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چکیــده

نظریۀ طراحی هوشمند
*
در مواجه با خداناباوری جدید

جر یانشنایس خداناباوری جدید و چالشهایی که پیش روی دینورزان قرار داده است از مجله مسائل جدی
میباشد که در این سالها ،اهلیدانهای مسیحی را به موضعگیری واداشته است .خداناباوری جدید ،خوانیش
جدید از احلاد است که هجمهای خصمانه علیه هرگونه دینباوری ،به و یژه دیانت مسیحی ،را سرلوحۀ فعالیتهای
خود قرار داده است .در سالهای منهتی به دهۀ اول قرن بیست و یکم ،دفاعیههای متعهدان به دین در برابر این
هجمۀ جدید افزایش یافته است که نظریۀ «طراحی هومشند» یکی از دفاعیههای علمی در برابر این جر یان حمسوب
میشود .این نوشتار به برریس این دفاعیه در برابر خداناباوری جدیدپرداخته و کارایی و توفیق آن را در رسیدن به
اهداف خود برریس میمناید .در هنایت این نتیجه به دست میآید که نظریۀ طراحی هومشند در برابر چالشهایی
که با آن مواجه است ،مانند ،اصل آنترو پیک ،نظریۀ فرگشت ،و برخی ن
تبییهای اهلیایت دربارۀ جهان ،قادر به
اثبات طراحی هومشند برای جهان نیست .در نتیجه برای اثبات طراح هومشند باید به دنبال دالیل فلسیف و االهیایت
دیگری بود.
واژ گان کلیدی :طراحی هومشند ،خداناباوری جدید ،فرگشت.
* تار یخ در یافت1396/01/18 :

تار یخ پذیرش1397/04/20 :

 -1دانشجوی دکتری فلسفه مدریس معارف دانشگاه فردویس مشهدPeiro1362@gmail.com        .

 -2دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تربیت مدرس هتران.
 -3عضو هیئت علمی دانشگاه فردویس مشهد.
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مقدمه
نزاع میان باورمندان به خلقت جهان توسط خداوند و معتقدان به فرگشت ،1یکی از مناقشات اصیل و آشکار
میان علم و دین در چند دهۀ اخیر بوده است؛ به حنوی که پای ناخداباوری نیز در این مناقشه ،به میان کشیده
شده و نزاع را خصمانهتر و پرحرارتتر منوده است .وجود هسیت به حنو عام و پیدایش انسان در عرصۀ گییت به
حنو خاص ،سوژۀ مستقمی این مناقشه را تشکیل میدهد .نظر یۀ فرگشت موجودات بهمراتب تأثیر چشمگیرتری
بر جامعۀ غریب نسبت به جوامع اسالمی داشته است؛ ز یرا آموزههای مسیحی مبتین بر کتاب مقدس مانند آموزۀ
آفر ینش در شش روز (یا دوره) ،هدفمندی جهان آفر ینش ،وجود خالیق که قادر مطلق ،عامل مطلق و خیر حمض
چون تسد ،فدیه ،گناه ذایت انسان ،هبوط و تثلیث را سخت
است ،و به دنبال آن بنیادهای تفکر مسیحی هم
ج

حتت تأثیر خو یش قرار داده و متزلزل منوده است.
این نظر یه مبتین بر ظهور انسان از َاشکال ن
پاییتر حیات ،بهظاهر باورهایی چون منحصربهفرد بودن آدمی،
هدفداری آفر ینش آدمی و متایز اخالیق بشری را به چالش کشیده است؛ و با تأ کید بر صدفه ،مفهوم مشیت
اهلی را تخ ر یب میکند .نظر یۀ فرگشت دارو یین ،جهان را از هدیف غایی هتی کرده و سرشت انساین را از تبار آمساین
خو یش منقطع ساخته است بنابراین حداقل برای بسیاری از مسیحیان روایت دارو ین از منشأ انسان با مفهوم
گناه اولیه و هبوط در تعارض بوده و نیاز به یک ناجی را مرتفع میسازد.
برخی از اندیشمندان ،نظر یۀ فرگشت را هبتر ین حربه برای مبارزه با هر نوع دینداری دانسته و از فضای
به وجود آمده هنایت استفاده را منودند .مادهگرایی قرن نوزده و اوایل قرن بیسمت مدعی شد فرگشت ،کلیدی
است که متام حوزههای معرفت را با یکدیگر یگانه میسازد .با کشف دانش ژنتیک و حتقیقات وسیع بر ژنوم
انساین ،دارو ینیسم وارد مرحلهای جدید میشود و برگ برندهای در دست تکاملگرایی احلادی قرار میگیرد،
نودارو ینیسم و خداناباوری جدید از دل آن پدید میآید .جر یان خداناباوری جدید 2آشکارا باورها و عقاید دیین
و اهلیایت را نیف و چالیش جدید برای دینورزان و متکلمان ادیان به وجود آورده است .این جر یان با پشتیباین
از پرفروشتر ین آثار خود در دهۀ اول قرن بیستویکم و نیز با تولید مستندهای گوناگون در جوامع مسیحی ،به
ً
یکی از پدیدههای مهم فرهنگی تبدیلشده است که طبیعتا مسیحیت معاصر خط مقدم این رو یارویی را تشکیل
میدهد .در تقابل با این جر یان ،تنوع دفاعیهپردازی دانشوران و اهلیدانهای مسیحی از آموزههای دیین،

طراحی هومشند
طییف از دگمهای اهلیایت تا استدال لهای علمی را شامل میشود .در میان این دفاعیهها ،نظر یۀ
ِ
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حجمی چشمگیر از دفاعیههای خلقتگرایان در برابر خداناباوری جدید را تشکیل میدهد .اما آیا این نوع دفاع
موضعی مابکننده و قاطع در برابر این رو یکرد احلادی باشد؟
از اعتقاد به خداوند توانسته است
ج

این مقاله به برریس این نوع نقد بر خداناباوری پرداخته و سپس نقصانهای موجود دراین نوع از دفاعیه در
جهان مسیحی را مورد مداقه قرار میدهد .اما ،هبتر است پیش از آن مخ تصری در باب معنای ناخداباوری حبث
شود و سپس به نقد آن از رهگذر طراحی هومشند بپرداز می.

 -1خداناباوری جدید و تقابل با دین
احلاد یا خداناباوری 4از مهان آغاز حیات فکری ـ اجتماعی بشر ،مهراه آدمی بوده و تا به امروز (که شکیل تازه به
خود گرفته) در کنار ادیان وحیاین ،وجود داشته است .خداناباوری بنابر نوع بافت دیین و فرهنگی خود در طول
تار یخ معاین متعددی را در برداشته است .این مفهوم در بستر ادیان توحیدی توسعه یافت و هنوز نیز در این
قلمرو کاربرد دارد .بهکارگیری این مفهوم در سایر ادیان مانند ادیان غیرسامی (مهانند هندوئیسم ،بودیسم و)...
میتواند گمراهکننده باشد (.)Martin, 2007: 2
خداناباوری حیت در ظرف ادیان توحیدی معاین متنوعی به خود گرفته است .ممکن است یک خداناباور به
حلاظ تصورات گوناگوین که از مفهوم خدا دارد ،مواضع خداناباورانه گوناگوین اتخ اذ مناید؛ به ن
مهی جهت تعار ییف
متعدد از این مفهوم وجود دارد .گزارۀ «من به خدا امیاندارم» بهخودیخود هیچ معنایی ندارد و باید در بافت
خاص خود معنا شود ،در یپ آن ،گزارۀ «من به وجود خدا اعتقادی ندارم» نیز در هر دورهای از تار یخ معنای
متفاویت داشته است .افراد بسیاری که در طول تار یخ خداناباور نامیده شدهاند ،مهواره نگریش خاص نسبت
به ذات الوهیت را منکر شدهاند؛ لذا  در مورد هبتر ین تعر یف و طبقهبندی برای خداناباوری اختالفنظر وجود
دارد که البته این گوناگوین به علت نگرشهای متفاوت (از فلسیف نگرش تا جامعهشناخیت و )...به پدیدار
خداناباوری است(.)Eliade& Adams, 2005

بر ن
ایایب ،ضمینـ صر یح ،و یا علمی ـ فلسیف
مهی اساس خداناباوری را به طیفهای گوناگوین چون سلیبـ ج

تقسمیبندی منودهاند که هرکدام بیانگر نوع موضع در برابر مفهوم خدا است.

در ابتدای قرن معاصر ،جر یاین موسوم به «خداناباوری جدید» 5در تقابل جدی با دین شکل گرفت که ابعادی
گسترده از مبارزه با خداباوری و رو یکردهای دیین به زندگی را مورد هجمۀ خود قرار داد .این جر یان ،جنبیش
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فکری ،فلسیف ،سیایس-اجتماعی است که با ارائۀ آثاری فراوان به قلم مجعی از خداناباوران معاصر به ترو یج
خداناباوری و سکوالر یسم میپردازد .ر چیارد داوکینر که از مجلۀ این خداناباوران است ،میگو ید« :دیگر نباید
با دین مدارا کرد بلکه باید با آن در هر جا نفوذ کرده مقابله منود و برهانهای عقیل آن را به باد انتقادگرفت».

(.)Dawkins, 2004: 161
ایایب و
با توجه به ارائۀ دستهبندی از انواع خداناباوری ،باید گفت این جر یان را باید
خداناباوری صر یح ،ج
ِ
نوع نظری آن دانست.
علمی از ِ

خداناباوراین چون ر چیارد داوکینز ،6دنیل دنت ،7سم هر یس ،8کر یستوفر هیچنز  9و و یکتور استنجر  10پرچمداران

اصیل این جر یان هستند که منتقدان اصیل دین در زمان حاضر به مشار میآیند .این افراد به حنوی قابلتوجه
از علوم طبیعی در هر دو زمینۀ نقادی و ر یشههای تکامیل دین استفاده میکنند؛ علم را هبتر ین جایگز ین برای
علوم تریب تهنا یا حداقل هبتر ین راه برای حصول معرفت واقعی به جهان هسیت
دین میدانند و معتقد هستند
ج
است ،از این رو مصرانه امیان را تهنا زماین قابل ارز یایب میدانند که شواهد کایف برای آن وجود داشته باشد.
ً
ن
چنی چیزهایی داشته باشد ،صرفا
علم 11از اثبات وجود خدا ناتوان است و لذا هرکس ادعایی بر وجود خدا یا

ایایب که خصیصۀ این پدیدار میباشد ،مدارا کردن با دین را حتمل نکرده،
مبتین بر احتمال است .خداناباوری ج
 مخ
عالوه بر ارائۀ دالییل به سود خداناباوری ،برهانهای تلیف بر عدم وجود خدا و ناسودمندی دین مطرح میکند.
ایایب ،صر یح و علمی دانست.
این نوع از خداناباوری را بنابر مواضع تند و خصمانهشان میتوان خداناباوری ج
استدال ل بر مبنای گزارههای علمی به کار رفته در نقدهای خداناباوران همچون نظر یۀ فرگشت و اصول فیز یک

مدرن ،این نزاع را به صحنۀ درگیری میان علم و دین تبدیل کرده است .در وهلۀ اول ،استفادۀ یبحد و مرز
و جانبدارانۀ خداناباوری جدید از علم برای دفاع از مواضع احلادی و در مرحلۀ دوم ،به چالش کشیدن
عقالنیت باورهای دیین ،دو موضعی است که مسیحیت معاصر با آن روبهرو است .این جر یان ،بار فلسیف
احلادی ناچیز خود را با استناد به شواهد علمی ز یستشناخیت ،داوری سطحی رفتار جامعۀ مؤمنان و قرائت
حتتاللفظی از ن
مت مقدس ادیان جبران میکند .البته نظر یۀ فرگشت جایگاهی و یژه در نظام فکری این گروه
دارد به حنوی که این نظر یه را از حوزۀ ز یستشناخیت به سایر حوزههای معرفیت نظیر ر یشۀ دینورزی انسان
و خاستگاه ادیان 12تعممی داده و مهه را بر ن
مهی چوب میرانند .از باب منونه «نظر یۀ میمتیک 13دین» داوکینز
از تکثیر و یروسگونۀ مفاهمی دیین از نسیل به نسل دیگر به واسطۀ انتقال ممیها ( 14معادل فرهنگی ژن) سخن
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میگو ید

که این خود نوعی حمصول فرعی فرگشت حمسوب میشود (.)Dawkins, 2006: 190-194

دنیل دنت نیز در دو موضع از این ایده دفاع کرده و از بسط مفهومی و عمیل ایدۀ فرگشت به سایر حوزهها و
پیامدهای ناخواستۀ آن به نفع باور احلادی سخن گفته است .از اینجا تفاوت این نوع نگرش به خداباوری با
ن
مارتی15و فلو 16منایندۀ آن هستند ،آشکار میشودDaniel C( .
خداناباوری فلسیف که چهرههای شاخیص چون
)Dennett, 1996: 200-300

برخی از اهلیداهنا در مواجهۀ کارآمد با این جر یان ،بر نیازمندی راههای نو ین مقابله و بهکارگیری دانش
ن
علوم تر یب در کنار دانش
پرداخت به
روز دراین نوع از دفاعیهپردازیها تصر یح میکنند و بر لزوم یادگیری و
ج

اهلیات تأ کید میورزند )McGrath, 2014(.دانشمندانمتعهد به دیانت مسیحی چون مایکل هبی ،17استیون مایر

18

و و یلیام دمبسکی 19به یاری عاملان دیین شتافتهاند   .آهنا با نقض پارهای از استدال لهای ز یستشناخیت
ً
خداناباوراین چون داوکینز ،که روند فرگشیت را کامال کور و یباراده و تصادیف میدانند ،فرآیند خلقت را نهتهنا
ن
ن
ایاد و سپس رهبری
قوانی دقیق علمی میدانندکه تهنا هویش برتر میتواند این
هدایتشده و مطابق با
قوانی را ج
مناید .اهلیدانهایی چون مکگراث ،20رووان و یلیامز  ،21کیث وارد ،22و یلیام کر یگ 23و فیلسوف دیین چون
پلنتینگا 24نیز از موضع کالمی ـ فلسیف ،مخ الفت خود را با این جر یان در قالب بر پایی مناظرات متعدد و تألیف

کتاب و مقاله بروز دادهاند .غالب این مناظرهها چاپشدهاند و حبثهای داغ فراواین دربارۀ آنها شکلگرفته
است .با توجه به این توضیحات اکنون به ن
تبیی نظر یۀ طراحی هومشند در راستای دفاع از دین میپرداز می.

 -2نظریۀ طراحی هوشمند و دفاع از خلقتگرایی

اصل طراحی هومشند میگو ید :هبتر ین توضیح برای ن
تبیی پیچیدگی نظام آفر ینش ،باور به یک طراح و خالق
ن
ن
قائلی به خلقت
براهی ر یایض مو ّید این نظر یه است 25.خلقتگرایی 26طییف از
شواهد تریب و
هومشند است که
ج
جهان توسط خداوند را شامل میشود؛ چه کساین که نظر یۀ فرگشت را بهطور کامل میپذیرند و چه کساین که
آن را بهطور کامل انکار میکنند .در الگوی پذیرش تام ،فرگشت بهمثابه مهان فرایندی است که «آفر ینش» نام
دارد؛ فرایندی که خداوند براساس آن اینگونه اراده منوده است تا حیات بر کرۀ خاک حمقق شود؛ لذا با زدودن
پیامدهای احلادی از فرگشت آن را با الگوی دینداری خود منطبق میدانند.
اما رو یکرد متفاوت دیگر در خلقتگرایی مبتین بر نقد نظر یۀ فرگشت و پیامدهای احلادی آن است .این رو یکرد،
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پارادامی فرگشیت براساس صدفه و شانس و خایل از هرگونه طرح و تدبیر را بهشدت نقد میکند و نظام پیدایش
ً
حیات را امری کامال مدبرانه و از روی آ گاهی برمیمشارد .این نوع از خلقتگرایی با خداناباوری جدید از آن
جهت تقابل یافته است که خداناباوری حاضر ،پیوندی ناگسستین با فرگشت برقرار کرده به حنوی که فرگشت
جزء اصول موضوعۀ احلاد قرارگرفته است .این امر در جامعه مؤمنان با واکنشهای متعددی مواجه گشته است
ن
پرداخت مستقمی به موضوع فرگشت برای مبارزه با خداناباوری را امری ضروری میدانند ،لذا
تاجایی که عدهای
عمده چالش مطرحشده از این نوع استدال ل ،مربوط به نیف پیامدهای احلادی نظر یۀ فرگشیت دارو یین ،بیان
وجود نقص در تفسیر فرگشیت مبتین بر انتخاب طبیعی بر اساس تصادف کور و یبهدف و بیان شواهدی ز یسیت
علیه استدال ل نامتام دارو ین از تفسیر درخت حیات است .مباحث این حوزه ،حول دو مسألۀ اسایس یعین
طراحی هومشندانه 27و وجود ثوابت فیز یکی 28در جهان هسیت حتت عنوان جهان تنظمی یافته 29شکلگرفته است و
ربط منطیق و علمی میان فرگشت تدر جیی با هدایتیافتگی خاص در نظام طبیعت
در نتیجه به دنبال بیان وجود ِ
توسط طراحی خردمند است .این ایده با ارائۀ جزئیات علمی ،وجود پیچیدگی در نظام جهان بر اثر روند طبیعی

را بسیار ناحمتمل و غیرموجه میداند و از طراحی مدبر سخن میگو ید که مهان خدای مسیحی است .این حرکت
احیای مدد برهان نظم یا غایتشناخیت 30بهعنوان هبتر ین ن
های تر یب انسان و جنات
تبیی از داده
تالیش برای
ج
ج
آن از غرقایب است که خداناباوران جدید با متسک به فرگشت تدر جیی و نقدهای هیوم به وجودآوردهاند .این

جر یان بیشتر حتت عنوان «خلقتگرایی جدید» در میان طرفداران نظر یۀ فرگشیت مطرح است؛ عنواین که سعی
دارد استدال لهای این گروه را ذیل آموزۀ «خلقت» در باورهای دیین خداباوران بگنجاند و از قلمرو علم خارج
مناید تا به این ترتیب قدرت عرضاندام در برابر جر یان قالب در جهان بیولوژی را نداشته باشد .با اینحال اصرار
طرفداران طراحی هومشند بر علمی بودن این نظر یه یکسوی مبارزه با خداناباوری جدید را شکل داده است.
شهرت این عنوان به مناقشۀ جنجالبرانگیز بر سر قرار دادن این نظریه در برنامۀ دریس مدارس برخی از ایالتهای
  انامید که درهنایت با تشکیل دادگاهی برای فیصله دادن به این
آمریکا و تدر یس کتایب به نام مردم و پانداها  31ج
مناقشه ،رأی دادگاه علیه تدر یس طراحی هومشند صادر گردید.

مهمتر ین ادلهای که هواداران این نظر یه در برابر جر یان خداناباوری جدید مطرح میکنند شامل پیچیدگیهای
غیرقابل کاهش ،پیچیدگیهای ن
معیشده و نیز جهان تنظمی یافته است.
مایکل بی( )۱۹۵۲بیوشیمیدان و ز یستشناس آمر یکایی یکی از این منتقدان خداناباوری جدید است که با
ِ
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32
طراح خالق و هومشند را رأس نظام هسیت اثبات کند .وی
طرح «پیچیدگی غیرقابل کاهش » سعی میکند ِ
میگو ید« :برخی دستگاههای ز یس ْ
تشیمیایی بهگونهای کاهشناپذیر ،پیچیده هستند و منیتوان آنها را با

حفظ حالت دستگاهی خود ،به دستگاهی سادهتر فروکاست؛ و این مطلب با نظر یۀ فرگشت تدر جیی دارو یین و

انتخاب طبیعی ناسازگار است»( .)Behe, 1998: 189

وی در توضیح پیچیدگی غیرقابل کاهش مینو یسد« :دستگاهی است که مهۀ اجزای آن بهخویب درهمتنیده
شده و کارکرد روشن و مشخیص دارد و با حذف یا اضافۀ حیت یک جزء ،کل کارکرد آن سیسمت مخ تل میشود.
به تعبیری دیگر این سیسمت تابع قاعدۀ منطیق صفر یا یک است» ( .)Ibid: 200
وی هم ن
چنی با اشاره به مواردی از این نوع سیسمت در طبیعت ،مقصود خود را با متثیل تلهموش روشن میسازد  33.
ن
فرگشت تدر جیی دارو یین از ن
چنی دستگاههایی ناتوان است و منیتوان طبق اصل انتخاب طبیعی،
تبیی وجود
پدیدار شدن این سیسمت را توجیه کرد .پس باید به وجود طراحی هومشندانه در طبیعت امیان بیاور می (اسالمی،

.)40 :1387
او هرچند نظر یۀ فرگشت دارو ین را نظر یهای میداند که موفق به توضیح بسیاری از اهبامات در زمینۀ اصل
پیدایش حیات بر گییت شده است ،اما آن را منتج و کامل منیداند و با استفاده از شواهد علمی کشف شده در
اواخر قرن بیسمت نتیجه میگیرد که حیات ،حاصل انتخاب طبیعی نبوده بلکه «طراحیشده» است (.)Ibid: 205
و یلیام دمبسکی ،یکی از ایدهپردازان نظریۀ «طراحی هومشندانه» با عنوان «پیچیدگی ن
معیشده »34در دفاع از
هدفداری آفر ینش ،بر وجود دو خصیصۀ همزمان در ارگانهای موجودات زنده؛ پیچیدگی و ن
معیشدگی تأ کید
میورزد .ایدهای که دمبسکی مطرح میکند ،نظریۀ اطالعات در سطح ژین است .او با استفاده از «نظریۀ
اطالعات »35که شامل خصیصههایی ازمجله نبودن احتمال در فرایند تولید ،قانو نمندی ،ارتباط خاص و
در مموعۀ مرتبط خود با یک رخداد است ،اطالعات موجود در ارگانهای زنده حیات را نیز که
تفسیرپذیر
ج
معیشدگی میداند و این خصیصۀ معنادار بودن و ن
ساختارمند و معنادار هستند دارای پیچیدگی و ن
معیشدگی به

ن
قوانی طبیعی موجود در جهان را کشف کنند .او این ساختار اطالعایت را «اطالعات
دانشمندان اجازه میدهد تا
پیچیدۀ ن
معیشده »36مینامد .چالیش که دمبسکی در برابر خداناباوری جدید پیش میکشد ،در توجیه خاستگاه
این اطالعات ،عامل تولیدکنندۀ آنها و عدم توانایی در کاهش اطالعات به برگ خریدهای پایه برای توجیه سیر
فرگشت از سادگی به پیچیدگی است 37.ازآنجاکه ارگانهای زنده بر اساس این ساختار پیچیدۀ اطالعایت بنا شده
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است ،او مقدمۀ دوم استدال ل خود را اینگونه مطرح میکند که علتهای طبیعی از تولید این نوع از اطالعات ن
معی
پیچیده در ساختار

دی .ان.ای ناتوان هستند ،لذا باید به دست هویش فراطبیعی نوشتهشده باشد (Dembski,

.)2001: 553-573
استدال ل دمبسکی و هبی را میتوان بهصورت ذیل تقر یر منود:
 )1سیسمتهای پیچیدهای (که به سیسمت ساده برای توجیه روند فرگشیت کاهش منییابند) در ارگانهای موجودات
ایاد آن ن
پایی میآورد.
زنده وجود دارد که احتمال صدفه و شانس را در ج
 )2این سیسمت پیچیدۀ غیرقابلکاهش ،ن
معیشده (بر اساس طرح و الگویی قابلکشف و تفسیر) و بهشدت نظم

یافته است.
 )3هر سیسمت اینگونهای منیتواند بر مبنای تصادف و شانس به وجود آمده باشد؛ بلکه برآمده از فرایندی
طرحر یزیشده و بر پایۀ هومشندی و درایت است.
 )4وجود این سیسمتهای بهغایت منظم و پیچیده تهنا باوجود طراحی خردمند قابل توجیه است و علتهای
طبیعی در تولید اینگونه اطالعات ناتوان هستند.

استدال ل قیایس باال را نیز میتوان بر اساس استدال ل از راه هبتر ین ن
تبیی 38صورتبندی منود:
اگر  oپیچیدگی کاهشناپذیر و ن
معیشده در ارگانهای موجودات باشد و    mاحتمال بر اساس طراحی هدمفند
1

و قانون پذیر باشد و  m2احتمال پیدایش آن بر اساس انتخاب طبیعی و روند فرگشیت باشد آنگاه:
)P (o \ m1) > p (o \ m2

«جهان تنظمی یافته »39و «اصل آنترو پیک »40بیان میکند ثابتهای فیزیکی در جهان اولیه بهدقت متعادل شده
یا از «تنظمی ظر یف» برخوردار گشتهاند بهگونهای که یک نوار بار یک مداری به نام ناحیۀ طالیی برقرارشده که  
اگر مقادیر آنها کوچکترین تفاویت میکرد ،حیات مبتین بر کربن و حضور ما بهعنوان مشاهده گران هومشند ممکن
منیشد .با توجه به این مطلب ،مفهوم طراح هومشند از حوزۀ بیولوژی به حوزۀ فیزیک کهیاین بسط یافته و مؤ یدی
بیروین برای فرآیند هدمفند آفرینش حیات حمسوب میشود که شاید در حمذور تقابل با فرگشت دارو یین نیفتد.

 -3چالشهای فراروی طراحی هوشمند

چالشها و دشواریهای فراروی این نظر یه ،جدال با خداناباوری را برای بنیادگراهای مسیحی و  مخ الفان نظر یۀ
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فرگشت مشکل منوده است که این چالشها را میتوان شامل دو چالش علمی و اهلیایت دانست.

 :1-3چالش علمی

دانشمندان حوزۀ ز یستشنایس در ن
مهی راستا پاسخهایی متعدد به دمبسکی و هبی دادهاند که ذکر مهۀ آنها با
جزئیات در این مخ تصر منیگنجد .برخی از آنها بیشتر ین تالش را برای به حماق بردن این استدال لها داشتهاند.
را  ،قابل ادراک و
این گروه با ارائۀ مفهوم انباشیت ،41مسألۀ استبعاد پیدایش ارگانهای پیچیده و غیر قابلکاهش
ِ
شدین دانستهاند ( .)Dawkins, 2006: 121آنان «پیچیدگی فرونکاستین» مایکل هبی را نیز مهان خدای حفرهها
میدانند که این بار با حربهای علمی مطرح میشود و با توسل به نظر یات بوهنوفر  ،42اهلیدان آملاین ،این شیوه
را حمکوم میکنند43؛ ز یرا پیشرفت علم ،شکافها را تنگترمیکند و دیگر جایی برای خدا و برای مخ یف شدن او
بایق منیماند .شکافهای علمی برای این عده حکایتگر خدایی است که تهنا میتواند جهلشان را توجیه
کند .غافل از آنکه این خدا هر روز با کشفیات علمی جدید گامی به عقب میهند و مهیشه مرعوب علم است
(.)Ibid:125

داوکینز در مقالهای حتت عنوان «چالش اطالعات» استدال ل «اطالعات پیچیده ن
معیشده» دمبسکی را مورد

نقد قرار میدهد و با قیاس میان انباین اطالعات رایانهای و اطالعات ژین هیچ استبعادی در چگونگی پیدایش
و ترکیب این اطالعات منیبیند (.)Dawkins, 2001: 617-631
هدف ارائهدهندگان طراحی هومشند ،قالببندی عبارات نظر یه بر مبنای نظامی سکوالر و علمی است و مهۀ
تالش آنها معطوف به علمی قلمداد کردن این نظر یه است تا با عدم استفاده از گزارههای اهلیایت و فلسیف،
وجود طراح و خالیق مدبر و هومشند را اثبات منایند .اما بسیاری از  مخ ن
الفی در بدو امر این جر یان را در زمرۀ
شبهعلم 44قرار داده و آن را غیرقابل ارز یایب و کنکاش علمی میدانند و درنتیجه آن را فاقد ارزش علمی قلمداد
میکنند )Pigliucci, 2010(.در واقع هر چیزی علمی قلمداد شدن باید یکی از این مؤلفهها را داشته باشد:
ً
 .1معموال یکی از دالیل مهم در تأیید و یا اثبات یک نظر یه متسک به شهود معرفیت است .ممکن است طرفداران
ً
طراحی هومشند بگو یند از آنجا که ما شهودا وجود یک سیسمت پیچیده در جهان را مشاهده میکنمی پس این
نظام باید دارای یک طراح هومشند باشد که آن را برای هدیف و غاییت طراحی کرده است .این ادعا در قالب یک
استدال ل به این شکل قابل بیان خواهد بود -1 :جهان دارای نظامی پیچیده ،دارای نظم و با طراحی هومشندانه
است؛  -2هر سیسمت پیچیده دارای یک طراح هومشند است؛  -3پس این جهان دارای طراحی هومشند است.
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اما به این استدال ل میتوان خدشه وارد کرد .بهعنوان مثال نسبت به مقدمۀ اول میتوان گفت این ادعا با
اصل آنترو پیک در تعارض است ،ز یرا از نظر طرفداران آنترو پیک جهان نه تهنا دارای نظم و طراحی هومشندانه
نیست بلکه برعکس هرچه به جلو میرود بر یبنظمی آن افزوده میشود .در رابطه با مقدمۀ دوم میتوان ادعا
با تربیات پسیین ما در عامل
کرد اینکه هر سیسمت پیچیده دارای طراحی هومشند است ،امری پیشیین است که ج

ناسازگار است .به عنوان مثال اگر کیس طرفدار نظر یۀ امتیستها باشد ،میتواند بگو ید مههچیز از یبنظمی به
وجود آمده و همچنان در یبنظمی به سر میبرد .امتها که ذرات بنیادین جهان را تشکیل میدهند از نظر شکل،
ً
جهت حرکت کامال بر حسب تصادف با یکدیگر ترکیب میشوند و اشیاء را به وجود میآورند.
اندازه ،حرکت و
ِ

پس توسل به شهود معرفیت منیتواند دلیل خویب برای اثبات نظم و پیچیدگی جهان و اثبات طراحی هومشند
در جهان باشد.
یی تریب فراوان تأیید کرد .این شرط شاید شرط اسایس یک
 .2هر نظر یۀ علمی را باید بتوان با شواهد جز
ج

فراوان تر یب در
نظر یۀ علمی باشد ،ز یرا هنگامی که یک نظر یه در قالب  scienceبیان میگردد باید بتوان شواهد
ج
ن
قوانی تثبیتشده در علم باشد،
طبیعت به نفع آن پیدا کرد تا قابل دفاع باشد ( .دستکم باید مطابق با برخی

مانند قانون اول نیوتن که به عنوان یک اصل شناخته میشود) اما اصل طراحی هومشند از ناحیۀ مخ الفان با
شواهد فراوان دیگر نقض شده است.
 .3اگر اصل پو پر مورد قبول باشد ،پس هر نظر یۀ علمی باید ابطالپذیر باشد تا بتوان آن را علمی قلمداد کرد .به
عباریت شرط علمی بودن آن است که ابطالپذیر باشد .هرچه احتمال ابطالپذیری آن بیشتر باشد درجۀ علمی
آن از قوت بیشتری برخوردار خواهد بود .یک نظر یۀ علمی باید از آزمو نهای سخت جان سامل بدر ببرد ،اما،
آزمو نپذیری در نظر یۀ طراحی هومشند وجود ندارد .طرفداران نظر یۀ طراحی هومشند به این موضع مهتم هستند
که قواعد علم را به نفع خود تغییر میدهند؛ ز یرا در صدد هستند وحی فراطبیعی را با طبیعیگروی روششناخیت

45

جایگز ین کنند .این رو یکردهای متفاوت به تفاوت در روششنایس علمی هر یک از این دو گروه بازمیگردد.
ن
گرفت عدم امکان وجود علیت
طبیعیگروی فراطبیعی و روششناخیت ،دو رو یکردی است که اویل با پیشفرض
فراطبیعی به ن
تبیی روابط عیل بر اساس مادهگروی میپردازد و در دومی منیتوان عناصر فراطبیعت را در فرایند
ً
شناخت علمی دخیل کرد .خلقتگراها اصوال با هر دو روش به مخ الفت پرداخته و آنها را حاصل فرایند سکوالر

کردن علوم میدانند و در مقابل خواهان دخیل منودن عامیل فرامادی در فرایند روش علمی هستند .به هر روی
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سوی مامع علمی شکلگرفته باشد که
شاید بتوان گفت نوعی ائتالف علیه نظر یهپردازان طراحی هومشند از
ج

بههیچعنوان حاضر به پذیرش آن در حیطۀ نظر یههای علمی نیست.

پاسخهایی از سوی برخی از حامیان این ایده مطرح شده است از مجله این که طراحی هومشند در حوزۀ یک
نظر یه علمی جای منیگیرد تا انتقاد عدم تطابق آن با پارامترهای گزارۀ علمی مطرح شود بلکه تهنا طرح یک سؤال
در برابر نظر یۀ فرگشیت است تا علل فراطبیعی را نیز در فرایند پیدایش حیات در نظر بگیرد.

(Falsifiability of

 )Creationism - RationalWikiاما این توجیه راه را برای این ایده دشوارتر میکند و آن را از حوزۀ گفتمان علمی
خارج میسازد.
اما برخی از  مخ الفان جدی طراحی هومشند ،با تأ کید بر روند فرگشیت در حیات زمیین از منظری دیگر به این
تخ اصم مینگرند .آنان حوزۀ علم و دین را دو قلمرو نامهپوشان 46میدانند که حتو یل بردن هر یک به دیگری
کاری ناصحیح است.
این گروه رسالت هر کدام را جدا از دیگری دانسته و به دیگران نیز پیشهناد میدهند برای جلوگیری از راهیایب
حتلیلهای غیرعلمی و ناصواب به هر دو حوزه ،اصل قلمروهای نامهپوشان را درک کرده و به کار گیرند .برخی
دیگر از اقدام پاپ ژان پل در پذیرش نظر یۀ فرگشت دارو ین و تأیید تفاوت حوزۀ علم و دین استقبال کرده و آن
را اقدامی شجاعانه برای فیصله دادن به این نوع از مناقشات دانستهاند (.)Gould, 2001: 737-749

 :2-3چالش الهیاتی
طراحی هومشند عالوه بر چالشهایی که توضیح داده شد ،از نگاه اهلیایت نیز دشواریهایی فراروی خود دارد.
اثبات صفات متعایل و اهلی برای طراح هومشند ،گام خنست در دفاعیهپردازی به واسطۀ این ایده است .آنچه

این نظر یه به دنبال آن است ،مخ دوش کردن نظر یۀ فرگشت به نفع خداباوری است اما خود این نظر یه پس از
اثبات طراح هومشند از ارائۀ توضیحایت در باب تعارض این طراح با صفات خداوند در دین توحیدی بازمانده
است .قیایس بر ن
مهی منوال از سوی خداناباوران مطرح میشود به نام «برهان طراحی ضعیف»47که تعارض
خیر حمض را
دروین میان مفهوم طراح هومشند و صفات خدای ادیان توحیدی چون عامل مطلق ،قادر مطلق و ِ

منایان میکند .بهظاهر دربندهای ( )2( ،)1و ( )3در استدال ل ذکر شده مناقشایت فراوان از نظر ارائۀ شواهد ز یسیت
وجود دارد .برای منونه وجود نقص در برخی از اندامهای موجودات زنده که با نظر یۀ فرگشت ن
تبییپذیر میباشد،
عدم تانس میان خردمندی طراح با خدای توحیدی
ادعایی است که از سوی ناقدان به طراحی هومشند و
ج
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مطرح است ،ز یرا مسیحیت مهانند هیودیت و اسالم قائل به عامل مطلق و قادر مطلق بودن خداوند است و این
صفات یادشده شاید با نقصهای موجود در اندامهای جانداران در روند فرگشت نامتناسب باشد.
دشواری دیگر ،در ارتباط دادن طراح هومشند به مفهوم خدای مسیحی است که زبان ناقدان را تندتر کرده و
ن
قائلی به این نظر یه را به
دست باال را در نقد بر این نظر یه در اختیار آنان گذاشته است .این چالیش است که
ً
زمحت ز یادی انداخته است ،ز یرا میتوان هر برداشیت را صرفا از طراح هومشند داشت اما در واقع باید گفت چه
عدم تانس میان طراح هومشند و مسیحیت،
خدایی مدنظر است؟ بهعنوانمثال دمبسکی با وجود اقرار به این
ج
در مواردی بدون استفاده از هیچ گزارۀ اثبایت اهلیایت یا فلسیف از مهساین طراح هومشند با خدای مسیحی یعین

عییس مسیح سخن

گفته است)Dembski, 1999: 210(.

البته برقراری رابطه میان طراح هومشند و خدای مسیحی بدون استفاده از قیاس منطیق و مفاهمی فلسیف ـ اهلیایت
ن
قائلی به این نظر یه است .عدم تلفیق رومشند میان این گزاره و گزارههای
اقدامی شتابزده و ناسنجیده از سوی
اهلیایتـ فلسیف از نقصانهای کارکردی این نظر یه در دفاع از خداباوری است.
چالش بعدی فراروی این نظریه عدممحایت گروهی از دینباوران از این نظریه است .برخی از خلقتگراها که روند
فرگشیت در حیات را پذیرفته و آن را منایف دیدگاه توحیدی منیدانند این نوع نگاه را ادامۀ مهان «خدای حفرههایی»48
رفت دین میشود .روند حتقیقات مستمر بر چگونگی پیدایش ن
میدانند که منجر به انزوا ن
اولی ارگانهای زنده در

ز یستشنایس همچنان ادامه دارد و مقاال یت در رد طراحی هومشند و توضیح فرایند بیولوژ یکی ن
اولی نشانههای
ن
قائلی به طراحی هومشند تنگتر کرده است (رکDouglas,Kate, intelligent .
حیات منتشر میشود که عرصه را بر
.).without design in New Scientist, march 2016
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نتیجهگیری
نظر یۀ طراحی هومشند یکی از گز ینههای دفاعیایت مطرحشده در جهان مسیحی است که تالش دارد با زباین
ن
تبیی چگونگی و چرایی نظام طبیعت معریف و
علمی و بهدور ازگزارههای اهلیایت ،نظر یه فرگشت را ناکارآمد در
آنگاه پیامدهای احلادی مطرح در خداناباوری جدید را نیف مناید .اما هنوز چالشها و موانع فراواین رودرروی این
نظر یه قرار دارد که میتوان نتیجه گرفت دفاعی ناکارآمد در برابر خداناباوری جدید است.
این مناقشات در سطح باالیی از تبلیغ رسانهای و مناظرههای پرشور هنوز ادامه داشته و مسائل جدیدی را در
حوزۀ اهلیات دفاعی در مسیحیت بوجود آورده است  .تلفیق رومشند میان این نظریه و سایر گزارههای فلسیفـاهلیایت
بهصورت برهاین استقرایی احتماال یت و بر اساس استدال ل بر اساس هبتر ین ن
تبیی موجود شاید راهکاری باشد تا
انام داد .در این روش هدف اثبات قیایس و منطیق
دفاعیهپردازی منسجم و مناسیب در برابر خداناباوری جدید ج
ایاد افق مشترک میان خداناباوری و خداباوری تا در مقام بعد
خدا در بدو امر نیست بلکه راهگشایی است برای ج
ن
براهی منطیق و فلسیف عالوه بر اثبات وجود خدا ،صفات اهلی شبهزدایی شده و فهمپذیر نیز  اثبات
بهوسیله سایر
گردد.

شاید اگر جبای مناقشه با اصل نظر یه فرگشت تهنا به نقد پیامدهای احلادی آن مهانند پلنتینگا و و یلیام ن
لی
کر یگ پرداخت و از انسجام در باورهای امیاین دفاع کرد تا نادرسیت تعارض ذایت میان فرگشت و دین را نشان
ن
برداشت از ادعای علمی بودن مهه گزاره های دیین ،مفاهمی قدیس و اخالیق دیین
داد  و از طرف دیگر با دست

را به ز یر تیغ کنکاش علمی نبرد،آنگاه حمیل برای بروز اینگونه منافشات علمی ـ اهلیایت بوجود خنواهد آمد.
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پینوشتها
 -1معادل صحیح برای واژه  ،evolutionفرگشت به معنای حتول و تطور است و مقهومی اعم از تکامل است.در
این مقاله نیز از معادل فاریس فرگشت استفاده شده است.
2- New atheism
3- Intelligence Design

 -4واژه «( »atheismبه معنای انکار و رد قبول خدا) در اصل ال تیین شده واژه یوناین « »θεοςαاست که از
اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم رواج پیدا کرده است.
 -5خداناباوری جدید را خداناباوری متخاصم ( )militant atheismنیز مینامند.

6- Clinton Richard Dawkins
7- Daniel Clement Dennett

8- Samuel (Sam) Benjamin Harris

 Christopher Eric Hitchens -9این چهار نفر به چهار سوارکار ( )four horsemen of new atheismمعروف
هستند.این تعبیر اشاره به چهار سوار کار آخر الزمان دارد که در مکاشفه یوحنا  8-1 :6در کتاب مقدس آمده است.
10- Victor John Stenger
11- Science

ُ
 -12البته الزم به ذکر است سایر دانشمندان حوزه فرگشیت مهانند استیفن َجی.گلد که از رو یکرد خداناباوری
جدید محایت منیکنند نیز به ن
تبیی خواستگاه ادیان بر اساس نظر یه دارو یین متایل داشته و آن را جایگز ین مناسیب
برای سایر نظر یه هایی چون ترس ،جهل و فرافرکین مفهوم خدا میدانند.
13- Mimetic

 -14ایده مفهوم ممی ن
اولی بار توسط داوکینز در کتاب ژن خودخواه( )1976مطرح و سپس مورد استقبال ز یست
شناسان و حیت برخی از جامعه شناسان میشود.نظر یه ممتیک داوکینز اهلام خ
بش فعالیتهای متعددی شد
انام رسیده و هنوز ادامه
که توسط سایر دانشمندان حوزه ز یستشنایس تکامیل و دارو ینیسم اجتماعی به ج
دارد .سوزان به لک مور بر اساس ن
مهی ایده کتایب با عنوان  the meme machineبه نگارش درآورد و داوکینز

مقدمهای بر این کتاب نگاشته است .نیز کتاب ما ایرانیان :زمینه کاوی تار خیی و اجتماعی خلقیات ایراین
( )1394تألیف مقصود فراستخواه از این ایده هبره برده است.
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15- Michael L. Martin
16- Antony Garrard Newton Flew
17- Michael J. Behe
18- Stephen Meyer
19- William A. Dembski
20- Alister McGrath
21- RowanWilliams
22- Keith Ward
23- William Lane Craig
24- Alvin Carl Plantinga

: برای مطالۀ بیشتر رجوع شود به-25

Meyer, Stephen C. (December 1, 2005). "Not by chance". National Post. Don Mills, Ontario: CanWest
MediaWorks Publications Inc. Archived from the original on 2006-05-01. Retrieved 2014-02-28.
26- Creationism
27- Intelligence design
28- physical constants
29- Fine-tune universe
30- Teleological argument
31- Of Pandas and People
32- Irreducible complexity

، این تلهموش از قطعات از نظرکاربردی مرتبط به هم تشکیل شده است؛ پایه. یک تلهموش را در نظر بگیرید-33
ت کارکردن تلهموش ضروری است و نبود یکی از
  مهۀ این قطعات برای درس. چکش و نوار نگهدارنده، فنر،گیره
 بر ن.انام ندهد
مهی منوال سیسمتهای ز یسیت هم اینگونه
آهنا سبب میشود تا سیسمت تلهموش کارش را به درسیت ج
خ
 رجوع شود به مقالۀ.های سیسمت ضروری میباشد
ِ  وجود متامی قطعات و بش،هستند و برای عملکرد درست

:مایکل هبی با عنوان «دفاع از تلهموش؛ پاسخ به انتقادات» به آدرس ز یر

http://www.arn.org/docs/behe/mb_mousetrapdefended.htm
34- Specified complexity
35- Theory of information
36- Complex specified information

.)مینامدhierarchical reductionism(  داوکینز این تقلیل گرایی راتقلیل گرایی سلسه مراتیب-37
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38- Inference to the best explanation
39- Fine-tune universe
40- Anthropic principle
41- Cumulative
42- Dietrich Bonhoeffer

 -43در یکی از نامه های بوهنوفر در زندان نازی ها آمده است«:چه اشتباه آشکاری است که خدا را به عنوان
سر پویش برای دانش نامتام خود بکار گیرمی .در واقع اگر مرزهای دانش بیشتر و بیشتر گسترش یابند (و این اتفاق
حمکوم به وقوع است) ،به طور مهزمان خدا به عقب رانده میشود و بدین دلیل خدا مهواره در حال عقب نشیین
خواهد بود .ما باید خدا را در آن چه میدانمی بیابمی نه در آن چه منیدانمی».ر ک:
Dietrich Bonhoeffer, letter to EberhardBethge, 29 May 1944 p 310-312.
44- Pseudoscience
45- Methodological Naturalism
46- Non-overlapping Magisterial
47- Argument from Poor Design
48- God of the Gaps
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