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مقدمه:
نظریه «تنازع بقاء» (یا انتخاب طبیعی داروین) و یا به عبارت دیگر ،نظریه «تکامل انواع» ،نظریهای است که
میگوید کمال موجود در جانداران ،محصول تکامل افراد آن است یعنی اجزاء و افراد ،از طریق تنوازع بقواء،
تکامل مییابند و نیازی به «خداوند با شعور» نیست که به آنها ،کمال بدهد یعنی بطالن «اثبات خدا از طریق
برهان نظم»:

ساختمانهای منظم و پیچیده «اعضاء مرکبه»:
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نظریه تنازع بقاء داروین:
 -1یعنی «جانداران» بر سر «غذاء و منابع محدود مورد نیازشان» با هم ،نزاع و کشتار میکنند و در این نزاع
و کشتار ،همیشه ،قویتر باقی میماند؛
 -2همچنانکه با شرائط محیطی و ناسازگاریهای محیط طبیعت هم تنها قویتر ،باقی میماند.
 و در هر دو صورت ،فرد «ضعیف و افراد ناتوان» از مقابله با «رقیب یبا ناسبازگاریهبای محبیط» ،نبابودمیشود.
 و در هر طبقه و نسل« ،ضعیف و ناتوان» ،محکوم به نابودی است و قوی و قویتر ،باقی میماند و تولید مثلمیکند و بدینصورت ،نسل جانداران ،در طول تاریخ ،قوی و قویتر میشودو قویتر باقی میمانبد و تولیبد مثبل
میکند و رو به تکامل میرود و این« ،انتخابی طبیعی» است یعنی نظام طبیعت بر این قرار گرفته است که:
«جانداران قوی و افراد قوی» در هر نسلی ،بباقی بماننبد و «ضبعیف» ،نبابود شبود و ببدین صبورت ،نسبل
جانداران ،رو به تکامل برود.
 بنابراین ،تغییراتی که در افراد جاندار به اثر «تاثیر محیط یا تغییرات تصادفی ژنهبا» ،پدیبد مبیآیبد آنچبهموج «قدرت و قوت و تکامل فرد» میشود در هر نسلی ،باقی میماند و آنچه موج ضعف و ناتوانی «فبرد»
در مقابل «رقی یا شرائط محیطی» ،میشود ،نابود میگردد.
ً
 «داروین» ،سابقا معتقد بود که «هر تغییری که در فرد جاندار بر اثر «تاثیر محبیط» ،بوجبود بیایبد و ببرایبقاء فرد ،مفید باشد» در نسلاش ،باقی میماند و لذا فکر میکرد که درازی کردن ّزرافهها ،بخاطر این ببود کبه
علف روی زمین ،در «محیط زندگی آنها ،در زمانی» نبود و لذا زرافهها ،مجبور میشدند برای بقاء جان خود،
ً
گردنشان را دراز کنند و از برگ باالی درختان ،تغذیه کنند و لذا گردن آنها تدریجا دراز شد است یا آنکه آنچبه
در تولدشان ،گردن کوتا میشد بخاطر ناتوانی در تغذیه ،میمرد و تنها نسلی که گردن بلندتر داشبتهانبد بباقی
میماند ؛
همچنانکه ممکن است نسل اول «پرندگان» ،آنهایی بودند که برای «فرار از دست درنبدگان» ،مبیپریدنبد و
آنانکه توان بیشتری در پریدن ،داشتند میتوانستند جان خود را حفظ کنند و تنها نسل آنها باقی بماند.
و آنها تولید مثل کردند که در پریدن قویتر بودند و امکانات بیشتری داشتند اما آنها که ناتوان بودند در «تنازع
بقاء» ،قبل از «تولید نسل» ،نابود میشدند در نتیجه نسل جانداران در هر مرحلهای رو به کاملتر شبدن و قبوی
شدن میرود و مقصود از تکامل ،همین است و در طبول تباریخ میلیونهبا سبال ،جانبدارانی کامبل و کباملتر و
متفاوت از اجداد اولیهشان ،بوجود آمدند و نوعی جدید ،نامید شدند.
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نقد بر «داروین» ،از طرف بعضی از «طرفداران نظریهاش»:

 «دانشمندان تجربهگرا» ،در طول تاریخ پس از داروین ،متوجه شدند کبه تغییراتبی کبه در ببدنً
جانداران ،بوجود بیاید به ارث برای نسلشان باقی نمیماند مثال «فرزند یک پهلوان» هرگز از طریب
ارث ،پهلوان نمیشود و همچنین فرزندان یک دانشمند ،دانشمند به دنیا نمیآیند ،بلکه سلولهایی که
کارشان ،تشکیل ساختمان و قیافه جاندار است یعنی فنوتیپ ،از سبلولهایی کبه نسبل آنهبا را تولیبد
میکنند یعنی ژنوتیپ ،متفباوت هسبتند آنچبه نسبل را تولیبد مبیکنبد خصوصبیاتی اسبت کبه در
«سلولهای تولید نسل» ،موجود میباشد بنام سلولهایی که ژن موجود در آنها ،موج پیدایش نسل
و تکثیر جاندار میشود.
 آری اگر «تغییراتی بطور تصادفی» ،در «ژن فردی» ،بوجود بیاید که موج تولید خصوصیتیدر بدن آن فرد بشود که برای بقای فرد مفید واقبع شبود آن فبرد بباقی میمانبد و تولیبد آن «نسبل ببا
کیفیت» را میکند اما اگر «تغییراتی تصادفی» در ژن تولید نسل «آن فرد» ،موج ضعف یا نقصان
در بدن آن فرد بشود آن فرد ضعیف ،قبل از تولید نسل و آمیزش با جفت خود ،در تنبازع بقباء نبابود
میشود و نمیتواند نسلای از خود باقی بگذارد پبس «تنبازع بقباء» در دیبدگا دانشبمندان جدیبد
(طرفدار نظریه تکامل داروین) ،تنها با تغییرات در «ژن تولید کنند نسل جدید» ،مبیتوانبد موجب
بقاء آن فرد شود اگر مفید باشد یعنی موتاسیونهایی که موجد قدرت و توان و کمال بیشتر در آن فبرد
تغییر یافته میشوند باقی میماند اما تغییرات ژنی که موج ناتوانی و ضعف در موجود تغییر یافتبه
میشود با خود آن فرد ضعیف و ناتوان شد  ،قبل از تکثیر و تولید نسل ،نابود مبیشبود پبس نظریبه
تکامل داروین (به عقید طرفداران جدید نظریه تکامل انواع) باین صورت باقی ماند و معتقدین ببه
نظریه تکامل داروین ،پیدایش جانداران کامل و کاملتر و پیدایش اعضاء مفید در جانداران را نتیجبه
1
چنین تنازع بقای از طری تغییرات ناگهانی در ژنها میدانند.

 . 1کتاب بنیاد انواع تالیف داروینThe Origin of species :
فصل سوم :افزایش افراد به نسبت ریاضی ... :قاعد افزایش ریاضی عدد افراد نسل ،آنچنان به سرعت فزون میگردد که هیچ ناحیهای از نواحی
روی زمین ،نمی تواند ما یحتاج خوراکی آنها را تامین کند و چون تولدات افراد ،آنقدر زیاد است که نمیتوانند باقی بمانند و زنبد بماننبد پبس
اصل تنازع بقاء و کشمکش برای زندگی بر این موجودات جاری میگردد ...چگونه هر سال ،هزاران عدد آنها را ببرای مصبرخ خبوراو خبود،
کشتار میکنیم( .در ترجمه فارسی عباس شوقی – چاپ تهران سال  1531شمسی ص )101
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نقد ما بر نظریه «تنازع بقاء» یعنی بر «انتخاب طبیعی داروین»:

ا
اول« ،تناقض در این نظر یه» ،در پیدایش «اعضاء مرکبه» است:
ً
مثال اینکه «حوادث طبیعی» (سیل و طوفان و زلزله) «ساختمانهای سست» را نابود میکند باین معنی
نیست که «ساختمانهای ز یبا و قوی» را هم همین «حوادث طبیعی» ،بدون دخالوت فواع ی بوا شوعور
(همچون معمار و مهندس) بوجود آورده است؛
همچنین است نابودی «جاندار ضعیف» به دست «حوادث محیطی یا تنازع بقاء» ولی نابودی ضعیف
بمعنی سازماندهی و تنظیم «دستگاه بینائی» و ایجاد آن و( ...بخواطر نوابودی ضوعیف) نیسوت .ایون
نیست که ساختمانهای منظم و با عظمت را حوادث طبیعی (امثال طوفان و زلزلوه و سویل) مویسوازد
همچنانکه نابودی جاندار ضعیف به این معنی نیسوت کوه نظوم و کموال موجوود در دسوتگاه بینوایی و
شنوایی را «نابودی ضعیف» میسازد.
توضیح :نظریه «تنازع بقاء» یعنی «تغییرات محیطی یا ژنتیکی» که «برای بقاء جاندار ،مفیبد نباشبد و (نتوانبد جانبداری
را که آن تغییرات در آن ،بوجود آورد را در مقابل رقی اش یا محیطاش ،پیروز کند) ،محکوم به نابودی اسبت و (ببا خبود آن
فرد ضعیف) ،در تنازع بقاء ،میان جانداران ،نابود میشود.
ما به د اروین پاسخ میدهیم که بنابراین ،در اجزاء مرکبهای کبه از اجبزاء بسبیار زیباد و متناسب بهبم و دارای نظبم زیباد
(همچون چشم که از حدقه چشم و سلولهای مرتبط کنند حدقه با مرکز مخبی و نیبز سبلولهای مخصبوص مرکبز مخبی)،
تشکیل شد (که از میلیونها سلول متفاوت و مرتبط بهم تشکیل میشود) همچبون یبک دسبتگا دورببین (و یبا یبک شببکه
رادیو و تلویزیون که از سه جزء تشکیل مبیشبود دسبتگاههای گیرنبد دورببین و دسبتگا هبای تلویزیبونی پخبش کننبد و
دستگا مهم رادیو و تلویزیون که رابط ایبن دو بهبم اسبت) ممکبن نیسبت در نتیجبه یبک «تغییبرات تصبادفی» در جانبدار
(همچون تأثیر آب و هوا و طوفان و سیل و زلزله) ،ایجاد شد باشد یعنی نمیتواند «این مجموعبه پیچیبد و بینهایبت مبنظم
و مرتبط و هماهنگ با هم» ،نتیجه یک «تغییرات ساد ژنتیکی تصادفی» باشد همچنانکه یک دورببین (و یبا تلویزیبون و یبا
یک کامپیوتر و یا یک ماشین) نمیتواند نتیجه و پدید تأثیر یک پدید طبیعی همچون طوفبان و سبیل و زلزلبه باشبد ،بطبور
قطع ساختمان دستگا بینایی که از مجموعه «ساختمان چشم و مرکز مخی و سلولهای راببط میبان آنهبا تشبکیل شبد » نیبز
نمیتواند نتیجه و پدید یک «تغییر تصادفی طبیعی» در ژنها باشد.
 اشکاا ::ممکن است کسی اشکال کند که اگر در یک «زمان واحبد» و همزمبان ر دهبد ،عجیب اسبت و ممکبننیست اما اگر ما تصور کنیم که این دستگاههای منظم و بسیار پیچید موجود (در جانداران و جانوران) در «طبول میلیبونهبا
ً
سال» تدریجا بر اثر تصادخ ژنتیکی و و تغییبرات تبدریجی و تنبازع بقباء ،ر داد  ،هرگبز عجیب و محبال نیسبت و گفتبه
طرفداران «انتخاب طبیعی و تنازع بقاء» ،همین است.
پاسخ ،ما به این اشکال کنند  ،بسیار روشن است که حداکثر توان نظریه «تنازع بقاء» این است کبه «جانبداران ضبعیف،
نابود میشوند» همچنانکه در جهان غیر جاندار ،حبداکثر تبأثیر «طوفبان و زلزلبه و سبیل» ،ایبن اسبت کبه «سباختمانهای
سست و ضعیف» را نابود میکند اما اینکه «طوفان و زلزلبه و سبیل» ،ببرج ایفبل و سباختمانهبای بسبیار مبنظم همچبون
ماشین و هواپیما و سفینه فضائی و کامپیوتر بسازد هرگز ،پس توان نظریه «تنازع بقاء» هبم حبداکثر ایبن اسبت کبه جانبداران
ضعیفتر و یا ناقصتر زودتر در تنازع بقاء و حوادث طبیعی نابود میشوند اما اینکبه نظریبه «نبابودی ضبعیف» مبیتوانبد،
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ایجاد کنند اعضاء مرکبهای شود که از همه «ساختمانهای منظم و پیچید بشری» ،منظمتر و پیچیبد تبر اسبت را هبم حتبی
در طول میلیونها سال ایجاد کند ناممکن است زیرا چنین سباختمانهای مرکببه و مبنظم ،اجبزاء بیشبمارش تنهبا در صبورت
«اجتماع همه اجزاء هماهنگ و منظم با هم» ،میتواند «مفید» باشد و ساختمان ناقص آن ،هبیچ فایبد ای نبدارد ،تبا بتوانبد
باقی بماند بلکه طب قانون تنازع بقاء ،عضو ناقص ،نابود میشود.
و بهمین خاطر که «اجزاء ،ناقص» آنها ،مفید نیست طب همین اصل نابودی «اجزاء غیر مفید» در نظریبه دارویبن ،بایبد
در طول زمان« ،اجزاء ناقص» نابود شود و باقی نماند تا نوبت به کامل شدن آن ،برسد.
یعنی اگر بگوئیم «حدقه چشم» در طول میلیونها سال ،تشکیل شد بدون آنکه مرکز مخی آن وجبود داشبته باشبد و ببدون
آنکه سلولهای رابط میان حدقه چشم و مرکز مخی موجود باشد این با اصل تنازع بقاء که میگوید« :هر عضبوی کبه مفیبد
نباشد در همان نسل یا نسلهای بعدی نابود میشود» ایبن اصبل نمبیتوانبد پیبدایش اجبزاء مرکببه موجبود در جانبداران را
توجیه کند و در درون خودش ،تناقض دارد .چون اجزاء ناقصه قبل از کامل شدن ،طب همین اصل ،باید نابود شود.
 عالو بر آنکه «اعضاء مرکبه جانداران» ،خبود در «مجموعبهای مبنظم و مبرتبط و هماهنبگ ببا هبم» ،فبرد جانبدار رابوجود میآورند یعنی مصداق یک فرد جاندار ،بینایی تنها یا شنوایی تنها نیست بلکه مجموعه از اعضاء مرکبه مبرتبط ببا هبم
است حتی مرتبط به دستگا عظیم گوارش و دستگا عظیم گردش خون و...
و هر «فرد جاندار» ،خودش یک «مجموعه اجزاء مرکبه بینهایت منظم» است که عقل بشری نتوانسبته یبک مصبداق آنبرا
از موجودات بیجان ،بوجود بیاورد.
اگر همه بشرها جمع شوند یک مگس بیافرینند نمیتوانند.
 اما تفکر اینکه «قوی شدن میکروبها» ،در مقابل «آنتیبیوتیکها» ،یک مصداق «تنازع بقا» است تفکبر غلطبی اسبتً
زیرا حداکثر توان «تنازع بقاء»« ،نابود کردن ضعیف» است یعنی نظریه تنازع بقاء کبامال یبک نظریبه سبلبی و امبر اعبدامی
است نه «نظریهای ایجابی و ایجادی و تولید کنند قدرت و اعضاء مفید».
 اما نظریه اینکه «میکروبها» در مقابل «نامالیمات» ،خود را هماهنگ میکنند و خود را حفبظ مبیکننبد ،غیبر قاببلانکار است همچنانکه در بدن هم «اگر زخمی ایجاد شود یا پار گی ر دهد یا استخوانی بشبکند» ،در درون ژنهبای ببدن،
برنامهای هست که آن پارگی گوشت یا استخان شکسته را ترمیم میکند همچنانکه یک فرش یبا قبالی ،اگبر پبارگی در آن ر
دهد استادکارهایی هستند که آنرا رفو میکنند که البته باید رفوگر ،کارشناس در شغل خود باشد و دارای شبعور و عقبل باشبد
در بدن هم اگر پارگی یا شکستگی استخوان ،ر دهد در درون ژنها ،برنامبهای اسبت کبه کبار رفبوگر و تعمیرکبار را انجبام
میدهد اما قرار دادن چنین برنامهای در بدن ،معلول «تنازع بقاء» و نابودی فرد ضعیف نیسبت بلکبه برنامبهای اسبت بسبیار
پیچید و منظم که بجز از طری «نیرویی دانا و حکیم» ،ممکن نیست.
ً
بنابراین ،اینکه انواع جانداران ،نوعا بطور «طبیعبی و قهبری» ،خبود را ببا محبیط ،هماهنبگ مبیکننبد ،نتیجبه حکمبت
خال ای دانا است که در درون ژن آنها ،چنین برنامهای را قرار داد است .نه اینکبه ایبن کبار مبنظم ،نتیجبه نبابودی ضبعیف
باشد یا نتیجه تصمیم عاقالنه آن میکروب یا حیوان یا گیا بدون «فهم و شعور» باشد.
 همچنین اینکه «خوردن بعضی از انواع جانداران بعض دیگر» را وسیله تعدیل «تعداد جانداران» اسبت امبری مسبلم وغیر قابل انکار است اما اینکه «ساختمان مرکبه جانداران» همچون چشبم و گبوش و غیبر نتیجبه و معلبول ایبن خبوردنهبا
است صحیح نیست نتیجه خوردن ،تنها نابودی خورد شدگان است فقط نه چیز دیگر.
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ً
ثانیا – نقد ما به نظریه «تنازع بقاء داروین» ،درباره
پیدایش «جنین» و اصل توان «تولید مثل»:
دستگا تولید مثل نیز یکی از همین دستگاههای دارای میلیونها سلول و اجزاء متعدد مرتبط و هماهنگ با هم
است که عالو بر اشکال ساب  ،میتوان گفت« ،دستگاه تولید مثل» از پیشفرضهای «نظر یه تنوازع بقواء»
است که محال است پیشفرض «تنازع بقاء» ،مع ول «تنازع بقاء» باشد .ز یرا مقدمه ،هرگز محصوول و
مع ول نتیجه ،نمیشود به عبارت دیگر ،دور محال اسوت یعنوی اینکوه محوال اسوت کوه موادر ،فرزنود
فرزندش باشد .همچنین «دستگاه تولید مثل» ،مقدمه و پیشفرض تولید «نسل جدیود» اسوت ،محوال
است محصول تنازع بقاء «نسل جدید» باشد.
 حتی «تقسیم س ولی» در جنین در جانداران پرس ولی با نظر یه «تنازع بقواء» ،در تضواد اسوت زیبراسلول واحدی که در جنین از طری تقسیم سلولی به دو سلول ،تبدیل میشود این دو سلول ،با هم در تنازع بقاء
نیستند تا در صدد نابود کردن همدیگر باشند و ضعیفتر ،نابود شود بلکه بعکس در تعامل و تعاون با همبدیگر
هستند برای تقسیمات و تولیدات بعدی؛

تقسیم سلولی اولیه در جنین
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ً
 اصال خود «توان مثل در جانداران» که از موجودات تک سلولی و پرسلولی گرفته تا در ویروسها ،وجبود دارد«تکثیر جانداران» از طری «تولید مثل» انجام میگیرد که توان «تولید مثل» ،یکبی از پیشبفر هبای نظریبه «تنبازع
بقاء» است و «نظریه تنازع بقاء» ،نمیتواند توجیهگر پیدایش این پیشفر خود=( ،یعنی دستگا تولید مثل) باشبد و
بحدی این «توان تولید مثل» در جانداران منظم و پیچید است که بشر با آنکه میتواند دستگاههای منظم و پیچید ای
همچون «ساعت ،ماشین و کامپیوتر و هواپیما و غیر » ،بسازد اما نتوانسته مصنوعاتی بسازد کبه خبود آن مصبنوعات،
بتوانند مصنوع ،مشابه خود را بسازند هواپیمایی که خودش هواپیما بسازد.
پس همین «توان جانداران برای تولید مثل» که یکی از مقدمات تکثیر است که (تکثیر جانداران) ،مقدمه نظریبه «تنبازع
بقاء» است از پیشفر های نظریه «تنازع بقاء» است و این پیشفر های «تنازع بقاء» ،نمبیتوانبد خبودش ،محصبول و
نتیجه «تنازع بقاء» باشد (زیرا نتیجه چیزی ،مقدمه همان چیز ،نمیتواند باشد ،زیرا دور ،محال است) یعنبی مبادر ،هرگبز
فرزند بچه خودش نمیشود.

ً
ثالثا :پیدایش «سادهترین جانداران»:

 همچنین پیدایش «سادهترین جاندار» هم نمیتواند نتیجه «تنازع بقاء» باشد چون از پیشفرضهای «تنازع بقاء»،است همچنانکه به اعتراخ خود دانشمندان زیستشناس ،ساد ترین جاندار« ،از کاملترین و منظمترین صنایع بشبری هبم
منظمتر و کاملتر است» که محال است نتیجه تصادخ باشد خصوص آنکه از مواد آلی ،تشکیل شد که مبواد آلبی از مبواد
فاسد شدنی هستند یعنی اگر یک جزءاش نباشد بقیه اجزاء هم زود نابود میشوند؛ بنابراین با طوالنی کردن فر پیبدایش
ً
ً
آنها (مثال گفته شود :در طول چند میلیون سال تدریجا ،کامل شد است) نمیتوان پیدایش آنها را توجیه کرد به این صورت
که گفته شود که اجزاء «ساد ترین جاندار» ،در طول میلیونها سال یا میلیاردها سال ،کامل شد است زیبرا نباقص آن ،یبک
لحظه هم توان باقی ماندن ندارد چه رسد به اینکه میلیونها سال یا میلیاردها سال باقی بماند تبا در تغییبرات تصبادفی دیگبر
کامل شود در هر حال ،نظریه تنازع بقاء در درون خودش ،تناقضها ،دارد و از توجیه ساد تبرین جانبدار گرفتبه کبه نباتوان
است تا چه رسد به کاملترین جانداران که دارای حیات حیوانی و یا انسانی است که دارای حیات عقالنی است.

9

داروین« :تغییرات مفید» در محیط ،میماند
و بالعکس «تغییرات غیر مفید» ،نیست و نابود میشود.
(و «اعضاء غیر مفید» ،در «محیطی که در آن محیط ،مفید و الزم نیست» نه بوجود میآید و نه میمانود
و این قانون چه در «اعضاء مرکبه» و چه «اعضاء بسیطه» ،جاری است)

ً
رابعا ،نقد ما بر این «نظریه تنازع بقاء» داروین این است که:

ً
ً
تولید «اعضاء» خصوصا در تخم و جنین« ،متناسب با محیطی که بعودا وارد آن،

میشوند» ،با نظریه تنازع بقاء داروین ،در تناقض است.
 داروین میگوید اعضایی که در «محیط و زمانی بوجود بیاید که در آن زمان و محیط ،مفید باشبد»میماند اما اگر در «محیط و زمان و مکانی باشد که مناس وجود آن نباشد یا در آن محیط بان عضبو یبا
صفت نیاز نداشته باشد» ،آن تغییر (و صفت یا عضو) ،در آن محیط بوجود نمیآید یا اگبر هبم بوجبود
بیاید چون در آن محیط وجودش ،مفید یا الزم نیست نابود میشود.
 پاسخ :این است که «کرم ابریشم» ،مادامیکه در فضای باز و آزاد است بال در نمیآورد اما وقتی در11

محیط «پیله» قرار میگیرد و در آنجا «خود را زندانی میکند» که در آن مکبان «تنبگ و تاریبک» ،هبیچ
نیازی به بال ندارد ،دارای بال میشود و سپس پیله را سورا میکند و ببه فضبای بباز و آزاد و ببزرگ وارد
میشود؛
یعنی کرم ابریشم در «محیط و فضای باز و بزرگی که قبل از وارد شدن ببه پیلبه» ،داشبت ،دارای ببال
نمیشود بلکه در آن فضای کوچک پیله که نیازی به بال نداشت بالدار میشود ،در حالیکه طب دیبدگا
«تنازع بقایی داروین»« :اگر جاندار ،عضوی پیدا کند در محیطی کبه ببه آن نیباز نبدارد آن عضبو خبود
بخود ،نابود میشود» و طب قانون «تنازع بقایی» باید نابود بشود چه رسد به آنکه نداشبته باشبد و در آن
محیط که نیاز به آن عضو نیست ایجاد شود و نیز بماند که در امثال کبرم ابریشبم دیبد مبیشبود؛ اینهبا
«نظریه تنازع بقاء داروین» را باطل میکند.
(آنطور که ما اینک در جنین جانداران مشاهد میکنیم در داخل رحم مبادر ببه ایبن اعضباء چشبم،
گوش و غیر نیاز نیست).
 اگر طرفدار نظریه «تنازع بقاء داروین» ،بگوید درست است که کرم ابریشبم در پیلبه ،ببه ببال نیبازندارد اما پس از خروج از پیله به آن نیاز دارد و بهمین خاطر بالدار شد است.
پاسخ ما به این اشکال ،روشن است که «انتخاب طبیعبی» و «نبابودی اعضباء غیبر مفیبد در تنبازع
بقاء» ،طب دیدگا «مادیون و طرفداران تکامبل انبواع» ،دارای «شبعور و اختیبار و اختبراع» و دانشبمند
نیست تا بخاطر آرزو و آیند اش ،چنین عضوی را ایجاد کند عالو بر آن که «تنازع بقاء و نبابودی عضبو
غیر مفید» ،طب دیدگا مادیون« ،حرکتی طبیعی و میکانیکی و امری سلبی» است نه «امری وجبودی و
ایجابی» که وظیفه دارد بخاطر آیند جانداران ،در آنها «اعضای که اینک غیر مفید اسبت» را بسبازد کبه
بخاطر آیند  ،چیزی را ساختن ،نیاز به عقل و آگاهی دارد کبه «مباد و اتبم و جهبان فیزیبک» ،فاقبد آن
است.
توجه :عالو بر آنچه گذشبت اگر جانوران در صبفاتی «همچبون تعبداد چشبم ،گبوش ،دسبت ،پبا و
انگشتان و غیر » ،مورد «تغییرات محیطی یا ژنتیکی تصادفی» ،قرار گیرند مسیر خرابی را میپیمایبد نبه
مسیر تکامل را همچنانکه ساختمانهبایی کبه مصبالح آنهبا ،تحبت تبأثیر «حبوادث محیطبی» قبرار
میگیرند رو به کهنگی و خرابی میروند نه بسمت کاملتر شبدن زیبرا در حرکبات و تغییبرات تصبادفی،
ً
ً
نوعا و غالبا ،ایجاد «اتفاقات نامطلوب و غیر منظم» ،غال است و اگر بطور اقلیتی و اتفاقی «حرکت یا
ً
تغییری تصادفی» ،مفید باشد در «تغییرات بعدی تصادفی» ،آنهم نوعا ،نبابود مبیشبود و لبذا تغییبرات
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ً
محیطی در ساختمانها و لباسها و غذاها ،نوعا مفید نیست که مضر هبم هسبت و لبذا سبعی بشبر در
تولیداتی است که بتواند در مقابل «تأثیرات محیطی و تصبادفی» ،ثاببت بمانبد همچنبین در «تغییبرات
تصادفی» در جاندار ،اگر بطور اقلیتی و تصادفی« ،تغییری مفیبد» ،واقبع شبود در «تغییبرات تصبادفی
ً
بعدی» ،آنهم نوعا نابود میشود و مسیر تغییرات تصادفی در «طبیعت و در جانداران» ،رو به «تناقص و
ضعف و خرابی و نقصان و نابودی» است که در حساب احتماالت هم همیشه احتمبال «تغییبرات غیبر
منظم و غیر مطلوب» ،بیشمار است و احتمال «وقوع احتماالت مطلوب پشبت سبر هبم» بطبوری کبه
بتواند دستگا منظم و مفیدی را ایجاد کند ،مساوی با صفر است.
یعنی «جانداری که در آن صفت ضعیفی» ،پیدا شد است طب قانون تنازع بقاء ،نابود میشبود ،امبا
جانداری که در آن ،بطور «تصادفی» ،صفت مفیدی ،واقع شد (کبه در تنبازع بقباء بخباطر آن صبفت
قوت تصادفی و اتفاقی باقی ماند است) با پیدایش «صفت تصادفی و اتفباقی بعبدی» رو ببه ضبعف و
ً
نقصان میرود نه بسوی «کمال و پیدایش اعضاء منظم پشت سر هم» که مثال ساختمان چشم یا گبوش
یا زیبایی را ایجاد کند زیرا در «تغییرات تصادفی و اتفاقی» ،همیشه «احتماالت تغییبرات غیبر مبنظم»،
بیشتر است ،بلکه (بالنسبه) نامحدود است بنابراین ،اگر در «صفات مشتروای که میان اقسبام مختلبف
جانداران» ،ثابت است و آنها را پیوسته از همدیگر جدا و متمایز میکند (مثل ساختمان بدن پرنبدگان از
ً
چرندگان و درندگان) فر شود که در طول تاریخ میلیونها سال در آنها تغییراتی ر میدهد حتمبا ایبن
«تغییرات تصادفی» ،موج «ضعف و نقصان» بیشتر آنها و باالخر موج نبابودی آنهبا مبیشبود نبه
ً
موج بهتر شدن و کاملتر شدن آنها مثال اگبر در «تعبداد دسبت و پبا و چشبم و گبوش و انگشبتان»،
تغییرات اتفاقی و تصادفی ر دهد آنها را کمتر یا بیشتر و از نظم موجود ،خارج میکند و بقای این نظبم
موجود در انسان و سایر جانوران (و یا تساوی دو طرخ بدن انسان که قرینه همدیگر است و همچبون دو
طرخ یک قالی و نقشی زیبا موج زیبای بدن انسان است) نمیتواند نتیجبه تغییبرات تصبادفی باشبد
حتی طب حساب احتماالت زیرا همیشه در تغییرات تصادفی« ،احتماالت غیر منظم» ،بمرات بیش از
ً
«احتماالت منظم» است بنابراین مثال در قیافه و ساختمان بدن «انسان» ،نسببت ببه قیافبه و سباختمان
بدن «میمون» ،اگر هر دو قابل تغییر و تحوالت تصادفی باشد مسبیر تغییبر تببدیل انسبان ببه میمبون و
میمون به حیوانی پستتر است نه عکس آن ،کبه تببدیل میمبون ببه انسبان باشبد کبه گفتباری خبالخ
«طبیعت ماد » است.
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به عبارت دیگر :پیدایش «اعضاء جانداران» در «جنین و تخم و پیله» که
این اعضاء ،در آنجا ،نیاز نیست با نظریه «تنازع بقاء داروین» ،در تناقض است:
تصاویری از مراحل «پیدایش انسان» و حیوانات مختلف ،در «جنین» از «یک سلول مضاعف»:

مراحل نخست جنین

مراحل
اخیر
جنین

(اختالف شاخهها و تیرهها و اجناس جانداران مخت ف ،در مراحل جنینی ،که بخاطر اختالف ژن
آنها ،صورت میگیرد ،نشانه «اختالف اجداد آنها» است نه نشانه «وحدت اجداد آنها»)
این تصاویر ،تصاویر تقسیمهای سلولی نطفه است یعنی سلولهای نر و ماد پبس از ترکیب بصبورت
تکثیر تقسیمی ،تقسیم به دو سلول و هر کدام باز تقسیم به دو سلول مبیشبوند و هبر کبدام نیبز تغییبرات
ً
مخصوص را که مقدمه ساختن ساختمان بدن است را بطور «قهری غیر ارادی» ،انجام میدهند ظباهرا در
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همان هفتههای اول بارداری.
 بنابراین همان اشکالی را که ما دوبار عدم توجیه پیدایش ساختمان «پروانبهای کبرم ابریشبم» در «پیلبه»کردیم دربار پیدایش ساختمان «جانداران پرسلولی» ،در «تخم و رحم و قبل از بلبو شبان» ،هبم هسبت کبه
اعضاء جانداران قبل از خروج از «تخم و رحم و قببل از بلبو » ،دارای اعضباء مرکببه و سباختمان نبوع خبود
میشوند که به کامل آنهم چه رسد به ناقص آن ،در «آن محبیط جنینبی» ،هبیچ نیبازی ندارنبد «پرنبدگان» در
تخم و یا در جنین مادر ،دارای «بال» میشوند و «چرندگان» در جنین مادر ،دارای «پا» و «سبم» مبیشبوند و
درندگان نیز در رحم مادر ،دارای بعضی از صفات مخصوص بخود میشوند و نیبز «ماهیبان» و غیبر اعضباء
مخصوص خود را دارا میشوند و اینها ،همه نشان این است که پیدایش «حیبات» و پیبدایش اعضباء و اقسبام
«جانوران هوایی و دریایی و زمینی» ،نه بر اساس «تصادفی بدون شعور» و «تنازع بقاء سلبی و ببدون شبعور»
بلکه توسط «عاملی با شعوری ماوراء طبیعی» یعنی اراد حکیمانه خداوندی دانا ،انجام گرفته است حتی اگبر
ما معتقد به روح نباشیم در حالیکه اینک ،وجود غیر مادی بودن «ذهن» و «فاعل مختبار» ،غیبر قاببل ،انکبار
است زیرا آنکه امروز ثابت شد « ،ماد » از اجزای پراکند بنام «اجزاء اتم» تشکیل شد که تابع کامبل «جببر
فیزیک» است و «اختیار» در «ماد » ،معنی ندارد در حالیکه «انسان» ،فاعل مختار است.
عالو بر آنکه بعضی از کارهایی که مرتاضان هندی میکنند و یا آنانکه لحظهای یا زمانی کوتبا مبرد انبد و
سپس زند شد اند خود را در خارج بدن دید و از محیط خود که ماوراء دیوارهای بیمارستان اتفاق افتباد و یبا
از حوادث آیند چیزهایی نقل کرد اند که مطاب واقع بود و با نظریه مادیون که هستی را منحصر به اتم و جببر
فیزیک میدانند ،هیچ قابلجمع نیست.
(مفصل این بحث در سایت علوی سرشکی ،در کتاب «تکامل یا تناقص» هست چاپ انتشبارات جامعبه
مدرسین قم)
درباره «فسیلها»:

در کتاب «تکامل یا تناقص» ،نام بسیاری از انواع جاندارانی را که در دوران نخسبتین حیبات کبر
زمین یعنی در دور پرکامبرین و کرتاسه و امثال آنها ،فسیلشان کشف شد با نسل فعلی اینها ،هیچ
اختالخای ندارد که میتواند گوا ثبوت اقسام و شاخهها و رد های آنها در طول تاریخ حیات باشد و
اینکه داروینیستها ،نام بعضی از انواع میمونها را اسمی انسانی ببر آنهبا گبذارد انبد و آنهبا را جبد
«انسان موجود» ،دانستهاند ،هیچ دلیل علمی ندارد.
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زنبور کارگر عقیم

 خامساً «کارگران زنبور عسل» ،از «پدر و مادری» ،متولد میشوند که نه اهل کارند و نه «سباختمانبدن آنها با محیط کارگری» ،متناس است و خودشان هم تولید مثل نمبیکننبد تبا تجرببه «تناسب ببا
محیط» را به ارث بگذارند .در نتیجه نظریه «تنازع بقاء» در پیدایش کمال آنها ،هیچ نقشی ندارد.
ً
سادساً ،منظور «داروین» از مصادیق «تنازع بقاء» ،آنطور و خودش مبیگویبد 1غالببا «خووردن
ً
بعضی از جانداران بعضی دیگر است» مثال پرندگان کرمها و حشرات را میخورند و بعضبی پرنبدگان
الشهخور ،پرندگان کوچکتر را میخورند و بهمین ترتی بعض جانداران ،بعضی دیگر را میخورنبد و در
این خوردنها ،همیشه خورندگان به نظر «داروین» ،قویتر از خبورد شبدگان هسبتند و قویترهبا همبان
کاملترها هستند ،در حالیکه هرگز این نظریه که «خورندگان ،قویتر از قربانیاناند»ّ ،
کلیت ندارد.
اما این دیدگا داروینیستها ،کلیت ندارد زیرا میکربها جانداران پرسلولی را میخورند و نابود میکننبد
در حالیکه میکربها ،کاملتر از جانداران پر سلولی همچون انسان نیستند و حتی ویروسهبا ،جانبداران
تک سلولی و پر سلولی را میخورند و نابود میکنند در حالیکه ویروسها ،کاملتر از جانداران پر سبلولی
نیستند و باالخص از انسان ،کاملتر نیسبتند و حتبی در میبان جانبداران پبر سبلولی ،بعضبی درنبدگان،
میمونها را هم میخورند و حتی انسان را میخورند ،در حالیکه درندگان کاملتر از میمونها نیسبتند پبس
ً
این تفکر داروین و داروینیسبم کبه در خبوردن بعضبی جانبداران ،بعضبی دیگبر را همیشبه و یبا غالببا
خورندگان از خورد شدگان ،کاملتر هستند ،تفکر غلطی است.
خالصه اینکه حتی اگر هم قبول کنیم که «خورندگان از خورد شبدگان قویترانبد» بباز نظریبه تکامبل
انواع را (چنانچه گذشت) نمیتواند اثبات کند چه رسد به اینکه «خورندگان ،کاملتراند» کلیت ندارد.
 . 1کتاب بنیاد انواع داروین – در فصل سوم :چگونه پرندگانی که در اطراخ ما به نغمهسرایی میپردازند بطور عمد زندگانی و خوراکشان ،از
حشرات یا دانهها میباشد باز فراموش میکنیم که پرندگان گوشتخوار و یا حیوانات درند  ،چه مقدار هنگفتی از عد این مرغبان نغمبهسبرا و
خوشخوان میکاهند و جوجه و تخم آنها را مصرخ میکنند و از میان میبرند( .در آخر فصل سبوم کتباب بنیباد انبواع دارویبن آمبد اسبت)
خالصه «موجودات نیرومند و سالم و شادمان» ،باقی میمانند و افزایش مییابند و چند برابر میگردند در ترجمه فارسی ص .120
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خالصه ایناه:

ً
«تغییرات ژنتیکی تصبادفی» ،همیشبه یبا غالببا ،جانبداران را بسبوی

«ضعف و نقبص و نبابودی» مبیببرد همچنانکبه «تنبازع بقباء» ،تنهبا
«جاندار ضعیف» را نابود میکند و بس.
بنابراین ،اگر «جانوران» ،در صفات اصلیشان (که شاخهها و رد ها و
اجناس مختلف را از هم جدا میکنبد) در حبال «تحبول» باشبند ایبن
ً
«تحول» ،میبایست قهبرا بسبمت «افبول و تنباقص» ببرود نبه بسبوی
«تکامل».
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