
 

 

 

  

 

 
 

گرا، حیات و همۀ امور مربوط به آن صرفاً نتیجۀ های مادهتلقی نئوداروینیست مطابق  چکیده: 

عملکرد قوانین مادی بوده و هیچ عامل غیرمادی یا ماورایی در ایجاد آن دخالتی نداشته است. از 

رو، برای ارائۀ تبیینی جامع و نهایی دربارۀ جانداران نیز تنها کافی است قوانین مادی را بشناسیم و این

گرایی، با و از مخالفان ماده نیگل، فیلسوف ذهن امست همۀ امور را به این قوانین فروبکاهیم.

جان، غیرضروری بودن عملکرد قوانین نامحتمل بودن پیدایش حیات از مادۀ بی هایی نظیراستدالل

نهایتاً ناکارآمدی نظریۀ انتخاب  وذیری آن به امور فیزیکی ناپفیزیکی، وجودآگاهی و فروکاست

دیدگاه خداباورانه را نیز با این او  اما .پردازدگرایانه مینئوداروینیسم ماده به نقد طبیعی در تبیین عقل،

شود و ثانیاً استدالل که اوالً باعث ایجاد دوگانگی و شکاف تبیینی میان امر ذهنی و امر فیزیکی می

. دهدرساند، مورد نقد قرار میگرایان، تبیین را به نقطۀ نهایی نمیاین دیدگاه نیز همچون دیدگاه ماده

ی طبیعی، ضروری، جامع انگاری است که مدعی ارائۀ فهمجانداردر مقابل، پیشنهاد وی فرضیۀ همه

انتقادی انجام پذیرفته -این مقاله که به روش تحلیلیهدف  حال، غیرمادی از طبیعت است.و در عین

 اء انتقادی نیگل، و در وهلۀ دوم،گرایانه با بهره بردن از آردر وهلۀ اول، نقد نئوداروینیسم ماده است،

-ماده در مقایسه با یداباوراستدالل بر این نکته است که بر اساس اصل استنتاج بهترین تبیین، خ

  است. تریقابل قبول تبییننیگل،  انگاری و فرضیۀ
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 مقدمه

شناس  زیست1چارلز داروین از زمانی که  

و  انق بی  کتئئاب  در  انگلیسئئئی  بزرگ 

  2ها خاسئتگاه گونه  یعنی  سئاز خوددوران

انواع از  فرگشئئئئت  ۀبئه نظریئ   ،(1859)

اشئئاره کرد، بیش    3طریق انتخاب طبیعی

  1940گئذرد. از دهئۀ  سئئئئال می  150از  

هئای  بئا یئافتئه  این نظریئه  ،می دی بئه بعئد

جئدیئد دانشئئئمنئدان در علوم ونتیئ  و 

شئناسئی مولکولی ترکیش شئد و زیسئت

آن مئدرن    ،نتیجئۀ  یئا مکتئش    4»سئئئنتز 

نئامیئده شئئئئد )بئاربور،   5نئوداروینیسئئئم

بئئه136:  1397 مئئدرن  سئئئنئتئز  جئهئئت (. 

اش ابزاری توانمنئد بئه هئای تبیینیقئابلیئت

ای داد که از دیرباز در دسئئئت ف سئئئفه

گرایئانئه و هئای طبیعئتنظریئهجسئئئتجوی  

بئئه طبیعئئت  تبیین  برای  ویژه غیرالهیئئاتی 

ایئن  از  بئودنئئد.  آن روانسئئئئان  پئیئروان   ،

شئناسئی  های زیسئتسئرعت از محدودهبه

بنیئادینی   و بئه موضئئئوعئات  فراتر رفتئه 

حیات، سئئئاختار طبیعت،    أازجمله منشئئئ 

 

1. Charles Darwin. 

2. The origin of Species. 

3 . Theory of evolution through 

natural selection. 

..  .  چیسئئئتی انسئئئان، آگئاهی، اخ   و

نظریئۀ    این ترتیئش از یئ   پرداختنئد و بئه

شناسانۀ فلسفی  علمیِ جزئی، نتایج جهان

این  و مئاده انگئارانئه اخئذ کردنئد. نتیجئۀ 

 دیدگاهی اسئئت که امروزه  ،هاکوشئئش 

تئحئئت آن  نئئئودارویئنئیسئئئئم  از  عئنئوان 

 شود.یاد می 6گرایانهماده

هیچ   اسئئئئاسئئئئاً  نظریئئه،  این  طبق 

مئادی در طبیعئت وجود  هسئئئتومنئد غیر

-ی در بنیئاد  ،چئه وجود داردآن  ؛نئدارد

خود همئان ذرات فیزیکی    ترین شئئئکئل

اند.  ها کشئ  کردهداناسئت که فیزی 

فراهمحیئئات   و نیز  ذرات  این  از  آمئئده 

اسئئئئت کئه البتئه پس از    قوانین فیزیکی

طور  تطور و تحول، اشئئکال متنوع آن به

کئامئل بر اسئئئاس نظریئۀ انتخئاب طبیعی  

بنابراین  (.  1392  ،شوند )پلنتینگاتبیین می

بئا   چیز مربوط بئه  این نظریئه، هرمطئابق 

ویژگی  ،حیئئات و ازجملئئه  ذهنی  هئئای 

توان بر اسئاس قوانین  روانی انسئان را می

فیزیکی تبیین کرد. این دیئدگئاه کئه آن 

4. Modern synthesis. 

5. Neo-Darwinism. 

6. The materialist Neo-Darwinism. 
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طئبئیئعئئت عئلئمئیرا    ،نئئامئنئئد مئی  1بئئاوری 

و  تئحئقئیئقئئات  بئر  حئئاکئم   رویئکئرد 

هئای علمی دانشئئئمنئدان کنونی  پژوهش 

 (. 1392  ،است )پلنتینگا

تش نئوداروینیسئئئم  جا که مکاز آن

عنوان  گرایانه منکر وجود خداوند بهماده

باشئد، از همان خالق یا طراح طبیعت می

یا   2ابتدا مکاتبی مانند طراحی هوشئئئمند

در مقئابل آن قرار گرفتنئد    3گراییخلقئت

که مدافعان آن معتقدند ع وه بر عوامل  

عئئامئلئی طئبئیئعئی،  قئوانئیئن  و غئیئر  و  مئئادی 

نقشئئئئ  را    ۀفراطبئیئعئی  و حیئئات  طراحی 

موجودات را به سمت تکاملشان هدایت  

کرده اسئئئئت. بئا این حئال، مخئالفئت بئا 

بئئه  مئنئح ئئئئر  مئئادی  نئئئودارویئنئیسئئئئم 

مئیئئا در  بئلئکئئه  نئیسئئئئت،  ن خئئدابئئاوران 

دانشئمندان و فیلسئوفان  نیز خداباوران  غیر

  ی متفاوت  با اهدافکه  هسئتند  ای  برجسئته

از خئدابئاوران بئه انتقئاد و مخئالفئت بئا این  

مئی نئیئگئئل پئردازنئئ مئکئتئئش  تئئامئس    4د. 

از   مئعئئاصئئئر  اخئ    و  ذهئن  فئیئلسئئئوف 

 ترین این متفکران است. شدهشناخته

 

1. Scientific naturalism. 

2. Intelligent design. 

نیگئلوقبئل از ور بئه آراء  ، الزم  د 

یم  کن نشئان اسئت در ابتدای سئخن خاطر

روی با اصئئئل به هیچ  که این فیلسئئئوف

ینئدی کئه  آعنوان فرنظریئۀ فرگشئئئت بئه

ها  ترین سلولحیات از طریق آن از ساده

  ، ترین اشئکال ارتقاء یافته اسئتبه پیچیده

 خود صئئئراحتئاًتنهئا  نئه ومخئالفتی نئدارد 

نئتئیئجئئۀ   را حئیئوانئی آگئئاهئی ظئهئور

 داند  می شئئئناختیزیسئئئت فرگشئئئت

(Nagel, 2012: 46) بلکه اصئئل و ،

و  نتئئایج  بئئا  نیگئئل  مخئئالفئئت  اسئئئئاس 

گرایانی اسئت ماده  های فلسئفیبرداشئت

دالیل و شواهد کافی این   ۀکه بدون ارائ

های  ها را جزو حقایق و نظریهبرداشئئئت

کنند. او بر شئئئده قلمداد میاثباتعلمیِ 

گرایان از  روایت ماده  این باور اسئت که

 و هاداده منطقی نتیجۀ نظریۀ فرگشئت

مفروضئی   نیسئت، بلکه موجود شئواهد

م انگاشئئته شئئده اسئئت که از قبل مسئئلّ

تر،  از آن مهم(. 32:  1392اسئت )نیگل،  

 بئاعئث آن شئئئکئل هر روایئت در این 

 در و پژوهشئگر دید افق شئدن محدود

3. Creationism. 

4. Thomas Nagel. 
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از   بزرگی بخش  انگاشئئتن نادیدهۀ  نتیج

 طبیعت ذهنی هایجنبه یعنی واقعیت،

  (Grady, 2013 :484). شئئئود  می

،  بندی دقیقین بر اسئئاس ی  طبقهبنابرا

نئه ضئئئئد را  بئایئد نیگئئل  بلکئئه  داروین 

 دانست. ییگرامادهضد

طور که اشاره  از طرف دیگر، همان

سئت و خود نیز به ا نیگل خداناباور  ،شئد

 ,Nagel)  کندمیاین موضوع ت ریح 

از  (130 :1997 خئئود  هئئدف  او  ؛ 

گرایانه را  مخالفتش با نئوداروینیسئم ماده

نه دفاع از خداباوری، بلکئه نشئئئان دادن 

ترین  شئئدهپذیرفته  های تبیینیِمحدودیت

علمی مینظریئئه  ,Nagel)دانئئد  هئئای 

. بئا این همئه، وی در چنئد  (3 :2012

ویژه در کتاب  اش بهدهۀ فعالیت فلسئفی

( بئه 2012)  1ذهن و کیهئان  یعنی  اخیرش

ای کئه بر سئئئبئش نقئدهئای تنئد و کوبنئده

وداروینی وارد کرده است،  ئ گرایی نماده

خداباوران عمیقاً مورد توجه و تحسئئین  

قرار گرفتئه اسئئئت. افزون بر این، وی بئا 

امضئاء بر روی کتاب    ،جسئارتی سئتودنی

سئلول: دی. ان. ای و شئواهدی در دفاع 

 

1. Mind and cosmos. 

نوشئتۀ اسئتیون سئی.   از طراحی هوشئمند

ترین مئدافعئان جنبش  از برجسئئئتئه)  2مئایر

  2009را کتاب سئئال   (طراحی هوشئئمند

معرفی کرد؛ جسئارتی که البته با اتهام به 

نی و غیرعلمی دانسئتن وی از سئوی  نادا

پئرداخئئت مئئاده را  آن  بئهئئای  گئرایئئان 

 (.1392  ،)پلنتینگا

های نیگل و اهمیت اندیشئه باب  در

او فئلسئئئئفئی  خ ئئئئو   بئئه  ،جئئایئگئئاه 

بئئامئواجئهئئه کئئه  نئئئودارویئنئیسئئئئم    ای 

گرایانه داشئئئته اسئئئت، الزم به ذکر ماده

ها و اسئئت که وی با نشئئان دادن ضئئع 

مئئادهمحئئدودیئئت تبیینیِ  و هئئای  گرایی 

ای کئه بر این دیئدگئاه  نقئدهئای کوبنئده

بئه  او  ع وه بر اینکئه    ؛وارد کرده اسئئئت

لحاظ سئئلبی به خداباوران مدد رسئئانده 

اسئئت، لزوم دارا بودن دو مفلفۀ اصئئلی 

فعالیت فلسئفی، یعنی جسئارت و ان ئاف  

کند. همچنین  را به مخاطش گوشئئزد می

کم خدشئئه وارد با شئئکسئئتن یا دسئئت

گرایی علمی که  یعتکردن بر طلسئم طب 

دانشئگاهیان     بت مقدس»به کنایه آن را  

به ما یادآوری   ،(1392  ،نامد )پلنتینگامی

2. Stephen C. Meyer. 
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ای  کند که جهان جای بسئئیار پیچیدهمی

اسئئت و برای فهم این پییچیدگی شئئاید  

های علم را  الزم باشئئد مرزها و محدوده

قدر گسئترده  ؛ آنتر سئازیمبسئی گسئترده

ذهنی را نیز در آن هئای  کئه بتوان پئدیئده

بئرای تئ ش  یئعئنئی  ایئن  و  داد   جئئای 

  انگارانۀ فرض مادهسازی علم از پیش رها

نوبۀ خود و به ی  حاکم؛ ت شئئی که به

تواند مسئئئیر همزیسئئئتی  معنای کلی می

 علم و دین را هموار سازد.

که متشئکل از سئه   در مقالۀ حاضئر

بخش اصئلی اسئت، ابتدا به شئرح و بسئ  

ای انتقئادی نیگئل  هئ ترین اسئئئتئداللمهم

مئئاده نئئئودارویئنئیسئئئئم  گئرایئئانئئه  عئلئیئئه 

مبنی بر سئئ س فرضئئیۀ وی   ؛پردازیممی

و همچنین دالیئل    1انگئاریجئانئدارهمئه

وی بر برتری این فرضئئئیه نسئئئبت به دو 

باوری و خداباوری را مورد دیدگاه ماده

دهیم. در نهایت  بحث و بررسئی قرار می

تئئ  ضئئئمن  بر أنیز  او  انتقئئادی  آراء  ییئئد 

گرایئانئه، بر اسئئئاس داروینیسئئئم مئادهنئو

و همچنین    2اصئئل اسئئتنتاج بهترین تبیین 

اسئئئتدالل    ،نیاز به تبیین ناظر به شئئئخ 
 

1. Panpsychism. 

خواهیم کرد که خداباوری در مقایسئئئه  

انگئاری و دیئدگئاه نیگئل از قوت  بئا مئاده

 تبیینی بیشتری برخوردار است.  

وایط  مطق   طق   مطاطق ط .  1 انطاطقرانطه ا  ر
وینیسم  نئو ار

حیئات صئئئرفئاً نتیجئه توالی حواد    -

همراه  جان بهشئئئیمیایی بی-زیکیفی 

عملکرد قوانین مادی و بدون هدف  

   است.

های  که نخسئئتین سئئلولپس از آن -

بئ    ،وجود آمئدنئد هخودتکثیرکننئده 

ت ئئئئ جئهئش  ونئتئیئکئیِ  و هئئای  ادفئی 

تبدیل تدریجی    انتخاب طبیعی برای

های اولیه به اشئئئکال متنوع  سئئئلول

 کند.  حیات کفایت می

علوم فیزیکی )زیسئئئت، شئئئیمی و  -

چیز  نهئایتئاً فیزیئ ( قئادر بئه تبیین هر

 ند.هست   مربوط به حیات

تنهئا جهئان فیزیکی واقعیئت دارد و  -

امر این جهئان هیچ  فیزیکی  غیر  در 

وجود ندارد و اگر هم وجود داشئته  

2. inference to the best explanation. 
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یا مح ئول جانبی   1پدیدارباشئد پی

ایئن   امئر از  اسئئئئت.  بئئا فئیئزیئکئی  رو 

  ، هئای ذهنی موجودات جنبئه  2تقلیئل

بئئه   انسئئئئان  آگئئاهئی  و  ذهئن  مئثئً  

از طریق قوانین  جنبئه فیزیکی  هئای 

  ند هسئت   ها قابل تبیین طبیعی این جنبه

 (. 59، 29، 27: 1392)نیگل،  

نطیطاطی  ط طیطه  اسططالطد  .  2 هطق  
وینیسم مق      نئو ار

مئادی محئدودیئت  روایئت  تبیینی  هئای 

نئوداروینیسئئم از نگاه نیگل و انتقادهای  

بئئه نظریئئه  این  بئئه  دو وی  بئئه  کلی  طور 

پئیئئدایئش   از  پئیئش  رویئئدادهئئای  بئخئِش 

پیئدایش  حیئات و رویئدادهئای پس از 

شئوند. ابتدا از نقدهای  حیات تشئکیل می

وی بر بخش نخسئئت، یعنی رویدادهای  

 کنیم:  پیش از پیدایش حیات آغاز می

مق ۀ  .  2-1 ا   حیقت  پیدایش  نقمحالمی  و ن 
 جقن ی

نخسئئئتین نقد نیگل علیه نئوداروینیسئئئم  

بئه یئ  تعبیر، برهئان مئادی را می توان 

کم  دسئت اوعقیدۀ  سئت. بهدان  3نامحتملی
 

1. Epiphenomenal. 

2. Reduction. 

دسئت  تاکنون بهبر اسئاس شئواهدی که  

خودی  هایم، نظریئۀ پیئدایش خودبئ آورده

ای که به جان یا ایدهحیات از عناصئر بی

شئدت  شئود، بهگفته می  4زاییجانآن بی

مئی نئئامئحئتئمئئل  و    نئیئگئئل   نئمئئایئئد.بئعئیئئد 

 نسئبت بهسئت که  هامن مدتنویسئد: می

انگئارانئه دربئارۀ چگونگی  هئای مئادهنظریئه

دچار    جانحیات از عناصئئئر بیپیدایش  

چه اط عات  ام و هرشئ  و تردید شئده

،  بیشئئئتری در مورد مبانی شئئئیمی حیات 

کئئدگئئذاری و  ونئتئیئکئی ونئتئیئئ     هئئای 

دچئئار   ،آمئوزممئی نئظئریئئه  ایئن  مئورد  در 

شئوم )نیگل،  تردید بیشئتری میشئ  و 

بر این بئاور اسئئئئت کئه    او  (.25:  1392

انگئارانئه از چگونگی پیئدایش تلقی مئاده

گرایان بر این تلقی  حیات و اصئئرار ماده

شئدۀ علمی تنها مبتنی بر شئواهد اثباتنه

رغم  نیسئت، بلکه مفروضئی اسئت که به

نئامحتمئل بودن و عئدم شئئئواهئد کئافی،  

انزجئاری کئه   و  تنفر  دلیئل  بئه  صئئئرفئاً 

گرایان نسئئئبت به دین و خداباوری ماده

فاصلۀ است تا   شده  م انگاشتهمسلّ ،دارند

3. argument of improbability. 

4. Abiogenesis. 
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 ,Nagel)   کننئدبیشئئئتر    علم و دین را

2010 :24). 

در خ ئئو  اسئئتدالل نیگل مبنی  

بر نئامحتمئل بودن پیئدایش حیئات از مئادۀ 

جئان، بئایئد اضئئئافئه کنیم کئه واضئئئح بی

است این استدالل، ی  استدالل محکم  

انگئاری ا علمی بر ضئئئد مئادهفلسئئئفی یئ 

که بدیهی اسئئت نامحتمل    چرا  ،نیسئئت

معنی ناممکن  گز بهبودن ی  رویداد هر

ن نیست؛ امری که نیگل نیز خود  بودن آ

طور  هماناما  خوبی به آن واق  است.  به

ای تحت عنوان نیز در مقاله  پلنتینگا»که  

 1انگاری داروینی خطا اسئئئت چرا ماده

یید دیدگاه نیگل و شئئ  أدر ت  (2012)

ماده یت  به روا بت  نه از او نسئئئ یا گرا

ناممکن نبودن  ؛بیان کرده اسئئت ،حیات

شئئئدت نامحتمل، به وقوع ی  رویدادِ

که  بل قبولی نیسئئئئت برای این قا یل  دل

ست  ب ذیریم آن رویداد قابل رخ دادن ا

(. در این راسئئتا، پلنتینگا 1392 ،)پلنتینگا

تدالل می نداسئئئ که اگر من )یعنی  ک

دان بلکه فیلسئئوف پلنتینگا که نه شئئیمی

 

1 . Why Darwinian materialism is 

false? 

است( ادعا کنم برندۀ جایزۀ نوبل شیمی 

خواهم شئئد، درسئئت اسئئت که ادعای 

بهمطرح نکرده ناممکنی را حاظ ام و  ل

تواند این ادعای منطقی هم کسئئئی نمی

ال ببرد، اما شواهد موجود فمن را زیر س

اندک  قدربرای روی دادن این اتفا  آن

ست که قبول  ادعای من معقول به نظر  ا

پذیرش نمی یش،  به همین ترت رسئئئئد. 

یش گرایئئان روایئئت مئئاده پیئئدا عنی  ی

به دلیل کمبود هبخود خودی حیات نیز 

نامحتمئل بودن آن، امری  هد و  شئئئوا

کم تا زمانی که نامعقول اسئئت و دسئئت

به کافی  هد  یاوردهشئئئوا  ،ایمدسئئئئت ن

گا، نمی ناد کرد )پلنتین به آن اسئئئت توان 

1392  .) 

نئئامئئحئئتئئمئئلئئی،   بئئرهئئان  بئئرابئئر  در 

انئد کئه پیئدایش  گرایئان پئاسئئئه دادهمئاده

ن و جئاامری چون حیئات از عنئاصئئئر بی

نئاپئذیر بوده اجتنئاب  امریطبیعی،  قوانین  

هئا در مولکول  . بئه این ترتیئش کئهاسئئئت

بئئه زمئئیئئن  اولئئیئئۀ  صئئئئورت  شئئئئرایئئ  

خودی شئئروع به فعل و انفعاالت  بهدخو
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صئئئورت  شئئئیمیایی کردند. این عمل به

بئئه   ،ایفئزایئنئئده را  خئئام  مئواد  و  انئروی 

در تر تبدیل کرد که  سئاختارهای پیچیده

مئو پئیئئدایئش  بئئه  از  نئهئئایئئت  زنئئده  جئود 

 ,Chorost) شئئئئد  مئنئجئر  زنئئده  غئیئر

2013).   
له این اسئت که اگر عناصئر أاما مسئ 

و فاقد شئعور    جاندارعناصئری غیر  ،اولیه

نیز هیچبوده گونئه  انئد و قوانین طبیعئت 

تئا این    انئدهئدفمنئدی و شئئئعور نئداشئئئتئه

عنئاصئئئر را در جهئت جئانئدار شئئئدن و 

چرا ترکیئش  ظهور حیئات هئدایئت کننئد،  

و  زندهعناصئر غیر ای  مجموعهت ئادفی  

موجوداتی    بئایئد بئه پیئدایش   فئاقئد شئئئعور

آگاهی و عقل منجر شئئود. به   صئئاحش

هئا،  هئا، الکترونبیئان دیگر، اگر کوارک

هئا موجوداتی غیرزنئده هئا و مولکولاتم

، چرا انسئئئئان کئه بئه انئدو فئاقئد آگئاهی

صئرفاً ترکیبی از این   ،گرایاناعتقاد ماده

،  غیرجاندار و بدون شئئعور اسئئت  ذرات

اسئئئئئت  آگئئاهئئی  و  حئئیئئات  دارای 

(Plantinga, 2013: 13)  . 

باید توجه داشئئئت که نظر نیگئل و 

همچنین پلنتینگئا این نیسئئئت کئه ادعئای  

زایی مطلقئاً جئانگرایئان در مورد بیمئاده

طور  ت، بلکه همانباطل یا نادرسئئت اسئئ 

که از طریق اسئتدالل پلنتینگا نیز توضئیح  

شئئئواهئد    ،عقیئدۀ این دو متفکر، بئهدادیم

مئدعئا   این  اثبئات  برای  قئدر آنموجود 

را  اندک اسئئت که پذیرش این دیدگاه  

مئیغئیئر بئئهمئعئقئول  دیئگئر، کئنئئد.  تئعئبئیئر 

نبود یئا توان ادعئا کرد کئه بئهمی جهئت 

پئیئئدایئش  نئظئریئئۀ  شئئئئواهئئد،  کئمئبئود 

جان،  خودی حیات از عناصئئر بیهخودب

و بئه دور از    از روی تع ئئئئش  اعتقئادی

طور کئه  عق نیئت اسئئئت. بنئابراین همئان

مئی نئیئز  مئینئیئگئئل  نئتئیئجئئه  گئویئئد،  تئوان 

گرایئان مبنی بر گرفئت کئه ادعئای مئاده

خودی حیئات، صئئئرفئاً  هپیئدایش خودبئ 

برنئئامئئه بر  حئئاکم  مفروض  هئئای  یئئ  

پژوهشئی اسئت که از قبل پذیرفته شئده 

فرضئئئی که متاسئئئفانه اگر اسئئئت؛ پیش 

با   ،دسئت آوریمشئواهد جدیدی هم به

شئئئوند و توجه به آن، تفسئئئیر و معنا می

هئای  اگر این شئئئواهئد جئدیئد در قئالئش

نئادیئده انگئاشئئئتئه    ،گرایی نگنجنئدمئاده

رسئد که در شئوند. بنابراین به نظر میمی

خئئا  مئورد  بئئه   ،ایئن  رسئئئیئئدن  بئرای 
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در پیش    حقیقت ماجرا راه دور و درازی

 داریم.

در خ ئئو   طور که گفتیم،  همان

نقئد  پیئدایش حیئات،  از  قبئل  اتفئاقئات 

نیگل مبتنی بر برهان نامحتملی اسئت که  

رسد، جایی هم به نظر مینقد معقول و به

نخسئئئتین    ،کئه بئه هر دلیئلامئا پس از آن

اشئئئکال حیات پدیدار شئئئدند و موتور  

توان گفئت   تکئامئل بئه راه افتئاد چئه می

هئای ونتیکی  خئاب طبیعی و جهش آیئا انت 

شمار از  تنهایی برای تبیین این تنوع بیبه

رسئئئد  انئد  بئه نظر میحیئات کئافی بوده

کئه نیگئل در اینجئا نیز چنئدان خوشئئئبین  

نیست هرچند که نسبت به بخش نخست  

مئی مئئاجئرا  بئئه  کئمئتئری  تئردیئئد  نئگئرد  بئئا 

انگئارانئه بئه نگرش مئاده(. 1392  ،)پلنتینگئا

ن بئاور اسئئئت کئه  بر ای  فرگشئئئت ۀنظریئ 

طئبئیئعئی و   انئتئخئئاب  سئئئوگئیئری  بئئدون 

 ،طبق این نظریه  ؛کندهدفمندی عمل می

جهت و به شئکل  بی  ی،های ونتیکجهش 

جئا کئه  از آنولی  افتنئد  پراکنئده اتفئا  می

 

بئه اعتقئاد دانشئئئمنئدان، عمر زمین چیزی حئدود     1.

میلیئارد سئئئال و عمر حیئات یعنی پیئدایش اولین    5/4

 میلیارد سال است.  8/3های زنده تقریباً سلول 

جئهئش  ایئن  مئقئئابئئل  بئیدر  نئهئئایئئت هئئا، 

هئای مختل  وجود دارد، الجرم امکئان

شئئود که چه امری ال مطرح میفاین سئئ 

را در جهئت پئدیئد آوردن هئا  این جهش 

جئئدیئئد کئرده   ،انئواع  مئحئئدود  و  مئتئعئیئن 

اسئئئئت. آیئا صئئئرف انطبئا  و انتخئاب  

بئئه بئودهطئبئیئعئی  کئئافئی  تئئا   انئئدتئنئهئئایئی 

بئهرا  هئایی  جهش  صئئئورت  کئه کئامً  

  ، افتنئدیرآگئاهئانئه اتفئا  میت ئئئادفی و غ

دهی کند که در نهایت  نحوی سئازمانبه

منجر به ایجئاد صئئئور متنوعی از حیات،  

 شوند     ،ه که ما امروز شاهد آنیمگوننآ

در نظر داشئئئتن  بئه اعتقئاد نیگئل بئا  

چئون بئودن    عئوامئلئی  مئحئئدود 

های  نامتعین بودن جهش 

هئای  نهئایئت بودن انتخئابو بی  ونتیکی

سئئئیئار بعیئد بئه نظر ببئدیئل، در اینجئا نیز  

-که صئرف قوانین و مکانیسئمرسئد می

ارتقئاء    برای  انتخئاب طبیعی  ،هئای مئادی

هئای بسئئئی  اولیئه بئه موجودات  سئئئلول

ها و ای چون ما انسئئانفتهپیچیده و پیشئئر
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دیگر   بئئاشئئئنئئد موجودات  بوده  کئئافی 

(Nagel, 2010: 24).   مگر اینکئه یئا

انتخئاب طبیعی را قئانونی هئدفمنئد قلمئداد 

کنیم و یئا اینکئه معتقئد بئاشئئئیم طبیعئت  

اتی میل به پیشرفت دارد و طور ذخود به

های سئودمند را حف  و رو جهش از این 

با سئئرعت بیشئئتری به سئئمت و سئئوی 

  ، خئاصئئئی سئئئو  داده اسئئئت )پلنتینگئا 

2012 .) 

کئه حتی    دکنئ خئاطرنشئئئئان میاو  

 گرایهئای مئادهداروینیسئئئئتبرخی از  

؛  خود به دشواری این امر واقفند  ،معاصر

  زیرا در پاسئه به این پرسئش که چگونه 

زمئئان محئئدود، این  طبیعیِ    در  انتخئئاب 

الشئئئعور و غیرهدفمند توانسئئئته اسئئئت  

ت ئئئئادفئ جئهئش  پئراکئنئئدههئئای  و  را    ی 

های سئاده  و نخسئتین سئلولکند هدایت  

شئئمار و پیچیده  و بسئئی  را به تنوعی بی

دهئئد، ارتئئقئئاء  زنئئده  مئئوجئئودات   از 

  اند مبنی بر اینکه پیشئئنهادی مطرح کرده

هئای  در جهش   ع وه بر انتخئاب طبیعی،

ذاتئی  طئ بئئه  نئیئز  ونئتئیئکئی یئئا ور  تئمئئایئئل 

 

1. Stuart Kauffman. 

به سئئوی پیشئئرفت وجود    هاییگرایش 

صئئئورت  هئا بئهیعنی ون  ؛شئئئتئه اسئئئتدا

های رو به پیشئرفت طبیعی میل به جهش 

که در اند و از این طریق بدون آنداشئته

پراکنئده شئئئونئد،  مسئئئیرهئای متفئاوت 

 .دانرا تسئئریع بخشئئیده فرگشئئتیند آفر

می اسئئئتئدالل  نیگئل  این    کنئد کئهامئا 

مسئتلزم   ،درسئت هم باشئدپیشئنهاد اگر 

فر مئئادی پئئذیرش عواملی  قوانین  از  اتر 

معنئای بئاطئل بودن و یئا اسئئئت و این بئه

ۀ  انگارانکم ناق  بودن ت ور مادهدست

اسئئئئت آفراز    کنونی فرگشئئئئت  ینئئد 

(Nagel, 2012: 9). 

نیگئل بئه آراء اسئئئتوارت   همچنین 

شئئئئاخ   1کئئافمن  چهرهاز  هئئای  ترین 

کند  اشئاره میشئناسئی معاصئر نیز زیسئت

کئه معتقئد اسئئئت در تئاریه فرگشئئئت، 

  2اصئئئول خودسئئئامئانئدهیِ خودانگیختئه 

تر از انتخاب طبیعی  مراتش مهمنقشئئی به

(. همئۀ این  30: 1392  ،انئد )نیگئلداشئئئتئه

دهد که  نشئئئان می  ،عقیدۀ نیگلبه  موارد

انتخئاب طبیعیِ کور و غیرهئدفمنئد بئدون  

2 . principles of spontaneous self-

organization. 
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توانسته  تنهایی نمیوجود عوامل دیگر به

 است تنوع جانداران را ایجاد کند.   

فیزیکی   .2-2  نحوۀ  م کر     ، ققنون  و  وجو  
 کند! خو ش را تبیین نمی 

از عقئایئد   این گفتیم کئه یکی  از  پیش 

چیز  هر  اسئئت که  آنگرایان اصئئلی ماده

توان بئا تقلیئل آن را می  مربوط بئه حیئات

تر و نهایتاً قوانین  به قوانین سئطوح بنیادی

بنیئادین فیزیئ  تبیین کرد. برای مثئال، 

انسئئئئان را  جنبئه رفتئاری و روانی  هئای 

-هئای ع ئئئئشتوان از طریق نظریئهمی

های ع ئئبی را از طریق شئئناختی، جنبه

های  شئئئناسئئئی، جنبههای زیسئئئتنظریه

و در   زیسئئتی را بر اسئئاس مبانی شئئیمی

های شئیمیایی را نیز بر اسئاس جنبه ،آخر

عنئاصئئئر و قوانین بنیئادین فیزیئ  تبیین  

پذیرش   له این اسئئت که باأکرد. اما مسئئ 

، نهئایتئاً بئه  گرایئانئهاین روش فروکئاسئئئت

مئی قئوانئیئنئی  و  دیئگئر امئور  کئئه  رسئئئیئم 

در واقع ؛ زیرا  خودشان قابل تبیین نیستند

دارد. از  هئا وجود نئ قئانونی برای تبیین آن

بنیئادین  این  رو، الزم اسئئئئت کئه قوانین 

فیزی  دارای بداهت و ضئئرورتی ذاتی  

توجیئه  را باشئئئنئد تا نحوۀ عملکردشئئئان  

کند. این در حالی اسئئت که بسئئیاری از  

چئنئیئن   دارای  فئیئزیئئ   بئنئیئئادیئن  قئوانئیئن 

ضئئرورتی نیسئئتند. بنابراین نیگل معتقد  

بنیئادین    اسئئئئت قوانین  فیزیئ   گرچئه 

بئه قئادر  اسئئئئت  هر  ممکن    ی چیزتبیین 

  بئه جهئت ضئئئروری نبودن   بئاشئئئنئد، امئا

نئحئوۀتئوانئنئئد  نئمئی و  عئمئلئکئرد    وجئود 

کننئئد   تبیین  را   ,Nagel)خودشئئئئان 

1997: 123).  

در توضئیح این اسئتدالل نیگل باید 

جئا کئه بسئئئیئاری از  از آناضئئئافئه کنیم  

ف بنیئادین  یزیئ  جزو اصئئئول و قوانین 

بئدیهی و ضئئئروری بئه شئئئمئار  حقئایق 

سئئش همواره گشئئوده روند، این پرنمی

 ضئئروریغیر  ماند که چرا این قوانین می

و اعتبئارشئئئئان را از کجئا    اعتبئار دارنئد

قضئئئایای ریاضئئئی و    اندکسئئئش کرده

بئه خودی خود دارای ضئئئرورتی  منطق 

توان در مقئابئل پئذیرش هسئئئتنئد کئه نمی

مقئاومئت کردآن برای مثئال، هیچ    ؛هئا 

ت ئئئور کرد توان  نمیجهئان ممکنی را  

فیثئاغورس کئه    ۀقضئئئیئ   کئه در آن، این 
2=c2b  +2a   مئثئلئئث یئئ   وتئر  )مئربئع 
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الزاویئه، مسئئئاوی اسئئئت بئا مجموع قئائم

  ۀ مربعات دو ضئئلع دیگر آن( و یا قضئئی

،  اسئئئئتتر از جزء  بزرگ  ،منطقی کئل

ای و درسئت نباشئد. این قضئایا چنان پایه

نیازمند هیچ    شئاناند که برای اثباتیبدیه

قانون دیگری غیر از خودشئئان نیسئئتند،  

از    اعتبارشئان از خودشئان اسئت و  یعنی

نیز نیازمند امری   شدن برای اثبات رواین 

 ند.  یست خارج از خود ن

قوانین   کئئه  اسئئئئت  این در حئئالی 

بنیئادین فیزیئ  هرگز از چنین بئداهئت و 

توان  ضئئئرورتی برخوردار نیسئئئتنئد؛ می

وضئعیتی را ت ئور کرد که در آن قانون 

نئئیئئوتئئن    گئئرانئئش 
𝑚1  m2

r2
   F=G  

کم ناق  باشئئد، نادرسئئت و یا دسئئت

چنین نیز شئد و اینشئتین در   طور کههمان

نسئئئبیت   ۀنظری  ۀآغاز قرن بیسئئئتم با ارائ

زمان،  -و کشئئئ  خمیدگی فضئئئا 1عام

 نق  قانون نیوتن را مرتفع ساخت.  

م بسئئیاری  توانی می ن، مابر ایافزون 

شئئده  نیروها یا قوانین فیزیکیِ شئئناخته از  

از قبیئل نیروی الکترومننئاطیس یئا قئانون 

 

1. General relativity. 

را انکئار کنیم بئدون    2دوم ترمودینئامیئ 

در حالی که    که دچار تناقض شئئویمآن

نیگئل چیزی کئه مئا آن را  هر  بئه اعتقئاد 

عنوان یئ  قئانون یئا نظریئه بئاور داریم  بئه

آشئئئ  بر چیزی  بئئایئئد  نهئئایئئت  کئئارا  در 

 ,Nagel)انکئار مبتنی بئاشئئئنئد  غیرقئابئل

انگارانه توضیح  تبیین ماده  .(29 :2012

کئئهنمی طبیعئئت    دهئئد  و قوانین  وجود 

از کجا کسئئئش  اعتبارشئئئان را چگونه و

ایئن کئرده از  و  بئرای   ورانئئد  تئبئیئیئن  ایئن 

نیئازمنئد تبییناثبئات درسئئئتی   هئای اش 

  دیگری است.  بنیادی

تر، نیگئل معتقئد  عبئارت سئئئئادهبئه

اسئئئت ی  قانون نهایی که قرار اسئئئت  

همئۀ چیزهئای دیگر بر اسئئئاس آن تبیین  

کم باید بتواند بدون نیاز به شئوند، دسئت

ایئنئکئئه   و  خئودش  وجئود  دیئگئر  قئوانئیئن 

تبیین    ،کنئدچگونئه در جهئان عمئل می

کند. در حالی که قوانین بنیادین فیزی  

البته باید توجه داشئئت    گونه نیسئئتند.این 

انئ  ایئن  نئیئگئئل  نئئهتئقئئاکئئه  را  بئر  د  تئنئهئئا 

گرایی بلکئه بر خئدابئاوری نیز وارد مئاده

نظمی ی  سئیسئتم،  طبق این قانون، آنتروپی یا بی .1

 یابد.   همواره با گذشت زمان افزایش می
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داند. ما در بخش شئئئرح و بررسئئئی  می

نیگئل بر خئدابئاوری، بئه این   انتقئادهئای 

 خواهیم گشت.بازانتقاد وی 

 ذهن، آگقهی و  قی      .2-3 

بئئهمئهئم و  نئگئئارنئئدگئئان، گئمئئاتئریئن  ن 

ترین محئدودیئت نئوداروینیسئئئم  جئدی

بئئه و  روایئئتمئئادی  کئئلئئی  هئئای  طئئور 

آن  بئر  نئیئگئئل  کئئه  عئلئم  فئیئزیئکئئالئیسئئئتئی 

انگشئئئت تأکید نهاده اسئئئت، مربوط به 

خ ئئو  آگاهی و تبیین امور ذهنی، به

رابطئۀ این امور بئا امور فیزیکی اسئئئت.  

امر فیزیکی یئا بئه بیئان  امر ذهنی و رابطئۀ

اندیشئئۀ   در هن و بدنتر، رابطۀ ذسئئاده

 میزان نیگل، دارای بیشئئئترین  فلسئئئفی

 معتقد او که نحویاسئئئت؛ به اهمیت

 موضئع تنهانه رابطه این  کیفیت اسئت

قئبئئال را مئئا   خئودمئئان چئیسئئئئتئی در 

 حقیقت، در بلکه کند،می مشئئئخ 

 چگونگی و کیهئئان کئئل از مئئا فهم

 گروی در نیز علم ت ئئئورمان دربارۀ

اسئت   رابطه این  چگونگی از ما درک

(Nagel, 2012: 3).  

 

1. What it is like to be a bat? 

ها  که بیان شئئد، فیزیکالیسئئتچنان

معتقئدنئد هیچ امر غیرفیزیکی در جهئان  

نئدارد و اگر هم وجود داشئئئتئه   وجود 

باشد از طریق علوم فیزیکی، یعنی دانش  

ما دربارۀ عناصئئئر و قوانین فیزیکی قابل 

ها  تبیین اسئت. لذا به اعتقاد فیزیکالیسئت

و   اجئئزاء  فئئیئئزیئئکئئیِ  اگئئر  عئئنئئاصئئئئر 

دهندۀ موجودات را بشئئناسئئیم،  تشئئکیل

هیچ بخشئئی از وجود موجودات از تور  

نئئمئئیتئئبئئیئئیئئیئئن  عئئلئئمئئی  گئئریئئزد  هئئای 

(Cavanna & Nani: 2014: 

. این در حالی است که نیگل معتقد  (26

بئئه آگئئاهی  و  ذهن  اوالً  عنوان  اسئئئئت 

هئایی اصئئئیئل در طبیعئت وجود  پئدیئده

ای  هگونئ هئا بئهدارنئد و ثئانیئاً مئاهیئت آن

اسئت که از طریق علوم فیزیکیِ مرسئوم 

 قابل تبیین نیستند.  

خفئاش بودن بئه چئه مئاننئد  در مقئالئۀ  
( که از مقاالت بسئئئیار  1974) 1اسئئئت 

فلسئئئفئئۀأتئئ  در حوزۀ  و   ثیرگئئذار  ذهن 

رود، نیگل با شئئمار میپژوهی بهآگاهی

»به چه مانند بودن     پیشئئئنهاد اصئئئط ح

نئخسئئئتئیئن  از  بئرای  مئتئفئئاوت  بئئارتئعئریئفئی 
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دهئد؛ تعریفی کئه  گئاهی بئه دسئئئت میآ

مقئوالتئی   از  فراتر  امری  را  پئئدیئئده  این 

و رفتئئار  ادراک،  شئئئنئئاخئئت،  ...    چون 

بئه همئان میزان تبیین  معرفی می و  کنئد 

آن ازطریق علوم فیزیکی را نیز دشوارتر  

 سازد.  می

بیئان می نیگئل  کنئد:  در این مقئالئه 

ی  موجود فق  زمانی صئاحش ذهن یا 

آگئاهی اسئئئت کئه حئالی وجود داشئئئتئه  

بئاشئئئد کئه آن موجود بودن، آن حئال را  

 .(Nagel, 1974: 436)داشئته باشئد  

گفئئت  بئئه بتوان  کئئه  همین  دیگر،  تعبیر 

بئودن  خئفئئاش  کئئه  دارد  وجئود  حئئالئی 

سئئت  عنام ئئدا  آن حال اسئئت به این م

، صئئئاحش آگاهی اسئئئت. از  که خفاش

اگر ذهن و آگاهی خفاش همان   رو،این 

عملکرد جنئبئئه نتیجئئۀ  یئئا  فیئزیکئی  هئئای 

های فیزیکی و سئئاختاری دسئئتگاه  جنبه

ادراکی این حیوان باشئئئد، طبق دیدگاه 

دانشئئمندان با شئئناخت    ،هافیزیکالیسئئت

های  این سئاختارهای فیزیکی و سئیسئتم

ادراکی بئایئد بئداننئد خفئاش بودن چگونئه  

 د. چیزی است یا چگونه کیفیتی دار

 

1. Subjectivity. 

این در حئالی اسئئئت کئه بئه عقیئدۀ  

هر   ،نیئگئئل فیزیکی  علوم  دانشئئئمنئئدان 

انئدازه هم کئه نسئئئبئت بئه سئئئاختئارهئای  

خئفئئاش   ادراکئی  دسئئئئتئگئئاه  فئیئزیئکئی 

توانند  باز نمی  ،اط عات داشئئئته باشئئئند

بودن ادعئا کننئد کئه می داننئد خفئاش 

(.  282:  1396چگونه حالی دارد )نیگئل،  

 را آن نیگل که اسئئت حالتی  1ذهنیت

 واقع در و آگاهی اصئئلی مشئئخ ئئۀ

 این  ناپذیریفروکاسئئت اصئئلی علت

 فیزیکی و منزی رویدادهای به پدیده

 او باور به که خ ئئوصئئیتی داند؛می

 عینی روش بئه تبیین آگئاهی از مئانع

 شئئئود  می فیزیئئ  زبئئان یعنی ،علم

(Cavanna & Nanni, 2014: 

زیرا این حئال همئاننئد حئال درونی  (61

لذا گر و  منح ر به شخ  تجربه ،انسان

شئئخ  اسئئت و صئئرفاً در دسئئترس اول

این در حئالی اسئئئت کئه علئت اصئئئلی  

کئامیئابی علوم فیزیکی و در واقع روش  

بئئه جنبئئه توجئئه  علوم  و این  عینی  هئئای 

تعبیر دیگر ذف ذهنیئت و بئهبرونی و حئ 

 نظرگاه از مسئئئتقل امور، به پرداختن 
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 (. 284: 1396)نیگل،  است  بوده ذهنی

فیزیکی علوم  ای  گونئهبئه  مئاهیئت 

تبیینی عینی و برونی   ۀاست که برای ارائ

ها را به بخش  ناگزیر پدیدهها بهاز پدیده

کئاهنئد و میشئئئئان فروگیریقئابئل انئدازه

گیری قابل سنجش و اندازههای غیرجنبه

هئای ذهنی را از همئان هئا یعنی جنبئهآن

ینئد تبیین از برنئامئه پژوهشئئئی  آابتئدای فر

مئی بئئه حئئذف  نئیئگئئل خئطئئاب  کئنئنئئد. 

میفیزیکئئالیسئئئئت پرسئئئئد: چطور  هئئا 

توانیئد ادعئای تبیین ذهن و آگئاهی را  می

داشئته باشئید اگر از همان ابتدا چیزی که  

قرار اسئئت تبیین شئئود )ذهن و آگاهی(  

مئئی حئئذف   ,Grady).کئئنئئیئئد   را 

2013: 483)  
اما نکتۀ بسیار مهم بعدی، ناتوانی و 

نئاکئارآمئدی روایئت مئادی نظریئۀ انتخئاب  

عقئل و قوۀ اسئئئتئدالل   طبیعی در تبیین 

و ظهور آن در اسئئئئت.   مئاهیئت عقئل 

  نیگل طبیعت چنان اسئرارآمیز اسئت که  

بئئه اعتراف  نئئابئئاوری  خئئدارغم  نیز  اش 

های دینی عقل همواره  کند که سئویهمی

هئای تجربی و علمی آن سئئئویئهبیش از  

. (Nagel, 1997: 130)بوده اسئئت  

غریزی حیئات    ۀعقئل، انسئئئان را از مرتبئ 

کئئه   جئئانئئوری  از  را  او  و  بئئرده  فئئراتئئر 

جئانوران، تنهئا    سئئئئایرروزگئاری مئاننئد  

زنئده    ۀدغئدغئ  شئئئکئارکردن، خوردن، 

ماندن و تولیدمثل بیشئتر داشئته اسئت، به 

بئه دقیق ترین  موجودی ارتقئاء داده کئه 

مئمئکئن  هشئئئیئو رفئتئئار  تئوانئئد  مئیهئئای 

دهندۀ اشئیاء  ترین ذرات تشئکیلکوچ 

ترین اجرام کیهانی را توصئی   تا بزرگ

هئای کلی و فراگیر در مورد کنئد؛ نظریئه

ارائئه دهئد؛ گزاره هئای  مئاهیئت جهئان 

ضئئروری ریاضئئیات و منطق را بفهمد و 

عئئالمبئئه عمیق رازهئئای  ازجملئئه    ،ترین 

پیئدایش و تکئامئل جئانئدارا ن  چگونگی 

 پی ببرد 

انتخئاب طبیعی، همئۀ    نظریئۀ  مطئابق 

هئای جئانئداران بر هئا و قئابلیئتویژگی

ها برای بقا تبیین  اسئئاس سئئودمندی آن

شئئود. برای مثال، تبیین تکاملی ترس می

توانئد  می  ،هئای تئاریئ انسئئئان از مکئان

 ین بئاشئئئد کئه این ترس روزگئاری مئانعا

های ناشئناخته  د ما به مکاناجدا داز ورو

و این امر   شئده اسئتمییت  ؤرقابلو غیر

ای جان آنان را در مقابل پاره  خود  ۀنوببه
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 کرده است. خطرات نادیده حف  می

نئه بلکئه    ،تنهئا رفتئارانتخئاب طبیعی 

بسئئیاری از باورهای انسئئان که مرتب  با 

مثً   -  رفتار و دارای سئئود بقایی هسئئتند

باور به اینکه برای رفع گرسئنگی باید به 

کند  را تبیین می  -ا رفت  جسئئئتجوی غذ

(. امئا مشئئئکئل از جئایی  1392)پلنتینگئا،  

مئا آغئاز می بئاورهئای  شئئئود کئه همئۀ 

برای   ؛لحئاظ بقئایی سئئئودمنئد نیسئئئتنئدبئه

گئزاره بئئه  بئئاور  و مئثئئال،  الزمئئان  هئئای 

نظریئئۀ  منطق،  و  ریئئاضئئئیئئات  المکئئان 

..  . نسئبیت، انتخاب طبیعی، وجود خدا و

که عمیقاً فراسئئئوی نیازهای زیسئئئتی ما 

اند برای توانسئئئتهچگونه می  ،قرار دارند

بقای ما سئئئود تکاملی داشئئئته باشئئئند  

بئرعئکئس (  1392  ،)پئلئنئتئیئنئگئئا بئئه بئلئکئئه   ،

یکی از دالیئل اعتمئاد مئا بئه    اعتقئاد نیگئل

به ها  آنهمین عدم وابسئتگی    این باورها

زیسئئئتی   مئانیئازهئای  سئئئئت و حیئاتی 

(Nagel, 2012: 81). 

عقئئل در   توانئایی  مئا  اگر  واقع  در 

بئه    کشئئئ  وابسئئئتئه  علمی را  حقئایق 

صئئحت   ،بدانیم  خویش  نیازهای زیسئئتی

های علمی نیز نسئبی و مشئروط به نظریه

 هئا برای تکئامئل مئا خواهئد بود؛فئایئدۀ آن

گرایی دیئدگئاهی کئه نیگئل آن را نئاواقع

مئی  :Nagel, 2012)نئئامئئد  عئلئمئی 

این در حئالی اسئئئت کئه یکی از   .(74

نئظئریئئه نئئئودارویئنئیسئئئئم  هئمئیئن  هئئا، 

از رایئانئه یئا انتخئاب طبیعی اسئئئت. گمئاده

جۀ اگر درسئئئتی نظریه رواین ها که نتی

وابسئئئته به سئئئود  هسئئئتندکارکرد عقل 

گرایان به ها باشئئد، باور مادهتکاملی آن

صرفاً ی  باور  شان نیز  ستی دیدگاه در

ود تکاملی آن نسئئئبی و مشئئئروط به سئئئ

نه هد بود  مدلّ خوا که حقیقتی  ل و این

. مستقل از نیازها و شرای  زیستی انسان

عنوان یئ  بئه  انتخئاب طبیعی  در نتیجئه،

اعتبئار خود را از دسئئئئت   ،نظریئۀ علمی

 .خواهد داد

های  اگر نئوداروینیسئئت در مقابل،

را  گرا بخواهنئد اعتبئار دیئدگئاه خود  مئاده

حف   بئه واقع  عنوان یئ  نظریئۀ نئاظر  بئه

کنند، الزم اسئت به قابلیت عقل مسئتقل 

ن باور داشئئته  از سئئود و فایدۀ تکاملی آ

صئئورت گرفتار  این ؛ زیرا در غیرباشئئند

دور بئاطئل خواهنئد شئئئد. نیگئل در این  

نقش انتخاب  که    کندمورد اسئتدالل می
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نزد  عقئئل  بئئه  اعتمئئاد  توجیئئه  در  طبیعی 

گرایئان، دقیقئاً معئادل نقش خئدای مئاده

نزد یرغ عقئئل  بئئه  اعتمئئاد  برای  فریبکئئار 

کرد دکارت اسئت. دکارت اسئتدالل می

بئ کئئ  عئقئئل  مئنئبئعئی  ه  خئئدا  اثئبئئات  رای 

اطمینئان اسئئئئت زیرا عقئل مخلو   قئابئل

سئئئت و خئدا هم موجود فریبکئاری  خئدا

  عقل خطاکار ما نیسئئئت که با خلق ی

بئئه دهئئد.  فئریئئش  تئرتئیئئش، را  هئمئیئن 

کننئد کئه  گرایئان نیز اسئئئتئدالل میمئاده

دارای اعتبار اسئئت زیرا مح ئئول    عقل

انتخئاب طبیعی اسئئئت و انتخئاب طبیعی  

این در حئالی    .اسئئئت  معتبری  ۀنظریئ   هم

عملکرد اسئت که این نظریه، خود نتیجۀ  

بئدیهی اسئئئئت کئه چنین    .اسئئئئتعقئل  

انجامد، همچنان که  استداللی به دور می

اسئئئتئدالل دکئارت نیز بئه دور انجئامیئد و 

 :Grady, 2013)دور بئاطئل اسئئئت  

گرایئان بئه این پس دیئدگئاه مئاده.  (485

 شیوه نیز قادر به تبیین عقل نخواهد بود.

از این گئذشئئئتئه نیگئل اسئئئتئدالل  

کنئد که اگر نظریۀ انتخئاب طبیعی در می

به این معنی    ،مورد تبیین عقل را ب ذیریم
 

1. Emergentism. 

 اجتماع انباشئت یا  ۀاسئت که عقل نتیج

اسئت  عق نی کوچ ِ ذرات شئماربی

  عق نیت  که ت ئور نامعقولی اسئت زیرا

شئناختی انسئان،  معنای کلی تواناییو به

 اه ادراکیِنتیجئۀ کئارکرد کئل دسئئئتگئ 

 :Nagel, 2012). اسئئت آگاه  فاعل

 عقلی توانئایی کئه معنئا این  بئه  (87

زنئئده  پئئدیئئدار زمئئانئیفئقئ     ،مئوجئود 

زمان با هم یا و آن از پیش   که شئودمی

 همراهبه زنده موجود سئاختار کل، آن

 باشد.  شده ایجاد او ادراکی دستگاه

 ت ئئئور تواننمی بئه بیئان دیگر،

 تکامل یندآفر طول در انسئان که کرد

اش منزی سئئاختار یافتن تکامل میزانبه

 مندبهره عق نیت از یمتفاوت از سطوح

 یا همه ایپدیده عقل زیرا اسئت، بوده

  (Grady, 2013: 485) اسئت هیچ

 فروکاسئئتیۀ  شئئیو به جهت، این  از و

 ظرنبه بیشئئئتر نیسئئئت بلکه تبیین  قابل

 به منز رسئئیدن سئئاختار با رسئئدمی

 بئئه عقئئل الزم، پیچیئئدگی از حئئدی

ای که  اسئئت؛ ایده شئئده ظاهر بارهی 

  1گرایی یا نوظهورگرایی آن را نوخاسئته
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کئل چیزی    ،نئامنئد کئه بر اسئئئاس آنمی

دهندۀ آن بیش از مجموع اجزاء تشئکیل

سئبت به عقیدۀ نیگل این تبیین ناسئت. به

طبیعی انتخئئاب  مئئادی  گزینئئۀ   ،روایئئت 

 :Nagel, 2012)تری اسئئت  محتمل

87) . 
بئا انتقئادهئای فو  می توان  مطئابق 

گرفئئ  ننتیجئئه  از  کئئه  برای   نیگئئل  ظرت 

بتوانآن رضئئئئایئت  کئه  و تبیینی  بخش 

 ،اددست دبه  فرگشتیند  آفهم از فرقابل

هئایی غیر از  لفئهفالزم اسئئئئت امور و م

تا  گرایان در کار باشئدقوانین مادی ماده

ع وه بر ایجاد حیات، هدفمند سئئاختن 

هئای ونتیکی، قوانین و هئدایئت جهش

وجود امور و پئئدیئئدهئئای ذهنی را نیز 

. در اینجئا پیشئئئنهاد دینداران  توجیه کند

خئئدابئئاورانئئه نیگئئل    تبیین  امئئا  اسئئئئت 

مورد نقئد   بئه دالیئل زیر  خئدابئاوری را نیز

 دهد:قرار می

 نقدهق  نیای  ر تبیین خدا قورانه  .3

خ ف  گرچئه تبیین خئدابئاورانئه برالف:  

هم ذهن و هم مئاده    ،انگئارانتبیین مئاده

شئئئود، لیکن به باور نیگل  را شئئئامل می

ای  این تبیین نیز مئاننئد رقیبش در مرحلئه

ایستد که  از ادامه باز می  ،یند تبیین از فرآ

ن مرحله همچنان اقتضئای تبیین دارد و آ

آن وجود خئداونئد و نحوۀ عملکرد او 

دو دیدگاه، تبیینی  لذا هر  در جهان اسئت

دهنئد )نیگئل،  نئاق  از طبیعئت ارائئه می

ۀ  (. نقطۀ اشئتراک این دو شئیو44:  1392

دو معتقئدنئد  تبیینی در این اسئئئت کئه هر

عمئئل  فیزیکی  قوانین  طریق  از  طبیعئئت 

نظریئ   کنئد؛ خئدابئاورانمی  ۀبسئئئیئاری 

همین روایئت فعلی آن را بئه  فرگشئئئئت

دانند آن را مکانیسمی می  امااند،  پذیرفته

کئه خئداونئد از طریق آن، مقئاصئئئد خود  

فعلیئت می دو را  این  تفئاوت  بخشئئئئد. 

رویکرد از نظر نیگل، تنها در این اسئئت  

تبیین را بئه یئ  مرحلئه    ،کئه خئدابئاوری

رانئد و اراده و نیئت خئداونئد  تر میعقئش

فئیئزیئکئی  ر قئوانئیئن  عئمئلئکئرد  مسئئئبئئش  ا 

امئا بر طبق تبیین مئادی، قئانون   ؛دانئدمی

خود همئان مرحلئۀ نهئایی تبیین    ،فیزیکی

دو دیدگاه نهایی در هر  است. این مرحلۀ

آن چئگئونئئه  بئئدون  کئنئنئئد  تئبئیئیئن  کئئه 

عملکردشئان موجش پیدایش موجودات  

شئئئئدهمئی پئئذیئرفئتئئه  نئزد  شئئئود،  انئئد. 
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نزد مئادهخئدابئاوران و    ، انگئاران، خئدا 

بئی فئیئزیئکئی،  وجئود  آنقئوانئیئن  کئئه 

خودشئئان و نیز چگونگی ارتباطشئئان با 

جهئان را تبیین کننئد، مفروض انگئاشئئئتئه  

 . (Nagel, 2010: 23)اند شده

پئذیرد کئه هر تبیینی  البتئه نیگئل می

سئئئرانجئام بئایئد در جئایی بئه نقطئۀ پئایئان 

نهئایی کئه از    ۀخود برسئئئد. امئا این نقطئ 

نظر مئاده  خئدا و  ،نظر خئدابئاوران -از 

طور  قانون فیزیکی اسئت باید به ،گرایان

هایی باشئد که بتواند ذاتی دارای ویژگی

عبارت  د؛ بهفهم سئئازرا قابل  عملکردش

بئئا  درونی  نسئئئبئئت  نوعی  بئئایئئد  دیگر، 

های خود داشته باشد. بعداً در این  معلول

خ ئئئو  توضئئئیحئات بیشئئئتری ارائئه  

 خواهیم کرد. 

نئظئم    ،خئئدابئئاوریب:   تئوضئئئیئح 

عی را بئه خئارج از نظئام طبیعئت حوالئه  طبی 

و این    (Nagel, 2012: 94)دهدمی

فیزیکی  قرار گرفتن یئ  امر غیرمعنی  بئه

)ق ئئئئد و هئدف خئداونئد( در مقئابئل 

عنوان ی  امر فیزیکی اسئئئت طبیعت به

که با گسئئئیختگی و انکار اصئئئل علیت  

تبیینی   بئه دوگئانگی و شئئئکئاف  منجر 

کنئد کئه  شئئئود. نیگئل اسئئئتئدالل میمی

شئود موجودی فیزیکی و تی گفته میوق

قئابئل تجربئۀ حسئئئی مثً  انسئئئان، دارای  

مقئاصئئئد و اهئداف خئاصئئئی اسئئئت، مئا 

درک مئی را  گئفئتئئه  ایئن  مئعئنئئای  تئوانئیئم 

امئا یئ  موجود    کنیم،  اینکئه  ت ئئئور 

و  اهئئداف  دارای  غئیئرفئیئزیئکئی  کئئامئً  

جهئان فیزیکی بئاشئئئد،    خلق  غئایئاتی مثئل

نیسئئئت کئه چگونئه   درک  برای مئا قئابئل

توانئد  فیزیکی مییکسئئئره غیر  موجودی

اهداف فیزیکی داشئئئته باشئئئد، و نیز از  

های فیزیکی این اهداف طریق مکانیسئم

سئئئئازد   محئقق   :Nagel, 2010)را 

21) . 

طور خئا ، در مورد تبیین عقئل  بئه

نیگئل معتقئد اسئئئئت    ۀو قو شئئئنئاخئت، 

فهمی بیرونی از حجیئت این    ،خئدابئاوری

می ارائئئه  دور قوا  بئئه  نهئئایتئئاً  کئئه  دهئئد 

انجئامئد. این دور همئان دور معروف  می

دکئارتی اسئئئت کئه قبً  در مورد تبیین  

عقل بر اساس انتخاب طبیعی نیز توضیح  

دادیم. بر اسئئئاس دور دکئارتی، معرفئت 

قابل اعتماد   ،عقلی ما نسئئئبت به خداوند

مخلو   اسئئئئت زیرا عقئل و ادراک مئا  
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خداوند اسئت و خداوند فریبکار نیسئت  

تر توسئئئ   امئا وجود خئداونئد خود پیش 

کشئئئ  و اثبئات شئئئده اسئئئت.    ،عقئل

توسئئئ  چیزی   عقئئل  بنئئابراین حجیئئت 

چیز  شئود، اما آنخارج از خود تبیین می

ادراک یا اثبات    ،خود قبً  توسئئ  عقل

  ؛ (Nagel, 2010: .24)شئئده اسئئت  

بئاورانئه  جئا کئه تبیین خئدادر نتیجئه، از آن

عئقئئل بئر   ،دربئئارۀ  مئبئتئنئی  تئبئیئیئن  هئمئچئون 

  ، شئئئود انتخئاب طبیعی مرتکئش دور می

 قابل پذیرش است. غیر

 طقور    یطدگطق   طدیطی نیاطیع  بی ط .  4
 مق  

دیئدگئاه بئدیئل    ،هئای فو بنئابر اسئئئتئدالل

بلکئه دیئدگئاهی    ،نیگئل نئه خئدابئاوری 

بئاوری  اسئئئئت کئه خود آن را طبیعئت

طور  ننامد. این دیدگاه همئامادی میغیر

مدعی اسئت   ،که از عنوان آن پیدا اسئت

هئای کئه از یئ  سئئئو برای تبیین پئدیئده

مئئاورا مئوجئودات  بئئه  لئطئبئیئعئی ءاطئبئیئعئئت 

طبق    جویئد و طبیعئت راتمسئئئئ  نمی

کند و از سئئئوی مفاهیم طبیعی تبیین می

گرایان معتقد اسئئت  خ ف مادهدیگر بر

کئه دلیلی وجود نئدارد کئه گمئان کنیم  

اسئئت، بلکه   طبیعت امری یکسئئره مادی

پئذیرش جنبئه و بئا  طبیعئت  ذهنی  هئای 

ها به ذات طبیعت،  نسئئبت دادن این جنبه

اموری چون هئدفمنئدی و امور   أمنشئئئئ 

طئبئیئعئئت   خئودِ  را  آگئئاهئی  نئظئیئر  ذهئنئی 

توان گفئت ی   طور کلی میدانئد. بئهمی

دربئئار نهئئایی  و  جئئامع  و   ۀتبیین  جهئئان 

دارای   بئئایئئد  نیگئئل  نظر  از  موجوداتش 

 چهار ویژگی اصلی باشد:   

یعنی نبئایئد بئه مئاوراء    ،طبیعی بئاشئئئد -

 ؛طبیعت تمس  بجوید

بئئاشئئئئدغیر - بر مئئادی  یعنی ع وه   ،

و جئنئبئئه آگئئاهئی  فئیئزیئکئی،  هئئای 

ز در بر هئای ذهنی طبیعئت را نی جنبئه

 بگیرد؛

بئدون ایجئاد دوگئانگی و شئئئکئاف   -

فی   ،تبیینی امور  امور  رابطئۀ  و  زیکی 

 ؛ذهنی را تبیین کند

یعنی فهمی    ،شئئناسئئانه باشئئدغایت -

هدفمند از طبیعت و قوانین آن ارائه  

این هئدفمنئدیدهئد بی از    ،  آنکئه 

گرفته  نشئأتامری خارج از طبیعت  

 باشد. 
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دو جنبۀ اصئئلی  ،این چهار ویژگی

مادی نیگل را  باوری غیرفرضئئئیۀ طبیعت

  ۀ نبو ج  1اسئاسئی  ۀجنب  :سئازندنمایان می

آن  2.تئاریخی از  این دو جنبئۀ  قبئل  کئه 

  ، اصئلی طرح کلی نیگل را توضئیح دهیم 

باید اضئئافه کنیم که نیگل معتقد اسئئت  

صئئرف توصئئی  و حتی کشئئ  علل و 

معنای تبیین  بهسئازوکارهای جهان لزوماً  

عبئارت دیگر، مئادامی  بئه  ؛جهئان نیسئئئت

مئا نئدانیم چرا علئت   را    bمعلول    aکئه 

اسئئئئت، و   ایجئاد کرده  علئل  کشئئئ  

تئبئیئیئن  بئئه  سئئئئازوکئئارهئئا یئئ   مئنئزلئئۀ 

  شئئئود بخش محسئئئوب نمیرضئئئئایئت

ایئن   (.68:  1392)نئیئگئئل،   تئبئیئیئن  از  رو، 

چیزی بیش از توصئئئی     ،یئ  پئدیئده

که  علل و رواب  دوسئویه اسئت مگر آن

این  رابطئئۀ   از جنس  رابطئئه  مئئانی  هاین 

 باشد. 

برای توضئئئیح این اسئئئتدالل نیگل  

و  تبیین  مفهوم  بئه  انئدکی  الزم اسئئئئت 

بر اسئئئاس   تفاوت آن با علیت ب ردازیم.

منظور از    ی  تعری  سئاده و مشئخ ،

تبیین یئ  پئدیئده، فهم مئاهیئت آن پئدیده  
 

1. Constitutive. 

های  از طریق کشئئئ  روابطش با پدیده

. مطابق با (45: 1379)فنایی، دیگر است 

را   pگوییم پئدیئدۀ  وقتی می  ،این تعری 

بئه معنی این اسئئئت کئه    ،ایمتبیین کرده

با  pایم از طریق کشئئ  رابطۀ  توانسئئته

 pهای دیگر به سئرشئت و ماهیت  پدیده

 پی ببریم.  

هئای  رابطئۀ بین یئ  پئدیئده بئا پئدیئده

همئان  این ای  دیگر ممکن اسئئئئت رابطئه

  ، باشئد که در این صئورت کشئ  علت

  ؛ شئئودضئئرورتاً منجر به تبیین معلول می

بر  و تخلیئۀ  رابطئۀ رعئدوبئه    ،برای مثئال

کئنئیئئد؛  تئوجئئه  ابئرهئئا  الئکئتئریئکئی    بئئار 

الکتریکی  بر  همئان تخرعئدو بئار  لیئۀ 

ایئن سئئئئتابئرهئئا از  تئبئیئیئن  .  بئرای  رو 

  ، فق  کئافی اسئئئت بئه علتش   ،بر رعئدو

پئی  ابئرهئئا  الئکئتئریئکئی  بئئار  تئخئلئیئئۀ  یئعئنئی 

آن از  دیئگئر،  بئیئئان  بئئه  کئئه  بئبئریئم.  جئئا 

بئئار   ،بئر رعئئدو تئخئلئیئئۀ  جئز  چئیئزی 

و  کشئئئ   نئیسئئئئت،  ابئرهئئا  الئکئتئریئکئی 

آن علئئت  بئئار  ی  ،توصئئئی   تخلیئئۀ  عنی 

بر  رعئدومنزلئۀ تبیین  الکتریکی ابرهئا بئه

و فهم مئاهیئت این پئدیئده اسئئئت. رابطئۀ  

2. Historical. 
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هئای مولکولی اشئئئیئاء  حرارت و جنبش 

از همین قسئئئم اسئئئئت؛ برای تبیین  نیز  

صئئرفاً کافی اسئئت که    ،پدیدار حرارت

آن جنبش   ،علئئت  مولکولی  یعئنی  هئئای 

را کشئئ  و توصئئی  کنیم. در   یء شئئ 

مئئواردایئئن  و   ،گئئونئئه  عئئلئئل  کشئئئئ  

  ،سئئئئازوکئارهئای پیئدایش یئ  پئدیئده 

معادل تبیین آن پدیده اسئت زیرا کشئ  

مسئتقیماً ما را به سئمت فهم معلول  ،علل

 دهند.سو  می

امئا رابطئۀ بین دو پئدیئده همیشئئئئه  

همئان نیسئئئت کئه کشئئئ   ای این رابطئه

معلول   ،علئت منجر بئه تبیین  ضئئئرورتئاً 

توان به مثال قبلی  عنوان مثال میبه  ؛شئود

و  بین حئال درونی خفئاش  یعنی رابطئۀ 

سئئاختارهای فیزیکی او اشئئاره کرد که  

نسئئئبت به سئئئاختارهای   ،گفتیم معرفت

حئال در  ،فیزیکی خفئاش تبیین  ونی  بئه 

نمی منجر  این حئال،  خفئاش  بئا  شئئئود. 

انگئارانئه را  نیگئل هرگونئه نگرش دوگئانئه

نیز به جهت عدم انسجام و ایجاد شکاف  

کنئد. بنئابراین بئه اعتقئاد وی تبیینی رد می

  ، گرچه رابطئۀ امور فیزیکی و امور ذهنی 

این رابطئه غیر  امور ای  و  اسئئئئت  همئان 

نئمئی را  فئیئزیئکئی ذهئنئی  امئور  بئئه  تئوان 

ای  رابطئه  ،تحویئل برد، امئا در عین حئال

 ضروری است. 

 امکانیگمان من  به نویسئئئد:او می

 ی  احتماالً منز، و ذهن  رابطۀ بودن

 ارتباطی باید ارتباط این . اسئئت توهّم

به که باشئد غیرمفهومی ولی ضئروری

 ما، کنونی مفاهیم نبودن کافی  هتج

 مئئانئئده پئئوشئئئئئیئئده نئئظئئرمئئان از

. اما  (Nagel, 2012: 40-41)اسئت

ذهئنئی امئر  و  فئیئزیئکئی  امئر  رابئطئئۀ    ، اگئر 

به این معنی   ،ای ضئئئروری باشئئئدرابطه

نتیجه    ،های ذهنی حیاتاسئئئت که جنبه

هئای فیزیکی هسئئئتنئد کئه  یئا معلول جنبئه

نئظئریئئه بئئه  یئئا  صئئئئورت  ایئن  هئئای در 

رسئئئیم و یا در بهترین  فیزیکالیسئئئتی می

یگئل  انگئاری که گفتیم نحالت به دوگانه

آن دوی  هئر  اسئئئئت. بئئا  مئخئئالئ   هئئا 

سئت که نیگل جنبۀ اسئاسئی فرضئیۀ  اینجا

جئانئدارانگئاری را وارد میئدان خود، همئه

 کند.  می

 جقنداراناقر  همه . 4-1 

جاندارانگاری  مراد نیگل از فرضئئیۀ همه
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اسئئئت که به  ایانگاری ایدهروانیا همه

هئای فیزیکی بنیئادین  مفلفئه  ،موجئش آن

های زنده ارگانیسئم ، خواه اجزایهسئتی

های ذهنی  ویژگی  ،باشئند و خواه نباشئند

(. مطئابق با این  296:  1396)نیگئل،    دارند

طبیعت نه معلول   ،های ذهنیجنبه ۀفرضی 

بعئدی جنبئه فیزیکی یئا مح ئئئول    هئای 

پدیدار این  و نه همچون سایه یا پی  است

زمئان بئا هئای ذهنی همهئا، بلکئه جنبئهجنبئه

فئیئزیئکئی  جئنئبئئه دارنئئدهئئای  و   وجئود 

هر ذره در عین فیزیکی   ،عبئارت دیگربئه

دارای ی  جنبۀ ذهنی نیز هسئئت  ،بودن

( کئه این جنبئۀ ذهنی  81:  1392)نیگئل،  

صئئئورت  صئئئورت موازی بلکئه بئهنئه بئه

بئافتی درونی در درون سئئئئاختئارهئای  

 است. فیزیکی تنیده شده

  ، بنئابراین امری ذهنی مثئل آگئاهی

امئور جئئانئبئی  مئثئئل  مئح ئئئول   فئیئزیئکئی 

بلکه در ی    های منزی نیسئئئتسئئئلول

- گرایانه، امور فیزیکی تبیین فروکاسئئت

امئور  اسئئئئاس  بئر  بئئاال  سئئئطئوح  ذهئنئی 

تئبئیئیئن    -فئیئزیئکئی زیئریئن  سئئئطئوح  ذهئنئی 

ترین مرحله، ذرات  شوند و در بنیادیمی

قرار دارنئد کئه  -فیزیکی بنیئادین  ذهنی 

شئئوند.  گردانده میها بازهمۀ امور به آن

جاندارانگاری  هرو، طبق فرضیۀ هماز این 

هئای  ترین الیئهآگئاهی در زیرین   ،نیگئل

هئرگئز  هئر آگئئاهئی  دارد،  وجئود  چئیئزی 

ای در ایجاد نشئئئده اسئئئت و پدیدۀ تازه

جهان نیسئت، بلکه از همان آغاز حاضئر 

(. آگئاهی  1392  ،بوده اسئئئئت )پلنتینگئا

شئئده در تار و ای تنیدهصئئورت پدیدهبه

تئدریج  پود ذرات و عنئاصئئئر فیزیکی بئه

تکئامئل یئافتئه اسئئئت    ،ه این ذراتهمرابئه

ترین  یئافتئهترین و تکئامئلکئه پیشئئئرفتئه

  ، خودآگاهی اسئئت. بنابراین  ،شئئکل آن

اسئئئت    آنانگئاری  جئانئدارمنظور از همئه

گرفتئه از  نشئئئأت  کئه حیئات و آگئاهی نئه

امری خئارج از طبیعئت و نئه مح ئئئول  

بلکئه همئۀ    ،بعئدی قوانین فیزیکی اسئئئت

ترین  هسئتی از خردترین ذرات تا بزرگ

اجرام به ی  معنا از همان آغاز هسئئئتی  

لئذا  دارای حیئات و آگئاهی بوده انئد و 

 اساسی و ذاتی جهان است.   ۀجنب   ،ذهن 

بئاال می توان پی طبق توضئئئیحئات 

برد کئه منظور نیگئل از جنبئۀ اسئئئاسئئئی  

  ، تبیین چیسئئئت. جنبئۀ اسئئئاسئئئی تبیین

روایتی اسئت که چیسئتی و اسئاس جهان  
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هئا و و اینکئه جهئان دارای چئه ویژگی

کند  آشئکار می ،های ذاتی اسئتخاصئه

این خئاصئئئئه اینجئا  هئای ذاتی،  کئه در 

اما آیا صئئئرف    ؛اندآگاهی و امور ذهنی

امور  این  برای تکئئامئئل  طبیعی  انتخئئاب 

یعنی حیات و آگاهی کافی بوده اسئئت  

نیز نیگئل م ای را  تئازه  ۀلفئ فیئا در اینجئا 

این پرسئئئش ما را به جنبۀ     بیندالزم می

نئئیئئگئئل دیئئدگئئاه  یئئعئئنئئی   ،تئئاریئئخئئی 

 رساند.شناسی طبیعی میغایت

 شنقسی  بی ی  . غقی  4-2

دانیم  نظریئۀ فرگشئئئت انواع چنئانکئه می

  ، ع وه بر اینکه ی  نظریۀ علمی اسئئت

ای تئاریخی  نظریئه  ،بئه یئ  معنئای خئا 

گ بانئ طور که نظریۀ مهنیز هسئئئت همئان

نیز چنین اسئئئت. مراد از تئاریخی بودن 

 نظریئۀ فرگشئئئت این اسئئئت کئه نظریئۀ

  ، گر تئاریهمئاننئد یئ  روایئتمزبور بئه

چئئه   اینکئئه  و  موجودات  سئئئرنوشئئئئت 

اند تا به  ینئدها و مراحلی را طی کردهآفر

رسئئئیئئده خود  کنئونی   ،انئئدوضئئئعئیئئت 

طور کئه هر امئا همئان  ؛کنئدتوصئئئی  می

دالیئل و اهئدافی دارد و   ،تئاریخی  ۀحئادثئ 

  ،تئا مورخ این دالیئل و اهئداف را نئدانئد 

آن حواد   نمی از  جئئامع  تبیینی  توانئئد 

ترتیئش نیگئل  . بئهدسئئئئت دهئدبئه همین 

معتقئد اسئئئت یئ  دانشئئئمنئد نیز برای 

های  که بداند چرا قوانین و مکانیسئئمآن

انتخئاب طبیعی  ،طبیعئت چنین    ،ازجملئه 

بئئه را  زنئئده(  )مئوجئودات   بئئار  نئتئئایئجئی 

نیئازمنئد فهمیئدن اهئداف و   ،انئدآورده

غایات طبیعت هسئت؛ دیدگاهی که آن 

  نامد.شناسی طبیعی میرا غایت

 این دیئدگئاه، افزون بر  ر اسئئئئاسب

طئبئیئعئی    ،جئهئئان  فئیئزیئکئیقئوانئیئن   قئوانئیئن 

که نسئبت به در کار هسئتند    هم دیگری

سئوگیری   انگیزهای شئگفتایجاد پدیده

یگئل  (. ن117:  1392)نیگئل،    دارنئدذاتی  

مستلزم دو   شناسانۀ خود رادیدگاه غایت

زمانِ ( قوانین بی1:  داندمیفرض اساسی  

بر عنئاصئئئر غئاییِ جهئان طبیعی   حئاکم 

ها  آن  ،طور مطلق متعین و بسئته نیسئتندبه

ها و احتماالت ممکن  طیفی از وضئئعیت

را برای چگونگی وضئعیت آیندۀ جهان  

مئی ایئن  2  ؛آورنئئدفئرآهئم  از  بئرخئی   )

های  وضئعیتسئایر بت به ها نسئ وضئعیت

تری برای ایجاد  شئئرای  مسئئاعد  ،ممکن 
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ین دو فرض، قانون ا  مطابق  .حیات دارند

معنئای این اسئئئت کئه  شئئئنئاختی بئهغئایئت

جهان ما ی  نظام بسئتۀ متعین و محکوم  

قوانین فیزیکی نیسئت، بلکه آیندۀ جهان  

هئا و وجود طیفی از انتخئاب  ۀواسئئئطئ بئه

نییر و سئوی تنوع، تهای بدیل بهوضئعیت

-117:  1392است )نیگل،  ابداع گشوده  

118) . 

نیگل   خ ف قوانین متعین مادی،بر

نتایج   ،شئناختیاصئول غایت  معتقد اسئت

بئه ثئابئت  نمیآنی و  در ،  دهنئددسئئئئت 

ه از تحوالت تدریجی  عوض، با اسئئتفاد

در طوالنی میکئئه  اتفئئا     ، افتنئئدمئئدت 

سئئئازنئد تئا از بین  بسئئئتری را فراهم می

کئئه  آن  ،ممکن هئئای  وضئئئعیئئت هئئایی 

ویژگیبئه بئالقوه دارای  هئای صئئئورت 

تری برای توسئعه و تکامل  ذاتی مناسئش

، با سئئرعت بیشئئتری خود را به هسئئتند

:  1392)نیگل،   های باالتر برسئئانندمرتبه

شئئناختی به ، قوانین غایتبنابراین   (.118

مسئئیر   ۀمحرک و هموارکنند  ،ی  معنا

 شوند.تکامل موجودات محسوب می

ز عنئاصئئئر اصئئئلی فرضئئئیئۀ  یکی ا

فهم برای قئابئل-  شئئئنئاسئئئانئۀ نیگئلغئایئت

دهندگی  قابلیت رب   -سئاختن رویدادها

آن اسئئت. به این معنا که فرضئئیۀ وی با 

فراتر از   مفلفئۀ غئایئت  در نظر داشئئئتن 

رود بلکه مانند های علّی صرف میتبیین 

ی  پُل، قوانین را به نتایج عملکردشئان  

میپیونئد می کئه چرا کنئد  زنئد و تبیین 

نتیجۀ عملکرد آن قوانین و سئئازوکارها  

بئایئد پیئدایش این موجودات بئاشئئئد و از 

هئا این طریق عملکرد قوانین و نتئایج آن

 :Nagel, 2012)کنئد  را معنئادار می

برای روشئن سئاختن مراد خود   او .(52

رب  تبیین  ای را  ال سئئئئادهمثئ   دهنئدهاز 

خوبی گویئای این  کنئد کئه بئهمطرح می

+    3وقتی ما عمل ریاضئی  : اسئتمطلش 

کنیم، ی  حسئئاب میماشئئین را وارد   5

چگونئه    دهئد کئهعلّی توضئئئیح می  تبیین 

اما این  دهد، میرا نشان  8نمایشگر عدد 

عئمئلئکئرد    تئبئیئیئن  کئردن  مئعئنئئادار  بئرای 

بیین  ت حسئئاب کافی نیسئئت زیراماشئئین 

و برای چرا حسئئاب  ماشئئین که    کندنمی

ماشئین پاسئه درسئت را نشئان    ،چه هدفی

فی خواهئد  دهئد. این تبیین زمئانی کئامی

مئئاشئئئین  بئئدانیم  مئئا  کئئه  حسئئئئاب  بود 

فی خئا   ای دارد کئه برای هئدسئئئازنئده
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بئئه را  آن  محئئاسئئئبئئات(  نحوی  )انجئئام 

کئه از طریق یئ  سئئئری طراحی کرده  

نتیجۀ اعداد را بر   ،های خا مکانیسئئئم

ن نمئایشئئئگر خود  دهئد  شئئئئان میروی 

(Nagel, 2012: 48).  بنابراین برای

جئئامع الزم   ۀارائئئ  تئئاریخی  تبیین  یئئ  

 است غایات را در نظر داشت. 

بئئایئئد   این   هبئئ  مجموع  در  ترتیئئش 

نیگئئل نگئئاه  از  کئئه  تبیین    ،گفئئت  یئئ  

که اوالً دربارۀ اساس   تبیینی است  ،جامع

یعنی پاسئه دهد  ،و چیسئتی جهان باشئد

که سئرشئت جهان چگونه اسئت و دارای  

های ذاتی اسئئئت یتها و قابلچه ویژگی

هئایی چون حیئات و آگئاهی  کئه پئدیئده

  ۀ وجود بیئاینئد )جنبئ هانئد در آن بئ توانسئئئتئه

؛ ثانیاً تبیین کند که این  اسئئاسئئی تبیین(

وپئئدیئئده آگئئاهی  حیئئات،  یعنی  ...    هئئا 

ینئد تئاریخی و آچگونئه و از طریق چئه فر

وجود آمئده و هبئا چئه هئدفی در جهئان بئ 

تئاریخی تبیین(.  ۀ  انئد )جنبئ تکئامئل یئافتئه

دیئگئربئئه چئئه    ،عئبئئارت  دارای  جئهئئان 

امکانات و اهدافی بوده است که پس از 

هئا را برای تحقق  پیئدایش موجودات آن

 

1. Alvin planting. 

 آن اهداف تکامل داده است.    

 رتر  تبیین خطدا طقورانطه  ر  یطدگطق     .5
 پیشنهق   نیای  

نیز آوردیمهمئان   ،طور کئه در مقئدمئه 

اقع نیگئل کئه در و  ذهن و کیهئانکتئاب  

های فلسفی  توان آن را ع ارۀ اندیشهمی

اش  وی در چنئدین دهئه فعئالیئت فکری

دلیئل رویکرد انتقئادی آن بئه  ،دانسئئئئت

گرایی و همچنین لحن  نسئئئبئت بئه مئاده

واکنش   ،نسئبتاً همدالنۀ آن با خداباوری

دنبئال داشئئئت. بئا خئدابئاوران را بئه  مثبئت

جئئانئئش  از  نئیئز  نئقئئدهئئایئی  حئئال  ایئن 

یجئابی آراء نیگئل  خئدابئاوران بئه بخش ا

پلنتینگئا الوین  فیلسئئئوف    1وارد شئئئئد. 

ترین  شئئئده، از شئئئنئاختئهبرجسئئئتئۀ دین 

رغم پذیرش حملۀ  خداباورانی بود که به

مئئاده عئلئیئئه  نئودارویئنئی،  نئیئگئئل  انئگئئاری 

موضئئع ایجابی وی را مورد نفی و انتقاد  

بئه  اگر نیگئل  بیئان کرد کئه  قرار داد و 

این    ،هئای خود پئایبنئد بئاشئئئداسئئئتئدالل

هئا او را بئه پئذیرش خئدابئاوری  داللاسئئئتئ 

 (.1392  ،کشانند )پلنتینگامی
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این  مهم پلنتینگئئا  اسئئئتئئدالل  ترین 

مقایسئه با موضئع  اسئت که خداباوری در  

تر است بلکه  تنها سادهپیشنهادی نیگل نه

حیات، هدفمندی طبیعت، وجود    أمنشئئئ 

کنئد. ... را بهتر تبیین می  آگئاهی، عقئل و

توان اسئتدالل  به سئادگی می اوبه اعتقاد  

کرد کئه خئدا موجودی زنئده اسئئئت و 

یند آحیات را آفریده است و از طریق فر

فرگشئت تنوع آن را ایجاد کرده اسئت.  

در مورد آگاهی و قوای شئناختی انسئان 

می موجودی  نیز  خئئداونئئد  گفئئت  توان 

آگاه و دارای قوۀ شعور است و چون ما 

ده اسئئئت بنابراین از  را شئئئبیه خود آفری

این جهت اسئئت که ما موجوداتی آگاه 

 (.1392  ،و عاقل هستیم )پلنتینگا

ترین مشئئکل  مهم  ،عقیده پلنتینگابه

مفهوم   بئه  مربوط  بئا خئدابئاوری  نیگئل 

که  انسئئئجام و پیوسئئئتگی جهان اسئئئت  

نیگئلبئه بئه  ،زعم  بئه خئدا  عنوان  اعتقئاد 

  ، مئادی و متعئالی از جهئانغیر  موجودی

کنئد و لئذا را سئئئلئش می  این پیوسئئئتگی

سئازد؛ امری که  فهم میجهان را غیرقابل

موجئش شئئئده اسئئئت تئا وی فرضئئئیئۀ  

جئانئدارانگئاری را پیشئئئنهئاد کنئد. در همئه

حئالی کئه بنئا بر اسئئئتئدالل پلنتینگئا هیچ  

کئنئیئم   فئکئر  کئئه  نئئدارد  وجئود  دلئیئلئی 

ان مسئتلزم این همبسئتگی  پذیری جهفهم

اعتقئاد بئه عئدم   ،تعبیر دیگراسئئئت یئا بئه

قئئابئئلوسئئئتگی،  پی  جهئئان  از  بودن  فهم 

)پلنتینگئئا،می مورد 1392  کئئاهئئد  در   .)

نیز   اوشئئئنئاسئئئی طبیعی  فرضئئئیئۀ غئایئت

ن دیدگاه کند که ایپلنتینگا اسئتدالل می

سوی اهدافی  که جهان به خودی خود به

ای تنهئا نظریئهکنئد، نئهخئا  حرکئت می

فهم است، در  ، بلکه غیرقابلخیالی است

هئدفمنئدی را    ، این حئالی کئه خئدابئاوری

 (.  1392  ،کند )پلنتینگاراحتی حل میبه

بئر  نئیئگئئل  انئتئقئئادهئئای  از  یئکئی 

خئدابئاوری این بود کئه تبیین خئدابئاورانئه  

قئوانئیئن   بئر  مئبئتئنئی  تئبئیئیئن  هئمئچئون  نئیئز 

دلیئل اینکئه چگونگی وجود  بئه  ،فیزیکی

ینئد تبیین  فرآکنئد،  خودش را تبیین نمی

نیمئه لئذا فهمی  تمئام رهئا میرا  و  کنئد 

دهئد. این انتقئاد  نئاق  از جهئان ارائئه می

ارانه درسئت اسئت  انگنیگل بر تبیین ماده

بئئه نئمئیامئئا  مئورد  نئظئر  در  کئئه  رسئئئئد 

بئاشئئئئد زیرا  خئدابئاوری هم درسئئئئت 
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-الوجود میخئدابئاوران خئدا را واجئش

واجئئش   خئئدا  وجود  یعنی  این  و  داننئئد 

ر چیزی غیر از خودش  اسئئئت و مبتنی ب

توان  یرو وجود خدا را منیسئئئت. از این 

عنوان نقطئۀ نهئایی تبیین در نظر گرفئت بئه

قوانین    ،و همئۀ چیزهئای دیگر ازجملئه 

 فیزی  را بر اساس وجود او تبیین کرد.

در خ ئئئئو  بئئرتئئری تئئبئئیئئیئئن 

انگئئاران نیز خئئدابئئاورانئئه بر تبیین مئئاده

ما در جهان با دو توان اسئتدالل کرد می

داریئم: پئئدیئئده  ۀگئونئئ  سئئئئروکئئار  هئئا 

و پئئدیئئده شئئئخ   بئئه  وابسئئئتئئه  هئئای 

طور  های مستقل از شخ  و همانپدیده

آیئا در کتئاب    1سئئئوئینبرن  ریچئاردکئه  
هسئئئئت  اسئئئتئئدالل  1996)2خئئدایی   )

این پئدیئدهمی هئا بئه دو کنئد برای تبیین 

نئاظر بئه   نیز نیئاز داریم: تبیین  نوع تبیین 

و تبیین ناظر به شئخ  )سئوئینبرن،    یء شئ 

 ،یء شئئئ  به ناظر تبیین  در(.  53:  1381

 اسئئئتعئدادهئای و قوا بر مبتنی تبیین،

 کردن حرکتمثل  اشئئیاء اسئئت ذاتی

 از ایمئجئمئوعئئه،  مئعئلئول  مئِن دسئئئئت

  .اسئئت من  منز در ع ئئبی هایفعالیت

 

1. Richard Swinburne. 

 مبتنی تبیین ناظر به شئئخ  ،در مقابل

 اشئئئخئا  هئدف و اراده قئدرت، بر

 دست کردن حرکت ،برای مثال  ؛اسئت

 که اسئت هدفی کردن عملی برای من 

)سئئئوئئیئنئبئرن،  کئرده اراده مئن  :  1381ام 

53 .) 

، اگر جهان  مطابق با این توضیحات

عنوان یئ  کئل در نظر بگیریم کئه  را بئه

در آن هم امور مادی و مرتب  با اشیاء و 

یند فرگشئئت آهم امور هدفمند مانند فر

مئا ع  اتفئا  می بر تبیینافتنئد،  هئای  وه 

شئئئ  بئئه  فیزیکی    یء،نئئاظر  قوانین  یعئنئی 

نیازمند ی  تبیین ناظر به شخ  فراگیر 

هسئتیم؛ موجودی که این قدرت را دارد  

مراه قوانین فیزیکی، موجودات را  هتئا بئه

سئئئمئت تکئاملشئئئئان هئدایئت کنئد.  بئه

-مکانیسئئم  قبول بر ع وه خداباوران،

 بئه نئاظر هئایتبیین  یعنی تکئامئل، ایهئ 

 و قوانین  این  خداوند معتقدند یء شئئ 

 و اسئئت کرده ایجاد را اولیه مواد نیز

 کرده کئه تنظیم ایگونئهبئه را هئاآن

 موجودات تکامل و پیدایش  به نهایتاً

 به دلیل همچنین  شئئئوند. منتهی زنده

2. Is there a God? 
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 خدا وجود خدا، به جهان وابسئئتگی

 قوانین  مداوم و یکسئان عملکرد ضئامن 

 این  نیز آینئده در تئا اسئئئت تکئاملی

 شئرای  بودن فراهم صئورت در قوانین 

آورند  بار به را مشئئئابهی نتایج الزم،

 که این  نتیجه  (.112:  1381)سئوئینبرن،  

 گرایی،مئاده بئا نسئئئبئت در خئدابئاوری

نیز اشئئئئاره کردهمئان نیگئل  ، طور کئه 

 ترعقش ی  مرحله را تبیین  کمدسئت

 خئدای )منظور امئا چون خئدا بردمی

 سئرمدی، واحد، اسئت( توحیدی ادیان

 خیر و عالم قادر، متشئخ ، نامتناهی،

دیئدگئاه  بئا مقئایسئئئه مطلق اسئئئت، در

انگاران و همچنین دیدگاه نیگل که  ماده

)هئمئئه اسئئئئت  فئرض  چئنئئدیئن  -دارای 

آگئئاهئی،  تئبئیئیئن  بئرای  جئئانئئدارانئگئئاری 

شئئئناسئئئی طبیعی برای تبیین تنوع  غایت

تئبئیئیئن   بئرای  ظئهئورگئرایئی  و  مئوجئودات 

 حالعین  در و کمتر هایفرض عقل(

بر  ،در نتیجه  .دارد بیشئئئتری سئئئادگی

بهترین تبیین  ،اسئئئاس اصئئئل اسئئئتنتاج

باوری نه اسئئئئت معقول ،خدا ترین گزی

 (. 43، 27، 22: 1381)سوئینبرن،  

 گیر نالیجه

  ، انگئاری داروینیمواجهئۀ نیگئل بئا مئاده

ب و جدی اسئت. قبل از  ای جذامواجهه

کئه در ابتئدای مقئدمئه   طورهمئان  ،چیزهر

عنوان  جسئارت وی به  ،ور شئدیمآنیز یاد

فئیئلسئئئوف نئقئئد   یئئ   در  خئئدانئئابئئاور 

منزلئۀ سئئئتون الحئاد و دیئدگئاهی کئه بئه

شئئئمئار  خداناباوری در ع ئئئر کنونی به

قئئابئئل   ،رودمی و  امری سئئئتودنی  خود 

این را  سئئتایش اسئئت. نیگل شئئجاعت  

شئئئدت  داشئئئته اسئئئت تا در فضئئئای به

را کئه  چئه  آن  ،ونیزدۀ کن گرا و علممئاده

به زبان آورد حتی اگر   ،ن باور ندارده آب

بئا غول مئاده بئاور مخئالفئت  گرایی این 

بئئر   وی  حئئمئئلئئۀ  بئئاشئئئئد.  دارویئئنئئی 

الخ ئو   ، علیانگارنئوداروینیسئم ماده

هایی که در رابطه با آگاهی و عقل  انتقاد

خور  جدی و در  بسئیار  ،ارائه کرده اسئت

توجئه اسئئئت، بلکئه اغرا  نیسئئئت اگر 

انگئارانئه تبیین مئاده  ،بگوییم این انتقئادهئا

 کشاند. بست میرا به بن 

اگرچئئه  نیئز  وی  بئئدیئئل    فرضئئئیئئۀ 

امئا بئا اذعئان و خئدابئاورانئه اسئئئئت،  غیر
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جئنئبئئهتئئأ بئر  و کئیئئد  جئهئئان  ذهئنئی  هئئای 

هدفمند دانسئئتن طبیعت تا حد زیادی به 

شئئئود و دیئدگئاه خئدابئاورانئه نزدیئ  می

متفئاوتی  هر نتیجئۀ  نهئایئت  چنئد کئه در 

هئای  گیرد، زمینئه را برای ارائئۀ تبیینمی

شئئئئایئد   ؛سئئئئازدخئدابئاورانئه فراهم می

پلهمئئان کئئه  ادعئئا میطور    ، کنئئدنتینگئئا 

پئذیرش   ،هئای اونتیجئۀ منطقی اسئئئتئدالل

 خداباوری باشد. 
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