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Abstract
This study aims to present a new interpretation of the theory of evolution and its
compatibility with intelligent design based on special views of Peter van Inwagen. This article
which is conducted by descriptive analysis relies on library research findings. Peter van
Inwagen, an American analytical philosopher and one of the leading figures in metaphysics
and philosophy of religion, is a skeptical theist who defends compatibility between the theory
of evolution and Darwinism and intelligent design. He maintains that he has presented a new
interpretation of the theory of evolution and in this regard, proposes a kind of Darwinism
called “weak Darwinism”. In his account, Van Inwagen admits basic principles of Darwinism
such as common descent, random mutations, natural selection, and even the widespread acts
of natural selection in nature, however, he restricts the acts of random mutation and natural
selection with a sort of agnosticism in order to pave the way for explaining the universe
through other mechanisms like intelligent design. As a Christian who has love and affection
to God, he believes that the order in the universe is as a result of God’s guidance and wisdom,
and although the order in the world is under the influence of random mutations and natural
selections, all the past and current events could not have occurred randomly. Many research
works have been conducted about the theory of evolution and intelligent design and we can
point to the most recent ones entitled “Theological Argument, Evolution, and Accurate
Arrangement: The Comparative Analysis of Swinburne and Mutahhari’s Viewpoints” by
Ghazale Hojjati 1 and “Anthropological and Critical Analysis of Darwin Based on
Transcendent Theosophy” by Faranak Bahmani and Ali Allah Bedashti 2. However, no article
has been written in Persian yet on the theory of evolution and intelligent design from the
perspective of Peter van Inwagen. The objective of this study is to shed light on Van
Inwagen’s views on the theory of evolution and his theist defense from intelligent design as
well as the compatibility between these two theories. Van Inwagen can be regarded as
compatibilist in two sense: first, because he holds there is compatibility between free will and
determinism, and also because he does not regard any inconsistency between the theory of
evolution and theism. After he believed in determinism, Van Inwagen felt skeptical toward
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the theory of evolution as in his view, every event has causes and effects and it’s impossible
to see something would occur randomly and through evolution some unwanted parts be
omitted and put aside. Therefore, he presented a perception of the theory of evolution called
“weak Darwinism”. He proposed an interpretation of compatibility in which, not only
Darwinism is not against theism but also the theory of evolution can represent divine
providence in the world. Accepting weak Darwinism, Van Inwagen holds that although
random mutations and natural selection can explain major part of variety and complexity in
natural creatures, natural selection is not the only mechanism to describe these complexities
and there are phenomena yet unexplainable by natural selection. Furthermore, even if we
assume this theory can justify order in the universe, why shouldn’t God make use of natural
selection to create such a splendid system?
His total viewpoints on the compatibility between theism and theory of evolution can be
summarized as follows: “We should distinguish between incompatibility of two theories and
refuting one theory by another. If we hold that the theory of evolution and Darwinism are
incompatible with intelligent design it does not convey that Darwinian theory of evolution
nullifies intelligent design argument. There is no incompatibility between the theory of
evolution and intelligent design; although the latter may be refuted by the former. Yet, it
should be determined what is intended by refuting an argument, and what perceptions from
intelligent design argument would be refuted by the theory of evolution? Inwagen states: “the
assumption that a given argument may not be efficient in achieving certain results differs
from the assumption that a given result is false. For example, when Shakespeare writes in his
plays that Richard murdered the princess it cannot convince us that he really committed this
act. Even if Darwinism refutes all the interpretations of intelligent design it does not harm my
decisive theist beliefs. My faith to God and the perception that living creatures are by means
of an intelligent design does not rely on theological argument as my belief on the existence of
my wife does not rely on the argument that because there are other entities so my wife exists
too, though it may seem an appropriate philosophical argument. Although theological
argument, as a philosophical-Kalami argument perceived from philosophers’ minds, might be
refuted through the theory of evolution,it is not incompatible with the basic principle of
intelligent design in the universe. Having love and faith to God, one can accept the intelligent
design and perfect system of being.”
The findings of this research indicate that Peter Van Inwagen claims that, by his new
interpretation of the theory of evolution, he could have defended the compatibility between
the theory of evolution and theism in a unique way. Through early studies on this theory it
seemed that the foundation of his thoughts is based on physicalism and skepticism and in this
regard, his thoughts have fundamental differences with Islamic thinking. The present research
findings showed that he maintains weak Darwinism, though he does not present an
appropriate criterion on its preference to Alism. In his theory, the effect range of natural
selection and random mutations is restricted, and regarding some gaps in the theory of
evolution, the way is open for the impact of contributing factors other than natural selection
explaining order in the universe. Van Inwagen is a theist who confronts Alism skeptically.
Considering principles of the theory of evolution as inadequate, he represents it in different
statements, and finally, admits the outcome of this argument which is belief in the existence
of an intelligent design for the universe, although he does not have any serious defense for the
theological argument particularly some of its interpretations. He holds that, even needless to
theological argument, one can believe in almighty and all-wise God through love and faith. In
some certain domains, he limits the performance effect of natural selection and asserts that it
is one of the most important natural mechanisms which can be a powerful device to determine
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divine creation, although God might have other devices as well. Apart from its drawbacks and
important criticisms, Inwagen’s perspective is comparative to the views of Shahid Mutahhari
as he is also a theist compatibilist and affirms that the theory of evolution-if true-can confirm
theism, and it is a masterpiece in creation that through natural selection and random
mutations, various creatures gradually evolve from a simple matter.
Keywords: weak Darwinism, Alism, Intelligent Design, Peter Van Inwagen
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الهیات تطبیقی(علمی پژوهشی)
سال نهم ،شماره بیستم ،پاییز و زمستان 1397
ص 108-95

تقریری نو از نظریۀ تکامل و سازگاری آن با طراحی هوشمند براساس دیدگاه پیتر ون اینواگن


فرح رامین -طیبه غالمی
چکیده

پیتر ون اینواگن ،فیلسوف متأله تحلیلی ،سازگارگرایی است که میان دترمینیسم با جهشهای تصادفی و داروینیسم با خداباوری
تعارضی قائل نیست .او با تبیینی متفاوت از ارکان نظریۀ تکامل ،نظریۀ «داروینیسم ضعیف» را پایهگذاری و موضعی الادری در
برابر آلیسم اتخاذ میکند .در این نظریه ،او با پذیرش مبانی اصلی تفکر داورینی ،قائل است انتخاب طبیعی و جهشهای
تصادفی در زیستکره ،در برخی حوزههای محدود ،کارآیی ندارد .او معتقد است شاید برهان نظم با نظریۀ تکامل ابطال شود؛
اما این امر با اصل وجود طراحی هوشمند در جهان طبیعت منافاتی ندارد.
یافتههای پژوهش نشان میدهند ون اینواگن در ترجیح پذیرش داروینیسم ضعیف بر آلیسم ،معیار درستی ندارد و تقریرش از
ارکان نظریۀ تکامل کاستیهایی دارد و نیز مانند سایر فیلسوفان غربی به تمایز دقیق برهان نظم با برهان غایی توجه نکرده
است .با چشمپوشی از تفکر فیزیکالیستی او و ضعفهای دیدگاهش ،در سازگاریاش میان نظریۀ تکامل و خداباوری ،برحق
است و دیدگاه او تا حدودی با آرای شهید مطهری در این باب مقایسهپذیر است.
واژههای کلیدی
داروینیسم ضعیف ،آلیسم ،طراحی هوشمند ،پیتر ون اینواگن
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گذشته و حال محصول شانس نیست .او واژ شانس را در

مقدمه
از نارساایی هاای

معنای ارسطویی آن ،یعنی برخوردهای طراحینشاد علال

نظریۀ تکامل ،شواهدی را بر وجود طرح و تادبیر در کال

به کار می برد و شانس در این معنا با دترمینیسم حااکم بار

نظام هستی و قوانینی مطرح کردهاند که تکامل از آن طریق

زیست کره ،تعارضی ندارد.

برخی متفکران خداباور ،به جاای بحا

به وقوع می پیونادد .کساانی چاون پالنتینگاا ،هندرساون،

هدف این پژوهش ،تبیاین دقیاق دیادگاه ون ایناواگن

دمبسکی ،مایکل روس ،رابین کالنیز ،مایکل بهی ،برتاوچی

درباار نظریااۀ تکاماال و دفاااع خداباورانااهاش از طراحاای

و تننت از این طریق کوشیده اند نشان دهند نظریاۀ تکامال

هوشمند است .در ایان راساتا ،ابتادا باه مباانی فکاری او

نه تنها تعارضی با طراحی هوشمند هستی ندارد ،پیشارفت

پرداختااه شااده اساات کااه الهیااات فیزیکالیسااتی و نظریااۀ

علم به طورکلی ،وجوه تادبیر الهای را در آفارینش ،بیشاتر

سازگارگرایانه اسات ،سا س نظریاۀ تکامال در دو تقریار

نمایان میسازد.

آلیسم و داروینیسام ضاعیف ،بررسای و ساازگاری آن باا

پیتاار ون اینااواگن ،فیلسااوف تحلیلاای آمریکااایی و از

طراحی هوشمند مطرح شده اسات .در پایاان ،دیادگاه ون

چهره های برجسته در متافیزیک و فلسفه دین ،خداپرساتی

اینواگن و شباهتش باا آرای شاهید مطهاری در ایان بااره

شکاک است که از سازگاری نظریۀ تکامل و داروینیسم باا

ارزیابی و نقد شده است.

طراحی هوشمند دفاع می کند .او مدعی است تقریر ناوینی
از نظریۀ تکامل ارائه کرده اسات و در ایان راساتا ،ناوعی

 -1الهیات فیزیکالیستی

داروینیسم مطرح میکناد کاه آن را «داروینیسام ضاعیف»

فیزیکالیسم نظریه ای است که براسااس آن ،انساان چیازی

می نامد .او در این نظریه ،اصول و ارکان اصلی داروینیسام

جااز همااین باادن نیساات و نفااس تااوهمی باایش نیساات

مانند تبار مشترک ،جهش های تصادفی ،انتخااب طبیعای و

( .)Murphy, 1951: 5این نظریه در قرن بیستم مطارح

حتی فراگیربودن عملکرد انتخاب طبیعی در جهان طبیعات

شده و شاخهای در فلسافۀ تحلیلای اسات کاه مهامتارین

را می پاذیرد و باا ناوعی الادری گرایای ،گساتر عملکارد

مساللۀ آن ذهان و باادن اسات .واژ فیزیکالیسام در دهااه

جهش های تصادفی و انتخاب طبیعی را محدود می کند تاا

 1930به دست اتونویرات 1و رودلف کارناپ 2وارد فلسفه

راه را برای تبیین نظام عالم با مکانیسم های دیگاری چاون

شد .اینان معتقد بودند هر قضیهای ،قضیهای فیزیکی است.

طراحی هوشامند بااز کناد .او باا تردیاد باه برهاان نظام

این نظریه را بیشتر نظریهای زباانی مایدانساتند؛ اماا ایان

نگریسته و معتقد است ممکن است نظریۀ تکامل موجا

نظریۀ مادیانگارانه ،نظریهای متافیزیکی است؛ به این معناا

ابطال برهان نظم شود – دستکم در برخای از تقریرهاای

کااه دربااار ماهیاات جهااان بااه مااا اطالعاااتی ماایدهااد

آن ماننااد راه هدفااداری آکوئیناااس -؛ امااا ایاان اماار بااه

( .)Hemple, 1949: 37مهمترین نظریههای فیزیکالیساتی

ناسازگاری داروینیسم با طراحی هوشامند جهاان طبیعات

در فلساافۀ ذهاان عبااارتانااد از رفتااارگرایی ،ایاانهمااانی،

منجر نمی شود؛ زیرا نتیجۀ یک استدالل ،حتی اگر مقدمات

کارکردگرایی و هوش مصنوعی .شرح و توضیح این مکاتا

آن صادق نباشند ،با دیگری اثبات میشود .او با پیشفرض

در آثار پژوهشی مختلفی بیاان شاده اسات کاه درخصاوص

مسیحیبودنش و عشق و ایمان داشتن به خداوناد ،معتقاد

ذهناند (ایازدی)105-131 :1387 ،؛ البتاه بایاد متاذکر شاد

است نظم عامل محصول هدایت و تدبیر خداوند اسات و

مشابه برخی مکات  ،فیزیکالیستی نزد متکلماان مسالمان نیاز

با وجود آنکه سایۀ جهش های تصادفی و انتخااب طبیعای
بر تبیین نظم جهان ،سایه افکنده اسات ،تماام پدیادههاای

Otto Neurath
Rudolf Carnap

1
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یافته میشود؛ آنجا که هنگام بح

از نفاس ،نفاس را هیکال

محسوس میدانند (اشعری1400،ق.)24 :

به جهان دترمینیستی است .باید توجه داشت ازنظر منطقی،
فیزیکالیسم با دترمینیسم ،مصداق واحادی ندارناد و های

الهیات فیزیکالیستی اصطالحی است که هنوز تعریاف

یک مستلزم دیگری نیست؛ بارای مثاال ،فارض مایشاود

دقیق و روشنی برای آن ارائه نشده است .درواقا الهیاات

جهانهای ممکنی وجود داشته باشند که دترمینیسم در آنها

فیزیکالیستی ،تأثیر انسان شناسای فیزیکالیساتی در الهیاات

صادق و فیزیکالیسم کاذب باشد .فرض کنیم جهاانی تااب

است .در قرن بیستم برخی از اندیشمندان الهیات مسایحی

قااوانین دترمینیسااتی اساات ،ول ای اذهااان (نفااوس) در آن

با پذیرش رویکرد فیزیکالیساتی نسابت باه انساان ساعی

غیرفیزیکالیستی است یا جهان های ممکنای وجاود داشاته

کااردهانااد باورهااای مساایحیان دربااار هویاات انسااان و

باشند که فیزیکالیسم در آنها صادق باشد (مانند انسان هاا)

جاااودانگی او را تحلیاال و توجیااه کننااد .فیزیکالیساام در

و دترمینیسم بهطور کامل در آنها صادق نباشد.

معنای عام ناظر بار ایان اسات کاه هار چیازی در جهاان

پیتر ون ،دترمینیسم را اینگونه تعریف میکند:

تقلیل پذیر به خاواص فیزیکای اسات و جاز پدیادههاای

«فرضیهای که بر طبق آن در هر لحظاه یاک و تنهاا یاک

فیزیکی چیزی وجود ندارد و در معناای خااص آن ،نااظر

آیند فیزیکی ممکن و شدنی وجود دارد؛ مشروط به ایان دو

به انسان است .چیزهایی کاه باه ذهان انساان نسابت داده

شرط که .1 :برای هر لحظهای از زمان ،یک گزاره وجاود دارد

میشوند ،درواق باید به مغز و فعالیتهاای مغازی اساناد

که در آن لحظه ،وضعیت جهان را بیان مایکناد .2 .اگار  Aو

داده شود (استولجر.)20 :1394 ،

 Bگزارههایی باشند که در برخای لحظاات بیاانگر وضاعیت

پیتر ون اینواگن باوجود حفظ کردن این باور سنتی کاه
خاادا واقعیتاای غیرفیزیکاای یااا مجاارد اساات ،نمایپااذیرد

جهاناند ،پیوند  Aبا قوانین فیزیکی ،مستلزم و دربردارناد B
است» (.)Van Inwagen,2015:23

اشخاص انسانی همان نفس مجرد یاا دارای چناین نفسای

الزم است اشاره شود معنای دقیق جبرگرایی در طاول

باشند ( .)Taliaferro, 2001: 76او در دفاع از الهیاات

تاریخ به شکل های مختلفی شرح و بسط داده شده اسات.

فیزیکالیسااتی تااا آنجااا پ ایش م ایرود کااه ماادعی اساات

برخی کاه باه آنهاا ناساازگارگرایان 1گفتاه مایشاود ،باه

دوگانهانگاری با کتااب مقادس و عقایاد مسایحی درباار

جبرگرایی و اراد آزاد 2انسان بهمنزلۀ دو پدیاد ناساازگار

مرگ و رستاخیز بدن سازگار نیسات ( Tailaferro and

نگاه می کنند .به دیدگاهی که به وجود اماری باه ناام اراد

 .)Goetz, 2008: 30نظریۀ هیکال محساوس در تفکار

آزاد اعتقاد ندارد و آن را تنهاا تاوهم مایداناد ،اصاطالحا

اشعری با پاذیرش ثنویات نفاس و بادن ،از نفاس تلقای

جبرگرایی سخت 3اطالق مایشاود .برخای دیگار باه ناام

مادهانگارانه دارد.

سازگارگرایان یا جبرگراهاای نارم 4عقیاده دارناد ایان دو
نظریه را می توان با یکدیگر مربوط سااخت و اراد آزاد و

 -2سازگارگرایی

جبرگرایی منافاتی با یکدیگر ندارند .اینواگن در دستۀ دوم

اینواگن را به دو معنا میتوان سازگارگرا دانست .گااهی او

قرار می گیرد .او نیز بر این عقیده است که میاان اراد آزاد

سازگارگرا نامیده میشود؛ از این نظر که قائال اسات باین

و جبرگرایی سازوکار منطقی وجود دارد.

اراد آزاد و دترمینیساام سااازگاری وجااود دارد و گاااه او

اینواگن با پاذیرش دترمینیسام در مواجهاه باا نظریاۀ

سازگارگرا اسات؛ بادین دلیال کاه باین نظریاۀ تکامال و

1

خداباوری تعارضی قائل نیست:
 -2-1اینواگن گرچه فیزیکالیست است ،نگاه او نسبت

incompatibilists
2
free will
3
hard determinism
4
soft determinism
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تکامل دچار شکوتردید شد؛ زیرا ازنظر او هار رویادادی

طبیعی ،تنها مکانیسم برای توصیف این پیچیدگی ها نیست

دارای علت و اثر اسات و ممکان نیسات چیازی بار اثار

و پدیدههایی وجود دارند که باا آن تبیاینپاذیر نیساتند و

تصادف و شانس به وجاود آیاد و در طای سایر تکااملی،

دوم ،بر فرض این نظریه بهطاور کامال تبیاینکنناد نظام

بخااشهااای زائاادی از آن حااذف و کنااار گذاشااته شااود؛

جهان هستی باشد ،چرا نباید خداوند بارای ایجااد چناین

ازاین رو ،تقریری از نظریۀ تکامل ارائه داد که «داروینیسام

نظم باشاکوهی از ابازار انتخااب طبیعای بایبهاره باشاد.

ضعیف» 1نامید.

اینواگن تصریح میکند:

 -2-2در میان خداباوران و خداناباوران در واکنش باه

«اگر من شک دارم که آیا خادا از ایان مکانیسام اساتفاده

تکامل داروینی ،نگرشها و واکانشهاای مختلفای وجاود

کرده است یا نه ،تنها به این دلیل است که شک دارم انتخااب

دارد .ایاان دیاادگاهها در چهااار دسااته قاارار ماایگیرنااد:

طبیعاای بااهطااور مسااتقل و کاماال بتوانااد چناین وظیفااهای را

ناسااااازگارگرایان الحااااادی ،ناسااااازگرایان خااااداباور،

عهدهدار شود .من فکر مایکانم مکانیسامهاای دیگاری غیار

سازگارگرایان تفکیکی و سازگارگرایان خداباور .دو گاروه

انتخاب طبیعی نیز الزم است و خداوند تنها از انتخاب طبیعی

نخست ،به تعارض یا ضادیت خاداباوری باا نظریاۀ تکامال

بهره نبرده است» (.)Van Inwagen, 2003: 349

قائلاند و در این میان یا جان

الحاد را تأیید میکنناد (مانناد

داوکینز و دنت) یا خداباوری را میپذیرند و حکم باه بطاالن

 -3نظریۀ تکامل

نظریۀ تکامل میدهند (مانند عالمه طباطباایی) .ساازگارگرایان

ازنظر دوپژانسکی ،نظریۀ تکامل ،سنگبنای زیستشناسای

تفکیکی (مانند جان هات) نیز یا ساعی مایکنناد باا تفکیاک

جدید است ( .)Dobzhansky, 1973: 125این نظریه

حوز علم و دین سازگاری را توجیه کنند یا به رابطه تکمیال

از بدو پیدایش تا کنون ،ارتباطی تنگاتنگ با معرفت دینای

بااین علاام و دیاان قائاالانااد و ضاامن توصاایه باار صاابر و

داشته و موج

پیدایش نحلههای جدیاد در فلسافه شاده

خویشااتنداری در مقاباال پااذیرش آرای رقی ا  ،بااه تعمیااق

است .داروینیسم فلسفی که نظریاهای فراعلمای اسات ،از

خااداباوری و الهیااات بااا داروینیساام دعااوت ماایکننااد.

لوازم و تواب نظریۀ تکامل اسات کاه معارضاه باا تفسایر

سازگارگرایان خداباور (مانند رابین کاالینز ،پالنتینگاا و شاهید

حکیمانه خلقت ،مهمترین بُعد تعارض آن با اندیشۀ دینای

مطهری) هرگونه ناسازگاری میان داروینیسام و خاداباوری را

اساات .نظریااۀ تحااول انااواع بااا تفساایر (دترمینیسااتی از

انکار میکنند و سعی دارند به طریقی از این ساازگاری دفااع

ارگانیسمها) ما را از تفسیر غایی بینیاز میگرداند و راه را

کنند (حسینی.)88-71 :1394 ،

برای تفسیر تصادفی در عالم حیات باز میکند.

پیتر ون اینواگن در گروه چهارم قرار دارد .او تقریاری

بهطور معمول ،مهمترین دعاوی این نظریه عباارتاناد

از سازگاری را مطرح میکند که در آن نهتنها داروینیسم با

از :عمر بسیار طوالنی زمین ،روناد حیاات از ساادگی باه

خداباوری تعارضی ندارد ،نظریاۀ تکامال مکانیسام تادبیر

پیچیدگی ،تبار مشاترک و تبیاین طبیعاتگرایاناه از روناد

الهی در طبیعت را به نمایش میگذارد .پیتر ون با پاذیرش

حیات با انتخاب طبیعی که بر جهشهاای تصاادفی ژنهاا

داروینیسم ضعیف معتقد است گرچه جهشهای تصاادفی

استوار است .از جهش اناواع در نلوداروینسام باه جهاش

و انتخاب طبیعی ،بخش مهمی از تناوع و پیچیادگیهاای

ژنها تعبیر میشود و به همراه تبار مشترک ،به گونهای که

موجااودات زیسااتی را تبیااین ماایکننااد ،نخساات انتخاااب

نمودار قوس نزولی تکاملی وجود دارد که همۀ موجودات
زنده با پیوندهای نَسَبی به هم مارتبط مایشاوند ،درخات

Week Darwinism

1

حیااات و تغییاارات تاادریجی تکاااملی را ترسایم مایکنااد

تقریری نو از نظریۀ تکامل و سازگاری آن با طراحی هوشمند براساس دیدگاه پتر ون اینواگن 99 /

( .)Gould, 1983: 153انتخاااب طبیعاای کااه ازنظاار

.1

موجودات زنده حدود  3/5میلیون سال است که

داروین ،در برابر انتخاب مصنوعی قرار دارد ،با تکیه بر دو

در کر زمین بهوجاود آمادهاناد و بیشاتر اناواع تاا کناون

اصل تنازع بقا و انتخاب اصلح ،مکانیسم تغییرات تدریجی

منقرض شدهاناد (سافر پیادایش ،آغااز حیاات را حادود

را تبیین میکند.

 600000ذکر کرده است) و حتی برخی از نژادها باهطاور
3

ون اینواگن معتقد است نظریاۀ انتخااب طبیعای از میاان

کامل منقرض شدهاند و باا گذشات زماان تاکساونهاای

نظریههای علمی تقریبا منحصربهفرد است؛ زیرا در نظریههای

جدید بوجود آمدهاند و گوناههاای جدیاد ،از گوناههاای

دیگر به سختی میتوان تبیین درستی از تنوع موجودات زناده

پیشین ناشی شدهاند.

یافت ( .)Rosenberg, 2017: 228امّا بایاد دقات داشات

.2

موجودات زند متعلق به هار گوناه ،دارای تباار

پذیرش یک تبیین گاه به معناای صاحیح باودن ایان تبیاین و

مشترک اند؛ برای مثاال ،پیتار و عنکباوتی کاه روی دیاوار

توضیح است؛ او آن را معنای قاوی 1مایناماد و گااه ممکان

است ،هر دو نیای مشترک دارند.

است یک تبیین کاامال درسات نباشاد ،ولای در عاین حاال،

اگر مفاد این دو قضیه در کنار یکادیگر لحاا شاوند.

بهترین تبیین باشد .پیتر در داروینیسم ضعیف از چنین تبیینای

دو ضعف عمده دارد .1 :تنوع موجودات را تبیین نمیکناد

بهااره م ایباارد و آن را معنااای ضااعیف 2م اینامااد ( Van

و تنها در صورتی صادق است که موجوداتی باقیمانده تاا

.)Inwagen, 2010: 816

کنون ،نوعی باکتری خاص باشند که برای میلیاردهاا ساال

نظریۀ تکامل ،در کاربردی عام ،دربار تمام پدیدههاای

بدون تغییر باقی ماناده اناد .2 .واژه «تباار» مفهاومی علای

زیستی به کار میرود و حوادث پیش از پدیدآمادن انساان

است که با وجود خداوناد ساازگار اسات؛ ماثال خداوناد

در کره خاکی را نیز شامل میشود .نظریۀ تکامل در کاربرد

مجموعههای گستردهای از انواع جدیاد را معجازهآساا در

خاص ،عهدهدار تبیاین تطاور و تکامال انساان در جهاان

تاریخ حیات بهوجود آورده است یا اینکاه هار ده میلیاون

است .واژ تکامل ،در تاریخ پیدایش جانوران و گیاهاان و

سال ،موجودات فرازمینی به کره زمین آمدهاند و هدفشاان

حتی کرات و کهکشانها به کار میرود .اینواگن زمانی کاه

ایجاد تغییارات خاارقالعااده ژنتیکای در باین موجاودات

از نظریۀ تکامل ساخن مایگویاد ،کااربرد خااص نظریاۀ

زمینی بوده است.

تکامل را ،بهویژه در معنای داروینیسم ضاعیف اراده کارده

.3

اطالعات ارائه دهند نظریاۀ تکامال باه دو ناوع

است .او معتقد اسات فیلساوفان زیساتشاناس و برخای

سااازگاری اشاااره دارد :ارگانیساامهااا بااا محایط و اجاازای

بیولوژیست ها در ارائۀ ارکان و مبانی این نظریه ،تبیینهای

ارگانیسمها با یکدیگر و نیز تنوع طبقهبندیشد موجودات

متفاوتی ذکر کردهاند؛ اما با توجه به اینکاه معیاار آناان در

و پیچیدگی و افزایشهای مستمر در طول زمان را نیز بیان

ارائۀ ارکان و مبانی ،ترجیحی بر یکدیگر ندارد و از طرفی،

میدارد .تبیین این اطالعاات ،نیااز دارد نظریاۀ تکامال باا

دست یابی به مبانی مشترک برای این نظریه میسار نیسات؛

شرایط ابتدایی و مرزی تلفیق شود .تنهاا بخشای از نظریاۀ

به طوریکه همۀ دانشمندان و زیستشناسان باا آن موافاق

تکاماال کااه ایاان تنااوع ،پیچیاادگی و هدفااداری ظاااهری

باشند؛ بنابراین طرح جدیدی را ارائه میدهد.

موجودات را تبیین میکند ،عملکرد تصاادفی جهاشهاا و
انتخاب طبیعی است.

 -3-1ارکان نظریۀ تکامل

توضیح اینکه مادت زماانی طاوالنی اسات کاه طیاف

اینواگن این تلوری را پنج جزء میداند:
Strong sense
Weak sense

1
2

Taxon

3
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وسایعی از موجااودات زنااده دارای تنااوع گسااتردهایانااد و

می شود ،قوانین شیمی ،جهش معینی را اقتضا داشته باشاند

موجودات زند دوران اخیر ،بسیار پیچیدهتار از موجاودات

و اگر این جهش تنها یک احتمال شیمیایی باشد ،اینکه آیاا

ساده ابتداییاند و حتی در سادهترین ارگانیسمهاا طراحای و

این جهش اتفاق می افتد و میزان احتماال وقاوعش ،های

غایت ظاهری وجود دارد .تنها تبیین از چگونگی ایان تناوع

ربطی به این امر ندارد کاه آیاا وجاود ایان جهاش بارای

و پیچیااادگی در موجاااودات زناااده ،انتخااااب طبیعااای و

نسل های آن سلول یا نسل هاای ارگانیسام هاایی کاه ایان

جهشهای تصاادفی اسات .بادونشاک بسایاری از وقاای

ساالول جزئاای از آنهااا اساات ،خااوب اساات یااا خیاار

زیستی به علت تصادف رخ دادهاند و هی توضیحی وجاود

(.)Rosenberg, 2017: 229

رخ میدهاد؛

 .5تنها «علل طبیعای» در ایجااد هماۀ دگرگاونیهاا و

ندارد مبنی بر اینکه چگونه این حوادث جال

مگر اینکه تنها علل طبیعی در ایجاد ایان تناوع و پیچیادگی

تنوعها نقش دارد .انتخاب طبیعی و جهاشهاای تصاادفی

نقش داشته باشد (.)Van Inwagen, 2003: 815

تنها عامل تفاوت های کوچک ارثی یا ترکی های ژنتیکای

ون اینااواگن اصااطالح انتخاااب طبیعاای را در براباار

است .نظم مشهود طبیعات ،تناوع و دگرگاونیهاا و تماام

3

پیچیدگی ها محصول انباشاتگی هاای تادریجی اسات کاه

قرار میدهد ( .(Ibid: 816او هر دو معنا را برای انتخاب

طبیعی ایجاد میشود و تفاوت های کوچک وراثتی نیاز در

طبیعی قائل است و لوازم هر یک را مایپاذیرد .انتخااب،

اثر جهشهای تصادفی پدید میآیند.

انتخاب مصنوعی 1یا انتخاب معجزه آسا 2یاا فاوق العااده

4

طبیعی است؛ یعنای مصانوعی نیسات و انتخااب ،طبیعای

 -3-2داروینیسم ضعیف و آلیسم

است؛ یعنی معجزه آسا و ماوراءطبیعی نیست .با توجاه باه

ون اینواگن ،در اصول ذیل با داروینسم همرأی اسات

انتخاااب طبیعاای ،الزماۀ نظریااۀ تکاماال حکوماات قااوانین

و این اصول را میپذیرد :تاریخچه و سن کره خاکی ،تباار

فیزیکی در کل فرآیناد تناوع حیاات اسات و اینکاه تنهاا

مشترک ،دستاندرکار بودن علل طبیعی در جریان حیاات،

تأثیرات فرازمینی (بیرون از محیط زمین) بر حیات زمینای

اهمیت دو مفهوم انتخاب طبیعای و جهاش و فراگیرباودن

تأثیر میگذارند؛ مانند نور خورشاید ،اشاعه هاای کیهاانی،

عملکرد انتخاب طبیعی در جهان زیستی .او به ایان جملاه

گردوغبار ،اصابت شهاب سنگها و . ...

دوبژانسکی که «هی چیز در زیستشناسای جاز در پرتاو

 .4جهش ،تغییری ژنتیکی اسات کاه صافات زیساتی

تکامل معنا نمییاباد» ،خارده مایگیارد و در پاذیرش آن

برخی از افراد یاک گوناه را تغییار مایدهاد .باه عباارت

تردید دارد .ون اینواگن با ارائۀ دو تعریاف از داروینیسام،

دقیق تر ،جهش ها تغییراتی در توالی  DNAهستند .در هر

مایل است از داروینیسم ضعیف دفااع کناد .او اعتقااد بار

یک از فرایندهای سلولی مانناد همانندساازی ،رونویسای،

اینکه تکامل ،تنهاا پاساخ بارای تناوع و دگرگاونی هماۀ

مجادد کروماوزومهاا و باروز و ظهاور

مخلوقات زنده است را آلیسم مینامد و با آن مخاالف یاا

اطالعااات ژنتیکاای ،احتمااال خطااا و اشااتباه وجااود دارد.

دستکم درباار آن الادری اسات .آلیسام در اصاطالح او

جهشها عمدتا عهدهدار رونویسی از خطاهاییاناد کاه در

یعنی «تنها تبیین همۀ تنوعها و پیچیدگیهاا ،جهاشهاای

طی همانندسازی اتفاق می افتند و تنها عوامل بیوشایمیایی

تصادفی و انتخاب طبیعای اسات» .پیتار ون معتقاد اسات

در این امر دخیل اند .اگر زمانی که یک سلول معین تقسیم

طرفداران آلیسم هی استداللی منطقی ارائه نکاردهاناد کاه

ترجمه یا ترکیا

نشان دهد انتخاب طبیعی چنین قدرت شاگفتآور تبیینای
1

artificial
miraculous
3
supernatural
2

allism

4
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داشااته باشااد .او از داروینیساام ضااعیف ،دفاااع و آن را

مکانیسم اصلی نظریۀ تکامل ،با همۀ اهمیتش در توصایف

اینچنین تعریف میکند:

منشأ و رشد گونه ها کاافی نیسات .گاودین معتقاد اسات

«عملکاارد جهااشهااای تصااادفی و انتخاااب طبیعاای،

موجااودات زنااده چیاازی باایش از DNAهسااتند و نبایااد

دستکم بخش بسیار مهمی از تبیین همۀ این دگرگونیها،

موجااودات زنااده موجااوداتی منفعاال دانسااته شااوند کااه

پیچیدگی ها و غایتمندی مشاهود در موجاودات زیساتی

محصول فرایند تصادفی انتخاب طبیعی اند؛ بلکه باید آنهاا

است .شاید اینها (جهاش و انتخااب طبیعای) هماۀ تبیاین

را محصول فرایندهای خودساماندهندهای دانست که دائما

باشد و شاید نباشد» (.)van Inwagen, 2010, 189

خودشان را در قالا

کالهاایی نوظهاور و منساجم نظام

او در تأیید سخنان خاویش ،باه آرای بریاان گاودین،

میدهند .او بر این باور است که نظم زاد بینظمی اسات؛

یکی از مشهورترین زیست شناسان تکاملی ،اشاره میکند:

اما موجودات زنده تنها ماشین نیستند و بیشاتر بایاد «آثاار

انااواع جدیاادی از موجااودات بااه سااادگی در صااحنۀ

هنری» در نظر گرفته شوند کاه در حاال خودسااماندهای

تکاملی ظاهر میشاوند ،بارای دورههاای زماانی مختلفای

هسااتند؛ ازایاانرو ،اگاار جهشاای نیااز اتفاااق بیفتاد ،صاارفا

وجود خود را حفظ میکنناد و سا س از باین مایروناد؛

محصول فرایند تصادفی نیست که باینظمای ایجااد کناد،

ازاینرو ،فرض دارویان مبنای بار اینکاه درخات زنادگی

بلکه شاید چنین بینظمی ،عین نظم باشد.

تجم تدریجی تفاوت های ارثی کوچاک اسات ،پشاتوانه

ون اینواگن با تأکید بر اینکه نظریههای علمای پاساخ

محکمی ندارد و برخی از فرایندهای عمد دیگر ،ویژگای

نهایی روش علمی نیساتند و اثباات یاا ابطاال مایشاوند،

حیاتی زندگیاند .آن ویژگیهای متمایزی که یاک گاروه از

معتقد است با جم آوری اطالعات بیشتر و باالبردن دقات

موجودات را از دیگر موجودات مانند ماهیهاا ،دوزیساتان،

پیشبینی ،نظریه ها باهتادریج اصاالح مایشاوند .او بیاان

کرمها ،حشرات ،اس ها و گیاهان جدا میکند .آشکار است

میدارد:

امری از زیستشناسی از دست رفته است .به نظر مایرساد

«سخنان ضد داروینی افرادی مانند گودین و بهه من را

تفاوتهای گسترده بین انواع مختلف موجودات کاه پایاه و

متقاعد نمیکند که آلیسم نادرست باشد و گرچه فیلسوفان

اساس سیستم های طبقهبندیشد بیولوژیاند ،نیازمند اصال

دیگری نیز در تاالش بارای ابطاال کامال نظریاۀ تکااملی

دیگر نسبت به انتخاب طبیعی باشند که کارا در عملکردهای

داروین اند ،موض من این است که ماا نمای دانایم آلیسام

کوچک است .برخای از فراینادهایی کاه باه تماایز اشاکال

درست است و در حال حاضار ،نبایاد آن را ابطاال کنایم،

متفاوتی از موجود منجر منجر میشود .مسللۀ نظم ناوین در

همچنان که نباید آن را ب ذیریم .در تقریر جدیدی که مان

تکامل منشاأ سااختارهای جدیاد در موجاودات اسات کاه

از نظریۀ تکامال دارم ،آلیسام را از آن حاذف مایکانم و

همااواره یکاای از اصاالیتاارین مسااائل شااایان توجااه در

داروینیسم ضعیف را ارائه مایدهام و ایان باه معناای رد

زیستشناسی بوده است (.)Goodwin, 1994: viii-ix

نظریۀ تکامل نیست» (.)Van Inwagen, 2003: 349

پیتر ون مانند گودین آلیسم را اشتباه نمیداند و اصاوال

اینااواگن تصااریح دارد داروینیساام ضااعیف ،نظریااهای

سعی دارد قضاوتی در این باب نداشته باشاد؛ امّاا آشاکارا

قطعی نیست و روشی وجود ندارد کاه بیولوژیسات هاا را

بیان میکند متقاعاد نشاده اسات پاژوهشهاای آیناده در

وادار کن ایم پدیاادههااای بیولااوژیکی خاص ای را برحس ا

زیستشناسی لزوما باید در پاارادایمهاای داروینای انجاام

انتخاب طبیعای تبیاین کناد .بایاد توجاه کارد داروینیسام

گیرد ( .)Van Inwagen, 2010: 818آنچه از ساخنان

ضعیف همۀ نتایج مشهود برگرفته از آلیسم را دارد و تنهاا

گودین بر میآید ،این است که انتخااب طبیعای باهعناوان

نظریهای ضعیفتر است .ون اینواگن در ترجیح داروینیسم
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هوشمند" ناسازگار است ،بسیار متفاوت با ایان اسات کاه

ضعیف بر آلیسم میگوید:
«زمانی که در مدرسه درس میخواندم( ،بهتارین فالسافۀ

بگوییم نظریۀ تکامل داروینی ،برهان نظم را ابطال میکناد.

علم) میگفتند که :اگر دو نظریاه دارای نتاایج قابال مشااهد

بین نظریۀ تکامل و طراحای هوشامند ناساازگاری وجاود

یکسانی بودند و یکی از دیگری قویتر بود ،شما نباید نظریاۀ

ندارد؛ اگرچه ممکن است برهاان نظام باا نظریاۀ تکامال

قوی را اخذ کنید» (.)wagen, 2010: 819 Van In

ابطااال شااود؛ البتااه بایااد مشااخ

کاارد مااراد از ابطااال و

ون اینواگن عالوه بر معیاار فالسافۀ علام در تارجیح

ردشدن 2یک برهان چیست و نیز کدام یاک از تقریرهاای

نظریه ای بر نظریه دیگر ،عامل ترجیح داروینیسام ضاعیف

برهان نظم با طرح نظریۀ تکامل ،امکان ابطال دارناد .پیتار

را ضعف تبیینی انتخاب طبیعی میداناد .انتخااب طبیعای،

میگوید :این امر که برهان خاصی بارای رسایدن باه یاک

تنها مکانیسم برای طبیعات نیسات و تماامی اطالعاات را

نتیجۀ معین ،ممکن است کاارایی نداشاته باشاد ،متفااوت

دربار همۀ تنوعها و پیچیدگیهای گونههای زیستی ارائاه

است با اینکه یک نتیجۀ خاص اشتباه باشاد؛ بارای مثاال،

نمیدهد؛ برای مثال ،زیساتشناساان بار ایان باورناد کاه

اینکه شکسا یر در نماایشناماه اش مای نویساد :ریچاارد،

دوزیستان از ماهیان بالدار تکامل یافته اند؛ اما واقعیت ایان

شاهزادگان را به قتل رسانید ،نمیتواند ما را قان کناد کاه

است که اجداد این جانوران بهطور کامل شناخته نشدهاناد

ریچارد واقعا این کار را کرده است .حتی اگار داروینیسام

و نیز فسیلهایی یافت نشدهاند که حلقۀ واسط بین این دو

تمام تقریرهای برهان نظم را ابطال کند ،بر اعتقادات ثابت

موجود باشند .این نظریه های علمی حتی اگر تنوع حیاات

خداباورانۀ من خللی وارد نمیشود .بااور مان باه خادا و

را تبیین کنند ،تمام داستان نیستند و تنوع حیاات باه یاک

اینکه موجودات زنده محصول طراحی هوشامندند ،مبتنای

طراح هوشمند 1نسبت داده مایشاود ( Van Inwagen,

بر برهان نظم نیست ،همچنان که باور من بر وجودداشاتن

 .)1995: 158-159آلیساام باار فاارض صااحت ،بااا

همسرم نیز مبتنی بر این استدالل نیست کاه چاون اذهاان

خااداباوری سااازگار نیساات و خلقااتگرایاای را در همااۀ

دیگری وجود دارد ،همسرم نیز وجود دارد؛ اگرچه چناین

اشکال ،انکار می کند .دین پژوهان ،عموماا ایان دیادگاه را

استداللی ،استدالل فلسفی مناسبی باشد .شاید برهان نظام

نمیپذیرند و برخی زیستشناسان مانند گودین و بهه نیاز

که برهاان فلسافی  -کالمای برگرفتاه از ذهان فیلساوفان

آن را انکار میکنند.

است ،با نظریۀ تکامل ابطال شود .این امر باا اصال وجاود

 -3-3داروینیسم و طراحی هوشمند

طراحی هوشمند در جهان هستی منافاتی ندارد .می توان با

ون اینواگن در میان براهین اثبات وجود خادا ،برهاان

عشق و ایمان به خداوند ،طراحی هوشمند و نظام احسان

نظم و برهان جهانشناختی را تا حدودی مقبول مایداناد.

وجود را پذیرفت» (.)Van Inwagen, 1995: 119

اگرچه معتقد اسات ازنظار منطقای ابطاالپذیرناد ( Van

اینواگن درجایی دیگر میگوید:

 .)Inwagen, 1995: 158-159مجموعاۀ دیادگاههای

«نگاه من به نظریۀ تکامل ،مانند فمنیست سرسخت باه

او دربار سازگاری خداباوری با نظریاۀ تکامال ایانگوناه

نظریهای علمی است .او اگر دریابد که ازنظار بیولاوژیکی

خالصه میشود «میان ناسازگاری دو نظریه باا یکادیگر و

هوش زنان کمتار از ماردان اسات ،بااز هام دیادگاههای

ابطال یک نظریه توسط نظریۀ دیگر باید تمایز قائال شاد.

فمنیستیاش آسای

نمایبیناد .مان نیاز مانناد فمنیسات،

اینکه قائل باشیم نظریۀ تکامال و داروینیسام باا "طراحای

باهعنااوان مساایحی ،معتقادم جهااان بیولااوژیکی محصااول

1

2

Intelligent Design

refute
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طراحی هوشمند است و الزامی ندارم در این اعتقاد ،یکای

ارسطویی به کار میگیرد:

از انواع براهین نظم یا نظریاتی را ب ذیرم کاه ساعی دارناد

«اگر شکس یر و سروانتس در یک روز جان خاود را از

ماهیت دقیق ارتبااط باین علام و خداوناد را باا سااختار

دست بدهند و این امر در یک دئول اتفاق نیفتاده باشد ،در

ارگانیسم ها بیان کنند یا اینکه ب ذیرم خداوند ،انساان را از

این صورت ،این حادثه ،گرچه ضرورتا دارای علت اسات،

خاک آفریده است» (.)Van Inwagen, 2003: 348

همزمانی آن از پیش طراحای نشاده اسات و ایان امار باا

خداوند جهان را مانند ماشینهایی طراحی نکرده است
که انساانهاا مایساازند و باراهین تمثیلای مانناد برهاان

حکوماات نظااام عل ای و معلااولی مطلااق منافاااتی ناادارد»
(.)Monod, 1971: 112

آکوئیناس ،با نظریۀ تکامل کارآیی خود را از دست داده اند

اگر موند بیان مایکناد تنهاا عامال هرگوناه تغییار در

( .)Ibid: 361ویژگیهای کر زمین ،با اراد خداوناد بار

زیست کره ،شانس است و شاانس هساتۀ اصالی مفااهیم

کر خاکی حاصل شدهاند .اینواگن با این پایشفارض کاه

زیستشناسی مادرن اسات ( ،)Ibid: 112-113مارادش

خداوند قادر و عالم مطلقی وجود دارد که نظام ایان عاالم

شانس در معنای ارسطویی است؛ برای مثال ،سایلی واقا

را در بهترین شکل طراحی کرده است ،از سازگاری نظریۀ

شده است و جمعیتی خاص از نشاخوارکنندگان ،منقارض

تکاماال بااا طراحاای هوشاامند دفاااع ماایکنااد .دیاادگاه

شدهاند یا فزایندگی نیروهای زمین ،پلی را خاراب سااخته

سازگارگرایانه او با بسیاری از سازگارگرایان دیگر متفاوت

که به مهاجرت برخی گونههای ویژه به زیستگاهی جدیاد

است؛ زیرا داروینیسم را بهطور مطلق نمایپاذیرد؛ اگرچاه

مدد می رسانده است .این امور گرچه بار حسا

شاانس،

به کذب آن نیز قائال نیسات .او تصاریح مایکناد درباار

زیرنظاار نظااام علای و معلااولی از علااتهااای فاااعلی رخ

آلیسم الادری است؛ اگرچه بسیار آن را نامحتمل می داناد.

دادهاند؛ البتاه ایناواگن ،موناد را در ایان اعتقااد کاه تماام

ازنظر پیترون ،خداباورانی که به ساازگاری خاداباوری باا

ویژگی های زیست کره محصول شانساند ،برحق نمیداند
2

نظریۀ تکامل حکم می کنند ،آلیسم را بهطاور احتماالی یاا

و معتقد است ازنظر منطقی دچار «مغالطه ترکیا » شاده

قطعیت پذیرفتهاند؛ درحالیکه او معتقد است مکانیسمهای

است؛ برای مثال ،اگر کسی استدالل کند چون گااو مطلقاا

دیگری غیر انتخاب طبیعای در تناوع و پیچیادگی حیاات

از کوارکها و الکترونها تشکیل شده است و کوارکهاا و

دخیلاند و خداوند در طراحی عالم ،تنها از انتخاب طبیعی

الکترونها بیجان و نامحسوساند ،گاو نیز کامال بیجان و

استفاده نکرده است (.)Ibid: 349

نامرئی است ،دچاار مغالطاه ترکیا

او شانس را میپذیرد که منافاتی باا دترمنیسام نادارد.
داروین شانس را در سه معنای متفاوت به کار برده است:
 .1امری که از پیش مشخ

شاده اسات ( Van

 .)Inwagen, 2003: 356بافرض اینکه هر جهشی کاه
تا کنون در موجاودات رخ داده ،محصاول شاانس اسات،

است؛ اما انساان علات آن را

نمی توان نتیجه گرفات هار رویاداد رخ داده در گذشاته و

اینااواگن در تبیااین سااازگاری ب این دترمینیساام و شااانس

حال کر زمین ،وابسته به شاانس اسات و نیاز نمایتاوان

مفهومی نمی داند که یکی از مهمترین مفاهیم نظریۀ تکامل

گفات رویاادادها و حاوادث بااهطاور شانسای (در معنااای

است (جهل به علت)؛  .2شانس در معنای ارسطویی؛ یعنی

ارسطویی) رخ داده اند و علت غایی ندارند و بنابراین کال

برخورد طراحینشد علل؛  .3شانس به معنای الپالسای و

زیست کره نیز علت غاایی و طراحای هوشامندانه نادارد

ریاضیاتی (.)Darwin, 1962: 371

(.)Van Inwagen, 1995: 120

اینااواگن بااا پیااروی از مونااد ،1شااانس را در معنااای

باه نظاار مایرسااد دسااتکاام برخای از ویژگاایهااای

1

2

Monod

Fallacy of composition
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موجودات زنده روی کر زمین ،محصول طرح هوشمندانه

تکامل و طراحی هوشمند ارزیابی و نقد شوند:

موجودی عقلی اند و خداوناد باا قادرت مطلقاۀ خاویش

 -4-1ون اینواگن سعی کرده است باین دترمینیسام و

می تواند با انتخاب طبیعی ،جهان داروینای را باا عملکارد

اراد آزاد و دترمینیسم و قائلبودن به جهشهای تصاادفی

علل طبیعی هدایت کند (.)Ibid: 124

در نظریۀ تکامل ،سازگاری برقرار کند و به نظار مایرساد

اینواگن درنهایت معتقد اسات بایاد دقات داشات کاه
نظریۀ تکامل (نظریۀ علمای) ،نبایاد در قلمارو متافیزیاک

در این زمینه موفق بوده است؛ اما دیدگاههای او در فضای
تفکر اسالمی تتمیم و تکمیل داده شدهاند:

وارد شود و حکم به خاداناباوری را صاادر کناد .حرکات

الف .دترمینیسم و اراد آزاد :در نظام حکمات متعالیاه

نیوتنی و قانون نیوتن دربار گرانش ،تنها بیان می دارد کاه

آدمی مختارِ مجبور یا مجبورِ مختار است (شیرازی1404 ،

چگونه اجسام بزرگ تر ،با نیروی گرانش ،تنها نیروی مؤثر

ق ،ج  .)375 :6مالصاادرا در عااین اینکااه افعااال آدماای را

بر آنها ،حرکات مایکنناد ،ولای نمای تواناد درباار ایان

منتس

به خداوند نیز میکند و انساان

اظهارنظر کند که شاید امور فوق طبیعی بر حرکت اجساام

را فاعل حقیقی ،افعال و آثاار خاویش مایداناد (شایرازی،

تااأثیر بگذارنااد .نظریااههااای دیاان و الهیااات نیااز بایااد در

 .)24 :1386بیشتر فالسفۀ اساالمی براسااس قاعاده «الشای

مرزهای خود بمانند و در قلمرو علم وارد نشوند .ایناواگن

مالم یج

لم یوجد» معتقدند تحقق معلول از علات ،اماری

میگوید من نمیدانم چرا هر کسی فکر مایکناد خداوناد

ضروری و واج

دستی در مسیر تکامل برداشته است ،به صرف ایان بااور،

ناحیۀ علت تامه با اختیار و انتخاب فاعلهای مختار منافااتی

هر تقریری از نظریۀ تکامل را نادرست میپنادارد ( Van

ندارد .اراده جزء اخیر علت تامه است و شوق موکدی است

.)Inwagen, 2003: 360

که به دنبال تصوری که مالئم با طب حاصال شاده اسات و
موج

 -4ارزیابی آرای ون اینواگن

به او میداند ،منتس

است؛ اما واجا باودن تحقاق معلاول از

تحریک اعضای انسان ،برای به دست آوردن آنشای

میشود (شیرازی.)135 :1354 ،

برخی متفکران به دوبعدی بودن انسان قائلاند؛ اماا از هار

ب .دترمینیسم و جهشهای تصاادفی :ون ایناواگن باا

دو جنبۀ تلقی مادیگرایاناه دارناد .باه نظار مایرساد ون

تقریری جدید از نظریۀ تکامل باا ناام داروینیسام جدیاد،

اینواگن اساسا منکر ثنویت اسات و از قاائالن باه الهیاات

سعی دارد میان طراحی هوشمند و نظریۀ تکامل سازگاری

فیزیکالیستی است کاه باا ارجااع ویژگایهاای ذهنای باه

برقرار کند و با استفاده از مفهوم ارسطویی شانس ،تصادف

حاالت جسمانی ،انسان را در ساحت مادی مطرح میکناد

را به معنای برخورد طراحینشد علل می داند .درواقا او

و تکساحتی بودن وجود انسان را می پذیرد و همین امار،

با تفکیک علل غایی از علل فاعلی ،دترمینیسم و جبر علی

در نوع نگاهش به نظریۀ تکامل و پذیرفتن یا ن اذیرفتن آن

و معلولی را به علل فاعلی استناد میدهاد و شاانس را باه

تأثیر گذاشته است .ارزیابی و نقد دیدگاه فیزیکالیستی او و

معنای نفی علت غایی می داند .این تماایز ،کاامال صاحیح

اینکه چگونه توانسته است باا وجاود پاذیرش موجاودی

است .نظام علت و معلولی حاکم بار طبیعات کاه حادوث و

مجرد (خداوند) به تک ساحتی بودن انساان قائال شاود و

زوال پدیدهها تاب قاوانین ثابات و پایادار باشاد ،های گوناه

ثنویت را با کتاب مقدس در تعارض ببیند و بررسی دالیل

آشوبی را در هستی بر نمیتابد و همین نظاممندی به ما امکان

دوبعدی بودن انسان  -بعد مجارد و بعاد ماادی  -و ادلاۀ

کشف قوانین طبیعت و پیشبینی حوادث آیناده را مایدهاد.

عقلی و نقلی بر تجرد نفس را باه فرصاتی دیگار موکاول

اگر جهشها را تصادفی دانستهاند ،مراد این است کاه تنهاا باا

میکنیم و در اینجا سعی داریم آرای او را در قلمرو نظریۀ

تکیه بر علت فااعلی و بادون نیااز باه علات غاایی و تادبیر

تقریری نو از نظریۀ تکامل و سازگاری آن با طراحی هوشمند براساس دیدگاه پتر ون اینواگن 105 /

هدفادار تفسایر شاوند؛ درحااالیکااه برهاان نظاام و طراحای

بلکه رد نظریههای ضعیفتر و جانشاین سااختن آنهاا باا

هوشمند به دنبال اثبات نظم غایی است ،یعنی آرایش خاصای

نظریه های بهتر و بهویژه با نظریاههاایی اسات کاه ازنظار

که از تدبیر ناظم با شعوری ناشی شده باشد (مطهاری:1375 ،

محتوا غنیترند (پوپر .)96 :1369 ،این همان رشد داروینی

 .)49-38به بیان دیگر ،اصل علیت نسابت باه طارح و تادبیر

نظریهها را میرساند .پاوپر مایگویاد «کتااب منطاق مان

هدفدار البشرط است و دترمینیسم با علت غایی و باینظمای

حاوی نظریهای دربار افزایش شناخت براساس آزمایش و

غیرهدفدار سازگار است (رامین.)128 :1395 ،

رد اشتباهات بود که به انتخاب طبیعی دارویان نزدیاکتار

 -4-2ارکااان نظریااۀ تکاماال در تفس ایر ون اینااواگن،

بود تا نظرات المارک» (همان.)207-206 :

تفاوت هایی با ارکان این نظریاه از منظار برخای دیگار از

 -4-4زمانی که اینواگن از رابطۀ داروینیسم باا برهاان

بیولوژیست ها و فالسفۀ علم و حتای خاود دارویان دارد؛

نظم سخن میگوید ،به نظر میرساد میاان برهاان نظام و

ولی به نظر می رسد این اختالفها صرفا اختالف منظار و

برهان غایی خلط کارده اسات .برهاان نظام باا تکیاه بار

تعابیر و اصطالحات متفاوتی از یک نظریه است که نتاایج

مقدمهای تجربی ،سعی در اثباات نااظمی هوشامند بارای

چندان متماایزی را در بار نادارد؛ بارای مثاال ،درباار رکان

عالم دارد .برهان غاایی باا نگااهی از بااال باه پاایین و باا

نخست ،بیان میشود که تخمین عمر طوالنی کر زماین ،تنهاا

پیشفرض عشق ،ایمان و اعتقاد به خدا و اینکاه خداوناد

ادعایی است که اگرچه ممکن است مقبولیت همگاانی داشاته

فعل عب

ندارد و حکیم اسات ،طراحای هوشامند عاالم

باشد ،اگر نظریۀ تکامال ،فرضایهای درباار موجاودات زناده

هسااتی را اثبااات م ایکنااد .در فلساافۀ اسااالمی ازطریااق

روی کر زمین است ،این گزاره بهطور دقیق نمیتواند رکنای

مسانخت فعل با فاعل در سلسالۀ علال فااعلی یاا ارتبااط

اساسی برای این نظریه باشد و تنها محدود زمانی یاا مکاانی

ضروری هر فعل با غایت ویژ خاویش ،نظام در طبیعات

خاصی را برای صدق این نظریه معین میکناد و ایان اشاکال

اثبات میشود .برهان غایی با ترمهاا و اصاطالحات کاامال

بر رکن دوم این نظریه نیز وارد است .دربار رکان ساوم نیاز

فلسفی سروکار دارد و نهتنها در عالم طبیعات و مااده ،در

ادعا میشود انتخاب طبیعی ،تنها دگرگونیها و پیچیدگیهاای

تمامی مراتا

وجاود ساریان دارد (راماین-143 :1395 ،

موجودات زندهای را تبیین میکند که محصاول ساازگاری باا

 .)145هنگامی که پیتر به راه پنجم توماس در اثباات خادا

محیطاند و دربار تنوع و پیچیادگی کاه محصاول ساازگاری

اشاره مایکناد و آن را تقریاری از برهاان نظام مایداناد،

نیست ،سکوت میکند.

درحقیقت گرفتار همین مغالطه شاده اسات؛ زیارا برهاان

 -4-3ون اینااواگن در تاارجیح و پااذیرش داروینیساام

آکوئیناس ،برخالف تصور رایج ،نمونهای از برهاان غاایی

ضعیف بر آلیسم ،به قول بهتارین فالسافۀ علام در دوران

است و نه برهان نظم .نهتنها این واگنون ،بیشتر فیلساوفان

تحصیل استناد میکند کاه اگار دو نظریاه ،نتاایج و لاوازم

غربی ،بهطور رایج مرتک

چنین اشتباهی شدهاند.

مشاهدات یکسان داشته باشند ،نظریۀ ضاعیف را بایاد بار

 -4-5اندیشه ون اینواگن دربار سازگاری بین نظریاۀ

نظریۀ قاوی تارجیح داد .ایان دیادگاه ایناواگن ،کاامال در

تکامل با داروینیسم تاا حادودی شابیه باه دیادگاه شاهید

تعارض با نظر پوپر ،یکای از مشاهورترین فالسافه علام،

مطهری است .ازنظر ایشان ،نظریۀ تکامل باهمنزلاۀ نظریاۀ

اساات .پااوپر معتقااد اساات مااالک وض ا علم ای نظریااه،

علمی ازنظر منطقی تعارضی با خداشناسای و جهاانبینای

ابطالپذیری یا آزمونپذیری است (پوپر )45 :1368 ،و ناه

الهی ندارد و اصل توحید و اصل تکامل طبیعات در هماۀ

ضعف و قدرت نظریه .معیار ابطالپذیری معلاوم مایدارد

اشکال خود حتی در تکامل نوعی جانداران مؤید و مکمل

پیشرفت علمی ،جم آوری هرچه بیشتر مشاهدات نیست؛

یکدیگرند نه منافی و مخالف .فرض منافات این دو اصال
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ناشی از جهالت و بیخبری است (مطهاری ،بایتاا ،ج :1

اندامهای گیاهان و حیوانات ،باه های وجاه بارای توجیاه

شده است نظریۀ داروین در تعارض باا

تشکیالت و نظامهای دقیق اندامهاای آنهاا کاافی نیسات.

برهان نظم قرار گیرد ،این است که پنداشتهاند الزمۀ خلاق

اصل تکامل ،بیش از پیش دخالت قاوهای مادبر ،هاادی و

جهان توسط خداوند ،ثبات و یکنواختی گوناههاا و خلاق

راهنمااا را در وجااود موجااودات زنااده نشااان مایدهااد و

دفعی موجودات است؛ اما تدریجیبودن آفارینش منافااتی

ارائهدهند اصل غائیت است (مطهری.)137-136 :1375 ،

 .)66آنچه موج

با وجود خداوند ندارد .از شاهکارهای حیارتآور خلقات
هماین اساات کاه از مااادهای بسایط و یکنواخاات و دارای

نتیجه

شکلی ساده ،موجاوداتی متناوع ،دارای عضاوها و اجازای

پیتر ون اینواگن ادعا میکناد باا تقریار ناوینش از نظریاۀ

مختلف و گوناگون پیدا میشود و بهترین شاهد و گواه بر

تکامل توانسته است با روشی منحصاربهفارد از ساازگاری

وجود هدایتی ربوبی و تسخیری الهای ،هماین تنوعاات و

نظریۀ تکامل با خداباوری دفاع کند .در مطالعاات ابتادایی

تشاکالت اساات کااه موجاودی از سااادگی بااه تنااوع و از

دربار این نظریه ،به نظر رسید هرچند مبنای اصلی تفکار

بساطت به ترکی

او بر الهیات فیزیکالیستی و شکاکیت استوار است ،از ایان

گراید (همان.)71 :

در نقد اینواگن مایتاوان گفات او از معادود فالسافۀ

نظر ،تفاوت مبنایی مهمی باا فضاای تفکار اساالمی دارد.

مقدس

یافتههای پژوهش نشان میدهند او از داروینسایم ضاعیف

مسیحی است که بهصراحت برخی آموزههای کت

مانند خلقت انسان از خاک را نفای مایکناد؛ درحاالیکاه
تدریجیبودن خلقت و نشأتیافتن موجاودات پیچیادهای
چون انساان از ماادهای بسایط و یکنواخات  -کاه نظریاۀ
تکامل مؤید آن اسات  -باه ساادگی آفارینش از خااک را
توجیه میکند؛ اما در این دیدگاه که بر فرض بطالن برهان
نظم ،با نظریاۀ تکامال ،خداوناد انکاار نمایشاود ،شاهید
مطهری با اینواگن همرأی است؛ زیرا باراهین دیگاری بار
اثبات خداوند وجود دارد که بهطور یقینی و عقلی – و ناه
صرفا عقالیی مانند برهان نظم  -این نتیجه را در پای دارد
و نیز ادعا میشود ایشان معتقدند نظریۀ تکامل ،بار فارض
صحت  -حتی در تقریر آلیسم – نهتنها مبطل برهاان نظام
نیست ،مکانیسام آفارینش خداوناد را زیبااتر باه تصاویر
میکشد .مطهری میگوید:
 -1برهان نظم ،تنها برهان وجود خداوناد نیسات و
برهان نظم را دلیل عمد خداشناسیدانستن مبالغه است.

دفاع میکند ،ولی مالک درستی در تارجیح آن بار آلیسام
ارائه نمی دهد .در این نظریه ،دامنۀ تأثیر انتخاب طبیعای و
جهشهای تصادفی ،محدود میشود و با توسل باه برخای
شکافها که در نظریۀ تکامل وجاود دارد ،راه بارای تاأثیر
عواملی غیر از انتخاب طبیعی ،در تبیین نظام طبیعات بااز
میگردد .ون ایناواگن خداپرساتی اسات کاه باا موضاعی
شکاکانه با آلیسم روباهرو مایشاود .او باا ناکاافیدانساتن
گزارههاای ارائاهشاده در تبیاین نظریاۀ تکامال ،باا بیاانی
متفاوت ،به تبیین نظریۀ تکامل پرداخته است و درنهایات،
گرچه هی دفاع جادی از برهاان نظام – باهویاژه برخای
تقریرهای آن  -ندارد ،نتیجۀ این برهاان را مایپاذیرد کاه
همان پذیرش وجود طراحی هوشمند برای جهان است .او
معتقد است میتوان باا عشاق و ایماان ،بادون توسال باه
برهان نظم ،به خداوند قادر و عالم مطلق اعتقاد داشات .او
در برخی قلمروهاای ویاژه ،عملکارد انتخااب طبیعای را
محدود میکند و بیاان مایدارد انتخااب طبیعای ،یکای از

 -2نظام خلقت منحصر به ساختار اعضای حیوانات

مهمترین مکانیسمهای طبیعات اسات و ابازاری قدرتمناد

نیست تا گفته شود تکامل تدریجی جاندران بارای توجیاه

برای تبیاین نحاو خلقات خداوناد اسات؛ گرچاه شااید

وجود تصادفی آنها کافی است.
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