انرژی فراوانی برخوردارند، انرژی  ،پرتوی گاماهای فوتونهایی که مانند است فوتون
2mcEبه قانون اینشتین )  ذره مانند الکترون و پوزیترون تبدیل شود.پاد( به ذره و 

ذرات جفت کیهان از انرژی زیادی برخوردار بودند. به همین دلیل های در آغاز پیدایش هستی، فوتون
 با انرژی فراوان از خود بر جایهایی و فوتون شدندمی و نابود پدیداربه طور پیوسته ماده پادماده و 

 ادامه داشت. این چرخه همچنان و گذاشتندمی

                                                                                                                                 
Image: The history of structure formation in the universe. ESA – C. Carreau. Sattelite: 
Plunck. 21 March 2013. 

 قابل دسترس در نشانی:
http://sci.esa.int/planck/51561-the-history-of-structure-formation-in-the-universe/ 

 )مترجم( .است ییکایآمر کدانیزیف و اخترشناس( 7337تا  Carl David Anderson( )7312کارل اندرسون ) -7
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 کسرته آنها فقط توانستند در بال ضدهیدروژن تولید کنند. ذراتاند گروهی از پژوهشگران توانسته
توان در ظرفی از جنس ماده نمی راماده پادچرا که  ،را نگهداری کنند ذراتاز ثانیه این  یبسیار کوچک

آن را در داخل ماده پادحفظ  کنند. برایمی نابود یکدیگر را ،زیرا اگر این دو با هم باشند نگهداری کرد؛
و از آن نفوذ توانند در این دیوار می . البته ذرات مادهکنندی از میدان مغناطیسی قوی نگهداری میدیوار

 .ه استدش چرا که توسط ماده احاطه ؛کوتاه استماده پادبنابراین زندگی  .عبور کنند
گیرد که می که مدل استاندارد چنین فرضاین ؛ماندمی موضوع مهم دیگری باقیماده پاددر مورد 

در به یک میلیارد به نسبت یکماده پادشتر شدن ذرات ماده نسبت به ذرات علت تشکیل کیهان مادی، بی
ابتدای تشکیل هستی بوده است. از آنجا که هیچ دلیل و مدرکی بر این برتری وجود ندارد، کامالً منطقی 

 که ما ایای دور از مادهچه بسا در گوشهی از گوشه و کنارهای هستی در یکماده پادد است که وجو
و بین  داشتمی ماده وجود یدر محدودهماده پادچرا که اگر  ،فرض گرفته شود توانیم آن را ببینیم،می

گرفت، انرژی به وجود آمده می یکی از ستارگان برخوردی صورت یدر حد و اندازه ایپادمادهجرم ماده و 
2mcE اینشتینطبق قانون  ،نابودی این دواز   که شاید بتوان آن را معادل انرژی ، بودمی بسیار زیاد

 میلیاردها ستاره به شمار آورد.
توان چنین انرژی می قطعاًاست،  شناسی روی دادهزیادی که در علم کیهانهای با توجه به پیشرفت

بنابراین کرد. باشد، مشاهده ها حتی اگر در دورترین کهکشان ،شودمی که در یک لحظه آزاد را عظیمی
جایی  نه ستی باشد که ما با آن تماسی نداریم، ای از هوجود داشته باشد، الزامًا باید در گوشهماده پاداگر 

 کنیم.شناسیم و ما در یکی از آنها زندگی میبینیم و میهای کهکشانی که میاز خوشه
رسد که جهان در یک حالت عدم تعادل قرار دارد: ما انتظار داریم در حال حاضر، به نظر می

، در به طور یکسان تولید شود، اما کیهانی داریم که با ذرات معمولی پر شده استماده پادماده و 
تفسیر مخفی شده در جهان،  یمادهپادهای شود. آیا بستهآن دیده نمیهای پادمادهحالی که 

باعث این عدم توازن هستند؟ آیا در جهان اولیه، یکی از قوانین فیزیک نقض شده )یا ی کننده
را ماده پادتوازن ماده و ی ؟( که برای همیشه، کفهای شدهقانون فیزیکی ناشناختهبه وجود آمدن 

 7ها بیابیم.ه است؟ شاید هرگز نتوانیم پاسخی برای این نوع پرسشبه نفع ماده تغییر داد

 تاریک  یماده

را در  گردد. چیزی که این سرعتمی زمین در یک مدار مشخص و با سرعتی معین به دور خورشید
 برایآورند و نتایج آن نیز می همان نیروی جاذبه است که اجسام بر یکدیگر وارد ،کندمی تعیین این مدار
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 .93تایسون و گلداسمیت، آغازها، ص  -7
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، نیوتن یابد.می مقدار این نیرو افزایش. هر چه جرم جسم بیشتر شود، باشدمیبزرگ کامالً مشهود اجرام 
 ولی این نیرو از دید فیزیک، نیرویی مرموز و عجیب به شمار ،وضع کرد را جاذبه فیزیکدان معروف قوانین

نسبیت عام خود، آن را تفسیر و تبیین نمود. وی گفت جاذبه از انحنا  یبا نظریه اینشتینکه رفت تا اینمی
مکان بسته به مقدار  - آید و مقدار انحنای بافت زمانمی و مکان به وجود یافتن بافت کیهانی یا زمان

 باشد.می جرم
 جرم خورشید بسیار بیشتر از جرم فعلی آن باشد، بافت کیهانی انحنای بیشتری پیدا اگر فرض کنیم

 یبهش، از مدار فعلی خارج و به دلیل نیروی جاذل آن زمین با گردش و سرعت کنونیکند و به دنبامی
ید با سرعتی بیشتر با ،زمین بخواهد از این سرنوشت رهایی یابداگر شد. می آن کشیده سمتخورشید، به 
بچرخد تا در همان مسیر باقی بماند. همچنین اگر فرض بگیریم که به دور خورشید ش از سرعت فعلی

 کفایت ا جرم فعلی()ب دیخورش یکه برای فرار از جاذبه -عت گردش زمین بیش از سرعت کنونی آن سر
برای  گیرد.می یعنی به سرعت گریز برسد، زمین با خروج از مدارش، از خورشید فاصله ،باشد - کندمی
گریزد، باید جرم خورشید به از خورشید باش مدار دورشونده درنتواند دار در یک وضعیت شتابکه زمین این

 آن برای این کار کفایت کند. یزیاد شود که جاذبه مقداری
طور که در مورد زمین مصداق  نیوتن بنا شده، همان یکه بر اساس قانون جاذبه شدهگفتهمطالب 

جرم کهکشان بر ستارگان و سیارات اثرگذار است.  یاست. یعنی جاذبه ها نیز صادقکهکشان ایدارد، بر
کهکشان دیگر نیز به همین صورت بر  کهکشان و نیز تأثیر جرم یک ها،بر کهکشانها جرم خوشه تأثیر
 .باشدمی

کهکشانی های در برخی خوشهها سوم قرن بیستم، رصدهای ثبت شده از حرکت کهکشان یدر دهه
دهند، در های کهکشانی اجازه میی آن خوشهبود که با سرعتی بیشتر از آنچه نیروی جاذبهحاکی از آن 
کنند ولی باز می با سرعتی بیش از سرعت گریز حرکتها کشانچند این کهباشند؛ یعنی هرحرکت می

ای در کار است که مانع نیروی جاذبه در آنجاکه  به آن معنا استند. این اههم در مدار خود بر جای ماند
دارد. تا کنون رصدهای متعددی که در این مییا آنها را به حرکت با این سرعت وا است، گریز آنها شده

چنین چیزی در کیهان پیرامون ما به مقدار زیاد و به طور انبوه وجود  کندتأیید میرفته خصوص صورت گ
 بزرگی هست که باعثی کهکشانی، نیروی جاذبههای که در بسیاری از خوشهامروزه ثابت شده  دارد.
وجود نداشت و از  کنند، و اگر این نیروی جاذبه آوری گردشبا سرعت بسیار سرسامها شود کهکشانمی

با  های آنهاپس از اینکه سرعت کهکشانکرد، نمی در کیهان جلوگیریها خوشه پراکندگیفروپاشی و 
این رسید، ی مرئی آنها، به سرعتی بیش از سرعت گریز میی ناشی از مادهاحتساب نیروی جاذبه

ی حلزونی، نیروی جاذبه هایهمچنین در کهکشان حال خود باقی بمانند. توانستند بهها نمیخوشه
 آورد، مشاهده شده است.ی مرئی آنها فراهم میای، عالوه بر آنچه مادهاضافه
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که وجود دارد ای در هستی اند که نیروی جاذبهشناسان از مشاهدات خود به این نتیجه رسیدهکیهان
کنش َبرهم اند؛ این مادهدهنام نها «تاریک یماده»شناسان آن را ه است. برخی ستارهناخته نشدمنبع آن ش

باشد و نمی و واکنش آن به قدری ضعیف است که قابل مشاهدهکنش ندارد و یا  ی معمولیعادی با ماده
 گذارد.کند، اثر میای که ایجاد میی معمولی از طریق جاذبهبر ماده

و فیزیکدانان ناشناخته  شناسانآن حداقل تا کنون برای کیهان أای که منشبنابراین ما با نیروی جاذبه
 کار داریم. و سراست، مانده 

و قوانین نیوتن را به طور کامل نادرست شمردند و  فیزیکدانان این موضوع را رد کردند برخی در ابتدا
کهکشانی به اصالح و های و خوشهها بزرگ مانند کهکشان هایتودهگفتند این قوانین در خصوص 

؛ همچنین در ی زیادی از یکدیگر دارندها فاصلهستارگان در کهکشانچرا که  ؛تجدید نظر نیاز دارد
که بر قانون هایی زیادی وجود دارد. ولی اصالحیه یفاصلهها کهکشانی نیز بین کهکشانهای خوشه

یابی کند. علتقابل قبول اضافی را به شکلی درست و  ینیوتن اعمال شد، نتوانست منبع نیروی جاذبه
شناخته ی ای اضافه بر جاذبهتاریک یا نیروی جاذبه یبر وجود مادهکه یک دلیل قطعی عالوه بر این، 

عبارت است  ماند،، و به دنبال آن صحت قوانین نیوتن برقرار میوجود دارد ،آوردمی ای که ماده پدیدشده
 یی که مادهاتر از نیروی جاذبهای بزرگبه نیروی جاذبه از نیاز آغازین کیهان در ابتدای پیدایش

کهکشانی را شکل دهد و ماده در های و خوشهها کند، تا هستی بتواند کهکشانمی شده فراهمشناخته
 تشکیل کیهان پراکنده نگردد. یمراحل اولیه

میلیارد 73ی گذرا از تاریخ میلیون سال اول بعد از انفجار بزرگ، یعنی یک لحظهطی نیم
ها و هایی نمود که خوشهآمدن در قالب حباببه گردهمی کیهان، ماده در جهان شروع ساله

های کهکشانی را ایجاد نمود. اما جهان همچنان در حال گسترش بود و طی نیم ابرخوشه
اش دو برابر شد. بنابراین کیهان به دو نوع اثر رقیب پاسخ میلیون سال بعدی از عمرش، اندازه

کم در برابر گسترش که تمایل به گسستن آن از هم گوید: جاذبه که تمایل به ایجاد مواد مترامی
ای که از مواد معمولی و گیریم جاذبهدارد. اگر از نظر ریاضی بررسی نماییم، به سرعت نتیجه می

ی تواند در این نبرد پیروز شود. او به کمک مادهآید، به تنهایی نمیقابل رؤیت به وجود می
در یک جهان فاقد هیچ گونه ساختاری زندگی  تاریک نیاز دارد، چیزی که بدون آن، ما

ای و نه ای، نه سیارهای، نه کهکشانی، نه ستارهکردیم(: نه خوشهکردیم )در واقع زندگی نمیمی
ی ی تاریک مورد نیاز است؟ شش برابر مقداری که به وسیلهی مادههایی. چه مقدار جاذبهانسان
هیچ مجالی برای در نظر گرفتن تصحیحاتی کوچک در شود. این آنالیز ی معمولی ایجاد میماده

گوید، فقط ی تاریک به ما نمیگذارد. این آنالیز چیزی از ماهیت مادهقوانین نیوتن باقی نمی
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توانیم این تأثیرات را ی تاریک، به واقع وجود دارد، به طوری که نمیکند که تأثیر مادهبیان می
 7ی معمولی نسبت دهیم.فقط به ماده

 اضافی یا فرض نادرست بودن یتاریک برای توجیه نیروی جاذبه یفرض وجود مادهبرابر در 
 3ترِکه هیو اوِ ،شودمی چندجهانی مطرح یبزرگ، نظریهاجرام معادالت نیوتن و تعدیل آنها در خصوص 

است، به در جریان بسیار اندکی با این نظریه های امروزه در محافل علمی مخالفت .باشدمیمبدع آن 
ریاضیات، ابعاد دیگری  یکه به وسیلهآنو بعد از  Mی ریسمان و نظریه ی اََبرنظریه یهویژه پس از ارائ

از منظر علم،  ی مکان و بعد زمان(.گانهمعروف و محسوس اثبات شد )ابعاد سه یبه غیر از ابعاد چهارگانه
، این داشته باشدئی و به موازات کیهان ما قرار ای وجود داشته باشد که برای ما نامراگر یک کیهان سایه

 ، مثالً از طریق نیروی گرانش. زیراباشدگذار تأثیرآید که کیهان مزبور بر عالم ما می احتمال پیش
و با بافت کیهانی یا  باشدمیگراویتون( آزاد  یگرانش )یعنی ذرهتوان چنین فرض کرد که نیروی می

قادر است از یک کیهان به کیهانی دیگر بنابراین کنیم ارتباطی ندارد. یم ای که ما بر آن زندگیپوسته
که وجود یک کیهان به موازات ما، برای شرح و توجیه نیروی  به آن معنا استجا شود. این همنتقل و جاب

 کهکشانی است، کفایتهای گرانش مجهولی که عامل افزایش سرعت حرکت کهکشان در خوشه
 کند. می

ما یک  یاما در نزدیک ؛کنیممی ای زندگیای، ما بر روی پوستهجهان پوستهدر این 
شود و در می محدودها دیگر وجود خواهد داشت: از آنجا که نور به پوسته یسایه یپوسته

 یتوان دید. اما نفوذ گرانشی مادهنمی گردد، جهان سایه رانمی ای منتشرفضای میان پوسته
رسد چنین نیروی می ما، به نظر یاحساس خواهیم کرد. در پوسته را هسای یبر پوستهموجود 
و تنها از طریق گرانششان قادر به  ندتوسط منابعی که به راستی تاریک هست گرانشی

رسد برای توضیح سرعت کنونی می در واقع به نظر اند.تولید شده ،باشیممی آشکارسازی آنها
یت، جرم وجود داشته ؤقابل رموجود  ییش از مادهباید مرکز کهکشان ما، ب ستارگان دور گردش

)ذرات  9WIMPعجیب ذره مانند های شده شاید ناشی از وجود برخی گونهگم یباشد. ماده
)ذرات ابتدایی بسیار سبک( در جهان ما باشد. ولی  3پرجرم با اندرکنش ضعیف( یا اکسیون

در سناریوی . باشد ی درون آنسایه با مادهتواند گواهی از وجود یک جهان می گم شده یماده
سایه قرار دارد  یرد یک جرم تاریک که بر پوستهگِها ای، ممکن است سیارهجهان پوسته

 شود.می منتشر ابعاد اضافیبگردند، زیرا نیروی گرانشی به درون 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .21تایسون و گلداسمیت، آغازها، ص  -7

 یهاجهان یهینظر که است یفرد نیاول یو. است ییکایآمر کدانیزیف( 7383 تا 7391)( Hugh Everett) اورت ویه -3
  .نمود و اثبات طرح ریاضی صورت به را چندگانه

9- WIMP: Weakly Interacting Massive Particles 

3- Axion 
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 یی پوستهتوانیم کهکشان سایه را بر رونمی شود،نمی از آنجا که نور در ابعاد اضافی منتشر
 ی تاریک که توانشود و از این رو مادهمی اما گرانش در ابعاد اضافی منتشر ،سایه ببینیم

های ای، گونهی سایهشاید در پوستهگذارد. تأثیر میدیدنش را نداریم، بر گردش کهکشان ما 
رسد از یم نمایند که به نظرمی از آن جرم مفقودی پرسش ای وجود داشته باشند وانسانی سایه

 7.ای را توجیه کندای پیرامون مرکز کهکشان سایهتا مدار ستارگان سایهاست عالم آنها گم شده 

 انرژی تاریک

که پس از انفجار یک  Iaاز نوع  (سوپرنوانجومی در قرن بیستم به کشف یک اََبرنواختر )یا مشاهدات 
استانداردی در بود، انجامید. این نوع سوپرنوا به وجود آمده  برابر جرم خورشید 3/7فید با جرم س یکوتوله
های ؛ زیرا این نوع کوتولهاصل کیهانی را به دقت تعیین نمودتوان فوکه با آن میاست شناسی ستاره

با کنند و ساطع می همه یک میزان روشنایی از خودسفید به هنگام انفجار و تبدیل شدن به ابرنواختر، 
برخوردار ترکیب از یک چرا که تقریباً همگی  ؛دهنداز دست می سرعت یکسانی درخشندگی خود را

شوند؛ این جرم به برابر جرم خورشید منفجر می 3/7هنگام رسیدن به همان جرم مزبور یعنی باشند و می
شروع آنها  شوند.های سفید میدست خوراکی برای این کوتولهشود که اجسام دورل میاین صورت حاص

کنند و در نتیجه چگالی و میاست  پیری که همراهشانی از هیدروژن ستاره به جذب گازهای غنی
رسد و در نتیجه برای کل میلیون درجه می 71تا به دمایی بیش از  ،شودبه طور مرتب زیاد می شانحرارت
دهد و در انفجار بزرگی رخ می ،دهد؛ ستاره مشتعل شدهای رخ میسفید یک همجوشی هسته یکوتوله
 آید.پدید می Iaاختری از نوع گسیخته، اَبَرنوهمور و ازشعله یستاره ینتیجه

و بین آنها تا ناظر، یا دوری  یفاصله شود،میآنها میزان درخشندگی افزایش یا کاهش اما آنچه باعث 
 - طور که پیشتر شرح داده شد همان -باشد؛ و همین نکته نزدیکی ابرنواختر نسبت به رصدکننده می

به عنوان مثال اگر ما بدانیم شود. می استانداردی برای تعیین دقیق فواصل کیهانی در نظر گرفته
که را  ی خودمان تا یک ابرنواختر دیگرچقدر با ما فاصله دارد، سپس بخواهیم فاصله یابرنواختر

ما تا ابرنواختر  یهفاصل گیری کنیم، به این معنی است کهاندازه م ابرنواختر اول درخشندگی دارد،چهاریک
به . باشدعکس مربع فاصله میزیرا میزان تابش متناسب با  ؛مان تا ابرنواختر اول استدوم، دو برابر فاصله

توانیم میزان درخشندگی آن را نیز ی بین خود و ابرنواختری را بدانیم میعبارت دیگر اگر ما فاصله
در حال انفجار هستند، به طور پیوسته پیرامون ما  از آنجا که ابرنواخترها در هستی محاسبه نماییم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .766و  762در پوست گردو، ص  هاوکینگ، جهان -7
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آنها سرعت انبساط بررسی . همچنین برای ما فراهم شده استاطالعات زیاد و دقیقی از فواصل کیهانی 
 .دهدرا نیز نشان میهستی )ماده و انرژی( 

شدند یکی از  پرداختند، متوجهمی در پایان قرن بیستم گروهی از پژوهشگرانی که به رصد ابرنواخترها
 به آن معنا استاین تر از آنچه مورد انتظار بود، درخشندگیش را از دست داد. سریعابرنواخترهای دور از ما 

ی خود . این هم به نوبهباشدمیدر حال انبساط  ،رفتمی پیشتر گمانه هستی با سرعتی بیش از آنچه ک
 یگرانش جرم مادهدر برابر جود دارد که مجهول وپیکر و غول به این معنی است که یک انرژی بزرگ

 دهد.می سوق بیشتر شتاببا و هستی را به سمت انبساط  کندگی میکیهانی ایستاد
های گیری فاصلههای کیهانی، با اندازهگیری دقیق مسافتفراهم آمدن ابزارهایی برای اندازهپس از 
وجود دارد که با  ایختهانرژی بزرگ ناشناشناسان دریافتند کیهانها و سرعت دور شدن آنها، کهکشان

هستی مشارکتی فعال پرشتاب می و کند و در فرآیند انبساط دائله میمقابنیروی گرانش ماده در هستی 
 نام نهادند. «انرژی تاریک»دارد. این انرژی را 
 اخترشناسانگرفته، و نتایج رصدهای صورت شدهگفتهمبانی ریاضی، و براساس مطالب با توجه به 
46.0اختالف توانستند مقدار  M

 . گیری کننداندازه 19/1را با دقت  

  به چگالی بحرانیانرژی تاریک عبارت است از نسبت چگالی. 

M  بحرانیبه چگالی موجود در هستی  یمیانگین چگالی کل مادهنسبت عبارت است از. 
 شود.می صفردر آن چگالی ، انحنای کیهان اینشتینمعادالت طبق یعنی چگالی که ، چگالی بحرانی
به دست آمده از مشاهدات نجومی، در کیهان مرئی میانگین نسبت چگالی کل های طبق یافته

ـ  مشارکت دارد فرآینداش در این اساس جاذبهکه بر ی تاریک ـمادهبه همراه  موجود در هستی یماده
25.0Mیعنی تقریباً: 32/1چگالی بحرانی تقریبًا برابر است با  به

 
ی فوق مقدار و از معادله

 :قابل محاسبه است 

46.0 M
 

 و به طور تقریبی: 

71.046.0)03.0(25.0 
 

96.0~99.0یعنی  M
و این مقدار از نظر برخی دانشمندان فیزیک و اخترشناسان  

 باشد و این یعنی انحنای جهان برابر با صفر است.می« یک»تقریباً برابر 
توان مقدار چگالی می شکل هستی و انبساط یا پایداری آندر مورد  اینشتیناز معادالت نسبیت 

یعنی چگالی ماده در هستی که در آن، انحنای  بحرانی ماده در کیهان را به دست آورد. چگالی بحرانی
چگالی محاسباتی هستی از طریق جرم معادل مقدار انرژی که شود. ولی در حال حاضر می فضا صفر
2mcEی اینشتین یعنی معادله  شود، که به چگالی واقعی معروف دهد، محاسبه میبه دست می
 باشد.می



 احمد الحسن –خدایی توهم بی                                                                                       333

مانند سطح کره، و  د،دار انحنای مثبتاز چگالی بحرانی باشد، یعنی هستی  اگر چگالی واقعی بیشتر
 ، نهایت کارش به انقباض کشیدهگسترده شودو منبسط که اگر هستی ما  به آن معنا استاین خود 
 و انبساط بدون توقف آن ادامه نخواهد یافت.خواهد شد 

 منفی پیداانحنای است که جهان ین امفهوم متر از چگالی بحرانی باشد، به اگر چگالی واقعی ک
 توقف ادامه خواهد داشت.مانند سطح هذلولی سهموی یا زین اسب و انبساط آن بی ؛کندمی

است یا به  انحنامعنای مساوی بودن چگالی واقعی و چگالی بحرانی هم این است که هستی فاقد 
ولی میانگین انبساطش به  ؛افتانبساط آن ادامه خواهد ی باشد. در این حالتمیعبارت دیگر مسطح 

 تدریج کم خواهد شد تا در نهایت به صفر نزدیک شود.
چگالی بحرانی  یعنی چگالی فعلی برابر با ،یک استبرابر نسبت تقریباً این ، پیشیناساس نتایج بر

 .باشدمییا مسطح  انحنا، هستی بدون است یا به عبارت دیگر

 
 فریدمانهای : مدل۳۱ شکل

 زمان-ه و فضابسفری به جاذ منبع: کتاب

A Jouney Into Gravity and Spacetime, Wheeler. A.J 

 یزمینهپسرصد تابش  - که پیشتر بحث شد -رنواخترها بَ عالوه بر اطالعات به دست آمده از اَ
 یبه وسیله ویکم،دقیق انحرافات آن، در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست یکیهانی و ترسیم نقشه

دانشمندان توانستند مجموع  شوند،می فضایی سوارهای و ماهوارهها نای که بر بالابزارهای پیشرفته

M  و  ًدریابند. اگر ما برای درک تفاوت  13/1 دقت احتمالی به میزان ابود، ب 13/7را که تقریبا
رسیم می تقریباً به همین نتیجه، ه دست آمده از ابرنواخترها مراجعه کنیمب یمقدار بین این دو، به نتیجه

 است و این یعنی: «یک»عدد صحیح که مجموع این دو تقریباً یعنی این
بلکه در این بین  ؛رفت، صفر نیستمی قبالً انتظار اینشتین بر خالف آنچه یثابت کیهانی در معادله

وجود دارد که در واقع بخش اعظم انرژی  - نام گرفته انرژی تاریکآن طور که یا  -ای انرژی ناشناخته
 سهم بیشتری نسبت به جرم هستی خواهد داشت.ثر در هستی است؛ و اگر آن را به جرم تبدیل کنیم، ؤم

 .باشدمییا مسطح  انحنابدون اینکه جهان  موضوع دیگر
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ی زمینهودن تابش پسترین انحراف از هموار بدهد که بزرگنشان می 7WMAPهای داده
ی آن دهد، که در نتیجهای حدود یک درجه را نشان میکیهانی انحراف زاویه

M
 

های کند. بنابراین با توجه به دقتپیدا می 13/1ی کمتر یا بیشتر به اندازه 13/7مقدار معادل 
 توانیم نتیجه بگیریم:آزمایشات می

1 M
 

تواند به می Ia3 باشد. نتایج مشاهدات ابرنواخترهای دور از نوعو در نتیجه، فضا مسطح می
 این صورت بیان شود که:

46.0 M
 

1اگر این نتیجه را با  M
 کنیم:ترکیب کنیم، مشاهده می 

73.0,27.0  M
 

  در هر عدد( )با عدم قعطیت بسیار کم و دقت باال
شناسی برای این دو های فیزیک کیهانهمان طور که گفته شد، این مقادیر بهترین تخمین

ی تاریک( ی معمولی و مادهگویند ماده )اعم از مادهباشند که به ما میپارامتر کلیدی کیهانی می
 19ی نندهکدرصد از تمام چگالی انرژی در جهان و انرژی تاریک، تأمین 31ی کنندهتأمین

انرژی -ی مادهباشد. اگر معادلهدرصد مابقی می
2C

E دهیم ، خواهیم دید که انرژی را ترجیح می

 9دهد.درصد از کل ماده جهان را تشکیل می 19تاریک، 

 دهندمی آید، برخی فیزیکدانان احتمالمی تاریک از کجا آمده و انرژیال که ؤپاسخ به این سدر اما 
تفسیر این موضوع را به دوش بگیرد. به این صورت که در فضای  یکه مکانیک کوانتوم بتواند وظیفه
طبق اصل عدم قطعیت در  زیرا ؛گردندمی پدیدار و مخفیبه طور مرتب خالی از هر چیزی، ذرات مجازی 

 .یمتوضیح داداین موضوع را پیشتر  ؛وجود دارد های کوانتومیناپایداری مکانیک کوانتوم، در خأل
یابد، اگر چه این خود گسترش می منتشر شده، ماده و انرژیگسترش ماده و انرژی، با  یفضای ویژه

ها نیز با حرکت واگرای شتابان خود، با تر تلقی شود که در آن کهکشانتواند جزئی از فضای بزرگمی
باشد در حالی که فضای جهان میتمام  اینکهیا  کنند؛اشغال میتری از آن را گذشت زمان، بخش بزرگ

 ی آن آغاز شده است.در گذشته بسیار کوچک بوده و با انفجار بزرگ، توسعه
کوانتومی در فضای خالی سرچشمه بگیرد، نتیجه آن است های که انرژی تاریک از نوسانبا فرض این

و پراکندگی ماده در  و انتشارشود میکه با گسترش فضا، انرژی تاریک در فضای خالی بین ماده بیشتر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- WMAP: Wilson Microwave Anisotropy Probe 

3- Ia  یکـی از دهـد. رخ می د،گـردمی دیگریدور  یکی از آنهاای که ی دوستارهمنظومهنوعی از اَبَرنواَختر است که در یک
 )مترجم( ی دیگری باشد.تواند هر نوع ستارهسفید و دیگری میی آنها یک کوتوله
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نسبیت  یاین انتظار وجود دارد که در کیهان مسطح که طبق معادلهبنابراین یابد. می هستی نیز افزایش
به طور مرتب افزایش ، باشدمیدارای ثابت کیهانی غیر صفر  اینشتین

  مقدار
M  را کاهش دهد

مقدار رود که می باشد. همچنین انتظاربرابر با یک میاین دو مجموع زیرا 
M  به رقمی نزدیک به

صفر ، و 
 به یک  نتیجهاین رسیدن به البته  ؛به عددی که نزدیک به عدد صحیح یک است برسد

 زمانی طوالنی نیاز دارد. یدوره
پیدایش هستی  یتواند بسیار بزرگ باشد. اکنون اگر به مراحل اولیهمی نیتئوری، ثابت کیهااز نظر 
بسیار  - شودبینی میپیشطور که به لحاظ تئوری  همان -و فرض بگیریم که ثابت کیهانی بازگردیم 
برای خواهد بود و این یعنی  زیادبسیار که چگالی انرژی تاریک باشد، یعنی این کنونی آنتر از مقدار بزرگ

اینکه مقدار 
  ازM  بلکه در دوران کوتاهی از عمر  نداردنیاز  ،کند به این مقدار زمان زیادعبور

مقدار به هستی که شاید چند میلیون سال باشد، 
 از مقدار  تریبیش

M مفهوم این رسیده باشد .
فرآیند انبساط شود می مقادیر زیادی از انرژی تاریک در حال افزایش، باعث تأثیرسخن آن است که 

ستارگان و  جازه ندهدای که او ماده در فضا منتشر و پراکنده گردد، به گونه کیهان شتاب زیادی گیرد
؛ و ظهور و بروز یابد - یعنی حیات -بایست در هستی برقرار شود می کهآنچه  وها سیارات و کهکشان

ی پیدایش حیات در برا که قدار ثابت کیهانی به مقدار کنونی آن،به آن معنا است که مناسب بودن ماین 
باشد؛ چرا که می برای پدیدار شدن حیاتباشد، خود دلیلی بر قانونمند بودن جهان هستی مناسب می

ی قبلی، بدون قصد و ارادهبه طور تصادفی و ل نیست که احتماالت ثابت کیهانی بسیار زیاد است و معقو
تا  باشد،از لحاظ تئوری بینی شده مقدار پیشتر از بسیار کوچکثابت کیهانی اساس مشاهدات کیهانی، بر

 ها، ستارگان، سیارات و پیدایش حیات پدید آید.در نتیجه فضایی مناسب برای تشکیل کهکشان
کند که بینی مینامیم، پیشبر چیزی که ما آن را خأل میکاربرد مستقیم تئوری کوانتوم 

های کوانتومی باید انرژی تاریک را به وجود آورده باشد. اما وقتی از این منظر ماجرا را ناپایداری
ی انرژی تاریک این باشد که چرا این قدر رسد سؤال بزرگ دربارهکنیم، به نظر میبررسی می

 فهمند که این انرژی باید وجود داشته باشد؟شناسان بطول کشید تا کیهان
متأسفانه جزئیات وضعیت کنونی، این سؤال را به این صورت تغییر داده است که چگونه 

اند؟ محاسبات مربوط به مقدار انرژی تاریک در هر های ذرات این قدر به اشتباه رفتهفیزیکدان
شناسان از ابرنواخترها و ژی که کیهانبرابر مقدار انر 73171سانتی متر مکعب مقداری در حدود 

های کیهانی، محاسباتی که باشد. در مقیاسند، میای کیهانی مشاهده کردهزمینهتابش پس
شوند، اما برابر مقداری را نشان بدهد حداقل به طور موقت پذیرفته می 71تصحیحاتی در حدود 

ها. اگر انگارترین فیزیکدانسهل تواند ندیده گرفته شود، حتی توسطبرابر نمی 73171ضریب 
ه های ذرات ارائشبیه آنچه فیزیکدانباشد، چیزی فضای خأل واقعی که شامل انرژی تاریک می

کنند، بود، جهان به قدری پف کرده و بزرگ شده بود که حتی سرهای ما قادر به چرخیدن می
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یرقابل تصوری متالشی ای به طور غشد؛ زیرا تنها در کسر کوچکی از ثانیه، هر مادهنمی
 7شد.می

ها و از طرف فیزیکدانمختلف های تئوری چندجهانی به صورت فسیر ثابت کیهانی،برای ت یدر تالش
ای از زنجیرهاین است که: ما در کیهانی از ها . یکی از این فرضیهشده استعرضه شناسان کیهان
با وجودی و انفجارهای زیادی که در داخل احتماالت که بر اساس  کنیممی متعدد زندگیهای کیهان
ندارد چرا که هر کیهانی دارای  یارتباطها کیهانا سایر بهر کیهان  .، پدید آمده استرخ داده بیشترابعاد 

احتماالت یکی از این  یتوان چنین تصور کرد که کیهان ما نتیجهباشد. میمیفضایی مخصوص به خود 
ه بیشترشان منجر به تشکیل ثابت کیهانی که مناسب برای ظهور حیات باشد کمی یو انفجارهای فراوان
 شده دیگر وارد نخواهد بود.انجامد و به این ترتیب، اشکال گفتهدر آنها شود، نمی

توانیم بگوییم که هر کدام از آنها از می متعددهای البته این صرفاً یک تئوری است. در مورد جهان
این به این ترتیب و نخواهد بود یکی  هابر این اساس منبع آن ه است.یک جهان برتر از آن صادر شد
 ی. عالوه بر این فرضیهنخواهد داشتیی آکار ،در تعیین ثابت کیهانی تروش برای حل اشکال احتماال
شود و نیز می چندگانههای این جهان یدیگری دربارههای شدن پرسشچندجهانی خود باعث مطرح

در  های کوانتومیناپایداریکه آیا ها بر هم و اینمیزان احتمال اثرگذاری این کیهان یدرباره را االتیؤس
 کشد.می پیش فضا، از نتایج این اثرگذاری هست یا خیر،

از طریق مشاهدات کیهانی واقعی  نون پاسخ ضعیفی نسبت به آنچهبه طور کلی، این فرضیه تا ک
در که ثابت کیهانی با مقدار فعلی، برای پیدایش حیات و نمبنی بر ای ؛رودمی به شمار شده است،ثابت 
تر از ما مناسب است؛ و اگر ثابت کیهانی به این مقدار نبود و بسیار بزرگهای بدنآمدن وجود به  نتیجه
حیات بر روی این کیهان به  ،شودمی طور که بر اساس مبادی تئوری چنین فرض گرفته همان، آن بود
ه دانسته و از کای وجود دارد و زندگی که ورای آن قصد و ارادهینود دلیلی است بر اآمد. این خنمی وجود

 کند.می وجود خدا را ثابتموضوع . این باشدمیخود، هدف  روی قصد پدید آمده است،
شود. بنابراین فضا در دیدگاه چند جهانی، وضعیت کلی رخدادها در ابعاد بیشتری بررسی می

هر جهان دیگری دور خواهد بود و برعکس. این فقدان احتمال تراکنش در جهان ما از دسترس 
ها و در ی چند جهانی را در گروه غیرقابل آزمایشها، حتی به لحاظ تئوری، فرضیهبین جهان

ای آزمایش هایی برتری، راهدهد، حداقل تا زمانی که افراد عاقلها قرار مینتیجه غیرقابل اثبات
 3ه دهند.ائصحت مدل چند جهانی ار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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اند که قوت این استدالل به موجودیت ما اند و گفتهشناسان به این پاسخ اشکال گرفتهبرخی کیهان
ست که ا . به عبارت دیگر این وجود ماباشدمییا انسان  گرمشاهدهبه متعلق گردد. یعنی این اشکال میبر

در اینجا حضور و وجود داریم و ثابت مقدار ثابت کیهانی را تعیین و مشخص کرده است و از آنجا که ما 
 ز اهمیت گشته است. این اشکال را اصل یا رهیافت انسانیایم، مقدار فعلی آن حائرصد نموده کیهانی را

آن قدر  است که این اشکال به وجود انسان که ثابت کیهانی را رصد کرده استنامند. ولی واقعیت آن می
داند. اکنون و بر اساس اصل می حل اشکال ثابت کیهانی اثرگذاردهد که آن را در تالش برای می اهمیت

ست، فاقد ارزش و آن ا گرمشاهدهتی، بدون وجود انسانی که یا رهیافت انسانی، ثابت کیهانی و هس
بنابراین انسان و  مطرح نمودیم.این موضوع را پیشتر در مکانیک کوانتوم . ما رودمی مقدار به شماربی

نان اهمیت عظیمی است که بدون رصدکننده )انسان(، هستی ارزش شناخت و بررسی وجود او دارای چ
آمد و این یعنی، انسان نمی شناسیم، پدیدمی نخواهد داشت. بدون وجود انسان، کیهانی که امروز

 ترین هدف هستی است. مادام که هدفی وجود داشته باشد، ورای آن قدرتی برتر یا خدا قرار دارد.مهم

گیرند و می و ستارگان شکلها کنید که تنها در مناطق هموار است که کهکشان اما فرض
 ای که همانند ما قادر به تولید مثلپیچیدهموجودات تنها در این نواحی شرایط برای تکامل 

باشد. این مصداقی می مساعد «چرا جهان چنین هموار است؟»ال کنند که ؤتوانند سمی و هستند
توان آن را تفسیر کرد: ما جهان می معروف است و به شرح زیر 7«صل انسانیا»است از آنچه به 

 3.یم، چرا که ما وجود داریمبینمی را به همین شکلی که هست

، مدل دیگری از چندجهانی وجود دارد که مدل شد گفتهکه پیشتر برای حل مشکل ثابت کیهانی 
چندگانه را به های جهان ،مبتنی است. این مدل M یابرریسمان یا نظریه یاج نام گرفته و بر نظریهموّ

و از هر  گیردمی گیرد که بین آنها برخوردهایی صورتمی ای در نظرگسترش یافتههای شکل پوسته
 کیهانی جدید در هر یک پدیدار دهد و در نتیجهمی درگیر رخ یبرخورد، انفجار عظیمی بین دو پوسته

به پیدایش حیات شوند، در کنار منجر طبیعی است که برخی  ها،شود. با توجه به تعدد جهانمی
 .باشندمی شان نامولدکه اغلبهایی جهان

های جذابی ایجاد از دانشگاه پرینستون که با کمک برخی دانشجویان، اسم 9پل اشتاینهارت
کمی از دانشگاه کمبریج، مدل کیهانی آتش بزرگ )مدل  3کند، با همکاری نیل تورو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Anthropic principle 

 .773و  777، ص ی زمانتاریخچههاوکینگ،  -3

وی اسـتاد فیزیـک نظـری دانشـگاه  ( فیزیکـدان آمریکـایی اسـت.7323( )متولد Paul Steinhardtپل اشتاینهارت ) -9
 )مترجم( .باشدمیپرینستون و دارای کرسی آلبرت اینشتین 

( فیزیکدان اهل آفریقای جنوبی است. وی استاد دانشگاه کمبـریج 7328( )متولد Neil Geoffrey Turokنیل توروک ) -3
 )مترجم( .باشدمیریمیتر در کانادا و مدیر انستیتو فیزیک نظری پ
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شود، ه نمود. براساس بخشی از فیزیک ذرات که تئوری ریسمان نامیده میرا ارائ 7اکپیروتیک(
بینی کرد که عمدتاً به صورت در هم پیچیده شبیه به یک اشتاینهارت جهانی با یازده بعد پیش

کند؛ اما برخی از ابعاد آن جوراب فشرده شده است به طوری که فضای کمی را اشغال می
باشیم، زیرا ما در چهار بل توجه دارند در حالی که ما قادر به درک آنها نمیی واقعی و قااندازه

ی ی خودمان اسیر هستیم. اگر تصور کنیم که تمام فضای جهان ما یک صفحهبعد شناخته شده
توان دهد( مینازک نامتناهی را پر کند، )این مدل، سه بعد جهان را به دو بعد تقلیل می

تصور نمود؛ حال تصور کنید که این دو صفحه به یکدیگر نزدیک  ی موازی دیگری راصفحه
کنند. این برخورد، انفجار بزرگ را به وجود آورده و همان طور که شوند و با هم برخورد میمی

ای را دنبال کرده که شدهشده، تاریخ هر صفحه خطوط شناختههر صفحه از دیگری دور می
شده است. در نهایت، دو صفحه از جدا شدن از یکدیگر  هاها و ستارهمنجر به تولد کهکشان

نمایند، برخورد دیگری روی کشند و دوباره شروع به نزدیک شدن به یکدیگر میدست می
چند صد میلیارد بنابراین جهان، هر افتد.دهد و در هر صفحه، انفجار بزرگ دیگری اتفاق میمی

های کلی. از کند؛ حداقل از نظر ویژگیمی سال یک بار، تاریخ چرخشی دارد و خودش را تکرار
های جرقه»ی آشناتر در زبان یونانی به معنی آتش بزرگ است، )که کلمه ekpyrosisآنجا که 

های این نکته را از اندیشه« آتش بزرگ»آورد( مدل ( را به یاد میpyromaniac« )بزرگ آتش
 است. شده، متولد آتش عظیمی  ی ما ازکیهان شناخته شدهآورد که یونانی به یاد می

باشد ولی نه آن قدر که قادر به های عقلی و احساسی میاین مدل از جهان دارای جذابیت
شناسانِ بعد از اشتاینهارت باشد، حداقل تا حاال که نبوده است. چیز ربودن عقل و دل کیهان

است روزی، راه  مبهمی مانند مدل آتش بزرگ، حتی اگر خودش واقعاً یک مدل نباشد، ممکن
ه دهد. حتی شناسان درگیر آن هستند، ارائیهانحلی برای توصیف انرژی تاریک که امروزه ک

توانند در مقابل یک تئوری ، به سختی می3های آنتروپیک عالقمند هستندکسانی که به روش
ها که جهان جدید که توصیف خوبی از ثابت کیهانی، بدون شامل شدن تعداد نامتناهی از جهان

 9است، مقاومت کنند.هآن ترینشانسیکی از خوشما 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Ekpyrotic Model 

 دانند. )مترجم(های تغییر در کیهان میی راهکه وجود زندگی در کیهان را محدود کنندهکسانی  -3

 .88تایسون و گلداسمیت، آغازها، ص  -9
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 چندگانههای جهان

ای ل محدودهاز مطالب پیشین روشن شد که در مکانیک کوانتوم یک سری اشکاالت واقعی یا حداق
های و مکتب وجود دارد - خصوص موضوع احتماالت و عدم قطعیتبه ویژه در  -غبارآلود و گیج کننده 

سرنوشت سایر احتماالت مورد انتظار برای ذره یا موج که  یبور، هایزنبرگ و دیگران قادر نیستند درباره
یک دانشجوی  ه نمایند.ئای اراکنندهگردد، هیچ پاسخ قانعنمی به هنگام رصد و فروپاشی تابع موج ثبت

 ی چند جهانی را مطرح نمود:دکترای دانشگاه پرینستون به نام هیو اِوِرت برای حل این مشکل، ایده

ی غریب خیالی منتشر شد در این است که او این ایده 7321اهمیت کار اِوِرِت که در سال 
های استوار ریاضی بیان می، آن را بر پایهرا انتخاب کرد و با استفاده از قوانین تئوری کوانتو

ه دهیم، یک مطلب است، اما اینکه این ی طبیعت کیهان ارائا حدسی دربارهنمود. اینکه م
 7توسعه دهیم، مطلب دیگری است. یکپارچهحدسیات را در قالب یک تئوری کامل و 

 های جایگزین بنامیمواقعیت نیم آنها راتوامی کههای چندگانه، تمام رویدادهای دیگر در این جهان
همان واقعیتی  ،ببینیم و آنمی چند ما از این احتماالت فقط یکی را، هرافتنداتفاق میو شوند میواقع 

صورت باشد که این به تواند می یک پاسخ غیرمنطقی در این خصوص هستیم. است که شاهد و ناظر آن
ی رصد، یکی از این احتماالت را که و لحظه انددهمخفی یا ناپدید ش ،رصد یاحتماالت، در لحظهسایر 

. یک سخن است حذف نموده رویداد واقعی است به وجود آورده و دیگری را که واقعیت جایگزین است
سازی سنجش، اثر نامفهومی در خلق واقعیت و پنهان فرآیندو گر مشاهدهنامعقول دیگر هم این است که 

ین است: تمام این اینها، هیو پاسخی داده که مفادش چنارد. به جای گذمی از خود بر جای دیگر رویداد
دیگر. به عبارت دیگر های ، ولی در عوالم یا کیهاناست احتماالت در واقع موجودیت دارد و تحقق یافته

، بلکه بیش از یک واقعیت حقیقی وجود دارد که در عوالم است رخ نداده تابع موجی ریختن هیچ نوع فرو
 - طح کوانتومی سنجید و اندازه گرفتتوان آن را در سمی که -ای مختلفی به صورت تداخلی هجهانو 

این است که ما یکی  ،دهدمی رخ کنیم، آنچهگیری میاندازهوقتی ما یک ذره را مشاهده و  یابد.می نمود
نتوانیم دیگر  که شودمی نگریم. همین مشاهده باعثمی نگزینیم و به آمیواقعی را برهای از این صورت

مشاهده  واقعی راهای فقط یکی از صورت نیم و بسنجیم. بنابراین ما قادر هستیمواقعی را ببیهای صورت
 نماییم. گیریاندازه و کرده

شود، می هنگامی که یک الکترون به سوی دو شکاف ارسال طبق این نظریه در آزمایش دو شکاف،
به طور واقعی یک ذره از شکاف اول عبور کرده، و نیز رساند، می اثر تداخل را به ثبت ،و نمایشگر پشتی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .328ی شرودینگر، ص گریبین، تحقیق در مورد گربه -7
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بینیم که می گیریم ومی شده است. ولی هنگامی که ما دو شکاف را زیر نظر یک ذره از شکاف دوم رد
ها به وقوع در یکی از کیهان آنچه رخ داده این است که ما آنچه را ذره از یکی از دو شکاف عبور کرده،

ای که زیرا همان مشاهده ؛بینیماست، نمی در کیهان دیگری روی دادهبینیم و آنچه را که پیوسته، می
 بسته است. اتفاق افتاده،کیهان دیگر نموده، چشم ما را به روی آنچه در رصد را ذره 

ذره نیز دارای یک متعددی وجود دارد، بلکه های کیهان که نه فقط به آن معنا استدر حقیقت، این 
گر آن است و این خود نشان ،حداقل یک موجودیت در هر کیهانیعنی ؛ باشدمییک موجودیت بیش از 
 .هایی داریمها، موجودیتدر سایر جهان که ما نیز

که: علیت به مکانیک  شود؛ به این صورتنیز از آن برداشت میدیگری تر مهممعنای به عالوه 
 د.نشومی و دارای علت و سبب گردد و رویدادهای کوانتومی، منطقیمیکوانتوم باز

ی فرو ریختن تابع موج کل ی شرودینگر: درک این موضوع، زمانی که دربارهدر مورد گربه
تر قادر خواهیم بود کنیم، مشکل است اما با استفاده از یک مثال ملموسجهان صحبت می

ی واقعی مورد گربه دهد. حداقل دره میکرد اِوِرت یک گام به جلو را ارائببینیم که چگونه روی
ی پارادوکس شرودینگر مخفی شده است، با استفاده از آنچه جعبه به عنوان یک که در جعبه

دهم( فراهم ه میرائمثال )که من برای نمایش قدرت تفسیر مکانیک کوانتومی چندجهانی ا
ی ی عجیب این است که این رشته، به یک گربهرسد. مسألهآورد، بحث ما به پایان میمی

 رسد.شود بلکه به دو تا میواقعی منتهی نمی
ی معروف شرودینگر یک تابع موجِ گوید که در جعبهمعادالت مکانیک کوانتوم به ما می

ی مرده وجود دارد که هر دو به یک اندازه واقعی هستند. ی زنده و یک تابع موج گربهگربه
گوید که در واقع کند و میفاوتی نگاه میتفسیر استاندارد کپنهاگن به این احتماالت از منظر مت

کنیم، فقط یکی هر دو تابع به یک اندازه غیر واقعی هستند و هنگامی که داخل جعبه را نگاه می
گیرد. تفسیر اِوِرت، معادالت کوانتومی را به طور کامل از هر از آنها صورت واقعی به خود می

ی زنده وجود و گربه، واقعی هستند. یک گربهگوید که هر ددهد و مینظر مورد قبول قرار می
ی مرده؛ اما این دو، در دو دنیای متفاوت قرار دارند. این طور نیست که اتم دارد و یک گربه

دهد. کند، بلکه هر دو عمل را انجام میکند یا واپاشی نمیرادیو اکتیو داخل جعبه، واپاشی می
ها دقیقاً ی جنبهشود که در همهودش تبدیل میبسته به انتخاب، تمام جهان به دو نسخه از خ

یکسان هستند، مگر اینکه در یکی اتم واپاشی کرده و گربه مرده است و در دیگری، اتم واپاشی 
تر از هر داستان نکرده و گربه زنده است. درست مثل یک داستان علمی تخیلی، اما بسیار عمیق

ی منطقی و پیوسته اضی بنا شده، یک رشتهعلمی تخیلی دیگر که بر اساس معادالت دقیق ری
 7دهند.از حروف مکانیک کوانتومی است که رخ می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .321ی شرودینگر، ص هگریبین، تحقیق در مورد گرب -7
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ولی  ،قابل وقوع هستنددر هم تنیده و و احتماالت  هاتبراساس راه حل قدیمیِ این اشکال، تمام حال
برای  - تکه همان حالت واقعی اس –کدیگر جدا شده و فقط یکی از آنها به هنگام رصد، این حاالت از ی

به  یا احتماالت هاتتفسیری برای پنهان شدن دیگر حالدر اینجا  یابد.می شود و نمودمی ناظر متجلی
شود. نمی یافتتفسیر کپنهاگن ندارد؛ گویی اصاًل هیچ چیز واقعی در وجود  های جایگزینواقعیتعنوان 

د نپوشمی عمل ییا احتماالت جامه هاتی حالآن است، همه ابداع کنندهرت وِولی در راه حلی که هیو اِ
را پدید آورد و برخی را مهمل  هاتمشاهده یا سنجش، برخی از این حال فرآیندو این گونه نیست که 

، ولی در بیش از یک اندواقعی بوده و خلق شده هاتام مشاهده، تمام احتماالت یا حالزیرا به هنگ؛ بگذارد
در نگرش  به عبارت دیگر رخ دادهها تی است که در یکی از این جهانفقط حال ،بیندناظر میجهان. آنچه 

آوریم و به طور کنیم را به دست میآنچه مشاهده میچندجهانی، تمام احتماالت واقعی است ولی ما فقط 
مشکل تواند حدی برای میچندجهانی  یبنابراین ایدهافتد. خالصه این چیزی است که اتفاق می

خدا با : »است گفته عدم قطعیترد در اینشتین طور که  یا همان قرار دهد؛شدن آنها را  احتماالت و پنهان
 «.کندنمی تاس بازی

 علیت را نقضبه معنی وجود بیش از یک واقعیت است، روشن است که تفسیر چندجهانی از آنجا که 
گزینیم و واقعیت را برمی یکفقط خود،  یما با مشاهدهبنابراین . باشدمیتر منطقینتیجه  و درکند نمی
شود. در تفسیر چندجهانی، گذشته می ، جزئی از دنیای مابه این ترتیب آن واقعیتکنیم و می ن توجهبه آ

   است که ما یولی این گذشته یا تاریخ، مربوط به بیش از یک جهان است. این مشاهده ،مشخص است
کند می نیکنیم، تعیمی ی کیهانی که در آن زندگیتاریخی خاص را برا - های واقعیاز بین این تاریخ -

ای نتیجهاند، باقی خواهند ماند. ی ما به وجود آمدهکه به سبب مشاهدهواقعی های دیگر تاریخنتیجه  و در
توان گرفت این است که تشخیصی که ما از انفجار بزرگ داریم، دست کم به این می که از این مطلب

، غیر قابل بازگشت اندپنهان شدههایی که به این ترتیب ماالت یا تاریخاحت یمعنا نیست که بقیه
هایی که بخشی از جهان برتر هستند، برای جهانند و هستواقعی هایی ؛ چرا که اینها نیز تاریخباشندمی

 باشد.وجود دارند؛ در حالی که جهان ما نیز، جزئی از این مجموعه می
 متعددی تقسیممسیرهای زیرا آینده به  ،آینده غیرممکن استچندجهانی، شناخت تفسیر طبق 

 به سر خواهیم برد.ها ، در یکی از این آیندهی معینشود و ما در هر لحظهمی
 اندازد:است، می هزار و چهار صد سال پیش نازل شدهبیش از که کلماتی ، ما را به یاد این موضوع

 کند و امّ می خدا هر چه را بخواهد محو یا اثبات) 7«ِعنجَدُه أُمُّ الجِكَتابِ مَيجُحو اَّللَُّ َما َطَشاُء َوطُ ثجِبُت وَ »

 (.ستا الکتاب نزد او

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .93ی ی رعد، آیهقرآن کریم، سوره -7
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کس نها آغیر از چرا که  ؛گذاردمی هصحّ بر درستی قرآن و بر اسلوب آل محمد فیزیک امروز
به آنها  تفسیر نکرده است. بلکه مخالفان اهل بیت، به دلیل عقیده به بدا 7«ءبدا»مزبور را به  یدیگری آیه
بینیم که مکانیک کوانتوم درستی کالم آل می بیش از هزار سال باگذشتند. اکنون ما اخرده گرفته

 را اثبات نموده است. در خصوص بدا محمد
ثابت کیهانی دقیق به ال اشکپاسخ گویی به چندجهانی برای  یطور که اشاره شد، نظریه همان

چرا که  ؛گیردمی مورد استفاده قرار دهدمی پیدایش یاجازه محل زندگی ما مقداری که به ماده و کیهان
نهد و در آن صورت، عجیب و دور از می ، احتماالت فراوانی پیش روی ماهااز جهانوجود تعداد زیادی 

 بریم. پیشتر ضعفمی هان ما باشد که در آن به سرذهن نخواهد بود که یکی از این احتماالت، همان کی
  ام.را بیان داشتهمقدار دقیق  ثابت کیهانی اشکال  رفع رراه حل داین 

 هیچاز جهانی مکانیک کوانتوم و 

یا هستی از چیز هیچاز چیزی پیدایش  یکسانی که ایدهبرای اصل عدم قطعیت در مکانیک کوانتوم 
به طور کامل تواند  نمیگوید: خأله بسیار واالیی دارد. اصل عدم قطعیت می، جایگاکنندهیچ را مطرح می

زیرا اگر چنین چیزی روی دهد، مکانی وجود خواهد داشت که در  ؛از هر نوع نوسان کوانتومی خالی باشد
این نقض اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است ؛ که و برابر با صفر خواهد بود مشخص ،مقدار و سرعتآن 
را با هم و ار میدان و میانگین تغییر یک عنصر کوانتومی توان موقعیت و سرعت یا مقدنمی گوید:می که

های کوانتومی وجود ، ناپایداریگوید در خألمی با دقت تعیین نمود. اهمیت این نتیجه گیری آن است که
 ان ما چیزی تولید کند.تواند در کیهی خالی از هر چیز، میشود که: فضاچنین میو مفهوم این کالم  دارد

ها حتی در که میدانکند بیان میکوانتومی  یدوم دیدیم، نظریهفصل همان گونه که در 
صفر باشند، هم مقدار یا ها توانند دقیقاً صفر باشند. چناچه میداننمی نام دارد هم آنچه خأل

م قطعیت است این نقض اصل عد .خواهد بودموقعیت و هم آهنگ تغییر یا سرعت دقیقاً صفر 
در ها میدان ی. همهتوانند با دقت مشخص شوندنمی گوید موقعیت و سرعت هر دومی که

فصل  درنام دارد، داشته باشند )همان گونه که  عوض باید مقداری از آنچه افت و خیزهای خأل
 را افت و خیزهای خأل ی صفر داشته باشد(.بایست افت و خیزهایی در نقطهآونگ می دوم
از نظر ریاضی  در واقعرسند ولی می توان به چندین روش تفسیر کرد که به نظر متفاوتمی
 یمسألهتوان آزادانه هر تصویری را که برای حل می گرایی،مثبت. از دیدگاه باشندارز میهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 تحـت و عیوقـا و حوادث یاپاره و انسان، یاریاخت فعالاَ براساس خداوند یسو از یرحتمیغ قدّراتمُ رییتغ یمعنا به بَداء -7
 )مترجم( .است ژهیو عوامل و طیشرا
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جفت  همچونتوان میرا  مورد نظر سودمندتر است برگزید. در این مورد، افت و خیزهای خأل
 شوند، از هم جدامی زمان با یکدیگر پدیدار - ای از فضاذرات مجازی انگاشت که در نقطه

که به این معنی است « مجازی»سازند. می گردند و یکدیگر را نابودمی یکدیگر باز شوند، و بهمی
توان می را تأثیرات غیرمستقیم آنهامشاهده کرد، ولی به طور مستقیم توان نمی این ذرات را

 7.باشدهای نظری سازگار میبینیبا دقت چشمگیری با پیشها گیرینتایج اندازهاندازه گرفت و 

 پدید هیچ چیزاز را  چیزی در کیهان ما حقیقت آن است که حتی اگر در آزمایشگاه ثابت شود که خأل
پدید چیزی  ،یچ چیزهی که از توان دلیل واقعی وجود خألنمی ارچوب کیهان ما،هآورد، باز هم در چمی

پیشتر به ایراداتی که بر  ، را بیان نمود.گرددمی پدیدار و ناپدید کوانتومی که در خألاست یا آورده 
است که  رتوِاِها، راه حل هیو شد. یکی از راه اشاره ،وارد است کوانتوم و اصل عدم قطعیتمکانیک 

یابد، ممکن نمی تی که در کیهان ما تحققکه احتماالگیرد و اینمی گوناگون را فرضهای وجود کیهان
 .واقع شوداست در کیهانی دیگر 

و دیگر  3ن هاوکینگ، الرنس کراوسمتخصصان فیزیک نظری از قبیل استیوبرخی فیزیکدانان و 
از  کیهان بدون نیاز به خدا گویندمی آن یکه بر پایه« هیچ چیزاز  پدید آمدن چیزی»ی گفتهن اهوادار

فلسفی در مکانیک کوانتوم بنیان  مبحثیک  یخود را بر پایه یعدم پدیدار گشته است، اصل ایده
اینکه در این میان یک  با علم بهباشد؛ میعلیت الغای اند که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد و آن نهاده
اهر بدون علت است که به ظو گرانش باشد میوجود دارد که همان تئوری چندجهانی  مندقدرترقیب 

های ناپایداریهمچنین مانعی ندارد که  آید.ممکن است تاثیری از جهانی دیگر باشد که به سراغ ما می
دیگر به های کنیم، عبارت باشند از آثاری که از جهانمی ر آن زندگیه ما دموجود در کیهانی ک کوانتومی
 .باشندما رسیده 

برای ش هستند، جهان به چیزی در خارج از آن برای پیدایشَ اما کسانی که خواهان اثبات عدم نیاز
های نیازمند فرض گرفتن جهان - در موجودیت کیهان ما -ال ثابت کیهانی و اشکال احتماالت حل اشک
الغای اصل تواند با می چندگانههای جهانهای فرضیه باشند.، مین اشاره شدای که پیشتر به آچندگانه

 های کوانتومیناپایداریتوانیم بگوییم: می زیرا به آسانی ؛کوانتوم تعارض داشته باشدعلیت در مکانیک 
چندگانه های از یک جهاِن چسبیده به جهاِن ما یا آثاری از نیروهای گذرای جهانهایی ، نشانهدر خأل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .773و  777در پوست گردو، ص  هاوکینگ، جهان -7

 در کـه اسـت ییکـایآمر-ییکانـادا کـدانیزیف( 7323متولد ( )Lawrence Maxwell Kraussرنس کراوس )والدکتر  -3
 زیـن زونـایآر دانشـگاه در و اسـت فضا و نیزم قاتیتحق یمدرسه در کیزیف استاد او. کندیم تیفعال ینظر کیزیف یشاخه
 از «چیهـ از یهسـت»کتـاب . انـدبـوده هـانیتـرپرفـروش وجز یهمگ که است کتاب نیچند لفؤم وی. باشدمی پروژه ریمد

 )مترجم( .باشدمی او یهاکتاب نیترمعروف
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 رویجست. بر این اساس عمارتی که استیون هاوکینگ، الورنس کراوس و دیگران در خصوص تأیید و تا
 .باشدمیاند، از نظر علمی دارای تناقض و محکوم به فروپاشی و در هم شکستن بنا کرده خداناباوری

 تکینگی انفجار بزرگ

از  به آن معنا است که هستی در ابتدای پدید آمده، نگیتکاین گفته که جهان از انفجارِ بزرگ از یک 
اگر طبق مدل که چرا  ؛چاله پدیدار گشته استتر از مرکز سیاهچیزی شبیه سیاهچاله یا به طور دقیق

و همه چیز موجود در ها سیارات، ستارگان، کهکشانو  ش بازگردانیماستاندارد، هستی را به آغاز احتمالی
رو خواهیم هبازگشت به ابتدا، به آغازش یعنی زمان صفر ببریم، با حجم صفر روب فرآیندهستی را در یک 

در عین حال چگالی و نیروی  ؛ ونیانه زم است، نه فضایی وای در کار دیگر نه ماده ؛ به طوری کهشد
. در تکینگی، خواهیم بود روهبسیار زیاد خواهد بود. یعنی به طور خالصه ما با یک تکینگی روبگرانش 

را به  قوانینی که رخدادهای تکینگیاز همین رو شود و می اعتبار ساقط یقوانین جاری فیزیک از درجه
 طور دقیق توصیف کند، وجود نخواهد داشت.

رویم. مرکز سیاهچاله نیز دارای می انفجار بزرگ، به سراغ سیاهچاله یبرای توضیح بیشتر ایده
سیاهچاله با وقوع انفجار به  اند،تکینگی است. همچنین آن گونه که برخی فیزیکدانان نظری احتمال داده

 کنم:می ریف سیاهچاله را دوباره تکرارتع رسد. در اینجامی پایان خود
گیری هستی، فشار بسیار زیاد محیط خارج از آن، یک جرم مادی است که در ابتدای شکل ،سیاهچاله

است. این شده کوچک تبدیل  یبه طوری که در پایان، به یک سیاهچاله آن را بسیار باال برده،چگالی 
زیرا تا کنون دالیل مستحکم و ملموسی  ؛نوع فرضی است شود، یکمی اولیه نامیدهی نوع که سیاهچاله

 بر وجود آن یافت نشده است.
بزرگی که به هنگام پایان یافتن انرژی  یسیاهچاله عبارت است از ستاره یا طبق تعریف دیگر،

 ریزد.می در خود فرو و زیادی که دارد، متراکم شده ی، به دلیل جاذبهخود ایهسته
شود حجم و می مقاومت در برابر جاذبه باعث های اتمی که بانیروی انفجاروقتی در یک ستاره، 

یابد و باعث کوچک درونی ستاره برتری می ینیروی جاذبه، رودمی ستاره محفوظ بماند، از دست یاندازه
 یسیاهچاله یشود. اندازهمکان می - کامل زمان خم کردنشدن ستاره، فروپاشی کامل آن و نیز 

تواند از سیاهچاله چگالی و دوران آن بستگی دارد. جسمی که وارد افق رویداد شود، نمی ، بهفرضی
قادر نیست از ی شدید سیاهچاله، به دلیل جاذبهنور تر از آن در پایینافق رویداد، مرزی است که  .بگریزد
دارد و این  ی علمی در حال حاضر به نور تعلقشدهواضح است که بیشترین سرعت شناخته .بگریزد آن

، به سمت خارج از سیاهچالهآید. پس از افق رویداد در همسایگی سرعت یک ثابت کیهانی به شمار می
ی در آنجا سیالکترومغناطفرضی در فضا وجود دارد که نیروی جاذبه و نیروی  ی، بالفاصله یک منطقهآن
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از زوج که عبارت است پیوندند قوع میبه وهای کوانتومی نوسانات یا ناپایداری اثرگذارند و در این منطقه
 سازند و به این ترتیب، چیزی که در، دیگری را نابود مییکیشوند و ی که با هم ظاهر میذرات مجاز

و یا منفی  مثبت انرژی کهمجازی . برخی از این ذرات یابدموجودیت می ،، از عدماست نداشته وجودواقع، 
نفی در ی مانرژو ذرات یا ضدذرات واقعی با شوند  سیاهچاله سبب سقوط همدیگر دردارند، ممکن است 

 یگیرد. به دنبال آن، ذرهشدید سیاهچاله صورت می یجاذبه داخل سیاهچاله بیافریند که این به علت
کند و در آید که یا زوجش را دنبال میدر سیاهچاله پدید میسقوط کرده ی واقعی ی در مقابل ذرهمجاز

 ایذرهو  فرار کنداز سیاهچاله آن را قادر سازد ی مثبت ماید و یا ممکن است انرژنسیاهچاله سقوط می
گردد. بر این اساس انرژی مثبتی که از آورد. این همان تابشی است که از سیاهچاله ساطع می واقعی پدید

اند و بر کردهشود، با ذرات دارای انرژی منفی که در داخل سیاهچاله سقوط سیاهچاله به بیرون تابیده می
باشد. بر اساس کند، معادل می، از جرم تخمین زده شده برای سیاهچاله کم میاینشتین یاساس معادله

2mcE، انرژی برابر است با حاصل ضرب جرم در مربع سرعت نور )اینشتین یمعادله  به این )
ساطع شده از سیاهچاله و نیز افزایش  یِتابش شود؛ ولی آنتروپیِ ترتیب از آنتروپی سیاهچاله کاسته می

سازگار  کینامیقانون دوم ترمودبا  کند. این رویدادحرارت سیاهچاله، کاهش آنتروپی آن را جبران می
الزامًا با افزایش مقدار آنتروپی  ،وقوع هر تغییر خودکار در یک سیستم فیزیکی»گوید: است؛ قانونی که می
 یاما در چرخه ،پذیر )حالت تعادل(، آنتروپی ثابت استبرگشت یدر چرخه»یا « آن همراه است

 «.ناپذیر )عدم تعادل(، باید بر مقدار آنتروپی افزوده شودبرگشت
 نظمی در سیستم؛مقدار بیآنتروپی عبارت است از 

 در یک سیستم بسته، کاهش آنتروپی غیرممکن است. :کینامیقانون دوم ترمودو بر اساس 
انرژی بپردازند، آنتروپی کلی در این دو  یدو سیستم با هم به مبادلههمان طور که هنگامی که 

 یابد.نمی کاهش
آورد، می شود و در سیستمی که گرما به دستمی دهد، آنتروپی کممی در سیستمی که گرما از دست

 یابد.می افزایش
آنتروپی در آن باید رو به  ـ سیاهچاله پرتوزا دهد ـای که جرمش را از دست میمورد سیاهچالهدر 

رو هستیم، الزامًا آنتروپی باید در آن افزایش یابد؛ همعکوس روبغیرکاهش نهد، از آنجا که با یک سیستم 
باشند ولی با زیاد ی( میشوند، معادل کاهش )آنتروپکه ذراتی که در ابتدا از آن خارج میبه این علت 
یابد و به این ترتیب قانون دوم ترمودینامیک نقض حرارت، درنهایت آنتروپی افزایش می یشدن درجه

 شود.نمی
و گرمای بسیار  نهایت کوچکرسیم که جرم بیمی ایدر نهایت به سیاهچالهفرآیند، با استمرار این 

 گوید: می ن هاوکینگاستیو .، داردنهایت استزیادی که نزدیک به بی



 
 

 عدم، نامُوَلّد استفصل ششم:  211

 شود، چه رویمی کامالً روشن نیست که وقتی جرم سیاهچاله در نهایت بسیار کوچک
تخمین معقول آن است که سیاهچاله بر اثر یک انفجار تابشی عظیم و پایانی بهترین دهد. می

 7شود.است، به طور کامل ناپدید میبمب هیدروژنی ها که معادل میلیون

آغاز  به تکینگی موجود در دل سیاهچاله(مشافجار بزرگ، کیهان از یک تکینگی )انی نظریهبر اساس 
باشد. در آن هنگام، می سرآغاز کیهان یک تکینگی است که حجم آن برابر با صفربنابراین شده است. 
ین ترتیب به اد چهارگانه معروف است وجود نداشت، و دما و چگالی بسیار باال بود. به نام ابعا فضا و آنچه

  کنترل شده و سپس انفجار بزرگ روی داده استنیروی گرانش در نهایت باعث پیدایش انرژی غیرقابل
این انفجار به پیدایش هستی منجر شد و با گذشت  ـ طور که در مورد سیاهچاله بیان شد همان ـ

 رسیده است. ،بینیممی میلیاردها سال، به شکلی که امروز آن را

 و تکینگی انفجار بزرگهاوکینگ 

پنروز چنین خواندم که هر جسمی که متحمل یک ی نظریه یدرباره 7362در سال 
جهت  اگرفروپاشی گرانشی شود، سرانجام باید تشکیل یک تکینگی بدهد. به زودی دریافتم که 

گردد و در عین حال شرایط می پنروز برعکس شود، فروپاشی به گسترش تبدیلتئوری زمان در 
که جهان کنونی ما در مقیاس بزرگ شود، مشروط بر آنمی او همچنان برآورده ییهقض
در حال  یهر ستاره داد که سرانجامِمی پنروز نشانتئوری بیش مثل مدل فریدمان باشد.  کما

داد که می برهان مبتنی بر زمان معکوس نشان منجر خواهد شد.یک تکینگی به فروپاشی لزوماً 
 یمدل فریدمان، باید با یک تکینگی آغاز شده باشد. قضیهمبتنی بر گسترش  در حال هر جهانِ
توانستم می پس با استفاده از آن، ی در فضا داشت.هاه دالیل فنی نیاز به جهانی نامتنپنروز ب

ای باشد که از یک فروپاشی مجدد ثابت کنم که تنها اگر سرعت گسترش جهان به اندازه
در فضا  های فریدمانمدل فقط کهاینباشد )برای وجود داشته  اجتناب کند، تکینگی باید

 (.نامتناهی بودند
ریاضی جدیدی ابداع کردم که این شرط و دیگر های در طول چند سال پس از آن، تکنیک

 یباید اتفاق بیفتند. نتیجهها حذف نماید و توانستم ثابت کنم که تکینگیها شرایط را از قضیه
کرد می منتشر شد و سرانجام ثابت 7311مشترک پنروز و من بود که در سال  یمقاله ،نهایی
باشد، باید  ،کنیممی گر نسبیت عام درست باشد و جهان دارای آن مقدار ماده که ما مشاهدهاکه 

بسیاری با کار ما ابراز شد که های تکینگی انفجار بزرگ در گذشته اتفاق افتاده باشد. مخالفت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .ی زمانتاریخچههاوکینگ،  -7
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د و شیستی آنان به جبر علمی ناشی میبود و از باور مارکسها جانب روسبخشی از آن از 
زیبایی  یکنندهرا اساساً زشت و ضایعها بخشی از آن از جانب کسانی بود که فکر تکینگی

. توان مشاجره کردنمی ریاضی زیاد یانگاشتند. با وجود این، با یک قضیهاینشتین می ینظریه
عام پیدا کرد و امروزه تقریباً هر کسی پذیرفته است که جهان مقبولیت ما خره نظر بنابراین باأل

ام را ست که حاال من عقیدها با یک تکینگی انفجار بزرگ آغاز شده است. شاید طنز ماجرا آنجا
کوشم دیگر فیزیکدانان را متقاعد سازم که اصالً در آغاز جهان تکینگی در می ام وعوض کرده

 ات کوانتومی را به حساب بیاوریم، تکینگیتأثیردر صورتی که  ،داً خواهیم دیدبع .کار نبوده است
 7.تواند ناپدید شودمی

 از تکینگی و پروردگار نیازی و بیهاوکینگ 

 یتوجیه پیدایش و سرآغاز کیهان، به نقطهپذیرفته شده برای گذشت روشن شد که تئوری  از آنچه
ت و آنجا نسبیّدر رسد که میبرای آغاز آن آشفته  وضعیتبه یک  واقعشود، و در تکینگی منتهی می

انتظار توضیح دقیق توان نمیپاشد و به این ترتیب از یک تکینگی قوانین فیزیک از هم فرو می
در تکینگی برقرار  ی کهداشت؛ زیرا قوانینپیوندد، را که بالفاصله پس از آن به وقوع می رخدادهای بعدی
جا که کند و از آنخود منع می از ی قبلال دربارهو به دنبال آن، تکینگی ما را از سؤ نیستباشد موجود 

از آن پیش ی شوند، توقع دریافت جواب علمی شفاف و دقیق دربارهقوانین فیزیکی در آن متوقف می
 وجود ندارد.
قبل از  موردکند تا پرسشی را که در تعریف  ی نامشخصهاوکینگ کوشید جهانی با سرآغازبنابراین 

ندارد تا گفته حدّی  حال همان آغاز است و در عین در این طرح، آغاز کند، منتفی سازد.می الؤآغاز س
 یقبل از آن، خود هستی وجود داشته است. برحسب ایدهچرا که  ؛چیزی بودهآن چه  شود قبل از

 یک بعد مکان اضافی تبدیل شود و بهمی هاوکینگ هرگاه به سرآغاز هستی نگاه بیاندازیم، زمان پنهان
این پرسش که قبل از آغاز جهان چه از همین رو هیچ زمانی وجود ندارد و  گردد. بنابراین در آغاز،می

ی احتماالت داخلی شود و بر پایهقائم به خودش میهستی  معنی خواهد بود. به این ترتیباده، بیروی د
 گردد. بنا می خود

و تبدیل به شروعی ، اجتناب ریزدتکینگی که در آن قوانین فیزیک فرو میی نقطهبه این ترتیب از 
قوانین فیزیک آنها  شود که درن گونه که وی معتقد است( می)آرخدادهای بعدی جهان  یبرای سلسله

و یا  «؟چه چیزی بوده قبل از جهان»ال جذاب ؤدر عین حال از س باشد.مکانیک کوانتوم برقرار می مانند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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داند و طبق ن ترتیب جهان را قائم به خود میبه ایکند و شانه خالی می« ؟جهان را آغاز نموده چه کسی»
 ، آن را ایجاد نموده باشد.نیازی ندارد که کسی از خارجتصورش 

کامالً  کند، اما مفهوم ریاضیِمی تخیلی را تداعی - علمیهای داستان «زمان موهومی»
شود. اعداد حقیقی معمولی  گیریاندازهسب اعداد موهومی ای است: زمانی که بر حتعریف شده
 روی خطی که از چپ به راست کشیده شده،هایی و ... را متناظر با نقطه -2/9، 3، 7همچون 

و اعداد حقیقی منفی در  توان تصور کرد: صفر در میان خط، اعداد حقیقی مثبت در راستمی
اعداد  ی نشان داد: صفر، دوباره در میانخط عمودتوان با نقاطی روی می اعداد موهومی را چپ.

موهومی مثبت به سوی باال و اعداد موهومی منفی به سوی پایین. به این روش، اعداد موهومی 
نسبت به اعداد حقیقی معمولی تصور کرد.  عمود ینوینی از اعداد با زاویه یتوان گونهمی را

توان به تعداد نمی ؛باشندمیای ریاضی زیرا سازه ؛اعداد موهومی نیازی به تحقق فیزیکی ندارند
 حساب کارت اعتباری با اعداد موهومی دریافت کرد.اعداد موهومی پرتقال داشت یا صورت

ا جهان حقیقی بازی ریاضی هستند و کاری بفقط شاید کسی بیندیشد که اعداد موهومی 
 تعیین کرد که چه چیز حقیقی است. تنهاتوان نمی گرا،اثبات ینظر فلسفه ندارند، اما از نقطه

به کند. می توصیف ،کنیممی توان دریافت که کدام مدل ریاضی، جهانی را که در آن زندگیمی
اثرهایی را که پیشتر  ، نه تنهاریاضی که با زمان موهومی سروکار دارندهای مدلرسد، نظر می

ایم مشاهده کنیم، ولی به دالیلی آنها را باور ایم، بلکه اثرهایی را که هنوز نتوانستهمشاهده کرده
کنند. پس چه چیز حقیقی و چه چیز موهومی است؟ آیا تمایز میان این بینی میپیشنیز  ،داریم

 شود؟می ما یافتهای دو تنها در ذهن
ن حقیقی را با سه بعد فضا ، زمااینشتینت عام یکوانتومی( نسبغیر کالسیکِ )یعنی  ینظریه
زمان چهاربعدی در هم آمیخت. اما جهت زمان حقیقی از سه جهت فضایی متمایز  - در فضا
)یعنی زمان  ،یافتمی خط جهانی یا تاریخِ بیننده همواره در جهت زمان حقیقی افزایش بود؛

 فضایی یگانه( ولی هر یک از جهات سه.کردمی همواره از گذشته به سوی آینده حرکت
توان جهت را وارونه کرد اما در می بد. به دیگر سخن در فضاتوانست افزایش یا کاهش یامی

، مانند جهت است زمان موهومی عمود بر زمان حقیقیاز آنجا که زمان نه. از سوی دیگر 
زمان حقیقی  آهن مانندِتواند، نسبت به خط سیر راهمی کند. از این رومی فضایی چهارم رفتار

تری از بسیار پرمایه یکند، گسترهمی وار حرکتعادی، که تنها آغاز یا انجامی دارد یا دایره
 7.باشدین مفهوم موهومی، دارای ریخت میامکانات را دارا باشد. زمان در ا

Time, however, seemed to be like a model railway track. If it had a 
beginning, there would have to have been someone (i.e., God) to set the 

trains going. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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زمان، شبیه به یک خط آهن است. اگر ابتدایی داشته باشد، ناچار باید یکی )مثالً خدا( قطار 
 .اندازی کرده باشداولین بار راه را برای

Although Einstein’s general theory of relativity unified time and space as 

space-time and involved a certain mixing of space and time, time was still 

different from space, and either had a beginning and an end or else went on 

forever. However, once we add the effects of quantum theory to the theory of 
relativity, in extreme cases warpage can occur to such a great extent that time 

behaves like another dimension of space. 
زمان با هم متحد و  - ، زمان و فضا را به صورت فضااینشتیننسبت عام  یکه نظریهبا این»

. هر دوی آنها باشدضا و زمان را مطرح کرد، اما زمان با فضا متفاوت مینوعی از آمیختگی ف
کوانتوم را به  یاثرات نظریههرگاه  با این حال، رفتند.ابتدا و انتها دارند وگرنه تا ابد پیش می

تواند با چنان شدتی رخ دهد که زمان مثل بعد میدر موارد شدید انحنا  فزاییم،ی نسبیت بینظریه
 .رفتار نمایددیگری از فضا 

In the early universe—when the universe was small enough to be 

governed by both general relativity and quantum theory—there were 

effectively four dimensions of space and none of time. That means that when 

we speak of the “beginning” of the universe, we are skirting the subtle issue 
that as we look backward toward the very early universe, time as we know, it 

does not exist!  
که نسبیت عام و کوانتوم هر دو بر آن  زمانی که جهان به قدری کوچک بود در جهان اولیه،

. یعنی وقتی در و از زمان خبری نبود فرما بودند، عماًل چهار بعد فضایی وجود داشته استحکم
زمانی  یعنیموضوع مهم هستیم  یکگرفتن در حال نادیده ،کنیممی مورد آغاز جهان صحبت

 شناسیم وجود نداشته است!می ، زمان آن طور که ماشویمنزدیک می بسیار به ابتدای جهان که

We must accept that our usual ideas of space and time do not apply to the 

very early universe. That is beyond our experience, but not beyond our 

imagination, or our mathematics. If in the early universe all four dimensions 

behave like space, what happens to the beginning of time? 
. باشدل تطبیق نمیقابجهان ابتدایی بر فضا و زمان، از متداول ما ادراکات  بپذیریم کهباید 

ل یا ریاضیات ما. اگر در جهان اولیه، تمام چهار ست، اما نه فراتر از تخیّا ما یاتاین فراتر از تجرب
 شود؟چه می ابتدای زمانپس کردند، می بعد مثل فضا عمل

The realization that time can behave like another direction of space 

means one can get rid of the problem of time having a beginning, in a similar 

way in which we got rid of the edge of the world. 
 تواند مثل بعد دیگری از فضا رفتار کند، به این معنی است کهمی که زمان مسألهدرک این 

ی جهان، رهایی لبه یشبیه خالصی یافتن از مسألهای ، به شیوهی آغاز زماناز مسألهتوان می
 .یافت

Suppose the beginning of the universe was like the South Pole of the 

earth, with degrees of latitude playing the role of time. As one moves north, 
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the circles of constant latitude, representing the size of the universe, would 

expand. The universe would start as a point at the South Pole, but the South 
Pole is much like any other point.  

زمین باشد و در آن درجات مختلف عرض  یفرض کنید آغاز جهان مشابه قطب جنوب کره
های رضکنند. با حرکت به سمت شمال، دوایر مربوط به عمی جغرافیایی، نقش زمان را ایفا

 یشوند. جهان در نقطهمی ترجهان هستند، بزرگ یاندازه یدهندهکه نشان ثابت جغرافیایی
 .ی دیگر استای شبیه به هر نقطهخود نقطه ،قطب جنوب آغاز شده، اما قطب جنوب

To ask what happened before the beginning of the universe would 

become a meaningless question, because there is nothing south of the South 

Pole. In this picture space-time has no boundary—the same laws of nature 

hold at the South Pole as in other places. In an analogous manner, when one 

combines the general theory of relativity with quantum theory, the question 

of what happened before the beginning of the universe is rendered 
meaningless. This idea that histories should be closed surfaces without 

boundary is called the no-boundary condition. 
تر از اهد بود، زیرا جنوبمعنی خو، بیاست این پرسش که قبل از آغاز جهان چه روی داده
زمان هیچ مرزی نخواهند داشت، قوانین -قطب جنوب چیزی وجود ندارد. در این تصویر، فضا

 یای مشابه، وقتی نظریهطبیعت حاکم در قطب جنوب مشابه نقاط دیگر خواهد بود. به شیوه
اتفاقی افتاده ال که قبل از آغاز جهان چه ؤکنیم، این سمی نسبیت عام را با کوانتوم ترکیب

مرز باشند، بی یباید سطوح بستهها خواهد شد. این ایده که تاریخچهتلّقی معنی است، بی
 .شودمی مرزی نامیدهشرایط بی

Over the centuries many, including Aristotle, believed that the universe 

must have always existed in order to avoid the issue of how it was set up. 

Others believed the universe had a beginning, and used it as an argument for 
the existence of God. The realization that time behaves like space presents a 

new alternative.  
وجود  ههموارباید ها، بسیاری از افراد از جمله ارسطو، عقیده داشتند جهان در طول قرن

. از طرف دیگر، برخی بر شودتا به این ترتیب از مشکل چگونگی آغاز جهان پرهیز  داشته باشد،
 این باور بودند که جهان آغازی داشته و از آن به عنوان دلیلی برای وجود خداوند استفاده

 .سازدمی مطرحدیگری را  یکند، گزینهمی که زمان مثل فضا رفتار مسألهاین  ککردند. درمی

It removes the age-old objection to the universe having a beginning, but 
also means that the beginning of the universe was governed by the laws of 

science and doesn’t need to be set in motion by some god. 
و در عین  بردمی از بین است را جهانبرای غاز آ که همان وجود قدیمیادعای این گزینه، 

و جهان به پروردگاری است کند که آغاز جهان از طریق قوانین علمی اداره شده می بیانحال 
 ندارد.ی واقعیت بخشیدن به آن، نیازی برا

We are the product of quantum fluctuations in the very early universe. If 

one were religious, one could say that God really does play dice. 
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هستیم. به این ترتیب یک فَرد مذهبی  خیزهای کوانتومی در جهان اولیهوما محصول افت
 .انداخته استد خداوند واقعاً تاس تواند بگویمی

 پدیدما خود به خودی جهان اشکال احتمالی که در به وجود آمدن پاسخ دادن به هاوکینگ برای 
همان  گیرد.می همان اصل عدم قطعیت در مکانیک کوانتوم، تعدد احتماالت را در پیش یآید، بر پایهمی

سوراخ قرار گرفته باشد،  ای با چندینی کوانتومی صفحهاگر در جلوی یک ذره ،گفته شد طور که پیشتر
باشد؛ می ها در یک زمان واحدهحفر عبور از تمامقادر به ذره تا زمانی که ناظری وجود نداشته باشد، 

 ین صورت که به عنوان یک رخداد کوانتومی، به اکاربرد داردنیز برای ابتدای جهان موضوع همین 
ی که از جملهاد شود جای یمتعددهای را دنبال کند و در نتیجه جهانمسیرهای احتمالی تواند تمام می

 .نماییممی و آن را مشاهده هستیم در آن است که ما آنها جهانی

In this view, the universe appeared spontaneously, starting off in every 

possible way. Most of these correspond to other universes. While some of 

those universes are similar to ours, most are very different. They aren’t just 
different in details…………..but rather they differ even in their apparent 

laws of nature. In fact, many universes exist with many different sets of 

physical laws. 

تواند هر راه ممکنی را طی کند. که می پدید آمده خودجوشدر این دیدگاه، جهان به نحوی 
ها برخی از این جهاندر حالی که . باشندمی دیگرهای نجهابسیاری از این مسیرها مربوط به 
.... ، ......بسیار متفاوتند. آنها تنها در جزئیات تفاوت ندارند شانشبیه به جهان ما هستند، ولی اغلب

بسیاری، با های . در حقیقت، جهانباشندقوانین ظاهری طبیعت نیز متفاوت می بلکه حتی در
 7از قوانین فیزیکی وجود دارند. و متفاوتیمتعدد های مجموعه

 نیزیک احتمال سوم  ،دریافتیم 3هارتل زیمبه نام جِ من و یکی از همکارانم با این همه،
رسد این سخن در می . شاید جهان مرزی در فضا و زمان ندارد. در نگاه نخست به نظروجود دارد

داد که می نشانها این قضیه باشد. ،تضاد مستقیم با قضایایی که پنروز و من ثابت کرده بودیم
توضیح  مجهان باید آغاز و مرزی در زمان داشته باشد. با این همه، همان طور که در بخش دو

دیگری از زمان به نام زمان موهومی وجود دارد که نسبت به زمان حقیقی  یداده شد، گونه
. تاریخ باشدد میعمو یرویم، دارای زاویهمی کنیم در راستای آن جلومی معمولی که حس

 یو برعکس، اما دو گونه ،کندمی جهان در زمان حقیقی، تاریخ آن را در زمان موهومی تعیین
موهومی، جهان نیازی به آغاز و پایان  ر متفاوت باشند. به ویژه در زمانتوانند بسیامی تاریخ

ند. از این رو در کمی ندارد. زمان موهومی درست مانند یک جهت و راستای دیگر در فضا رفتار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 هاوکینگ، تصمیم بزرگ، فصل ششم. -7

یزیـک در دانشـگاه سـانتاباربارا در شمند فیزیکدان آمریکایی و استاد ف( دان7393)متولد ( James Hartleهارتل ) زیمجِ -3
 کالیفرنیا است. )مترجم(
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 یخمیده، مانند یک توپ، رویههای توان چونان رویهمی جهان راهای زمان موهومی تاریخ
 به جای دو بعد دارای چهار بعد هستند.سطوحی که  اماتخت یا به شکل زین انگاشت، 

 یافتند، بهمی نهایت امتدادتخت به بی یشکل یا رویهزین یجهان بر رویههای اگر تاریخ
 باشد. اما اگرنهایت چه میشد که شرایط مرزی در بیمی ناچار این پرسش پیش کشیده

به توان می ای همچون سطح زمین باشد،بسته یجهان در زمان موهومی، رویههای تاریخ
ای ندارد. هیچ گزارش زمین مرز و لبه یاز تعیین شرایط مرزی پرهیز نمود. رویهطورکامل 

 زمین در دست نیست. یکره ین مردمان از لبهموثقی از فرو افتاد
هایی جهان در زمان موهومی رویههای هارتل و من پیشنهاد کردیم، تاریخ هچاگر طبق آن

دارد. ایم، دربرباشند، پیامدهای بنیادینی را برای فلسفه و تصویر ما از جایی که از آن آمده بسته
ه چیزی بیرونی که ساعت را کوک کند و آن را گیرد و بمی جهان یکسره همه چیز خود را در بر

به حرکت درآورد، نیاز نخواهد داشت. در عوض همه چیز در جهان با قوانین دانش و با ریختن 
لیکن چیزی است که  ،شود. این سخن شاید گستاخانه به نظر برسدمی تاس درون جهان تعیین

 من و بسیاری دانشمندان دیگر به آن باور داریم.
بلکه  ؛مرزی باشد، جهان دارای تاریخی یگانه نخواهد شدشرایط مرزی جهان، بی حتی اگر
ی بسته یچندگانه خواهد داشت. متناظر با هر رویههای ینمن پیشنهاد کرد، تاریخاهمچنان که ف

، تاریخی در زمان موهومی وجود خواهد داشت و هر تاریخی در زمانی موهومی، تاریخی ممکن
ممکن برای جهان، بسیار فراوان های تعیین خواهد کرد. از این رو حالترا در زمان حقیقی 

های جهان یهمه یکنیم از مجموعهمی ای را که در آن زندگی. آنچه جهان ویژهخواهد بود
توان خاطرنشان ساخت آن است که می ای کهسازد چیست؟ نکتهمی جدا و برجسته ،ممکن

و ستارگان را که ها رخدادهای تشکیل کهکشانای از زنجیرهممکن جهان، های بسیاری از تاریخ
بتوانند هوشمند،  شاید موجوداتبرای تکوین ما ضروری بود، از سر نخواهند گذراند. اگر چه 

رسد. پس خود می و ستارگان تکامل یابند ولی این نظریه به نظر نامحتملها بدون کهکشان
« ؟باشدمیکنونیش  یچرا جهان به گونه» دتواند بپرسمی هستیم کهموجودی که ما این

که بر آن است که تاریخ ما  نهد و دالّمی کنیم،می محدودیتی بر تاریخی که در آن زندگی
ای است از آنچه اصل و ستارگان را در برگرفته، در اقلیت قرار دارد. این نمونهها کهکشان
 کم یا بیش همان گونه باشد که آن را گوید جهان بایدشود. اصل انسانی میمی نامیده 7انسانی
بینیم، زیرا در غیر این صورت، دیگر کسی نبود که آن را مشاهده کند. بسیاری از دانشمندان می

بینی رویدادها ای مبهم است و در پیشزیرا تا اندازه ندارند، انسانیاصل نظر خوبی نسبت به 
این وجود بندی دقیقی داد. فرمول انسانی اصلتوان به می رسد. امانمی چندان توانمند به نظر

که در  M یرسد. نظریهمی جهان، ضروری به نظر یاصل، به هنگام پرداختن به سرچشمه
 را برای جهان ممکنها خیلی زیادی از تاریخ سخن گفته شد، شمارِ ی آنفصل دوم درباره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Anthropic Principle 
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ند؛ آنها یا تهی هستند، یا برای تکوین زندگی هوشمند نامناسبها شمارد. بیشتر این تاریخمی
بر برخی دالیل  اند و یا بنا، بیش از حد و اندازه خمیده شدهپایدار هستندکوتاه  یاربرای زمانی بس

 .دیگر، اشتباه هستند
های خالی از تاریخاین ینمن، اریچارد ف یچندگانههای تاریخ یاندیشه یبا این همه، بر پایه

 باشند.توانند بسیار محتمل سکنه می

Some histories will be more probable than others, and the sum will 

normally be dominated by a single history that starts with the creation of the 

universe and culminates in the state under consideration. But there will be 

different histories for different possible states of the universe at the present 

time. This leads to a radically different view of cosmology, and the relation 

between cause and effect.  
یک  آنها، به تنها یخواهد بود و مجموع همه ها بیش از بقیهوقوع برخی تاریخاحتمال 

عیت موجود خواهد بود. آغاز آن، پیدایش جهان و انتهای آن وض یکه نقطهشود می منجر تاریخ
متفاوتی برای حاالت محتمل مختلف جهان فعلی وجود خواهند داشت. این منجر های اما تاریخ

 .شودمی شناسی و ارتباط بین علت و معلولبه دیدگاه اساساً متفاوتی از کیهان

The histories that contribute to the Feynman sum don’t have an 
independent existence, but depend on what is being measured. We create 

history by our observation, rather than history creating us. 
کنند، دارای وجود مستقلی نیستند، بلکه می فاینمن شرکت معادالتکه در هایی تاریخ

 گیرد. ما با مشاهدات خود تاریخ رامی قرار گیریاندازهد که چه چیزی مورد بستگی به این دارن
 سازد.نه اینکه تاریخ ما را می سازیم،می

The idea that the universe does not have a unique observer-independent 

history might seem to conflict with certain facts we know.......That might 

sound like science fiction, but it isn’t. 
با شاید به نظر برسد گر ندارد، این ایده که جهان، یک تاریخ یکتا و مستقل از مشاهده

آید، می تخیلی-به نظر علمی مسأله.... این  باشدشناسیم در تعارض میمی حقایق مسلمی که
 7.ولی این طور نیست

پیشتر این وجود داشته باشد که  احتماالت گوناگونی برای جهاندد و متعهای فرض کنیم تاریخ
تماالت متعدد متعدد و احهای رف این فرض که تاریخبه نظر من صِ مورد بررسی قرار دادیم.مطلب را 

باشیم، ناپدید و محو شده  گر آنیم تا نظارهاهاینجا پدید آمددر که ما دیگر برای جهان، به این دلیل 
در . ی نداردتناسبفرض گرفته است،  خداناباوریبا آنچه  شود کهل میقائما اهمیتی د وجواست، برای 

 کنم:ی پیشینم را تکرار میگفتهاینجا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 هاوکینگ، تصمیم بزرگ، فصل ششم. -7
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طور که در  همان -بع موج باشد تا ریختن اگر ناظر یا ثبت رویداد کوانتومی از سوی ناظر، عامل فرو»
د هوشمند وجود نداشت، ه اگر انسان یا موجوک به آن معنا است - شودمی چنین گفتهتفسیر کپنهاگن 

زیرا کیهان  ؛کنیممی را مشاهده آمد. کیهان، وجود خود را مدیون این است که ما آننمی به وجود هستی
و فقط هنگامی  باشدمییک سیستم کوانتومی است که دارای تابع موج و احتماالت متعدد  ،در کل

و در واقعیت  ریزد خویش قرار دهیم و تابع موج آن نیز فرو یمشاهدهیابد که ما آن را مورد می موجودیت
 - یا به عبارتی هوشمندی -ن کالم آن است که ما افراد بشر ایمعنی قابل تشخیص و مشاهده گردد. 

 «.پدیدار گشته است و اساسی هستیم که هستی به خاطر آن اصل
که ما م، نه اینسازیمی شاهدات خود تاریخ راما با م»بر این اساس سخن پیشین هاوکینگ که گفته 

کند؛ چرا که به طور به او کمکی نمیکه جهان به خدا نیاز ندارد، ، در اثبات این«حاصل تاریخ هستیم
برای ما و به خاطر ما پدیدار گشته  جهاننموده، یعنی  جهانما را شرط وجود کل عبارت این  خالصه،

باید هدفگذاری وجود داشته باشد. من در بخش شیم و درنتیجه بامیاست و به عبارت دیگر ما هدف 
 یتوضیح دادم که وجود ما پدیدآورنده« آفرینیم؟!می کنیم یا آنها را با مشاهدهمی چیزها را مشاهده»

 . باشدمی رویدادها
لش برای پدیدار گشتن ماده و به دنبا - اندک هرچند -نیم بگوییم بخشی از این احتماالت تواما می

ها یا برخی از آنها باید حتمًا بنابراین این جهان ؛مناسب است ،کندزندگی هوشمندی که آن را رصد می
گرنه تفاوت ما و جهان ما و مشاهده قرار دهند؛ و د و آن موجودات آنها را مورد رصدنموجودیت داشته باش

  ـ چیست؟ کنندرصد میکه آن را  هان آنها ـبا آنها و ج ـ کنیمکه ما آن را رصد می ـ
ماند. نمی دیگری باقی ی، چارهاست واقعیموضوعی که فرض بگیریم چندجهانی بنابراین جز این

توان چنین فرض گرفت می زیرا ؛کافی استها رشته یچندجهانی به خودی خود برای پنبه کردن همه
خود از  ش کیهان فعلی است،عامل پیدای ،که عقیده بر آن استخأل در  های کوانتومیناپایداریکه 

 .باشددیگر سرچشمه گرفته های اثرگذاری جهان
بلکه چه بسا  ،تواند موضوع پیدایش کیهان ما را حل و فصل کندبه خودی خود نمیاصل انسانی 

تر و خواهند وجود خدا و دخالت او در پیدایش هستی را انکار کنند، پیچیدهقضیه را برای کسانی که می
ترین عنصر در سطح کل نظام هستی و نخستین وجود ما را مهمچرا که اصل انسانی ید؛ دشوارتر نما

 .باشدوند میوجود خدا یکنندهآورد؛ و این خود، ثابتهدف پیدایش جهان به شمار می
 توان استنباط کرد؟!می کنیم، چه چیزیمی از این سخن که ما اینجاییم، باهوشیم و رصد

یعنی در این حالت تأثیرگذار بداند کنیم می رصد ای که وجود ما را در آنچهبه هر حال هر نوع فرضیه
این نتیجه را به آیا  باشد،میثر ؤدر خود هستی م ،دهیممی مورد بحث، معتقد باشد رصدی که ما انجام

به  و این دیدگاهیابد؟! نمی معنا آن هستیم،گر مشاهدهنبال ندارد که هستی بدون وجود ما که ناظر و د
 ا و به خاطر ما پدیدار گشته است.که هستی برای مخواهد بود بر اینخودی خود دلیل واضحی 
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 ه و از طریق تاس انداختن در درون خودشقائم به ذات خودش بود ی هاوکینگ جهانطبق فرضیه
این  حتی اگر ،فراهم شود جهانپیدایش کنیگ، قبل از آنکه فضا برای هاو یپدید آمده است. بنا به گفته

های تا ناپایداریباشد(، برقرار ها، تکینگی نهایت کوچک باشد )و حتی اگر طبق دیگر فرضیهفضا بی
به آغاز از شود که پرسش می باعثخود این  حاصل شود، ،بخشدمی را موجودیت کوانتومی که جهان

( حادث بوده وانتومیهای کناپایداریاولیه )فضا و کیهان یا این این فضا منتقل شود.  پیدایش پیش از
که ی باید آن را به وجود آورده باشد و یا اینقائم به ذات خود نبوده و کسجهان، است که در این صورت 

محل  ، زیرا آنچهاین امری است محال بوده که هم محل وقوع رویدادهادر عین حال قدیم بوده و  جهان
تئوری مطرح شده از فرض گرفتن وجود خدا  اساسبربنابراین  ( حادث است.حتماًوقوع رویدادها باشد، )

کیهانی نباشد، بلکه در سطح فضای کیهانی که  یحتی اگر این نیاز در سطح انرژی و ماده ،گریزی نیست
نهایت بیاین فضا ؛ هرچند باشد ،رودمی به شمار های کوانتومیناپایداریظرف مناسبی برای ظهور 

 کوچک باشد.
عدم قطعیت  های کوانتومی مشخص نشده است و اصلن ناپایدارییعالوه بر این، دلیل و علت ا
 که از علت و خاستگاه آن اطالع و شناختی ندارد.گوید و حال آنمی فقط از وجود چنین نوساناتی سخن

 بدون علت رخهای کوانتومی نیابیم، به آن معنا نیست که برای ناپایداریمان منبعی اگر ما در جهان
ما جهان توان چنین گفت که ممکن است منبع این نوسانات از خارج از می هایتبلکه در ن ،دندهمی
صحیح نی جهاچند و روشن نمودیم که تئوری  پیشتر این موضوع را بررسی کردیم. ما أت گرفته باشدنش
 .باشدمی

از تا دارند و برقرار کردن تطابق کامل بین هر دو ما مراتب وجودی مختلفی برای چندگانه های جهان
های دیگر اثرگذار مخلوق برخی دیگرند و برخی نیز بر جهانها برخی از این جهان .آنها غیرممکن است

 .باشندمی

 هاریسمانی نظریه

به عبارت  دقتی باال بنا شده است؛ ی، بر پایهسمان به عنوان زیرساختی برای بنیان کیهانری یایده
آنها را مانند بنگریم،  ی جهانسازنده یبه ذرات اولیه، وضعیت کنونیاگر ما با دقتی بیش از دیگر 
. باشد، خواهیم دیدمیبه صورتی مشخص در نوسان  که هر ریسمانهایی در حال نوسان ریسمان

ها. الکترون ریسمان است، کوارک ریسمان است، و ذرات نیروهای چهارگانه نیز عبارتند از ریسمان
 .همین طور سایر ذراتنیز یک ریسمان است و  ونتیگراونیروی جاذبه یا  یهمچنین ذره
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ی سازی و متحد نمودن نیروهای چهارگانهدر واقع تالشی است برای یکپارچه هاتئوری ریسمان
ای نیروهای هستهدر ابتدا الکترومغناطیس، ی گانه. مدل استاندارد تاکنون توانسته نیروهای سهطبیعت

گانه در سطح میکروسکوپی آورد. این نیروهای سهگرد ای قوی را یک جا نیروهای هستهسپس ضعیف و 
این  نتوانستهاین مدل کنون  ولی تا ؛ستا کنند و مکانیک کوانتوم متولی شرح و تفسیر آنهامی عمل

ها در سطح اجسام بزرگ مانند ستارگان، سیارات و کهکشانبه طور معمول که نیروها را با نیروی گرانش 
دشواری ایجاد وحدت بین  یکپارچه سازد. ی نسبیت عام آن را تشریح نموده،د و نظریهکنمی عمل
سازی بین نیروهای چهارگانه و یکپارچهتا مکانیک کوانتوم، باعث شده  ینسبیت عام با نظریه ینظریه

ا ب؛ ددای قوی با نیروی گرانش نیز دشوار گرای ضعیف و هستهبه ویژه سه نیروی الکترومغناطیس، هسته
آن وجود دارد که در آنها گرانش حتمًا باید با دیگر نیروها یکی شود، که از هایی تردید موقعیتکه بیاین

کوچک و با چگالی باال از قبیل سیاهچاله، تکینگی انفجار بزرگ  نهایتهای بیتوان به موقعیتمی جمله
 انفجار بزرگ اشاره کرد. ییا حتی مراحل اولیه
ی این نیروهای چهارگانه، و برای متحدساز خود را به عنوان نامزدی هانتئوری ریسمابه این ترتیب 

، از جهانتا پایان کار  هستی از انفجار بزرگ، تا کنون و حتیعاملی برای تفسیر کل نظام  در نتیجه
 تیکهکشانی و کل نظام هسهای ها، خوشهگرفته تا ستارگان، سیارات، کهکشانها و الکترونها کوارک
ست. امروزه ا قوانین فیزیک، به دنبال متحد ساختن آنها بندیتقسیماین تئوری به جای  نماید.می مطرح

قوانین فیزیکی به دو بخش تقسیم شده است: بخش اول قوانین مکانیک کوانتوم است که با چیزهای 
 قانون نسبیت عامپردازد که همان می ریز و کوچک سر و کار دارد. بخش دوم نیز به چیزهای بزرگ

 باشد. می
همچنین  .کندمی تئوری ریسمان جرم ذرات را از طریق نوسان ریسمان داخلی آنها محاسبه و برآورد

کند. به این ترتیب یک ریسمان با تغییر می توصیف چگونگی نوسان یذره را به وسیله خصوصیتنوع و 
 شود.می تبدیلو...  تونیگراوهایش، به الکترون، کوارک یا برخی ویژگی

دانیم که انرژی و ماده دو روی یک سکه هستند: ی نسبیت خاص، میاکنون به لطف نظریه
ی بیشتر است و برعکس. بنابراین طبق تئوری ریسمان، جرم یک انرژیِ بیشتر به معنی ماده

ی مقدار انرژی که الگوی ریسمان داخلی در حال نوسان آن دارد، ی بنیادین به وسیلهذره
کنند در تر نوسان میهای داخلی دارند که پرانرژیتر، ریسمانرات سنگینشود. ذسنجیده می

 نمایند. های داخلی هستند که با انرژی کمتری نوسان میتر، دارای ریسمانحالی که ذرات سبک
کنیم که کند، مالحظه میهای گرانشی آن را تعیین میاز آن جایی که جرم ذره، خاصیت

کند، با پاسخی که ذره در مقابل ی که ریسمان براساس آن نوسان میارتباط مستقیمی بین الگوی
ی استدالل به نوعی، بسیار دهد، وجود دارد. اگرچه این نحوهنیروی جاذبه از خود نشان می

بین سایر خواص الگوهای  هاییشباهتاند که ها دریافتهرسد، فیزیکدانمجرد به نظر می
. به عنوان مثال، مقدار شارژ شودمی یافتهای موجود، نوسانات ریسمان با سایر خواص نیرو



 احمد الحسن –خدایی توهم بی                                                                                       278

شود، با ی یک رشته حمل میالکتریکی، شارژ نیروی ضعیف و شارژ نیروی قوی که به وسیله
شود. عالوه بر این، همین مطلب برای خود ذرات ی دقیق چگونگی نوسان آن، سنجیده مینحوه
، خود الگوهای 7هاننوهای ضعیف و گلوا، بوزونهرسان نیز صادق است. ذراتی مانند فوتونپیغام

باشند. به طور خاص در بین الگوهای ریسمان در حال های در حال نوسان مینوسانی از ریسمان
کند که جاذبه، نوسان، الگویی که به طور دقیق با خواص گراویتون همخوانی دارد، تضمین می

 باشد.بخشی از تئوری ریسمان می
کنیم که علت بروز خواص ذرات بنیادی در تئوری ریسمان، ما مشاهده میبنابراین، طبق 

کند. این دیدگاه با آنچه این است که ریسمان داخلی آن الگوی نوسانی خاصی را تحمل می
ی ریسمان بود، به طور واضح اختالف دارد؛ در ی نظریههها تا قبل از ارائد نظر فیزیکدانمور

ای از شد که در واقع هر ذرهن ذرات بنیادی به این صورت بیان میهای قبلی اختالف بیدیدگاه
ای که شد، ولی نوع مادهی متفاوت بریده شده است. اگر چه هر ذره، بنیادی نامیده مییک رشته

بار الکتریکی منفی داشت ولی « ی الکترونماده»هر ذره از آن ساخته شده، متفاوت بود. مثال 
ای این دیدگاه را به این تریکی نداشت. تئوری ریسمان به طور جسورانهبار الک« ی نوترونماده»

ی بنیادی شامل ی تمام اجسام و تمام نیروها یکسان است، تغییر داد. هر ذرهصورت که ماده
ها کامال یکسان هستند. یک ریسمان است )و یا هر ذره، یک ریسمان است( و تمام ریسمان

هفته است که ریسمان هر ذره، الگوی متفاوتی از نوسان را علت اختالف ذرات در این نکته ن
است که « هایینُت»کند. چیزی که در ذرات بنیادی متفاوت است، در واقع تفاوت در تحمل می

نوازد. در این صورت، جهان که متشکل از تعداد بسیار زیادی از این ریسمان بنیادین هر ذره می
 دهد.مفونی کیهانی را تشکیل میهای در حال نوسان است، یک سریسمان

ه مان، یک چهارچوب کلی جذاب را ارائدهد که چگونه تئوری ریسمطلب فوق نشان می
ی مادی و هر منبع انتشار نیرو شامل ریسمانی است که الگوی نوسانی آن، اثر دهد. هر ذرهمی

چیزی که در  شود. از آنجا که هر رخداد فیزیکی، عملیات یا هرانگشت و هویتش محسوب می
ای با هایی که این عناصر پایهکنشترین سطحش، از طریق برهمایجهان موجود است، در پایه

امع و یک دست دهند، قابل توصیف است، تئوری ریسمان، تفسیری یگانه، جیکدیگر انجام می
 T.O.E.3دهد: یک تئوری برای همه چیز ه میاز جهان فیزیکی ارائ

نهایت بیدر هم تنیده و  ض گرفتن شش بعد اضافی نیاز دارد. این ابعاد،به فر هاتئوری ریسمان
، ای که ابعاد مزبور بر خالف سه بعد مکانی بزرگنوسان دارند، به گونهها ند و در آن ریسمانکوچک هست

 .باشندنمیقابل مالحظه و مشاهده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Gluons 

 .768تا  766شکوه، ص گرین، جهان با -3
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کوچکتر از طول پالنک  توانند به ابعادیها نمیگیرد که ریسمانمی تئوری ریسمان چنین فرض
شود می آنها به کمتر از طول پالنک، به انبساط تبدیل یزیرا هر تالشی برای کاهش اندازه ؛کاهش یابند

که انفجار بزرگ از طول پالنک شروع شده است، نه از یک تکینگی با  به آن معنا استو چنین چیزی 
 .نهایتبیحجم صفر و چگالی 

 یاما گونه ؛ندوجود دارد که با یکدیگر متفاوت هست ریسمان ینظریهگونه در حال حاضر پنج 
ترین نکته در مهم شود.می را شاملها این نظریه ینیز هست که همه M یششمی به نام نظریه

نسبیت  یکوانتوم و نظریه یتواند تناقض موجود بین نظریهمی ریسمان این است که ریسمانهای نظریه
اه حلی ر یهئای از ارانقطه یذره یچیزی که نظریه؛ کوچک را حل و فصل کند نهایتبیعام در سطوح 

 برای آن ناتوان است.
ی کند که پنج نظریهمی ، بیانتر استشمولجهانکه نسبت به دیگر نظریات ریسمان  M ینظریه

ساختن این ارچوبی برای مرتبط هچ M ینظریهی حقیقتی یگانه هستند و کنندهریسمان در واقع بازگو
 شود.می با هم محسوبها نظریه

ها درست مثل یک انسان نابینا، در تاریکی بودند، با این فکر که ها، فیزیکدانطی سال
اندازهای های مختلف ریسمان، خیلی با یکدیگر متفاوت هستند. اما امروزه، به لطف چشمتئوری
های ساز تئوریی یکسان، نظریهMوری اند که تئها دریافتهانگیز انقالب دوم، فیزیکدانحیرت
 7باشد.ی ریسمان میگانهپنج

 ریسمان مطرح شده یگانهپنجهای ای که در نظریهعد مکانی جدیدی به ابعاد ده گانهبُ M ینظریه
تای آن مکانی است و یکی عد وجود دارد که دهیازده بُ M ینظریهکند. بر این اساس در می اضافه است،
 .انبعد زمهم 

هایی با دو و سه بُعد کند فقط ریسمان نیست، بلکه این نظریه به پوستهمی مطرح M ینظریه آنچه
 . پردازدنیز می

 طرحای مناسب برای تئوری ریسمانی است که برای ایجاد زمینهبرترین  M یدر حال حاضر نظریه
نهایت کوچک های بیم در مقیاسکه بتواند ه باشد ی قانونیکنندهوضعی همه چیز یا نظریهی نظریه

های بزرگ فعلی جهان یعنی ستارگان، سیارات و ها و هم در مقیاسها و کوارکمانند الکترون
ای که هم مکانیک کوانتوم و هم ها، کاربرد داشته باشد و به عبارت دیگر به عنوان نظریهکهکشان

 رسد.می کاندیدای خوبی به نظرنسبیت عام را در بر بگیرد، 
امکان ندارد طول ریسمان به  گیرند کهچنین فرض می Mی هینظرو پیشین ریسمان های نظریه

ای با ابعاد متعدد و از قطعه جهان Mی هینظرطبق پالنک کاهش یابد. به عبارت دیگر  کمتر از طول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .933شکوه، ص اگرین، جهان ب -7
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از حجم صفر و چگالی  Mی هینظرپالنک تشکیل شده است. یعنی  یکوچک به اندازه نهایتبی
 ورزد.می اجتناب رود جهان از آن شروع شده باشد،می تکینگی که گمان یبرای نقطه نهایتبی

ه بعد مکانی از ابعاد که پس از وقوع انفجار بزرگ، فقط سگیرد فرض می Mی هینظردیدگاه کیهانی 
ها پدیدار از آن ی پالنک انبساط یافته است و جهانای کوچک به اندازهتنیده در قطعههمگوناگون در

طور که قبالً بیان  و همان (m 92-71×67673331/7)گشته است. طول پالنک بسیار کوچک است 
طبیعت یا  یسازی نیروهای چهارگانهای برای یکپارچهبه عنوان نظریه Mی هینظرداشتیم، 
در نظر  -ای قوی ضعیف و هستهای الکترومغناطیس، هسته -سازی گرانش با سه نیروی دیگر یکپارچه
فارغ از شود؛ جهانی که می در این نظریه همچنین جهان مادون طول پالنک نیز مطرح شود.می گرفته

است که است. این جهان دارای ریاضیات مخصوص به خود  المکان به اصطالحقید زمان و مکان بوده و 
 باشد. ، متفاوت میاستبه زمان و مکان با ریاضیاتِ رایجی که در تجرید و بیان مفاهیم وابسته 

از انفجار بزرگ وجود پیش ای که ی آغازین، یعنی احتماالً در دورهامید است که از این نقطه
های واژگان زبانی، مجاز به استفاده از )اگر به دلیل کاستی 7انفجار بزرگی پیشداشته یا دوره

در این جهان که باشد ای های زمانی باشیم(، این تئوری قادر به توصیف جهان به گونهمانلِاِ
 ،ای از یک ریسمان در حال نوسان همفاززمینهبا پس بتواند که پیدا کندنهایت به شکلی توسعه 

د تمام ادراکات قراردادی ما از فضا و زمان را توجیه نماید. چنین چهارچوبی اگر ایجاد شود، بای
ای تعریف شده برای جهان نیستند. در بُعد، عناصر پایه نشان دهد که فضا، زمان و در نهایت

ایجاد  وراثتای، اولیه و قابل عوض، آنها ادراکات قراردادی هستند که از یک وضعیت بسیار پایه
 اند. شده

شر، تحقیقاتی که توسط افرادی چون استفان شنکر، ادوارد ویتن، تام بلنکس، ویلی فی
ی آنها نام توان از همهلئونارد ساسکین و بسیاری از افراد دیگر که به قدری زیاد هستند که نمی

ترین جزء در ایکه احتماالً پایه 3«ی صفرپوسته»دهد که چیزی به نام برد، انجام شده، نشان می
دارد، ولی  های بزرگای در فاصلهی نقطهباشد، )شیئی که رفتاری شبیه یک ذرهمی Mتئوری 
اندازهایی از های آن کامالً متفاوت است( ممکن است به ما چشمهای نزدیک، خاصیتفاصلهدر 
 ه دهد.دراکات بدون زمان و بدون فضا ارائا

دهد ادراکات ها به ما نشان میتحقیقات آنها آشکار کرده است، همان طور که ریسمان
ی صفر همان نتایج ریزد؛ پوستهپالنک، فرو می قراردادی ما از فضا برای مقادیر کمتر از مقیاس

های غیرقراردادی ی کوچک به سوی چهارچوبدهد اما عالوه بر آن یک پنجرهه میرا ارائ
دهد که ی صفر نشان میدارد. مطالعات روی پوستهی کار، باز نگه میجدید برای ادامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Pre-Big Bang 

3- Zero-Brane 
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شود، مبحثی جایگزین می 7«ناپذیرجاییی جابههندسه»ی چیزی به نام ی رایج به وسیلههندسه
ی ریاضیدان فرانسوی آلن کُنز توسعه داده شد. در این چهارچوب که در ریاضیات به وسیله

ی میان دو نقطه به طور کامل کنار گذاشته شده و هندسی، مفاهیم قراردادی فضا و فاصله
همین که اند ها نشان دادهمتفاوت برای ما باقی مانده است. فیزیکدان انداز مفهومی کامالًچشم

تر از طول پالنک تمرکز کنیم، ادراکات قراردادی ما از فضا دوباره فعال ما روی ابعاد بزرگ
ی زیادی از ناپذیر، هنوز فاصلهجاییی جابهرسد که چهارچوب هندسهشود. به نظر میمی

گیری برای قطع یک جهتی آغازین که در باال اشاره شد، داشته باشد؛ اما به طور وضعیت نقطه
تری که بتواند مفاهیم فضا و زمان را شامل شود، محسوب ایجاد چهارچوب بسیار کامل

 3گردد.می

وحدت گرانش با دیگر نیروها را  سوای است که از یکنظریه Mی هینظراز آنجا که در حال حاضر 
 هاز زمان و مکان ارائ ت جهان ماقبلسازد و از سوی دیگر تفسیری احتمالی برای وضعیمی مطرح
 به شمار آورده است. هیچ چیز ای احتمالی برای تفسیر هستی از نماید، هاوکینگ آن را گزینهمی

 ه نماید؟ئارا را از هیچ چیز ،فضا وزمان  تواند تفسیری از پیدایش مکان،می Mی هینظرولی آیا 
 نهایی مطرح ییا نظریه Mی هینظرکه هایی زیرا ایده ؛چنین چیزی غیرممکن استمن معتقدم 

استوار شده در فضا یا ارتعاشات ریسمان و مانند آن  های کوانتومیناپایداریکند، بر چیزی از قبیل می
هیچ  این تئوری در غیر این صورتشود می پرسش به یک مرحله قبل منتقلصرفاً است، و در این حالت 

 دهد. نمی به دست هیچ چیزتفسیری از پیدایش هستی از 
بینیم وقتی می ه خواهد شد،نیز مطالبی که بعدًا ارائ شده وگفته ت آن است که با توجه به مطالبواقعی

گوید: جهان از هیچ پدید آمده و برای پدید آمدنش به هیچ موجود خارجی نیاز ندارد، در می یک فیزیکدان
 راهه رفته است.بیبه واقع 

 هیچ چیزاز  یهستچندگانه و های جهان

 . باشدمیچندگانه نیاز های پیشتر دیدیم که برای تفسیر و تعیین ثابت کیهانی، به فرض گرفتن جهان
که اصل و اساس تفسیر  صورت این بهگشاید می آوریبابی را برای بحث و گواهها ولی تعدد کیهان

ها، امکان کیهانبنا شده است و به فرض تعدد  خألدر  های کوانتومیناپایداریبر هیچ چیز هستی از 
یابی کرد، بر روی یکدیگر ریشهها ات کیهانتأثیرو خاستگاه این نوسانات را از طریق  منشأکه بتوان این

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7- Noncommutative Geometry 

 .373و  397شکوه، ص گرین، جهان با -3
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به این ترتیب  باشد.گیرد، میمی فرض آن را تر از الغای علیت که مکانیک کوانتومتر و معقولمنطقی
 چیزی از هیچ چیز،تولید  یشود و نظریهمی اساساً باطل شیء(از ال خلقت از هیچ چیز )شیء یفرضیه

مستلزم آن است که قبل از هر چیز،  تفسیریدیگر در عمل وجود نخواهد داشت. عالوه بر این، چنین 
 در آن رخ دهد. خألدر  های کوانتومیناپایداریکوچک وجود داشته باشد که این  نهایتبیفضایی ولو 

چندگانه هستند، چنین های ت کیهانی از طریق جهانکسانی که به دنبال حل و فصل تعیین ثاب
 منشأهمگی در یک سطح قرار دارند و همگی آنها به یک اصل و ها گیرند که این کیهانمی فرض
خارج شده از های را مانند حبابها کشند، این جهانمی گردند؛ یا آن گونه که همواره به تصویرمیباز

که  - و البته چنین اعتقادی هم داریم -نیم چنین فرض کنیم توامی ما انگارند.می جوش ظرف آب
را به وجود  برخی دیگر ،اند و برخیولی در سطوح متفاوتی جای گرفته ،متعددی وجود داردهای جهان
. این باشدآن میکه سطحش باالتر از شده تر، از جهانی صادر پایینجهان واقع شده در سطح  اند؛آورده
های ناپایداریتوانیم برای پیدایش می گذارند. بر اساس چنین فرضی،تأثیر می بر یکدیگرها جهان

دلیلی بر درستی ثابت کیهانی  یمتواننمی ما، دلیل و سبب بیابیم ولی جهاندر  موجود خألدر  کوانتومی
باشد. در این صورت  ند و هدفش، به وجود آوردن این جهانکتنظیم که شخصی آن را ه دهیم مگر اینارائ

 گردد.می ست، اثباتا ما آفرینشکه هدفش  وندگاریوجود خدا طبیعتاً
ی ما فرضیهبه ت سبچندگانه را نهای هم سطح بودن جهان یوجود ندارد که ایده هیچ دلیل علمی

در  یهای کوانتومناپایداریدر یک سطح نیستند، برتری بدهد. بلکه چه بسا ها که این جهانمبنی بر این
این چرا که  ؛گر سازدبیشتر جلوه ،در سطوح مختلفی قرار دارندها فضا، این فرضیه را که کیهان

 تأثیر. اگر اینها از است ما از آن پدیدار گشتهجهان ای است که رویدادهای کوانتومی زیربنای ذرات اولیه
صادر شده است؛ و ا از آن مجهان ، همان است که جهاند، قطعاً این ندیگری به وجود آمده باشجهان 

ی ریشهقرار نداشته و از یک یکسان متعدد در یک سطح های جهانکه این خود دلیلی است بر این
صادر اند. و برخی از برخی دیگر پدیدار شدهباشند؛ بلکه در سطوح گوناگونی قرار دارند یکسان نمی

ی آن گوناگونی مخلوقات، وجود ر نتیجهو ددیگر متفاوت است ی جهان صادر کنندهاز جهان هر ی کننده
توانند علت تعیین ثابت کیهانی ها به خودی خود نمیو ترکیب مختلفی دارد که در این صورت، این جهان

 باشند.
 یچندگانه به وسیلههای : اگر تمام جهانبه این نکته توجه کنید توضیح بیشتر مطلببرای 
پدید که جهان ما از آن به وجود آمده است،  در فضا و از ذرات اولیه شبیه چیزی های کوانتومیناپایداری
برای تعیین ثابت ها این جهان یتوان چنین اظهار نظر کرد که مجموعهمی در این صورت ،دنآمده باش

که ای متفاوت چندگانه به شیوههای ؛ ولی اگر هر جهان از این جهانباشدمیما مناسب جهان کیهانی در 
در این  متفاوت با ذرات انرژی یا ماده( )مثالً از چیزی کامالً  ،با سطح آن در تناسب است، پدید آمده باشد



 
 

 عدم، نامُوَلّد استفصل ششم:  239

انی شایستگی ندارد؛ زیرا اینها کیهاستدالل بر درست بودن ثابت برای ها جهاناین  یصورت مجموعه
 نیستند.، ت گرفته باشندأواحدی که به طور مستقیم از یک اصل مشترک نش یمجموعه

 صفر استجهان مجموع انرژی 

دارای کند جهان می م که مشاهدات و رصدهای صورت گرفته ثابتیبیان داشتپیشین در مطالب 
: کروی، باشدمیاحتمالی جهان سه مدل های عنوان شد که مدلپیشتر نیز . استانحنای صفر و مسطح 

 مسطح.مدل  یازین اسبی 
 زنم:نی چه، مثالی میبرای اینکه بفهمیم جهان مسطح یع

اساس قانون باشد. طبیعتاً برزمین  یکرهدر آن  یو تمام مادهمثبت جهان انرژی  تمام فرض کنیم
عبارت که جهان کنیم می ماده محاسبه نمود. اکنون تصوررا مانند توان انرژی می ارزی نسبیت خاص،هم

سرعت گریز از  یکنیم. قباًل دربارهپرتاب خواهیم آن را از زمین به سمت فضا می است از موشکی که
ام. اگر این موشک را زمین را نیز بیان داشته یام و مقدار سرعت تقریبی گریز از جاذبهجاذبه سخن گفته

وجود سپس به دلیل و  رودمی کنیم، موشک تا مسافت معینی باالپرتاب با سرعتی کمتر از سرعت گریز 
 کند.می و سقوط گرددمیجاذبه، به سمت زمین باز

ست. جایی که در آن برای موشک اتفاق افتاده، مشابه سرنوشت جهان کروی ا آنچه توانیم دریابیممی
و به  است اشکمتر از مقدار جاذبه ی هستی به سمت انبساط و گسترش استدهندهکه سوقمقدار انرژی 

قبل از آن صورت گیرد که آثار  قشود و چه بسا این اتفامی انقباض و فرو ریختن جهان در خودش منجر
ما وجود دارد، در آن تشکیل و نمودار جهان که در هایی مادی واضحی همچون کهشکشانهای و نشانه

گردد. اگر موشک را با سرعتی بیش از سرعت گریز پرتاب کنیم، موشک به فضا رفته و با سرعتی 
. در چنین جهانی چه باشدمیبی فریدمان شود. این وضعیت مشابه مدل زین اسمی شتابان، از زمین دور
 ؛در اختیار نداشته باشدها د( زمان کافی برای تشکیل کهکشانبیایوجود  بتواند به ایبسا ماده )اگر ماده

 .ندگی ماده در فضا خواهد شدپراکسبب  سرعت گسترش جهان )انرژی و ماده( به حدی است کهزیرا 
را با سرعتی معادل سرعت گریز پرتاب کنیم. در این  که موشکاین ؛احتمال سومی هم وجود دارد

که به زمین سقوط کند، حرکت ، ولی پس از چندی بدون اینکندمی زمین فرار یصورت موشک از جاذبه
 های فریدماناز مدلمشابه مدل جهان مسطح و این است یابد. موشک از جاذبه زمین گریخته می آرامی
موشک در مثال ما(  یبرنده)قدرت پیشجهان در  آن کل انرژی مثبت ماده )و انرژی( که درباشد می

کند، در می ای که در برابر حرکت موشک مقاومتکیهان )انرژی جاذبه یبرابر است با انرژی منفی جاذبه
گریز  ، انرژی الزم برای انبساط و گسترش وجود دارد و این انرژی فقط برایچنین جهانیدر  مثال ما(.

 کند.می اش کفایتدادن آن از نیروی جاذبه
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کند جهان ما مسطح است و ثابت کیهانی آن، می پیشتر دریافتیم که رصدهای صورت گرفته ثابت
دهد. به این معنا که در جهان ما، انرژی مثبت برابر است با انرژی می را اشگریز از جاذبه یفقط اجازه

هیچ ند که چنین جهانی چه بسا از هست عقیدهبر این  7رنس کراوسوالمنفی. برخی فیزیکدانان از قبیل 
 3باشد.چرا که مجموع انرژی کلی آن صفر می ؛پدید آمده باشدچیز 

اگر  :توان به دست آوردمی نیزدیگری  یاز جهانی که انرژی منفی و مثبتش با هم برابر است، نتیجه
سرعت گریز را به این دلیل برای راکت انتخاب  کنیم،به قضیه نگاه  و به صرفه بودن ما از دید اقتصادی

 .شتیمندا یبه بیش از آن نیازی زمین بگریزد و فقط بتواند از جاذبهنمودیم که 
 آورد. در نتیجه مادهمی اش را فراهمجهان ما مسطح است و ثابت کیهانی آن، امکان گریز از جاذبه

شود. در عین حال از لحاظ انرژی در می در خودش جلوگیریجهان تن تواند تشکیل شود و از فروریخمی
نه مازاد انرژی از این رو، باشد و می است زیرا مجموع انرژی کلی آن برابر با صفرجویی حد اعالی صرفه

 روست که دچار خودفروپاشی گردد.هدارد که باعث انبساط بیش از نیاز آن شود و نه با کاهش انرژی روب
که قادر به کسی شود هر می باعثـ  توان آن را به آسانی درک کردمی که به نظر من له ـاین مسأ
طور  به همین دلیل همان .، جهان با دقت بسیار زیادی تنظیم شده استمطمئن گردد باشد،میدرک آن 

تفسیر کنند. ای علمی اند این نظم دقیق ثابت کیهانی را به گونهبیان شد، فیزیکدانان کوشیدهپیشتر که 
ـ فراهم  که تا این حد دقیق است ـعلم نتوانسته شرحی بر ثابت کیهانی  - حداقل تاکنون -در واقع 

 ن داشته است را پیشتر مطرح نمودیم.مطرح شدارزش در این خصوص آورد، و آنچه 

 هیچ چیزاز جهانی و جهان مجموع انرژی در 

انرژی تاریک پرداختیم، مشخص شد که چگونه  ی، هنگامی که به بحث دربارهپیشیندر مطالب 
بر این  مسطح است.جهان اند با استناد به دالیل روشن و قابل اعتماد، مطمئن شوند فیزیکدانان توانسته

گویند مجموع انرژی می رنس کراوسودکتر ال مانندبرخی فیزیکدانان اگر جهان مسطح باشد، اساس، 
 منفی در مقابل انرژی مثبت ماده یاین دلیل که انرژی جاذبه ، بهباشدمیجهان مسطح برابر با صفر 

انرژی مثبت دقیقاً با  ،کندمی ایستد و از آنجا که انرژِی مثبتِ جهانِ مسطح، فقط برای گریز کفایتمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 یپـروژه» انگـذاریو بن ییکـایو اخترشـناس آمر کـدانیزیف (Lawrence Maxwell Krauss)دکتر الورنس کـراوس  -7
  ماساچوست گرفته است. یخود را از موسسه فناور کیزیف یدکتر یاست. و زونایآر ییکایدر دانشگاه آمر «یمبان

دانـد.، قابـل دسـترس در ، الرنس کراوس مجموع انرژی جهـان را برابـر صـفر می ادلاالیی کتاب وهم ویدیوی شبکه -3

 نشانی:
http://www.youtube.com/watch?v=uUH3MlodfYA 
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الورنس  یبه عقیده صفر خواهد بود.جهان انرژی منفی برابر است. به این ترتیب، مجموع انرژی کل 
 ؛صفر باشد، ممکن است از هیچ به وجود آمده باشد آنو همفکران او، جهانی که مجموع انرژی  کراوس

آن، صرفاً محصول  یزیرا هیچ انرژی خارجی در آن دخالت نداشته و به این ترتیب انرژی هستی و ماده
 وانتوم،اصل عدم قطعیت و مکانیک کمبتنی بر  خألدر  های کوانتومیناپایداری. استعملکرد داخلی 

 . باشدمیاین ایده  یکنندهتضمین
و بنابراین نیازی به  ،کوانتومی، جهان را از هیچ پدیدار ساخته است هایبه این ترتیب ناپایداری
 هایناپایداری یبه خودی خود و به واسطهجهان . زیرا وجود نداردجهان  دخالت خارجی در تکوین

پدید آمده  ـ های باشدتواند خالی از این ناپایداریخأل نمیانتوم، که بنا بر مکانیک کو خأل ـکوانتومی در 
ها . اینباشد، نمیرا از خارج ابداع کردهجهان نیازی به فرض گرفتن وجود خدایی که به این ترتیب  است.
زیرا افتند اتفاق می، در آن خألکوانتومی در  هایناپایداریاز فضایی است که کردن صرف نظر  با همه

کوچک باشد، به شرح و تفسیر نیاز دارد و ما قباًل در این مورد بحث  نهایتبیچند خود این فضا هر
 ایم.نموده

خصوص اصل قوانین مکانیک کوانتوم یا به  که طبق های کوانتومیناپایداریبنابراین ما با فضا و 
 قطعیت،باید توجه داشته باشیم که اصل عدم رو هستیم. ، روبهشوندعدم قطعیت در این فضا پدیدار می

ولی علت  ،در فضا الزامی و حتمی است های کوانتومیناپایداریچند بر این باور است که وجود هر
مکانیک ، مجهول مانده است و هاناپایداریکند؛ علت و سبب پدیدار شدن این وجودی آنها را بیان نمی

پوشی کند. این در در این خصوص چشم ارائه دلیلعلیت، از اصل الغای  یکوشد به وسیلهکوانتوم می
ثابت و  ی رویدادهای درون جهان، در سطحی باالتر از سطح کوانتومحالی است که اصل علیت در همه

کنند که برقرار است. قانون علیت در هیچ رویداد کیهانی حتی یک بار هم نقض نشده، چگونه فرض می
ن به وجود داشتما را  - نیست مطلق که قطعاً -ما های توانایی ؟! چرااست جا نقض شدهدر ایناین قانون 

 شود؟!علت رهنمون نمیاین 
توانیم می . ما به سادگیراه حل کینه  راه حل است، یدر واقع فرار از ارائه تیعلالغای به نظر من 

داشتن وجود است دلیل بیاوریم که این دلیل، همان رت مطرح کرده وِای که هیو اِایده از طریق
 نها بر برخی دیگر اثرگذار باشد؛ در این صورتکه ممکن است برخی از آاست دیگری های کیهان

 ها. جهانیا آثار عبور کننده در بین عبارتند از آثاری از جهان مجاور جهان ما  های کوانتومیناپایداری
آیند نیروهای موجود در آن برابر با صفر است، به معنای نفی وجود که مجموع انرژی جهان یا براین

بنابراین چرا باید از نیاز به وجود  هند بگویند: چیزی از خارج به جهان وارد نشده،خواباشد. آنها میخدا نمی
د تا ما فرض وجو جهان به آن وارد شود خارجِاز حتماً باید چیزی که م بزنیم؟ ولی چه کسی گفته خدا دَ

مستدل و ثابت شده است  فرض وجود خدا داشته باشیم؟! موضوع وجود خدا خدا را مطرح کنیم یا نیاز به
 از جمله دقیق بودن ثابت کیهانی. نمودم؛ه ئارارا و دالیل علمی برای آن 
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باید به درون آنها مجاز نیست و ها جهانچیزی از خارج الً ورود نظر شخصی من این است که اصو
مخلوق نباید چیز دیگری غیر از عدم خودش  یِزیرا وجود کلّ ؛صفر باشدبا ها در آنها برابر انرژیمجموع 

 یگیرد و در این صورت ما به ورطهمی عدم نباشد، در مقابل ذات الهی قرار ،باشد. اگر وجود کلی مخلوق
د مخلوق در کجای وجو به این مضمون که ؛شویممی ترین اشکال فلسفی و کالمی الینحل کشیدهبزرگ

ال را به این شکل ؤتوانیم سمی اند یا در خارج از ذات؟ یاآیا مخلوقات در ذات خلق شده خدا قرار دارد؟
 مطرح کنیم: آیا خدا داخل در خلقش است یا خارج از آنها جای دارد؟

خواهد  هر پاسخی که داده شود، به یکی از دو وضعیت منجر، نباشدعدم صرفًا اگر وجود کلی مخلوق 
طلق یا نفی وحدانیت خداوند ؛ و این یعنی نقض الوهیت ما حادث است و یا وجود مخلوق قدیم: یا خدشد

 .متعالو  سبحان
ند و نه خارج از آن، یا مخلوقات نه در ذات خدا هستاست و نه خارج  اینکه بگوییم: خدا نه داخل اشیا

به هر حال از دو پاسخ قبلی و  قبلی است. البتهشود، بلکه فقط انکار دو پاسخ از آن، پاسخ محسوب نمی
 آید، بهتر است.انیت خداوند سبحان و متعال برمیچه از نقض الوهیت و وحدآن

حقیقت آن است که وجود مخلوقات در برابر وجود خداوند سبحان، صرفاً یک وجود اعتباری است. 
 ما با آن به تکاپو و نوسانهای بدنست که ا در فضا های کوانتومیوضعیت ناپایداریما شبیه وضعیت 

ایم؛ ما در اصوالً ما از عدم خارج نشدهچرا که  ؛افتد. ما در مقابل خداوند سبحان، صرفاً عدم هستیممی
در واقع جز خداوند سبحان چیز دیگری موجود نیست.  ؛مان را با خود به همراه داریمعدم هستیم و عدم

چند برهان آن را پیش از خودش بیان نین دشوار باشد، هرشاید درک این عبارات برای برخی متدیّ
 - مچون مکانیک کوانتوم و نسبیت عامه -ی بسیاری وجود دارد شدهام. البته حقایق علمی ثابتداشته

ی مادی است، که یک ذرهفهم و درک اینکه یک الکترونِ تنها  آیا .باشدمیکه فهم آنها نیز دشوار 
توان این مطلب می یا به راحتی !آسان است؟ شکاف به یک صفحه وارد شود، ز دوواحد ا در آنِ دتوانمی

تأثیر ، و جرم زمین بر زمان باشدمیمکان  یگانهعد چهارم کیهان همانند ابعاد سهرا درک کرد که زمان بُ
 !کند؟می گذارد و آن را در بافت مکانی خممی

 ما کجاییم؟!

اگر نگوییم  -ل اعتقادی است ترین مسائخ دادم، یکی از مهمکه در مبحث پیشین به آن پاس یپرسش
ی جست و جوکند و از آنجا که آدمی در اول راه می که بر انسان سنگینی - ترین آنهااولین و مهم

کشد و به این می نماید. هر انسانی این پرسش را پیشمی خطورذهن انسان  بهحقیقت قرار دارد، 
هستیم؟ خدا ما را کجا آفریده است؟ آیا ما را در نسبت به خدا در کجا اندیشد که: ما کجاییم؟ یا ما می
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ست؟ آیا او این خارج را ا ، این خارج کجاارج از آن؟ اگر خارج از ذاتش هستیمذاتش آفریده یا در خ
 ، یا این خارج قدیم و ازلی است؟است؟ سپس ما را در آن خلق کرده ،آفریده

؛ باشدمییا الهوت مطلق  هامیتواند قدیم و ازلی باشد زیرا معنای آن تعدد قدنمی است که مشخص
تر از آن است ست؟! آیا خدا آن را در خارجی دیگر که قدیمیا کجاخلقت او ولی اگر این خارج خلق شده، 

اگر خارجی که  یابد! انجامد تا در نهایت به یک خارج قدیم ازلی خاتمهمی به تسلسل دیدگاهآفریده؟! این 
آید! همچنین تعدد ها پیش میقدیم دشود، تعد یا به قدیم ازلی منتهی باشد،ما را در آن آفریده قدیم ازلی 

ل ی فاسد قائبه این عقیدهها است. وهابی و شرک هیچ تردیدی باطلالهوت مطلق! و چنین چیزی بی
تثلیث  یاست. این ایده بسیار بدتر از عقیده گویند آفرینش در خارج از ذات صورت گرفتهمی ند وهست

 .باشدمی 7مسیحیان
 زیرا محلی برای رخدادها ،ایم یعنی ذات او حادث استما در ذات او خلق شدهاما این سخن که 

 .گرددمی ش نقضقدیم بودن او و الهوت مطلق بودن؛ و با این عقیده، باشدمی
به خارج قدیم در نهایت پاسخ دیگر که  است و همخارج قدیم ازلی  هم این پاسخ که آفرینش در

 او بگیریم به معنای اضافه شدن بر وجودزیرا اگر چنین فرض  قابل قبول نیست؛ شود،منتهی میازلی 
و  ها. و اگر خلقت در او باشد، محلی برای وقوع حوادث خواهد شدمیو این یعنی تعدد قدباشد می

و آغازی دارد و در عین حال قدیم ازلی است. این امر محال  که او حادث استاین خواهد شد مفهومش 
 هم قدیم.و تواند هم حادث باشد نمی است و یک چیز

خداوند سبحان؛ زیرا وجود  بودن به عالوه اعتقاد به وجود خارج از ذات یعنی نقض الهوت مطلق
کند؛ زیرا او دیگر در د میکند و این خارج بودن، حدی برای او سبحان و متعال ایجامطلق او را نقض می

 .بود نخواهداین خارج 
کننده است و به همین دلیل معموالً کسانی که در باب بسیار گیج مسألهبینیم، این می طور که همان
 اند کهاند. برخی مسلمانان پاسخی برگزیدهاند، از پرداختن به این قضیه پرهیز کردهنوشته یلباعقاید مط

ال ؤپاسخ ندادن به س در خارج از آن. این پاسخ بیشتر برایاست و نه  نه در اشیا مفاد آن چنین است: او
است که فرمود:  منسوب به امام علی یو در واقع بازتولید جمله ،ا حل این معضل، تمطرح شده

َهاِء ِمنج َغ ُجِ ُمََلَمَسة  بَِعهد  ِمنجَها ِمنج َغ ُجِ ُمَباطَ َنة  » َشج بدون اینکه با یک است به چیزها زد)ن 3«َقرِطب  ِمَن الج

 (.اما جدا از آنها نیست، دور است از آنها، چیزى تماس بگیرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

معتقـد )پدر، پسر و روح القـدس( ب، ابن و روح القدس ی شورای کلیسا، مسیحیان باید به سه اُقنوم اَبر اساس اعتقادنامه -7
هـای اصـیل باشـد. چنـین اعتقـادی نـه تنهـا بـا آموزهی تثلیث حاکی از وجود یک خداوند در سه شـخص میعقیده .باشند

اند، کـامالً در تضـاد اسـت. مسیحیت بلکه با مبانی تمام ادیان آسمانی، که اولـین اصـل خـود را دعـوت بـه توحیـد دانسـته
 دستیزی تثلیث نیز آشکار است و محال است که یک چیز در عین حال که یکی است، سه چیز باشد! )مترجم(رَخِ
 .732، ص قپانچی، مسند امام علی -3
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نبوده بلکه فقط انکاری است بر هر دو جواب غلط  مسألهاین پاسخ هم جواب مفصلی به این 
تی را که این موضوع بزرگ عقید که ائمهخارج از اشیا است. ایناست یا او  شده؛ یعنی: خدا در اشیاگفته

اند، به خاطر همان تشریح ننموده ،به اثبات وجود خدا و توحید مربوط است و به شرح و بسط نیاز دارد
د و توضیح نشومی که گاهی اوقات متشابهات به حال خود رهااین ؛ایمدالیلی است که پیشتر بارها گفته

او  تبیین کند و دلیلی بر حقانیت ا تفسیر وتا حجتی از حجج الهی در زمان خودش آن ر ،دنشونمی داده
فرا نرسیده و اهل آن مهیای  زیرا زمان آن ،شودنمی روشن لد. همچنین چه بسا گاهی اوقات مسائباش

توانست معنای سرعت گریز می چه کسی اند. به عنوان مثال در زمان امام امیرالمومنیننشده شنیدنش
چیست و بسیاری از مقوالت را دریابد یا درک کند که ماده با ضد خود همراه است یا پادماده  یا تکینگی
 دریابد؟ ،که در آن زمان، هنگام بیانش فرا نرسیده بود دیگر را

دانسته شده، گفتنی است و نه هر چه گفتنی است، زمان آن فرا  رچهنه ه» فرمود: امام صادق
 .7«اهل آن مهیای شنیدن آنند ،رسیده، و نه هر چه وقتش رسیده

شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد،  ،بیاید ،به هر حال، وقتی او که روح راستی است
گوید و شما را از امور می آنچه بشنود سخن یبلکه فقط درباره ؛زیرا از خود سخن نخواهد گفت

 3سازد.می آینده باخبر

 یاها(ؤ)رها خواب

شخصیت تابع موج در مکانیک کوانتوم و  ریختن فرو فصل، موضوع مهم در مباحث پیشین در این
هیو  یم که به عقیدهیرا مورد بررسی قرار دادیم و بیان داشتی آن دادن یکی از احتماالت هنگام مشاهده

آن به سراغ دنبال مختلف. به های ولی در جهان ،احتماالت، در واقع رویدادهایی واقعی هستند تمامرت وِاِ
 ،پذیر نیستمتعدد برای یک رویداد واحد رفتیم و بیان داشتیم که شناخت آینده امکانهای ضوع تاریخمو

 ،ندهای متعدد مختلف هست. این رویدادها اگر چه از دید جهانباشدمیزیرا دارای وجوه محتمل متعددی 
زندگی ما مشاهده و است که در جهان محل  پیوندد و آن فقط همانفقط یکی از آنها به وقوع میولی 
شود. بر این اساس ما از تشخیص و تعیین دقیق آینده ناتوانیم، چرا که بیش از یک آینده وجود می درک

زیرا  ،چندجهانی، شناخت آینده غیرممکن استتفسیر طبق »ام: دارد و من این مطلب را قبالً بیان داشته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 حلی، مختصر بصائر الدرجات. -7

  .79: 76عهد جدید، انجیل یوحنا،  -3



 
 

 عدم، نامُوَلّد استفصل ششم:  233

به سر ها ، در یکی از این آیندهی معینلحظهشود و ما در هر می متعددی تقسیممسیرهای آینده به 
 «.خواهیم برد

یا نتوانیم هیچ  ی محتمل هم ناتوانیممعنا نیست که ما از تشخیص آیندهالبته این عدمِ امکان به آن 
را آنها  را بشناسیم و تشخیص بدهیم که از آینده است و یا حتی ممکن است تماممسیرها یک از این 

کوانتوم و چند جهانی طبق مباحثی که از مکانیک  آنها اتفاق خواهد افتاد. یکی از بشناسیم و بدانیم که
 آینده را به طور دقیق تشخیص بدهیم. ،غیرممکن است به لحاظ علمی بیان نمودیم،

یاها را این گونه تفسیر کرد: ؤتوان رمی اساس مکانیک کوانتوممعنی این سخن آن است که بر
یا عبارت است از یکی از این ؤرتوانند محقق شوند یا نشوند. رسد و میما می هایی که از آینده بههنام

از لحاظ علمی تفسیر شده است،  موضوعها. از آنجا که این یا رویدادهای آتی در یکی از کیهان احتماالت
 شما یا حوادث آینده را به اطالعؤیاها دلیلی بر وجود خدایی است که از طریق رؤگوید رمی این سخن که

اید یایی که شما دیدهؤر ،رساند، ارزش و اعتباری نخواهد داشت. بر اساس احتماالت مکانیک کوانتوممی
 ،برای شما آمدهها الوقوع در آینده که از یکی از کیهانمحتملای هوشتنچیزی بیش از و محقق شده، 

 یجامه در عالم واقعبینید که می یاهاییؤدلیل این گفته آن است که شما بعضاً ر .شودنمی محسوب
 کند.نمی عمل به تن

با توجه به تفسیر من از تئوری چند جهانی، تا جایی که به درک ما از جهان فعلی مربوط 
بینی نیست اما گذشته، قابل درک است. با انجام عمل مشاهده، ما یک شود، آینده قابل پیشمی

کنیم و هنگامی که شخصی درختی را در ها انتخاب میتاریخ واقعی را از بین بسیاری از واقعیت
ماند حتی اگر هیچ کسی به آن نگاه نکند. این دنیای ما دیده باشد، آن درخت همان جا باقی می

موضوع در تمام مسیر بازگشت به انفجار بزرگ، کاربرد دارد. در هر تقاطعی در بزرگراه کوانتومی، 
شود، دی ایجاد شود، اما مسیری که به ما منتهی میهای بسیار زیاد جدیممکن است واقعیت

« ما»های واضح و غیرمبهم است. اگرچه مسیرهای زیادی به آینده وجود دارد، هر کدام از نسخه
کند و کند که مسیر یکتایی را دنبال میای از ما تصور میکند. هر نسخهیکی از آنها را دنبال می

اما دانستن آینده غیرممکن است، زیرا تعداد زیادی از آنها کند؛ ای نگاه میی یگانهبه گذشته
ی ابزاهایی نظیر ماشین هایی را از آینده دریافت کنیم، به وسیلهوجود دارد. ممکن است ما پیام

های فراطبیعی. زمان یا اگر مایل هستید، این احتمال را درنظر بگیرید، از طریق رؤیاها یا دریافت
های زیادی برای آینده وجود دارد و برای ما مفید نخواهد بود، زیرا جهانها خیلی اما این پیام

ها عمل باید انتظار قاطی شدن و عدم تطابق هر پیام را داشته باشیم. اگر بر اساس این پیام
ای که پیام از آن آمده، متفاوت ای از واقعیت که با شاخهکنیم، بیشتر احتمال دارد به سوی شاخه

شده، هرگز واقعی نشود. افرادی که یم و بسیار احتمال دارد که پیامِ دریافتاست، منحرف شو
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( ، ESPکنند تئوری کوانتوم کلیدی برای تفسیر علمی ادراکات خارج از حواس طبیعی )فکر می
 7اند.دهد، فقط خودشان را گمراه کردهه میاتی( و سایر موارد این چنینی ارائپارتباط راه دور )تله

یا )خواب دیدن( یکی از این احتماالت باشد. ؤکه شاید ریم و ایناحتماالت آتی اعتقاد دارود وجما به 
گیرد، چه بسا در این عالم محقق نشود. در قرآن و می تأیا از لوح محو و اثبات نشؤالبته از آنجا که ر

دا هر چه را )خ 3«ِعنجَدُه أُمُّ الجِكَتابِ مَيجُحو اَّللَُّ َما َطَشاُء َوطُ ثجِبُت وَ » روایات به این موضوع اشاره شده است:

، از این موضوع با نام در روایاتی از آل محمد(. ستا کند و ام الکتاب نزد اومی بخواهد محو یا اثبات
 .ذکری به میان آمده است «بدا»

« دندان». مثالً در خواب، باشندنمادین می بینیممی یاهاؤدر رما  چهآن ،ماندمی ولی یک موضوع باقی
به هایش افتاده، ای است به نزدیکان و خویشان فرد و اگر کسی در خواب ببیند که یکی از دنداناشاره

. این موضوع برای افراد زیادی پیش آمده است. خواهد مردکه در آینده یکی از نزدیکانش  است این معنا
یاها دلیلی است بر ؤین کند. بنابراین رتفسیر و تبی را در خوابنمادها  یمسألهتواند نمی مکانیک کوانتوم

 .هستم گوید من اینجامی وکند صحبت میوجود یک نیروی غیبی آگاه، دانا و حکیم که با ما 
، مثل خواب گذارندمی ات ملموس و عظیمی بر بدن از خود بر جایتأثیریاهایی که ؤر همچنین

سپس از خواب  حال خوردن و نوشیدن است،بیند که در ؛ وی در خواب میداریروزه دار در هنگامروزه
 زیاد اتفاقها این نوع خواب برطرف شده. شود که واقعاً گرسنگی و تشنگی اومی خیزد و متوجهبرمی
سیر و کنند و تفسیر می ،شودمی که از مغز صادرهایی م و سیگنالعالئ یرا نتیجه افتد. این تأثیرمی

 دانند.می بدن و یا عملکرد گروهی از اعضا ی ترشح برخی غددنتیجهرا سیراب شدن 
، وقتی آشامدخورد و میباشد و در خواب ببیند چیزی میدار انسان روزهاگر اما حقیقت این است که 

دار فرد روزه تشنگی کند. عالوه بر اینچنان در دهانش حس میشود طعم غذا و نوشیدنی را هممی بیدار
رود. از بین می تشنگی وینوشد، د در حالی که در خواب اگر ببیند میشودر حالی که بیدار است رفع نمی

رفع  ببیند و بیدار شود، تشنگی اودر خواب اگر دهد؟ چرا ها فقط در خواب رخ میفرآیندچرا این حال 
 شود؟! برطرف نمیوی  ـ تشنگی نوشدکه در آن می دید ـشود و اگر آن رویا یا خواب را نمیمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .317و  311ی شرودینگر، ص گریبین، تحقیق در مورد گربه -7

 .93ی ی رعد، آیهکریم، سوره قرآن -3
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 برگزیدهنکات 

وجود نداشته قبل از انفجار بزرگ زمانی بنابراین زمان از انفجار بزرگ آغاز شده است، : »سخن آنان

 «.تا در آن خالقی وجود داشته باشد

زمان یکی از ابعاد مادی کیهانی است که ما در آن از آنجا که  ؛: این اشکال نادرست استنکته

توانند او را نمیابعاد ، دیم و ازلی است و آغاز و ابتدایی نداردنامحدود، مطلق، ق وندخداو  کنیممی زندگی
 خواهد بود. حتی از نظر علمی براساس آنچه حادثدربرگیرند و احاطه نمایند چرا که در این صورت، او 

ا جهان ما وجود دارد که و موازی بفرضی  عوالم یاها کند، جهانمی چندگانه مطرحهای تئوری جهان
حتی اگر به لحاظ که یکی از آنها زمان است محدود نمود. ابعاد جهان ما  آنها را در چهارچوبتوان نمی

چگونه ها نیز در هر صورت آغازی دارند، آنها را با زمان مناسب خودشان محدود کنیم، اینکه این جهان
در شروع زمان از ش را مقید به اثبات دخالت داشتن مستقیم او توان فرض وجود داشتن خداوند از عدمَمی

 ها متقدم و برخی متأخر هستند و در آنِ به عالوه برخی از جهاننبودنش مخصوصا در جهان ما دانست؟! 
 شوند.واحد جمع نمی

، و انفجار بزرگ را قوانین کوانتومی و نیروی شودمیتوسط انفجار بزرگ تفسیر کیهان : »سخن آنها

زیرا شناخت ما محدود به همین  ؛گرددمی ه وجود خدا منتفی. به این ترتیب نیاز بکنندتفسیر می جاذبه
 «.ایمو ما علت وجودی آن را یافتهکیهان مادی است 

باشد. علت  نیاز ازوجود سبب اصیل یا علتِ اصلیِ بی یدربارهزیرا موضوع باید  ؛: نادرست استنکته

اش بوده قبل از آن را که پدیدآورندهوجود علتی  ا،در ابتدبه عنوان مثال فرض وجود داشتن قانون جاذبه 
گراویتون های ذرات گراویتون یا ریسمانگرانش الزاما از  M یطبق نظریه؛ چرا که سازدمی الزامیاست 

 است، قطعاً باید از سببی که آنها را به وجود آوردهها یا پوستهها و این ذرات یا ریسمانشود ناشی می
یابند که قانون جاذبه، علت پیدایش ها چنین درمیادامه دارد. اگر آناین تسلسل همچنان  و برخوردار باشند

 باشد؛می ید وجود اوؤبلکه بر عکس م باشد،نمی وندهستی در زمان صفر است، این مطلب نافی وجود خدا
قوانینی چند بوده اساس اند و اینکه آغازش با انفجار بزرگ و برزیرا اینها حدوث عالم مادی را اثبات کرده

اند که این ها ثابت کردهین ترتیب آننماید. به ابر وجود قانونگذار داللت میاست و این قوانین خود 
این  :گوییممی که به علت ازلی منتهی و متوقف شود. ماز انفجار بزرگ ادامه دارد تا اینتسلسل تا قبل ا

 . باشدو متعال میعلت ازلی همان خداوند سبحان 

باشد میانرژی منفی و انرژی مثبت کنند عدم مطلق به معنی برابر بودن می : کسانی که گماننکته

، به خطا باشندو از همین رو اینها همان عدم مطلق می این دو مساوی با صفر استحاصل جمع که چرا 
نی عدم به معکه عدم مطلق فقط و حال آن 7-7مطلق عبارت است از  عدم اند. به نظر این افرادرفته
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این تصور که بنابراین . باشدموجودیتی می از هر نوعبلکه اصوالً عدم مطلق عاری  ،نیستوجود چیزی 
، ولی نه هیچدر ریاضی عدم است و برابر با  7-7باشد. آری می نادرست بیانگر عدم مطلق است، 7-7

 وجود دارد.. بین این دو تفاوت بسیاری باشدموجودیتی میعدم مطلقی که فاقد هر نوع 
 کنیم فردی اقدام به حفر گودالی در عدم کرده و خاک یامی مثالی برای روشن شدن بحث: تصور

یا ا گودال داریم و خاکی در کنار آن )است. در اینجا م ریختهاز گودال خارج نموده را کنار گودال آنچه 
به این معنا که اگر ما  شود،یمحسوب نماین دو، چیز جدیدی  یمجموعه ایم(نچه از گودال خارج نمودهآ

 یعنی به هیچ چیز ، قضیه به همان صورتی که بودهها را به گودال برگردانیمیک بار دیگر خاک
. در این داریمگردد. به دیگر سخن، نه گودالی در کار خواهد بود و نه خاکی یعنی ما فقط عدم میباز

موجودیتی حقیقی وجود دارد، بلکه همیشه ینجا حالت، چیزی از بیرون وارد معادله نشده که گفته شود ا
. این عدمی که در اینجا ، نیستهیچ موجودیتی باشدفاقدِ  ی کهولی این، عدمِ مطلقعدم بوده است. 

و در نتیجه در خاکی که کامالً با آن برابر است  تَلعبارت است از گودال و  ،کنیممی اش صحبتدرباره
هیچ چیز و این چیزی که عدمش را با خود دارد، از ( داریم ر حقیقیغیاین عدم، ما موجودیتی تقدیری )

ظهور نیافته بلکه کسی باعث پیدایش او بوده و او همان فرد یا نیرویی است که گودال را حفر کرده 
 است.

وجود باشد، مانند پیدایش ذرات یا  در عدمِموجودیت، موجودیتی تقدیری بنابراین حتی اگر 
ی برخی دیگر طبق اصل عدم زیراتمی و ضد آنها و نابود شدن برخی به وسیلهذرات های ریسمان
نهند؛ بلکه نمی نامهیچ چیز این را پیدایش از  ،در مکانیک کوانتوم، که پیشتر شرح داده شد قطعیت

 یدر مقابل آن نیز ذره انرژی مثبت است ودارای  یحقیقت آن است که چیزی که پدیدار گشته ذره
دارد و علتی آن را  یمثبت قطعاً سببانرژی دارای  یمنفی ظهور یافته است. پیدایش ذرهی انرژدارای 

، مکانیک کوانتوم با الغای اصل یشتر اشاره شد، طبق تفسیر کپنهاگنطور که پ پدید آورده است. همان
حقیقی شود علت و سبب نمی ولی این فرار باعث، علت و سبب بگریزد یکوشد از بحث دربارهمی علیت
ت. در مثال قبلی علت مانده اسناشناخته علت و سبب  توان چنین گفت کهمی نهایتاً، بلکه گرددملغی 

 است که گودال را حفر کرده است. ناشناخته، عاملی 
که: ایم؛ اینچیزی است که همواره گفته یکنندهکند و نیز اثباتمی را ثابت ندگارواین دقیقًا وجود خدا

. البته مقصود این نیست که باشدوند میبه دست خدا آنمستمر  برپا ماندنو است یده هستی را خدا آفر
بلکه مراد همان است که در قرآن  باشد؛آن می یخلق یا برپادارنده یبه طور مستقیم پدیدآورنده وندخدا

 ما که حقاً  و میبرافراشت دستانیا ب را آسمان و) 7«َوالسََّماء بَ نَ ه جَناَها ِِبَطجد  َوِلَنَّ َلُموِسُعونَ : »فرموده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .31ی ی ذاریات، آیهقرآن کریم، سوره -7
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در اینجا یعنی اسباب یا )دست(  «یدأ»خداوند از داشتن دستان واقعی منزه است.  (.مهستی دهندهوسعت
 کارگزارانی که خداوند سبحان آنها را پدید آورده است.

مثبت و نیز هایی با انرژی در فضا یا پیدایش ذرات یا ریسمان های کوانتومیناپایداری: موضوع نکته

که اولین مخلوق )محمد( بین این باشد؛می ماسخن همیشگی ید ؤشان، به روشنی مضد آنها و فنا شدن
توانیم ، میفیزیکدانان امروزی بیان کنیم ییا اگر بخواهیم آن را به شیوه ،ظهور و فنا در نوسان است

که کیهان ما نیز ها تمام کیهانگردد. می شود و پنهانمی بگوییم مجموع انرژی مثبت و منفی ظاهر
است که انرژی در هستند؛ بنابراین کاماًل ممکن و حتی طبیعی  در این نوسان پیرو او است، جزئی از آنها

پیدا و پنهان گردد؛  ،فرمایدمی توصیف ه نوسانی که امام صادقفرآیندی ِشبسطح ذرات زیراتمی، در 
ای که جلوی در قرار دارد و باد آن را بارت دیگر پردهخورد یا به عمی یعنی همچون حجابی که تکان

 جنباند.می دهد ومی حرکت
حضرت فرمود:  «چند بار به معراج رفت؟ جانم به قربانت. پیامبر»پرسید:  ابوبصیر از امام صادق

در جایگاهی  ،ای محمد : بر جای خود باش،دو بار، جبرئیل او را در موقفی متوقف نمود و گفت»
فرمود: ای  .گویددگارت تسبیح میایستاده است. پرورای که هیچ فرشته و پیامبری در آن نَهایستاد

منم پروردگار فرشتگان و  ،سبوح قدوس :فرمایدمی ؟ جبرئیل گفت: اوگویدتسبیح میجبرئیل، چگونه 
فرمود: و  .از ما درگذر و بیامرز ،. آن گاه پیامبر عرض کرد: خداونداپیشی داردروح، رحمتم بر خشمم 

ِ َأوج َأدجَن  »همانطور که خدا فرمود:  پیامبر تا  یتر( فاصله)تا به قدر دو کمان، یا نزدیک 7«َقاَب قَ وجَسيج

دو کمان یا »جانم به قربانت. مراد از »ابوبصیر گفت: «. ی دو کمان یا کمتر از آن بودمقام ربوبی به اندازه
درخشید و می میان این دو حجابی» :و فرمود «.ان تا سر آنمیان دو طرف کم»چیست؟ فرمود: « ترنزدیک
از »که فرمود: راوی گوید: در این قسمت حضرت چیزی فرمود که متوجه نشدم، تا این«. شدمی خاموش

 وند اراده فرمود از میان چیزی شبیه سوراخ سوزن به نور عظمتخداتا آنجا که . پیامبر گویی زبرجد بود
فرمود: پس از تو  وندحضرت عرض کرد: لبیک پروردگارم. خدا .رمود: ای محمدنگریست. آن گاه خدا ف

منین، ؤداناتر است. فرمود: علی بن ابی طالب امیرالم وندچه کسی برای امتت خواهد بود؟ عرض کرد: خدا
به خدا  !ای ابامحمد»به ابوبصیر فرمود:  سپس امام صادق «.سرور مسلمانان و رهبر شرافتمندانو 

 .3«، بلکه به طور شفاهی از آسمان آمداز زمین برنخاست والیت علیسوگند 

 اطالق ،وجود داردها : فضا فقط به مناطق خالی از ماده که بین سیارات، ستارگان و کهکشاننکته

به آن معنا است. این  های کوانتومیناپایداریای از خود ماده، فضایی مملو از شود، بلکه بخش عمدهنمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .3ی ی نجم، آیهقرآن کریم، سوره -7

 .333، ص 7کلینی، کافی، ج  -3
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یعنی به عنوان مثال بدن انسان شامل  دهد؛میاز هر ذره را تشکیل ای عمدهکه فضا قسمت  است
 شوند.می یا ذراتی است که پیدا و پنهان های کوانتومیناپایداریفضایی سرشار از 

، است گوییم خدا خالق عدم است، مقصود این نیست که او عدم مطلق را خلق کرده: وقتی مینکته

خدا آن را خلق کرده باشد؛ بلکه منظور ما آن است که خداوند سبحان تا  چیزی نیست زیرا عدم مطلق
که در سطح است آفریده است. همان طور که اکنون روشن شده  آن چیز در کناررا  هر چیزیعدم 

 سازند، زیرا اینها دارای انرژی منفی و مثبترا نابود می دیگرهمشوند و زیراتمی، ذرات پیدا و پنهان می
و پاسخی معقول و منطقی به این است  یمهم ند. این موضوعهستماده پادیا به عبارت دیگر ماده و 

؟ یا به دیگر سخن، از آنجا در خارج از آناست یا  وندخداذات گوید: وجود حادث در اشکال است که می
وجود آورده: در  ، خدا خلق را کجا بهنیستازلی دیگری  وجودکه فقط خداوند سبحان ازلی است و جز او 

آید و قدیم بودن و الهوت داخل خود یا خارج از خود؟ اگر درون خدا باشد، حدوث برای خدا پیش می
آن هم شود، گردد. اگر هم خارج از خدا باشد، قدیم و ازلی بودن غیرخدا الزم میمطلق بودنش باطل می

اکنون روشن شد که نه این درست است و نه جا که خدا آفرینش را پدید آورده است. در جایی خارج از آن
نامیم، چیزی نیست جز وجودی که عدمش را با خود به همراه دارد، چیزی که آن را وجود حادث می آن.

ینش نه آفرنامند. بر این اساس، یا انرژی مثبت و انرژی منفی میماده پادکه در دانش نوین آن را ماده و 
هنگامی که اش حقیقِت وجودیآفرینش در به طور کلی ج از آن؛ زیرا است و نه خار وندخداذات در درون 
 باشد.، هیچ میگیردت، قرار میکه موجودی حقیقی اسمتعال و  س با خداوند سبحاندر قیا

قوانین فیزیک، جهل علمای وهابی و بطالن دین شیطانی با توجه به دانش و براساس امروزه  :نکته

کند می و خدای سبحان نزول ستا اجدوند از خدا: آفرینش گویندمی کهشده است، و منحرف آنها برمال 
آمیزی که در مذهب سلفی ... و دیگر سخنان مبالغه.. قرار داردها آسمانباالی اعلی و  و او در جایگاه

 شود.می یافت یپرستبت

ه نمودم، این یک حقیقت محض است کار نمودم و دالیل علمی روشن ارائهمان طور که آش :نکته

چیزی نیستید. این انکار گویی در هیچ پسندند که به آنها بگویی: شما نمی ولی احتماالً بسیاری از افراد
که شوند بپذیرند می متکبر شدیدتر است؛ ولی به نظر من این عده امروز یا فردا مجبور برخی رجال دینیِ

ایم و در یک کیهان مادی که خود به همراه دارد، تشکیل یافتهرا با  اشمادهپادای که ما از ماده
اینکه این افراد کنیم. مگر می ش با هم برابر است، زندگیانرژی مثبت و منفیاش را با خود دارد و پادماده

یا  ؛چرخدنمی که زمیناصرار داشتند طور که پیشتر  اصرار بورزند، همان مواضع خودبر مدت زمانی چند 
گذرد، خود را با این احتمال که مردم اینشتین مینسبت عام  یسال از نظریهها که دهشاید با توجه به این

اندکی ی سفانه هنوز افراد فرهیختهأمت دلخوش کنند. ،مانندمی از درک و فهم این علوم ناتوان همچنان
که عامل نسبیت زمان و مکان و این ،مکان - با معنای زمان شمارکمو گروهی  ندهست با این نظریه آشنا
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مکان( است، آشنایی دارند. چقدر زمان باید بگذرد تا  - بافت کیهانی )زمان، انحنای جاذبه یپدیدآورنده
پیشوایان  -چقدر آنها را درک کنند و بدانند در جهان بیش از ده بعد وجود دارد؟  M یمردم نظریه

شان را با پادمادهآنها  فهمند که اکنون علم ثابت کرده است کهو بتا مردم بدانند فرصت دارند  - جهالت
 ؟!به همراه خود دارداش را پادمادهنیز  زندگی کنند خود به همراه دارند، و جهانی که در آن

اند. این فراخوان نشنیدهرا تاریک  ییا مادهماده پادبسیاری از مردم تا کنون چیزی به نام به طور قطع 
مطالعه نماید و از آنها این مطالب را  تارا درک کند،  لمسائد این توانمی است کهکسی خطاب به هر 
ای صحیح برای یاری دین، اثبات و با دیگران به اشتراک بگذارد، و بکوشد آنها را به گونهآگاهی پیدا کند 

طور  همان ؛گیرد به کار، و نه در درون آنهااست وجود خدا و اثبات این مطلب که خدا نه جدای از خلق 
برداری کنند؛ و نیز از این علوم برای ابطال دین بهرهکوشند می ن نیز با تمام توانکه در مقابل، ملحدا

مردم را گمراه سازند و آنها را از توحید و  تاند هست ی آنکه با استفاده از جهل و نادانی، در پِهایی وهابی
همان  ؛ست، منحرف نمایندا آنهاهای نادانیاوهام و  یعبادت خدا به سمت عبادت بت بزرگی که زاییده

پذیر باشند و ولیتؤمس ،قرار دارد. امیدوارم مردم این بارها آسمانباالی خدایی که جدا از خلقش است و 
 طوالنی، به حقیقت پشت نکنند.های قرن یبر خالف گذشته

روایات در ای اجمالی در قرآن و ادلهشواهد و دارای ، است ن دست یافتهآنچه علم نوین به آ :نکته

ست، در قرآن ا جسمانی که محل زندگی ماجهان . انفجار بزرگ و انبساط باشدمی گذشتهالهی  یخلفا

َناَها ِِبَطجد  َوِلَنَّ َلُموِسُعونَ : »فرمایدمی بیان شده است. خداوند  ا دستانیب را آسمان و) 7«َوالسََّماء بَ نَ ه ج

یعنی علل و  ؛بنا شده است« هاییبا دست»یعنی آسمان  (؛مهستی دهندهوسعت ما که حقاً  و میبرافراشت
آسمان در حال  .آسمان را برافراشته اندها اسبابی وجود دارد که خداوند آنها را مسبب شده، و همان

طبق  زیرا ؛استکرده پیرامون ما این مطلب را ثابت های گسترش است و مشاهدات و رصد کهکشان
با سرعت در حال دور شدن از ها کهکشاندیگر دالیل که در این کتاب بیان شد، دوپلر و  یپدیده
 باشند.می یکدیگر

های همچنین زندگی در دیگر سیارات و جهان شدند ومخلوقاتی که پیش از آدم بر این زمین پدیدار 
آنها را بیان داشته و با جزئیاتی  یهمه ، آل محمدپیشمتعدد، موضوعاتی است که بیش از هزار سال 

از روایاتی است که برای طالبان حقیقت و معرفت فضل محمد و آل برخی اند. اینها ح نمودهیشرتکو ین
خبارهای غیبی دانست که علم نوین اِ یتوان معجزهمی . همچنین اینها راباشدمیسودمند  محمد

اگر واقعاً در پی  ،که به دنبال شناسایی حقیقت باشند ن استبر ملحدا کرده است. تأییداجماالً اثبات و 
 اندیشد و احتیاطاحتمالی میدفع ضرر  یهستند. به نظر من فرد عاقل بر اساس قاعده رسیدن به آن

 تقریباً قطعی شده باشد! ،که ضررکند، چه برسد به اینمی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .31ی ی ذاریات، آیهقرآن کریم، سوره -7
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عاقل را به بحث و  انسانبا نظریات و حقایق علم جدید،  به گمانم تطبیق سخنان آل محمد
 .دهدمی خواهد انجاممی دهد، اما فرد غیرعاقل هر کاری کهمی در این سخنان سوق بررسی و دقت

پنداری که خداوند به جز شما بشری خلق نکرده است؟ چنین می»فرمود:  باقرمحمد بن علی امام 
و ها یده که تو در پایان این جهانآری به خدا سوگند! خداوند متعال هزار هزار جهان و هزار هزار آدم آفر

 .7«باشیمیآن آدمیان 
م را خلق کرده دوازده هزار عالَمتعال خداوند به راستی که » فرمود: صادقجعفر بن محمد امام 

 می از آن عوالم تصورتر است. هیچ عالَاست که هر یک از آن عوالم، از هفت آسمان و هفت زمین بزرگ
 .3«و من بر آنها حجت هستم می سوای آنها بوده باشدعالَ کند که خدای تعالی رانمی

آیا تو را به مردی داللت نکنم که از وقتی بر ما »به منجمی فرمود:  سجادعلی بن حسین امام 
وی از جای  است، ولی با این حال داخل شدی، بر چهارده عالم گذر کرده است، که هر عالم سه برابر دنیا

 .9«منم»فرمود:  «او کیست؟» :گفت «جا نشده است؟هخود جاب
یک مسیر روز در یک ساعت از شبانه»خودش فرموده است:  یدرباره صادقجعفر بن محمد امام 
ست، ا نماید که هر یک مثل این عالم شمامی م عبورهزار عالَ کند و از دوازدهمی را طی خورشیدسال 

بله، تنها »فرمود: « شناسند؟می آیا شما را» :گفت«. از وجود آدم و ابلیس خبر ندارند اهالی آن عوالم هرگز
 .3«است چیزی که بر آنها واجب شده، والیت ما و برائت از دشمنان ما

عد دیگر از زندگی هوشمندانه و آگاه را بیان چندجهانی دو بُ یبه جز مقوله روایات آل محمد
ای در سیارات دیگر و زندگی هوشمندانه کنیم،می ر آن زندگیاند. در همین جهانی که دکرده

و  تأییداند که اکنون علم آن را جریان دارد. در واقع ائمه چیزی را بیان داشته های شمسی دیگرمنظومه
خورشید برای رشد زندگی ضروری نیست. جاندارانی در اعماق دریاها کشف وجود که است؛ اینثابت کرده 

کنند. مهم این است می درون زمین برای رشد و تولید مثل استفادهی که از مواد شیمیایی و گرما اندشده
 که انرژی برای رشد زندگی فراهم باشد. ستارگان )مانند خورشید ما( یگانه منبع انرژی در کیهان نیستند:

به راستی در پس این مغرب شما، سی و نه » روایت شده که فرمود: صادق جعفر بن محمد از امام
ند و هست مندسپیدی که پر است از مخلوق خدا و همگی از نور آن بهرههای ، سرزمینمغرب دیگر است

 2«... دانند که آدم خلق شده یا نهنمی زدنی خدا را نافرمانی نکنند، و آنهابرهمچشمدر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ، و نیز: صدوق خصال. 311صدوق، توحید، ص  -7

 .693صدوق، خصال، ص  -3

 .337و  331، ص صفار، بصائر الدرجات -9

 .337و  331صفار، بصائر الدرجات، ص  -3

 .83حلی، مختصر بصائر الدرجات، ص -2
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خورشید  یچهل چشمه ،خورشید شما یپشت این چشمه» فرمود: صادقجعفر بن محمد امام 
وجود دارد، بسیار کثیر وجود دارد و پشت ماه شما چهل ماه است که در آنها خلقی  است که در آنها خلقی

 7«... یا نهاست دانند که آدم خلق شده نمی و آنها
خورشید است و بین هر  یچهل چشمه ،پشت این خورشید ما» فرمود: باقرمحمد بن علی امام 

یا نه، و پشت است وجود دارد که ندانند آدم خلق شده  بسیارخورشید چهل سال راه است، در آنها خلقی 
وجود دارد که ندانند بسیار این ماه شما چهل ماه است که بین هر ماه چهل روز راه است، در آنها خلقی 

 .3«.است یا نهآدم خلق شده 
 وجود داشته است:ای ست، حیات هوشمندانها پیش از ما بر زمینی که محل زندگی ما

گاه که زمین را آفریده، هفت عالمیان خلق  خداوند عزوجل از آن» فرمود: باقرعلی  محمد بنامام 
با پس از دیگری  ها را یکیآن، آنان را از خاک روی زمین آفرید و که از فرزندان آدم نیستنداست کرده 

از او خلق  رید و فرزندانش رابشر را آف، سپس خداوند عزوجل آدم پدر جای دادعالَمی که داشتند در زمین 
 .9«کرد

خدا مرا فدای تو کند، »عرض کردم:  صادقجعفر بن محمد راره نقل شده که گفت به امام از زُ
ای زراره، »حضرت فرمود:  «.ددهیمی پرسم و شما فتوامی حج از شما یچهل سال است که من درباره

ل آن در چهل سال به پایان خواهی مسائآیا می ،است حج بوده ی که دو هزار سال قبل از آدم محلاخانه
 3«برسد؟

 اند که:بیان داشته و آل محمد بنابراین بیش از هزار سال قبل، محمد

و شواهد ها ای بر این زمین وجود داشته است. سنگوارهپیش از ما زندگی هوشمندانه و آگاهانه *

 ایم.در این کتاب بیان داشته اند و ما این موضوع راژنتیکی این مدعا را اثبات کرده

ای غیر از ما وجود دارد. طبق هوشمندانه و آگاهانه هایست، زندگیا در کیهانی که محل زندگی ما *

شناسی نوین این موضوع بسیار محتمل است، به ویژه پس از شناسایی و رصد سیارات اطالعات کیهان
 زمین در فضاهای بسیار دور. یمشابه سیاره

دیگری غیر از آن نیز زندگی های ست، بلکه در کیهانا در کیهانی که محل زندگی ما نه تنها *

به هنگام بررسی مکانیک کوانتوم و ای جریان دارد. و ما این موضوع را پیشتر هوشمندانه و آگاهانه
 ایم.رت بیان داشتهوِهیو اِ یچندجهانی و نظریه یفرضیه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .271صفار، بصائر الدرجات، ص  -7

 .83، و نزدیک به این حدیث در: حسن بن سلیمان حلی، مختصر بصائر الدرجات، ص 279صفار، بصائر الدرجات، ص  -3

 تفسیر عیاشی.، و نیز: عیاشی، 923صدوق، خصال، ص  -9

 حر عاملی، وسائل الشیعه، کتاب حج. -3
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 هُ دَ يج وَ  للِ  دُ مج الجَ وَ 
 خداوند یکتا استاز آنِ تنها و ستایش  سپاسو 

 



 

 دینبِاآل بدِأَلی إِ ماًدَی عَتنَدْ عَأ ةیااحلَ هذهِ عدَبَ  نکَأو . لَ..هلی إ  

 یبالِأُال 

 کفَرِعْ ََلِ  یامِالَ  ذهِنی هَیتَیَ حْأَ ی وَتنِقْلَخَ  وَ تَلْضَّفَ تَ نکَأ يَّلعَ ثیرٌکَفَ
 

 

 ،فرماییر ربویم مقّا عا  رو وز وین زداگی، ربوی همیشه  پسبار ولها .... وگر 
 .ماللی نیست

ل فرمودی، مرو خلق نمودی ن زداگی   تفضّ اکه رب من رد وین ویّ چه بسیار 
 ات تو رو بشناسم ،دودی

 
 

 مد احلسنـاح

 . ق ه 4141

 م 3144

 . شه 4433





 

1ََپیوستَ

 هاریفتع

  :آنها به چسبیدن و ها است که از گرد هم جمع شدن ذرات بنیادی نظیر کوارک ایذرههادرون
ترین معروف یآید. پروتون و نوترون از جملهمی به وجودای قوی هستهیکدیگر بر اثر نیروی 

 د.نرومی به شمارها هادرون

 بنیادی است، مانند الکترون و کوارک. یالپتون: ذره 

 
 اگر فوتون باشدمیست که انرژی دارد ولی فاقد جرم ا هابنیادی از خانواده بوزون یافوتون: ذره .

2mcE) اینشتین یطبق معادله از انرژی کافی برای تبدیل شدن به جرم برخوردار باشد، ) 
 اشعه گاما چنین وضعیتی دارد. که تواند ذرات بنیادی تولید کندمی

 
  دارد رمج و منفیالکتریکی بار ست که ا هابنیادی از گروه لپتون یذرهالکترون: یک. 

 
  :دو با هم برخورد  و در صورتی که اینباشد میالکترون  ضدای ضد مادی که ذرهپوزیترون

 کنند.می و انرژی تولید شوندکنند، نابود می

 
  :پدیدها گروهی از کوارکست که از گرد هم جمع شدن ا هاهادرون یاز خانواده ایذرهنوترون 

 و بار الکتریکی ندارد. آیدمی
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  :پدیدها ای از کوارکست که از جمع شدن مجموعها هاهادرون یاز خانواده ایذرهپروتون 
 و بار الکتریکی مثبت دارد. آیدمی

 
  ،یا رخ دادن آن تغییرشدن حادث که باعث علتی دارد سبب و علیت: یعنی هر حادثه و تغییری 

در  ،آن مستلزم آن است که عدم مطلق مولد باشد نقضزیرا  ؛است قانونی حتمیعلیت شود. می
و به باشد میات بدیهیز ، ااست دمولّناعدم مطلق که اینکه چنین چیزی محال است.  یحال

 کند که عدم مطلق به خودی خودمی پردازی و اثبات نیاز ندارد. عقل به روشنی حکمنظریه
بنابراین و  استموجودیت فاقد به طور کامل زیرا عدم مطلق  ؛ننده باشدتواند تولیدکنمی
 که از آن چیزی صادر گردد.نمود توان تصور نمی

ای است که از راهبرد الغای اصل علیت در مکانیک کوانتوم به مولد بودن عدم مطلق، نتیجه
از محیطی سرشار از آید. این در حالی است که رویداد کوانتومی در مکانیک کوانتوم می دست

چشمان خود توانیم نمی شود. فضا عبارت است از وجود ابعاد کیهانی، و مامی موجودیت استخراج
از قبیل  -رویدادهای کوانتومی شوند، ببندیم و بگوییم: می در آن واقعرویدادها که  یمحیط ازرا 

 مابه این دلیل که  صرفاً ،از عدم مطلق سرچشمه گرفته است - خألکوانتومی در های ناپایداری
 ایم دلیل پیدایش آنها را شناسایی کنیم.توانیم یا نتوانستهنمی

 
 اساس برها و واکنشها توانایی در سازماندهی کنش یدهندههوشمندی: به طور کلی نشان

گیرد. وجود می که معموالً برای جلب منفعت و دفع ضرر صورتباشد می فضا و محیطهای داده
سایر وی بتواند که شود می هوشمندی )مانند مغز یا سیستم عصبی( در یک جاندار، باعثابزار 
بیولوژیکی جهت کسب منفعت بیشتر ی مانند یک اسلحه و اعضایش رابیولوژیکی های توانایی

 دهی کند.سازمان هاتوانایی و چند برابر نمودن آن



 

2َپیوستَ

  خداوند حفظش  - نمناؤ، که یکی از ماست به برخی آرای منتشر شده هابرخی پاسخر زیمطالب 
گویی و تبیین واقعیت را به من این پاسخ و از من خواسته به آنها پاسخ گویم. به دست من رسانده - کند

آغاز و با « پاسخ»ی مطالب من با کلمه اصلی کتاب نیست. یزیرا جزو برنامه ،امعنوان پیوست آورده
 یابد.خاتمه می« پایان»

 هادی مدرسی

اعتبار بی داروین وی نظریه آشفتگی»شود، از کتاب می به آنها پاسخ داده که در ادامههایی بخش
 اقتباس شده است.« تابعههای نظریه شدن

یگانه  ،چند جهشگوید: هرمی کند، آن گاه کهمی اعتراف مطلببه این  «امیل کوینو»دکتر 
ولی تا کنون حتی یک  ،ذکری به میان آوردها توان از آن در پیدایش گونهمی تفسیری است که

مورد دیده نشده که جهش باعث پدید آمدن عضو جدیدی در جاندار گردد یا آن را از پایه و 
 .اساس تغییر دهد

 .دهندمی تصادفی رویهای فرآیند ای اززنجیرهاز طریق ها جهش :افزایدمی وی
 در ،دانیم چطور ممکن است از طریق تصادف، عضو جدیدی در موجود ظاهر شودنمی ما
کنیم که می فرض نوع تغییر نیاز دارد.ها در جاندار به ده« عضو جدید» دانیم پیدایشمی که یحال

تواند به می وبه وجود آمده است. آیا ا« چشم»به طور ناگهانی و از روی تصادف در یک جاندار 
 طور ناگهانی با آن ببیند؟

نیست. اگر فرض  ،شودمی ای که توسط چشم انجامساده فرآیند ،... زیرا دیدن.. مسلماً خیر
به طور ناگهانی پدید آمده باشد، چه عاملی  - یعنی ساختار بیرونی آن -که خود چشم  بگیریم
 یای که طبقهبه وجود آورده به گونه ،ندی چشم را که از هم مجزا و منفصل هستگانههطبقات نُ
 مخروطی تشکیل شده است؟ میلیون سلولای و سهاستوانه میلیون سلولاز سی ،آخر آن

ش قرار شود بینایی در وضعیت طبیعیمی عصبی که باعثها چه چیزی چشم را به میلیون
 گیرد، تجهیز نموده است؟
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تا در کارش هماهنگی وجود داشته باشد و دهد می چه چیزی آن را به دیگر اعضا ارتباط
 ارتعاش نوری را شاهد باشد؟ 111,111,111,111,211بتواند در هر ثانیه بیش از 

رف اند. آیا صِاند و به طور ناگهانی بال درآوردهفرض کنیم که پرندگان در ابتدا پرنده نبوده
 کند؟می وجود بال، برای پرواز کفایت

ی تحقق آن باید عوامل زیادی فراهم باشد، از قبیل تعادل نسبی ی است که برافرآیندپرواز 
چطور ممکن است چنین ... .. عامل دیگرها بین جثه و بال، هماهنگی بال با دیگر اندام و ده

 7زی به صورت تصادفی رخ داده باشد؟چی

به  اندام مرکب ،گویدنمیوجه به هیچ تکامل  ینادرست است چرا که نظریه گفته،: این پاسخ

شود. نه چشم به صورت دفعی با یک جهش به وجود آمده است و می پدیدار یک جهش ناگهانی یوسیله
ها . این جهشندابه وجود آمدهبوده، کوچکی که تقریباً نامحسوس ولی اثرگذار های با جهشبلکه  ؛نه بال
بقا  ایبرنوعانش سایر همبین  او راو دهد می ای در اختیار جاندار قرارای است که قابلیت ویژهبه گونه
دهد. با انباشت این می هایش به نسل بعدی افزایششانس او را در انتقال ژن سازد و در نتیجهمی تواناتر
تصادف بنابراین سال، اندام پیچیده و مرکب پدیدار گشته است؛ ها در طول میلیون بخشبهبودهای جهش

 یا اشکال احتماالت در اینجا راهی ندارد.
کتاب چیزی از الفبای  یدهد نویسندهمی کند، نشانمی در واقع این اشکالی که نویسنده مطرح

 .پایان داند.نمی باشد،میگویی به آن د پاسخکه وی درصدی تکامل نظریه

زمانی که فقط ، آن هم ی بسیار اندکمگر به مقدار ،دنشونمی ارث بردهها جهش -3
 صورت بگیرد. ،یافته هستنددو دارای آن اندام جهش گیری بین دو جانداری که هرجفت

رود که می احتمالهنگامی به عنوان مثال اگر دم یک موش نر بر اثر جهش بیافتد، 
 مبتال« کنده شدن دم»دم شوند که وی با یک موش ماده که آن هم به جهش بی اوهای بچه
یکسان و هوای گرم وجود  مانندبسیار خاص و نادر ؛ تازه آن هم در شرایط آمیزش نماید ،ستا

 .و ....  تغییرات محیطی
موشی که به  در غیر این صورت، یک در ده هزار است.ها نسبت به ارث بردن جهشاما 

کند، باید ده هزار  گیریجفتدار ی دُمجهش کنده شدن دم دچار شده، اگر با یک موش ماده
 .به ارث بَرَدصفت نداشتن دم را نسل از او بگذرد تا شاید یک نسل 

 متعددی که بر آن یافتهای با این اوضاع، عمر زمین به هیچ وجه برای پیدایش گونه
 کند.نمی شود، کفایتمی
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کوتاه چگونه  یمیلیون سال است. بنابراین در این دوره 3111میانگین منطقی عمر زمین 
گر میلیون گیاه جلوهها ده میلیون حشره وها حیوان، دهگونه میلیون ها حیات توانسته به شکل ده

 !شود؟
 !اند؟و چگونه این جانداران پرتعداد در همه جای زمین انتشار یافته

نامیم پدیدار می حیوانی، چگونه آن مخلوق برتر که آن را انسانهای سپس از بین این گونه
 !گشته است؟
بی مطلعیم توان به چنین چیزی اعتقاد داشت در حالی که به خومی دانیم چگونهنمی
 !تغییرات تصادفی محض استوار است یداروین کامالً بر پایه ینظریه

 .این تغییرات را محاسبه کرده است «اتوپ»ریاضی دانی به نام 
نسل ها میلیون گونهدر یک  «تغییر جدید» کامل شدنیان به این نتیجه رسید که در پا یو

 اسبنیای آن را  یسمداروینمعتقدان به حال بیایید در مورد سگ که انجامد. می به طول
به اسب تبدیل  سگ، داناتوی ریاضیپ یطبق گفتهکشد تا طول میبیندیشیم. چقدر  ،پنداردمی
 7؟باشدشده 

بدن  یسازنده ژنوم یتغییراتی هستند که در نقشه ،ها: این سخنان ربطی به علم ندارد. جهشپاسخ

گذار است و همچون دیگر تأثیرآتی نیز های بدن نسل در ساختارقطعًا ها دهد. این جهشمی جاندار روی
تا این ژن به  ،نیست که والدین هر دو حامل ژن جهش یافته باشند یشود. نیازمی به ارث بردهها ژن

در خصوص زمانی که  کند.می د، کفایتر یکی از این دو نیز حامل آن باشاگو  ،نسل بعدی انتقال یابد
شناسی تاریخی، این زمان نه تنها کافی است بلکه فراهم آورده، طبق نظر زمین حیاتزمین برای پیدایش 

مختلفی در باب توضیح دالیل کندی های شناسان تکاملی نظریهزیاد هم هست؛ به طوری که زیست
اند. در خصوص فرض گرفتن احتماالت، پیشتر توضیح ه نمودهئاراها تکامل یا توقف آن در برخی زمان

زیرا اصواًل تکامل،  ؛تکامل نامناسب و نادرست است یاین شیوه برای نقض نظریهچگونه ه دادم ک
یا فرضیات مربوط به ها . فرض گرفتن احتماالت ممکن است فقط برای نقض نظریهباشدمی انباشتی

 .پایانپیدایش یا آغاز حیات بر روی زمین مناسب باشد. 

 :شباهت خارجی
گوید انسان به می به شباهتی که بین انسان و میمون وجود دارد،با استناد داروین  ینظریه

ونی و انسانی، مدت زمانی دراز در و هر دو حالت میم طور مستقیم از میمون تکامل یافته است
خواسته از خودش محافظت کند ولی می اند. حالت میمونیانسان با هم نزاع و تقابل داشته
برتر بوده، بر میمون غلبه ی دستهت، و از آنجا که انسان از محیط خواستار ایجاد انسان بوده اس
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محیطی بوده که  یتغییراتی که در انسان رخ داده، نتیجه یافته و از آن تکامل پیدا کرده است.
مثالً گردی صورتش به این علت است که وی مدت زیادی بر است؛ کرده می وی در آن زندگی

در صورتش گردی دوخته و از همین رو چشم می نکرده و به زمیمی روی درختان زندگی
 حاصل شده است.

کشیده، از بین رفته است زیرا این می م او نیز به این دلیل که وی خودش را بر روی زمیندُ
 7.آن دمش را ناپدید ساخته استدنبال  کار باعث اصطکاک پشت وی با زمین شده و به

از نظر که جسم انسان  ساناننخستیم ن دُناپدید شدغیرعلمی است. سخنی : این نیز پاسخ

وی موضوع را این  او نبوده است. یتنهبه دلیل اصطکاک پایین، شودبندی میطبقه هاآنجزو بیولوژیکی 
هر نوع  ،که در تکاملسایش بوده و حال آن یکنده شدن دم نتیجه فرآیندکشد که می گونه به تصویر

این داشتن به دلیل جهش ژنتیکی و تناسب فقط  تغییر و تحولی هر چقدر هم که کوچک و ساده باشد
 دهد؛ به طوری که این جهش مزیتی در اختیار جاندار قرارمی جهش با جاندار و محیط زندگی او روی

این در نهایت  سازد؛می زندگی و تولید مثل تواناتر یبه ادامه نسالنشدهد که او را نسبت به هممی
حذف یا به عبارتی کوتاه شدن یک عضو، نه بر اساس یک  فرآیندشود. می جهش به نسل بعدی منتقل

 .پایان .پیونددبه وقوع میبسیار زیادی های بلکه به دلیل وقوع جهش ،جهش

 :در مورد گیاهان یسمآشفتگی یا سردرگمی داروین
 یابند؟می چرا گیاهان تکامل: ال پرسیده شودؤاگر از یک داروینی این س

سال پیش به صورت نباتات ها دهد: دلیل آن نیاز است. مثالً گیاهان میلیونمی فوراً پاسخ
 ای که اگر در معرض نور خورشید قراراند به گونهکردهمی تن در دریا زندگیساده و نرم

دا کردند تا رطوبت را در گیاهان به چوب نیاز پیبنابراین شدند، می گرفتند بالفاصله خشکمی
به  برای گیاهان چوبخود نگه دارند و با آن در برابر دمای باال مقاومت کنند. به این ترتیب 

 و با این شیوه توانستند به خشکی راه یابند.وجود آمد 
 ..... ولی

ی که نظریه دریایی یخزهگوید، چرا می اگر قضیه به همین صورتی است که داروینی
داند، همچنان به حالت قبلی خود می «ی گیاهان و درختان جهاناولیه یماده»ا را داروین آنه

 باقی مانده است؟
بینیم که به ساحل دریا بیایند و به خشکی نمی چرا هر روز گروهی از این گیاهان را

 د؟نبگریز
د، چرا این گیاهان همچنان دارای بدنی نرم هستند که اگر در معرض نور خورشید قرار گیرن

 شوند؟می بالفاصله خشک
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 یچگونه برخی از آنها تکامل یافتند و به روستاها و شهرها کوچ کردند، ولی بخش عمده
 ؟ندسته مبتالآنها به ضعف و سستی 

 ..... سپس
ور که به آن تصریح کرده ط همان - وین به استمرار تکامل عقیده دارددار یاگر نظریه

 مورد گیاهان گلدار را به پایان رسانده است؟ اش درچرا تکامل، نمایشنامه - است
بسیار زیادی از گیاهان و درختان را کشف و شناسایی کرده است. های دانش نوین، گونه

درختان به وجود آمده های بینیم که نوع جدیدی از گونهنمی ما گذشته هزار سال هاچرا طی ده
 که چنین چیزی شدیداً مورد نیاز است؟شد، و حال آنبا

 ..... سپس
 ی کهاند، بر چه اساسی حشراتاگر فرض کنیم که گیاهان براساس نیاز خود تکامل یافته

 7اند؟پدیدار گشته ،ی گیاهانمل گردهحاعسلِ های غشایی مانند زنبورهای دارای بال

که از قرن نوزدهم مطرح شده و دانشمندان  ارزشیو بی : اینجا ما با تکرار اشکاالت ناچیزپاسخ

 و در دسترس استمرار تکامل بسیار زیادهای رو هستیم. نمونههاند، روبتکامل نیز به آنها پاسخ گفته
که به  را توانیم تکامل برخی از آن دسته موجوداتیمی ند، ولی ما به دلیل کوتاهی عمرمان فقطهست

و حشرات. ها مانند پروانه ؛بینیمب ندگی آنها نیز بسیار کوتاه است،ز یکنند و دورهمی سرعت تولید مثل
نفر  هاکه میلیونهایی فراوانی نیاز دارد. از جمله نمونههای چند که ساده باشد، به نسلاصواًل تکامل هر

د انقالب صنعتی است که دچار تغییر رنگ شدند. اکنون نیز حشرات جدیدی پدیهای اند، پروانهآن را دیده
 آمده که تا پیش از این وجود نداشته است.

دستانه یابد، اشکالی است بسیار ساده و خامنمی به یک سمت خاص تکامل هاکه چرا تمام گونهاما این
خاص، به سمتی خاص، در یک  یکه برخی افراد یک گونهپیشتر به آن پاسخ داده شده است. این که

شود که حتماً نمی و به دلیل یک جهش خاص، تکامل یابند دلیل افتاده از سایر نقاطدور محیط مشخص 
نیز همان سمت و سوی تکاملی رخ  ،کنندمی برخی افراد همان گونه که در محیط دیگری زندگیبرای 

فراهم نباشد، آن یکسان دهد، حتی اگر همان جهش برای ایشان نیز فراهم باشد. حال ببینید اگر جهش 

 .یانپا شود.می وقت دیگر چه

 اعتراف:
، دست ناقصی که به تدریج کامل شود تا به ترپستمعترف است که در حیوانات  سمداروینی

تی که به کند که هیچ دست سه انگشمی دست انسان برسد وجود ندارد. او همچنین اعتراف
 شود.نمی ... ترقی یابد نیز یافتچهار و سپس پنج انگشت و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .88ی داروین، ص نظریهمدرسی، رد  -7
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 گوید:می وی
کنند، پنج انگشت دارد یا قبالً این می ناتی که در خشکی زندگیاکنون دست تمام حیوا

در مورد سم اسب، سم گاو، بال پرنده یا این قضیه به عنوان مثال اند. تعداد انگشت را داشته
 وال است.دلفین نیز بر همین من یباله

مورد در ایمان بیاوریم اما به این نوع آفرینش به پذیرش خلقت دفعی انگشتان چرا باید حال 
 7؟موجودات اعتقاد نداشته باشیمی انسان و بقیه

خواهد تکامل را رد کند، باید الفبای تکامل را به خوبی بداند و بشناسد. این می : کسی کهپاسخ

 د.نرسمیاست،  گانه از آن تکامل یافتهگروه همگی به یک نیای مشترک که انگشتان پنج
به صورت دهد، نه می کنم که: تکامل به تدریج رویمی تکرار است برای کسی که درک نکرده

نیای های پی در نسلدرپیهای اند بلکه طی جهش. انگشتان به طور ناگهانی و یکباره ظاهر نشدهدفعی

 .پایان اند به وجود آمده است.بیولوژیکی که پنج انگشتی بودههای مشترک این بدن

گوید: می اشسینهباالی پایینی شکم زن به  یمنتقل شدن پستان از نیمه یدرباره داروینی
رود و حتی به می دارد و فقط با استفاده از پاهایش راهمی اش نگهزن نوزادش را بر روی سینه

نوزاد به هنگام شیر خوردن نیاز  بنابراینکند. می خود استفاده گاهنشیمنهنگام نشستن نیز از 
 ا بر سینه بیابد نه در پایین شکم.رها که پستان دارد

گوشی به سروران طرفدار داروین بگوییم که تاکنون حتی یک دلیل قابل اعتماد در  باید درِ
زن  ییافت نشده است. مثالً تاکنون حتی یک سنگواره آن هستند،که مدعی آنچه  خصوص

 3.باشد حتی به مقدار یک سانتی متر ترش پایینهایش از محل کنونیکه پستاناست یافت نشده 

باالیی بدن در برخی  یتنه. منتقل شدن پستان به نیماست : این کالم نیز نادرست و غیرعلمیپاسخ

است. به وقوع پیوسته سال پیش از ظهور انسان ها روند، میلیونمی پستاندارانی که نیاکان انسان به شمار
کنم: بر می ام تکرارقبالً بارها گفته، بلکه آنچه را صورت نگرفته جایی به صورت دفعیهاین جابدر ضمن 

بسیار زیادی که برای نیاکان روی داده، پدید آمده است. هنگامی که جهش مزیتی های اساس جهش
دهد. این قضیه می به نسل بعدی انتقال ،آن جهش را حفظ کرده ،برای حیوان به همراه داشته باشد، گونه

 .پایان .باشدمیاز انسان نیز صادق پیش فتن پستان در باالی سینه، در پستانداران در مورد جای گر

 انسان آینده چگونه خواهد بود؟
 ، انسان در آینده به این صورت خواهد بود:سمطبق داروینی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .713ی داروین، ص نظریهمدرسی، رد  -7

 .793داروین، ص ی نظریهمدرسی، رد  -3
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د بود، ص خواهای خاشود. انسان اروپایی گونهمی تبدیلهایی نژادهای انسان به گونه -3
ز ، او را ااست ای که جدا شدهابستگی گونهو و ؛... به همین ترتیبهمچنین انسان آفریقایی و 

 کند.می دیگر منع یآمیزش با گونه
 ،واج نمایندبر اساس این حقیقت هولناک، ما به کسانی که مایلند با دختران اروپایی ازد

با آنها آمیزش دیگری تبدیل شوند که  هایکه این دختران به گونهپیش از آن ،کنیممی توصیه
 7.کن شود، به این کار مبادرت ورزندنامم

پذیر هست یا در انسان امکانها : صرف نظر از این موضوع که آیا امکان وقوع افتراق گونهپاسخ

ولی به نظر من شایسته نیست  ،رخ دهدها برخی، افتراق گونه یگیریم که طبق گفتهمی خیر، فرض

 .پایانسخنانی به این شکل در این مورد گفته شود. 

علمی و منطقی نیز  یاست که خداوند خالق هستی است و ادله اصل این طبق نظر اسالم،
به طور را ها کند که آیا خدا این گونهنمی ند. در این صورت تفاوتیهست ید این مدعاؤهر دو م

مناسب که ی ک مادهاز ی نموده، برقرارخاصی که  قوانینر اساس بکه مستقل آفریده یا این
خالق انسان و فیل و پرندگان  وندخدا پدید آورده است.را دارا بوده، زایی و تکامل گونهقابلیت 

طور که  همان ؛آفریقاهای کند که جد انسان، انسان است یا میمونی از میموننمی است و فرقی
کند که نمی که فرقکما این ؛از خزندگان اییا خزندهباشد که جد فیل، فیل کند نمی تفاوتی
 حشرات. یای از زمرهیا حشرهباشد اولیه، پرنده بوده  یپرنده

. داردآفریننده توانایی بر قطعی ، هر دو داللتی رینش از طریق تکاملیا آفمستمر آفرینش 
رون سازد سپس آن را به انواع و اقسامی که از شماره بیمی زیرا آن کسی که یک چیز ساده

 کند. می تر از کسی نیست که این انواع را به یک باره خلقتوانکند، کممی تبدیل ،است
 . ولینیز همین گونه است شماردمی اسالم آن را مردودکه نسبت تکامل به طبیعت کور 

سالم و تواند چیزی مغایر با انمی خود تکامل به هر شکلی از اشکال که در نظر گرفته شود،
 3.الهی به شمار رودمعتقدات 

؛ آن هم با باشدمی تکامل یل بهتر از رد نظریهمّأ: اگر قضیه بر این منوال است، گویی تپاسخ

ستند. این است که اشکاالتی غیرعلمی ه توان گفتمیاشکاالتی که کمترین چیزی که در مورد آنها 

 .پایان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .723ی داروین، ص نظریهمدرسی، رد  -7

 .723ی داروین، ص نظریهمدرسی، رد  -3
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 یاسر حبیب

 چیست؟ تکاملی داروین ینظر شما درباره نظریه
 ش:پرس

 ن الرحیم بسم اهلل الرحم
محمد و آل محمد االطیبین االطهرین و اللعنه الدائمه الوبیله علی اعدائهم و  اللهم صل علی
 ظالمیهم اجمعین

خوانم. می انسان درسآناتومی علوم زیستی و  یمن یک جوان دانشجو هستم که در زمینه
آن، هر چیز جدید علمی در جهان کند که در می دانشگاه من بر اساس متدهای خارجی کار

شود. این موضوع که خداوند چگونه زمین و جانداران را آفریده، با وجود برخی می دنبال
ست که استاد من که برخی ا که دارد، در قرآن کریم روشن است. مشکل اینجاهایی پیچیدگی
ولی  اهوش استدهد، مسیحی، سکوالر، روشنفکر و بسیار بمی مهم را به من آموزشهای درس
حیوان  ،گوید انسانمی داروین که ینظریه بهرو هستیم که وی هبا این مشکل روب مرتبما 

تر نموده، تحقیقی است که منتشر امروزه وی را در این باور راسخآنچه  اعتقاد دارد.است بوده 
ست که من و ابه انسان است. واقعیت آن امشها ژنوم شامپانزه یدرصد نقشه 36گوید می شده و

د طبق افکار ما در امتحان بای طبیعتایابیم و نمی دوستانم دالیل دینی مناسبی برای اقناع وی
این موضوع چیست و چگونه من را در کسب فرهنگ الزم به  وی پاسخ بدهیم. پاسخ شما به
 د، چیست؟تواند برایم مفید باشمی نمایید و کتبی کهمی جهت مجاب نمودن ایشان یاری

 پاسخ:
 سالم و رحمه اهلل و برکاته.ل، و علیکم اهباسمه تقدست اسماؤ

داروین در خصوص تکامل را  یصرف نظر از براهین دینی، دالیل عقلی و علمی نیز نظریه
 کند. اگر استاد شما اطالعات بیشتری داشت، از این اعتقادش دستمی اعتبار ساقطی درجهاز 
دانشمندان علوم طبیعی به این نظریه  یید، روز به روز عقیدهکشید. با پدیدار شدن حقایق جدمی

رهنگ امروز این موضوع را در ف آنها تاکه  درا کافی است بدانیشما شود. همین می ترکمرنگ
حال به که قضیه از لحاظ علمی مخدوش و تا  به آن معنا استنامند و این می «نظریه»لغت خود 

 7.نهادندمی نام «حقیقت علمی»شده بود، آن را یک  ه اگر ثابترا کچ است.نشده ثابت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 این پرسش و پاسخ از این سایت نقل شده است: -7

ی تکامـل دارویـن چیسـت؟ قابـل های شیخ یاسر حبیب، نظر شما در مورد نظریهاندازها و سخنرانیسایت قطره برای چشم
 دسترس در نشانی:

http://alqatrah.net/question/index.php?id=173 
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 که در علوم دانشگاهی،این مبنی برگذارد می : اینها اطالعات جدیدی است که او در اختیار ماپاسخ

فیثاغورس ثابت  یبر این اساس نظریه به خودی خود یعنی ثابت نشده! «نظریه»عنوان چیزی به یدن نام
بیت خاص و دیگر نظریات مطرح در ریاضیات، فیزیک، هندسه و دیگر نس یهمچنین نظریه !نشده است
 نامند!!می زیرا اینها را نظریات ؛استنشده ثابت اً علوم تمام

ها نیاز آوردن نتیجه از پیش فرض ستد که برای به؛ است «نظر» از ریشه به عالوه واژه عربی نظریه
، برخالف «بدیهی» و محاسبه داریم ولی برای درک اصول شدن ، کاوش، اندیشه، دقیقجست و جوبه 

باشد  عقیدهبر این  ،. امکان ندارد کسی که کمترین آگاهی داردباشدنمیمطالعه و بررسی نظریه نیازی به 
نتایج سترگ علمی  آن ایده. نشدنثابت با است مترادف « نظریه»خاص به  یکه نامیدن یک طرح و ایده

 نظریه نام دارد. ،یابندمی دست نهاکه دانشمندان به آ
کند، حتی نمی یافته، مفهوم حقیقت مطلق را اختیاراما موضوع آن است که علوم آکادمیک سازمان

و با محاسبات دقیق ریاضی و مشاهداتی که شک و تردید در آن راه ندارد،  دناگر این علوم ثابت شده باش
در علوم آکادمیک بحث و بررسی به هیچ چرا که  شوند؛محسوب می نظریه ،باشد شدهصحت آنها ثابت 

بررسی و  -آن استواریبه دلیل صحت و  -ی یک اصل علمی بردار نیست و اگر فرضاً دربارهوجه تعطیل
 بازبینی صورت نگیرد، جزئیات آن ممکن است همچنان محل نقد و اصالح باشد.

و محافل وزین علمی در گوشه و کنار ها آن از سوی دانشگاه تأییدعلمی،  ینظریه خواندن یک مقوله
که این نظریه صرفًا  به آن معنا استعلمی درست و استوار،  یو تدریس آن به عنوان یک نظریه جهان

شواهد  علمی است که بر درستی آن حقیقتبلکه یک  ،یک شخص یا نهاد نبوده یمحصول اندیشه
 یمزبور از بوته یکه نظریهکما این ه است.دقیق علمی اقامه گشتهای علمیِ به دست آمده از روش

پیچیده و دقیق تشکیکی سربلند بیرون آمده است. دانش امروزی رویکرد سیستماتیک های آزمایش
جاری همخوانی داشته های باید حتماً با واقعیتها بینیپیش از همین روتشکیک را برگزیده است و 

 یهابینیپیشسنجند. تمام می آن با واقعیتهای بینیپیشنظریه را بر اساس میزان همخوانی  د.نباش
 شناسیکالبدیک و به ویژه پس از پیدایش علم ژنت تطابقواقعیت منطبق است و این  رتکامل ب ینظریه

که هایی این نظریه با واقعیتهای پردازیشدت گرفته و حتی یک نمونه از عدم مطابقت ایده تطبیقی،
 شود، به دست نیامده است.می علوم و توانایی بشر بر پژوهش و آزمایش کشفروز به روز با پیشرفت 

تالش برای کاستن از ارزش یک علم آکادمیک خاص فقط به این دلیل که نظریه نام دارد، بنابراین 
به طور ای افسوس خورد. زیرا دانش امروزی است که باید به حال صاحب چنین عقیدهای تالش زبونانه

 یکسی که با استناد به این دلیل، یک نظریهبنابراین  ؛پذیردنمی نام حقیقت مطلق را چیزی بهکلی 
زیرا بر رویکرد  ؛معاصر را رد کرده ینماید، در واقع علوم پایهنمی کند و آن را قبولمی علمی را رد

 .پایان .شده است و تشکیک استوارپژوهش 
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 سینه چاکسپس بعد از او افرادی  نکرد.را مطرح « فرضیه»یک چیزی بیش از داروین، 
تا  ،بات کنند. آنها به سفرهای اکتشافی در سراسر جهان روی آوردندآمدند تا این فرضیه را اث

از نوعی به نوع دیگر ها تکامل و پیشرفت گونه یکه ثابت کننده را هاییو سنگوارهها فسیل
نظر آنها شبیه انسان بود دست میمون که به  هایسنگوارهبیابند. زمانی که به برخی  ،است

! آدمی از میمون تکامل یافته ستا دلیل اینجا»مال مسرت و شادمانی فریاد زدند: یافتند، با ک
 «!است

میلیون سال پیش گونه فلسفه بافی کردند که حدود هشت آنها در مورد ادعای خود این
اند. حدود چهار میلیون رتقا دادهخود را برای تطابق با متغیرهای طبیعی ا تیکیژناز نظر ها میمون

ها اند. به این ترتیب از میمونسال پیش به راه رفتن بر روی دو پا به جای چهار پا روی آورده
 !امروزی انجامیدانسان به جدیدی تشکیل دادند که  یجدا شدند و به مرور زمان رده

 یژنتیکی موجود بین تیرهشباهت آنها  ان طلب شود، پاسخاگر از اینها دلیل علمی مدعایش
وقوع این تکامل برای به  یکه ثابت کنندههایی یا سنگوارهها میمون و فسیل یانسان و تیره

، بین انسان و میمونهای و وجود واسط تنیدهدرهموجود آمدن یک تیره از دیگری به صورتی 
 .باشدمی

. آیا وجود درصد است یفدلیلی مضحک و سخ واقعاً است! و این «شباهت»دلیل آنها فقط 
یکی مشتق شده  که این تیره از آن به آن معنا استمشخصی شباهت بین این تیره و آن یکی، 

یابیم، به این مفهوم است که مثالً ببرها از ها میو آیا این که ما تشابهی بین ببرها و گربه است؟
 اند؟!تکامل یافتهها گربه

از باشد، و به روشنی حکایت می نادرست «شباهت است! دلیل آنها فقط»: این سخن وی که پاسخ

 هئارا - که بیان نمودیم -علم زیست شناسی تکاملی  به دالیلنسبت  آن دارد که وی به دلیل جهلی که
 نماید.می بیانچنین سخنی را  تکامل است،ی که چه دالیلی پشتوانهدهد و اینمی

خانگی از افراد یک های شناسی، ببرها و گربهعلم زیست داند که درنمی در مورد ببرها نیز ظاهراً وی
میلیون سال پیش از یک اینها چند یشوند و همهمی محسوب ،هستندسانان گربه یتیره که همان تیره

کسی که  کهبل ،اند. نیازی به خندیدن به این موضوع نیستتکامل پیدا کردهیکسان مشترک و نیای 
 ، اظهار نظر کند،نداردای که از آنها هیچ سررشته کند در مسائلیجرأت میاطالع است و نسبت به آن بی

 .پایان شود. شرمگینباید 

یا حتی بیشتر از و  ،درصد 36درصد است نه فقط  33تشابه بین انسان و شامپانزه  بر فرض
یم با تواننمی ،وجود دارد هرچند اندک و ناچیز با این حال تا زمانی که بین این دو تفاوتیآن؛ 

 . تا زمانی که تفاوت برقرارباشندیکسان می یقطعیت بگوییم که این دو در واقع از یک تیره
وجود ندارد، و  ،اندت گرفتهأنشی یکسان ریشهاز یک آنها که است، هیچ دلیل علمی مبنی بر این

 .، نه بیشترادعای این افراد صرفاً تخمینی بر وجود شباهت خواهد بود
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دو فرد، مانع صدور حکم قطعی در  DNAن سخن وی آن است که وجود تفاوت در : مفهوم ایپاسخ

یک هر  DNAبه عنوان مثال  را کهچ ؛نادرست استسخن . این باشدمیاین دو مشترک برای بر اصل 
های ز آن دو در هر نوبت سلولهر کدام اه کوالدین  DNAای معین از از آمیختهاست از فرزندان، عبارت 

هر یک از فرزندان دارای رت دیگر به عبا کنند.های والدین خود فراهم میترکیب جدیدی از ژنجنسی با 
با وجود  .)به جز دوقلوهای همسان( اوت داردژنتیکی برادرش تف ینقشه ی ژنتیکی هستند که باانقشه

بگوییم که این توانیم با قطعیت می DNA و بررسی دو برادر، از طریق تحلیلهای چنین تفاوتی در ژن
دو نفر به یک  ارجاع ی برایبه خودی خود مانع DNAوجود اختالف در  بنابراین. هستند دو با هم برادر
  .گرددمحسوب نمی اصل مشترک

 تنها وجه استدالل برای شناسایی اصل مشترک دو تیره، به شمار DNA از سوی دیگر شباهت
و ادغام کروموزم  (رتروویروس)پسگرد های ویروسمثل  DNAدر برای آن بلکه شواهد خاصی  ،رودنمی

 .پایان د دارد.وجو ،منفصل استها ریختدیگر انسان دردو در انسان که هنوز هم  یشماره

بینیم که از والدین روسی به دنیا آمده و فرزندی می فرزندی را ، مثالواقعی یما در صحنه
و به باشد نمیاست و بین این دو هم هیچ نوع قرابت و خویشی  یدیگر که از والدین مکزیک

از نژاد دیگری است، ولی متفاوت هر یک  ، چرا کهب با یکدیگر اشتراکی ندارندسَهیچ وجه در نَ
شوند و بیننده می آید که این دو به دلیل وجود تشابه صفات ژنتیکی، بسیار شبیه هممی پیش

 که به هیچ وجه این گونه نیست.و حال آنست آنها را دوقلو بداند ممکن ا
ی طرفداران نظریه برای اثبات آنچهکافی ود دلیل علمی اوالً تشابه به خودی خبنابراین، 
باشند میاین نظریه بسیار فراوان و متعدد  هایکنندهضنقنیست؛ ثانیاً  ،پندارندمی تکامل داروین

 کنیم:می و ما ذیالً فقط به یک مورد آن اشاره
 یگر انسان از میمون تکامل یافته، خود این میمون از کجا آمده است؟ هواداران نظریها
گویند وی نیز از یک جنس دیگر تکامل پیدا کرده است. اگر قضیه از این قرار باشد می داروین

تکامل یافته  که ثابت کند مثالً میمون از روباه یا گرگ یا حتی تمساح ایسنگوارهپس چرا هیچ 
تکامل  هایسنگوارهشناسان و کاوشگران، به عنوان مثال دست نیامده است؟! چرا باستانبه 

یا چرا شواهد تکامل پرندگان از حشرات را پیدا  اند؟!را به دست نیاوردهها خزندگان از ماهی
عملکرد طبیعت و جهت تطابق  یاین نظریه بر این باور است که هر چیزی به وسیله اند؟!نکرده
این مطلب  یکنندهاز چیز دیگری تکامل یافته است، با این حال اینها چیزی که ثابت با آن
شان نیز و این گمانتکامل یافته که به زعم آنها از میمون اند، به استثنای انسان نیافته ،باشد
که این چیزی وجود شباهت ژنتیکی است و حال آن طور که پیشتر گفتیم، فقط مبتنی بر همان

 .باشد، نمیشتای متعال در خلقجز سنت خد
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: شباهت بین یک انسان و فرد دیگری که نسبت نزدیکی با هم ندارند، به این دلیل است که پاسخ

 یتکامل را رد کند، ثابت کننده یخواهد نظریهمی بین آنها قرابت دوری وجود دارد. مثالی که وی با آن
تکامل  انداز نخستی سانانی که پیش از آنها بوده 7نخستی سانان بزرگ .آن عکسنه  ،این نظریه است

اند و ، که آنها نیز خود از پستانداران دیگر تکامل پیدا کرده3د و آنها نیز از حیوانات مشابه لمورهاانیافته
ژنتیکی که  یعالوه بر ادله نیز،ها نیز موجود است. در خصوص تکامل خزندگان از ماهی هایشانسنگواره

 است.  مطلباین  یکنندهوجود دارد که ثابت هاییسنگوارهشود، می بر شمار آنها افزودهروز به روز 
پرندگان و بین میانی  هایسنگوارهاند تا کسی بخواهد به دنبال از حشرات تکامل نیافته، پرندگان اما

آنها نیز از دید علم دسته بندی موجودات که خود اند تکامل یافتهاز خزندگان  حشرات بگردد. پرندگان

 .پایان .هستند دایناسورهاهای از بازماندهزنده، 

سال ها تر و میلیوندایناسورها بسیار کهن سنگوارهبه عنوان مثال مالحظه کنید که 
 یافت شده. اگر اصل بر تکامل باشد، چرا بهها است که از میمون هاییسنگوارهتر از قدیمی

کشف  ،اندکه شروع به تکامل به فیل یا زرافه کرده دایناسورهایی هایسنگواره عنوان مثال
شان مشابه انسان است، به که ترکیب بدن اندیافته هاییسنگوارهها از میمونکه نشده است؟! این

از تکامل دایناسورها به  هاییسنگوارهبایست می در این صورت چون ،معنای اثبات تکامل نیست
که قطعاً چنین شد و حال آنمی دیگر نیز یافت یای به گونهتکامل جانداران از گونهفیل یا 
 .اندپیدا نشده هاییسنگواره

اند، نه از دایناسورها. امروزه : فیل و زرافه پستاندارند و از پستانداران پیش از خود تکامل یافتهپاسخ

میانی بسیار زیادی کشف  هایسنگوارهبلکه  ،ندنیستشده گم در تکاملها میانی بین گونه هایسنگواره
زیرا هیچ کس توقع ندارد که تمام  ؛است ند و این طبیعیهست شده است. البته برخی از آنها مفقود

میانی منقرض شده را های طبیعت تمام گونه شانس باشد تاو انسان باید خیلی خوش را بیابد هاسنگواره

 .پایان !پیدا کنددسترسی  هاسنگوارهاستقرار این های تمام محلکند و او موفق شود به برای او حفظ 

در حدّ  کنیم، هرچندنمی تکامل، چرا ما اکنون آن را مشاهده یبه فرض ثابت شدن فرضیه
 !هایش؟قدمات و پیش زمینهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 باشند. )مترجم(شامل گوریل، شامپانزه، بونوبو و اورانگاتون می (Great apes)  نخستی های بزرگ -7

 یاجتمـاع ی. آنها جـانورانشوندیم افتیکومورو  ریهستند که تنها در ماداگاسکار و جزا هایاز نخست یاژهیلمورها گروه و -3
ها( به سـه تیـره ی نخستیان )پریماتراسته بلند دارند. یاو پوزه ریپذافانعط یها و انگشتاندراز، پنجه ییدست و پا و هستند

 )مترجم( ها.ها و انسانوارهشود: لمورها، میمونتقسیم می
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یک بر سراسر جهان، آن را به عنوان معتهای علمی دارد و در تمام دانشگاه ی: تکامل صبغهپاسخ

ی وزین در جهان است قبول سسات و محافل علمؤها، مدانشگاه یای که مقبول همهنظریهیه و نظر
یت منطبق است. اصوالً قوت و تکامل با واقع ینظریههای بینیپیشاکنون مشخص شده که تمام  دارند.
با آنها های بینیپیشاس مقدار مطابقت یعنی بر اس ،سنجندمی نظریات علمی را بر این اساسضعف 
 واقعیت.

های و باکتریها تکامل و مقدمات آن در همه جای زمین موجود است؛ مانند تکامل ویروس
 نیز حتی اکنونب صنعتی و چشمان اسکیموها. دوران انقالهای زای مقاوم در برابر درمان، پروانهبیماری
 ،در آزمایشگاهموجودات جدید جانداران و تولید  توان تکامل را از طریق تغییر ترکیب ژنتیکی برخیمی

 .تجربه نمود

طبیعی  تغییراتبا سازگاری  یبه وسیلهها گویند گروهی از میمونمی داروین و طرفداران او
اند که بر روی دو اند. آنها به جای راه رفتن بر روی چهار پا، آموزش دیدهشروع به تکامل نموده

در نسل آنها  اند. این موضوعشان را برطرف کردههایو به این ترتیب کجی استخوان پا راه بروند
ال ؤروند. سب آنها نیز طبق وراثت، بر روی دو پا راههای بچهمنجر شد به اینکه و  نیز اثر گذاشت

ی دیدهآموزشهای این است که چرا ما مشابه چنین چیزی را امروز شاهد نیستیم؟ میمون
انند بر روی دو پا راه تومی بیش از میانگین طبیعی ها،نسبت به دیگر میمون زیادی هستند که

این بینیم نمی پس چراقادر نیستند بیش از چند گام چنین کنند.  هابروند، دیگر میمون
، کنند بعد از خود منتقلهای این اثر را به نسلآموزش دیده به هنگام تولید مثل، های میمون
و پا نیاز به روند و برای راه رفتن روی دمی ههمچنان بر روی چهار پا را بعدهای نسلبلکه 

 آموزش جدید دارند؟!

و هر چیزی که از عامل ها : راه رفتن این میمون آموزش دیده صرفاً یک عادت است، و عادتپاسخ

صفت ژنتیکی است و صفات  شود،می یابد. صفتی که با وراثت منتقلنمی ت بگیرد انتقالأبیرونی نش
ن میمون بر روی دو پا بر اثر آموزش یا ختنه شدن فرزند مذکر انسان این گونه عارضی مانند راه رفت

از نگر است و بسیار سطحی ،کندمی پیشتر مشخص شد کسی که چنین اشکالی را مطرح. نیستند
این  ،ترین امور علمی مربوط به تکامل اطالعی ندارد، و با وجود جهل مفرطی که به آن دچار استساده
 که از آن چیزیعلمی تکامل اشکال بگیرد و حال آن یبر مقوله دارد که در کمال وقاحتت را أجر

 .پایانفهمد. نمی

تواند ب کهباشد ای تربیت کرده که خودش را به گونهیابیم را نمیبه عنوان مثال چرا انسانی 
هایش این نوهی هاو نوهها فرزندان، نوهو اش بخورد، گذاری بر معدهتأثیررا بدون ها سنگقلوه

 آورند؟! ویژگی را از طریق وراثت به دست
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آید، چرا پس از می ی، با شش انگشت در یک دست به دنیاتیککه به دلیل تغیرات ژنکسی 
دار شدن، پسرش پنج انگشت دارد و این صفت را از پدرش به ارث نبرده و ازدواج و بچه

ا، هیچ تکاملی هات بیرونی بر ژنتأثیرکه  همچون او تکامل نیافته است؟! دلیل این امر آن است
 .را به دنبال ندارد

صفت ژنتیکی حتماً به ارث برده شود. چه بسا جهش ژنتیکی در یک : ضرورتی ندارد که پاسخ

انسان رخ بدهد ولی ژن جهش یافته به فرزندان او منتقل نگردد، و یا ممکن است به برخی از فرزندان 
از طریق وراثت  تیکیصفات ژن همین بس، کهاثبات تکامل برای منتقل شود و به برخی دیگر خیر. 

 .نپایا. میتوانند منتقل شوند
گویند هستی از می داروین یپیدایش هستی، هواداران نظریه أدر خصوص بازگشت به منش

عامل به وجود آمدن این موجودات زنده در  ف محض پدید آمده و تکامل و ارتقا،روی تصاد
و پیدایش طبیعی که این  یاولیه یماده . اگر در موردباشندمیمختلف های و گونهها سرده

 ؟است گویند پالس انرژی. این پالس از کجا آمدهمی ،ال شودؤاز آنها س ،گشته تکامل را باعث
 ثری درؤگراها معترفند مکنند که پاسخی ندارند. بر این اساس، این مادیمی خود اعتراف

ثر ؤگوییم این ممی پالس انرژی است در حالی که ما الهیونپیدایش هستی وجود دارد که همان 
که یک پالس گنگ و کر که این تر است:است. کدام سخن به عقل نزدیکهمان خداوند متعال 

این هستی گسترده، دقیق و عظیم را به وجود  ،داند و نه احساس داردمی کند، نهمی نه تعقل
 یا یک ذات آگاه، دانا و باشعور؟آورده 
از گوید با روی دادن انفجاری در یک چاپخانه و می ل سخن اول مثل کسی است کهثَمَ

روی تصادف، حروف تایپی بر روی کاغذ قرار گرفته و اتفاقاً دیده شده که پس از آن، یک قطعه 
نثر یا یک شعر با ادبیات سترگ و دارای معانی ژرف به وجود آمده است. آیا چنین چیزی معقول 

 است؟!
 معقول نیست زیرا دستیابی به آن با چنین ،بر اساس سرعت تغییر گویند این رویدادمی

سال شدنی است. ما پاسخ دادیم که هر چه ها باشد ولی با گذشت میلیوننمی پذیرسرعتی امکان
شود. زیرا باید فالن حرف پس از فالن می زمان بیشتری سپری شود، احتمال وقوع خطا بیشتر

صحیح، بخش بعد و صحیح ، سپس عبارت صحیحی حرف در جای مناسب بنشیند تا کلمه
اگر  شود. بنابراینمی با گذشت زمان احتماالت کمتر شود، وقوع خطا بیشترتشکیل شود. هر چه 

شک پس از آن، به دلیل کم شدن بی پذیر نیست،نپیدایش یک قصیده در آغاز انفجار امکا
 .پذیر نخواهد بودنش امکانپیوستبه وقوع ، صحیح در تکاملهای فرصت

؛ زیرا تکامل روا نیست ،شودمی تکامل مطرح یدر نظریه کردن مثال تصادف با آنچهمطرح : پاسخ

باشد. دیگر نمی اشکال تصادف بر آن وارد ؛ بنابراینانباشتی است نه جهشی - ایبر خالف پندار عده -
دهم که چگونه بروز اشتباه در می ولی من توضیح ،ای بیش نیستمایهسخنان بیسخنان وی در باال نیز 

است که  شود. البته از سخنان وی پیدامی ژنتیکی تصادفی به تکامل منجریا جهش  ژنتیکی همانندسازی
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بروز اشتباه در  گویدمی تکامل یداند. نظریهنمی چیزی ،کندمی تکامل مطرح یچه نظریهاو از آن
نین چیزی با چای را به دنبال داشته باشد. یافتهممکن است زیانبار و یا ویژگی بهبودژنتیکی  همانندسازی

ماند تا نمی . اگر ضرری به همراه داشته باشد، اصوالً طبق انتخاب طبیعی، باقیایش ثابت شده استآزم
نوعانش همچرا که مانعی برای حامل خود به شمار رفته و رقابت او با  ؛بخواهد به نسل بعدی انتقال یابد

شود زیرا جاندار را از ویژگی می گردد. اما جهش سودمند انباشتهنمی انباشته سازد و درنتیجهمی دشوار را
انتخاب طبیعی این صفات را تثبیت و از همین رو سازد و می مندبهرهنوعانش همبرتری در قیاس با 

 .پایان. پیونددبه وقوع میگرداند. به این ترتیب تکامل در نژادها می انباشته
با ساخت ابزار و  حتی توانسته، و علمی که بشر به آنها دست یافتههای با تمام پیشرفت

اند یک سلول زنده را از مواد تجهیزات دقیق بر ماه و ستارگان پا بگذارد، تا کنون نتوانسته
 ساده کند و آن را عملیمی داروین به آن اشاره یکه نظریهآن گونه د نشیمیایی به وجود آور

زیرا سلول به  ؛که ساخت یک سلول زنده غیرممکن استنگارد. دانشمندان معترفند به اینامی
 ینظریه یکنندهاین باطل سازد.می ای دارد که بشر را کاماًل درماندهحدی ساختار پیچیده

. تشکیل شده استی طبیعی گوید اصل سلول زنده از مواد شیمیایی اولیهمی داروین است که
که ه ایناست. با توجه بطبیعت  ،سلول زنده یاین است که سازنده ،اندآنها فرض گرفته آنچه

ی که او نیز طبق گفته -توان پذیرفت که انسان عاقل می پس چطور ،طبیعت عاقل نیست
که انسان از یک رشد ک سلول را به وجود آورد و حال آنتواند ینمی - ایشان فرزند طبیعت است

 ای نیست؟!ذهنی برخوردار است که طبیعت جامد را از آن بهره

مواد  هستند و ساخت کروموزوم در آزمایشگاه ازها همان کروموزوم: حیات سلول زنده در واقع پاسخ

 همانندسازیتعداد بسیار زیاد، تکثیر و به توانسته خود را  این کروموزمشیمیایی صورت گرفته است و 
 ،ساخته شده اند این است که آنچه در آزمایشگاه و توسط انساناشکالی که برخی افراد نادان گرفته کند.

افراد آگاه مانند آن است که کسی به  از دیدهستند و نه سیتوپالسم سلول. این اشکال ها زومفقط کرومو
آمیزی آن این هواپیما رنگی تا به وسیله ،توانی رنگ بسازمی اگر :جت ساخته بگوید فردی که هواپیمای

 شود!
 آورید؟!!می روی خداناباوریسیتوپالسم را بسازند، با آنها به برای شما بسیار خوب، آیا اگر 

که چنین ساده و ارزش علمی برخوردار باشد، نه اینو کامل باشد یا حداقل از  دقیقاشکال یا باید 

 .پایان سطحی باشد که به وضوح از جهل صاحب خود حکایت کند.
و ما قضیه را د ه شئاراباطل و نابخردانه  ییک نظریه سریع بود که بر یهایپاسخاینها فقط 
داروین را باور نداشته  یگر به تفصیل شرح خواهیم داد. به هر حال اگر ما نظریهدر جایی دی

 - به فرض محال -ه باشیم، پس از انتقال به قبر اگر مشخص شود که این نظریه درست بود
چه ما در شود که آنمی ایشان روشنروند و برمی به قبرولی آن گاه که آنها  ؛ایمضرری نکرده
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 !گوییم صحیح است، خسارت سنگینی دامنگیرشان خواهد شدمی لق متعالباب وجود خدای خا
 کند؟!می فرد عاقل کدام گزینه را انتخاب

و ما قضاوت را مشخص شد  ،تکامل وارد نموده است یکه بر نظریههایی : پیشتر ارزش ردیهپاسخ

 .پایانیم. کنگذار میبه خوانندگان وا

به روایات و سخنان  و دالزم را به دست آورینصیحت ما به شما این است که فرهنگ 
در بسیاری احادیث . به عنوان مثال در بحاراالنوار دیدر باب توحید رجوع کن اطهار ما یائمه

یابی. همچنین به دروس حوزوی ما در علم کالم و به ویژه بحث اثبات صانع می این باب
همچنین بد نیست کتاب  ند باشد.امید است به خواست خدا برای شما سودم د.ییمراجعه نما

ناثر « ای در بحرانتکامل، نظریه» ، یکی از دانشمندان استرالیایی علم 7مایکل دنتو
 داروین را نقض یبا شواهد و دالیل، نظریه این کتابدر وی  مطالعه کنید.شناسی را زیست
 کند.می

 السالم .و ا و آخرت توفیق دهد.خداوند شما را در جمیع خیر دنی
 .از هجرت شریف پیامبر 7331جه سال ذی ح 36

 کمال حیدری

 تکامل: یسخنان کمال حیدری در باب نظریه
...  ای گذر نکرده است.هیچ مرحله یعنی او از آفریده شده)دفعی( یکون ن فَآدم به صورت کُ

آدم  گوید:ببه ما برای اینکه ؟ چیست ،آفریدبه صورت آدم را آدم که خدا این یبنابراین فایده
 :سپس به او فرمود ،که خدا او را از خاک آفریداین، و است ابوالبشر از سایر فرزندانش متمایز بوده

. آیا در آدمیان و بشر، این امتیاز و این ویژگی به موجودی به غیر از آدم باش، پس شد
 ... اعطا نگشته است ابوالبشرداده شده است؟ خیر، به کسی جز حضرت آدم

 جناب سید کمال حیدری: 
ن عقیده است که داروین بر ای یگوید نظریهمیاو ، که وی از این نظر بودهال ؤبه گمانم س

آدم برای موجودیت یافتن، مراحلی را پشت سر گذاشته است. پاسخ این است که این نظریه 
د تفسیر درصد اکنونحداقل از نظر قرآن باطل است. آری بحث علمی مجال دیگری دارد و من 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. وی در سـال اسـترالیایی اسـت - شناس بریتانیـایی( نویسنده و زیست7339( )متولد Michel Dentonمایکل دنتون ) -7

« در بحـران یاهیتکامل، نظر»کتاب  7382دکترای بیوشیمی خود را از کالج سلطنتی لندن دریافت نمود. وی در سال  7313
(Evolution: A Theory in Crisisرا منتشر کرد. وی در این کتـاب خـود را از طرفـداران نظریـه ) ی تکامـل و مخـالف

 کنـد.دانـد، در ایـن کتـاب ذکـر میرا که متوجه نئوداروینیسم یـا داروینیسـم جدیـد میداند و انتقاداتی آفرینش ناگهانی می
 )مترجم(
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علمی این نظریه نیستم ولی از دید قرآن و چه در سطح پژوهش قرآنی، او را از خاک آفرید 
ن، روایات سپس فرمود کن فیکون. بنابراین از نوع دیگری تکامل نیافته است. عالوه بر ای

که خدا آید می برچنین  که به ما رسیدهمتونی ی که از بخاری، مسلم، مسند احمد و صحیح
 7.را شبیه خود آفریدانسان 

آدم به طور مستقیم از گل آفریده مادی کمال حیدری، جسم  ی: واضح است که طبق عقیدهپاسخ

ین ترتیب آفرید سپس روح را در آن دمید و به ا را لتمثالی از گِ وندشده یعنی او بر این باور است که خدا
آدم به »به سخن او نیز اشاره شد که:  آدم که بر این زمین زندگی کرده، پدیدار گشته است.مادی جسم 
او را از خاک آفرید سپس »، «ای گذر نکرده استهیچ مرحله ت کن فیکون آفریده شده یعنی او ازصور
 .«کن فیکون :فرمود

این نظریه حداقل از نظر قرآن »شمارد: می کند و آن را باطلمی تکامل را رد یوی صریحاً نظریه
 .«باطل است
نماید و جای چون و می هسبت به شواهد دقیقی که تکامل ارائدهد که وی نمی ننشاگفتار این 

تکامل را  یگذارد، جاهل است. امروزه پس از شواهد دقیق ژنتیکی، فقط کسانی نظریهنمی چرایی باقی
اطالع توان آنها را از منظر علمی رد نمود، بینمی کنند که نسبت به آن و دالیلی که به هیچ وجهمی رد

 یکه بر نظریه را و اشکاالتیها پاافتادگی ردیهپیشتر این ادله را به طور مبسوط بیان داشتم و پیش باشند.
از جهل که  ،استهایی ردیههات و بَ نیز شرح دادم و اشاره نمودم که اینها اجماالً شُ کنند،می تکامل وارد

 .حکایت دارد نگارندگانشان نسبت به تکامل
عالقمند است آن را پژوهش علمی  که حیدرینظرات آنها را  دگی و ابتذالاز این، ساهمچنین پیش 

اهل پرداختن به این علوم نیستند و توانایی مناقشه در این آنها ام. در حقیقت به تفصیل بیان نموده بنامد،
 چه برسد به ؛باب را ندارند. در صفحات پیشین گذشت که کمال حیدری و امثال او از فهم نظریه عاجزند

های گذشت که تمام ردیههمچنین قرار داده و پاسخ علمی به آن بدهند. نقد که بخواهند آن را مورد این
و آنها این ادله را فقط  باشدمیپاافتاده است که فاقد ارزش علمی ساده و پیشهایی آنها در واقع پاسخ

طور که کمال حیدری و امثال  همان دارند.می بیان فریب دهند، آنها را خواهندمی کههایی برای بیچاره
طبق  -که دلیل او بر این سخن حال آن گویند ومی او با دروغ، از وجوب تقلید غیرمعصوم یا فقیه سخن

از نادانی  ،خود ،رجوع غیرمتخصص به متخصص است. این استدالل - گویندمی چیزی که او و دیگران
دارد. رجوع غیرمتخصص به متخصص میبر دهناسی آن را دارند پرامور دینی که ادعای کارش آنها حتی در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
که خداوند آدم را بر صـورت خـویش یت رسمی کمال حیدری، نظر علمای اهل سنت و جماعت در مورد اینبه نقل از سا -7

 آفرید. قابل دسترس در نشانی:
http://alhaydari.com/ar/2011/10/14057 
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نه وجوبی که کمال حیدری و امثال  ،آور نیست()الزام استمنع جواز با عدم وجود صدور در بهترین حالت 
ذهن  از ،بدعت را بدون دلیل و پایه . آنها ایناندواجب دانستهغیرمعصوم یا فقیه را  از دتقلی ،او با حیله

که حقشان غصب ب و غائ اهل بیت مظلومی ، شیعهروشسفانه پیوسته به این أاند و متهم بافتهود به خ
 اند.فریب داده را است شده

و مراکز پژوهشی معتبر ها علمی و وزین است که دانشگاه یتکامل یک نظریه یکه نظریهنتیجه آن
 اتیح شیدایپ ریتفس گانهیبه عنوان نگرند. تکامل می و احترام به آن تأیید یدر سراسر جهان با دیده

پس از پیشرفت علم ژنتیک، این  آن نیز با واقعیت همخوان است.های بینیپیششود و می ی تدریسنیزم
ای در آن راه ندارد. اصواًل پایه و اساس نظریات به حدی ثابت و استوار گشته که هیچ شک و شبهه قضیه

که از طریق هایی آنها با واقعیتهای بینیپیشیعنی میزان همخوانی  ،ستعلمی بر این مبنا استوار ا
سخن وی )کمال حیدری( مبنی بر نادرست بودن بنابراین یابیم. می ن دستبه آها مشاهدات و آزمایش

 سازد، نه بیشتر.می نظریه، فقط نادانی او را آشکار
قرآنی تعارض متن که چون با  نا استبه این معاین سخن وی که تکامل از دید قرآن باطل است، 

با داللت قرآنی محکم و متن زیرا حتی یک  است، و ناروا شود. این نیز نادرستمی دارد، باطل محسوب
 متنوجود ندارد. حقیقت آن است که بین  ،تکامل در تعارض باشد یبا نظریهبه طور قطعی قطعی که 

از درک نادرست آنها از متن قرآن و این ها بلکه مغایرت ،تکامل هیچ تعارضی وجود ندارد یقرآن و نظریه
قرآنی متن این  :توان گفتمی ند. حداقلته اینها بسیار با هم متفاوت هستگیرد و البمی نظریه سرچشمه

بگوید که  تفسیر یا معنای محتمل آنتواند طبق نمی کسیبنابراین بیش از یک تفسیر و مفهوم دارد؛ 
 امل ناهمخوان است. تک یقطعاً با نظریه
 ام. اثبات تکامل را عرضه داشته برقرآنی مبنی پیشین متون های در بخشبه عالوه 

دینی متن کنند و از تعارض آن با می تکامل را رد یدر پایان نصیحت من به تمام کسانی که نظریه
باور نادرست خویش دست زنند، آن است که با این نظریه آشنا شوند و بکوشند آن را بفهمند و از می دم

اگر بدانند و درک  -سازد و آنها را می شان را برمالجهلگیری این موضع سوگند، خدابه چرا که  بکشند؛
 نشاند.می در جایگاه بسیار ضعیف و نامناسبی - کنند

 گوید:می دکتر داوکینز
دین ناسازگار  گویند تکامل بامی آموزند ومی برخی مردمی که در کلیساها علمتفکر من از 

 7.اثبات کنیم که تکامل واقعیت داردتوانیم می قطع و یقین زیرا ما به بسیار خرسندم؛ ،است

تکامل با قرآن یا دین  یکه معتقدند نظریه - امثال کمال حیدری -یعنی دکتر داوکینز به این افراد 
 اعطا خداناباوریو دین را به  رایگان برای ابطال قرآنی ترین هدیهگوید: شما بزرگمی مغایرت دارد،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 فرینش از هیچ چیز: دکتر ریچارد داوکینز و دکتر الرنس کراوس، سخنرانی در دانشگاه آریزونا.آ -7
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 یتوانند ثابت کنند که نظریهمی شناسان تکاملی با دالیل ساده و روشن به آسانیزیرا زیست کنید؛می

 .پایان  تکامل درست است و حقیقت دارد.
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ان من قرد للی لنسان، املوقع الرَسي عبد العزطز بن عبدهللا بن ِبز، نوضْر علی الدضْرب: نظرطة )داضْروطن( تيوضْر اْلنس ]69[

 ، 2113اغسيس  18لعبد العزطز بن عبدهللا بن ِبز، ّت االطَلع عله  ِف 
 http://www.binbaz.org.sa/mat/178000 

ه .، ما هو ضْردک  علی نظرطة )داضْروطن( ِف التيوضْر؟، موقع القيرة لرؤی و حماضرات الشهخ  1427یسر البهب  ]68[
 ،  2113سبتمب  1یسر البهب، ّت االطَلع عله  ِف 

http://alqatrah.net/question/index.php?id=173 
(، 1خلق هللا آدم علی صوضْرت  ق) ، موقف علماء أهل السنة و اْلماعة من يدطث 2111کمال الهدضْري   ]71[

 ، 2113اغسيس  21املوقع الرَسي ملکتب کمال الهدضْري، ّت االطَلع عله  ِف 
http://alhaydari.com/ar/2011/10/14057 

 ،  2113اغسيس  19، بي االسَلم و داضْرون، موقع الش ُازي، ّت االطَلع عله  ِف  1872حممد الش ُازي  ]71[
http://www.alshirazi.com/compilations/nirari/darwin/fehres.htm 

، مکتبة الفتاوی: فتاوی نوضْر علی الدضْرب )نصهة(: التفس ُ، املوقع الرَسي حملمد  2114حممد بن صاحل العثهمي  ]72[
 ، 2113أغسيس  18بن صاحل العثهمي، ّت االطَلع ِف 
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http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6463.shtml 
ه .، االسئلة و الجوبة: اْللق و اْللقهة: بيَلن نظرطة التيوضْر، موقع مرکز  1443مرکز الِباث العقاردطة  ]73[

 ، 2113سبتمب  1الِباث العقاردطة، ّت االطَلع عله  ِف 
http://www.aqaed.com/faq/2666 

ه .، التعرطف ِبرکز الِباث العقاردطة، موقع املرکز الِباث العقاردطة، ّت  1433مرکز الِباث العقاردطة  ]74[
 ،  2113سبتمب  1االطَلع ِف 

http://www.aqaed.com/about 
مب سبت 13، أول صوضْر للثقب االسود و هو طبتلع جنمًا، موقع طوضْرونهوز، ّت االطَلع عله  ِف  2111طوضْرونهوز  ]71[
2113 ، 

http://arabic.euronews.com/2011/09/19/black-hole-caught-gobbling-up-a-star 
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 ویدیوها

اد، مهاجرت انسان از آفرطقا، دکَ آلهس ضْرابرتسون، قابل دسَس دضْر لطی کتاب وه  االوطدطو ی شبک  ]92[
 نشانی:

http://www.youtube.com/watch?v=1BNyZR6ohtQ 
 منبع اصلی:

The incredible human journey 2009 [DVD], BBC, United Kingdom. 
 ها، دطوطد ضْرطد. قابل دسَس دضْر نشانی:اد، تکامل ننتهک شششلطی کتاب وه  االوطدطو ی شبک  ]93[

http://www.youtube.com/watch?v=67V7spWYd3U 
 اصلی:منبع 

Horizons: what’s the problem with nudity? 2009 [DVD] BBC, United Kingdom. 
اد، ضْرطچاضْرد داوکهنز، داستان طوفان دضْر کتاب لطی کتاب وه  االوطدطو ی ی سخنرانی داوکهنز: شبک وطدطو  ]94[

 مقدس، قابل دسَس دضْر نشانی:
http://www.youtube.com/watch?v=1mZSnQ7_gCY 

 اصلی:منبع 
Richard Dawkins debunks Noah’s ark 2010, The Age, viewed 30 September 2011,  
http://media.theage.com.au/richard-dawkins-debunks-ark-1218161.html 

 ، مهاجرت انسان از آفرطقا، دکَ آلهس ضْروبرتس 2113اد لشبک  وطدطوطی وه  اال ]91[
http://www.youtube.com/watch?v=1QEzv5OE5na 

 منبع اصلی:
The incredible human journey 2009 [DVD], BBC, United Kingdom. 

های ِبستانی، پروفسوضْر لردکهشانهدزه. قابل دسَس انسان اد، ضْروابط خانوادییلاب وه  االطی کتوطدطو ی شبک  ]96[
 دضْر نشانی:

http://www.youtube.com/watch?v=dUnPO2Pqcag 

 منبع اصلی:
Lordkipanidze, D 2012, The first humans out of Africa, February, TED, viewed 1 July 

2012,  
http://www.tedxtbilisi.com/?18/talks/ 

هل، دکَ داوکهنز: آی تکامل تصادفی و غ ُ پی دکَ داوکهنز ِب کاضْردطنال ظرهاد، منالطی کتاب وه  االوطدطو ی شبک  ]97[
 هدفمند است؟، قابل دسَس دضْر نشانی:

http://www.youtube.com/watch?v=bifntnOm_jk 
 منبع اصلی:

Religion and atheism 2012 [television program], Q&A: Adventure in 
Democracy, ABC1, 9 April. 
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 اد، توضهح عصب ِبزیشتی ينجره دضْر زضْراف ، قابل دسَس دضْر نشانی:لطی کتاب وه  االوطدطو ی شبک  ]99[
http://www.youtube.com/watch?v=kAJKZdHmiTg 

 منبع اصلی:
The giraffe 2009 [television program], Inside Nature’s Giants, Channel 4, 20 July. 

 کنت مهلر. قابل دسَس دضْر نشانی:  ی دو،، کروموزوم مشاضْره ادلاالطی کتاب وه  وطدطو ی شبک  ]98[
http://www.youtube.com/watch?v=wySVojm2x3Q 

داند.، قابل دسَس ضْرنس کراوس َمموع انرنی جهان ضْرا برابر صفر میو ، الاد لاالطی کتاب وه  وطدطو ی شبک ] 81[
 دضْر نشانی:

http://www.youtube.com/watch?v=uUH3MlodfYA 

 منبع اصلی:
Lawrence Krauss: a universe from nothing 2013 [television program], The Agenda with 

Steve Paikin, TVO, 3 July. 

 


