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  مقدمه. 1
ماننـد   اي معمـولی   هست که پیرامون ستارهاي  احیهاش، ن  کننده با وسعت خیره، در این جهان

معتـدل   بلکـه  که نه خیلی گرم است و نه خیلی سـرد اي  خورشید شکل گرفته است. ناحیه
) goldilocks zone» (طالیـی  ناحیـــۀ « آب دارنـد، بـراي سـیاراتی کـه    ، است، این ناحیـه را 

ۀ سیارات منظوم از میان همۀ. است برقرار که شرایط حیات فعلی در آناي  ناحیه ؛خوانند می
ۀ گـاه از ناحیـ   ن است که با حرکت خاص بیضوي، هیچزمی ةشمسی، این مدار حرکتی سیار

و بـا تکـاملی   است ن یافته شود. در چنین وضعیتی، حیات در زمین تکوی طالیی خارج نمی
و تر موجـودي آگـاه    و موجودات زنده و از همه مهمها  پیدایش پیچیدگیمنجر به تدریجی 

  ده است. ، مانند انسان ششعور ذي
دیگر ترکیب  قادرند با یک ین قوانینا بر اساسها  هستند که اتماي  گونه بهقوانین فیزیک 

را بسـازند کـه   اي  پیچیدههاي  العاده رشته خارق اي  گونه بهرا ایجاد کنند و ها  شوند و مولکول
وجـود   بـه  خود از انفجار بزرگ اولیـه  قوانین این ند.ا براي ایجاد اشکال حیاتی ارگانیک الزم

بـر  اسـت کـه   براي این قوانین وجود نداشته اي  هنگامی که هیچ عنصر هسته یعنی اند؛  آمده
ها  اند؟ آن ن است که این قوانین از کجا آمدهاساسی ای الؤسبنابراین  ،رفتار کنندها  آن اساس

جا که  تا آناند  بستگی یافته هم هماند؟ و چگونه با  اخذ کرده شان راکارامدهاي  چگونه شکل
  سازند؟ وجود جهانی منسجم و قابل فهم را ممکن می

 انباشتی اسـت، چگونـه   ي کور وفرایندمهم دیگر این است که انتخاب طبیعی که  سؤال
 آگـاه و هـاي   ویژه فاعل به ،انگیز تکامل نتایج بسیار شگفت ، ومراحل حیاتی تواند عناصر، می

  را تبیین کند؟ ،اخالقی
 و سـادگی  اسـتدالل  عنوان با هایی استدالل ارائۀ با ،)Dawkins, 1941 .R(زداوکینریچارد 

تبیـین  آن دنبـال    بـه ادفیِ قـوانین بنیـادین فیزیـک و    ، پیـدایش تصـ  انباشتی ندفرای استدالل
 تبیینـی سـاده   نظریـۀ انتخـاب طبیعـی،   از طریق و حیات بر روي زمین را صرفاً ها  پیچیدگی

داننـد.   مـی  خداباورانـه ۀ نظری بهترین تبیین تکامل رادرمقابل، فیلسوفان خداباور،  پندارد. می
  بپردازیم. ،تکامل خدا وة ردربا ،ات داوکینزیبه شرح و نقد نظر درصددیم تا درادامه
  

  استدالل سادگی داوکینز در تبیین تکامل و قوانین بنیادین فیزیک. 2
فیزیک در ۀ این است که خاستگاه و علت پیدایش قوانین اولیتکامل ة اولین پرسش دربار

داوکینز به پرسش از خاسـتگاه قـوانین    ی کهآغازین پیدایش جهان چیست؟ پاسخۀ نقط
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 دیگر با یک بستگی قوانین و هم يکارامدعلت  گونه است که دهد این می بنیادین فیزیک
 حـداقل و  ،ایی وجـود نـدارد  هاي غ  این پرسش داند که هیچ پاسخی براي این می را در

تـري   که عناصـر و قـوانین بنیـادین از سـادگی بـیش     این است توان گفت  میچیزي که 
کـه   از ایـن  ،خاص پدید آمده باشـند علت بدون هیچ ها  که آن این برخوردارند، بنابراین

هر ذهنـی کـه    تر است. ها را طراحی کرده باشد، محتمل ی آنذهنی کیهانی و عقلی متعال
نهایـت پیچیـده    خود بـی باید  ه طراحی چنین جهانی با این ساختار پیچیده باشد،قادر ب
  ).Dawkins, 1986: 141( باشد

خداي مـورد نظـر خـداباوران، تبیـین هرگونـه       توجه به چنین نگرشی دربارِة داوکینز با
رخداد طبیعی و شناخت اصول حاکم بر تکوین حیات و اساساً تبیین هسـتی کـل اشـیا را،    

تبیینـی را بـا   هاي  شکاف ۀعلم است که همۀ داند و معتقد است که این وظیف می تبیین علمی
در هـا   ي از پیچیـدگی دهد. از دید او، بسیار نهایت توضیحکند و دربررسی  کاوش و تحقیق

مـدد تحقیقـات علمـی      بهولی اکنون  ،رسید می نظر به )irreducible( گذشته غیر قابل تحویل
داري و خلقـت   هـدف ۀ اند، مانند تکامل داروینی و انتخاب طبیعی که ناقض نظری  تبیین شده

هـایی کـه تـاکنون تبیـین علمـی       برخی افراد در تبیین برخی پدیده دفعی هستند. به نظر وي
ظـاهر غیـر قابـل     پیچیدگیِ به تبیینترین راه براي  را که ساده» آفرینش هوشمندانه«اند،  نشده

وي . از دیدگاه او، روشی نادرست است و این راه گیرند می نظرهاست، در تحویل این پدیده
 )the argument from personal incredulity» (وري شخصـی با استدالل ساده« این استدالل را

  .)Dawkins, 2006: 129( نامد می
داند و بر این باور است که در تبیـین   می گونه تبیین فراطبیعی را نامعقولداوکینز هر

از توانیم  می حاکم شدها  و نظمی که بر آن ،طالییۀ تکوین حیات و وضعیت زمین و ناحی
 گیري وضـعیت  طبیعی کمک بگیریم که از اصل آنتروپیک که شکلب شبیه انتخاچیزي 
شمسی و ترکیب و مدارهاي سیارات اطراف خورشید و وضعیتی که براي زمین ۀ منظوم

چنین نتیجه بگیریم که پـس از حرکـات    توانیم دهد؛ می می را توضیحاست ایجاد شده 
 در یک مورد تصادفاً، اتگوناگون و نامساعد میلیاردها ستاره و سیاره براي پیدایش حی

اي مناسب براي پیدایش حیات ایجاد شده اسـت. از دیـد     شمسی، زمینهۀ در منظوم ،آن
است اي  ولی نظریه ،داوکینز ممکن است این نگرش استبعاد احتماالتی بسیار داشته باشد

خود که  ایندلیل   بهمندانه  آفرینش هدفۀ نظری، اما که قابل بررسی علمی و لذا ساده است
  پیچیده است:اي  آفریدگار باید بیش از آن یا حداقل به همان اندازه پیچیده باشد نظریه
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. اسـت  احتماالت پایۀ بر آفرینش، فرضیۀ آنتروپیک بدیل ،’طالیی ناحیۀ‘مورد جا در  در این
. اسـت  گیرکننـده  غافل بسیار نتیجه این...  کنند یرا مطرح م ’بزرگ اعداد‘ معجزة دانشمندان

خودي حیات بپـذیریم، ایـن     مورد احتمال تکوین خودبه تخمین را در ترین بدبینانه اگر حتی
گذارد که براي پرکردن این شـکاف   اعتباري براي این ادعا باقی نمی استدالل احتماالتی هیچ

  ).ibid: 139( شویم آفرینش متوسلۀ باید به فرضی
ۀ که نظری و کیث وارد، برن سوئینهایی از  قول با ذکر نقل، توهم خداداوکینز در کتاب 

معنـاي  هـا   دارد که آن می اند، با تعجب اظهار ترین تبیین معرفی کرده ساده خداباورانه را
خـواص میلیاردهـا    هست؟آیا خدایی  در کتاب برن سوئینفهند.  سادگی را درست نمی

کـه  خواسـت خداسـت   «گویـد:   می داند مثالً می خواست خداوند ،الکترون را در جهان
د زیرا کنن می سان رفتار یک و قرن به قرن، ،و ذرات مس همواره، لحظه به لحظهها  الکترون

  نویسد: می این سخن . داوکینز با انتقاد از»تک ذرات است همواره دست خدا باالي تک
 ؛یابد؟ این فرضیه اصـالً سـاده نیسـت    می سادهاي  این فرضیه را فرضیه برن سوئیناما چطور 

توانـد سـاده    ، نمـی تک ذرات عالم باشـد  واند دائم مراقب و هادي وضعیت تکخدایی که بت
  ).ibid: 141باشد. وجود خدا، خود مستلزم تبیینی پیچیده است (

  
  انباشتیِ داوکینز در تبیین تکامل فراینداستدالل . 3

دفعـی بـوده   صـورت    بهانگیز، چه  پیدایش عالم و این موجودات شگفت در نگاه خداباوران
مند است. البته داوکینز تدریجی، حاکی از وجود طراح و مدبري هوشصورت   بهد و چه باش

بـاره از   حیـاتی بتواننـد یـک    ةکه اشکال بسیار پیچید این، از نظر داوکینز اي دیگر دارد. عقیده
 اگر پیدایش اشکال پیچیدة حیاتی رااما  ،باورکردنی نیست ،هستی بگذارند ۀعرصعدم پا به 

فقط اندکی ها  از آنهریک  ،رشد و توسعۀ بسیار کوچکی کهها  محصولی از هزاران یا میلیون
ۀ ایـم. همـ   درستی دسـت یافتـه  ما به تبیین خوب و صورت   آن اند درنظر بگیریم در محتمل

گونـاگون بـا هـم    ایم که به طـرق   آغاز شدهاي  عناصر ساده مجموعۀها، با  حیات و ما انسان
هـاي   گـروه  ،ند سـپس ا هدو یا سه تا از آن عناصر با هم ترکیب شد ،ابتدا در اند. ترکیب شده

آوري داریـم   بات حیرتهموگلوبین با ترکیهاي  رشته ،و سرانجام اند دهشتشکیل  يتر بزرگ
پیدایش نخسـتین سـلول   منجر به  و دیگر ترکیب شده با یک تر ساده هاي که با تکثیر ترکیب

نـیم میلیـارد سـاله     و سـه  فرایندطی یک  درپی در پیهاي  و پس از طی تکامل اند حیاتی شده
 فراینـد اسـتدالل  ة . ایـن چکیـد  انـد  شـده ها  پیدایش موجودات زنده و نیز ما انسانمنجر به 

  شود. می ادامه به تفصیل بیانانباشتی داوکینز است که در
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گیـري و پیـدایش    در شـکل  تکامل، تبیین منشأ اولیهۀ یکی از عوامل بسیار مهم در نظری
  حیات است.

داري  به طـرح و هـدف و جهـت    نیست نیازي ،گیري پیچیدگی در شکل از دید داوکینز
 مبینـی  می ،یمدرون یک الگوي پایدار بریز ،همراه با انرژي ،راها  اتم اگر گروهی از. بیندیشیم

  ند در همان شیوه ثابت بمانند. ا یل متماها  که آن
هـایی نظیـر آب،    تبیین منشـأ حیـات بـه وجـود امـور بـالقوه و پتانسـیل       ة دربار زداوکین

 ۀمنظومـ موجود در برخی از سیارات ة شد شناختهو آمونیاك که عناصر  ،کربن، متاناکسید دي
قبـل از  زمـین  ة سـیار  ایجـاد شـرایط شـیمیایی    بـراي دانان  تالش شیمی هبو نیز اند  شمسی
  ).Dawkins, 1986: 19کند ( می گیري حیات، اشاره شکل
 اي عناصـر سـاده را درون محفظـه    1دانـان  شیمی، اخیرهاي  طی یک آزمایش در سال در
در آن قرار دادنـد.   را ماوراي بنفش و امواج الکتریکی تند و یک منبع انرژي نظیر اشعۀگذاش

م دوا کـم اي  قهوه )soupیک خلیط ( ؛شود می پس از چند هفته، چیز جالبی درون محفظه پیدا
 محفظـه  درون کـه  اي اولیـه  هـاي  مولکول از که است هایی مولکولکه شامل تعداد زیادي از 

 از یکی ،ها ینپروتئ سازان قالب آمینه، اسیدهاي خاص طور به و بود تر پیچیده بودند، داده قرار
 هـا  آن آمـدن  وجـود  به بنابراین،. اند کرده ریزي یهرا پا بیولوژیک هاي مولکول بزرگ گروه دو
گازهـا   یساده در اتمسفر و برخ ياندك از گازها ةتود یک) فقط به حضور ینهآم اسیدهاي(

 سـازندة هـاي    قالـب هـا   و بـرق نیـاز داشـت ... ایـن     رعـد  یـا  خورشید نور و آتشفشان در
  .)ibid: 20هستند ( DNAژنتیکی یعنی خود هاي  مولکول

شناسـان و   که زیسـت  ،اي »اولیهخلیط « ظهوربه  د است نظیر این جریان کهداوکینز معتق
صـر  . عناه اسـت تقریباً چهار میلیارد سال قبل انجام گرفت انجامید دانان به آن معتقدند، شیمی

هـاي   یا در قطـره ها  در کف خشک اطراف ساحل ،شاید ند؛ا هارگانیک در مکانی متمرکز شد
بنفش خورشید، آن عناصر ترکیـب   ماورايۀ انرژي نظیر اشع تحت تأثیر یک، کوچک معلق

  ند. ا هتري را شکل داد بزرگهاي  و مولکول اند شده
نه این مولکول اولیه تکثیر شد چگو :شویم می رو هجا با یک پرسش بسیار مهم روب در این

از  سلول پیچیـده و ارگانیـک آلـی    ،د و سپسش DNAساخت مولکول منجر به نحوي که   به
تصادفی از نوع بسیار  ؛برد می ال از یک تصادف نامؤاین سبه اسخ منتج شد؟ داوکینز در پ آن

 گیري نامحتمل، لکن با وجود نامحتملی بسیار باز هم این تصادف رخ داده است و آن شکل
  ؛دکن )replication( »همانندسازي« مولکولی بود که توانست از خود» تصادفی«
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طـور ضـروري    بنـامیم. آن ممکـن اسـت بـه     )replicator» (همانندسـاز « تـوانیم آن را  مـی  ما
: باشـد العـاده   ولـی داراي یـک خصوصـیت فـوق     ،مولکول پیچیده در اطراف نداشته باشـد 

این امر ممکن است یک رخداد تصـادفی   خود. برداري از خصوصیت قابلیت تکثیر و نسخه
  ).ibid: 21( بسیار نامحتمل بوده باشد

اینک به ایـن   ،حیاتۀ گیري اولی کیفیت شکل تبیینة پس از بررسی دیدگاه داوکینز دربار
حل معقـولی   راهتواند  می چگونه ،تکامل فراینددر کل  ،پردازیم که انتخاب طبیعی می مسئله

 به ایـن مسـئله اشـاره    کور سازِ ساعتاستبعاد احتماالتی باشد. داوکینز در کتاب ۀ براي مسئل
 انباشـتی  واي  مرحلـه  تـک  انتخاب طبیعـی کند. وي براي تبیین این مسئله، میان دو گونه  می

اي،  مرحله در انتخاب تک اند. موجودات زنده محصول انتخاب انباشتی .شود می لئقاتفکیک 
شود؛ مـثالً   می بندي گیرد یا دسته می باره صورت یکصورت   بهدر موجودي انتخاب طبیعی 

 گونـه  بـه  بنـدي و گونـه   باره براي همیشه دسته یا هر چیز دیگري که هست، یکها  ریزه سنگ
 ،دیگـر  روش  شـوند یـا بـه    می )reproduceبازتولید (ها  ولی در انتخاب انباشتی آن ،شوند می

 گري متوالی و پیاپی، پـرورش  طی یک غربال گري، در غربال فرایندنتایج و محصوالت یک 
موجـودات   ترتیـب  بـدین  ... هـذا  علی قس و دیگر متوالی گري غربال به خود، آنکه  یابند می

شـوند.   مـی  گونه انتخاب به گونهصورت   بهطور متوالی  طی چند نسل به و در یابند میعینیت 
شـود و   می شروع براي نسل بعدي انتخاب ۀنقط یک نسل از انتخاب طبیعی نهاییِ محصولِ

  ).ibid: 45( شود گرفته می پی متعدد و پیاپیهاي  براي نسلاین فرایند طور  همین
قـدرت  « گرایان و خداباوران در تبیین تکامل بدان توجـه ندارنـد   چه خلقت آن ،بنابراین

 ؛کنـد  مـی  ، داوکینز این نکته را بـا تمثیلـی بیـان   محال قلۀ به صعود است. در کتاب» انباشت
عمودي است کـه صـعود از آن نـاممکن    ة کوهی را تصور کنید که یک طرف آن یک دیوار

پیچیـده  ۀ این کوه، یک اندام ۀشیب مالیمی دارد. در قل هدیگر این کوه تا قل  است، اما طرف
بـاره   یـک هـا   مهمل را که اندامهة دار نشسته است. این انگار مانند چشم یا یک باکتري تاژك

عکـس، تکامـل    این کوه تشبیه کنیم. بهة توانیم به صعود از دیوار می اند داراي پیچیدگی شده
 آرامی از دامنـه تـا قلـه    بهمالیم را  مل این شیبدیگر کوه است. تکا هۀشبیه به صعود از جب

آن، ة همین سادگی! این اصل که صعود باید از شیب مالیم باشـد نـه از دیـوار     به ،پیماید می
سر  از قدر طول کشید تا داروین رسد چرا فهم آن این می نظر قدر ساده است که عجیب به آن

  ).Dawkins, 1996:57(د نکرسد و آن را کشف ب
  زیر خالصه کرد:صورت   بهتوان  می هاي داوکینز را مقدمات و نتایج استدالل
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توضیح این مسئله ، هاي پیش روي عقل بشر ترین چالش طی تاریخ یکی از بزرگ در .1
  ؛اند پیچیده و نامحتمل موجودات در عالم ایجاد شدههاي  وارگی  که چگونه طرح است بوده

طبیعـی  اي  وسوسـه  ،را ناشی از وجود طراح بدانیم وارگی  این وسوسه که ظهور طرح .2
واقعاً محصول طراحـی یـک    ،مانند ساعت ،بشريهاي  ساخته وارگی دست  چون طرح .است

و  ،پروانـه  ،بـال ، مـورد چشـم   رشویم که همین منطـق را د  می وسوسه، مهندس هوشمندند
  ؛انسان نیز اعمال کنیم

ۀ لئآفـرینش هـم فـوراً بـه ایـن مسـ       ۀکاذب است، چراکه خود فرضیاي  این وسوسه .3
کـه   هنگامیکل این مسئله . شود که خود آفریننده چگونه آفریده شده است می تر منجر بزرگ

حلـی بـراي یـک     راهاگـر   بنـابراین، شروع شد،  کردیم، بحث می تبیین استبعاد احتماالتی از
. بـرد  به جایی نمـی تر از خود صورت مسئله باشد ره  مسئله پیشنهاد شود که استبعاد آن بیش

، »سـماوي « نـه یـک قـالب    ،نیاز داریـم » جرثقیل« استبعاد به یکۀ گویی مسئل ما براي پاسخ
تـر بـه چنـان     سـاده هـاي   تواند تدریجاً جهان را از حالت می تبیینی جرثقیلیک  فقطچراکه 

  باشد؛اش محال  باره برساند که ایجاد یکاي  پیچیدگی
تکامـل داروینـی    اسـت  ی که تاکنون کشف شدهجرثقیلمندترین  ترین و توان مبتکرانه .4

کـه  اند  روان او نشان داده داروین و دنباله. وجود آورده است آن را بهانتخاب طبیعی است که 
طـی  ، شـان  وارگـی  انگیـز و طـرح   استبعاد احتماالتی شـگفت  همۀچگونه موجودات زنده با 
 امـروزه مـا بـا اطمینـان    . انـد  امـل یافتـه  از صور آغازین حیات تک ،مراتب آهسته و تدریجی

  ؛صرفاً یک خیال باطل است ،توانیم بگوییم که خیال آفرینش موجودات زنده می
تواننـد   مـی  جهانیدچنهاي  برخی از نظریه. معادلی نداریم جرثقیلما هنوز در فیزیک  .5

بـراي  نظري همـان نقـش تبیینـی را بـراي فیزیـک داشـته باشـند کـه داروینیسـم          لحاظ   به
تر از روایت  کمها  که این قسم تبیین رسد نظر می به با نظر سطحی چنین. شناسی دارد زیست
 تـري بـراي شـانس قائـل     چراکه نقش بـزرگ  ؛کننده باشند شناختی داروینیسم مجاب زیست

چـه در قالـب محـدود و معتـاد      دارد تا بیش از آن می اما اصل آنتروپیک ما را ملزم، شوند می
بهتـري بـراي    جرثقیـل نباید از یـافتن  . براي بحث و اقبال جا باز کنیم ،گنجد می مان ینانسا

شناسـی باشـد    تسـ مندي داروینیسم براي زی ی که به همان توانجرثقیل؛ فیزیک ناامید شویم
قابـل  ة کننـد  مجـاب  فیزیکـیِ  جرثقیلاما حتی در غیاب ، براي فیزیک نیز قابل حصول است

با معاونـت اصـل    نسبتاً ضعیفی که اکنون داریمهاي  جرثقیل، شناسی زیست جرثقیلقیاس با 
  .ندمتزلزل آفریدگار هوشمندۀ مسلماً بهتر از فرضی آنتروپیک
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  هاي ماتریالیستی داوکینز در تبیین تکامل واردشده بر استداللهاي  انتقاد. 4
هـا   آنتـرین   که مهـم  است ماتریالیستی داوکینز وارد شدههاي  انتقادهاي متعددي بر استدالل

  از: ند ا عبارت
  
  انباشتیِ داوکینز مستلزم دور استاستدالل  1.4
مسـتلزم دور   اسـت  مطرح کردهها  چه داوکینز در تبیین پیچیدگی اول این است که آنۀ مسئل

هاي  فاعل تکامل موجودات زنده و خصوصاًمنجر به که انتخاب انباشتی که  معنی است. بدین
. داوکینز است رو مستلزم تبیین این خود موجب شگفتی انسان و ازآگاه و مدرك شده است، 

  بـه آن با اندکی اصـالح و  ۀ گیرد که هر مرحل می نحوي درنظر انباشته را به هاي همفراینداین 
کـه مطلـوب ماسـت    اي  که محصول بسیار پیچیدهرود ی پیش سمت به دار  جهت غیرصورت 

شـده در طـول زمـان     انباشـته  فراینـد ایـن  ۀ مرحلـ مد که هر اکارة ولی این قاعدشود، ایجاد 
 اي قاعـده  ، به نظر وياست  را ایجاد کرده يانگیز نحوي تقرر یافته که صور حیاتی شگفت به

اي  چه محل بحث است وجـود چنـین قاعـده    که آن حالی ، دراست صرفاً تصادفی و اتفاقی
  مصادره به مطلوب است.رسد که این استدالل  می نظر است که باید تبیین شود. به

» وجـود قواعـدي  «چه محتاج تبیین است  مورد نظر داوکینز، آنۀ انباشت انتخاب همة دربار
نحـوي کـه مطلـوب     انباشته، تکامل به ي طوالنی و همفراینددر طی ها  آن بر اساساست که 

  :نویسد یباره م ایندر  ،کیث وارد، فیلسوف خداباور انگلیسی .ماست صورت گرفته است
کنـد.   نمـی ي عمـل  رانباشتگی) براي رفع حیـرت و نابـاو   فراینداستراتژي داوکینز (استدالل 

اي  خودي یـک نتیجـه   به حیرت و شگفتی ما را از پیدایش تصادفی و خوددقیقاً این استدالل 
خـودي یـک قـانون     وجـود تصـادفی و خودبـه    سمت به که بسیار پیچیده و مطلوب است، 

کنـد  حاصـل  مطلـوب مـا را در طـول زمـان     ۀ تـا آن نتیجـ   تاسـ  مدي که تعـین یافتـه  اکار
  ).Ward, 1996: 107( گرداند برمی

 
 انتخاب طبیعی و ناتوانی آن در تبیین تکامل 2.4

نـاتوانی آن در تبیـین    ،روست همشکل دیگري که استدالل انتخاب انباشتی داوکینز با آن روب
انتخـاب طبیعـی را بـراي تبیـین      اًصـرف  ذکر شـد داوکینـز   گونه که همان ؛دقیق تکامل است

را فرضـی   فرایندو فرض وجود خدا در این  است تکامل کافی دانسته فراینددر ها  پیچیدگی
انگارد. درمقابل، کیث وارد با تعمق در اصل انتخاب طبیعی، معتقـد   می) superfloues( »زائد«
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ویـژه موجـودات    بـه  وها  پیچیدگیۀ تواند پیدایش هم نمی تنهایی به است که انتخاب طبیعی
آگاه و هوشمند را تبیین کند و بهترین تبیین آن است کـه وجـود یـک طـراح و یـک ذهـن       

 تکامل مسلم بدانیم. فراینددار را در انتخاب طبیعی و  کیهانی هدف
اي  نظریۀ پرثمر و ساده ،براي تبیین کیفیت تکامل در ارگانیسم ،انتخاب طبیعی نظریۀالبته 

شناسان اسـت. ولـی    حیات براي اکثر زیستهاي  لید تبیین پیچیدگی. انتخاب طبیعی کاست
ي فراینـد طریـق   تواند تبیین کند علت غایی یا هدفی است کـه از  چه انتخاب طبیعی نمی آن

طریق مشارکت یک  خداباورانه بهترین تبیین را ازۀ نظری ،تکاملی تحقق یافته است. بنابراین
ارتباط تکامل موجب تقویت  فرایندکند. چنین نگاهی به  می گر و خالق ارائه نیروي هدایت

 شود.  می بین نگرش علمی تکاملی و باورهاي دینی
شناسـان   داوکینز و برخی زیسـت  توسطانتخاب طبیعی ۀ کیث وارد تفسیر نادرست نظری

ـ  داند. در این می خداباورانهۀ عامل تعارض با نظری ، رادیگر ۀ جا به برخی از مواردي که نظری
 .کنیم می تخاب طبیعی از تفسیر و تبیین آن ناتوان است اشارهان

» توسعه«هایی که در مسیر  کند این است که جهش می انتخاب طبیعی مطرحۀ چه نظری آن
داشـته   هدفیکه  اینرو بدون  این دهند و از می رخها  نیستند، در برخی ارگانیسم» اصالح«یا 

تواند ظهور صـور   می تمایل به بقا دارند. حال مسئله این است که این نگرش چگونه باشند
شـاید   ،فاقـد شـعور تبیـین کنـد؟ بـه نظـر وارد      هـاي   حیاتی مدرك و آگـاه را از ارگانیسـم  

برنامـه باشـند کـه     حد بزرگ یا کوچک یا بیهوده و بـی  از دهند بیش می هایی که رخ جهش
 درونهــاي  شــاید جهــش ؛پــذیر را تولیــد کننــد زیســتة پیچیــدهــاي  د ارگانیســمنــنتوان

سـاختاري دیگـر در   هاي  وراثتی هستند، با دگرگونیهاي  هایی که حامل مکانیسم کروموزوم 
 ؛بستگی و همـاهنگی نداشـته باشـند    ند هما تر الزم اندامی که براي ایجاد یک حیوان متکامل

شاید ظهور شعور و آگـاهی یـک    ؛را حذف کندها  کلی از ارگانیسمۀ یک گون ،شاید محیط
تواننـد بـه خطـا     مـی  فرایندتعداد چیزهایی که با این . ...  و ارزش بقاي مخالف داشته باشد

شـعور و  ۀ توسعخود علت  ،رسد انتخاب طبیعی نظر نمی به ،زیاد است. بنابراین بروند بسیار
چیز در  هیچزیرا  ازدس تر از بقیه نمی اي را محتمل د. این نظریه حتی چنین توسعهباشآگاهی 

ند متناسب باشمحیط  با دهنده که توسعههاي  این نظریه وجود ندارد که نوع درستی از جهش
 ).ibid: 65( تضمین کندرا 

 انتخاب طبیعی این است که انتخاب طبیعی هیچ دلیلی بـراي وجـود  ۀ اشکال دیگر نظری
بسـیار مهـم دیگـري کـه     ۀ مسـئل کنـد.   در تالش براي بقا ارائه نمیها  ارگانیسمهاي  ظرفیت
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گونـه کـه    آنهـا   انتخاب طبیعی از تبیین آن قاصر است این است که چرا عناصر و ارگانیسم
سـوي پیچیـدگی و آگـاهی دارنـد؟       بـه » تمایل طبیعـی « شناسان معتقدند زیستبسیاري از 

ۀ توسـع  سـمت  بـه  دلیلـی بـراي چنـین تمایـل طبیعـی       توانـد  نمی تنهایی بهانتخاب طبیعی 
تواند بگوید که در نزاع  می انتخاب طبیعی فقط .ارائه کند را آگاههاي  و ارگانیسمها  پیچیدگی

و برخـی  شـوند  دیگـري پیـروز    مجبورند که برخی برها  براي کسب منافع اندك، ارگانیسم
قبل بگوید کـه   تواند از نمی ،ولی مانندب باقی» اَنْسب«شکست بخورند و فاتحان جنگ یعنی 

 ).ibid: 68( سب خواهد بودچیزي ان چه
بینی  پیش صور حیاتی مدرك و حساس را تواند ایجاد طبیعی نمی انتخابۀ بنابراین، نظری

بنـابراین انتخـاب    ،سـازد  مـی  کند و حتی وجود این صور حیاتی مدرك را بسیار نامحتمـل 
ـ  امـا طبیعی قطعاً بخش مهمی از تکامل است ولی براي تبیین تکامـل کـافی نیسـت.     ۀ نظری

  تکامل ارائه کند. فرایندی از کل جامع و غای یتواند توجیه می خداباورانه
  
  حیاتی تکاملۀ ناتوانی استدالل داوکینز در تبیین هفت مرحل 3.4

بودن تبیـین داوکینـز از    نامعقولانباشتی داوکینز،  هم فرایندسومین انتقاد مهم وارد بر استدالل 
حیـاتی و بسـیار مهـم در تکامـل     ۀ هفت مرحلـ حیاتی در تکامل حیات است. ۀ هفت مرحل

بسیار دقیقی از خصوصـیات  ۀ به مجموعها  آن یک ازحیات در روي زمین وجود دارد که هر
وجـود هماهنـگ آن خصوصـیات بـه      .نیاز دارند که براي وجود هر مرحله ضروري اسـت 

یار حیـاتی  بینیم، بس می صورتی که ما امروزه  به ،گیري این جهان صورت انباشتی براي شکل
 ،پایان کتابش پذیرد و در می بوده است. خود داوکینز وجود چنان مراحل حیاتی را در تکامل

وابســته بــه  ایــن مراحــل را کــامالً ،)River Out of Eden( بهشــت از خــارج اي رودخانــه
گانـه،   از مراحل هفتیک تکامل در هر فرایندداند که رسیدن به  می »ها آستانه« اي از مجموعه

تکامـل   ها از آن آستانهیک بعدي ضروري و حیاتی است و توقف در هرۀ براي تحقق مرحل
 .)Dawkins, 1995: 151-161(زد سـا  مـی  ممکن و پیدایش حیات و موجودات مدرك را غیر

 ؛انـد  بودهتصادفی  دقیقاً که داند می رویدادهایی را ها ین آستانهاۀ حال، داوکینز هم  این  ابولی 
  .است نداشته وجود آن در داري جهتیعنی هیچ طرح یا 

 یکگیري هر شکلة ست که هماهنگی بسیار دقیق و ساختار پیچیدا رباو این بر وارد کیث
 حالی تواند تبیین درستی براي آن باشد، در نمی ،صرفاز مراحل چنان است که تصادف کور 

بـودن هریـک از    تصـادفی  براي آن ارائه کنـد. تواند بهترین تبیین را  می خداباورانه ۀکه نظریِِ
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بسیار نامعقول خواهد بـود کـه کـل     ،طریق اولی  بهنامعقول است و  ،تنهایی بهحتی  ،مراحل
خوب   قدر     آن و است یافته قدر دقیق سازمان آن فرایندزیرا کل این  ،بدانیم یمجموعه را تصادف

 ,Ward( رسد نظر می به تصادف نامعقولیک همچون آن  به که نگریستن ستا هماهنگ شده

  پردازیم: می تکامل فرایندحیاتی ۀ گان از مراحل هفت ریکاینک به بیان ه ).105 :1996
توانـد   می اي است که در این جهان، پیدایش توده ،حیاتی در تشکیل حیاتۀ اولین مرحل

و  یابنـد  مـی دادن پروتون وحدت  براي شکلها  ثابت و پایدار ایجاد کند. کواركهاي  ترکیب
 اي تقسـیم  حاصل درست بـه انـدازه  هاي  که اتم تر این دهند و مهم می را تشکیلها  سپس اتم

 دیگـر ترکیـب   ، با یـک اند انگیزي دقیق طرز بسیار شگفت  هایی که به شوند که در زنجیره می
که  کیل شده استتشمثال، مولکول هموگلوبین خون ما از چهار زنجیره اتم  برايشوند.  می

ـ  ،اي واحـد  دقیق و با شـیوه  کامالًصورتی   به ،واحد 574در ها  آن اتم  دیگـر متصـل   یـک  هب
رشد و گسترش حیات ارگانیک در مراحل  ،گرفت شوند. اگر چنین اتصالی صورت نمی می

  ممکن بود. بعدي غیر
و هـا   اي کـه توانسـت اتـم    اولیـه  ةوجود این، داوکینز معتقد اسـت کـه پیـدایش تـود     با

 تصادفی بوده است. را تشکیل دهد امريها  مولکول

دیگري را فرض کـرد،  هاي  توان حالت می برابر این دیدگاه داوکینز، از حیث احتمال در
العـاده گـرم    هـا، انـرژي فـوق    محتمل که در آن حالـت هاي  شاید تعداد نامحدودي از حالت
دما هیچ ترکیـب اسـتوار و ثـابتی از    اي سرد شود که در آن  حاصل از انفجار بزرگ به اندازه

اي سرد شد که در آن  به اندازه ، انرژي مورد بحث دقیقاًحال  این عناصر واحد ایجاد نشود. با
دادن  رخوجـود آینـد.    بـه  ستندتوان می صور مولکولی قادر به ساخت اشکال پیچیدهفقط دما 

 بسیار بسیار نامحتمل است.  ،تصادفیصورت   بهچنین حالتی 
  بـه عناصـر شـیمیایی   ة پیچیـد هـاي   گیري ترکیـب  حیاتی در تکامل، شکلۀ ین مرحلدوم

بـه پیـدایش    دیگـر منجـر   شیمیایی با یـک ة خود است. ترکیب عناصر پیچید خودبهصورت 
اي  تنیـده  درهممارپیچی بسیار دقیق و هاي  ؛ مولکولی با حلقهدش) DNAاسیدهاي نوکلئیک (

 ،علمـی  دیـد جهاي  آن با پیشرفتة دهند تشکیلهاي  که ساختمان منظم و هماهنگ مولکول
کشف و شناخته شد. شانسی که براي تولید یـک مولکـول بیولوژیـک     ،در اواخر قرن بیستم

 اسـت  زیاد قدر آن نیاز داریم ،طریقی که داوکینز مطرح کرده است از ،نظیر هموگلوبین خون
ة سـازند هـاي   یافتـه در مولکـول   قابل تصور است زیرا میزان پیچیدگی سازمان غیر که اساساً

  دهد.  می اي زیاد است که استبعاد پیدایش تصادفی آن را نشان آمینه، به اندازه اسید
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 هـا  آن و اند حد صور حیاتی که همانندسازي کرده از البته خود داوکینز به نامحتملی بیش
جود صور حیـاتی  و«دهند اذعان دارد:  می نشانرا  ،کردن از خود کپیة العاد این خاصیت فوق
 ).ibid: 16(» العاده نامحتمل است همانندساز، فوق

اظهـار  به تصادف باور دارد. وي  هم حد باالي نامحتملی، داوکینز باز چنینولی با وجود 
که  کنند پیدا میاین امکان را  ندا حتی اشیایی که بسیار نامحتمل ،زمان کافیۀ کند که با ارائ می
  چنین کاري صورت گرفته است.  ،مذکورۀ وجود آیند و در مرحل به

هـاي   دهد، تغییراتـی نیـز بایـد رخ دهنـد کـه توسـعه       می طور که همانندسازي رخ همان
کافی کوچک باشند که ة ها باید به انداز تغییرات یا جهش ،منظور انباشتی را ایجاد کنند. بدین

قدر کافی بزرگ باشند کـه    حال، بهدر عین بتوانند ساختار کلی آن ارگانیسم را حفظ کنند و 
باید بـر اصـالح و   ها  ، جهشهمچنینیک تغییر مهم در شکل یا رفتار ارگانیسم ایجاد کنند. 

رفته متمایل به حصول ساختار  هم و نیز روي رندگذااثر ها  منسجم در ارگانیسمهاي  پیشرفت
 حیاتیِۀ حلسومین مرها  این محدودیتۀ هم. تصاعدي باشندصورت   بهتر  و سازمان پیچیده

 هـا،  جهـش  ۀهمـ اما داوکینز معتقد است کـه  ، دهند می تشکیل حیات روي زمین را تشکیل
از مجـدد  یـک پـردازش کـور     فراینـد نـد و ایـن   ا ) در همانندسـازي mistakes» (اشتباهاتی«

 که هدف یـا پیشـرفتی داشـته باشـد. داوکینـز جهـش را تصـادفی        بدون آن ،هاست مولکول
 ).Dawkins, 1986: 307( انگارد می
ــرات ژنتیکــی، بهبودهــایی را در    ــاقی و مــدي اکارروشــن اســت کــه برخــی تغیی انطب

شود. وارد معتقـد اسـت کـه     می کند و این عمل در طول زمان فراگیر می همانندسازي ایجاد
دهـد کـه    مـی  گاه این همـاهنگی نشـان   یک کل لحاظ کنیم، آنصورت   بهرا  فراینداگر این 

گسترش بدنی و ارگانیسمی  سمت به  نیز باشد، ناپذیر اجتناب یتمایل حتی شاید ی، کهتمایل
  ).ibid: 121وجود دارد (

 DNAهـاي   بازترکیـب رشـته   ،این اسـت کـه   فرایندکل ة یک واقعیت قابل اشاره دربار
مداوم و مستمر، یک پیشـرفت و بهبـود را در انـدام ایجـاد کنـد.      هاي  همواره باید در سري

داري در  هـدف کند، بـیش از هـر چیـزي     می چشم مطرحۀ مکانیسم توسعچه داوکینز در  آن
دهد. کیث وارد با اشاره به این موضوع خداباوري را بهترین تبیـین   می تکامل چشم را نشان

  .اند شدهمنظم و پیچیده هاي  داند که موجب پیدایش ارگانیسم می هایی جهش
هـاي   کنـد، چشـم   مـی  چشـم بیـان  گونه که داوکینز در بحث خود پیرامون تکامـل   همان

میلیـون   هزار نسل و حدود نیم در بین چهارصداند  تصویرسازي که قابل استفاده براي بینایی
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اند، ایـن سـخن    و استنتاج شدهده کرداران، رشد  مهرگان و مهره متعدد بیهاي  سال، در گروه
در این  ،ناپذیر ظاهراً اجتناب ی،که تکامل غیر از این چیزي ؟تواند نشان دهد می چیزي را  چه

  .)ibid: 125نظم فیزیکی براي گسترش و بهبود مداوم براي تولید چشم وجود دارد؟ (
است. ترکیـب   )nucleotide» (نوکلئوتید« طویلی از چهارهاي  شامل رشته DNAمولکول 

 ولی اهمیت حقیقی آن در ایـن اسـت   است، انگیز شگفتو هماهنگی در نوکلئوتیدها بسیار 
گیري رفتارهـاي   ساخت ترکیبات مولکولی پایدار و نیز شکل» دستورالعمل«یا » کد« ها که آن

  متناسب با آن هستند.
فـردي اسـت کـه     بهرساختار رمـزي منحصـ  ، حیاتی در تکاملۀ رو چهارمین مرحل این از

ند طویلی از چهـار نوکلئـــوتید  هاي  رشتـه شـامل DNAهاي  زنجیـره دارد. DNAمولکول 
هـا   و خصوصیات مادي معین و مربوط به آنها  اندام ند کها هایی درواقع حامل دستوالعمل که

فـرد رمـزدار بـراي رشـد      بهرکنند. ترتیب قرارگرفتن نوکلئوتیدها، ساختار منحص می را ایجاد
دهنـد. در نگـاه داوکینـز،     مـی  تشـکیل  جنینی در ساختن صور حیات و رفتارهاي مربوطه را

 ترجمـه هـا   کـه اطالعـاتی رمزدارنـد و بـه اجسـام مـادي و رفتارهـاي آن        DNAهاي  توالی
 یاي بـراي سـاختمان   کنند که گویی یک مهندس معمار نقشه می شوند، این پندار را ایجاد می

البتـه هـیچ معمـاري در    : «ولی از نظر وي این معمار شانس و تصادف است ،کند می طراحی
  .)Dawkins, 1996: 25( »وجود ندارد DNAة کدشدهاي  ترتیب توالی

هـاي   است که تحقق این امر (تـوالی رمـزدار رشـته    کیث وارد با انتقاد از نگاه داوکینز معتقد
DNA هاي  پیام ،و بسیار نامحتمل است زیرا انگیز شگفت) بسیارDNA طـور   توانسـت بـه   می

اطالعات بـراي  توانستند در مهیاکردن  می ها زحمت پیش رود؛ این پیام بهقابل بازگشت،  غیر
حدي بزرگ یا نامنظم باشند کـه اجـازه    توانستند به می ها ناکام بمانند؛ جهشها  ساختمان بدن

 توانست در حمایت از صور می ندهند تا عمل انتخاب طبیعی صورت گیرد، شرایط محیطی
مـورد دایناسـورها شکسـت     کـه در  چنـان  ،زا شکست خـورده و ناکـام بمانـد    حیاتی جهش

...  عامـل تکامـل اسـت    ،تصـادف  فقـط توان پـذیرفت کـه    می چگونه حال  ینا خوردند، با
 محتمل اًشدیدتبیین براي آن تئوري خداست زیرا تحقق بالفعل چنان سیستمی را ترین  ساده
  .)ibid: 130کند ( می آینده تضمین سمت به سازد و استمرار آن را  می

 رمـزداري  هاي العمل دستور از مخزنی که DNA انگیز شگفت ظرفیت حصول از پس
 شده آغاز پنجم حیاتی مرحلۀ ،اند کرده عمل پایدار هاي ترکیب ساختمنظور  به که است
 و وندشهم جدا  از تا اند آورده دسـت به را ظرفـیت این سـلولی تـک موجـودات است؛

 بلکـه در  نبوده، سان یکصورت   به سلول تکثیر که است آن مهم نکتۀ. یابـند گسـترش
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 گسترش متفاوت هاي متفاوت و براي تشکیل اندام کامالً هاي روش به جنینی، دورة طی
 که رشدي حال در هاي اندام میان در سان، یک DNAبا  سلول ها میلیون رو این از. اند یافته

ـ  تـأثیر ضمن  که اند کرده رشد وضعیتیتفاوت دارند، در  دیگر یک با   بـه  متقابـل،  أثرو ت
 که گویی. اند کرده رشد منسجم هایی انداممتوازن و هماهنگ براي تشکیل  کامالًصورتی 

 تعین را ارگانیسم هاي بخش از هریک عملکرد که نگرند می چنان را ارگانیسم کل ها آن
 هـاي  واقعیـت  وارد، کیث نظر از. است تکامل در حیاتی مرحلۀ پنجمین این. بخشند می

  .کند می مواجه جدي بسیار چالشی با را داوکینز خودخواه ژن تئوري مذکور،
ة اي است که از ترکیب عناصر پیچید تکامل، مرحلهۀ مرحلترین  انگیز و شگفتترین  مهم

غیـر مـادي اسـت، یعنـی افکـار و       تشکیل ساختار مغزي، چیزي که ظـاهراً  ،مادي و سپس
  .شود می حاصل ها اراده و ها، نیت تصاویر، و پندارها رؤیاها،ها، احساسات،  اندیشه

نیز داوکینز، در این جهان چیزي فراتر از نیروهاي مادي وجود  از نگاه ماتریالیسم و
و  ،مادي است. شعور، احسـاس، اراده هاي  چه هست کنش و واکنش یعنی هر آن ؛ندارد

مـا جـانوران   «نویسد:  می ند. ويا مکانیکی يفرایندنظایر آن محصوالت فرعی و جانبی 
 »عصبی استهاي  بقا تالش کنیم. ادراك و تفکر در ما محصول تپشایم براي  مجبور بوده

)Dawkins, 2006: 253(.  
شناختی است و اساساً  زیستۀ ، پیدایش شعور و تبیین آن یک مسئلداوکینزدر نگاه 

شناسی  زیستبراي ولی شعور  ،خود شعور و چگونگی ظهورش، تبیین فیزیکالیستی دارد
  .)Dawkins, 1976: 63است (ترین راز  بزرگ جدید،

 شناسـی هرگـز   کیث وارد معتقد است که شعور و آگـاهی رازي اسـت کـه زیسـت    
وي ادراك را امري ؛ شناختی نیست اساساً زیست این راز تواند آن را آشکار کند زیرا نمی

  داند. به نظر وي: می ات صرف ماديتأثیرفراتر از 
تصـادف  از طریـق   فقطولی از حیث تئوریک ممکن است که مغزها  ،اگرچه بسیار نامحتمل

توانند به هـم افـزوده شـوند تـا      نمی ماديهاي  از تودهاي  اما هیچ مجموعه ،ایجاد شده باشند
  ).Ward, 1996: 147( حتی یک احساس ساده و زودگذري از لذت را ایجاد کنند

تنها مغزهایی وجود دارنـد   هاست که ناي  تکامل در این سیاره، مرحلهۀ آخرین مرحل
هایی از نوع بشر در  حیوان بلکه ،شوند می ماديهاي  که موجب رشد و اصالح ارگانیسم

هایی که بسیاري از قوانین  را بسازند، فرهنگها  تا فرهنگشوند  میدیگر جمع  کنار یک
  شکند. می ژنتیک را
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و » دوسـت  نـوع «نحـوي   بهها  آید که انسان میاز شواهد تجربی و تئوري تکامل چنین بر
کـردن نـوعی    عملو بشردوستانه » بودن اخالقی«رسد که  می نظر اند. به ساخته شده» اخالقی«

صورتی ژنتیکی در وجود   بهرو، احتمال دارد که افعال اخالقی  این مزیت بقا داشته است. از
هـاي   فرهنـگ دیگـر   و با کمـک یـک   کننداجتماعی عمل تا باشد، ریزي شده  برنامهها  انسان

  بشري را بسازند.
 هسـتی ۀ پـا بـه عرصـ    ،یـک شـخص   عنوان به ،حیاتی مذکور است که انسانۀ در مرحل

گذارد. از دیدگاه حکما، انسان و شخص تفاوت دارند. انسان مفهومی بیولوژیک اسـت؛   می
در ایـن  شـود.   مـی  فیزیکی خـاص خـود تعریـف   هاي  ارگانیسمی است که با ویژگیانسان 

مشترك میان ما و سایر حیوانات مطرح است. درمقابل، شـخص  ۀ درواقع همان جنبتعریف، 
 طلبد. خود داوکینز در کتـاب  می دیگري راهاي  با امور فیزیولوژیک ارتباطی ندارد و ویژگی

 سمت به ست که شعور و آگاهی، حد اعلی و اوج تمایلی تکاملی ا این باور بر خودخواه ژن
یعنـی  هـا   گیرندگان اجرایی از اسـتادهاي غـائی آن   تصمیم عنوان بهبقا هاي  رهاسازي ماشین

  ).Dawkins, 1976: 63شود ( می ها، محسوب ژن
ناپـذیر   اجتناب» تمایلی«از منظر کیث وارد، عالج روشن این مسئله آن است که بپذیریم 

شـامل حقیقـت،    کـه  اهدافیبا کمک در تکامل وجود دارد که اشکالی از شعور و ادراك را 
. ولـی ایـن میـل، میـل کـوري کـه حاکمیـت        تولید کنـد  ،شوند می برانگیخته و خیر ،زیبایی
توانـد   نمـی  ،انگـارد  مـی  که داوکینز چنان، طریقی خودخواهانه ایجاد کرده باشد ازاي  ظالمانه

  باشد. بهترین تبیین براي وجود چنین تمایلی این است که بگوییم:
کند که خود  می آن طریق، این عالم مادي موجوداتی را ایجاد تکامل جریانی است که از

آغازین ۀ آورند. از همان لحظ میو طبیعت خویش را تحت کنترل خود در اند را دریافته
دهـی و هـدایت شـده     ایجاد صوري از شعور جهت سمت به انفجار بزرگ، این جریان 

دهی کنند.  زیبایی و خیر جهتتوانند خود را براي یافتن و خلق حقیقت و  می است که
فهمند.  می راها  و تأمل در آنها  ارزشۀ هدف آن ایجاد موجوداتی است که تولید خالقان

 چنین موجوداتی تصاویري از وجودي الهی هستند ... این جهان تصویري از خداسـت 
)ibid: 186.(  

  
  سادگی است ۀاستدالل سادگی درواقع مغالط 4.4

دلیـل    بدونتربودنِ پیدایش ناگهانی و  تربودن و محتمل داوکینز، سادهکه ذکرشد به نظر  چنان
دلیـل   بـدین ذهنـی کیهـانی،    دسـت   بهها  شدن آن طراحی در مقایسه باقوانین بنیادین فیزیک 
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نهایت  خود بی دبایباشد، اي  است که هر ذهنی که قادر به طراحی چنین جهان بسیار پیچیده
 ناپذیر است، نتیجه تبییناي  از دید او وجود چنان طراح پیچیده چون رو، این پیچیده باشد. از

  گیرد که به احتمال بسیار قوي چنین طراحی وجود ندارد.  می
 فراینـد از  ،در حـذف هـدف   ،رسد که نگـرش داوکینـز   می نظر در نگاه سطحی چنین به

ا، موجودات نبایـد  ه پدیده تبیین در اکام، تیغ اساس سازد. بر می تر را ساده فرایندتکامل کل 
سـادگی  «یـا  » سادگی وجودشناختی«مطابق همچنین فراتر از ضرورت مسلم انگاشته شوند. 

اي  تري از موجودات را مسـلم و بـدیهی انگـارد، نظریـه     که تعداد کماي  نظریه» جویی صرفه
از حیـث سـنخ   ، تـري را  جهـت، داوکینـز موجـودات کـم      این شود. از می تر محسوب ساده

ماتریالیستی داوکینز در تبیین تکامل ۀ ظاهر نظری انگارد، پس به می مسلم و مفروض ،وجودي
  تر از نظر خداباورانه است.  ساده

تصادفی شکل  به  فقطاین تفکر که ممکن است برخی قوانین فیزیک  ،به نظر کیث وارد
ـ   ،و بدون علت ناگهان به درون عالم هستی بجهنـد، از حیـث منطقـی    ار هـیچ ارزش و اعتب

 »سـادگی ۀ مغالطـ «کـه  » اسـتدالل سـادگی  «واقعی ندارد. کیث وارد استدالل داوکینـز را نـه   
)fallacy of simplicity( جایی که احتماالت نامحدودند، احتماالت سـاده   خواند؛ پندار در می

اعتراض داوکینز به تقـدم وجـود    .دندا میمغالطه  را تر از احتماالت پیچیده باشند باید بالفعل
وجود قوانین بنیادین فیزیک این است که هر ذهنی کـه قـادر بـه سـاخت      در مقایسه با خدا

 را بـه اي  تواند تبیین سـاده  نمی ،رو این بسیار پیچیده باشد و از باید چنین جهانی باشد، خود
  صورتی معتبر ارائه کند. 

  
  از تکامل يتر تبیین سادهة کیث وارد دربار و داوکینز دیدگاه مقایسۀ. 5

 نظـر  انـد بـه   از تکامـل ارائـه کـرده   تري  که تبیین سادهاند  هم کیث وارد مدعی داوکینز و هم
تـوان   مـی  گیرند. سـادگی داوکینـز را   می معناي متفاوتی از سادگی را درنظر یکرسد هر می

این است که در تبیین یک پدیده  »بودن سادگی انحصاري«نامید. معناي  »سادگی انحصاري«
بـه  شود که امور پیچیده  می عمل صورتی  بهشود یا  می تبیین کنار گذاشتههر چیز پیچیده از 

د. به نظر وارد، این معنا از سادگی در علم کـاربرد  نتر تبیین شو ترکیبی از عناصر ساده شکل 
 گازها در یک فضاي بسـته، ة مثال، رفتار بسیار پیچید رايباساس،  این بسیار مناسبی دارد. بر

با تشـریح   )Boyle's law» (قانون بویل«ساده به نام  بندي یک قانون نسبتاً تواند با صورت می
  و حجم بسیار خوب تبیین شود. ،حرارتۀ آن به مواردي نظیر فشار، درج
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 طرحی ساده صورتۀ ارائاز طریق در این مثال، درحقیقت تبیین پیچیدگی یک پدیده 
گرایانه  یک نگرش تحویل صرفاًاست که این گیرد. منظور از انحصار در چنین تبیینی  می

و » ســنجش قابلیــت« توجـه بــه ویژگــیِ  شـود؛ نگرشــی کــه بــی  مــی هــا بـه پیچیــدگی 
 به یک جنبه از کل حقیقت پرداختـه  ها، صرفاً پیچیدگیة عناصر سازند» پذیربودنِ قانون«

 رارا بیان کننـد،   اشیاهایی دیگر از حقیقت  توانند جنبه می دیگر کههاي  و تبیین شود می
  گیرد. می و نادیدهکند  میحذف 

ة دربار ،ناشی از برداشت نادرست ويرا بودن خدا  پیچیدهة کیث وارد نگاه داوکینز دربار
فوق از ة شد مطرحداند. از نظر وارد، خدا در معناي  می ،خداة دربار شده مطرحمفهوم سادگیِ 

صـورت    نه ساده است و نه مرکب. خدا بـه  ،که در مورد قانون بویل ذکر شد چنان، سادگی
ة گیري پیچیده نیست. همچنین، خدا فقط سـازند  قابل اندازه نظمی غیر وجودي در نوعی بی

معناي دیگري از سادگی وجود دارد کـه وي آن را   بلکه ،برخی خواص بنیادین ساده نیست
  پردازیم. می تشریح آن بحث بهۀ نامد که در ادام می )integrative simplicity» (سادگی تام«

بـر انتخـاب    ماتریالیسـتی و مبتنـی   کند، تبیینی کـامالً  می تبیینی که داوکینز از تکامل ارائه
حاصـل از تکامـل را بـا    هاي  پدیده مۀکوشد تا ه می اساس، وي این طبیعی صرف است. بر

بـه ایـن   گرایانه و انتخاب طبیعی کور و تصادفی، تبیین کند. وي در پاسـخ   دیدگاهی تحویل
 رويهـا   گویـد کـه آن   می یابند، چنین می یک نوع معین توسعههاي  که چرا ارگانیسم سؤال

نظیـر  اي  یافتـه  توسـعه هـاي   ولی اگر پرسیده شود چرا باید ارگانیسم ،دهند تا باقی بمانند می
موجودي مدرك و آگاه و داراي حس تکلیف اخالقـی و عاطفـه بـاقی بمانـد،      ۀمثاب بهانسان 

با مراحل حیـاتی   ،تکامل در این جهان فرایندفروکاستن کل  ،دیگر  عبارت  بهپاسخی ندارد. 
انگاشتن  نادیدهمادي و تصادفی، درحقیقت  اش، به رویدادهایی صرفاً و نتایج متنوع و متعالی

همان  کند مطرح می داوکینزکه  اي سادگی ،کامل است. درواقعتهاي  جنبه همۀکل حقیقت و 
هـاي   گـرا، بسـیاري از جنبـه    شناسان تحویـل  جهان است که نظیر برخی» سادگی انحصاري«

تکامـل،   فراینـد ترین تبیـین بـراي    رسد ساده می نظر گیرد. به می طبیعت را نادیدهة ناشد تبیین
روشن و دقیق، اي  تبیینی است که بتواند از مفهومی استفاده کند که آن مفهوم بتواند در شیوه

کـه یـک   اي  شیوه هماهنگ سازد. با هم و شدبخرا وحدت ها  انواع متعدد و متفاوتی از داده
ـ  ؛دکنـ دیگر متحد  صورت متعامل با یک  تواند انواع گوناگونی از عناصر را به می موجود ن ای
  ).ibid: 84( است» سادگی شمولی«همان 

کند که این نوع سادگی (سادگی شمولی یا تام) در تبیـین تکامـل مخـتص     می وارد بیان
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ها، آزادي  نخستین کل اشیا و ارزشۀ خداست. در این معنا از سادگی است که خدا سرچشم
در  ،تصور خدا ؛نهایت بسیط است  بی یماده و شعور واقعیت و و ضرورت، وحدت و کثرت،

 اشیایی که بـر است،  اشیاي محدود و ممکنۀ تصور بنیادي براي هم و ساده است ،این معنا
هـا   از ارزشاي  مجموعه و وندش میدیگر هاي  واقعیتۀ اساس دالیل خوب و خیر، سرچشم

تـرین تصـور    تـرین تصـور و جـامع    رو، آن سـاده  این  بخشند. از می را در حد وسیعی تحقق
ۀ تري از نظریـ  ساده ۀدلیل است که خدا درواقع نظری  همین کننده مفهوم خداست. به هماهنگ

اشیا را بـراي امـور خیـر و     ۀتصور وجود خالقی واجب که هم. صرف انتخاب طبیعی است
امري کـه   ۀمثاب بهگرفتن صرف انتخاب طبیعی  تر است از مسلم نیک آفریده است، بسیار ساده

اصـلی صـور حیـاتی مترقـی اسـت،       ۀو هدف را که مشخص ،ارادراك، اختیهاي  پدیده ۀهم
  ).ibid: 85نهد ( می و به کناري ندک میبدون تبیین و بدون انسجام رها 

ـ      او دستها  لفهؤمهمۀ چه در تبیین  آن  ۀوردهاي تکامل نیـاز اسـت، ایـن اسـت کـه نظری
ـ    ،درحقیقت برخوردار باشد.» کفایت تبیینی«شده از  ارائه صـرف   ۀعدم کفایـت تبیینـی نظری

اساس اصـول کثـرت،    کشاند. بر می »اصول کثرت«استفاده از  سمت به انتخاب طبیعی ما را 
اشیا وجود سـه چیـز کـافی    ة اثباتی دربارۀ کردن درستی و نادرستی یک قضی معلوماگر براي 
باید امر پنجم  ،نبوداگر چهار چیز هم کافی . گاه باید امر چهارمی بدان افزوده شود نباشد، آن

  کند.  می وارد از این نوع اصول سادگی پیروي سادگی مورد نظر کیث.  ... واضافه شود 
دلیل عـدم    به بلکه تکامل ساده نیست فرایندتبیین ماتریالیستی داوکینز در تبیین  ،بنابراین

سـادگی  (و پیچیده است. درمقابـل، سـادگی مـورد نظـر کیـث وارد       کارامدکفایت تبیینی، نا
اعـم از مراحـل    ،عناصـر تکامـل  ۀ دلیل جامعیت و کفایت تبیینی و شـمول همـ    به، )شمولی

مناسـب بـراي پیـدایش حیـات در      وضعیتشدن  فراهمآغازین پیدایش این جهان و سپس 
انگیـز و   روي زمین و پیدایش قوانین بنیادین فیزیک و نیز مراحـل حیـاتی و نتـایج شـگفت    

تر و  ها و فرهنگ انسانی متعالی، کامل  فاعل آگاه و مدرك و ارزشمتعالی تکامل نظیر وجود 
تـرین   خداباورانه بهتـرین و سـاده   ۀنظری ،رسد. درنتیجه می نظر تر از دیدگاه داوکینز به معقول

مطلـوب اسـت.    علمی و هم متافیزیکی، سادگی تبیـین هاي  تبیین تکامل است. هم در تبیین
سازد و هم تداوم  می ده و منظم تکامل را شدیداً متحملخدا، هم پیدایش سیستم پیچیۀ نظری
  کند.  می تضمینرا آینده  سمت به آن 

ـ    فیلسوفان خداباور دیگري نیز هم خـداباوري دفـاع   ۀ سو با کیـث وارد از سـادگی نظری
ۀ بودن این نظریه پاسخ دهند. از جمل پیچیدهبر  اند تا به اشکال داوکینز مبنی  و کوشیده اند هکرد
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ا معتقـد  گـ نتینبرن نام بـرد. پال  و ریچارد سوئین 2اگنتینتوان از آلوین پال می ها مشهورترین آن
اساس تعریفـی   . وي براست سادهاي  اساس الهیات کالسیک، خداباوري فرضیه است که بر

خـدا را  ۀ ارائـه کـرده اسـت، فرضـی     کـور  ساز ساعتکه خود داوکینز از پیچیدگی در کتاب 
دانـد   مـی  پیچیده را چیزي ءنه پیچیده. داوکینز در کتاب مذکور شی ،داند می سادهاي  فرضیه

تصادفی مـنظم و مرتـب   اي  که مرکب است از اجزایی که بسیار بعید است آن اجزا به شیوه
  ا بر این باور است که: گنتیناساس، پال این وجود آیند. بر بهشده و 

گونـه   هـیچ  ،رو ایـن  مـادي نیسـت و از   ءیشـ وجه  هیچ خدا یک امر روحانی بوده و به ،البته
که فیلسوفان با دالیل محکم باور دارند، خدا هیچ جزئی ندارد کـه بعیـد    اجزایی ندارد. چنان

  ).Plantinga, 2007: 22به صورت تصادفی ایجاد شده باشد ( باشد صرفاً

خـدا،  ۀ بر پیچیدگی نظری  واردبرن فیلسوف دیگري است که به اشکاالت  ریچارد سوئین
اسـاس   کنـد بـر   مـی  سـعی  3اي در پاسخ به ایـرادات داوکینـز    است. وي در مقاله پاسخ داده

  خدا دفاع کند. ۀ نظری از سادگی ،تبیین ناظر به شخص از تفکیک تبیین علمی
بـرن اعتـراض    به کیـث وارد و سـوئین   ،خدا توهماز  150الی  147داوکینز در صفحات 

کند و خدایی  می تکذیب را دانند، می را ساده خداباورانه ۀنظری که ها آن دیدگاهو  است دهکر
خـدایی   را تک ذرات ایـن جهـان باشـد    تکهر لحظه و مستمراً ناظر و قیوم  ،که قادر باشد

ـ   کند. سوئین می بسیار پیچیده معرفی مـذکور بـراي سـادگی    ۀ برن در جواب داوکینـز در مقال
که داوکینز وجود خداي عـالم و قـادر    این ،نخست کند: می مطرحدو دلیل خداباورانه ۀ نظری

خـدا  ش از انگـارد کـه تصـور    می بسیار پیچیدهرو  این مطلق و خیرخواه محض و ازلی را از
نیـز  هـا   کـه مـا انسـان    ،آورد می دست روشی به  بهخدا علم خود را  پندارد می چنان است که

گیـریم،   مـی  کار بهنیز ها  که ما انسان ،گیرد می کار بهطریقی  ازآوریم و قدرتش را  می دست به
بـا قـدرت کنتـرل    هـا   بسیار پیچیده باشد، چراکه مغزهاي انسانخدا  باید وضعیتیدر چنین 

هستند چه رسد به موجودي که علم و قدرتش نامحدود اي  محدودشان اشیاي بسیار پیچیده
سان نیست. روایت  یک »مغز من«با » من« کند که می بر این نکته تأکید برن سوئیناست. ولی 

چـه را کـه بـراي     دهد و هم آن می و شرح دقیق این جهان باید هم اموري که براي من روي
همـان مغـز شـخص نیسـت.      گیـرد. یـک شـخص عینـاً     دربـر  اسـت را  مغز من روي داده

   4اند. مشخص کرده مغزي، این مسئله را دقیقاًهاي  آزمایش
 ،)خدا( است که مطابق آن یک شخصاي  هخدا، فرضیۀ معتقد است که فرضی برن سوئین

 ،کند می عمل بر این جهان آورد. وي مستقیماً می وجود قوانین طبیعت را براي هدفی معین به
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را  دسـت و پایمـان  نحـوي کـه    به ،کنیم می بر روي مغز خود عمل گونه که ما مستقیماً همان
ولی  ،بدن ما هستند ،ماهاي  کنیم، با این تفاوت که مغز و اندام می ن هدایتکرد حرکتبراي 

توانست هرگاه که اراده کرده باشد آن را نابود سـازد   می این جهان بدن خدا نیست زیرا وي
  بدون یک جهان فعلیت داشته باشد.  اًاساسو روي جهان دیگري عمل کند یا 

و  تبیین ناظر به شخص :در اختیار داریمها  رو، ما دو روش متفاوت از تبیین پدیده این از
تواند بـراي وجـود ایـن     جایی که تبیین علمی نمی معتقد است از آن برن سوئینتبیین علمی. 

توان چنین نتیجه گرفت که یا باید تبیینی ناظر به شخص از این جهان  می ،جهان کفایت کند
این فرضیه که خدایی وجود دارد،  که بگوییم اساساً هیچ تبیینی وجود ندارد. ارائه کنیم یا این

 ؛ شخصـی کـه  اسـت  تـرین نـوع از تبیـین نـاظر بـه شـخص       سادهبر وجود  مبتنیاي  فرضیه
 عـین  توانست موجود و قادر به خلق آثار باشد و بر چگونگی خلـق آن آثـار عـالم و در    می

آزاد باشد. این فرضیه که خدایی وجـود دارد  اي  در انجام این کار داراي اختیار و اراده ،حال
دانسـتن   مسـلم دي از اوصـاف کمالیـه را داراسـت، درحقیقـت     که وجودش مراتب نامحدو

  .)87 - 75 :1381برن،  سوئین ←( وجودي بسیار ساده و بسیط است
نبودن یک فرضیه  سادهبودن یا  سادهکند این است که  می مطرح برن سوئیندلیل دیگري که 

 ؛شـود  خصوصیت ذاتی و درونی آن فرضیه است و به نتایج تجربی آن فرضیه مربـوط نمـی  
 ،شـود  قابل مشاهده و آزمون محسـوب نمـی  هاي  یعنی موضوعی از نسبت آن فرضیه با داده

  ).Swinburne, 2012: 15( نیست پیچیده خدا که کند یم یقتصد واقع،در ،تعریفی از پیچیدگی
  

  بندي جمع. 6
آغـازین    ۀ که در مباحث گذشته مشاهده شد استدالل داوکینز در تبیین این جهان از نقط چنان

  نقد شود:تواند به شرح زیر  می اش کنونی  ة تا موجودات پیچید
، سـه حالـت   انفجـار بـزرگ  در زمان  ،آغازین پیدایش این جهان  ۀ طور کلی براي لحظ به

  قابل فرض است: 
حالت اول آن است که بگوییم قوانین بنیادین فیزیک بدون هیچ دلیلی و ناگهان پا بـه   .1
  ؛یعنی به تصادف معتقد شویم ؛ندا ههستی گذاشت  ۀ عرص
بـه  حالت دیگر آن است که بگوییم این قوانین بنیادین یک روند تکـاملی از سـادگی    .2

انفجـار بـزرگ     ۀ آغاز این جهان یعنی لحظـ   ۀ و در نقطاند  پیچیدگی و پیشرفت داشته سمت 
  ؛اوج پیشرفت آن حاصل شد
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 اسـت هسـت   طراح این قوانین که حالت سوم آن است که بگوییم یک ذهن کیهانی .3
 ،که این قوانین را براي نیل به هدفی خاص طراحی کرده است. وجـود یـک ذهـن کیهـانی    

مورد نظر متألهان اسـت کـه داوکینـز بـه رد و مقابلـه بـا آن         ۀ خداباوران  ۀ همان نظری ،درواقع
، دفـاع کنـد  با انکار وجود طراحی ازلی از دو شـق دیگـر   باید  وي ،برخاسته است. بنابراین

  :وارد استبر آن دو حالت که اشکاالت زیر  حال آن
چرا این روند تکاملی قـوانین ادامـه نیافتـه     ،اگر چنین روندي صورت گرفته است ،اوالً

ه ایجـاد نشـد  ها  ند و هیچ تغییري در آنا هقوانین بنیادین ثابت ماند ،است؟ از نظر دانشمندان
چیزي وجود نداشـته اسـت کـه بخـواهیم از چنـین       اًاساس انفجار بزرگقبل از  ،ثانیاً؛ است

به فرض بپذیریم که این سیر از قوانین سـاده بـه قـوانین      بنااگر  ،ثالثاً؛ روندي سخن بگوییم
ایـن  خـود  آیـا  این است کـه   سؤالحال ، پیشرفته قبل از انفجار بزرگ صورت گرفته است

انـد؟ یعنـی آیـا     یا نبودهاند  بوده سیر قوانین از ساده به پیشرفته تحت نظارت قوانین دیگري
 ،و تـابع قـوانینی بـوده اسـت     است نظیر انتخاب طبیعی که در تکامل طبیعت صورت گرفته

در سیر قوانین ساده به پیشرفته قبل از انفجار بزرگ صورت گرفتـه اسـت؟    نیز همین حالت
بـراي   طـور  براي آن قـوانین مطـرح اسـت و همـین     سؤالاگر چنین بوده است باز هم این 

بـودن   تصـادفی باطل خواهد شد. اگـر   یدور و تسلسلبه این امر منجر   ۀ قوانین دیگر که ادام
زیـرا  ایـم   نکـرده درحقیقت هیچ تبیینی از وجود آن قوانین ارائـه   ،پیدایش قوانین را بپذیریم

که ایـن   حالی ، درها تبیین ارائه کرده است پندارد که براي پیدایش جهان و پیچیدگی می وي
  تواند مشکل داوکینز را حل کند. امر هم نمی

هایی کـه در   کوشش با از تصادف فرار کند وتواند  نمیدرحقیقت داوکینز در هیچ حالتی 
تبیـین  تبیین وي،  رو اساساً این از .شود می دفه گرفتاردر دام ص کند نهایتاً می تبیین خود ارائه
واقـع نفـی    ولی تصـادف در ، ها علت پدیدهشود زیرا تبیین یعنی تعلیل یا بیان  محسوب نمی

بـا ایـن نگـرش     ، ظـاهراً است متعهد به علوم تجربی يدانشمند که ،هرچند وي ،علم است
کوشـد بخشـی از هسـتی را     مـی  گونـه اسـت زیـرا وي    ایـن ولی درحقیقـت   ،موافق نیست

گـذارد. وي   مـی تصادفی فرو تبیین و صرفاً اساسی دیگر را بیهاي  ولی بخش ،مند کند قانون
قوانین بعـد از آن را   ، وپیدایش قوانین بنیادین فیزیک، آغازین  ۀ پیدایش این جهان را در نقط

 کنـد. در  می پیش رفته است بدون تبیین و بر تصادف صرف مبتنیها  که تکامل بر اساس آن
ظاهر سخنی دیگر دارد و بارها در آثـارش نوشـته اسـت کـه تکامـل و انتخـاب        که به حالی

  بر تصادف نیست. عی مبتنیطبی
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داوکینز به چه دلیل معقولی قوانین بنیادین فیزیک را  مهم دیگر این است که اساساًۀ مسئل
اساس آن تحقـق یافتـه اسـت     اي نظیر این جهان بر انگارد؟ قوانینی که نظام پیچیده می ساده

توان گفـت کـه عناصـر     می اند. البته قوانین بنیادین بسیار پیچیده ،اند؟ درحقیقت چگونه ساده
تـوان   ولـی نمـی   ،انـد  و سپس پیچیده شدهاند  اي بوده این جهان، عناصر ساده  ة آغازین سازند

  ند.ا کنند، قوانینی ساده می رفتارها  اساس آن گفت که این قوانین بسیار دقیقی که آن عناصر بر
فتـاري  اشکال اصلی داوکینز این است کـه وي در برخـورد بـا خـدا و قـوانین جهـان ر      

ولـی   ،کنـد  مـی  دانستن تبیین خداباورانه وجود خدا را انکار پیچیدهدلیل   بهوي ؛ دوگانه دارد
 بسـیار سـاده  را  ه اسـت اساس آن شکل گرفت اي که این جهان بر وجود قوانین بسیار پیچیده

به نظر نگارندگان این سطور، داوکینز نتوانسته است با استدالالتی کـه  درحقیقت، انگارد.  می
ۀ وجود خدا را نفی کند. قوانین این جهـان کـه از نظـر وي خـالق مجموعـ     است ذکر کرده 

علمی، هنوز نتوانسـته بـه   جدید هاي  پیشرفت  ۀ که بشر با هماند  قدر پیچیده هستی است، آن  
اي از دنیاي آن قوانین بـه روي دانشـمندان    تازه  ۀ وز دریچها نائل شود و هر ر آن  ۀ کشف هم

است که باید تبیـین شـود. یعنـی اگـر قـرار       747شود. درواقع این همان بوئینگ  می گشوده
د، پـس  نهمه پیچیدگی را در عالم ایجاد کرده باش ایناند،  است قوانینی که خود بسیار پیچیده

توانـد چنـین کـاري کـرده باشـد و اگـر آن        می چرا نتوان گفت که خداي مورد نظر متألهان
چـرا نتـوان وجـود خـداي مـورد نظـر       ، پنـدارد  می که داوکینز چنان ،مقوانین را ساده بپنداری

  متألهان را ساده درنظر بگیریم.
ـ   رسد داوکینز از حیث ایجابی نمی می نظر به خـود را اثبـات کنـد. مباحـث       ۀ توانـد نظری

یعنـی پـذیرش    ؛جهان، درواقع ناقض دیـدگاه داوکینـز اسـت    آغازین  ۀ مربوط به تبیین لحظ
ناشـده، محسـوب   تبیـین دفه نقض تبیین و تعلیل اسـت و رهـاکردن آن قـوانین بنیـادین     ص 
وجـود یـک ذهـن کیهـانی و     همچنـین  ضعف نظر اوسـت. وي    ۀ که این خود نشان دشو می

حقیقـت امـر آن اسـت کـه وي هـیچ       ،رو ایـن  کند. از می انکار را هوشمند طراح آن قوانین
  کند. آغازین این جهان ارائه نمیۀ تبیینی از نقط

بر مبنـاي درسـتی    نیز در تبیین ماتریالیستی تکامل، ،استدالل انباشتی وي ،سوي دیگر از
ي فراینـد در اثـر   ،ویژه موجودات زنـده  پیدایش کل هستی به وي از نظر استوار نیست. زیرا

 که خود مفهوم انتخاب طبیعـی دقیقـاً   در حالی .تخابی طبیعی استمحصول ان صرفاً ،تکاملی
معلوم و روشن نیست. مشخص نیست که انتخاب طبیعی قابل آزمون است یا خیـر. چنـین   

 دسـت علـم یـا     بـه  چیـزي نیسـت کـه    ،در انتخـاب طبیعـی   داشتنی،ن داشتن یا غایت غایت
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کـه پـیش روي    این امر مربـوط بـه فلسـفه اسـت. ایـن      ؛دانشمندي نظیر داوکینز معین شود
که همـان  ها  یکی از آن عمالًولی  ،طور طبیعی، حاالت متعددي قابل فرض باشد بهها  پدیده

در تکامـل اسـت. پیشـرفت    » پیشرفت«  ة دهند نشاندرواقع  شود،انتخاب  سیر تکامل است،
 وضـعیت که در اثـر تکامـل   توان گفت  می یعنی ؛مفهومی است که ارزش در آن نهفته است

ۀ بحث ما وارد حیطد کن می ولی هنگامی که علم سخن از پیشرفت ،شده است» بهتر«حیات 
حیـث    ایـن  داري در مسیر تکامل اسـت و از  گر نوعی جهت شود و بیان می اخالق و ارزش

 صرف تصادف کور از کفایت تبیینـی برخـوردار   ،سوي دیگر از .مل و تبیین استأنیازمند ت
  ارائه کند. تري را تبیین ساده باره این تواند در دیدگاه خداباورانه می ،نیست. بنابراین

  
  گیري نتیجه. 7

هستی بگذارنـد،  ۀ توانند بدون دلیل و ناگهانی پا به عرص می پندارد چیزهاي ساده می داوکینز
فیزیـک  تـر اسـت. بـه نظـر وي، قـوانین بنیـادین        دلیل اشیاي پیچیده نامحتمل ولی ظهور بی

که بدون هیچ دلیلـی   وجود داردالوجودي این احتمال  هر امر ممکن براي الوجودند و ممکن
 قـوانین بنیـادین فیزیـک بـه     تبیینناگهان وارد هستی شود. استدالل سادگی مدعی است که 

تـري   ر براي آن قوانین، تبیـین سـاده  بصورتی کامالً تصادفی، در مقایسه با وجود طراحی مد 
باشـد،  اي  بسیار گسـترده هاي  دایی که قادر به طراحی جهانی با چنین پیچیدگیاست زیرا خ

نهایت پیچیده باشد. درمقابل، کیث وارد معتقد است پیدایش تصـادفی قـوانین    خود بیباید 
 ،تنها از حیث منطقی هدف، نه کور و بی یتکامل فرایندگرفتن  شکلتبع آن   بنیادین فیزیک و به

شده و اصول  شناختهدرحقیقت چنان نگرشی برخالف قواعد  بلکه است اعتبار ارزش و بی بی
نـه  ، درحقیقـت  کنـد  مطـرح مـی   داوکینزکه رو، استدالل سادگی  این علم است. از ۀموضوع

جـایی کـه احتمـاالت    «ایـن پنـدار داوکینـز کـه     ؛ سادگی اسـت ۀ استدالل سادگی که مغالط
مغالطه است. وجـود   ،»ماالت پیچیده باشندتر از احت نامحدودند، احتماالت ساده باید بالفعل

  دلیل قوانین فیزیک نیست. تر از وجود تصادفی و بی العلل، نامحتمل علت عنوان به ،خدا
ماتریالیسم اسـت. سـادگی   ۀ تر از نظری خداباورانه سادهۀ نظری ،سادگی شمولی اساس بر

هـا،   لفـه ؤعناصر، م همۀتبیین روشنی که وجود ۀ از ارائ فکرانش مورد نظر داوکینز و دیگر هم
 و آگـاهی  و عقـل  و ویـژه شـعور   بـه  ،تکامـل  فراینـد و نتایج  ،مراحل حیاتی، قوانین بنیادین

تبیین  ،. درواقعاست  عاجز را در یک نظام جامع انسجام و وحدت بخشد ،عواطف و زیبایی
بـرد کـه    می ماتریالیستی داوکینز از کفایت تبیینی برخوردار نیست و همین امر ما را بدان سو



  خدا و تکامل ةدربار هاي ماتریالیستی ریچارد داوکینز بررسی استدالل   128

  1391 پاییز و زمستان، دومسال اول، شمارة  ،جستارهاي فلسفۀ دین

 ،دانسـتن وجـود خـدا    مسـلم عمل کنـیم.   اساس اصول کثرت بر اکام تیغاز  استفادهجاي   به
حیث، داراي   این ها، از اشیا و خصوصیات آنۀ هستیِ همۀ ذهنی کیهانی و سرچشم عنوان به

دگی آن و پیـدایش قـوانین   یاجزاي عالم و پیچ همۀت و شمول و کفایت تبیینی براي جامعی
ترین تبیین بـراي پیـدایش     ترین و معقول ساده تکامل است و بنابراین فرایندطبیعت و تحقق 
  این جهان است.
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