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مقدمه

نزاعمیانباورمندانبهخلقتجهانتوسطخداوندومعتقدانبهفرگشت1،یکیازمناقشاتاصیلوآشکار

میانعلمودیندرچنددهۀاخیربودهاست؛بهنویکهپایناخداباورینیزدراینمناقشه،بهمیانکشیده

شدهونزاعراخصمانهتروپرحرارتترمنودهاست.وجودهسیتبهنوعاموپیدایشانساندرعرصۀگییتبه

یۀفرگشتموجوداتبهمراتبتأثیرچشمگیرتری نوخاص،سوژۀمستقمیاینمناقشهراتشکیلمیدهد.نظر

یراآموزههایمسیحیمبتینبرکتابمقدسمانندآموزۀ برجامعۀغریبنسبتبهجوامعاسالمیداشتهاست؛ز

ینش،وجودخالیقکهقادرمطلق،عاملمطلقوخیرحمض ینشدرششروز)یادوره(،هدفمندیجهانآفر آفر

گناهذایتانسان،هبوطوتثلیثراسخت سد،فدیه، است،وبهدنبالآنبنیادهایتفکرمسیحیهمچونحتج

یشقراردادهومتزلزلمنودهاست. حتتتأثیرخو

آدمی، بودن منحصربهفرد باورهاییچون بهظاهر ترحیات، پایین شکال
َ
ا  از انسان برظهور مبتین یه نظر این

کیدبرصدفه،مفهوممشیت کشیدهاست؛وباتأ ینشآدمیومتایزاخالیقبشریرابهچالش هدفداریآفر

تبارآمساین یین،جهانراازهدیفغاییهتیکردهوسرشتانساینرااز یۀفرگشتدارو یبمیکند.نظر ر اهلیراحتن

ینازمنشأانسانبامفهوم یشمنقطعساختهاستبنابراینحداقلبرایبسیاریازمسیحیانروایتدارو خو

گناهاولیهوهبوطدرتعارضبودهونیازبهیکناجیرامرتفعمیسازد.

فضای از و دانسته دینداری نوع هر با مبارزه برای حربه ین هبتر را فرگشت یۀ نظر اندیشمندان، از برخی

کلیدی اوایلقرنبیسمتمدعیشدفرگشت، و نوزده رامنودند.مادهگراییقرن آمدههنایتاستفاده بهوجود

کشفدانشژنتیکوحتقیقاتوسیعبرژنوم کهمتامحوزههایمعرفترابایکدیگریگانهمیسازد.با است

برندهایدردستتکاملگراییاحلادیقرارمیگیرد، ینیسمواردمرحلهایجدیدمیشودوبرگ انساین،دارو

یانخداناباوریجدید2آشکاراباورهاوعقایددیین ینیسموخداناباوریجدیدازدلآنپدیدمیآید.جر نودارو

یانباپشتیباین واهلیایترانیفوچالیشجدیدبرایدینورزانومتکلمانادیانبهوجودآوردهاست.اینجر

گوندرجوامعمسیحی،به ینآثارخوددردهۀاولقرنبیستویکمونیزباتولیدمستندهایگونا ازپرفروشتر

یاروییراتشکیل مسیحیتمعاصرخطمقدماینرو
ً
یکیازپدیدههایمهمفرهنگیتبدیلشدهاستکهطبیعتا

دیین، آموزههای از مسیحی اهلیدانهای و دانشوران دفاعیهپردازی تنوع یان، اینجر با تقابل در میدهد.

یۀ طراحِی هومشند3  لهایعلمیراشاملمیشود.درمیانایندفاعیهها،نظر طییفازدگمهایاهلیایتتااستدال
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برابرخداناباوریجدیدراتشکیلمیدهد.اماآیاایننوعدفاع حجمیچشمگیرازدفاعیههایخلقتگرایاندر

یکرداحلادیباشد؟ برابراینرو ابکنندهوقاطعدر ازاعتقادبهخداوندتوانستهاستموضعیحمج

اینمقالهبهبرریسایننوعنقدبرخداناباوریپرداختهوسپسنقصانهایموجوددرایننوعازدفاعیهدر

تصریدربابمعنایناخداباوریبث جهانمسیحیراموردمداقهقرارمیدهد.اما،هبتراستپیشازآنحمن

شودوسپسبهنقدآنازرهگذرطراحیهومشندبپردازمی.

1- خداناباوری جدید و تقابل با دین
احلادیاخداناباوری4ازمهانآغازحیاتفکریـاجتماعیبشر،مهراهآدمیبودهوتابهامروز)کهشکیلتازهبه

خودگرفته(درکنارادیانوحیاین،وجودداشتهاست.خداناباوریبنابرنوعبافتدیینوفرهنگیخوددرطول

نیزدراین یخمعاینمتعددیرادربرداشتهاست.اینمفهومدربسترادیانتوحیدیتوسعهیافتوهنوز تار

کاربرددارد.بهکارگیریاینمفهومدرسایرادیانمانندادیانغیرسامی)مهانندهندوئیسم،بودیسمو...( قلمرو

.)Martin, 2007: 2(میتواندگمراهکنندهباشد

گرفتهاست.ممکناستیکخداناباوربه خداناباوریحیتدرظرفادیانتوحیدیمعاینمتنوعیبهخود

ییف جهتتعار اذمناید؛بهمهین حلاظتصوراتگوناگوینکهازمفهومخدادارد،مواضعخداناباورانهگوناگویناحتن

گزارۀ»منبهخداامیاندارم«بهخودیخودهیچمعنایینداردوبایددربافت متعددازاینمفهوموجوددارد.

یخمعنای تار گزارۀ»منبهوجودخدااعتقادیندارم«نیزدرهردورهایاز خاصخودمعناشود،دریپآن،

یخخداناباورنامیدهشدهاند،مهوارهنگریشخاصنسبت کهدرطولتار متفاویتداشتهاست.افرادبسیاری

یفوطبقهبندیبرایخداناباوریاختالفنظروجود ینتعر بهذاتالوهیترامنکرشدهاند؛لذادرموردهبتر

تاجامعهشناخیتو...(بهپدیدار گوناگوینبهعلتنگرشهایمتفاوت)ازفلسیفنگرش البتهاین که دارد

.)Eliade& Adams, 2005(خداناباوریاست

یح،ویاعلمیـفلسیف ایب،ضمینـصر گوناگوینچونسلیبـایج اساسخداناباوریرابهطیفهای برمهین

برابرمفهومخدااست. تقسمیبندیمنودهاندکههرکدامبیانگرنوعموضعدر

یاینموسومبه»خداناباوریجدید«5درتقابلجدیبادینشکلگرفتکهابعادی ابتدایقرنمعاصر،جر در

یان،جنبیش یکردهایدیینبهزندگیراموردهجمۀخودقرارداد.اینجر گستردهازمبارزهباخداباوریورو
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یج کهباارائۀآثاریفراوانبهقلممجعیازخداناباورانمعاصربهترو فکری،فلسیف،سیایس-اجتماعیاست

ید:»دیگرنباید کهازمجلۀاینخداناباوراناست،میگو اردداوکینر یچ یسممیپردازد.ر خداناباوریوسکوالر

کردهمقابلهمنودوبرهانهایعقیلآنرابهبادانتقادگرفت.« کردبلکهبایدباآندرهرجانفوذ بادینمدارا

.)Dawkins, 2004: 161(

ایبو یح،ایج یانرابایدخداناباورِیصر گفتاینجر انواعخداناباوری،باید باتوجهبهارائۀدستهبندیاز

علمیازنوِعنظریآندانست.

یکتوراستنجر10پرچمداران یستوفرهیچنز9وو یس8،کر اردداوکینز6،دنیلدنت7،سمهر یچ خداناباوراینچونر

کهمنتقداناصیلدیندرزمانحاضربهمشارمیآیند.اینافرادبهنویقابلتوجه یانهستند اصیلاینجر

ینبرای ینجایگز یشههایتکامیلدیناستفادهمیکنند؛علمراهبتر ازعلومطبیعیدرهردوزمینۀنقادیور

ینراهبرایحصولمعرفتواقعیبهجهانهسیت ریبتهنایاحداقلهبتر دینمیدانندومعتقدهستندعلومحتج

کایفبرایآنوجودداشتهباشد. کهشواهد یایبمیدانند است،ازاینرومصرانهامیانراتهنازماینقابلارز


ً
چیزهاییداشتهباشد،صرفا اثباتوجودخداناتواناستولذاهرکسادعاییبروجودخدایاچنین علم11از

ایبکهخصیصۀاینپدیدارمیباشد،مداراکردنبادینراحتملنکرده، مبتینبراحتمالاست.خداناباوریایج

تلیفبرعدموجودخداوناسودمندیدینمطرحمیکند. عالوهبرارائۀدالییلبهسودخداناباوری،برهانهایحمن

یحوعلمیدانست. ایب،صر ایننوعازخداناباوریرابنابرمواضعتندوخصمانهشانمیتوانخداناباوریایج

یک یۀفرگشتواصولفیز لبرمبنایگزارههایعلمیبهکاررفتهدرنقدهایخداناباورانهمچوننظر استدال

کردهاست.دروهلۀاول،استفادۀیبحدومرز مدرن،ایننزاعرابهصحنۀدرگیریمیانعلمودینتبدیل

کشیدن بهچالش دوم، مرحلۀ در و احلادی مواضع از دفاع برای علم از وجانبدارانۀخداناباوریجدید

فلسیف بار یان، اینجر روبهرواست. آن با کهمسیحیتمعاصر باورهایدیین،دوموضعیاست عقالنیت

یستشناخیت،داوریسطحیرفتارجامعۀمؤمنانوقرائت احلادیناچیزخودرابااستنادبهشواهدعلمیز

گروه یژهدرنظامفکریاین یۀفرگشتجایگاهیو البتهنظر مقدسادیانجبرانمیکند. حتتاللفظیازمتن

یشۀدینورزیانسان یستشناخیتبهسایرحوزههایمعرفیتنظیرر یهراازحوزۀز کهایننظر داردبهنوی

یۀمیمتیک13دین«داوکینز چوبمیرانند.ازبابمنونه»نظر وخاستگاهادیان12تعممیدادهومههرابرمهین

یروسگونۀمفاهمیدیینازنسیلبهنسلدیگربهواسطۀانتقالممیها14)معادلفرهنگیژن(سخن ازتکثیرو
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.)Dawkins, 2006: 190-194(یدکهاینخودنوعیحمصولفرعیفرگشتحمسوبمیشود میگو

کردهوازبسطمفهومیوعمیلایدۀفرگشتبهسایرحوزههاو دنیلدنتنیزدردوموضعازاینایدهدفاع

پیامدهایناخواستۀآنبهنفعباوراحلادیسخنگفتهاست.ازاینجاتفاوتایننوعنگرشبهخداباوریبا

 Daniel C(.15وفلو16منایندۀآنهستند،آشکارمیشود کهچهرههایشاخیصچونمارتین خداناباوریفلسیف

 )Dennett, 1996: 200-300

دانش بهکارگیری و مقابله ین نو راههای نیازمندی بر یان، جر این با کارآمد مواجهۀ در اهلیداهنا از برخی 

کناردانش ریبدر بهعلومحتج یحمیکنندوبرلزومیادگیریوپرداختن روزدرایننوعازدفاعیهپردازیهاتصر
کیدمیورزند.)McGrath, 2014( دانشمندانمتعهدبهدیانتمسیحیچونمایکلهبی17،استیونمایر18 اهلیاتتأ

یستشناخیت ز لهای استدال از پارهای نقض با آهنا  شتافتهاند. دیین عاملان یاری به دمبسکی19 یلیام و و

کورویبارادهوتصادیفمیدانند،فرآیندخلقترانهتهنا کاماًل کهروندفرگشیترا خداناباوراینچونداوکینز،

ادوسپسرهبری راایج دقیقعلمیمیدانندکهتهناهویشبرترمیتوانداینقوانین هدایتشدهومطابقباقوانین

دیینچون فیلسوف و یگ23 کر یلیام و وارد22، کیث ،21 یلیامز و رووان اهلیدانهاییچونمکگراث20، مناید.

پاییمناظراتمتعددوتألیف یاندرقالببر الفتخودرابااینجر کالمیـفلسیف،حمن پلنتینگا24نیزازموضع

بارۀآنهاشکلگرفته کتابومقالهبروزدادهاند.غالباینمناظرههاچاپشدهاندوبثهایداغفراوایندر

می. یۀطراحیهومشنددرراستایدفاعازدینمیپرداز نظر کنونبهتبیین است.باتوجهبهاینتوضیحاتا

2-  نظریۀ طراحی هوشمند و دفاع از خلقت گرایی
ینش،باوربهیکطراحوخالق پیچیدگینظامآفر ینتوضیحبرایتبیین ید:هبتر اصلطراحیهومشندمیگو

بهخلقت یهاست.25خلقتگرایی26طییفازقائلین ّیدایننظر یایضمو ر ریبوبراهین هومشنداستکهشواهدحتج

یۀفرگشترابهطورکاملمیپذیرندوچهکساینکه جهانتوسطخداوندراشاملمیشود؛چهکساینکهنظر

ینش«نام آنرابهطورکاملانکارمیکنند.درالگویپذیرشتام،فرگشتبهمثابهمهانفرایندیاستکه»آفر

کرۀخاکحمققشود؛لذابازدودن کهخداوندبراساسآناینگونهارادهمنودهاستتاحیاتبر دارد؛فرایندی

پیامدهایاحلادیازفرگشتآنراباالگویدینداریخودمنطبقمیدانند.

یکرد، یۀفرگشتوپیامدهایاحلادیآناست.اینرو یکردمتفاوتدیگردرخلقتگراییمبتینبرنقدنظر امارو
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پارادامیفرگشیتبراساسصدفهوشانسوخایلازهرگونهطرحوتدبیررابهشدتنقدمیکندونظامپیدایش

گاهیبرمیمشارد.ایننوعازخلقتگراییباخداناباوریجدیدازآن کاماًلمدبرانهوازرویآ حیاتراامری

کهفرگشت کردهبهنوی کهخداناباوریحاضر،پیوندیناگسستینبافرگشتبرقرار جهتتقابلیافتهاست

جزءاصولموضوعۀاحلادقرارگرفتهاست.اینامردرجامعهمؤمنانباواکنشهایمتعددیمواجهگشتهاست

مستقمیبهموضوعفرگشتبرایمبارزهباخداناباوریراامریضروریمیدانند،لذا تاجاییکهعدهایپرداختن

یین،بیان یۀفرگشیتدارو ل،مربوطبهنیفپیامدهایاحلادینظر عمدهچالشمطرحشدهازایننوعاستدال

یسیت وجودنقصدرتفسیرفرگشیتمبتینبرانتخابطبیعیبراساستصادفکورویبهدفوبیانشواهدیز

ینازتفسیردرختحیاتاست.مباحثاینحوزه،حولدومسألۀاسایسیعین لنامتامدارو علیهاستدال

یکی28درجهانهسیتحتتعنوانجهان تنظمی یافته29 شکلگرفتهاستو طراحی هومشندانه27ووجود ثوابت فیز

یباهدایتیافتگیخاصدرنظامطبیعت یج بِطمنطیقوعلمیمیانفرگشتتدر درنتیجهبهدنبالبیانوجودر

توسططراحیخردمنداست.اینایدهباارائۀجزئیاتعلمی،وجودپیچیدگیدرنظامجهانبراثرروندطبیعی

یدکهمهانخدایمسیحیاست.اینحرکت رابسیارناحمتملوغیرموجهمیداندوازطراحیمدبرسخنمیگو

ات ریبانسانونج ازدادههایحتج ینتبیین ددبرهاننظمیاغایتشناخیت30بهعنوانهبتر تالیشبرایاحیایحمج

یونقدهایهیومبهوجودآوردهاند.این یج کهخداناباورانجدیدبامتسکبهفرگشتتدر آنازغرقایباست

کهسعی یۀفرگشیتمطرحاست؛عنواین یانبیشترحتتعنوان»خلقتگراییجدید«درمیانطرفداراننظر جر

گروهراذیلآموزۀ»خلقت«درباورهایدیینخداباورانبگنجاندوازقلمروعلمخارج لهایاین دارداستدال

یانقالبدرجهانبیولوژیرانداشتهباشد.بااینحالاصرار برابرجر منایدتابهاینترتیبقدرتعرضاندامدر

یهیکسویمبارزهباخداناباوریجدیدراشکلدادهاست. طرفدارانطراحیهومشندبرعلمیبودنایننظر

یهدربرنامۀدریسمدارسبرخیازایالتهای شهرتاینعنوانبهمناقشۀجنجالبرانگیزبرسرقراردادنایننظر

امیدکهدرهنایتباتشکیلدادگاهیبرایفیصلهدادنبهاین یسکتایببهناممردم و پانداها 31انج یکاوتدر آمر

یسطراحیهومشندصادرگردید. مناقشه،رأیدادگاهعلیهتدر

یانخداناباوریجدیدمطرحمیکنندشاملپیچیدگیهای برابرجر یهدر کههوادارانایننظر ینادلهای مهمتر

شدهونیزجهانتنظمییافتهاست. غیرقابلکاهش،پیچیدگیهایمعین

کهبا یکایییکیازاینمنتقدانخداناباوریجدیداست یستشناسآمر مایکلهِبی)1952(بیوشیمیدانوز
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کند.وی کاهش32«سعیمیکندطراِحخالقوهومشندرارأسنظامهسیتاثبات طرح»پیچیدگیغیرقابل

با را آنها منیتوان و هستند پیچیده کاهشناپذیر، بهگونهای یستْشیمیایی ز دستگاههای »برخی ید: میگو

یینو یدارو یج یۀفرگشتتدر حفظحالتدستگاهیخود،بهدستگاهیسادهترفروکاست؛واینمطلببانظر

.)Behe, 1998: 189 ( »انتخابطبیعیناسازگاراست

کهمهۀاجزایآنبهخویبدرهمتنیده یسد:»دستگاهیاست کاهشمینو ویدرتوضیحپیچیدگیغیرقابل

تلمیشود. کارکردآنسیسمتحمن کل کارکردروشنومشخیصداردوباحذفیااضافۀحیتیکجزء، شدهو

.)Ibid: 200 (»بهتعبیریدیگراینسیسمتتابعقاعدۀمنطیقصفریایکاست

بااشارهبهمواردیازایننوعسیسمتدرطبیعت،مقصودخودرابامتثیلتلهموشروشنمیسازد.33 ویهمچنین

دستگاههاییناتواناستومنیتوانطبقاصلانتخابطبیعی، وجودچنین یینازتبیین یدارو یج فرگشتتدر

می)اسالمی، پدیدارشدناینسیسمتراتوجیهکرد.پسبایدبهوجودطراحیهومشندانهدرطبیعتامیانبیاور

.)40:1387

کهموفقبهتوضیحبسیاریازاهباماتدرزمینۀاصل یهایمیداند ینرانظر یۀفرگشتدارو اوهرچندنظر

کاملمنیداندوبااستفادهازشواهدعلمیکشفشدهدر پیدایشحیاتبرگییتشدهاست،اماآنرامنتجو

.)Ibid: 205( اواخرقرنبیسمتنتیجهمیگیردکهحیات،حاصلانتخابطبیعینبودهبلکه»طراحیشده«است

شده34«دردفاعاز یۀ»طراحیهومشندانه«باعنوان»پیچیدگیمعین یلیامدمبسکی،یکیازایدهپردازاننظر و

کید شدگیتأ ینش،بروجوددوخصیصۀهمزماندرارگانهایموجوداتزنده؛پیچیدگیومعین هدفداریآفر

یۀ »نظر از استفاده با او است. ژین سطح در اطالعات یۀ نظر میکند، مطرح دمبسکی که ایدهای میورزد.

و خاص ارتباط قانونمندی، تولید، فرایند در احتمال نبودن ازمجله خصیصههایی شامل که اطالعات35«

که نیز را زندهحیات ارگانهای در موجود اطالعات است، رخداد بایک مرتبطخود موعۀ درحمج پذیر تفسیر

شدگیبه شدگیمیداندواینخصیصۀمعناداربودنومعین ساختارمندومعنادارهستنددارایپیچیدگیومعین

طبیعیموجوددرجهانراکشفکنند.اواینساختاراطالعایترا»اطالعات دانشمنداناجازهمیدهدتاقوانین

شده36«مینامد.چالیشکهدمبسکیدربرابرخداناباوریجدیدپیشمیکشد،درتوجیهخاستگاه پیچیدۀمعین

یدهایپایهبرایتوجیهسیر ایناطالعات،عاملتولیدکنندۀآنهاوعدمتواناییدرکاهشاطالعاتبهبرگخر

فرگشتازسادگیبهپیچیدگیاست.37ازآنجاکهارگانهایزندهبراساساینساختارپیچیدۀاطالعایتبناشده
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 لخودرااینگونهمطرحمیکندکهعلتهایطبیعیازتولیدایننوعازاطالعاتمعین است،اومقدمۀدوماستدال

 Dembski,( پیچیدهدرساختاردی.ان.ایناتوانهستند،لذابایدبهدستهویشفراطبیعینوشتهشدهباشد

.)2001: 553-573

یرمنود: لدمبسکیوهبیرامیتوانبهصورتذیلتقر استدال

ارگانهایموجودات 1(سیسمتهایپیچیدهای)کهبهسیسمتسادهبرایتوجیهروندفرگشیتکاهشمنییابند(در

میآورد. ادآنپایین زندهوجودداردکهاحتمالصدفهوشانسرادرایج

شده)براساسطرحوالگوییقابلکشفوتفسیر(وبهشدتنظم 2(اینسیسمتپیچیدۀغیرقابلکاهش،معین

یافتهاست.

فرایندی از برآمده بلکه باشد؛ آمده وجود به وشانس تصادف مبنای بر منیتواند اینگونهای هرسیسمت )3

یزیشدهوبرپایۀهومشندیودرایتاست. طرحر

4(وجوداینسیسمتهایبهغایتمنظموپیچیدهتهناباوجودطراحیخردمندقابلتوجیهاستوعلتهای

تولیداینگونهاطالعاتناتوانهستند. طبیعیدر

38صورتبندیمنود: ینتبیین لازراههبتر رانیزمیتوانبراساساستدال لقیایسباال استدال

ارگانهایموجوداتباشدوm1احتمالبراساسطراحیهدمفند شدهدر گرoپیچیدگیکاهشناپذیرومعین ا

وقانونپذیرباشدوm2احتمالپیدایشآنبراساسانتخابطبیعیوروندفرگشیتباشدآنگاه:

P )o \ m1( > p )o \ m2(

یکیدرجهاناولیهبهدقتمتعادلشده پیک40«بیانمیکندثابتهایفیز »جهانتنظمییافته39«و»اصلآنترو

که یکمداریبهنامناحیۀطالییبرقرارشده کهیکنواربار گشتهاندبهگونهای یف«برخوردار یااز»تنظمیظر

ینتفاویتمیکرد،حیاتمبتینبرکربنوحضورمابهعنوانمشاهدهگرانهومشندممکن گرمقادیرآنهاکوچکتر ا

یدی منیشد.باتوجهبهاینمطلب،مفهومطراحهومشندازحوزۀبیولوژیبهحوزۀفیزیککهیاینبسطیافتهومؤ

ییننیفتد. ینشحیاتحمسوبمیشودکهشایددرحمذورتقابلبافرگشتدارو بیروینبرایفرآیندهدمفندآفر

3- چالش های فراروی طراحی هوشمند
یۀ الفاننظر یه،جدالباخداناباوریرابرایبنیادگراهایمسیحیوحمن چالشهاودشواریهایفرارویایننظر
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فرگشتمشکلمنودهاستکهاینچالشهارامیتوانشاملدوچالشعلمیواهلیایتدانست.

3-1: چالش علمی
راستاپاسخهاییمتعددبهدمبسکیوهبیدادهاندکهذکرمهۀآنهابا یستشنایسدرمهین دانشمندانحوزۀز

لهاداشتهاند. ینتالشرابرایبهحماقبردنایناستدال تصرمنیگنجد.برخیازآنهابیشتر جزئیاتدراینحمن

اینگروهباارائۀمفهومانباشیت41،مسألۀاستبعادپیدایشارگانهایپیچیدهوغیرقابلکاهشرا،قابِلادراکو

شدیندانستهاند)Dawkins, 2006: 121(.آنان»پیچیدگیفرونکاستین«مایکلهبیرانیزمهانخدایحفرهها

یاتبوهنوفر42،اهلیدانآملاین،اینشیوه باحربهایعلمیمطرحمیشودوباتوسلبهنظر میدانندکهاینبار

یفشدناو یراپیشرفتعلم،شکافهاراتنگترمیکندودیگرجاییبرایخداوبرایحمن راحمکوممیکنند43؛ز

راتوجیه کهتهنامیتواندجهلشان اینعدهحکایتگرخداییاست برای بایقمنیماند.شکافهایعلمی

گامیبهعقبمیهندومهیشهمرعوبعلماست باکشفیاتعلمیجدید کند.غافلازآنکهاینخداهرروز

.)Ibid:125(

شده«دمبسکیرامورد ل»اطالعاتپیچیدهمعین داوکینزدرمقالهایحتتعنوان»چالشاطالعات«استدال

نقدقرارمیدهدوباقیاسمیانانبایناطالعاترایانهایواطالعاتژینهیچاستبعادیدرچگونگیپیدایش

.)Dawkins, 2001: 617-631(وترکیبایناطالعاتمنیبیند

یهبرمبناینظامیسکوالروعلمیاستومهۀ هدفارائهدهندگانطراحیهومشند،قالببندیعباراتنظر

گزارههایاهلیایتوفلسیف، یهاستتاباعدماستفادهاز کردنایننظر تالشآنهامعطوفبهعلمیقلمداد

زمرۀ رادر یان اینجر امر بدو در الفین ازحمن امابسیاری منایند. اثبات را وهومشند وجودطراحوخالیقمدبر

یایبوکنکاشعلمیمیدانندودرنتیجهآنرافاقدارزشعلمیقلمداد شبهعلم44قراردادهوآنراغیرقابلارز

میکنند.)Pigliucci, 2010(درواقعهرچیزیعلمیقلمدادشدنبایدیکیازاینمؤلفههاراداشتهباشد:

یهمتسکبهشهودمعرفیتاست.ممکناستطرفداران تأییدویااثباتیکنظر یکیازدالیلمهمدر 1.معموالً

وجودیکسیسمتپیچیدهدرجهانرامشاهدهمیکنمیپساین
ً
کهماشهودا یندازآنجا طراحیهومشندبگو

نظامبایدداراییکطراحهومشندباشدکهآنرابرایهدیفوغاییتطراحیکردهاست.اینادعادرقالبیک

لبهاینشکلقابلبیانخواهدبود:1-جهانداراینظامیپیچیده،داراینظموباطراحیهومشندانه استدال

است؛2-هرسیسمتپیچیدهداراییکطراحهومشنداست؛3-پساینجهاندارایطراحیهومشنداست.
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با اینادعا گفت کرد.بهعنوانمثالنسبتبهمقدمۀاولمیتوان لمیتوانخدشهوارد ایناستدال به اما

پیکجهاننهتهناداراینظموطراحیهومشندانه یراازنظرطرفدارانآنترو پیکدرتعارضاست،ز اصلآنترو

نیستبلکهبرعکسهرچهبهجلومیرودبریبنظمیآنافزودهمیشود.دررابطهبامقدمۀدوممیتوانادعا

ربیاتپسیینمادرعامل کهباحتج کرداینکههرسیسمتپیچیدهدارایطراحیهومشنداست،امریپیشییناست

یدمههچیزازیبنظمیبه یۀامتیستهاباشد،میتواندبگو گرکیسطرفدارنظر ناسازگاراست.بهعنوانمثالا

وجودآمدهوهمچناندریبنظمیبهسرمیبرد.امتهاکهذراتبنیادینجهانراتشکیلمیدهندازنظرشکل،

کاماًلبرحسبتصادفبایکدیگرترکیبمیشوندواشیاءرابهوجودمیآورند. اندازه،حرکتوجهِتحرکت

پستوسلبهشهودمعرفیتمنیتوانددلیلخویببرایاثباتنظموپیچیدگیجهانواثباتطراحیهومشند

درجهانباشد.

اینشرطشایدشرطاسایسیک کرد. تأیید فراوان ریب ییحتج باشواهدجز بتوان باید را یۀعلمی 2.هرنظر

ریبدر یهدرقالبscienceبیانمیگرددبایدبتوانشواهدفراوانحتج یراهنگامیکهیکنظر یۀعلمیباشد،ز نظر

تثبیتشدهدرعلمباشد، طبیعتبهنفعآنپیداکردتاقابلدفاعباشد.)دستکمبایدمطابقبابرخیقوانین

الفانبا کهبهعنوانیکاصلشناختهمیشود(امااصلطراحیهومشندازناحیۀحمن مانندقانوناولنیوتن

شواهدفراواندیگرنقضشدهاست.

یۀعلمیبایدابطالپذیرباشدتابتوانآنراعلمیقلمدادکرد.به پرموردقبولباشد،پسهرنظر گراصلپو 3.ا

عباریتشرطعلمیبودنآناستکهابطالپذیرباشد.هرچهاحتمالابطالپذیریآنبیشترباشددرجۀعلمی

ببرد،اما، آزمونهایسختجانساملبدر یۀعلمیبایداز آنازقوتبیشتریبرخوردارخواهدبود.یکنظر

یۀطراحیهومشندبهاینموضعمهتمهستند یۀطراحیهومشندوجودندارد.طرفداراننظر آزمونپذیریدرنظر
یرادرصددهستندوحیفراطبیعیراباطبیعیگرویروششناخیت45 کهقواعدعلمرابهنفعخودتغییرمیدهند؛ز

گروهبازمیگردد. یکردهایمتفاوتبهتفاوتدرروششنایسعلمیهریکازایندو کنند.اینرو ین جایگز

عدمامکانوجودعلیت یکردیاستکهاویلباپیشفرضگرفتن طبیعیگرویفراطبیعیوروششناخیت،دورو

روابطعیلبراساسمادهگرویمیپردازدودردومیمنیتوانعناصرفراطبیعترادرفرایند فراطبیعیبهتبیین

الفتپرداختهوآنهاراحاصلفرایندسکوالر باهردوروشبهحمن شناختعلمیدخیلکرد.خلقتگراهااصوالً

کردنعلوممیدانندودرمقابلخواهاندخیلمنودنعامیلفرامادیدرفرایندروشعلمیهستند.بههرروی
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که امععلمیشکلگرفتهباشد یهپردازانطراحیهومشندازسویحمج گفتنوعیائتالفعلیهنظر شایدبتوان

یههایعلمینیست. بههیچعنوانحاضربهپذیرشآندرحیطۀنظر

کهطراحیهومشنددرحوزۀیک پاسخهاییازسویبرخیازحامیاناینایدهمطرحشدهاستازمجلهاین

یهعلمیجایمنیگیردتاانتقادعدمتطابقآنباپارامترهایگزارۀعلمیمطرحشودبلکهتهناطرحیکسؤال نظر

 Falsifiability of( .یۀفرگشیتاستتاعللفراطبیعیرانیزدرفرایندپیدایشحیاتدرنظربگیرد برابرنظر در

Creationism - RationalWiki(امااینتوجیهراهرابرایاینایدهدشوارترمیکندوآنراازحوزۀگفتمانعلمی

خارجمیسازد.

این به ازمنظریدیگر روندفرگشیتدرحیاتزمیین بر کید تأ با الفانجدیطراحیهومشند، ازحمن برخی اما

یلبردنهریکبهدیگری کهحتو اصممینگرند.آنانحوزۀعلمودینرادوقلمرونامهپوشان46میدانند حتن

کاریناصحیحاست.

کدامراجداازدیگریدانستهوبهدیگراننیزپیشهنادمیدهندبرایجلوگیریازراهیایب گروهرسالتهر این

گیرند.برخی کار کردهوبه حتلیلهایغیرعلمیوناصواببههردوحوزه،اصلقلمروهاینامهپوشانرادرک

ینوتأییدتفاوتحوزۀعلمودیناستقبالکردهوآن یۀفرگشتدارو دیگرازاقدامپاپژانپلدرپذیرشنظر

.)Gould, 2001: 737-749( رااقدامیشجاعانهبرایفیصلهدادنبهایننوعازمناقشاتدانستهاند

3-2: چالش الهیاتی
کهتوضیحدادهشد،ازنگاهاهلیایتنیزدشواریهاییفرارویخوددارد. طراحیهومشندعالوهبرچالشهایی

ستدردفاعیهپردازیبهواسطۀاینایدهاست.آنچه اثباتصفاتمتعایلواهلیبرایطراحهومشند،گامنن

یهپساز یۀفرگشتبهنفعخداباوریاستاماخودایننظر کردننظر دوش یهبهدنبالآناست،حمن ایننظر

ارائۀتوضیحایتدربابتعارضاینطراحباصفاتخداونددردینتوحیدیبازمانده اثباتطراحهومشنداز

منوالازسویخداناباورانمطرحمیشودبهنام»برهانطراحیضعیف47«کهتعارض است.قیایسبرمهین

دروینمیانمفهومطراحهومشندوصفاتخدایادیانتوحیدیچونعاملمطلق،قادرمطلقوخیِرحمضرا

یسیت لذکرشدهمناقشایتفراوانازنظرارائۀشواهدز بندهای)1(،)2(و)3(دراستدال منایانمیکند.بهظاهردر

پذیرمیباشد، یۀفرگشتتبیین اندامهایموجوداتزندهکهبانظر وجوددارد.برایمنونهوجودنقصدربرخیاز

انسمیانخردمندیطراحباخدایتوحیدی کهازسویناقدانبهطراحیهومشندوعدمحتج ادعاییاست
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یرامسیحیتمهانندهیودیتواسالمقائلبهعاملمطلقوقادرمطلقبودنخداونداستواین مطرحاست،ز

اندامهایجانداراندرروندفرگشتنامتناسبباشد. صفاتیادشدهشایدبانقصهایموجوددر

کردهو بانناقدانراتندتر کهز ارتباطدادنطراحهومشندبهمفهومخدایمسیحیاست  دشواریدیگر،در

یهرابه بهایننظر آنانگذاشتهاست.اینچالیشاستکهقائلین یهدراختیار رادرنقدبرایننظر دستباال

ازطراحهومشندداشتامادرواقعبایدگفتچه
ً
یرامیتوانهربرداشیتراصرفا یادیانداختهاست،ز زمحتز

انسمیانطراحهومشندومسیحیت، خداییمدنظراست؟بهعنوانمثالدمبسکیباوجوداقراربهاینعدمحتج

گزارۀاثبایتاهلیایتیافلسیفازمهساینطراحهومشندباخدایمسیحییعین درمواردیبدوناستفادهازهیچ

)Dembski, 1999: 210(.عییسمسیحسخنگفتهاست

البتهبرقراریرابطهمیانطراحهومشندوخدایمسیحیبدوناستفادهازقیاسمنطیقومفاهمیفلسیفـاهلیایت

یهاست.عدمتلفیقرومشندمیاناینگزارهوگزارههای بهایننظر اقدامیشتابزدهوناسنجیدهازسویقائلین

یهدردفاعازخداباوریاست. کارکردیایننظر اهلیایتـفلسیفازنقصانهای

یهاست.برخیازخلقتگراهاکهروند یهعدممحایتگروهیازدینباورانازایننظر چالشبعدیفرارویایننظر

فرگشیتدرحیاتراپذیرفتهوآنرامنایفدیدگاهتوحیدیمنیدانندایننوعنگاهراادامۀمهان»خدایحفرههایی48«

ارگانهایزندهدر دینمیشود.روندحتقیقاتمستمربرچگونگیپیدایشاولین کهمنجربهانزوارفتن میدانند

نشانههای یکیاولین یستشنایسهمچنانادامهداردومقاالیتدرردطراحیهومشندوتوضیحفرایندبیولوژ ز

 Douglas,Kate, intelligent.بهطراحیهومشندتنگترکردهاست)رک حیاتمنتشرمیشودکهعرصهرابرقائلین

.).without design in New Scientist, march 2016
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نتیجه گیری
باین کهتالشداردباز ینههایدفاعیایتمطرحشدهدرجهانمسیحیاست گز یۀطراحیهومشندیکیاز نظر

چگونگیوچرایینظامطبیعتمعریفو کارآمددرتبیین یهفرگشترانا ازگزارههایاهلیایت،نظر علمیوبهدور

آنگاهپیامدهایاحلادیمطرحدرخداناباوریجدیدرانیفمناید.اماهنوزچالشهاوموانعفراواینرودررویاین

برابرخداناباوریجدیداست. کارآمددر یهقرارداردکهمیتواننتیجهگرفتدفاعینا نظر

اینمناقشاتدرسطحباالییازتبلیغرسانهایومناظرههایپرشورهنوزادامهداشتهومسائلجدیدیرادر

یهوسایرگزارههایفلسیفـاهلیایت حوزۀاهلیاتدفاعیدرمسیحیتبوجودآوردهاست.تلفیقرومشندمیانایننظر

موجودشایدراهکاریباشدتا ینتبیین لبراساسهبتر بهصورتبرهایناستقراییاحتماالیتوبراساساستدال

امداد.دراینروشهدفاثباتقیایسومنطیق دفاعیهپردازیمنسجمومناسیبدربرابرخداناباوریجدیدانج

ادافقمشترکمیانخداناباوریوخداباوریتادرمقامبعد خدادربدوامرنیستبلکهراهگشاییاستبرایایج

منطیقوفلسیفعالوهبراثباتوجودخدا،صفاتاهلیشبهزداییشدهوفهمپذیرنیزاثبات بهوسیلهسایربراهین

گردد.

 یلیاملین یهفرگشتتهنابهنقدپیامدهایاحلادیآنمهانندپلنتینگاوو ایمناقشهبااصلنظر گربج شایدا

کردتانادرسیتتعارضذایتمیانفرگشتودینرانشان باورهایامیایندفاع یگپرداختوازانسجامدر کر

گزارههایدیین،مفاهمیقدیسواخالیقدیین ازادعایعلمیبودنمهه دادوازطرفدیگربادستبرداشتن

واهدآمد. اینگونهمنافشاتعلمیـاهلیایتبوجودنن یرتیغکنکاشعلمینبرد،آنگاهحمیلبرایبروز رابهز
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