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  پندار خدا
  
  ۴ فصل

 نيست خدايی يقين به قريب احتمال به چرا
 

 بشارت سحر، ی درطليعه جادوگران ھمچون .ھراسانند علم پيشرفت از ... کاھنان دينی، ھای فرقه تمام در
 .تابند برنمی را مکرشان عمارت ريزش دھندگان

 
 جفرسون تامس

 
 غائی 747 بوئينگ

 
  برھان مانند نيز نامحتملی برھان بيخدايان، از بسياری نظر به .است استواری برھان خدا، وجود نامحتملی برھان
ان .است کننده مجاب و قوی خداست، وجود بر نبرھا ترين محبوب که ُصنع، مألوف امحتملی برھ ا ن  استوارً حقيقت

ه برھان اين اگر .خداباوران مطلوب نظر خالف درست البته –است ناپذير پاسخ من نظر به و ان درستی ب  شود، بي
ات اين من .ندارد وجود خدا کند می اثباتً تقريبا االتی اثب دا وجود عدم احتم شايش را خ ائی 747 بوئينگ گ  128 غ
 .ام ناميده

 
ِفرد که است شده گرفته جالبی تمثيل از برھان اين نام  که کنيد تصور را ی 747 بوئينگ  :کند می مطرح ھويل ِ
 او، نزديک ھمکار اما باشد، ھويل خود از تمثيل اين آيا که نيستم مطمئن من .است افتاده اوراقی انبار يک در

 گيری شکل احتمال گويد می ھويل. [ 58 ] است معتبر نقلیً ظاھرا و گويد، یم طور اين ويکراماسينگ، چاندرا
 خوش، بخت از و بوزد، اوراقی انبار يک بر تندبادی که نيست اين احتمال از بيش زمين ی کره روی بر حيات
   دنب تکامل مورد در را تمثيل اين ديگران بعدھا .کند بدل 747 بوئينگ يک به را انبار داخل ھای قراضه

  
 جانداران
 يا اسب يک ايجاد .باشد نامحتمل بسيار تصادفی رخداد يک ھم تکامل که رسد می نظر به .بردند کار به پيچيده
 يک ايجاد که است بعيد قدر ھمان اش، دھنده تشکيل اجزای تصادفی کردن قاطی با حقيقی، شترمرغ يا زنبور
 کسانی مقبول فقط البته و – است گرايان خلقت محبوب برھان اين خالصه، .اوراقی ھای قراضه از 747 بوئينگ

 ای نظريه طبيعی انتخاب کند می فکر که کسانی يعنی .نداند را طبيعی انتخاب توسط تکامل الفبای که افتد می
  .باشد می تصادف متعارفی معنای برخالف درست طبيعی، انتخاب معنای آنکه حال .است تصادف ی درباره
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واره نامحتملی، برھان از گرايان خلقت سوءبرداشت کلی ی شيوه ر و است، يکسان ھم م اگ ه ھ  سياست مقتضای ب
   روز،
ن در فرقی بپوشد "ھوشمندانه آفرينش"ی بالماسکه ی جامه اد سوءبرداشت اي د نمی ايج ان خلقت .کن واره گراي  ھم
ه مولکول يک از چيزی ھر تواند می اما پيچيده، ی اندامه يک يا است جاندار يک ياً غالبا که – را ای پديده  گرفت
د می آفرينش بر حمل را آن ايجاد نامحتملی و گيرند می نظر در – باشد کيھان خود تا تايند می و کنن اھی .س م گ  ھ
ان از ه واژگ ره اطالعات ی نظري د می بھ ا و گيرن ه ب ر تکي ای ب وای تخصصی معن ه اطالعات، محت وان ب  عن

ه پرسند می آنان .طلبند می چالش به را ھا داروينيست ،"غافلگيری ارزش" يا معيارنامحتملی سم ک ه دارويني  چگون
ده ی ماده در موجود اطالعات تمام تکوين تواند می ين را زن د می تبي اھی .کنن م گ ان خلقت ھ خ شعار گراي ای ن  نم

دارد وجود مجانی نھار :که کنند می تکرار را اقتصاددانان ست و – ن ا دارويني تھم را ھ د می م ه کنن اه، از ک وه ک  ک
 ی شده شناخته حل راه تنھا داروينی، طبيعی انتخاب داد، خواھم نشان فصل اين در طور ھمان واقع، در .اند ساخته
ن طبيعی انتخاب بدون .اند آمده کجا از عاتاطال که معماست اين ا اي ذير پاسخ معم  ی فرضيه اصل، در .است ناپ

ن در خدا .بکشد، بيرون چيزی ھيچ، از کوشد می که خداست وجود م فرضيه اي م و دارد را خر ھ ا ھ ا .را خرم  ام
ز آن طراح شد،با بعيدتر دھيد توضيح را وجودش خواھيد می که چيزی وجود احتمال ھرچه که کنيم توجه  دست ني
  .است غائی 747 بوئينگ خدا .باشد استبعاد ھمان به بايد کم
 

 مترادف را "تصادفی ايجاد" ھا خيلی اما .باشند تصادف حاصل توانند نمی پيچيده امور گويد می نامحتملی برھان
 .گيرند می آفرينش نگرنشا را نامحتملی که نيست شگفتی جای پس .کنند می تعريف "ھدفمند خالق بدون ايجاد" با

 گرچه و .خطاست حد چه تا نگرش اين شناختی زيست احتمال لحاظ از که دھد می نشان داروينی طبيعی انتخاب
 اصلی ی حيطه ورای اما نباشد، مربوط – شناسی کيھانً مثال – بيجان جھان بهً مستقيما داروينيسم است ممکن
  .زايداف می را ما آگاھی ھم شناسی، زيست يعنی خود،

 
 آفرينش، آلترناتيو تنھا که پذيريم نمی دربست را انگارانه سھل فرض اين باشيم، داشته داروينيسم از ژرفی فھم اگر

 فيلسوفانی ھم داروين از پيش .باشيم فزاينده پيچيدگی ِتدريجی مراحل جستجوی در که آموزيم می و است؛ تصادف
 برای آلترناتيوی آنان اما نيست، آن شدن آفريده معنای بهً رورتاض حيات، نامحتملی که بودند فھميده ھيوم مانند

 دام درً قبال .باشيم شکاک آفرينش ی ايده ھر برابر درً عميقا بايد ما ھمگی داروين، از پس .شناختند نمی آفرينش
 .کنيم حذر دام اين در مجدد افتادن از توانيم می که افزوده چنان را مان آگاھی داروين اما .ايم افتاده آفرينش توھم
  .شد می کامياب مان ھمگی سازی آگاه در او کاش ای
 

  افزا آگاھی يک سان به طبيعی انتخاب
 
 زمين در آنجا اآلن که کن فکر"  :گويد می خود با وطن دلتنگِ فضانوردی تخيلی،-علمی فضايی ی سفينه يک در
 ذھن در ناآگاھانه شمالی، ی کره نيم شونيسم که راچ نشويد، گفته اين اشکال متوجهً فورا شما شايد "  !است بھار

  
 اين توصيف برای مناسبی ی واژه  "ناآگاھانه". است کرده رسوب شمالی ی نيمکره غيرساکنان حتی و ساکنان
 بخريد زمين ی کره از ای نقشه توانيد می نيوزلند و استراليا در .آيد می کار به اينجا در افزايی آگاھی .است وضع
شه فروش برای زيرکانه تدبيريک فقط اين .است گرفته قرار آن باالی در جنوب قطب که ن اگر .نيست نق شه اي  نق
 ھا
 بچه که روز ھر .باشند افزا آگاھی توانند می چقدر بياوزيم شمالی ی نيمکره در مان درس ھای کالس ديوار به را
 بر انحصاری ھيچ که است دلبخواه جغرافيايی جھت يک  "شمال"  که آورند می خاطر به بينند می را نقشه اين ھا
 را نکته اين و رفت خواھند خانه به آنھا .فريبنده ھم و افزاست آگاھی ھم کودکان برای ای نقشه چنين .ندارد  "باال"

 که است اين آموزگاری ھای مھارت ترين بزرگ از يکی ضمن، در و – .کرد خواھند تعريف شان والدين برای
  .کند زده شگفت را اش والدين بتواند آن با که بدھيد ديا کودک به چيزی
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  افزودند افزايی آگاھی قدرت ی درباره مرا آگاھی ھا فمنيست [ ،[تاريخ
  به ربطی ھيچ "history" در"his"  چون است، مضحک ، "Herstory" بگوييم )تاريخ ("History"بجای اگر .
ه است احمقانه واژگان شناسی هريش لحاظ از قدر ھمان اين .ندارد his مذکر ضمير  شنويم، ک  ، 1999 سال در ب

 چون داد، دست از را اش شغل )لئيمانه ( "niggardly" ی واژه استعمال خاطر به واشنگتن در دولتی کارمند يک
  ١٢٩.  کردند محسوب  نژادی توھين مصداق را واژه اين
 
 را تاريخ به ديگرگونه ديدگاھی herstroy  ، رداريمب دست خنده از و نشيند، فرو مان فلسفی ی شقشقيه که ھمين  

  130 . ھستند ای افزايی آگاھی چنين آشکار مقدم خط جنسيتی ضماير .دھد می نشان

 
 نيز طبيعی انتخاب مورد در را شيوه ھمين خواھم می من و است، داده نشان را افزايی آگاھی قدرت ما به فمينيسم
 که افزايد می نيز زمينه اين در را ما آگاھی بلکه کند، می تبيين را حيات کليت تنھا نه طبيعی انتخاب .کنم اعمال
 ھدايت ھيچ اينکه بدون کند، تبيين را حيات تر ساده ھای شکل از پيچيده ھای اندامه ايجاد تواند می علم چگونه

 زمينه در و .شود می راھبر ديگر ھای حيطه سوی به را ما طبيعی انتخاب از کامل فھم .بگيرد فرض را ھدفمندی
 پيش .افزايد می بود، فريفته را داروين از پيش شناسان زيست که کاذبی آلترناتيوھای به را ما شک و ديگر، ھای
 نمايد، می شده آفريده چنين که عقاب چشم يا سنجاقک بالً مثال که بزند حدس توانست می کسی چه داروين، از

  باشد؟ طبيعیً کامال اما غيرتصادفی ھای علت از طوالنی توالی يک محصولً حقيقتا بتواند
 

 "راديکال" ی واژه بر او – دارد ی بامزه و جالب حکايت راديکال بيخدايی به خودش گروش از آدامز داگالس
 .است داروينيسم افزايی آگاھی توان نشانگر آدامز حکايت .نشود گرفته اشتباه ھا اگنوستيک با تا کند می تأکيد

 ی واسطه به آدامز گروش که است اين من عذر .نکند من خودخواھی بر حمل را قول نقل اين ندهخوان اميدوارم
  ی خاطره به را کتاب اين تا واداشت مرا – بودند نشده نوشته کس ھيچ گرواندن قصد به که – من سابق ھای کتاب
ه شد، چاپ 131 شک آالی قزل کتاب در او مرگ از پس که آدامز با ای مصاحبه در .کنم تقديم او  نگاری روزنام
 از
  :افزايد می سپس و شده اگنوستيک چگونه که دھد می شرح ابتدا آدامز .است شده بيخدا چگونه که پرسد می او
 
 ای نتيجه ھيچ به پس روم، جلوتر که دانستم نمی قدر آنً واقعا اما .کردم فکر و کردم فکر کردم، فکر و

 ًمثال که شناختم نمی را ھايی مدل کافی قدر به اما داشتم شک خدا وجود ی ايده به خيلی من .نرسيدم
 به .دادم ادامه خودم راه به اما .دھند توضيح خود جای در را چيز ھمه و کنند تبيين را کيھان و حيات
 ًمخصوصا .شدم آشنا تکاملی شناسی زيست با ناگھان ام سالگی سی حوالی .دادم ادامه تفکر و مطالعه
 می فکر( ناگھان خواندم، که را داوکينز ريچارد ی نوشته نابينا ساز ساعت و دخواهخو ژن ھای کتاب
 که رسيدم مفھومی به .گرفت قرار خود سرجای چيز ھمه )خودخواه ژن ی دوباره خواندن حين در کنم
 ينا که حيرتی .برد می راه ای کننده خيره و بينھايت پيچيدگی بهً طبيعتا اش، کننده خيره سادگی رغم به

 .کنم حيرت دين به مردم ی احمقانه احترام از بگويم، صادقانه تا، شد موجب کرد ايجاد من در نگرش
   ) ۵٩(گرفت را جھل از ناشی حيرت جای زودی به فھم، از ناشی حيرت

 
 یعلم افزای آگاھی اين .ندارد من به ربطی ھيچ گويد، می سخن آن از آدامز که ای کننده خيره سادگی مفھوم البته

 ترين، باھوش تو .خير به يادت داگالس، .است طبيعی انتخاب توسط تکامل ی درباره داروين ی نظريه غائی،
 می کتاب اين کاش ای .بودی من ی گرويده تنھاً احتماال و بلندقدترين، گوترين، بذله ترين، آزادانديش ترين، بامزه

  .اندیخند مرا تو که قدر آن نه چند ھر – بخنداند را تو توانست
 

ِدنت، دانيل علم، دانای ِفيلسوف  ايده اين" :ماست ھای ايده ترين قديمی از يکی برخالف تکامل که شود می يادآور ِ
 ی نظريه را زوال به رو ی نظريه اين من .است الزم عظيم باھوش چيز يک ساده، چيز يک ايجاد برای که

 نعلبند اسب، نعل يک که بينيد نمی ھرگز .بسازد را ساز نيزه نيزه، يک که بينيد نمی ھرگز شما .نامم می آفرينش
ر کوزه کوزه، يک که بينيد نمی ھرگز .بسازد سازد گ ه آنچه " [ 60 ] .ب ن کمک ک ه داروي شه ب شری ی اندي  را ب
 چنين

 خالف چنين که کرد کشف را فرآيندی امکان او که است اين داده، او به افزايی آگاھی توان چنين و ساخته، انقالبی
  .نمود می عادت

 
 .است آور شگفتی افزايی آگاھی اين به نياز ميزان ھم شناسی زيست جز ھايی رشته ی برجسته دانشمندان نزد حتی
ِفرد  اشتباھات و 747 بوئينگ ی درباره اش سوءتفاھم اما بود، ای برجسته شناس کيھان و دان فيزيک ھويل، ِ
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 نيازمند او که دھند می نشان بداند، قالبی را 132 آرکائپتريکس فسيل کوشيد اينکه مانند شناسی، زيست در ديگرش
  .شناخت می را طبيعی انتخاب او روشنفکری، سطح در گمانم، به .است بوده طبيعی انتخاب از اش آگاھی افزايش

 
131 . The Salmon of Doubt 

  Archaeopteryx .132 م .شود می شمرده پرنده يک به متعلق که ای شده شناخته جانوری فسيل نخستين
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ا .کند شنا و بزند، غوطه آن در شود، خيسانده طبيعی انتخاب در ابتدا تا بود الزم بسا چه اما د ت درت بتوان  واقعی ق
 آن
  .دريابد را
 

ِفرد خود دانش .افزايند می متفاوت ای گونه به را ما آگاھی ديگر علوم ران را ام اخترشناسی از ھويل ِ د می حي  کن
 و
 زندگانی طی در که را کوچکی نقش تا نشاند می فرو مان نخوت باد کلمه اللفظی تحت چه و استعاری معنای به چه
 .نيستيم بيش کيھانی انفجار غبار از خردی ھای ذره که باشيم داشته ياد به تا – دريابيم درست کنيم می ايفا مان
 چقدر گونه، يک عنوان به چه و فرد يک عنوان به چه ما، حيات ی تاريخچه که آورد می يادمان به شناسی زمين
 زمين کاش"  :که کند ِشکوه 1851 سال به تا واداشت را او و کرد آگاه را راسکين جان دانش اين .است کوتاه

 آن بشکو طنين انجيل ی آيه ھر پس در !شان مھيب ھای پتک از امان اما .گذاشتند می خود حال به مرا شناسان
 نيست، شگفتی جای اين البته – آورد می زمان از ما حس سر بر را بال ھمين نيز تکامل  ".شنوم می را ھا پتک
 اثر طبيعی، انتخاب ويژه به و داروينی، تکامل اما .کند می عمل شناختی زمين زمان مقياس در ھم تکامل چون

 حيطه در که آموزد می ما به و زدايد می را رينشآف توھم شناسی زيست ی حيطه در نظريه اين .دارد ھم ديگری
 لئونارد مقصود گمانم به .باشيم مشکوک آفرينش ی فرضيه نوع ھر قبال در نيز شناسی کيھان و فيزيک ی

 کيھان :بندم می شرط نکته يک روی ،اما نيستم علم مورخ من" :گفته که بوده نکته ھمين ھم فيزيکدان ساسکيند
 ھستی برای تبيينی شان، پيشينيان ی ھمه برخالف آنھا .شود می آغاز واالس و داروين ابً حقيقتا مدرن شناسی
 تنھا نه که نھادند استانداردی واالس و داروين ... کند می منتفیً کال را فراطبيعی کارگزاران وجود که دادند ارائه
 ھيچ که ديگری فيزيکدانان ی جمله از [ 61 ] ".است معتبر نيز شناسی کيھان برای بلکه شناسی، زيست برای

رد نام را ِاستنگر ويکتور توان می نيستند، افزايی آگاھی چنين نيازمند ه ب دن ک اب خوان ا را او کت وان ب ا عن م آي  عل
 خدا
ه ، 134 خلقت بازبينی نام به اتکينز، پيتر کتاب نيز و کنم، می توصيهً قويا )است منفی پاسخ( 133 ؟است يافته را  ک
 اثر

  .است علمی ی شاعرانه نثر ی زمينه در من محبوب
 
 انتخاب ازً ظاھرا بلکه نشده، افزوده سان اين به شان آگاھی تنھا نه که ام بوده شگفت در خداباورانی از ھمواره من

 طبيعی، انتخاب توسط تکامل که اند دريافته آنان .اند شمرده "خلقت االھی طريق" را آن و اند آمده وجد به طبيعی
 پيتر .کند کاری خدا نيست الزمً اصال .است حيات از سرشار جھانی ايجاد برای ای پاکيزه و ساده اربسي طريق
 خدای که رساند می بيخدايانه ی نتيجه اين به و کند می دنبال را فکری خط اين شد، ذکر که کتابی در اتکنيز،

   .شود کمتری ھرچه زحمت لمتقب حيات، از جھان انباشتن برای خواھد می که است تنبلی خدای مفروض،
  dues otiosus: است تر تنبل ھجدھمی قرن روشنگران دئيستی خدای از حتی اتکينز تنبل خدای
ب، راحت کلمه واقعی معنای به است خدايی ی طل ال، ب د، عاطل، خي ی و زاي ده ب ز .فاي زان اتکين اری مي ه را ک  ک
 خودش به که نيست الزم حتی خدا :رسد می ھيچ به سرانجام اينکه تا کاھد می گام به گام دھد انجام بايد تنبل خدای
 وجود زحمت

133 . Has Science Found God?, Victor Stenger 
134 . Creation Revisited, Peter Atkins  
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 نمی کر" :گفت می که آورم می خاطر به را آلن وودی ی ھوشمندانه ی نکته وضوح به اينجا، در .بدھد داشتن
 بگوييد که است اين گفت توان می او درباره که چيزی بدترين اما .باشد ّشری موجود باشد، کار در خدايی اگر کنم
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  ".است بيکاره موجود يکً اصوال او
  

  فرونکاستنی پيچيدگی
 
 سلولی، تارساخ آناتومی، .کرد توان نمی اغراق کردند حل واالس و داروين که ای مسئله عظمت مورد در

 ھای نمونه چشمگيرترين اما .اند تکامل ی نظريه کاربرد از ھايی مثال زنده ھای اندامه ی ھمه رفتار و بيوشيمی
 کتاب يک از را ھايم مثال ھم من اينکه طرفه .کنند می ذکر – واضح داليل به – گرا خلقت مؤلفان را نما آفريده
 136 انجيل بانی ديده برج توسط ، 135 ؟رسيد اينجا به چگونه حيات وانعن با کتاب، اين .ام گرفته وام گرايان خلقت

 و
 است محبوبی کتاب البته و شده، چاپ زبان شانزده به و نسخه ميليون يازده در مؤلف نام بدون 137 تراکت انجمن
 برايم لبيدهنط ای ھديه عنوان به جھان سراسر از نيکخواھان را نسخه ميليون يازده آن از تا شش به قريب چون

  .اند فرستاده
 

 ُگل سبد نام به است اسفنجی شرح :کنيم باز را کثيرالتوزيع و المؤلف مجھول اثر اين از تصادفی ی صفحه يک
ِاتنبورو ديويد ِسر از قولی نقل به مزين البته ،)ِاوپلکتليا(ُزھره  مثل پيچيده اسفنج يک به که ھنگامی"  :گويد می که َ
 به دست مخفيانه ميکروسکوپی مستقل-ِشبه سلول ھا ميليون چگونه .ماند می حيران تان عقل بنگريد، زھره گل سبد
 بدون بانی ديده برج نويسندگان  ".دانيم نمی ما اند؟ کرده ايجاد را زيبايی و ظريف کلم چنين و اند داده ھم دست
 و بخت حاصل طراحی اين است بعيد .دانيم می را چيز يک اما " .کنند می تکميل را قصه اين درنگ ای لحظه

 نظر اتفاقً کامال مورد يک اين در .نيست تصادف و بخت حاصل طراحی .گويند می ھم درست ".باشد تصادف
 مورد در ای نظريه ھر که است اصلی ای مسئله اوپلکتليا، اسکلت مثل ھايی پديده ايجاد احتماالتی استبعاد .داريم
 تصادف حاصل پديده آن اينکه بخت باشد، بيشتر ای پديده احتماالتی بعاداست ھرچه .دھد توضيح را آن بايد حيات
 يا استبعاد معمای حل راه کنند می فکر که است اين آنان اشتباه اما .است ھمين استبعاد معنای :است کمتر باشد

 به توجه با .تاس طبيعی انتخاب يا و تصادف يا آفرينش، مسئله اين حل راه که حالی در .تصادف يا و است آفرينش
 شناس زيست ھيچ و نيست، استبعاد اين جوابگوی تصادف شاھديم، زنده ھای اندامه در که استبعادی باالی ميزان
 میً فعال اما .نيست واقعی حل راه يک ھم آفرينش فرض ديد، خواھيمً بعدا که چنان .ندارد ادعايی چنين ھم عاقلی
 تصادف از چگونه اينکه :کند حل را مسئله يک بايد حيات، ی درباره نظريه ھر که کنم دنبال را مطلب اين خواھم
 .بگريزد

135 . Life – How Did It Get Here? 
136 . Watchtower Bible 
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 که درختی .رسيم می (ژيگانتيوم ندرون سکوئيا) غول درخت از بليغی شرح به بان، ديده کتاب در ديگر تورقی با
 از قرن يک از بيش اندکی فقط که است نھالی – دارم باغم در را آن از اصله يک چون دارم دوست خيلی من

 در ايستاده نحيف، انسان " :خوانيم می بان ديده درکتاب .است ناحيه درخت بلندترين حال اين با گذرد، می عمرش
 باور توان می آيا .شود خيره درخت اين ارشاخس عظمت به خاموش حيرتی در تواند می تنھا سکوئيا، ی تنه کنار
 تنھا که پنداريد می اگر ھم، باز "باشد؟ نبوده آفرينش ی ثمره خرد ای دانه از الجثه عظيم غول اين ايجاد که کرد

 که را واقعی آلترناتيو مؤلفان ھم اينجا در اما .کرد باور توان نمی نه، بگوييد بايد است، تصادف آفرينش، آلترناتيو
  .کنند ذکر را آن خواھند نمی اينکه يا فھمند، نمی را آن که سبب اين به يا .کنند می حذف باشد طبيعی انتخاب ناھما
 

 اين در .کنند می کسب انرژی فتوسنتز فرآيند با الجثه، عظيم چنار تا گرفته ريزنقش ی رازيانه از گياھان، ی ھمه
 مختلف شيميايی واکنش ھفتاد حدود مستلزم فتوسنتز' اس،شن زيست يک ی گفته به" :گويد می بان ديده ھم مورد
 آرام، زيبا، ھايی کارخانه .اند خوانده طبيعت ی 'ھا کارخانه' را سبز گياھان '.آساست معجزهً حقيقتا پديده اين .است

 شده جاداي تصادفی طور ھمين ھا کارخانه اين آيا .جھان ی کننده تغذيه و آب ی کننده تصفيه ساز، اکسيژن پاکيزه،
 نمی جايی به را ما ديگر مثال پشت مثالی تکرار اما نيست؛ کردنی باور نه، "است؟ کردنی باور حرف اين آيا اند؟

 ھستند؛ بعيد احتماالتی نظر از چنان طبيعی ھای پديده برخی .است يکسان ھمواره گرايان خلقت "منطق" .رساند
 آلترناتيو تنھا که کنيم فکر اگر .باشند آمده وجود به تصادفی اردند امکان که اند انگيز شگفت و زيبا پيچيده، چنان

 نيز مغلوط منطق اين به علم پاسخ و .باشد آفريدگار يک کار بايد کار، که بگوييم بايد است آفرينش تصادف،
واره رينش، .است يکسان ھم ا آف اتيو تنھ صادف آلترن اتيو .نيست ت ر، آلترن ت، در .است طبيعی انتخاب بھت  حقيق
 آفرينش
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 کوشد می که است آنی از تر غامض که کشد می پيش را ای مسئله آفرينش خود که چرا نيست، آلترناتيو يکً اصال
 احتماالتی استبعاد ی مسئله حل راه يک ھيچ آفرينش، و تصادف است؟ آفريده کسی چه را آفريدگار خود :کند حل

ن .است طبيعی انتخاب واقعی، حل راه .لهمسئ زدن دور ديگری و است مسئله خود يکی زيرا نيستند، ا اي  راه تنھ
 حل

 توان که چرا ھست نيز شکوھمند بلکه است، کارآمد تنھا نه حل راه اين .است شده مطرح تاکنون که است کارآمدی
  .دارد ای کننده خيره

 
 مانند؟ می گل در پای ابتدا از تصادف و آفرينش اما است، استبعاد ی مسئله مناسب حل راه طبيعی انتخاب چرا اما

سئله که است 138 انباشتی فرآيند يک طبيعی انتخاب که است اين پاسخ تبعاد ی م ه را اس ر کوچک اجزای ب رو ت  ف
 می

 اندکی کدام ھر که متعددی رخدادھای وقتی .ندارند استبعاد اما اند، نامحتمل اندکی اجزا اين از يک ھر .شکند
 تصادف ديگر که چنان شود، می مستبعد بسيار بسيار انباشت اين حاصل ند،شو انباشته سلسله يک در اند نامحتمل

 .است انباشت اين نھايی محصول متوجه فقط گرايان خلقت بار ماللت و تکراری برھان .نيست آن تبيين يارای را
137 . Tract Society 

138 . cumulative 
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 فرو مطلب فھم ازً کامال انگارد، می يکضرب و يگانه رخداد يک را آماری استبعاد تکوين گرا خلقت که آنجا از
  .يابد نمی در را انباشت قدرت او .ماند می
 
ه کنيد تصور را کوھی .ام کرده بيان تمثيلی با را نکته اين من ، 139 محال ی قله به صعود کتاب در  طرف يک ک
 آن
 در .دارد ماليمی شيب قله تا کوه، اين ديگر طرف اما است، اممکنن آن از صعود که است عمودی ی ديواره يک
 اندامه که را مھمل ی انگاره اين .است نشسته دار تاژک باکتری يا چشم مانند پيچيده ی اندامه يک کوه، اين ی قله
 به شبيه کاملت برعکس، .کنيم تشبيه کوه اين ی ديواره از صعود به توانيم می اند، شده پيچيدگی دارای يکباره ھا

  !سادگی ھمين به :پيمايد می قله تا دامنه از آرامی به را ماليم شيب اين تکامل، .است کوه ديگر ی جبھه از صعود
 
 آن فھم چرا که نمايد می عجيب که است ساده قدر آن ديواره، از نه باشد ماليم شيب از بايد صعود که اصل اين

  .کرد کشف را آن و سيدر سر داروين تا کشيد طول قدر اين نيوتون
  
ر سترگ ًظاھرا، نيوتون، دستاورد گرچه بود، گذشتهنيوتون annus mirabilis از قرن سه دوران، آن تا .  از ت

  .نمود می داروين کشف
 

 گاوصندوق تمثيل کنند، می ذکر جانداران در پيچيدگی ايجاد فراوان استبعاد توضيح برای که ديگری رايج تمثيل
 رمز ی شمارهً اتفاقا که باشد شانس خوش قدر آن تواند می بانک دزد يک نظری، لحاظ به .است بانک رمزدار

 ھمان در آن رمز يافتن استبعاد که شده طراحی طوری بانک گاوصندوق قفل عمل، در اما .بيابد را گاوصندوق
ِفرد 747 بوئينگ ايجاد استبعاد حدود  به باشد، شده راحیط بد رمز قفل يک که کنيد تصور حاال .است ھويل ِ
 دزد انتخابی ھای رقم از يک ھر وقتی که کنيد فرضً مثال .دھد می دزد به کوچکی ھای سرنخً تدريجا که طوری

 دزد حالت اين در .بيافتد بيرون سکه يک و کند، صدا جرينگی گاوصندوق ِدر شود، نزديک درست رقم به
  .گردد برمی خانه به پول بار کوله با عنقريب خوشبخت

 
 انتخاب که کنند می فرض ھمواره گيرند کار به خود نفع به را نامحتملی برھان کوشند می که گرايانی خلقت

 مطابق .است "فرونکاستنی پيچيدگی" ،"ھيچ يا ھمه" ی مغالطه ديگر نام يک .است ھيچ يا ھمه ی مسئله زيستی،
 اما .نيست مفيد ای ميانه حالت ھيچ که انگار .پرد نمی يا پرد می يا بال بيند؛ نمی يا بيند می يا چشم مغالطه، اين
 .دارد را انتظار ھمينً دقيقا ھم تکامل ی نظريه و – اند بسيار ميانه ھای حالت اين عمل در .است اشتباهً کامال اين

 مھيب ی ديواره جز را مسيرھا تمام گرايان خلقت که درحالی پيمايد، می را محال کوه ماليم شيب واقعی، حيات
  .گيرند می ناديده رويشان شپي
 

 می منصفانه و داد، اختصاص "پيرايش با ھبوط ی نظريه مشکالت" به را انواع منشاء از کامل فصل يک داروين
 و کرده بينی پيش شده مطرح تاکنون که را ايرادھايی اصطالح به تک تک مختصر، فصل اين در او که گفت توان
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  اشتباه به گاھی که بود "پيچيدگی کمال دارای ھای اندام" ی مسئله ،ايرادھا اين ترين سخت .است داده پاسخ
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 آشکارا " :زد مثال برانگيز چالش ی نمونه يک عنوان به را چشم داروين .شود می خوانده "فرونکاستنی پيچيدگی"

 متناسب خود کانون تنظيم برای تقليدناپذيرش تمھيدات تمام با چشم، که نمايد می مھمل غايت به که کنم می اعتراف
 ايجاد طبيعی انتخاب توسط بتواند رنگی، يا مستوی ھای انحراف اصالح و دريافتی، نور تنطيم مختلف، فواصل با

راوان شعف با گرايان خلقت ".باشد شده ا ف ا و بارھ ن بارھ ه اي ل را جمل رده نق د ک ه الزم .ان ه نيست ذکر ب ا ک  آنھ
 ھرگز
 را حريف او .است بالغی ابزاری داروين، آميز اغراق و آشکار اعتراف اين .اند نکرده نقل را جمله اين ی دنباله
 چگونگی دقيق و مفصل تبيين ضربه، آن .بزند او به تر کاری ای ضربه شد، نزديک که وقتی تا کشد می جلو

 پيچيدگی" يا "محال ی قله سمت به ماليم شيب" مانند عباراتی داروين که است درست .است چشم تدريجی تکامل
  .بود دريافته روشنی به را دو ھر اساس اما است، نبرده کار به را "فرونکاستنی

 
 از ھايی نمونه "آيد؟ می کار چه به بال يک نصف" يا و "آيد؟ می کار چه به چشم يک نصف " که ھا پرسش اين

 که دانيم می فرونکاستنی پيچيدگی دارای ھنگامی را کارکردی واحد يک .ھستند "تنیفرونکاس پيچيدگی" برھان
 و چشم که گيرد می فرض برھان اين .شود آن کارکرد در کلی اختالل موجب واحد، آن اجزای از يکی برداشتن

 عدسی اگر .بيميا درمی را مغالطه درنگ بی بيانديشيم، لحظه يک که ھمين اما .دارند فرونکاستنی پيچيدگی بال
 وضوح به را تصاوير تواند نمی عينک بدون ديگر او برداريم، جراحی با را مرواريد آب به مبتال بيمار يک چشم
 بال، نصف داشتن که است درست .فرونيفتد صخره از يا و نکند برخورد درخت با که دارد بينايی قدر آن اما ببيند،
 معين، ارتفاع به درختی از سقوط موقع .است بھتر نداشتن بال ازً مامسل اما نيست، کامل بال يک داشتن خوبی به
 از درصد 51 اگر و .دھد نجات را تان جان و تخفيف، را زمين به برخوردتان ی ضربه شدت تواند می نصفه بال
 داشته که را لبا از کسری ھر .بمانيد زنده باز و بيافتيد تر بلند اندکی درختی از توانيد می باشيد، داشته را بال يک

 بود تر کوچک اندکی تان بال اگر که حالی در يابد، می نجات تان جان بال، آن داشتن با که ھست ارتفاعی باشيد،
 معين، ھای ارتفاع با ھايی درخت از سقوط ی درباره فکری آزمايش اين .برديد نمی بدر جان معين ارتفاع آن از
 تا 1 از که باشد داشته ماليمی شيب بايد بال مزيت منحنی ظری،ن لحاظ به که، است مطلب اين درک ی شيوه يک

 مختلف مراحلً عمال جانوران اين .ھستند َچترباز يا ُھواسر جانوران از پر ھا جنگل .يابد می امتداد درصد 100
  .دھند می نشان را محال ی قله به بال صعودی شيب اين
 
رای بخواھيم اگر اربرد ب م چشم ک الی ھ شابه مث ار م ال بردک اقص ھای ب ام ن ادن ھنگ ان از افت ا درخت  ارتفاعات ب

 مختلف
يم تصور را ھايی موقعيت توانيم می راحتی به بزنيم، ه کن ا در ک انور جان چشم، يک نصف آنھ  می نجات را ج
 دھد،
 شرايط تغييرات در توان می را چشم تکاملی ماليم ھای شيب اين .کند نمی چنين چشم آن درصد 49 که حالی در
 سطوح و ھا بال وضعيت مانند درست و .يافت –شکار يا – شکارچی تشخيص ی فاصله تغييرات و وری،ن

 َپھن، ِکرم .اند فراوان وحش دنيای سراسر در بلکه اند، تصور قابل تنھا نه ھم چشم ميانی ھای حالت پروازی،
  بسا چه و( 140 ناوتيلوس يايیدر حلزون .است انسان چشم نصف از محقرتر معقولی، معيار ھر با که دارد چشمی

 
140 . Nautilus 
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وزاده ھای صدف ه اش عم راوان مزوزوئيک و پالئوزويک ھای دوران درياھای ک د ف ه دارد چشمی )بودن  در ک
 ميانه
 اما دھد، یم تشخيص را سايه و نور فقط که َپھن ِکرم چشم برخالف .است انسان چشم و َپھن کرم چشم راه ی

 بسازد؛ حقيقی تصوير يک تواند می که است عدسی بی دوربينی شبيه ناوتيلوس چشم ببيند، تواند نمی را تصاوير
 اين به ای نمره خود چشم با مقايسه در بخواھيم اگر .است تار و تيره ما چشم تصوير با مقايسه در آن تصوير اما

ه کند انکار تواند نمی عاقلی آدم يچھ اما ايم، داده خرج به کاذب دقتی بدھيم، چشم رای داشتن چشم ک ن ب انور اي  ج
 بی

 پيوسته شيب اين روی جايی در ھا چشم اين ھمگی و است نداشتن چشم از بھتر ديگر، جانواردان بسياری و مھره
 نه ھرچند – است قله يک به نزديک ما چشم شيب، اين روی بر .گيرند می جای محال ی قله سوی به ماليم و
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 و چشم به را کامل فصل يک من محال ی قله به صعود کتاب در .ھا قله ترين مرتفع از يکی اما قله، ترين مرتفع
 شايد وحتی ( آھسته اند توانسته سادگی چه به دو اين که ام داده نشان و ام، داده اختصاص بال به نيز را فصل يک
  .کنم می ختم را موضوع اين ااينج در .بپيمايند را صعودی مراتب اين )آھسته چندان نه
 
 ھای مثال اين از تر جالب ی نکته اما ندارند؛ ای فرونکاستنی پيچيدگی ھا بال و ھا چشم که ديديم روشنی به پس

 اند بوده محض اشتباه دچار مورد اين در ھا خيلی که حقيقت اين .بياموزيم آنھا از بايد که است کلی درس خاص،
 گرايان خلقت امروزه که بيوشيميايی، و سلولی موارد مانند ديگر، واضح تر کم موارد در تا سازد ھشيار را ما بايد
  .نخوريم فريب زنند، می جار "ھوشمندانه آفرينش ی نظريه" ترفند با
 
 است ممکن است؛ فرونکاستنی پيچيدگی دارای چيزی که نکن اعالم درنگ بی :گويد می ما به ھشداردھنده پيام اين

 دچار نبايد علم اھل ما ديگر، سوی از .باشی نکرده فکر آنھا به دقت با يا باشی، نديده کافی دقت با را آن جزئيات
ند طبيعت در اموری شايد .شويم جزمی اطمينان ه، باش ه ک دگی سبب ب ی فرونکاستنی پيچي ان، ذات ا ش  شيبً حقيقت
 ماليم
 نشان را ای فرونکاستنی پيچيدگی بتوانً حقيقتا اگر که گويند می درست گرايان خلقت .کنند مسدود را نامحتمل کوه
 ی اندامه ھر مورد در اگر" :داشت اذعان مطلب اين به ھم داروين خود .خورد می شکست داروين ی نظريه داد

 باشد، پيوسته و فراوان ظريف اصالحات حاصل آن پيچيدگی ندارد امکان که داد نشان بتوان موجود، ی پيچيده
 و ّمجدانه ھای تالش ی ھمه رغم به ".بيابم موردی چنين توانم نمی من اما .خورد می کستشً کامال من ی نظريه
 بسياری نامزدھای .داروين از پس ديگری کس ھيچ نه و بيابد موردی چنين توانست داروين نه عبث، واقع در

  .اند نيامده در بلند سر تحليل محک از يک ھيچ اما اند شده پيشنھاد گرايان خلقت نوشداروی اين برای
 
 که معلوم کجا از اما کرد، خواھد ابطال را داروين ی نظريه فرونکاستنی پيچيدگی يک يافتن گرچه حال، ھر در

 خلقت ی نظريه پيش از نکته اين حقيقت، در نکند؟ ابطال نيز را ھوشمندانه آفرينش ی نظريه ای يافته چنان
اره ما دانش گفت، خواھم ھم باز و ام گفته بارھا که چنان زيرا، است، کرده ابطال را ھوشمند دا ی درب در ھر خ  ق

 ھم
 و پيچيده بسيار بسيار بايد ناگزير نيز خدا آن باشد، کار در خدايی اگر که بگوييم اطمينان با توانيم می باشد، اندک
  !باشد فرونکاستنی البته
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  ھا شکاف پرستش

 
 ی نمونه يعنی است، غيرعلمی ای شيوهً اساسا فرونکاستنی، پيچيدگی از خاصی ھای ونهنم يافتن برای جستجو
 .شود می متوسل "ھا شکاف خدای" ِمغلوط منطق به شيوه، اين .است فعلی جھل ی پايه بر گيری نتيجه از خاصی
 در شکافی يافتن پی در مشتاقانه گرايان خلقت .کند می محکوم را شيوه اين نيز االھيدان 141 ِبونھوفر ديتريش
د می فرض بيابند ظاھری شکاف يک اگر .ھستند ما کنونی فھم يا معرفت ه کنن اگزير ک دا ن د خ ر را آن باي د پ  .کن
 مايه
 تدريج به و شوند، می تر تنگ ھا شکاف علم، پيشرفت با که است اين بونھوفر مانند متجددی متألھان نگرانی ی

 ديگری چيز دانشمندان نگرانی ی مايه اما .ماند نمی باقی خدا شدن یمخف برای جايی و خدا برای کاری ديگر
 آتی فتوحات برای چالشی و علمی فعاليت ذاتی بخش نادانی، از مسرت ابراز حتی و خود، نادانی به اذعان .است
 .دان شده خسته شده کشف تاکنون که چه آن از دانشمندان اغلب" است، نوشته ريدلی َمت دوستم که چنان .است

 اما .بماند باقی راز ھمچنان خواھند می و ستايند می را راز عارفان،".راند می پيش را آنھا که ھاست نادانسته
 8 فصل در که چنان تر، عام بيان به .دھد می دستشان به کاری راز :ستايند می ديگر دليلی به را راز دانشمندان

 .بود خرسند خود جھل از بايد دھد می تعليم که است اين يند ّمخربً حقيقتا اثرات از يکی کرد، خواھم تکرار نيز
 راھکار که است تأسف جای مؤدبانه، بيان به پس .دارد اذعان خود )موقتی( رازآلودگی و جھل به خوبی علم ھر

 است بديھی که کنند ادعا و بجويند علمی معرفت در ھايی شکاف که است تخريبی فعاليت اين آفرينش مبلغان اصلی
ال يک که را زير ی__________ نمونه .کند می پر را ھا شکاف اين "ھوشمندانه آفرينش" که ا فرضی مث  ام

 است شايعً کامال
 فروکاھش طرز به کمياب، ِراسويی ی قورباغه يک زانويی َمفصل" :گويد می گرا خلقت يک .کنيد مالحظه
 نمی ھرگز شما بندم می شرط .کند نمی کار ءاجزا ديگر با ھماھنگی بدون آن از جزئی ھيچ .است پيچيده ناپذيری
 جامع جواب نتواند دانشمند اگر ".دھيد توضيح تدريجی تکامل با را راسويی ی قورباغه زانويی مفصل ايجاد توانيد
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ه گيرد می را 142 شده پيشفرض ی نتيجه اين گرا خلقت بدھد، مسئله اين به فوری و سيار:" ک ه پس خوب، ب  نظري
 ی

 توجه استدالل اين ی جانبدارانه منطق به ".است پيروز ناگزير به 143 'ھوشمندانه آفرينش' ی ريهنظ يعنی رقيب،
 که نيست گفتن به الزم .باشد درست بايد ب ی نظريه پس دھد، پاسخ را مسئله فالن نتواند الف ی نظريه اگر :کنيد
 پيشفرض ی نظريه خاص، مورد ھر در آيا که کنند بررسی اينکه بدون .شود نمی دنبال ديگر سوی از استدالل اين

 آفرينش ی نظريه .پذيرفت را پيشفرض ی نظريه بايد گويند می خير، يا دارد برتری حريف ی نظريه به نسبت
 که ھايی پرسش به پاسخگويی ھرگونه از نياز بیً کامال را آن و کنند می محسوب برنده برگً بدھتا را ھوشمندانه

 .شمارند می شود می طرحم تکامل ی نظريه برابر در
141 . Dietrich Bonhoeffer 

142 . default 
www.secularismforiran.com 

102 
ان، خلقت ترفند اين که است اين من حرف اما اينجا در د گراي شمندان معمول تمجي وقتی( قطعيت عدم از دان  را )م
 تباه
 آن به پاسخ در سياسیً صرفا داليل ه یامروز دانشمند است ممکن .است ضروری واقع در که تمجيدی کند؛ می

 ی قورباغه زانويی مفصل دانم نمی .است جالبی ی نکته ھوم،" :که نگويد و کند درنگ قورباغه آن آفرينش مدعی
 ی کتابخانه به سری بايد .ندارم تخصص راسويی ھای قوباغه مورد در من .است يافته تکامل چطور راسويی
 دانشمند که ھنگامی ".باشد ليسانس فوق دانشجوی يک برای جالبی ی پروژه شايد .مبيانداز نگاھی و بزنم دانشگاه
 در گرايان، خلقت پيشفرض ی نتيجه – کند شروع را اش پروژه دانشجو آنکه از پيش خيلی و – بدھد پاسخی چنين
 ".دباش خدا کار تواند می تنھا راسويی ی قورباغه طراحی " :شود می تيتر شان تبليغی ی جزوه يک

 
 نياز مجھوالت به دو ھر .ھست ناميمونی تقارن مجھوالت، به گرا خلقت رويکرد و دانشمند رويکرد ميان پس
 اش مطلوب ی نظريه پيروزی نشانگر گرا خلقت برای اما است، پژوھش ھدف دانشمند برای مجھول امر .دارند
 باقی ھای شکاف در ای دانه مثل اينکه جز ندارد، خود درستی بر شاھدی ھيچ ھوشمندانه آفرينش ی نظريه .است
 به شان تبديل و ھا شکاف يافتن به علم نياز که است خاطر ھمين بهً دقيقا .کند خوش جا علمی معرفت در مانده
واره پژوھشی، جديد ھای حيطه ه ھم رينش ی نظري مندانه آف د می ھراسان را ھوش ه و .کن ين ب م سبب، ھم  در عل
 مقابل
 خود کند پر ھوشمندانه آفرينش با را ھا شکاف خواھد می که شکاف االھيات يعنی خام، و عوامفريب االھيات اين
 .يابد می متحد بونھوفر مانند ای پيشرفته متألھان با را
 

 نوشتم مطلبی من زمانی .است شکاف االھيات کل نمايانگر فسيلی، تاريخ ی"ھا شکاف" با گرايان خلقت نظربازی
 که انگار" که، کردم آغاز جمله اين با را نوشته آن .شود می خوانده کامبرين انفجارً ااصطالح که دورانی مورد در

 نوشتن از من قصد .بود بالغی درآمدی پيش ھم جمله اين ".اند شده نھاده آنجا تکاملی تاريخ ھرگونه بدون ھا فسيل
ا که اکنون .برانگيزم تکميلی توضيحات برای را خواننده اشتھای که بود اين آن ه تأسف ب  می نگرم، می گذشته ب
 بينم
 را آغازين ی جمله آن و نھند کناری به را جمله آن پيرو توضيحات گرايان خلقت که بود بينی پيش قابل چقدر که

 که طور ھمان ھستند، فسيلی تاريخ ی"ھا شکاف" عاشق گرايان خلقت .کنند نقل اش زمينه از خارج سرخوشانه
 .ھستند ينیتبي ھای شکاف ی ھمه ی شيفته

 تغييرً تدريجا ھای فسيل از از پيوسته بيش و کم ھای زنجيره توسط روشنی به تکاملی 144 گذارھای از بسياری
 ھمان مفقوده ھای حلقه اين و است، نشده يافت ھم ھا زنجيره از بعضی ھای حلقه اما .اند شده مشخص يابنده،

ِشمر مايکل .ھستند مشھور ھای "شکاف"  محبوب "شکاف" تازه، فسيل ھر کشف که کرده طرنشانخا شيوايی به ِ
 به تان حواس ھمواره حال، ھر در !شود می برابر دو درست "شکاف" آن و کند می نيم دو به را گرايان خلقت
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 يافت معين تکاملی گذار يک بر گواه فسيلی اگر .باشد شان فرضپيش نگرش از گرايان خلقت ناموجه ی استفاده
 .باشد خدا کار بايد کار لذا و نبوده کار در تکاملی گذاری که است اين آنان پيشفرض نشود،
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م ھر در چه و تکامل در چه ن ديگر، عل ه فرض اي د ک املی شواھد باي رای ک د ھر ب املی رون  باشد، موجود تک
 خواستی
 سينمايی کامل ثبت بايد قتل، به کسی کردن متھم برای کنيم فرض که ماند می اين به درست .است یغيرمنطقً کامال

 به جانوران جسد از قليلی بخش تنھا اما .باشد موجود فريم يک حتی فقدان بدون جنايت، ی صحنه در قاتل حرکات
 پيدا ھم را تکاملی ھای زنجيره از ميانی ھای فسيل قدر ھمين که است مان خوش بخت از و شود، می بدل فسيل
 و مولکولی ژنتيک مانند ديگر، منابع از توانستيم می ھنوز کرديم، نمی پيدا ھم را فسيلی ھيچ اگر حتی .کنيم می

 ی نظريه ديگر، سوی از .بيابيم تکامل ی نظريه صحت بر دال قویً کامال شواھد جغرافيايی، ھای پراکندگی
 نظريه کل شود، يافت نادرست شناختی زمين ی چينه در فسيل يک اگر حتی که دارد را قوی پيشگويی اين تکامل

 تکامل ی نظريه که گرفت چالش به پرسش اين با را 145 ھالدين دوآتشه پوپری يک که ھنگامی .رود می فنا باد بر
 يافت برينپريکام ی دوره در شده فسيل ھای خرگوش وقتی" :که داد را مشھورش پاسخ او شود، می ابطال چگونه
 يا ِمژر، غار در انسان ی جمجمه اند گفتهً مثال که گرايان، خلقت ی درآمده آب از کذب ھای افسانه رغم به ".شوند
 نشده يافت اينچنينی نابھنگام فسيل ھيچ ھنوز حقيقت در شده، کشف دايناسورھا ھای فسيل ميان در انسان پای رد

 .است
 ديواره تمام مورد در را رويه اين آنان .کند می پر خدا را ھا شکاف ان،ش پيشفرض به بنا گرايان، خلقت ذھن در
 در .گيرند می کار به مانده، مغفول يا نيست مشخص ھنوز تکاملی تدريجی و ماليم شيب که محال کوه ھای

 می پر خدا پيشفرض با را شواھد فقدان درنگ بی آنان نشده، حاصل کافی فھم يا نيست، کافی ھا داده که مواردی
 که استداللی ھرگونه بدون گرايان خلقت .است تخيل فقدان نشانگر "فرونکاستنی پيچيدگی" به عجوالنه توسل .کنند
 .باشد شده ايجاد تکامل توسط تواند نمی زيستی ی اندامه فالن که دھند می فتوا باشد فرونکاستنی پيچيدگی مؤيد
 را بيوشيميايی مسير يک يا دار تاژک باکتری حرکتی عضو يک گيريم نشد، مقدورشان چشم ی درباره اگر حاال

 به .دھند خرج به آن بودن فرونکاستنی اثبات برای تالشی ھيچ آنکه بی شمارند، می فرونکاستنی پيچيدگی مصداق
 برای که را جديدی نامزد ھر ديگر، ھای اندام بسياری و ھا بال ھا، چشم مورد در دھنده ھشدار ھای حکايت رغم
 موضوع اين به اندکی اما .شمارند می فرونکاستنی پيچيدگی دارای البداھه فی بيابند، مشکوک افتخار اين کسب
 از بيش تواند نمی آفرينش اعتبار پس شمارند، می آفرينش بر برھانی را فرونکاستنی پيچيدگی آنان .کنيد فکر

 و کذا يا افکن، بمب سوسک يا) راسويی ی قورباغه که کنيد اظھار توانيد می راحتی به شما .باشد فتوا اين اعتبار
 .نيست ورزی علم طريق اين اما .بياوريد ديگری توجيه يا برھان اينکه بدون است، آفرينش نشانگر (کذا
 

145 . Haldane 
www.secularismforiran.com 

104 
 )بگذاريد را ودتانخ اسم اينجا(من " :بگوييد که است اين معادل منطقی حيث از ھوشمندانه آفرينش ی انگاره
 بنابراين .باشد شده ايجاد گام به گام )بگذاريد را زيستی ی پديده يک اينجا( که بيابم طريقی ھيچ توانم نمیً شخصا

 اين که بينيد می درنگ بی ترتيب، اين به ".است شده آفريده يعنی .است فرونکاستنی پيچيدگی دارای پديده اين
 پيچيدگی ازآن قبل ی ميانه حالت يک و برسد سر دانشمندی است ممکن حظهل ھر .است شکنندهً کامال استدالل
م، دست يا دھد؛ نشان يا بيابد را مفروض ان ک ه حالت چن د تصور را ای ميان ی .کن يچ اگر حت شمندی ھ م دان  آن ھ

 پديده
 ی نظريه استدالل ی پايه .باشد آن برای تبيين بھترين "آفرينش" کنيم فرض که نيست منطقیً اصال نکند، تبيين را
 را آن پيشتر من .است زبونانه و سست – "ھا شکاف خدای" کالسيک استدالل ھمان يعنی – "ھوشمندانه آفرينش"

 .ام ناميده شخصی ناباوری برھان
 

ِتلر و ِپن ھای نام به باز شعبده دو برنامه اين در .ھستيد محيرالعقولی بازی شعبده تماشای مشغول کنيد فرض ِ 
 ی تپانچه از شده شليک تير کدام ھر و کنند می شليک ھم طرف به تپانچه با دو ھرً ظاھرا آن در که نددار نمايشی
 با ھا گلوله روی ھای خراش تا گيريم کار به را احتياطی تدابير تمام کنيد فرض .گيرد می دندان به را ديگری
 نظاره نزديک ی فاصله از گرم ی سلحها متخصص تماشاگر عده يک را بازی شعبده کل و شوند، تطبيق ھا تپانچه
ِتلر دھان در پن ی تپانچه ی گلوله تفاصيل، اين با .برود ميان از بازی حقه ھرگونه احتمال تا کنند،  ی گلوله و ِ
ِتلر ی تپانچه  شعبده چنين چگونه که کنم باور توانم نمیً اصال )داوکينز ريچارد( من .کند می خوش جا ِپن دھان در ِ
 نيست، باورکردنی ماجرا اين که زند می فرياد ام پيشاعلمی وجود ژرفای از من متعارفی فھم .گيرد یم انجام ای
 بايد پس .ندارد علمی تبيين گونه ھيچ ماجرا اين .باشد کار در ای معجزه بايد" بگويم که کند می ناگزير مرا و

ِتلر و ِپن .کند می ساز ديگری ی نغمه ام علمی آموزش از برخاسته ضعيفی صدای اما ".باشد فراطبيعی  تردستان ِ
 بی خيلی يا ھستم، خام خيلی من چون اما .دارد کاملی علمی تبيين ماجرا اينً حتما .ھستند جھانی سطح در بديلی بی
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ال در مناسبی واکنش اين .فھمم نمی را ماجرا راز ندارم، کافی تخيل قدرت يا ، ام دقت عبده قب ذکور ی ش  .است م
 در

 از که ھم کسانی .است ھمين مناسب واکنش نيز دارد فرونکاستنی پيچيدگیً ظاھرا که زيستی ی پديده يک برابر
 کمی دست رسند می فراطبيعت ی زده شتاب نيايش بهً فورا طبيعی ی پديده يک مقابل در شان شخصی سردرگمی

 ای پديده با که گيرند می نتيجهً فورا کند می خم را قاشق يک بازی شعبده بينند می وقتی که ندارند ھايی احمق از
 .دارند سروکار "پارانرمال"
 

انی طاق تمثيل با ، 146 حيات تکوين ی درباره سرنخ ھفت کتابش در اسميت، کراين اسکاتلندی، شيميدان ه کم  نکت
 ی

 به نياز بدون باشد شده ساخته سخت ھای سنگ نھادن ھم کنار از که کمانی طاق يک .کند می ذکر را ديگری
دگی و است استوار سيمان، يا اروجس ی .دارد فرونکاستنی پيچي ر يعن ن ی برسازنده ھای سنگ از يک ھر اگ  اي

 طاق
 از کپه يک که است اين روش يک ساخت؟ توان می چگونهً ابتدا را طاق اين اما .ريزد می فرو آن کل برداريم، را

 سازه تر، عام بيان به .برداريم يکی يکی دقت با را اضافی ھای سنگ سپس و بريزيم جايی در سخت ھای سنگ
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 برداشتن با يعنی باشند، فرونکاستنی پيچيدگی دارای که طوری به ساخت، شيوه اين به توان می را فراوانی ھای
 برداشت را داربست سپس و ساخت بندی داربست توسط توان می را ھا سازه .ريزد فرو سازه کل شان، جزء ھر
 و ايستد می استوار شد، کامل سازه که ھمين .است شده نصب داربستی نخست که نباشد معلوم ديگر که طوری به
 بينيد می اکنون که ای سازه يا اندامه نياکان که است ممکن ھم تکامل در .برچيد را داربست اطمينان با توان می

 .است شده برچيده ديگر امروزه که اند داشته داربستی
 
ِب◌ھی مايکل را اصطالح اين خود اما نيست، جديد "فرونکاستنی پيچيدگی" ی ايده  1996 سال به گرا خلقت 147 ِ

 زيست و بيوشيمی يعنی شناسی، زيست در جديدی ی حيطه سوی به گرايی خلقت گرايش .[ 62 ] کرد مطرح
 محبوب ھای شکاف شکار برای او گمان به .)باشد درستی ی واژه بودن مديون اگر( اوست مديون ی،سلول شناسی
 ی حيطه در .ھستند ھا بال و ھا چشم تکامل در سابق ھای شکاف از تر اميدبخش ھا حيطه اين گرايان، خلقت

 حرکتی موتور )است بدی مثال ھم باز که ( دھد ارائه فرونکاستنی پيچيدگی از توانسته او که مثالی بھترين سلولی،
 .است دار تاژک باکتری

 
 است موجودی تنھا باکتری اين بگذريم، که انسانی فنآوری از .است طبيعت ی اعجوبه باکتری، اين تاژکی موتور

 عالی ای نمونه که بگوييم توانستيم می يافتيم، می چرخداری بزرگ جانور اگر گمانم، به .دارد ّدوار محور يک که
 چگونه .ندارد وجود جانورچرخداری که باشد سبب ھمين به بسا چه و ايم، يافته را فرونکاستنی پيچيدگی از

 که است مانند-نخ ی پروانه يک باکتری، تاژک بگذرند؟ ياتاقان يک درون از توانند می ھا رگ و اعصاب

 وجودی مقياس در که "کند می شنا" نگفتم و "زند می نقب" گفتم خاطر اين به .زند می نقب آب در آن با باکتری
 يا ژله يا شيره، به بيشتر آب باکتری، نزد .کنيم می حس ما که ندارد را سيالتی حس ھمان آب مانند مايعی باکتری،

 .کردن شنا به تا است شبيه کردن سوراخ يا زدن نقب به بيشتر آب در باکتری حرکت و ماند، می ماسه حتی
 پارو يا زدن تازيانه به شبيه باکتری تاژک حرکت آغازيان، مانند تری بزرگ انجانور تاژک اصطالح به برخالف

 فوق مولکولی موتور يک ی محرکه نيروی با پيوسته که است ّدوار محور يکً حقيقتا باکتری تاژک .نيست زدن
 ماھيچه کي کارکرد مانندً اساسا موتور کارکرد مولکولی، سطح در .گردد می خود ياتاقان درون کوچک العاده
 است ای درجه سيصدوشصت باکتری تاژک گردش ای، ماھيچه متناوب ھای انقباض برخالف اما است،  به

147 . Michael Behe 

His Dark Materials  

. 
 استانداردھای با گرچه( اند خوانده قايق بيرون موتور يک ھمچون را آن شعف و شور با گرايان خلقت خاطر ھمين

 .)ناکارآ بس است موتوری – شناختی زيست لحاظ از و – مھندسی
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 پيچيدگی يک باکتری تاژکی موتور که کند می ادعاً صرفا توضيح، يا تبيين توجيه، کلمه يک بدون ھم ِبھی
وانيم می دھد، نمی ارائه ادعايش صحت بر دال استداللی ھيچ او که آنجا از .است فرونکاستنی ون ت يم مظن ه باش  ک

 او
 .اند گرفته ناديده را مسئله اين شناسی زيست متخصصان که شود می مدعی ھمچنين او .دندار کافی تخيل قدرت
 و شد اثبات جونز ائی جان قاضی سرپرستی به پنسيلوانيا در دادگاھی در 2005 سال به اخير ادعای اين کذب
 به گرايان قتخل از گروھی جانب از متخصص شاھد عنوان به ِبھی دادگاه آن در .گشت ِبھی شرمساری ی مايه

 – بنشاند کرسی به را محلی ی مدرسه يک درسی مواد در "ھوشمند آفرينش" درج دعوی تا شد معرفی محکمه
 .)بمانند ھا خاطره در آن ی گوينده و تعبير اين بسا چه)( بود "مھيجی سری سبک"جونز قاضی قول به که خواستی

 .شد متحمل محکمه آن در ھیِب که نبود تحقيری تنھا اين ديد، خواھيم که چنان اما،
 فايده خود خودی به معين مکانيزم يک اجزاء از يک ھيچ دھيم نشان که است اين فرونکاستنی، پيچيدگی اثبات کليد
 بيابند را اجزائی توانند می سادگی به شناسان زيست اما، حقيقت در .)است موش تله ِبھی، محبوب مثال( ندارد ای
 اصطالح به از ِبھی ھای نمونه ساير و باکتری تاژکی موتور شامل اين .دارند رآيیکا نيز خود کليت از خارج که

ِکنث .شود می نيز فرونکاستنی پيچيدگی  ًحقا نظرم به و کرده، بيان خوبی به را نکته اين براون دانشگاه از ميلر ِ
ه البته است، شده "ھوشمندانه آفرينش" از انتقام ی االھه ه ن ن ب ه خاطر اي رمي خود ک دی مسيحی ل  من .است معتق
 ًغالبا
نم می توصيه ديندارانی به را 148 داروين خدای يافتن عنوان با ميلر کتاب ه ک يفته از پس ک رايم شدن ِبھی ی ش  ب
 نامه
 .نويسند می
 

َدورانی موتور مورد در ميلر  به يا سوم نوع ترشحی سيستم که کند می جلب مکانيزمی به را ما توجه ھا باکتری َ
 چندين از يکی بلکه نيست، دورانی حرکت ايجاد اس اس تی تی کار . شود می خوانده 149 اس اس تی تی راختصا
 تا برند می کار به خود سلولی ی جداره از سمی ی ماده کردن پمپ برای انگلی ھای باکتری که است سيستمی
 مايعی پاشيدن يا چکاندن شبيه کار اين که کنيم فکر شايد انسانی، مقياس در .کنند مسموم را خود ميزبان ی اندامه
 تراوش ی ماده مولکول ھر .نمايد می ديگر ای گونه به وضع باکتريايی مقياس در اما باشد؛ حفره يک خالل از

 می صلب ای مجسمه يک به بيشتر :است اس اس تی تی خود ابعاد ھمان در بزرگ و بعدی سه پروتئين يک شده،
 اين .شوند می رھا يافته ساختً کامال مکانيزم يک توسط ّسمی ھای مولکول اين از يک ھر .مايع يک به تا ماند

 تا ماند، می دھد می بيرون نوشيدنی بطری يا بازی اسبابً مثال که اتوماتيک فروش ماشين بيشتربه مکانيزيم
ی سازوکار اکتری حرکت ا ب ا ھ ه ام وع از ن اده انقباض ن د( س روازی ی ماھيچه مانن ده پ ه و است )پرن  و رفت ن
 ی ماھيچه مانند(برگشتی
 موتور يا الکتريکی موتور شبيه باکتری حرکتی جزء حيث، اين از :است واقعی روتور يک بلکه ،)زنبور پروازی
 .است وانکل

148 . Finding Darwin’s God, Kenneth Miller 
Type Three Secretory System 149 . مخفف 
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 پروتئين مولکول کمی تعداد از ھم مولکول ی کننده توزيع ماشين خود .شود "جاری" آن از مايع که ای نهروز

 باکتری در که اين جالب .دھند می بيرون که است مولکولی حد در شان ھرکدام پيچيدگی و ابعاد که شده، تشکيل
باھت که ھم ھايی دانی ش ا چن م ب د ھ ن اغلب ساختار ندارن ايی ھای ماشين اي راکن مولکول ِباکتري شابه پ  .است م

 ًاحتماال
 برداری کپی در ھا باکتری .اند شده "بچسبان کن، کپی" ديگر ھای باکتری از ھا ماشين اين ی ايجادکننده ھای ژن

 .نيست اينجا اش بحث جای اما است ديگری جالب مطلب خود ھم اين .ھستند زبردستً کامال
 

 تاژکی موتور ی دھنده تشکيل ھای مولکول شبيه بسيار اس اس تی تی ی دھنده تشکيل پروتئين ھای مولکول
 اس اس تی تی ھای مؤلفه دار، تاژک ھای باکتری تکامل خالل در که است آشکار گرا تکامل يک نظر به .ھستند

 اس اس تی تی اينکه به توجه با .نيست شان اوليه کارکرد با ربط بی خيلی که اند درآمده ديگری کارکرد خدمت به
 ديگری مقصود برای را اوليه سازوکار اين تاژکی موتور که نيست عجيب راند، می بيرون خود از را ھا مولکول

َدوارن ھمان که گرفته، کار به  بوده موجود قبل از تاژکی موتور اصلی ھای مؤلفهً مسلما .باشد محور ھای مولکول َ
 توضيح برای مؤثر ھای شيوه از يکی پس .اند بوده يگرید خدمت به مشغول تاژکی موتور يافتن تکامل از پيش و
 کنند، صعود محال ی قله به اند توانسته دارند فرونکاستنی پيچيدگیً ظاھرا که ھايی مکانيزم اجزای چگونه که اين
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 .است موجود ھای مکانيزم کارکرد در تغييرات ی مالحظه
 

 با ھم دانشمند که بود قرار اگر اما .رسيد خواھند ثمر به ام مطمئن من که داد، انجام بايد فراوانی ھای پژوھش البته
 .نبود الزم ھايی پژوھش چنينً اصال شد، می دلخوش "ھوشمندانه آفرينش ی نظريه" مانند رخوتناکی پيشفرض

 اگر" :که است اين باشد داشته دانشمندان برای تواند می "ھوشمندانه آفرينش نوعی پرداز نظريه" يک که پيامی
 ضربان دانيد نمی .خداست کار بگوييد و کنيد رھايش :نباشيد نگران کند، می کار چگونه چيزی که دانيد نمی

 آيا !عالی چه شوند؟ می ثبت مغز در خاطرات چگونه دانيد نمی !خوب بسيار کند؟ می کار چگونه عصبی
 به و کنيد، شان ولً اصال .رويدن مسائل اين حل دنبالً لطفا !مرحبا است؟ آور سرگيجه فتوسنتز فرآيند پيچيدگی
 می دردمان به چون بياور، ما برای را رازھايت .نکن کار رازھايت روی عزيز، دانشمند .شويد متوسل خدا درگاه
 نياز خداست پناھگاه آخرين که شکوھمند ھای شکاف اين به ما .نده ھدر خود تحقيق با را قيمت ذی جھل .خورند
 باقی از حتی که ھست، ديگری ی وسوسه " :کند می بيان چنين آشکارا را مطلب ينا قديس آگوستين ".داريم وافر

 رازھای بکوشيم تا دارد وامی را ما مرض اين .است کنجکاوی ھمانا مرض اين .است تر خطرناک وساوس
 2002) نفريم از نقل "  (بگشاييم ندارند برايمان حاصلی ھيچ که را مان فھم ورای اسرار و دريابيم را طبيعت (.

 داستان اين بگذاريم .است بدن ايمنی سيستم ِبھی، محبوب "فرونکاستنی پيچيدگی" اصطالح به از ديگری ی نمونه
 :بشنويم جونز قاضی زبان از را
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 علم بود گفته 1996 سال در که ِبھی پروفسور مدعای ی درباره تطبيقی ھای بررسی از پس واقع، در
 ھشت و پنجاه ايشان به دھد، ارائه جانداران بدن ايمنی سيستم از تکاملی تبيينی توانست نخواھد رگزھ

 سيستم تکامل ی درباره شناسی ايمنی مرجع ھای کتاب از فصل چندين و کتاب، ُنه تحقيقاتی، ی مقاله
 بودن تکاملی اثبات یبرا ھنوز شواھد اين که دارند تأکيد ھمچنان ايشان حال، اين با شد؛ ارائه ايمنی
 .نيستند استوار "مکفی قدر به" و ، بسنده ايمنی سيستم

 
 پنجاه آن اغلب که کند اقرار تا واداشت را ِبھی تطبيقی بررسی طی در شاکيان، شورای سرپرست روتچيلد، ِاريک

 موضوعی .تاس دشواری مبحث شناسی ايمنی چون نيست، عجيب خيلی اين البته .است نخوانده را مقاله ھشت و
 البته .کرد رد ھستند "ثمر بی" که عنوان اين با را ھا پژوھش آن ِبھی که است اين نمايد می بخشش قابل کمتر که
 درباره مھمی حقايق کشف نه و باشد، لوح ساده مداران سياست و عادی مردم ميان در گری ھوچی تان ھدف اگر
 آدم ھر که را نتايجی ِبھی، سخنان استماع از پس دروتچيل .ھستند ثمر بی ھا پژوھش اين واقعی، جھان ی

 :کرد بندی جمع شيوا چنين گرفت می محکمه آن از بايد منصفی
 

 سيستم، اين ...گردند می ايمنی سيستم تکوين ھای پرسش پاسخ دنبال به که ھستند دانشمندانی خوشبختانه
 را مقاالت و ھا کتاب آن هک دانشمندانی .است مھلک امراض و ھا ضعف دربرابر ما دفاعی عامل
 شھرت کسب يا ھايشان کتاب فروش نگران آنکه بی اند، شده زحمات آن متحمل گمنامی در اند نوشته
 برخالف .است آمده ما مدد به ھا بيماری درمان و سخت امراض با نبرد در آنان تالش .باشند خود برای
 نکرده پزشکی دانش و علم پيشبرد برای اریک ھيچ ھوشمندانه آفرينش جريان کل و ِبھی پروفسور آنان،
 (64 ) .نياندازيد دردسر به را خود که است اين بعد ھای نسل دانشمندان به شان پيام و اند،

 
 از درسی بخواھيم اگر" :گويد می ِبھی کتاب بر مرورش در آمريکايی، دان ژنتيک کوين، ِجری که طور ھمان
 خوش بالگر ".بريم نمی جايی به ره مان جھل به "خدا" برچسب زدن با که است اين درس آن بگيريم، علم تاريخ
 نظر اظھار چنين گاردين، ی روزنامه در ھوشمندانه آفرينش ی درباره من و کوين ی مقاله ی درباره ای قريحه
 :است کرده
 باال شانه .است تبيين شکست بلکه نيست تبيين يک خدا نه، کند؟ می تبيين را چيزی خدا وجود فرض آيا

 خدا پای کسی اگر .اند پيچيده دينی تعاليم و روحانيت ورق زر در که گفتنی "دانم نمی" و است انداختنی
 پس ندارد، دست در سرنخی ھيچ که است اين منظورشً معموال بکشد، ميان به چيزی تبيين برای را
 چيز فالن منشاء که بپرسيد راگ .شمارد می نشين آسمان ِناشناختنی ِنيافتنی دست وھم آن از ناشی را راز

 يا بوده، موجود ھمواره که قبيل اين از کنيد می دريافت فلسفی شبه مبھم پاسخ يک قوی ظن به چيست،
 (65 ) .دھد نمی توضيح را چيز ھيچ اين البته که .است بوده طبيعت از خارج
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 می کارآمد و باشکوهً غالبا گرچه يافته، تکامل ھای اندامه .افزايد می نيز ديگری طرق به را ما آگاھی داروينيسم
 و باشيد داشته انتظار توانيد می تکاملی تاريخ مطابق که طور ھمان درست – ھستند نيز ھايی نقص نشانگر نمايد،
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ود کار در آفرينش اگر که طور ھمان درست ستيد نمی ب ته انتظار توان يد داش اب ديگر در من .باش ايم کت ه ھ  نمون
 ھايی
 از ناشی که است، گلو اثرالتھاب در حنجره عصب ھای نارسايی آنھا از يکی :ام کرده ذکر را ھا نقص اين از

 مھره درد از انسان، ھای بيماری از بسياری .است عصب اين تکاملی سير خط در ای مصرفانه و عظيم انحراف
 سينوسی، ھای عفونت برابر در پذيری آسيب تا گرفته ستانپ افتادگی پايين از و فتق، تا گرفته کمر پايين ھای

 سال ميليون صدھا طی در مان بدن که حالی در رويم، می راه پا دو بر ما امروزه که ھستند اين از ناشیً مستقيما
 می نظر به .افزاست آگاھی ھم طبيعی انتخاب اسراف و ظلم .است گرفته شکل چھارپا روی بر رفتن راه برای
 زيبايی ھمان به ھم شکارھا و کنند، شکار را خود ی طعمه تا اند شده "آفريده" زيبايی به شکارچيان که رسد

 کيست؟ طرف خدا اما .بگريزند شکارچی از تا اند شده "آفريده"
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