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بررسی استدالل انباشتی ریچارد داوکینز با تکیه بر آرای کیث وارد
*
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**

چکیده
گروهی از صاحبنظران علوم تجربی ،از جمله ریچارد داوکینز معتقدند جهان مادی
در روند شکلگیری طبیعت و پیدایش موجوودا زنوده« ،خوودتبیینگور» اسوت و
انتخاب طبیعی که فرآیندی انباشتی است ،به تنهوایی مویتوانود شوکلگیری ایون
جهان را از ساخت ساده آغازین آن تا صور پیچیده کنونیاش ،تبیین کند و نیازی
به فرض مبدئی هوشمند در فرآیند تکامل نیست .در مقابل ،برخی فیلسوفان متألّه،
از جمله کیث وارد ،معتقدند انتخاب انباشتی به عنوان فرآیندی کور و فاقود هود ،
به تنهایی از ارائه تبیین دقیق و جامع از فرآیند تکامل و نتایج و مراحول حیواتی آن
ناتوان بوده ،بهترین تبیین تکامل ،مسلم دانستن مبدئی هوشمند بوه عنووان طورا
فرآیند تکامل است .این تحقیق میکوشد با عدم کفایوت تبیینوی انتخواب طبیعوی
ال ،نگورش ماتریالیسوتی داوکینوز در
صر  ،در تبیین فرآیند تکامل ،نشان دهود او ا
استدالل فرآیند انباشتی بر مجموعهای از خطاهای فلسفی مبتنی اسوت اانیو اا اگور
تبیین دقیقی از نظریه انتخاب طبیعی انباشتی ارائه شود ،این نظریه نوه تنهوا نوافی
وجود خداوند نیست ،بلکه به عکس ،خود ،دلیلی به سود خداباوری است.
کلیدواژهها :ریچوارد داوکینوز ،کیوث وارد ،تکامول ،انتخواب طبیعوی ،فرآینود
انباشتی.

* دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه تهران.
** دانشآموخته دکتری فلسفه تطبیقی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقا تهران.
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مقدمه

کلینتون ریچارد داوکینز (( )Clinton Richard Dawkinsمتولد  ،)1491زیستشناس انگلیسوی
و استاد فلسفه زیستشناسی در دانشگاه آکسوفورد ،یکوی از ههرههوای خوداناباور ( )Atheistدر
عصر حاضر است .وی با نگارش کتابها و مقاال متعدد و با ارائه انتقادا و اشکاال متعوددی
بر دیدگاه خداباوری ( ،)Theismکوشیده است نظریه خداباوری را نظریهای غیرعقالنوی معرفوی
کند.
در مقابوول ،کیووث وارد (متولوود  ،)1491فیلسووو  ،مووتکلم و محقووق بریتانیووایی و اسووتاد
برجسووته فلسووفه و االهیووا در دانشووگاههووای آکسووفورد و کیمبووریج لنوودن بووا نقوود دیوودگاه
دارونیس ویتهووای جدی ود ،نظی ور ریچووارد داوکینووز ،دربوواره انتخوواب طبیع وی و تصووادفی بووودن
تکامل و نیز موضوع خداناباورانوه آنهوا ،تکامول را فرآینودی هدفودار و جهوتدهویشوده توسو
مبدئی کیهانی میداند .یکی از مهمتورین کتابهوای کیوث وارد ،کوه بوه نقود دیودگاه داوکینوز
در تبیووین تکاموول پرداختووه ،کتووابی اسووت بووا عنوووان «خوودا ،تصوواد و ضوورور » 1اسووتدالل
اصوولی کیووث وارد در ای ون کتوواب ای ون اسووت کووه ،تفس ویر خداباورانووهای از تکاموول و پای وههای
انتخاب طبیعی که منجر بوه پیودایش فاعلهوایی آگواه و هوشومند شوده ،بسویار عقالنویتور از
استداللهای علموی ماتریالیسوتی داوکینوز اسوت .زیورا اسوتداللهای آنهوا در ایون بواره غالبو اا
ضووعیف و نوواقا اسووت و در مقابوول ،مسوولم دانسووتن وجووود خوودا ،همووراه بووا هوود و ارزش
عینی او ،میتواند بهتورین تبیوین را در توضویح ایون امور کوه هورا ایون جهوان بودین صوورتی
است که هست ،مهیا کند.
 .1استدالل فرآیند انباشتی داوکینز در تبیین تکامل

جهانی که در آن زندگی میکنیم پر از مجموعههایی منظم و زیباست که به طور شگفتآوری به
یکدیگر مرتب هستند .گردش منظم ستارگان و سیارا و به تبع آن شوب و روز ،مواه و فصوول
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سال و نیز پیچیدگیهای موجودا زنده ،همه و همه از نظم و زیبایی حیر انگیزی برخوردارنود.
در نگاه خداباوران ،پیدایش عالم و این موجودا شگفتانگیز ،هوه بوه صوور دفعوی و هوه بوه
صور تدریجی ،حاکی از وجود طرا و مدبّری هوشمند است .البته داوکینز عقیدهای دیگر دارد.
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از نظر داوکینز ،اینکه اشکال بسیار پیچیده حیواتی بتواننود یو بواره از عودم پوا بوه عرصوه
هستی بگذارند باورکردنی نیسوتّ .اموا او معتقود اسوت اگور پیودایش اشوکال پیچیوده حیواتی را
به عنوان محصوولی از هوزاران یوا میلیونهوا رشود و توسوعه بسویار کوهو  ،کوه هور کودام از
آنها فق اندکی محتملانود ،در نظور بگیوریم در آن صوور بوه تبیینوی خووب و دقیوق دسوت
یافتهایم .حیا با مجموعهای از عناصور سواده آغواز شوده کوه بوه طورو گونواگون بوا یکودیگر
ترکیوب شوودهانوود .در ابتوودا دو یوا سووه عنصوور بووودهانوود و سو س گروههووای بووزر تووری پدیود
آموودهانوود و سوورانجام رشووتههای هموگلوووبین بووا ترکیب وی حی ور آور تشووکیل شوودهانوود کووه بووا
تکثیر ترکیبهای سادهتور ،بوا یکودیگر ترکیوب شوده و سورانجام منجور بوه پیودایش نخسوتین
سلول حیواتی شوده اسوت و پوس از طوی تکاملهوای پوی در پوی در طوی یو

فرآینود سوه و

نیم میلیاردساله منجر به پیدایش موجوودا زنوده و نیوز موا انسوانها شوده اسوت .ایون هکیوده
استدالل فرآیند انباشتی داوکینز است که در ادامه به تفصیل بیان میشود.
یکووی از عواموول بسوویار مهووم در نظریووه تکاموول ،تبیووین منشووأ اولیووه در شووکلگیری و
پی ودایش حی وا اسووت .داوکینووز موویپووذیرد کووه در آغوواز سووادگی وجووود داشووته اسووت ّامووا از
دیدگاه او ،تبیین این امر که هگونه حتوی یو

عوالم سواده آغواز شوده ،دشووار اسوت .ولوی در

تبیووین ای ون نکتووه کووه هگونووه پیچی ودگیها و حیوا موونظم ایجوواد شوودهانوود ،نظریووه تکوواملی
داروین از طریق انتخاب طبیعی را قانعکننده میداند.
در تبیوووین منشوووأ حیوووا  ،داوکینوووز بوووه وجوووود اموووور بوووالقوه و امکانووواتی نظیووور آب،
دیاکسوویدکربن ،متووان و آمونیوواک کووه عناصوور شووناختهشووده موجووود در برخووی از سوویارا
منظومه شمسیانود ،و نیوز بوه توالش شویمیدانان در ایجواد شورای شویمیایی سویاره زموین در
گذشته ،یعنی قبل از شکلگیری حیا  ،اشاره میکند.
در آزمایشووی ،در سووالهووای اخیوور ،شوویمیدانان 2عناصوور سووادهای را درون محفظووهای
گذاشووتند و ی و

منبووع انوور ی را نظی ور اشووعه موواورای بوونفش و امووواک الکتریک وی در آن قوورار

دادند .پس از هنود هفتوه خلیطوی ( )soupقهووهای و کومدوام تشوکیل شود کوه شوامل تعوداد
داوکینز معتقد اسوت نظیور ایون جریوان کوه منجور بوه رهوور «خلوی اولیوه» شود ،تقریبو اا
ههار میلیوارد سوال قبول انجوام گرفوت .عناصور ارگانیو در مکوانی متمرکوز شودند .شواید در
کف خش

اطرا سواحلها یوا در قطرههوای کوهو

معلّوق .سو س تحوت توأایر یو

منبوع
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انوور ی ،نظیوور اشووعه موواورای بوونفش خورشووید ،آن عناصوور ترکیووب شووده ،مولکولهووای
بزر تری را شکل دادند.
پرسش بسیار مهوم روبوهرو مویشوویم هگونوه ایون مولکوول اولیوه تکثیور

در اینجا با ی

شوود بووه نحوووی کووه منجوور بووه سوواخت مولکووول  DNAگردیوود و س و س سوولول پیچیووده و
ارگانی

آلی پدید آمد؟

داوکینز در پاسو بوه ایون پرسوش از یو

تصواد نوام مویبورد .تصوادفی از نوو بسویار

نامحتموول ،امووا بووا وجووود نووامحتملی بسوویار بوواز هووم ایوون تصوواد رد داده اسووت و آن
شووکلگیری «تصووادفی» مولکووولی بووود کووه توانسووت از خووود «همانندسووازی» ()replication
انجام دهد:
ما میتوانیم آن را «همانندساز» ( )replecatorبنامیم ... .ایون مولکوول خصوصویتی
فووالعاده داشت خصوصیت قابلیت تکثیر و نسخهبرداری از خود .ایون امور ممکون
است ی

رخداد تصادفی بسیار نامحتمل بوده باشد ).(Dawkins, 1986: 21

 .2انتخاب طبیعی؛ انتخابی تکمرحلهای یا انتخابی انباشتی؟

پس از بررسی دیدگاه داوکینز درباره تبیین کیفیت شکلگیری اولیه حیا این

بوه ایون مسو له

میپردازیم که انتخاب طبیعی در کل فرآیند تکامل هگونه میتواند راهحل معقولی بورای مسو له
استبعاد احتماالتی باشد .خود داوکینز در کتاب ساعتساز کور به این مس له اشواره مویکنود .وی
ابتدا مثالهایی از شکلگیری تصادفی آراستگی و نظم و ترتیبهایی در طبیعت توسو عوامول و
نیروهای کور فیزیکی مطر میکند:
ساحلی را در نظر بگیرید که ماسهها و سنگریزههایش به صور تصادفی از طریق
برخورد امواک شکل گرفتهاند .یعنی بدون غایت و علتی ورای علل طبیعی به صوور
دسته دسته و منظم انتخاب شدهاند .ممکون اسوت قبیلوهای ایون کوار را محصوول
مشارکت و فعل ی
فلس
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رو بزر در آسمان بداند ولی در واقع این کار محصول عمول

ال هیچ فکر و ذهنی ندارند... ،
امواک است و این امواک هیچ هد و نیتی ندارند و اص ا
ی

نظم کوه

بدون آنکه ذهنوی آن را طراحوی کنود از بوینظموی حاصول شود

).(Dawkins, 1986: 43
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در مثالی دیگر حفرهای را مطر میکند که اشیای کوه تر از آن حفوره مویتواننود از درون آن
گذر کنند .ی

مجموعه اشیا را که به طور تصادفی باالی این حفره قرار میگیرند در نظر بگیرید.

نیرویی فیزیکی آن اشیا را تکان داده و به طور تصادفی شکل میدهد .بعد از مدتی اشیای بواال و
پایین این حفره به طور غیرتصادفی دستهبندی میشوند .فضای زیرین حفوره متمایول بوه در بور
گرفتن اشیای کوه تر و فضای فوقانی حفره متمایل به در بر گرفتن اشیای بزر تر خواهد بود.
البته نو بشر از این اصل ساده برای تولید غیرتصادفی وسیله سودمندی کوه بوه غربوال معورو
است استفاده میکنند .حال باید گفت آیا ی

اعجاز مشفقانه آن را طراحی کرده است؟ آیا هنوین

غربالگریای در پدیدههای فیزیکی برای تبیین این حجم انبوه از نسولهای غیرتصوادفی کوه در
موجودا زنده میبینیم کافی است؟ «غیرتصادفی بودن» که در موجودا زنده میبینویم معوادل
ال تولید ی
است با ترکیب شماری از اجزا ،که تقریب اا محاسبهناپذیرند .مث ا

مولکول بیولو ی

نظیر

هموگلوبین در گلبولهای قرمز خون از طریوق آن نوو غربوالگری سوادهای کوه داوکینوز مثوال
میزند ،معادل است با گرفتن همه اجزای سازنده اسیدهای آمینوه سوازنده هموگلووبین و در هوم
آمیختن تصادفی آنها و امید بستن به اینکه این مولکول هموگلوبین ،خود ،از طریق احتمالی بسیار
ضعیف ساخته شود .احتمالی که در این حالت برای این ترکیب الزم است آنقدر ضعیف است که
اساس اا تصورناپذیر است.
ی

هموگلوبین شوامل ههوار اسوید آمینوه متصول بوه هوم اسوت .اگور فقو یکوی از ایون

ههووار زنجی وره اس وید را در نظوور بگی وریم احتمووال شووکلگیری آن ب وه طووور تصووادفی عووددی
موویشووود معووادل ی و

بووه روی عوودد  11بووا  141صووفر بعوود از آن زی ورا هوور زنجی وره از 191

اسید آمینه تشکیل مویشوود و از طرفوی  01نوو اسوید آمینوه در موجوودا زنوده یافوت شوده
است .در حلقوه اول ایون زنجیوره بوا  191اسوید آمینوه مویتوانسوت هور یو

از ایون  01نوو

اس وید آمینووه ممکوون و محتموول باشوود و حلقووه دوم نی وز همچن وین .و حووال احتمووال پی ودایش
تصادفی هموگلوبین به طور شانسی و غربوال کوردن بورای شوکلگیری تنهوا یو

بودن زنوده

به قدری از احتمال ضعیف برخووردار اسوت کوه هویچ مکوانی قابول تولیود ایون حجوم کثیور از
این مسو لهای اسوت کوه داوکینوز بوا آن روبوهروسوت و لوذا بایود بوه گونوهای دیگور کول
موواجرای حی وا را تبیووین کنوود .از ایوونرو داوکینووز بوورای تبیووین ای ون مس و له ،می وان دو گونووه

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی

نظم و پیچیدگی موجود در جهان ما نیست.

9

علم هش
فصلناهم ی – ژپو ی دااگشنه قم :سال پازندهم  ،شماره اول

انتخوواب طبیع وی تفکی و

قائ ول موویشووود :انتخوواب طبیع وی ت و مرحلووهای (

single – step

 )selectionو انتخاب طبیعی انباشتی (.)cumulative selection
موجودا زنده محصول انتخاب انباشتی هستند:
اگر پرسیده شود که هرا «انتخاب طبیعی» راهحل مناسب مس له اسوتبعاد احتمواالتی
است ولی «آفرینش» و «تصاد » هنین نیستند ،پاس این است که انتخاب طبیعوی
ی

فرآیند انباشتی است که مس له استبعاد را به اجزای کوه تر فرو میشکند .هور

ی

از این اجزا اندکی نامحتملاندّ ،اما استبعاد ندارند (.)Dawkins, 2006: 121
در انتخاب ت مرحلهای ،انتخاب طبیعی به صور ی باره در موجوودی صوور

ال سنگریزهها یا هر هیوز دیگوری کوه هسوت،
میگیرد یا دستهبندی میشود مث ا
ی بار برای همیشه دستهبندی و گونه به گونه میشوند .ولی در انتخاب انباشتی
آنها بازتولید ( )reproduceمیشوند یا به روش دیگر نتوایج و محصووال یو
فرآیند غربالگری ،در طی ی

غربالگری متوالی و پیاپی ،پرورش مییابند که آن

خود ،به غربالگری متوالی دیگر میانجامد و بوه هموین ترتیوب  ...بودینترتیوب
موجودا عینیت یافتند و در طی هند نسل به طور متوالی بوه صوور گونوه بوه
گونه انتخاب میشوند .محصول نهایی ی

نسل از انتخاب طبیعی ،نقطه شورو

برای نسل بعدی انتخاب میشود و همینطوور بورای نسولهای متعودد و پیواپی
(.)Dawkins, 1986: 45

بنابراین ،آنچه خلقتگرایان و خداباوران در تبیین تکامل بودان توجوه ندارنود« ،قودر انباشوت»
است .در کتاب «صعود به قله محال» ،داوکینز این نکته را با تمثیلی بیان میکند:
کوووهی را تصووور کنیود کووه یو

طوور آن یو

دیوواره عمووودی اسووت کووه صووعود از آن

ناممکن استّ ،اما طر دیگور ایون کووه توا قلوه شویب مالیموی دارد .در قلوه ایون کووه ،یو
اندامه پیچیده ،ماننود هشوم ،یوا یو بواکتری توا کدار نشسوته اسوت .ایون انگواره مهمول را
فلس
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که اندامهها ی باره دارای پیچیدگی شدهانود مویتووانیم بوه صوعود از دیوواره ایون کووه تشوبیه
کنیم .به عکس ،تکامل شبیه به صوعود از جبهوه دیگور کووه اسوت .تکامول ایون شویب مالیوم
را به آرامی از دامنه تا قله میپیماید .بوه هموین سوادگی ایون اصول کوه صوعود بایود از شویب

ربرسی استدالل انباشتی ریچارد داوکینز با تکیه رب آرای کیث وارد

مالیم باشد نه از دیواره آن ،آنقدر سواده اسوت کوه عجیوب بوه نظور مویرسود کوه هورا فهوم
آن اینقدر طول کشید تا داروین سر رسید و آن را کشف کرد (.)Dawkins,1996: 57
وی در ایون کتوواب یو

فصوول کاموول را بوه «هشووم» اختصوواد داده و مویکوشوود نشووان

دهد هشوم بوه سوادگی توانسوته اسوت آهسوته ایون مراتوب صوعودی را ب یمایود هشومی کوه
ال هشوم نواوتیلوس (نووعی حلوزون دریوایی)،
میانه هشم کرم پهون و هشوم انسوان اسوت ،موث ا
فراتر از هشم کرم پهون اسوت کوه فقو نوور و سوایه را تشوخیا مویدهود ،ولوی تصواویر را
نمیتواند ببینود ،و مویتوانود شوبیه یو

دوربوین بودون عدسوی یو

تصوویر حقیقوی بسوازد،

ولی آن تصویر در مقایسه بوا تصوویر هشوم انسوان تیوره و توار اسوت .بوه نظور داوکینوز ،هویچ
آدم عاقلی نمیتواند انکار کند که هشوم داشوتن بورای ایون جوانور بویمهوره و بسویاری دیگور
از جانوران ،بهتر از هشوم نداشوتن اسوت .همگوی ایون هشوم در جوایی روی شویبی پیوسوته و
مالیم به سوی قله محال جای میگیرند .بور روی ایون شویب هشوم موا نزدیو

بوه یو

قلوه

است ،هرهند نه مرتفعترین قله ،بلکه یکی از مرتفعترین قلهها.
بدینترتیب داوکینوز تکامول هشوم را در یو

فرآینود انتخواب انباشوتی تبیوین مویکنود ،و

معتقود اسووت هنوین فرآینوود انباشووتیای در موورد تکاموول همووه پیچیودگیها و انوودامهای همووه
موجووودا زنووده صووور گرفتووه ،از ایونرو هویچ طوور و هوودفی در ایون میوان وجووود نداشووته
است و بدین طریق نظریه آفرینش هوشمند و مدبرانه ابطال میشود:
تنها راه معقول و قابل قبول در تبیین هر اندام زندهای ،توالی همانباشته مراحل قبلی
است که گرهه این انتخاب انباشتی ماهیت اا غیرتصوادفی اسوت لکون ناآگواه و کوور و
بدون طر است (.)Dawkins, 1986: 72
 .3اشکاالت کیث وارد بر استدالل انباشتی داوکینز در تبیین تکامل

کیث وارد در آاار خود به ویژه کتاب خدا ،تصاد و ضرور به نقد این استدالل پرداخته است که
به شر زیر بیان میشود:

مس له اول این است که آنچه داوکینز در تبیین پیچیدگیها مطور کورده ،از دیودگاه کیوث وارد
مستلزم دور است .بدین معنا که انتخاب انباشتی که منجر به تکامل موجوودا زنوده و خصوصو اا

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی
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فاعلهای آگاه و مدرک شده است ،خود موجب شگفتی انسان است و از ایونرو مسوتلزم تبیوین.
داوکینز این فرآیندهای همانباشته را به نحوی در نظر میگیرد که هر مرحله آن با اندکی اصوال
و به صور غیرجهتدار به سمتی پیش رفت که محصول بسیار پیچیدهای کوه مطلووب ماسوت،
ایجاد گردد ،ولی این قاعده کارآمد که هر مرحله این فرآیند انباشتهشده در طول زمان به نحووی
تقرر یافته که صور حیاتی شگفتانگیز را ایجاد کردهاند ،به نظر وی قاعدهای است صرف اا تصادفی
و اتفاقی ،در حالی که آنچه محل بحث است وجود هنین قاعدهای است که باید تبیوین شوود .بوه
نظر میرسد این استدالل مصادره به مطلوب است:
اسووتراتژی داوکینووز (اسووتدالل فرآینوود انباشووتگی) بوورای رفووع حیوور و نابوواوری عموول
نمیکنود .ایون اسوتدالل دقیقو اا حیور و شوگفتی موا را از پیودایش تصوادفی و خودبوهخوودی
نتیجهای که بسیار پیچیوده و مطلووب اسوت ،بوه سومت وجوود تصوادفی و خودبوهخوودی یو
قووانون کارآموود کووه تعووینیافتووه تووا آن نتیجووه مطلوووب مووا را در طووول زمووان تولیوود کنوود،
برمیگرداند

(.(Ward, 1996: 106-108

 .2 .3انتخاب طبیعی و ناتوانی آن در تبیین تکامل

مشکل دیگری که استدالل انتخاب انباشتی داوکینز با آن روبهروست ناتوانی آن در تبیین دقیوق
تکامل است.
البتووه کی وث وارد معتقوود اسووت نظریووه انتخوواب طبیع وی ،نظری وه پراموور و سووادهای بوورای
تبیووین کیفی وت تکاموول در ارگانیسوومهووا اسووت .انتخوواب طبیع وی کلی ود تبیووین پیچی ودگیهای
حیا بورای اکثور زیسوتشناسوان اسوت .ولوی آنچوه انتخواب طبیعوی نمویتوانود تبیوین کنود
علووت غووایی یوا هوودفی اسووت کووه از طریوق فرآینوودی تکوواملی تحقووق یافتووه اسووت .بنووابراین،
نظریه خداباورانوه بهتورین تبیوین را از طریوق مشوارکت یو

نیوروی هودایتگر و خوالو ارائوه

موویکنوود .هن وین نگوواهی بووه فرآینوود تکاموول موجووب تقوی وت ب وین نگوورش علمووی تکوواملی و
باورهای دینی میشود.
فلس
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در حقیقوت کیووث وارد تفسویر نادرسووت نظریوه انتخواب طبیعوی را از سوووی داوکینووز و نیوز
برخی زیستشناسان دیگر عامول تعوارض بوا نظریوه خداباورانوه مویدانود .وی ایون تعوارض را
به سه شکل بیان میکند:

ربرسی استدالل انباشتی ریچارد داوکینز با تکیه رب آرای کیث وارد

ال تصوادفی و بویهود تصوور کنویم .بوه نظور کیوث
نخست آنکه جریوان تکامول را کوام ا
وارد ،هیچ ضرورتی نودارد کوه ایون تفسویر را اتخواذ کنویم .مویتووانیم فورض کنویم کوه خودا
انتخاب طبیعی را به منظور ایجواد مجموعوهای از اهودا اسوتفاده مویکنود کوه نمویتوانسوتند
به روش دیگری به دست آیند.
دوم اینکه برخی تفاسیر ،انتخاب طبیعی را امور بویرحمانوهای بورای بقوا مویداننود کوه بور
این اساس موجودا قوی در زمین مویماننود و ضوعیفان منقورض مویشووند .اگور ایون تصوور
درست باشد پس بوا نظور خداباورانوه کوه در آن عشوق و فروتنوی از مهومتورین اهودا وجوود
انسووانی اسووت در تعووارض خواهوود بووود .در حووالی کووه ضوورورت اا هنووین تفسوویری از انتخوواب
طبیعی نیز نمیتوانود صوادو باشود .زیورا همکواری و هومزیسوتی و نوو دوسوتی کوه در مسویر
تکاملی مشاهده میشود اموری خوب تلقی میشوند.
سوووم اینکووه برخوی تفاسویر از انتخوواب طبیعوی ،رهووور فکوور ،ارزش ،هوود و خالقیوت را
در بهترین حالوت بوه صوور امووری سوودمند در تنواز نهوا بورای بقایشوان مویداننود و در
بدترین حالت ،به صور تصووری عواطفی و احساسوی نسوبت بوه هموان تنواز بقوا محسووب
میکنند .این تصوور نیوز بوا عقیوده خداباورانوه کوه وجوود موجوودا مودرک محودود را هود
فرآیندهای تکاملی میداند در تعارض است.
کیوث وارد اسووتداللهایی را کووه در دفووا از سووه تفسویر مووذکور از انتخوواب طبیعوی طوور
موویشوووند ،ضووعیف موویدانوود و معتقوود اسووت آن تفاسویر نموویتواننوود بوورای تمووام واقعیتهووای
زیستشناختی دلیل موجهی ارائه کنند.
در اینجووا بووه برخوی از مووواردی کووه نظریوه انتخوواب طبیعوی از تفسویر و تبیووین آن نوواتوان
است اشاره میکنیم:
آنچه نظریوه انتخواب طبیعوی مطور مویکنود ایون اسوت کوه جهشهوایی کوه در مسویر
«توسووعه» ی وا «اصووال » نی وز نیسووتند در برخ وی ارگانیسوومها رد موویدهنوود و از ایوونرو بوودون
هدفی تمایل به بقا دارنود .حوال مسو له ایون اسوت کوه ایون نگورش هگونوه مویتوانود رهوور
شاید جهشهایی که رد میدهند بویش از حود بوزر یوا کوهو

یوا بیهووده و

بیبرنامه باشند که نتوانند ارگانیسمهای پیچیده زیستپذیر را تولیود کننود .شواید

فلس
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جهشهای درون کرومووزومهوایی کوه حامول مکانیسومهوای ورااتوی هسوتند ،بوا

دگرگونیهای ساختاری دیگر در اندامی که برای ایجاد یو

حیووان متکامولتور

الزماند همبستگی و هماهنگی نداشته باشند .شواید محوی  ،یو
ارگانیسمها را حذ کند .شاید رهور شعور و آگواهی یو

گونوه کلوی از

ارزش بقوای مخوالف

داشته باشد ... .شمار هیزهایی که با این فرآیند میتوانند به خطا بروند بسیار زیاد
است .بنابراین ،به نظر نمیرسد انتخاب طبیعوی توسوعه شوعور و آگواهی را خوود
انجام دهد .این نظریه حتی هنین توسعهای را محتملتر از بقیه نمویسوازد .زیورا
هیچ هیزی در این نظریه وجود ندارد که نو درستی از جهشهای توسعهدهنوده
را که متناسب محی باشد ،تضمین کند ).(Ward, 1996: PP 106-108
اشکال دیگری که کیث وارد در مورد نظریه انتخاب طبیعی مطر میکند این است کوه انتخواب
طبیعی هیچ دلیلی برای وجود ررفیتهای ارگانیسمها در تالش برای بقا ارائه نمویکنود .وی بوا
ال در هیچ موردی ما دقیق اا نمیتوانیم بگوییم که هرا ی
اشاره به سخن داروین که «احتما ا

گونوه

بر گونههای دیگر در تناز بوزر حیوا غلبوه کورده اسوت» ()Darwin, 2008 [1859]: 348
نتیجه میگیرد که ممکن است تبیینهایی برای دوران تکامل روی زمین وجود داشته باشد ولوی
ما ندانیم که هه تبیینهایی هستند .ممکن است اندامهایی که ررفیت حساس نسبت به محی و
توانایی حرکت و هد را توسعه میدهند ،مس ول بقای بقیه اندامها باشوند .ولوی در خوود اصول
انتخاب طبیعی هیچ دلیل خاصی وجود ندارد که هرا هنوین ررفیتهوایی از طریوق جهوش بایود
توسعه یابند.
مس له بسیار مهوم دیگوری کوه انتخواب طبیعوی از تبیوین آن قاصور اسوت ایون اسوت کوه
هوورا عناصوور و ارگانیسوومهووا آنگونووه کووه بسوویاری از زیسووتشناسووان معتقدنوود« ،تمایوول
طبیعوی» بووه سوووی پیچیودگی و آگوواهی دارنوود .انتخوواب طبیعوی نموویتوانوود بووه تنهووایی هویچ
دلیلی برای هنوین تمایول طبیعوی بوه سومت توسوعه پیچیودگیها و ارگانیسومهای آگواه ارائوه
کند:
فلس
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انتخاب طبیعی فق میتوانود بگویود کوه در نوزا بورای کسوب منوافع انودک،
ارگانیسمها مجبورند برخی بر دیگری پیوروز شووند و برخوی شکسوت بخورنود و

ربرسی استدالل انباشتی ریچارد داوکینز با تکیه رب آرای کیث وارد

فاتحان جنگ یعنی « َانْسبها» باقی میمانند .ولی نمیتواند از قبل بگویود کوه هوه
هیزی انسب خواهد بود (.)Ward, 1996: 68

بنابراین ،به نظر کیث وارد ،نظریه انتخاب طبیعی نمیتواند ایجاد صور حیاتی مدرک و حسواس را
پیشبینی کند و حتی وجود این صور حیاتی مدرک را بسیار نامحتمل میداند .پوس ایون نظریوه
موجه مویشوود کوه بتوانود در یو
نمیتواند کام ا
ال تبیینگر باشد ،بلکه هنگامی مدلّل و ّ
خداباورانه قرار گیرد ی

نظریوه

مبدأ کیهوانی ،بور اسواس هود و اراده نیکوی کوه دارد ،سیسوتمی را

میآفریند که تمایل طبیعی عناصر و اشیا را در ی

فرآیند طوالنی تکاملی بورای رسویدن بوه آن

هد طراحی میکند.
بنابراین انتخواب طبیعوی قطعو اا بخوش مهموی از تکامول اسوت ولوی بورای تبیوین تکامول
کافی نیسوت .ولوی نظریوه خداباورانوه مویتوانود توجیوه جوامع و غوایی از کول فرآینود تکامول
ارائه کند.
 .3 .3ناتوانی استدالل داوکینز در تبیین هفت مرحله حیاتی تکامل

سومین انتقاد مهم کیث وارد بر استدالل فرآیند همانباشتی داوکینز ،نامعقول بودن تبیین داوکینوز
از هفت مرحله حیاتی در تکامل حیا است .هفت مرحله حیاتی و بسیار مهم در تکامل حیا در
روی زمین وجود دارد که هر کدام از آنها به مجموعه بسیار دقیقی از شرای نیاز دارند کوه بورای
وجود هر مرحله ضروری است .وجود هماهنگ آن شرای به صور انباشتی بورای شوکلگیوری
این جهان به صورتی که ما امروزه میبینیم ،بسیار حیاتی بوده است.
خود داوکینوز وجوود هنوان مراحول حیواتیای را در تکامول مویپوذیرد و در پایوان کتوابش
ال وابسووته بووه مجموعووهای از
بووا عنوووان رودخانووهای خووارک از بهشووت ایوون مراحوول را کووام ا
«آسووتانهها» ( )thresholdsموویدانوود کووه رسویدن بووه فرآینوود تکاموول در هوور کوودام از مراحوول
هفتگانه ،بورای تحقوق مرحلوه بعودی ضوروری و حیواتی اسوت ،و توقوف در هور کودام از آن
آسوووتانههوووا تکامووول و پیووودایش حیوووا و موجوووودا مووودرک را غیووورممکن مووویسووواخت
میداند که دقیق اا تصادفی بودهاند ،یعنی هیچ طر یا جهتی در آن وجود نداشته است.
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کیث وارد معتقد اسوت همواهنگی بسویار دقیوق و سواختار پیچیوده شوکلگیوری هور کودام
از مراحل ،هنان است کوه صور تصواد کوور نمویتوانود تبیوین درسوتی بورای آن باشود ،در
حالی که نظریه خداباورانه میتواند بهترین تبیین را برای آن ارائه کند.
تصادفی بودن هر ی

از مراحل حتی به تنهایی نوامعقول اسوت و بوه طریوق اولوی

بسیار نامعقول خواهد بود که کل مجموعه را تصادفی بدانیم .زیورا کول ایون فرآینود
آنقدر دقیق سازمان یافته و هنان به خوبی هماهنگ شدهاند که نگریسوتن آنهوا بوه
صور تصادفی نامعقول مینماید ،و حال آنکه تبیین بهتری وجود دارد که میتوانود
هماهنگی در کل فرآیند را توجیه کند و آن تبیین خداباورانوه اسوت (

Ward, 1996:

.)105

این

به مقایسه آرای ایشان در هر کدام از مراحل هفتگانه حیاتی در فرآیند تکامل میپردازیم:

اولین مرحله حیاتی در تشکیل حیا در این جهان ،پیدایش تودهای است که میتواند ترکیبهای
اابت و پایدار ایجاد کند .کوارکها برای شکل دادن پروتون وحد یافته ،س س اتمها را تشوکیل
میدهند و مهمتر اینکه اتمهای حاصل درست به اندازهای تقسیم میشوند که در زنجیرههایی که
به طرز بسیار شگفتانگیزی دقیق هستند ،با یکدیگر ترکیوب مویشووند .بورای مثوال ،مولکوول
ال
هموگلوبین خون از ههار زنجیره اتم ایجاد میشود که آن اتمها در  479واحد به صوورتی کوام ا
دقیق و با شیوهای واحد با یکدیگر متصل میشوند .اگر هنین اتصالی صور نمیگرفوت ،رشود و
گسترش حیا ارگانی

در مراحل بعدی غیرممکن بود.

از حیث احتمال ،مویتووان حالتهوای دیگوری را فورض کورد شواید تعودادی نامحودود از
حالتهای محتمل ،کوه در آن حالوتهوا ،دموای فوووالعواده زیواد حاصول از انفجوار بوزر بوه
اندازهای سرد شود که در آن دموا هویچ ترکیوب اسوتوار و اوابتی از عناصور واحود ایجواد نشوود.
ولی با این حال ،دموای موورد بحوث دقیقو اا بوه انودازهای سورد شود کوه فقو در آن دموا صوور
مولکووولی قووادر بووه سوواخت اشووکال پیچی وده ،موویتوانسووتند بووه وجووود آینوود .رد دادن هن وین
حالتی ،به صور تصادفی بسیار بسیار نامحتمل است.
فلس
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دومین مرحلوه حیواتی در تکامول ،شوکلگیوری ترکیبهوای پیچیوده عناصور شویمیایی بوه
صور خودبوهخوود اسوت .ترکیوب عناصور پیچیوده شویمیایی بوا یکودیگر منجور بوه پیودایش
اسوویدهای نوکل ی و

( )DNAشوود مولکووولی بووا حلقووههای مووارپیچی بسوویار دقی وق و درهووم

ربرسی استدالل انباشتی ریچارد داوکینز با تکیه رب آرای کیث وارد

تنی وده کووه سوواختمان موونظم و هماهنووگ مولکولهووای تشووکیلدهنووده آن بووا پیشوورفتهای
نوین علمیدر اواخر قرن بیستم کشف و شناخته شد.
در مقابوول دیوودگاه تصووادفی و بوویهوود داوکینووز در شووکلگیووری مولکووول  ،DNAکیووث
وارد معتقد است شانسی کوه بورای تولیود یول مولکوول بیولو یو

نظیور هموگلووبین خوون از

طریقی که داوکینز مطور کورده اسوت نیواز داریوم ،آنقودر زیواد اسوت کوه اساسو اا تصوورپذیر
نیست .زیرا میوزان پیچیودگی سوازمانیافتوه در مولکولهوای سوازنده اسویدآمینه ،بوه انودازهای
زیاد اسوت کوه اسوتبعاد پیودایش تصوادفی آن را نشوان مویدهود .بنوابراین ،تبیوین مبتنوی بور
طوور و نقشووه توسوو مبوودئی االهووی و کیهووانی بهتوورین تبیووین در توجیووه علووت پیوودایش
مولکول  DNAاست.
همانطور که هماننودسوازی رد مویدهود ،تیییراتوی نیوز بایود رد دهنود کوه توسوعههوای
انباشووتی را ایجوواد کننوود .بوودین منظووور تیییوورا یووا جهشهووا ،بایوود بووه انوودازه کووافی کوهو
باشند کوه بتواننود سواختار کلوی آن ارگانیسوم را حفو کننود و در عوین حوال ،بوه قودر کوافی
بووزر باشووند کووه ی و

تیییوور مهووم در شووکل یووا رفتووار ارگانیسووم ایجوواد کننوود .همچنووین،

جهشهووا بایوود بوور اصووال و پیشوورفتهای منسووجم در ارگانیسوومها ااوور بگذارنوود و نیووز
رویهمرفته متمایول بوه حصوول سواختار و سوازمان پیچیودهتور بوه صوور تصواعدی باشوند.
همه این محدودیتها سومین مرحله حیاتی تشکیل حیا روی زمین را شکل میدهد.
کیث وارد معتقد اسوت یکوی از اصوول موضوو و مسولم بنیوادین در علوم ،ایون اسوت کوه
هیچ بینظمی غوایی در طبیعوت وجوود نودارد .خوداباوران قویو اا از ایون اصول موضوو حمایوت
میکنند .زیرا ایشان ،طبیعت را محصول خدایی حکیم تصور میکنند .او مینویسد:
جهش در خأل و یا بدون دلیل رد نمیدهد .جهش شامل ترکیب مجدد اجزای

DNA

میشود و این امر توس هیزهایی نظیر اشعه  ،Xموواد رادیواکتیوو و موواد شویمیایی
صور میگیرد ).(Ward, 1996: 120

در ادامه کیث وارد به این نکته اشاره میکند که اگر انسان کل محی فیزیکی را در نظور بگیورد،
جسمانی نیستند» نگرشی نادرست به نظر خواهد آمد .زیرا واضحترین نکته در مورد آن تیییورا ،
این است که آنها منتهی به پیشرفت و اصال مداوم در اندامها شدهاند.
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روشوون اسووت کووه برخووی تیییوورا

نتیکووی ،بهبودهووایی را در کارآموودی انطبوواقی و

همانندسازی ایجاد میکننود و ایون عمول در طوول زموان فراگیور مویشوود .کیوث وارد معتقود
اسووت اگوور ایوون فرآینوود را بووه صووور ی و

کوول لحووای کنوویم ،آنگوواه ایوون هموواهنگی نشووان

میدهد که تمایلی به سمت گسترش بدنی و ارگانیسمی وجود دارد.
ههارمین مرحله حیاتی در تکامول ،سواختار رموزی منحصور بوه فوردی اسوت کوه مولکوول
 DNAدارد .زنجیوورههووای  DNAشوووامل رشتوووههوای طووویلی از ههووار نوکل وووووتید ،در واقووع
حامل دستورالعملهایی هستند کوه انودامهوا و خصوصویا موادی معوین و مربوو بوه آنهوا را
ایجاد میکنند.
ترتیب قورار گورفتن نوکل وتیودها ،سواختار منحصور بوه فورد رموزداری بورای رشود جنینوی
در سوواختن صووور حیووا و رفتارهووای مربووو را تشووکیل موویدهنوود .در نگوواه داوکینووز،
توالیهای  ،DNAکه اطالعواتی رموزدار هسوتند و بوه اجسوام موادی و رفتارهوای آنهوا ترجموه
میشوند ،این پندار را ایجاد میکننود کوه گوویی یو

مهنودس معموار نقشوهای را بورای یو

ساختمان طراحی میکند .ولوی از نظور وی ،ایون معموار شوانس و تصواد اسوت« :البتوه هویچ
معماری در ترتیب توالیهای کدشده  DNAوجود ندارد» (.)Dawkins, 1986: 25
طبووق دی ودگاه داوکینووز ،فق و بووه صووور تصوواد اسووت کووه زنجیرههووای  ،DNAبووه
صور دستورالعمل بورای سواختن موجوودا منسوجم بوا انودامهوایی حسوی عمول مویکننود.
فق و تصووادفی اسووت کووه اموووری نظیوور تشعشووعا کیهووانی جهشهووایی را در ایوون حلقووهها
ایجوواد موویکننوود کووه بووه توودریج انوودامهای حیوواتی را شووکل میده ود تووا فرآینوود اصووال و
پیشرفت انطباقی در تکامول ایجواد شوود .بوا آنکوه تموام ایون موقعیتهوا مویتوانسوت فوراهم
نشود و سیستم تکامل در هم بشکند و فرو ریزد ولی هنین نشد.
کیووث وارد در انتقوواد از نگوواه داوکینووز معتقوود اسووت تحقووق ایوون اموور (توووالی رمووزدار
رشتههای  )DNAبسویار شوگفتانگیوز و نامحتمول اسوت .زیورا پیوامهوای  DNAمویتوانسوت
بووه طووور بازگشووتناپذیری ،بووه زحمووت پوویش رود ایوون پیامهووا موویتوانسووتند در مهیووا کووردن
فلس
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اطالعا برای سواختمان بودنهوا ناکوام بماننود جهشهوا مویتوانسوتند بوه حودی بوزر یوا
نووامنظم باشووند کووه اجووازه ندهنوود عموول انتخوواب طبیعووی صووور گی ورد شوورای محیطووی
میتوانست در حمایوت از صوور حیواتی جهوشزا شکسوت خوورده و ناکوام بمانود ،هنوانکوه در
مورد دایناسورها شکست خوردنود ،بوا ایون حوال هگونوه مویتووان پوذیرفت کوه تنهوا تصواد

ربرسی استدالل انباشتی ریچارد داوکینز با تکیه رب آرای کیث وارد

عاموول تکاموول گردی وده اسووت  ...سووادهتوورین تبیووین بوورای آن نظری وه خووداباوری اسووت ،زی ورا
تحقق بالفعل هنوان سیسوتمی را شودید اا محتمول مویسوازد و اسوتمرار آن را بوه سومت آینوده
تضمین میکند (.)Ward, 1998: 130
پووس از حصووول ررفیووت شووگفتانگیووز  DNAبووه عنوووان مخزنووی از دسووتورالعملهای
رمووزداری کووه موجووب سوواخت ترکیبهووای پایوودار شوودهانوود ،مرحلووه حیواتی پوونجم آغوواز شووده
است .موجوودا تو سوولولی ایون ررفوویت را بوه دسووت آوردهانود کوه از هوم جودا شوده و
گسوترش یابوند .نکته مهوم آن اسوت کوه تکثیور سولول بوه صوور یکسوان نبووده ،بلکوه در
ال متفوواو و بوورای تشووکیل انوودامهای متفوواو
طووی دوره جنینووی ،بووه روشهووای کووام ا
گسترش یافتهانود .از ایونرو میلیونهوا سولول بوا  DNAیکسوان ،در میوان انودامهای در حوال
رشوودی کووه بووا یکوودیگر تفوواو دارنوود ،در وضووعیتی رشوود کووردهانوود کووه ضوومن توأایر و توأار
ال متوووازن و هماهنووگ بوورای تشووکیل انوودامهایی منسووجم رشوود
متقابوول ،بووه صووورتی کووام ا
کردهاند .گویی آنهوا کول ارگانیسوم را هنوان موینگرنود کوه عملکورد هور یو

از بخشهوای

ارگانیسم را تعین میبخشند .این پنجمین مرحله حیاتی در تکامل است.
کیووووث وارد ایوووون مرحلووووه را یوووو

«عووووزم مشووووترک مقوووودس» (

holistic

 )codeterminationموویناموود .بوور اسوواس ایوون اصوول ،رشوود و پیشوورفت سوولولهای مجووزای
ی

ارگانیسوم ،بوه انودازهای بوا هوم همبسوتگی دارنود کوه گوویی آنهوا بور اسواس نیواز کول

ارگانیسووم تعیووین مییابوووند .بوورای مثووال ،وی رشووود هماهنووگ سلوووولهای متفوواو را در
ی

ببور مطر مویکنود در یو

ببور برخوی سولولها در دنودانهای تیوز ،برخوی در معودهای

کووه بوورای هضووم گوشووت متناسووب اسووت ،برخووی در پاهووای قوووی و تیووزرو و غیوور آن رشوود
مییابنوود .ایوون دنوودانها بوودون معوودهای کووه از عهووده هضووم گوشووت برآیوود ،قابوول اسووتفاده
نخواهند بود .سیستم گوارشی حیووان نیوز بودون ابزارهوای فریبنوده شوکار بویاسوتفاده خواهود
بود .بنابراین ،همه این بخشهوا بوه هوم مورتب و وابسوتهانود و از ایون جهوت بسویار نوامعقول
خواهد بود که ارتبا متقابول آنهوا بوا یکودیگر را بوه صوور تصوادفی بودانیم (

Ward, 1998:

توالیهای نوکل وتید ،فوینفسوه بویمعنوا هسوتند ،ولوی بوه عنووان دسوتورالعملهایی بورای
ساخت بودن و ادای کوارکردی مفیود و ممتازنود .ایون کوارکرد مفیود بورای حیوا  ،بور اسواس
اصووول شووخا داوکینووز سوواختن انوودامهای پیچیوودهتوور اسووتّ .امووا دلیوول داشووتن بوودنهای

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی

.)136

19

علم هش
فصلناهم ی – ژپو ی دااگشنه قم :سال پازندهم  ،شماره اول

پیچیده هیست؟ هنوانکوه در مرحلوه ششوم خوواهیم دیود ،کیوث وارد دلیول داشوتن بودنهای
پیچیووده را فووراهم کووردن بسووتر بوورای رشوود آگوواهی و ادراک موویدانوود و البتووه داوکینووز نظوور
دیگووری دارد .در نگوواه داوکینووز ،بوودنها اهمیووت کمتووری دارنوود و امووور مهووم نهووا هسووتند
نهایی خودخواه کوه بوه هور وسویلهای در جسوتوجوی بقوای خویشانود« :موا ،ماشوینهای
بقووا ،وسووایل نقلیووه روبووا ماننوودی هسووتیم کووه بوورای نگهووداری ایوون مولکولهووای خودخووواه
موسوووم بووه ن ،بووه صووورتی ناآگاهانووه و کووور برنامووهریوزی شوودهایووم»

(Dawkins, 1976:

).X
و دربوواره غایووت وجووود انسووان مووینویسوود« :نگهووداری تکووههای  ،DNAبنیوواد توضوویح
غایت برای وجود ما انسانهاست»). (Ibid.: 21
از نظر کیث وارد ،این سخن بویمعنواترین و موبهمتورین توجیوه بورای وجوود بودنهاسوت
که میتواند بیوان شوود .وی مویپرسود هوه کسوی مویتوانسوت بورای بقوای تکوههای

DNA

آرایشی ارائه دهد؟ حوال اگور پاسو ایون پرسوش آن باشود کوه داوکینوز مویگویود ،یعنوی نوه
نها این کار را انجام میدهند و نوه موا کوه بوه بقوای شخصوی عالقوهمنودیم ،نوه خودایی کوه
میتواند ارزش ذاتی را در وجود رشته  DNAدریابد ،در حقیقت سخنی نامعقول گفتهایم.
از نظوور کیووث وارد ،آنچووه را داوکینووز بووه عنوووان غای وت انتخوواب موویکنوود بووه ه ویچ وجووه
ارزش محسوووب نموویشووود .زیوورا وی «غایووت» را صوورف اا بووه صووور خصوصوویتی تفسوویر
میکند که از طریوق فرآینودی کوه فاقود هور گونوه ارزش اسوت ،بوه حوداکثر خوود مویرسود
یعنووی وجووود و بقووای شخصووی از طریووق تکاموول .ولووی وجووود و بقووای شخصووی از طریووق
تکامل به حداکثر خود نمیرسد .زیورا هموه افوراد مویمیرنود و ایون تولیود مثول اسوت کوه بوه
حداکثر خود میرسد .ولوی قطعو اا تولیود مثول ،یوا بقوای تکوههای رموزدار نتیکوی نمویتواننود
هد تکامل باشوند .زیورا آنچوه بودنهای پیچیوده انجوام مویدهنود موجوب رشود و پیشورفت
سیستم مرکزی عصبی و سو س رشود میزهوا مویشوود ،میزهوایی کوه مویتواننود اطالعوا را
از محی دریافت کرده ،به آن دادهها بوه منظوور دسوتیوابی بوه حواال مطلووب پاسو دهنود.
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ال ماشوین نیسوتند.
بنابراین ،بودنها ،ماشوینهای اولیوه بورای حمول نهوا نیسوتند .بلکوه اصو ا
آنهووا مولوودها و حوواملین سیسووتمهای مرکووزی عصووبی و شووبکههایی از کوونش و واکنشهووای
هوشوومند بووا مح وی انوود اموووری کووه ادراک را ممکوون موویسووازند و نی وز شووادی و وسوواطت
عقالنی را.
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خالصووه آنکووه از نگوواه کیووث وارد ی و

عملکوورد سووودمند در تکاموول بووه عنوووان هوودفی

عاقالنه ،تولیود آگواهی و تحقوق ارزشهوای ذاتوی اسوت و ایون هودفی اسوت عقالنوی و تنهوا
مبدئی کیهانی میتواند هنین هدفی را طراحی کند.
مهوومتوورین و شووگفتانگیزتوورین مرحلووه تکاموول ،مرحلووهای اسووت کووه از ترکیوب عناصوور
پیچیوده مووادی و سو س تشووکیل سوواختار میووزی ،هیوزی کووه روواهر اا غیرمووادی اسووت ،یعنوی
افکار و اندیشهها ،احساسوا  ،رؤیاهوا ،پنودارها و تصواویر ،نیتهوا و ارادههوا حاصول مویشووند.
از نگوواه ماتریالیسووم و نی وز داوکینووز ،در ای ون جهووان هی وزی فراتوور از نیروهووای مووادی وجووود
نوودارد .یعن وی هوور آنچووه هسووت کوونش و واکنشهووای مووادی اسووت .شووعور ،احسوواس ،اراده و
نظایر آن ،هموه محصووال فرعوی و جوانبی یو

فرآینود مکوانیکی هسوتند .ولوی کیوث وارد

معتقوود اسووت شووعور و آگوواهی رازی اسووت کووه زیسووتشناسوی هرگووز نموویتوانوود آن را آشووکار
کند .زیورا اساسو اا آن یو

راز زیسوتشوناختی نیسوت .کیوث وارد از دو منظور رهوور آگواهی و

ادراک را در فرآیند تکامل مد نظر قرار میدهد.
نخست اینکه تبیین ادراک و آگواهی فقو مویتوانود بور مبنوای اهودافی کوه آن تبیوین را
محقق میکنند و یا ارزشهای ذاتوی قابول فهوم ،ارائوه گوردد .اگور پرسویده شوود کوه هورا در
مرحله ششم از تکامل ،پوس از ترکیوب عناصور بوا یکودیگر و ایجواد تودههوای پیچیوده میوز و
اعصوواب ،احسوواس یووا تفکوور بووه وجووود آموود ،از نظوور کیووث وارد ،پاسوو ایوون پرسووش را در
هد ها و ارزشهوایی بایود جسوتوجو کورد کوه تحقوق آنهوا نیازمنود ادراک و آگواهی اسوت.
بنابراین ،بهترین تبیین برای آن ،تبیین خداباورانه است.
خصوصوویتی دیگوور کووه کیووث وارد دربوواره شووعور و ادراک مطوور موویکنوود مربووو بووه
ماهیوت آن اسووت .هنووانکووه گفت ویم داوکینووز ادراک و آگوواهی را در مفهوووم اوصووا و عواموول
صرف اا مادی بیان میکند و آن را مسو لهای زیسوتشوناختی مویدانود کوه تبیوین آن بوه عنووان
ی

محصول فرعی کنش و واکنشهای مادی در میز امکانپذیر است.
در مقابوول کیووث وارد ادراک را امووری فراتوور از ت وأایرا صوور مووادی موویدانوود .بووه نظوور

تصوواد ایجوواد شووده باشووندّ .امووا ه ویچ مجموعووهای از تودههووای مووادی نموویتواننوود بووه هووم
افووزوده شوووند تووا حت وی احسوواس سوواده و زودگووذری از لووذ را ایجوواد کننوود
).)147

Ward, 1998:
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از نظوور کیووث وارد ،وجووود شووعور و آگوواهی ،رد ماتریالیسووم اسووت .جهووان ادراک و شووعور،
نوع اا از جهان مادی متفواو اسوت ،هرهنود بوه شویوهای اسورارآمیز بوا آن گوره خوورده اسوت،
نظریووه تکوواملی از ای ون ادعووا حمای وت موویکنوود کووه ادراک محسوسووا  ،شوورای جدی ودی را
ایجاد میکنند کوه مویتواننود حالتهوای موادی را بوه نحووی تیییور دهنود کوه ارگانیسومهای
مدرک به شکل بهتری قادر بوه بقوا باشوند .پوس شوناخت آگاهانوه از محوی بوه شوخا ایون
مزیت را میدهد که بهتر ابقا شود .از ایون مطلوب مویتووان ایون نتیجوه را گرفوت کوه حواال
آگاهانووه ،محصوووال جووانبی صوور در یو

فرآینوود مووادی نیسووتند ،بلکووه موویتواننوود نقش وی

علّووی را در اصووال و پیشوورفت فرآینوودهای مووادی ایفووا کننوود ،از نظوور کیووث وارد ،بسوویار
نووامعقول اسووت کووه محصووول ارزشوومندی نظیوور ادراک و آگوواهی ،نتیجووه عجیووب و غریووب
مادی حاصل از میلیونها خطای کوه

در همانندسازی سلولهای میز باشد.

کیووث وارد معتقوود اسووت وجووود آگوواهی در نووو بشوور بووه منظووور سووهیم شوودن او در
خالقیت و تحقق ارزشهاسوت« :جریوان تکامول کیهوانی بوه گونوهای اسوت کوه مخلوقواتی را
ایجاد کند که قوادر باشوند بوه صوورتی آگاهانوه ،در فعالیوت خالقانوه خداونود سوهیم باشوند .از
ایوونرو نظریوه خداباورانووه بهتوورین تبیووین پیودایش آگوواهی در فرآینوود تکاموول اسووت» (

Ibid.:

.)165
آخرین مرحله تکامل در ایون سویاره ،مرحلوهای اسوت کوه نوه تنهوا میزهوایی وجوود دارنود
که موجب رشود و اصوال ارگانیسومهای موادی مویشووند ،بلکوه حیوانهوایی از نوو بشور در
کنووار یکوودیگر جمووع شوودهاند تووا فرهنگهووا را بسووازند فرهنگهووایی کووه بس ویاری از قوووانین
نتی

را میشکنند.
از شواهد تجربی و نظریه تکامل هنین برمویآیود کوه انسوانها بوه نحووی «نوو دوسوت»

و «اخالق وی» سوواخته شوودهانوود .بووه نظوور موویرسوود «اخالق وی بووودن» و بشردوسووتانه عموول
کردن ،نوعی مزیت بقوا داشوته اسوت .از ایونرو ،احتموال دارد کوه افعوال اخالقوی بوه صوورتی
نتیکی در وجود انسانها برناموهریوزی شوده باشوند توا بوه نحووی اجتمواعی عمول کورده ،بوا
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کم

یکودیگر ،فرهنگهوای بشوری را بسوازند .داوکینوز مویکوشود پیودایش اصوول اخالقوی

و نظام ارزشی را در جامعه بشری بور اسواس مبوانی زیسوتشناسوی تکواملی توجیوه کنود .ولوی
از نگوواه کیووث وارد ایوون مرحلووه مهوومتوورین مرحلووه تییی ور در کوول تکاموول حی وا روی زم وین
اسووت یعنوی مرحلووه تیییور و دگرگووونی از رفتووار غریوزی حیووانی بووه رفتوواری کووه مسو ولیتی
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آگاهانووه را آشووکار موویسووازد .ایوون اموور تفوواو ارزشمدارانووه عظیمووی را می وان ارگانیسوومها و
شخاها نشان میدهد.
در مرحله حیاتی مذکور اسوت کوه انسوان بوه عنووان یو

شوخا پوا بوه عرصوه هسوتی

موویگووذارد .از دی ودگاه حکمووا ،انسووان و شووخا تفوواو دارنوود .انسووان مفهووومی بیولو ی و
است ارگانیسومی اسوت کوه بوا ویژگیهوای فیزیکوی خواد خوود تعریوف مویشوود .در واقوع
همووان جنبووه مشووترک میووان مووا و سووایر حیوانووا اسووت .در مقابوول ،شووخا بووا امووور
فیزیولو یو

ارتبوواطی نودارد و ویژگیهووای دیگوری دارد .انسووانها مویتواننوود از قووانین علّوی

فیزیکی آزاد و رها باشند و این آزادی یو

ُبعود واضوح اخالقوی را بوا خوود بوه هموراه دارد .بوا

وجووود ایون ،داوکینووز از وجووود تکوواملی کووور و بویهوود سووخن موویگویود .طبووق سووخن وی،
آنچووه مووا انسووانها بووه عنوووان فاعلهووایی آزاد موویتوووانیم انجووام دهویم ،اموووری اسووت بسویار
متعالی و حاوی نکواتی اسوت کوه ارزش ذاتوی دارد نظیور آزادی انتخواب آن هیوزی کوه حوق
است ،رهوایی از خودخوواهی ،آزادی مبتنوی بور نوو دوسوتی ،کواوش ایون جهوان و فهوم آن و
س س جهوتدهوی آن بوه سووی ایجواد خیور و خووبی .وی مویگویود کوه از طریوق حاکمیوت
کووور علّوی فاقوود هوود  ،وجووودی ایجوواد موویشووود کووه موویتوانوود اهوودا ارزشوومندی را ادراک
کنوود ،خووود را از قی وود طبیعووت آزاد سووازد و بووا تفکوور و تأموول دربوواره زیبووایی حقیقووت و خی ور
غایی ،ترقی و تعالی یابد .همه ایون اموور از نظور کیوث وارد نشوان مویدهود کوه حتوی انسوان
متعصووبی هووون داوکینووز در برابوور عظمووت و شووکوه حاصوول از رهووور ارزشهووای متعووالی از
طریق فرآیندی تکاملی ،نمیتواند حیر خویش را ابراز نکند.
از منظوور کیووث وارد ،عووالک روشوون ایوون مسوو له آن اسووت کووه ب ووذیریم «تمووایلی»
اجتنابناپوذیر در تکامول وجوود دارد کوه اشوکالی از شوعور و ادراک را تولیود مویکنود کوه بوه
اهدافی هون حقیقت ،زیبوایی و خیور مویانجامنود .بهتورین تبیوین بورای وجوود هنوین تموایلی
آن است که بگووییم تکامول جریوانی اسوت کوه از آن طریوق ،ایون عوالم موادی موجووداتی را
ایجاد مویکنود کوه خوود را دریافتوه و طبیعوت خوویش را تحوت کنتورل خوود درمویآورنود .از
و هوودایت شووده اسووت کووه موویتواننوود خووود را بوورای یوافتن و خلووق حقیقووت و زیبووایی و خیور،
جهتدهوی کننود .هود آن ایجواد موجووداتی اسوت کوه تولیود خالقانوه ارزشهوا و تأمول در
آنها را میفهمند .هنین موجوداتی تصاویری از وجودی االهی هستند (.)Ibid.: 186
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فرضیهای که در این تحقیق بررسی شد حاکی از آن بود که استدالل «فرآیند انباشوتی» داوکینوز
نمیتواند تبیینگر نظم پیچیده کنونی این جهان باشد .برای اابوا صوحت نظریوه موذکور ابتودا
استدالل انباشتی داوکینز بیان شد .س س با بیان ناکارآمدی این اسوتدالل ،بوه ویوژه بور اسواس
نگرش کیث وارد ،معلوم شد نظریه ماتریالیستی داوکینز در تبیین فرآیند تکامل و نتایج و مراحول
آن ،نظریهای نادرست است .این نظریه بر انتخاب طبیعی صر مبتنی اسوت و نواتوانی انتخواب
طبیعی در تبیین مراحل حیاتی تکامل و نیز مؤلفهها و نتایج آن به ویژه پیدایش فاعلهای آگواه و
اخالقی ،نشان میدهد که نظریه رقیب یعنی نظریه خداباورانه که وجود ی

طرا ازلی و مبودئی

کیهانی را در جهتگیری فرآیند تکامل ضروری میدانود ،بهتورین تبیوین را بورای تکامول ارائوه
میکند .از اینرو نظریه تکامل نه تنها نافی وجود خدا نیست ،بلکه خود دلیلی است بر خداباوری.
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