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 بررسی دیدگاه داوکینز در مورد دین و اخالق

 

 1فاطمه احمدی

 :چکیده

 -عورش چه باشعور چه فاقد -تحول موجودات و انواع داوکینز، سردمدار آتئیسم، نوین معتقد است که پیدایش و 
آوری دارد؛ بنابراین در تحلیل پیدایش و تحوالت حیات، نیازی به فرض با نظریۀ تکامل تبیین مناسب و کفایت

هائی در رد وجود مند و برتر به نام خدا نیست. وی با رد براهین سنتی وجود خدا و ارائۀ استداللموجودی قدرت
قی های اخالطبیعی، دین و اخالق دینی را انکار کرده است. وی با انکار مطلقیت ارزش ز به موجود ماوراءخدا، نیا

ی، شناختی و وجودشناختگرائی روشمعتقد است که اخالق منشأ داروینی دارد و امری نسبی است. خلط طبیعت
ای مغالطات منطقی از اشکاالت دیدگاه مندی طبیعت، حصر دووجهی یا علم یا دین و پارهگرائی، رد غایتتحویل

فسیرهای توان گفت که دیدگاه داوکینز اگر تآتئیستی وی هستند. با توسل به اصول فلسفی حکمای مسلمان می
شناسی معارض انگارانه متافیزیکی در هستیتواند با تفسیر غایتشناسی زدوده باشد نمیانگارانه را از زیستغایت

فسیر علّی علمی از طبیعت با تفسیر علّی فلسفی از هستی منافاتی ندارد. متافیزیک در گونه که تباشد، همان
که داوکینز که از نظریه تکامل، رد وجود خدا، طول فیزیک است هم از جهت فاعلیت هم از جهت غایت. این

. طا رفته استاست منطقاً راهی خ انگاری فلسفی و اخالقی داروینی به دست آوردهبینی مادی، تصادفجهان
ل داری عالم و اصتواند جهتکند و حتی مینیاز نمیهای فراطبیعی بیهای طبیعت، ما را از علتفهم مکانیسم

 کند. تر تبیین ای مطلوبهدایت عمومی موجودات را به گونه

 .اخالقی گرائیگرائی اخالقی، نسبی: وجود خدا، دین، اخالق دینی، اخالق داروینی، مطلقهای کلیدیواژه

                                                           
 طباطبائیدانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه عالمه 1
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 مقدمه:                                                                                      

ترین مسائل و مباحث کالمی و فلسفی در غرب مسیحی یکی از موضوعاتی که در چند سدۀ اخیر به یکی از جنجالی  

شناسی در شناسی و زیستل است. دو تحول مهم در کیهانتبدیل شده است، رابطۀ علم و دین با تمرکز بر نظریۀ تکام

نظران درگرفت و قرن هفدهم و نوزدهم پدید آمد که منازعاتی نیز دربارۀ آن دو در میان متکلمان مسیحی و صاحب

« زینظریۀ خورشیدمرک»نقش چشمگیری در تثبیت نظریه تعارض علم و دین داشت. تحول نخست، دفاع گالیله از 

آفرینش و »تالش وی برای بسط این نظریه به عنوان توصیف یک واقعیت بود. رویداد دوم، بحث دربارۀ کوپرنیک و 

نازعات ترین ممندان درگرفت و به داغدر میان عالمان دینی و دانش «منشأ انواع»بود که پس از انتشار کتاب « تکامل

حت تأثیر دانان را تلمان تجربی، فیلسوفان و الهیشناسی، عادر این عرصه تبدیل شد. ظهور داروینیسم در عالم زیست

های قرار داد. نظریۀ داروین الگوئی برای فهم طبیعت شد و الگوهای دیگری که در تعالیم کلیسا و احیاناً در کتاب

های شد که اکتشافات جدید علمی، آموزهگردید، به کنار رفت. این تعارض صرفاً محدود به این نمیمقدس ارائه می

 بینی دینی، کرامت ذاتی انسان و اخالق قدسی نیز تعارض برانگیخت.لیسا را باطل کرده است، بلکه در قلمرو جهانک

، سردمدار تشکیالت آتئیستی بریتانیا به واسطۀ احیاء داروینیسم به عنوان تنها نظریه آفرینش 1ریچارد داوکینز 

. وی در 2است هدف تلقی نمودهی را حاصل تصادف کور و بیو روند جهان طبیع حیات، به انکار وجود خدا پرداخته

ا نگاه اند، معتقد است که بساس خواندهاحاو به جهان را ماشینی و بی گرایانهطبیعتاش که دیدگاه پاسخ به منتقدان

 دانشمندزا و هنری علم را از دید یک پرداخت و جلوه شگفتی هاهنرو  دانشتوان به ارتباط میان علمی محض می

یابی به یابد. وی دلیل دستبخش میکه او به عنوان یک دانشمند، جهان ماشینی را پر از شگفتی و لذتداد و ایننشان 

نه به خاطر دیدن جهان از زاویه فرض یک خدای غیرقابل توضیح؛ بلکه به خاطر قوانین فهمیدنی طبیعت این لذت را، 

گرائی بخشی ای ساختگی مانند آفرینشهای اسطورهاز نظر وی گرچه حکایت .Dawkins, 1999, p:23))داند می

تواند ی میتر از هر چیز ناممکنبسیار مفرح، با ظرفیت بنیادینش برای زیبایی، «واقعیت»بخش از دنیا هستند، اما فرح

. در پژوهش حاضر ابتدا به تحلیل محورهای دیدگاه داوکینز در مورد خدا، دین و اخالق و (Dawkins ,2011, p:31) باشد

 ها خواهیم پرداخت.سپس به بررسی انتقادی آن

 جایگاه خدا، دین و اخالق در تفکر داوکینز:-1

در مورد نظریه تکامل که وی را به رد وجود خدا رسانیده است به این شرح است که تنوع  ماحصل استدالل داوکینز  

آوری پذیر است. نظریه تکامل تبیین مناسب و کفایتتبیین -شعورچه فاقد شعور چه با -و تغییرات موجودات و انواع 

ه نام ه موجودی پیچیده، برتر و قدرتمند بها ببرای این تنوع و تغییرات است. بنابراین تبیین علت موجودات و تنوع آن

 و باور به خدا باور کاذبی است که در برابر تمام به احتمال قریب به یقین وجود ندارد فراطبیعیخالق خدا نیاز ندارد. 

 :گویدمی شود کهمی نواهم 3او با این نظر رابرت پیرسیگ کند.جانی میشواهد موجود سخت

که افراد بسیاری دچار یک توهم هنگامی گویند.اش مینهاشود، دیوکه یک نفر دچار توهم میهنگامی»

 (. ,p:2116Dawkins ,2)« خوانندشان میمنؤشوند، ممی

                                                           
1 Richard Dawkins (1941- )    

« ای بیرون از بهشترودخانه»(، 1191« ) ساز نابیناساعت»(، 1192) «افتهیفنوتیپ گسترش»( ، 1191) «ژن خودخواه»آثار وی عبارتند از:  2

ترین بزرگ»(، 2001« ) توهم خدا»(، 2002« )حکایت اجداد ما»(، 1111« )کمانبازکردن بافت رنگین»(، 1111« ) هاباال رفتن از کوه نامحتمل»(، 1111)
 («2013سازد )میل به شگفتی: دانشمند می» و( 2003« )یار شیطاندین»(، 2011« )اقعیتجادوی و»(، 2001« )نمایش روی زمین: شواهدی برای تکامل

 (1399)ر.ک: داوکینز، 

3 Robert Pierseeg (1928- )   
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در تعریف ناتورالیست نزد فرد آتئیست و تأیید  2«خدائیآشنایی مختصری با بی»اب در کت 1وی از جولیان باگینی   

 کند که:گرائی، نقل میماده

شوند. فراسوی ها، عواطف و امور اخالقی و ... از ماده ناشی میها، زیباییفقط ماده فیزیکی وجود دارد، ذهن

 (.Ibid, p:3)جهان طبیعی فیزیکی چیزی وجود ندارد 

قادر  که تکاملنوشته است و این 3«گراییآفرینش»علیه رد تکامل است در موکه « ساز نابیناساعت»کتاب ینز در داوک 

مستقیماً به سراغ موضوع  4«توهم خدا»در کتاب اما  ،(Dawkins, 1986, p:46) است طبیعتبه توضیح توهم طراحی در 

 کند:را چنین بیان می این بحث بخشچهار پیام اصلیِ آگاهیرود و دین و خداباوری می

 نند زندگی شاد، سرشار، متعادل، و از لحاظ فکری پرباری داشته باشند.توامیها آتئیست -1

 به کار تبیین جهان جانداران و چه بسا کل« نظریه وجود خدا»های علمی بهتر از و دیگر نظریه انتخاب طبیعی -2

 آیند.کیهان می

ها برچسب دین خاصی زد. اصطالحاتی مثل بچه کاتولیک آن شان دانست و برنباید کودکان را به کیش والدین -3

 یا بچه مسلمان باید منزجرکننده محسوب شوند.

 است ردف نشانه صحت و استقالل ذهن سمآتئیزیرا  ،خدایی خود مفتخر باشند، نه شرمندهباید به بی هاآتئیست -2

(2Dawkins, 2006, p:.) 

ند البته کواری ندارد اما ساختار عظیم آن انسان ملحد را نیز دچار فروتنی میطبیعت از نظر داوکینز هیچ هدف انسان   

یابد اما متأسف است که چون نوعی ایمان دینی میرا هم علمبه  خودشور و شوق نه به معنای دینی و عرفانی. وی 

داباوری، متوجه نقد او به خ کنند.و شاعرانه استعمال می 5«پانتئیستی»را به معنای استعاریِ  خدابسیاری از دانشمندان 

معتقد است  و هیچ حرمتی برای ادیان سنتی قائل نیست .  ویاست که شایسته پرستش باشد فراطبیعیباور به خالقی 

قولی از داگالس را با نقل . او این دیدگاه(Ibid, p:5) اش را ندارنداند که شایستگییافته ادیان در برابر انتقاد مصونیتیکه 

 دهد:شرح می 6آدامز

 که شما نباید یک کلمه حرف ندستمعنا هاین به مقدسات یا محرمات یا مانند آن دینی مانند های خاص ایده

شما  ها چراغی روشن کنم،رعی من نباید یکشنبهها بزنید، اگر کسی بگوید به لحاظ شبد در مورد این ایده

 (. Ibid, p:10) گذارمباید گویید به اعتقادتان احترام میصرفاً 

دون ب است به دین موقعیتی استثنایی اعطا شدهگوید در طول تاریخ پذیرد و میرا نیز نمی 1و تئیسم 1وی دئیسم   

 (.Ibid, p:11)که دلیلی داشته باشد این

                                                           
1 Julian Bagini  

2 Short Cognition of Naturalism 

3creationism 

2 The God Delusion  

 وحدت وجودی  1

1 Doglus Adams (1952-2001)  

 داشناسی طبیعیخ 1

 خداشناسی توحیدی 9
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 :ه وجود خدانظری -1-1

راده هوشمندی هست که به ا فراطبیعیکه موجود این -« نظریه وجود خدا»داوکینز برای حمله به دین ابتدا به سراغ    

ردازد پمی عهد عتیق، خدای یهوهتشریح  هبرود و می -است د ما را طراحی و خلق کردهخود دنیا و مافیها، از جمله خو

 کند، هیوالیحسود است و به حسادت خود افتخار می .ترین شخصیت داستانی دنیا استنامطبوعکه از نظر وی 

 رایانگجنسهمستیز است و از کند، زنسازی قومی میخواری است که پاکجوی خونانتقام ؛انصافِ کوردلی استبی

 1یستیسادومازوخ ؛فرستدمی طاعونپرستی است که قدرت ؛کندپسرکشی می وکشی نسل ،کشیکودک ؛نفرت دارد

 . پساست جهاندرباره  نظریه علمینظریه وجود خدا یک از نظر وی (. Ibid, p:15) است بدنهاد و بلهوس و ستمکار

، گلد 2«شانتعالیم ناهمپو»با استفاده از مفهوم  پردازیم.های دیگر میباید با همان شکاکیتی بدان پرداخت که به نظریه

گوید در است که می طرفانهبی 3«گرائیالادری»ف مخال وی .(Ibid, p:16) ا از انتقاد مصون داشتر الهیاتتوان نمی

کند که ناتوانی در اثبات عدم استدالل می راسلتوان کرد. او با پیروی از مورد احتمال وجود خدا هیچ اظهارنظری نمی

ه احترام ب وجود خدا هیچ دلیلی برای باور به وجود آن نیست بلکه زحمت اثبات همواره بر دوش مدعی وجود خداست.

سزاوار است، زیرا استداللی برای احترامی نا دار،احترامی است سزاوار اما احترام به اعتقادات یک دین عقاید یک آتئیست،

ای که پیچیدگی کافی گوید هر هوش آفریننده. وی با رد دیدگاه ادیان سنتی در مورد خدا می(Ibid, p:21)آن ندارد 

تواند مقدم بر تواند محصول یک فرایند پیوسته تکامل تدریجی باشد پس نمیبرای آفرینندگی داشته باشد فقط می

پس خدا یک پندار مهلک است. هدف حمله وی همه خدایگان و همه امور  (.Dawkins, 1986, p:63)جهان باشد 

 ماوراءالطبیعی است.

هایمان یافت شود که ما را از ممکن است در آینده شواهدی برای پاسخ به پرسش 4«گرائی موقتالادری»در   

تواند ما را از مان افزوده شود نمیهایله پرسش هر چقدر بر شواهد 5«گرائی دائمالادری»گرائی برهاند، اما در الادری

اش را بدانیم و با قوت بتوانیم در این موضع برهاند. نظریه وجود خدا از نوع اول است یعنی ممکن است روزی پاسخ

خداباوری قوی،  -های مربوط به وجود خدا وی از میان دیدگاه (.Dawkins,2006,p:35)مورد وجودش اظهار نظر کنیم 

گرائی مایل به خداباوری، احتمال خیلی پایین نزدیک به صفر و آتئیسم قوی یا خداباوری در عمل، الادری تمال بسیاراح

 پذیرد که به معنای آتئیسم در عمل است: دیدگاه احتمال خیلی پایین و نزدیک به صفر را می -قوی

ه نبودنش ام را بر پایی بعید است و زندگیکنم وجود خدا خیلتوانم بگویم که خدا قطعاً نیست اما فکر مینمی

 (.Ibid, p: 44)گیرم پی می

امل هیچ ناپذیر هستند. غیر از تکتنها شق بدیل طراحی غایی از نظر داوکینز، تکامل تدریجی است که دو نظریه آشتی  

استدالل  ماید. نتیجه ایننهائی را تبیین کند که ایجادشان بدون تکامل ناممکن میتواند وجود باشندهای نمینظریه

گرائی است، اما این دعوا تقابل گرائی در مقابل آفرینشتکامل (.Dawkins, 1986, p:93)ریزد نظریه وجود خدا را فرومی

دون دین تواند بگرائی نمیگرائی موجود باشد اما آفرینشتواند بدون آفرینشمیان خردگرائی و خرافات است. دین می

                                                           
 .دهدای برای آزار خویش قرار میدیگری، وی را وسیله ای که فرد با آزاربه گونهسادیسم بیماری  1

 هایی جداگانه انگاشتندین و علم را حیطه 2

3 agnosticism  

2 Tap 

1 Rap 
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کند که اعتقاد وی به نظریه تکامل در گرایش وی به آتئیسم موثر بوده است ریحاً اعالن میموجود باشد. وی ص

(Dawkins, 2006, p:57.) 

 

  :های وجود خدانابرهرد  -1-2

ا مورد ر توماس آکویناسپردازد. او پنج اثبات های اصلی مدافع وجود خدا مینابه بره برای رد وجود خدا ابتدا داوکینز  

وجه معلوم نیست که انجامند و به هیچکند که سه برهان نخست آن به دور باطل میو استدالل می هدادبحث قرار 

برهان »با عنوان برهان چهارم آکویناس  طور طبیعی به این سیر قهقرایی خاتمه داد. بتوان با توسل به مفهوم خدا به

 یعنی برهان پنجم ؛(Ibid, p:60) است همتا سبکسرانهبه مانند ایراد ثقیلی از یک متفرعن متعفن بیاز نظر او  «مراتب

گرداند را به زبان کوچه و بازار برمیآنسلم « شناسیبرهان هستی»و  کندتشریح نظریه تکامل رد میبا  را« برهان نظم»

که  را هم با این استدالل «برهان زیبایی. »کنداین برهان را نیز رد می کانتو اساساً با اتکا به همان ایراد کالسیک 

که برخی  شودیادآور می «برهان تجربه شخصی»درباره  کند.این برهان توسط مدافعانش تصریح و تدقیق نشده رد می

معتقد  «برهان اعجاز اناجیل»در مورد  .(Ibid, p:61) اند و چه بسا همگی زاده پندار باشنداز این تجارب ناشی از توهمات

کند که چنین نشان می خاطر« داربرهان دانشمندان دین»های باستانی هستند. درباره افسانه هاانجیلاست که 

گیرد که کسی ایمان بیاورد، ، این فرض را به چالش می«قمارباز پاسکالبرهان »ر نقد د دانشمندانی در اقلیت هستند.

اید نبپرسد آیا خدا جویی او. داوکینز میو خدا هم او را به صرف ایمانش پاداش دهد و نه به خاطر فضایل یا حقیقت

های نابره»، به بحث خود در پایانو طلبانه پاسکال ارج نهد؟ شکاکیت شجاعانه راسل را بیش از قماربازی منفعت

 زنندها نعل وارونه میناکند که این برهنهند و احتجاج میپیش می 1ن آنویناپردازد که کسانی مانند استفمی «بایسی

(Ibid, p:63.) 

  ؟یقین خدایی وجود ندارد به احتمال قریب بهچرا -1-3

و « غایی 141بوئینگ »داوکینز پس از حمله به براهین سنتی وجود خدا، دو استدالل در رد وجود خدا تحت عنوان     

 سازد.مطرح می« اصل آنتروپیک»

 غایی: 141بوئینگ  -1-3-1 

د جهان را تبیین کند چون خودش باییافته در های سازمانتواند پیچیدگیاز نظر داوکینز فرض یک خدای طراح نمی   

کند . خدا ما را وارد دور باطلی می(Dawkins, 1986, p:35)به قدر کافی پیچیده باشد و این محتاج قسمی از تبیین است 

 ,Dawkins, 2006) کند نه عدم وجودش راتواند ما را از آن برهاند. این استدالل نامحتملی وجود خدا را ثابت میکه نمی

p:69) یح کند که توضاستدالل می برهان نظمنادرستی  برای نشان دادن انتخاب طبیعیتوسط تکامل  شرح در. وی

 ,Dawkins) هایی است که قرار است با فرض وجود چنان خالقی تبیین شوندتر از توضیح پدیدهوجود خالق عالم سخت

1986, p:78 .)قالب فضایی »باشد و نه  «انتخاب طبیعی جرثقیل»ای در مورد وجود کیهان باید همچون هر نظریه

ایش استدالل گش»برهان نامحتملی وجود خدا و با طرح اصطالح با ارائه سازد. او که فقط مسئله را معلق می «آفرینش

                                                           
1 Stephen Anvin  
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کند که خدا به احتمال قریب به یقین وجود ندارد زیرا هر قدر ایجاد چنین موجودی استدالل می 1«غایی 141بوئینگ 

غایی  141بوئینگ  سازندهت کم همان قدر بعید است. خدا از نظر احتماالت بعید باشد، وجود سازنده این موجود نیز دس

 :که گفته بود فرِد هویلای است به جمله اشاره 141(. بوئینگ Dawkins, 2006, p:70است )

ها قراضه بوزد و از آن احتمال ایجاد حیات بر زمین بیش از این احتمال نیست که تندبادی بر یک انبار اوراقی» 

  «بسازد. 141یک بوئینگ 

کننده پیچیدگی خیرهو یات سبب تکامل حزیرا  داندرا هم نمی انتخاب طبیعیاین مدعی مقدمات گوید داوکینز می   

های . حیات حاصل یک توالی طوالنی از علت(Dawkins, 1986, p:137)تصادف و یا خدا جانداران، انتخاب طبیعی بوده نه 

زداید و شناسی توهم آفرینش را مینظریه تکامل داروین در حیطه زیست .(Ibid, p:138)غیرتصادفی اما طبیعی است 

« گرائیفرینشآ»که آن پدیده حاصل تصادف باشد کمتر است. ای بیشتر باشد بخت اینی پدیدههرچه استبعاد احتماالت

ها واقعی و درست نیستند زیرا اگر خدا جهان را خلق کرده حلحل در مورد استبعاد هستند. این راهدو راه« تصادف»و 

راه  .فی باشدتواند تصادانگیز است که نمیشگفتچنان زیبا، پیچیده و باشد خود نیز نیاز به آفریدگار دارد. و حیات آن

حل یک فرایند انباشتی است که مسأله استبعاد را به است چون این راه« انتخاب طبیعی»حل واقعی مسأله استبعاد، 

اند اما استبعاد ندارند. وقتی رخدادهای زیادی که شکند. هر یک از این اجزاء اندکی نامحتملتر فرومیاجزای کوچک

ادف یارای تبیین که تصشود چناناند در یک سلسله انباشته شوند حاصل این انباشت بسیار بسیار مستبعد میمحتملنا

 . (Ibid, p:76)آن را ندارد 

برهان »کنند. پایه استدالل آفرینش هوشمندانه یا گرایان فقدان شواهد در تحلیل حیات را با نظریه خدا پر میآفرینش  

کسانی که از سردرگمی  هاست که بسیار سست و زبونانه است.تدالل کالسیک خدای رخنهاس« ناباوری شخصی

زده فراطبیعت دارد به نیایش شتاب 2«پیچیدگی فرونکاستنی»شان در برابر یک پدیده طبیعی یا پدیده زیستی که شخصی

گیرند که با کند فوراً نتیجه میمی بازی قاشقی را خمبینند شعبدههائی ندارند که وقتی میکمی از احمقرسند دستمی

ی که ظاهراً هائکه چگونه اجزای مکانیسمهای موثر برای توضیح اینای پارانرمال سروکار دارند. پس یکی از شیوهپدیده

های اند به قله محال تکامل صعود کنند، مالحظه تغییرات در کارکرد مکانیسمپیچیدگی فرونکاستنی دارند توانسته

  .(Dawkins, 1997, p:55-56) تموجود اس

 اصل آنتروپیک:-1-3-2 

گرایان ارائه شده که برخالف نگاه آفرینش 3«اصل آنتروپیک»در  پروریاز دید داوکینز تبیین دیگری در مورد حیات   

ینیسم دارد ورنگی از دارتوان آن را استداللی علیه وجود خدا دانست. رویکرد آنتروپیک با نگاهی متفاوت به حیات تهمی

. بر (Dawkins, 2006, p:110)دهد و با ارائه تبیینی عقالنی و فارغ از آفرینش، هستی ما را در شرایط فعلی توضیح می

اساس این اصل ابتدا حیات بر اساس یک سلسله رخدادهای شیمیایی تکوین یافته است، سپس بر اساس تکامل داروین 

که بوده یا مولکولی شبیه به آن. همین DNA اصلی تشکیل دهنده حیات یا  و انتخاب طبیعی ادامه یافته است. عامل

                                                           
1 the Ultimate Boeing 747 gambit 

شناسی، گرائی به سوی زیستمطرح کرد. گرایش آفرینش 1111گرا در سال آفرینش (Michael Behe)مایکل بهی  این اصطالح را2

 زیست مولکولی و بیوشیمی مدیون اوست.

چرا که به نوعی  لذا به اصل انسان مداری نیز مشهور است. واژه آنتروپیک از کلمه یونانی آنتروپوس به معنای انسان نشأت گرفته است.3

جهان از همان لحظات آغازین خود چنان به وجود آمده که اجازه  ظهور نهائی افراد واجد شعور  دهد.اخت جهان را به وجود انسان پیوند میس

 را بدهد.
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
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تواند آغاز شود و انواع پیچیده حیات تدریجاً از پی هم ظاهر شوند. اجزای حیاتی پدید آمدند تکامل حقیقی داروینی می

پس تکوین حیات  (.Dawkins, 1982, p:74)نماید های وراثتی کمی نامحتمل میاما رخ دادن اتفاقی و تصادفی مولکول

ی قابل مبنای تکامل داروین بر پایه اصل آنتروپیک است و تکامل حیات و تکوین جزئیات گوناگون موجودات زنده بر

تبیین است. بر اساس اصل آنتروپیک نه تنها سیاره زمین بلکه جهان کنونی بر اساس ثوابت فیزیکی ساخته شده است. 

ست ایجاد توانزمی برای وجود برخی عناصر شیمیایی هستند و بدون شیمی حیات نمینیازهای الستارگان جهان پیش

شود. بر این اساس ظهور حیات در جهان مستلزم توازن بسیار دقیقی میان نیروهای چهارگانه طبیعت )گرانش، 

تر از میزان ی قویای( است و اگر یکی از این نیروها اندکای و نیروی ضعیف هستهالکترومغناطیس، نیروی قوی هسته

شد. توازن دقیق میان نیروهای طبیعت به اصل آنتروپیک معروف فعلی آن بود شرایط بروز حیات در جهان میسر نمی

گر های فیزیک و دیکه مقادیر برخی از ثابتاند که در صورتیاخترفیزیکدانان دریافته (.Dawkins, 2006, p:111) است

ا شد. جهان به خوبی و بیافت تحقق حیات در جهان ناممکن میرین تغییری میتشرایط در جهان اولیه حتی کوچک

ظرافت برای امکان تحقق حیات تنظیم شده است، پس میان فیزیک جهان اولیه و ظهور نهایی شعور در تکامل کیهانی 

و مقادیر نسبی  خوانی وجود دارد. یعنی ظهور نهایی شعور با نیروی گرانش، میزان انبساط جهان، چگالی جهانهم

گوید سرشت فیزیکی روایت قوی این اصل می (.Ibid, p:112)نسبت داده شده به ذرات و نیروهای اولیه مرتبط است 

ت شعور اسگونه است که هست. حرکت جهان طبیعت در مسیر تکامل معطوف به موجودات ذیجهان به علت شعور آن

عور شکه در جهت تولید موجودات ذیده است. گرایش جهان برای آنهای بنیادین جهان را از ابتدا شکل داکه ویژگی

ور شعگونه بوده است. حصول نهایی موجودات ذیگام بردارد بهترین توضیح برای این است که چرا نهال جهان آن

اده است، د که چرا جهان انبساط خود را با همان میزان فعلیت یافته انجامترین توضیح است برای اینترین و ظریفساده

چرا گرانش شدت فعلی را دارد، چرا نسبت جرم الکترون به پروتون دقیقاً به همان میزانی که مقرر شده اکنون هست 

(Ibid, p:113) . 

گویند خدا هنگام خلق جهان ثوابت بنیادی را طوری تنظیم کرده که بتوانند حیات را ایجاد کنند. از خداباوران می  

توضیح های بنیادی را محاسبه کرده بیکننده نیست زیرا وجود خدایی را که مقادیر ثابتباور مجابنظر داوکینز پاسخ خدا

های هاناند. شاید بتوان گفت جهای کلیدی نام برده شده به همدیگر و به چیز دیگری غیر از خدا وابستهگذارد. ثابتمی

ها قوانین و ثوابت هر یک از جهان (.Ibid, p:114) ندزیستی دارزیست فراوانی وجود دارند که در یک ابرجهان همهم

کند که های قوانین محلی است. اصل آنتروپیک تبیین میمختص به خودش است. کلیت ابرجهان پر از این مجموعه

شان چنان از آب درآمده که مساعد تکامل تدریجی باشد. ها باشیم و قوانین محلیچرا ما باید ساکن یکی از این جهان

 های بنیادی، یاشود. بر اساس مقادیر ثابتنظریه ابرجهان بحث تأمل درباره سرنوشت نهایی جهان ما مطرح می در

باض شود و جهان رو به انقرسد یا جهت آن معکوس مییابد یا انبساط آن به حالت تعادلی میجهان ما تا ابد انبساط می

میلیارد  12ق مدل استاندارد از جهان ما زمان همراه با فضا در حدود رود تا نهایتاً به حالت مچالگی بزرگ برسد. مطابمی

والی هائی هستند که در تزمان-ترین فضاایجاد شده است. زمان و فضای کنونی تازه« بنگبیگ»سال پیش هنگام 

دار ان دینکدانفیزی. گیرندبنگ مقادیر جدیدی به خود میاند. قوانین و ثوابت در هر بار بیگها ایجاد شدهبنگبیگ

گویند یک هوش کیهانی به طور آگاهانه تنظیمات ثوابت فیزیکی برای ایجاد حیات را انجام داده است. داوکینز می

. (Ibid, p:119)تر است خواهند حل کنند بزرگای که میانگیزد که از خود مسألهگوید این ادعاها مسائلی را برمیمی

 هر چیز دیگر باشد یا بسیار پیچیده است یا محال است: خدایی که قادر به آفرینش جهان یا

لمی شناسی عای معرفترحمانهکنند و معتقدند که من به طرز بیاما متألهان همواره خدا را بسیط تعریف می

 (.Ibid, p:120)کنم و خدا فراسوی مرزهای علم قرار دارد را بر الهیات تحمیل می
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اش هتر به چنان پیچیدگی برساند که ایجاد یکبارهای سادهند تدریجاً جهان را از حالتتواتنها یک جراثقال تبیینی می   

ترین و توانمندترین جراثقالی که تاکنون کشف شده تکامل داروینی توسط انتخاب طبیعی است. محال است. مبتکرانه

شان وارگیانگیز و طرحاد احتماالتی شگفتاند که چگونه موجودات زنده با تمام استبعروان او نشان دادهداروین و دنباله

اند و خیال آفرینش موجودات زنده صرفاً یک خیال طی مراتب آهسته و تدریجی از صور آغازین حیات تکامل یافته

ت که شناسی باشد برای فیزیک نیز قابل حصول اسباطل است. جراثقالی که به همان توانمندی داروینیسم برای زیست

های دیگری باشد که مسلماً بهتر از نظریه آفریدگار هوشمند هستند. با آنتروپیک با معاونت جراثقلشاید همان اصل 

 (.Ibid, p:128)شود. احتماالً خدایی وجود ندارد پذیرش برهان مطرح شده نظریه وجود خدا غیرقابل دفاع می

 همه دشمنی چرا؟ این های دین؛ریشه -1-4

صب را کند، تعتراشی میمانع علمبر سر راه  دینگوید مینسبت به دین  خود نهاماحساسات خصداوکینز در بیان   

مذهب  کند و اثرات منفی دیگری نیز بر جامعه دارد.گرایان را تشویق میسنظری نسبت به همجنکند، تنگتقویت می

با  کار است اما تکامل مقابلهدین حاصل انتخاب طبیعی است پس مصرف و افراط شود.به تراژدی تبدیل می نهایتاً

ات داقه کرده، تغییرترین تغییرات م. طبیعت و انتخاب طبیعی در مورد جزئی(Ibid, p:133-134)اصراف و حذف آن است 

مل برد و با عکند و احتمال موفقیت ژنتیکی را باال میکند و همه تغییرات خوب را حفظ و انباشت میبد را رد می

. طبیعت مخالف 1گزیندانجامد هرکجا که باشد برمینامحسوس خود هرچه را که به بهبود عمل موجود ارگانیک می

های یک رحمانه است. فایده در معنای اول یعنی ژنانگاری بیبرد با فایده هدر دادن وقت و انرژی است، پس همیشه

فنوتیپ »در  (.Dawkins, 1989, p:23)های فرد برای بقا و تولیدمثل است ارگانیسم منفرد و افزایش بخت بقای ژن

ل آن رفتار است چه های مابه این معناست که رفتار یک جانور معطوف به بیشینه کردن بخت بقای ژن« یافتهگسترش

توان به جای ژندر معنای سوم می (.Dawkins, 1982, p:32)ها متعلق به بدن خود آن جانور باشند و چه نباشند این ژن

نتیجه « یافتهفنوتیپ گسترش»و « ژن خودخواه»داوکینز بر اساس  (.:61Ibid, p)ها عبارت همانندسازها را گذاشت 

ای برای چیزی داشته است اما شاید آن چیز دهد که دین فایدهجا وجود دارد نشان می که دین در همهگیرد که اینمی

های کنند پس فایده دین نیز فقط به ایدهها عمل میهای دینی مثل ژنهایمان نباشیم. اگر بپذیریم که ایدهما یا ژن

ن رفتار طلبند. تبییتبیین داروینی میای شمول نزد آدمیان است که گونه. رفتار دینی یک رفتار جهان2رسددینی می

ان ارائه داد از توهای متعددی در مورد دین میطلبد. تبییندینی امر سترگی است که نظریه سترگی برای تبیین می

  .(Dawkins, 2006, p:135)شناختی، سیاسی، داروینی، تقریبی، غایی و ...  جمله تبیین روان

های فعالی گرهدین بیش 3از دین تمایز هست. شاید علت تقریبی« های تقریبییینتب»و « های غاییتبیین»میان     

گوید چرا انتخاب طبیعی منجر به گزینش دین می 4خاصی مثل یک مرکز خاص در مغز است. اما تبیین داروینی غایی

اقی ماندند و اشتند بچنین مرکزی شده است و چرا پیشینیان ما که استعداد ژنتیکی باالیی برای داشتن این مرکز د

تولیدمثل کردند؟ این پرسش غایی نه بهترین پرسش است و نه به اندازه پرسش تقریبی، علمی و عمیق است. داوکینز 

                                                           
 گرائی داروینیگزینش  1

 در ادامه فایده در تفکر داروین به معنای فایده برای بقا و تولیدمثل فرد است. 2

3 proximate 

2 ultimate 
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. در (Ibid, p:136) 2های سیاسیکند و نه تبیینها را خرسند میدین داروینیست 1شناختیهای روانگوید نه تبیینمی

کنند یعنی انتخاب طبیعی از میان را مطرح می 3«انتخاب گروهی»غایی دین، نظریه  هایانتخاب طبیعی برخی تبیین

طبق این تلقی مسیحیت به مدد قسمی انتخاب گروهی باقیمانده است  .زندهای افراد دست به انتخاب میانواع یا گروه

تر های کمتا به بهای زوال گروهکند کند و به مؤمنان کمک میگروهی را تقویت میچون ایده وفاداری و برادری درون

 (.Ibid, p:137)دار، پیروز شوند دین

خلط شده است « دگردوستی دوجانبه»یا  4«انتخاب خویشاوندی»و « انتخاب گروهی»به نظر داوکینز میان نظریه    

(Dawkins, 1982, p:18.) اب، دین در که انتخاب گروهی یک نیروی مهم تکامل باشد غیرواقعی است، با این حساین

گرایانه است. داروین گرچه مدافع انتخاب آورد که در شرایطی دیگر امری غیرواقعقبائل انسانی شرایطی را فراهم می

شود و های انتخاب گروهی نزدیک میهای منفرد است اما در بحث از قبائل انسانی بیشتر به ایدهطبیعی در ارگانیسم

در مورد ارزش  .آیندخواهانه بیشتری با یکدیگر دارند بر قبائل دیگر فائق میگوید اعضاء قبائلی که همکاری دگرمی

 داند پس ارزش بقای فرعی یا غیرمستقیم برایداروینی بقای دین چون داوکینز دین را محصول فرعی چیزی دیگر می

ه است. مفید بودآن قائل است. چه بسا رفتارهای دینی محصول فرعی یک گرایش عمیق روانی باشد که در شرایطی 

نفسه دین نبوده بلکه مزایائی داشته که برحسب تصادف به عنوان دین انتخاب شده فیچه نزد نیاکان ما بهشاید آن

 (.Dawkins, 2006, p:140)شکل دین بروز کرده است 

پذیرند؛ می بگویند از نظر داوکینز انتخاب طبیعی مغز کودکان را چنان ساخته که هرچه را که بزرگان قبیله و والدین   

های خوب و بد تفاوت بگذارد و تواند میان توصیهوار. کودک در چنین شرایطی نمیلوحی بردهاین یعنی یک ساده

کند. در نقاط هایش )چه مفید و چه مهمل( را به فرزندانش منتقل میانتخاب کند. کودک وقتی بزرگ شد آموخته

رسند. برخی از این باورها به طور تصادفی یا بر اساس شکل به ارث می جغرافیائی مختلف باورهای مختلف به همین

شناختی عادی است. این ایده، پیامد طبیعی کنند. دین محصول فرعی یک گرایش روانانتخاب داروینی تغییر می

ردن یک آوها است که برای برای از ارگانیسمروانشناسی تکاملی است. بر اساس انتخاب طبیعی، مغز انسان مجموعه

روی دسته نیازهای تخصصی پردازش اطالعات مثل خویشاوندی و همدلی تکامل یافته است. دین محصول فرعی یا کج

 .(Ibid, p:145) هاستتا از این ارگانیسم چند

گوید قابلیت عاشق شدن یک نیروی بسیار توانمند در مغز است و جای شگفتی داری میوی با مقایسه عاشقی و دین   

اند. محصول فرعی عاشق شدن در افتادن به عشق استفاده از آن تکامل یافتهبرای سوء 5هات که برخی ویروسنیس

 ,Ibid)شود ای است که از چنین عشقی ناشی مییهوه )یا اهلل یا مریم باکره یا نان مقدس( و انجام اعمال نابخردانه

p:150.) های گوناگون امروزی درآمده است. گرچه مل یافته تا به شکلای و دلبخواهی تکاطور کترهدین مانند زبان به

ا بوده هشان بوده حاصل انتخاب طبیعی داروینی در سطح ژنممکن است آن تمایالت روانی که دین محصول جانبی

ن بییای برای تدهی جزئیات ادیان نیز دخیل بوده باشند. اگر به دنبال نظریهها در شکلباشد اما بعید است که ژن

های عام یک بدانیم. تمام ویژگی« هامیم»ها برویم بلکه باید ادیان را برساخته از جزئیات ادیان هستیم نباید سراغ ژن

                                                           
 «کند.دین در انسان حالت سکون و آرامش ایجاد می»مثل این عبارت که  1

 «دین ابزاری است در دست طبقه حاکم برای به انقیاد درآوردن طبقه زیردست.»مانند این عبارت که 2 

3 Group selection 

2 Keen selection 

 ویروس در تفکر داوکینز استعاره از دین است.1
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شدند. الزم نیست که این مزیت حتماً در جهت نوع جانوری مانند دین باید دارای نوعی مزیت باشند وگرنه ماندگار نمی

 (.Ibid, p:155)موفقیت افراد در بقا و تولیدمثل باشد 

انتخاب طبیعی انتخاب از میان همانندسازهای رقیب است. همانندساز یک تکه اطالعات کد شده است که نسخه     

تفاقاً در شده که اهای همانندسازیکند. تعداد نسخهای از خود را بازتولید مییافتهدقیق و گاه نسخه غیردقیق یا جهش

یابند. به همانندسازهای رقیب که موفقیت کمتری در تکثیر خود دارند فزونی میتر عمل کند نسبت تکثیر خود موفق

 ,Dawkins)کند است که همیشه با دقت تمام خود را تکثیر می DNAژن که بروز ظاهری همانندسازهاست یک رشته 

1982, p:12). ،ه م وجود دارند کپرسش کانونی نظریه میمتیک این است که آیا همانندسازهای فرهنگی ه با این وصف

تواند در مورد خاص دین کارآمد باشد؟ ها عمل کنند؟ آیا نظریه میمی میمثل همانندسازهای حقیقی یعنی ژن

(Dawkins, 2006, p:156) 

 توانند به خاطر شایستگی ذاتی خود یا سازگاریها میهای دینی مثل برخی ژندر نظریه میمتیک دینی برخی از ایده   

ها فقط در شرایط مساعد . برخی از میم(Ibid, p:162)باقی بمانند  1«مخزن میمی»ای قبلی موجود در هبا دیگر میم

های سایر ادیان های هیچ دینی بهتر از ایدهشود. ایدهرقیب می 2های»تافتمیم»مانند که منجر به ایجاد باقی می

استعدادها و تمایالت مغزی است. در مراحل  نیست. نقش انتخاب طبیعی ژنتیکی در این جریان فراهم کردن مغز و

 اند. در اینجا نظریه میمیشان نزد روان بشر ماندگار شدهشمولهای ساده به خاطر جذابیت جهاناولیه تکامل دین میم

 3آئین بارپرستی (.Ibid, p:163)اند ها تکامل یافتهدین و نظریه محصول فرعی بودن دین همپوشانی دارند. اغلب دین

ها چهار درس در مورد منشأ دهد. این آئینها از هیچ را نشان مینمونه معاصر از ادیان است که سربرآوردن آن یک

( حقایقی 3 گیری دین( زوال خاطره منشأ شکل2ها گیری آئینکننده شکل( سرعت خیره1دهند: ادیان به ما نشان می

تر های قدیمیها نه تنها به هم شباهت دارند بلکه شبیه دینآئین( این 4داری بشر و درباره روان انسان و استعداد دین

در پاسخ به این  (.Ibid, p:168)4اندهای محلی مانند بارپرستی بودهنیز هستند. مسیحیت و دیگر ادیان باستانی ابتدا آئین

ت اس این نظریه حامی داوکینز بشری وجود دارند هایفرهنگ چرا ادیان در همه از کجاست و های دینریشهسؤال که 

 ظریهکند که چه بسا ناست و گمان می روی در چیزی سودمند بودهیک کج و یاکه دین یک محصول جانبی تصادفی 

اند مانند توهای دینی، بتواند توضیح دهد که چرا به نظر او دین میمیو به ویژه استعداد آدمیان برای پذیرش م هامیم

 (.(Ibid, p:169ویروس ذهنی چنین در میان جوامع شایع شود 

اید خداگونه در مغز ما هست که ب کند. یک خألبرخی اعتقاد دارند که دین یک خأل چشمگیر در زندگی بشر را پر می   

صیحت کند: تبیین، تسلی، نزمان چهار نقش در زندگی بشر ایفا میپر شود و ما از لحاظ روانی به خدا نیاز داریم. دین هم

 ساالن یککه اعتقاد به وجود یک دوست خیالی مانند باورهای الهیاتی بزرگهای اخالقی( و الهام. حال آن)توصیه

                                                           
. روید. باور به خدا فضیلتی عظماستهای دینی: اگر شهید شوید به جایگاهی اختصاصی در بهشت میمیم فهرست مختصری از برخی1

های موسیقی، هنرو معماری ها سردربیاوریم. زیبائیایمان یک فضیلت است. برخی امور رازآمیز در دین هستند که قرار نیست ما از آن

 های دینی هستند و ... .هائی از ایدهنشانه

 شود.تافت محسوب میخزن میمی بخشی از میمم2

هاجران انگیز مآئین جدیدی که در جزایر مالنزی و اقیانوس آرام و جزایر گینه نو پدید آمد. ساکنان این جزایر مسحور ابزار و آالت شگفت3

ران یدند که این ابزار و آالت را خود مهاجدهای پیشرفته برای آنان از معجزه تمیز دادنی نبود. آنان میکه فناوریسفیدپوست شدند به طوری

رسید. پس فرستادند و دستگاه جدید به صورت بار به جزیره میها را از طریق بندر میکنند آنسازند و وقتی نیاز به تعمیر پیدا مینمی

رائض دینی انجام مطلب بود که دارند ف اندیشیدند که بار باید منشأ فراطبیعی داشته باشد. به عالوه برخی حرکات سفیدپوستان نیز مؤید این

 های بارپرست معروف شدند.دهند. اینان به آئینمی

 این فرایند نوعی انتخاب میمتیک است.2
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کنند که این دوست واقعاً وجود دارد، آن را احساس های خیالی فکر میباالست. معتقدان به وجود دوستتوهم مرتبه 

کند. هر دو محصول فرعی استعداد روانی واحدی هستند و قدرت شان میدهد و نصیحتها تسلی میکنند، به آنمی

. (Ibid, p:248-249) ل فرعی روانی استبخشی دارند. این نظر مطابق با این است که تکامل دین یک محصوآرامش

ی تواند گواهی بر مطلوبیت این پیشنهاد باشد که حتشود بلکه تنها میبخشی دین دال بر صدق آن نمیقدرت تسلی

اگر خدایی در کار نباشد بهتر است به خود بقبوالنیم که خدایی هست. میان باور به باور )میل باور کردن حتی اگر باور 

یأس  خدایان متمایل بهکه عموم بییابد دال بر اینگوید هیچ شاهدی نمیو باور به خدا تمایز هست. او می کاذب باشد(

خدایان ند و برخی بدبخت، بعضی از بیاطور که برخی مسلمانان، یهودیان و مسیحیان خوشبختو افسردگی باشند. همان

 اند و برخی هم بدبخت.خوشبخت

(  تسلی فیزیکی مستقیم: دین با اعتقاد به قدرتی مافوق طبیعی موجب آرامش بخشی 1هد: ددین دو نوع تسلی می   

ت شوند آن را مشی( تسلی توسط نگرشی تازه به واقعیات: مردمی که به سوانح طبیعی دچار می2شود در زندگی می

اند ترس از مرگ را تخفیف دهد. تواما دین نمی (.Ibid, p:255) دهندالهی تلقی کرده و به این شکل خود را تسلی می

 گریزند.اند اعتقاد ندارند زیرا هنگام مرگ به جای استقبال از آن میداران به باورهای دینی که پذیرفتهبسیاری از دین

درصد از مردم آمریکا به جهان پس از مرگ اعتقاد دارند اما  15توان برای علم قائل شد. بخشی را مینقش این تسلی

وه دهنده نحها این اعتقاد را از صمیم قلب قبول دارند؟ آموزه وجود عالم برزخ نشانست که چند درصد از آنسؤال این ا

گویند باید عالم ها میآن دار است.شواهد آنان برای اثبات صحت عالم برزخ بسیار خنده کارکردن ذهن مؤمنان است.

سر  داری براین از نمونه بالهائی است که دین شود.عنا میمبرزخی باشد، در غیر این صورت دعا کردن برای اموات بی

 آورد.عقل و استدالل می

ه باید کند با این مضمون کبخشی دین ذکر میربط را استدالل برای تسلیهای بیداوکینز نمونه دیگری از مغالطه   

ای دعا جهت رستگاری مردگان یا فرض خدا بر شود.معنی میخدایی وجود داشته باشد وگرنه زندگی پوچ و عبث و بی

قدر پرمعنا و دیدگاه یک انسان بالغ این است که زندگی ما همان معنادار شدن زندگی مصادره به مطلوب است.

خأل ناشی  توان با شهود تکاملی حاصل از علم تسلی یافت ومی انگیز است که خودمان بخواهیم و آن را بسازیم.شگفت

 اند.هائی تکامل یافته هستند که برای بقاء ما در جهان تکامل یافتهلم پر کرد. مغزهای ما ارگانیسماز نبود خدا را باید با ع

های های عصبی است و تخیل ما به فعالیتاندیشیدن ما محصول تپش بالیده است. 1شهود طبیعی انسان در جهان میانه

که هستی در جهان تابع قوانین فیزیکی و مادی و اینتکامل پیچیدگی حیات  ها بستگی دارد.ها و الکترونریزجهان اتم

مانند های غیردینی توان به شیوهبه نظر او برخی خألهای روحی را می .(Ibid, p:261) انگیز استاست بسیار شگفت

های گو است، پاسخکه بسی به زندگی آری خدابی بینیجهانکند که برخالف پر کرد. او احتجاج می علمو  فلسفهآموزش 

با ذکر نقل قولی از داوکینز که به قدرت بسیاری از متفکران  دین به رازهای زندگی کامالً از این مهم قاصر هستند.

ی برای مذهب در طول که چرا چنین نقش خوانندیفراممل در این مطلب أبخشی مذهب اقرار دارد، وی را به تتسلی

 (.Ibid, p:267تاریخ بشر حفظ گردیده است )

ه کودکان، مدارس مذهبی بهای دینی در و تعصب به کودکان است. تعلیم آموزه ایدئولوژیتلقین  یک زیان دیگر دین   

چه ب»یا  «مسلمانبچه »خواهد که هرگاه کسی از ذهنی والدین از کودکان است. او از مردم می به مثابه سوءاستفاده

ه توان چنان رشدیافته تلقی کرد کطور یک کودک را میهصحبت کرد، رو در هم کشند و از خود بپرسند چ «کاتولیک

                                                           
 اصطالح داوکینزی از هستی است.1
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های وشر اساس رهای مستقلی در مورد کیهان و جایگاه انسان در آن داشته باشد. تربیت کودک باید ببتواند دیدگاه

تواند دین داشته باشد حاال هر دینی که کنند که یک کودک میاینان تصور می (.Ibid, p:223علمی و منطقی باشد)

شان هزنند که اصالً به مخیلخواهد باشد. این عمل مصداق سوءاستفاده است که به کودکان برچسب اعتقاداتی را میمی

کلیسای کاتولیک از کودکان را نباید نادیده گرفت. زیان سوءاستفاده جنسی از  های جنسیکند. سوءاستفادهخطور نمی

 .(Ibid, p:231)کنند های درازمدتی است که با کاتولیک بارآوردن کودک به او تحمیل میکودکان شاید کمتر از آسیب

دک با جهان است. باید به کواین مسأله مستلزم نفی حق کودک برای آزادی و آزاداندیشی و ارتباط عادی برقرار کردن 

فرصت داد که تا به اختیار خود تصمیم بگیرد که چگونه بیندیشد نه در انقیاد والدین باشد تا آنان عقاید خود را به زور 

شان در مورد منشأ کیهان یا حیات یا اخالقیات تر از آن هستند که در مورد باورهایبه او تحمیل کنند. کودکان کوچک

انند بچه طورکه از پذیرش عباراتی م. عباراتی مانند بچه مسیحی و بچه مسلمان و... درست نیستند همانتصمیم بگیرند

کار و بچه لیبرال ابا داریم. یک بچه نه بچه مسیحی است نه بچه مسلمان بلکه بچه والدین مسیحی است یا محافظه

رد  فهمد انتخاب یاائی عالی است چون فوراً میافزبچه والدین مسلمان است. این نکته برای خود بچه هم یک آگاهی

 ,Ibid) که به قدر کافی بزرگ شد در مورد آن تصمیم بگیرددین موضوعی است که به خودش بستگی دارد تا هنگامی

p:242-243).  

  و تغییر زایتگایست اخالقی: های اخالقریشه  -1-5

ما برای خوب بودن نیازی به دین  گویدمی رود واخالق می پس از رد وجود خدا و حمله به دین، به سراغ داوکینز   

اند و ما به طور طبیعی واجد انتخاب شده تکاملدگرخواه در خالل فرایند  هایژن. دارد داروینی أنداریم. اخالق ما منش

اروینی تواند موضوع پرسشی دگویند اخالقیات ریشه در دین دارند اما منشأ اخالقیات میبرخی می هستیم. دوستینوع

اند. اخالقیات نیز محصول فرعی چیز دیگری هستند و وجدان ما منشأ داروینی دین بودهباشد. احتماالً اخالقیات مقدم بر 

 (.Ibid, p:172)مان باشد تواند ناشی از پیشینه داروینیدارد. حس خوبی و بدی ما می

به راحتی  1های ما باشدتواند اموری را که مربوط به بقای ما و حفظ ژنایده داروینی تکامل توسط انتخاب طبیعی می    

مانند و از صافی انتخاب مراتب حیات که باقی میواحدهائی از سلسله خواهیتبیین کند، اما در مورد حس ترحم و نیک

ار مراتب حیات ماندگمرتبه خود در سلسلهگذرند باید خودخواه باشند یعنی به بهای نابودی واحدهای همطبیعی می

ماند و یا از میان های متوالی باقی میت که به صورت اطالعات در طی نسلژن خودخواه اس (.Ibid, p:173)اند شده

های دقیقی از خود توانند واحد مناسب انتخاب طبیعی باشند، زیرا نسخهها و انواع نمیها، گروهرود. ارگانیسممی

های خودخواه، کنند. ژنمی ها چنینکنند اما ژنسازند و با هم درون مخزنی از موجودات خودهمانندساز رقابت نمینمی

کنند. گاهی بقای یک ارگانیسم موجب بقای ژن حاکم بر درون آن ریزی میهای افراد را خودخواه برنامهارگانیسم

در برخی شرایط نیز ژن خودخواه با واداشتن ارگانیسم به رفتار نیکوکارانه بقای خود را  .(Dawkins, 1989, p:7) شودمی

یکی اش نریزی کند که آن بدن به خویشان ژنتیکیک ژن چنان بدن تحت فرمان خود را برنامهاگر ی کندتضمین می

قدر یابد. پس بسامد حضور چنین ژنی در مخزن ژنی آنکند، ژن از لحاظ احتماالتی بخت بیشتری برای تکثیر خود می

ا منطق خواهی است که بدیگر نیک شود. نیکی کردن دوجانبه نوعشود که نیکوکاری به یک هنجار بدل میافزوده می

 ,Dawkins, 2006)داروینی انطباق دارد. خویشاوندی و تعامل دو ستون اصلی نیکوکاری در جهان داروینی هستند 

p:174.) 

                                                           
 مثل گرسنگی، ترس و شهوت جنسی.1
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چهار دلیل داروینی خوب برای نیکوکاری، سخاوت یا اخالقی بودن فرد در قبال دیگران داریم. خویشاوندی ژنتیکی،    

وه بر گرانه که عالبل، مزیت داروینی کسب شهرت، مهربانی و بخشندگی، و چهارم بخشندگی جلوهنیکوکاری متقا

های نخستین به توانسته در انسانشود. گرایش ژنتیکی به نیکوکاری میکسب شهرت موجب تأیید اصالت تبلیغ می

غز زیستند انتخاب طبیعی در می میترهای کوچککه در گروهچهار شیوه فوق شکل بگیرد. در زمان نیاکان ما هنگامی

ریزی کرده آنان میل به نیکوکاری، شفقت، ترحم و... را درست مثل میل جنسی، بیگانه ترسی و حس گرسنگی برنامه

اند که به خویشان نزدیک نیکی کنند، امروزه دیگر این محدودیت وجود ندارد اما است. نیاکان ما فقط مجال داشته

نیاکان  ایروی زندگی عشیرهچنان برجاست. میل به بخشش، ترحم و... پیامد کجکردن همقاعده سرانگشتی نیکی 

 .Ibid, p:178))ماست 

ها را در نیاکان ما پدید آورد نهادن این قواعد سرانگشتی در توانسته این میلای که انتخاب طبیعی میبهترین شیوه   

شان نداشته باشند. حس ثرند حتی اگر ربطی به کارکردهای اولیهمغز آنان بوده است. آن قواعد هنوز بر اذهان ما مو

شمولی برخی قواعد اخالقی را آشکار کند تواند جهانمان دارد و ذهن انسان میاخالقی ما ریشه در پیشینه داروینی

ای از هها سال تکامل یافته و به اصولی منجر شده که گسترچون اخالق به عنوان یک قابلیت ذهنی در طی میلیون

داوکینز اعتقاد دارد که گرچه خدایی نیست اما باید اخالقی  .(Ibid, p:179)اند های اخالقی ممکن را ایجاد کردهنظام

خدایان وجود ندارد. برای خیر یا شر عمل کرد. از لحاظ آماری هیچ تفاوت مهمی میان باورهای اخالقی خداباوران و بی

گویند برای کسب رضایت و پاداش خدا یا اجتناب از نارضایتی دارانی که میدین بودن هیچ نیازی به وجود خدا نیست.

کوشند خوب باشند این اخالقیات نیست و اینان به غایت زبون هستند. اگر در صورت عدم وجود نظارت یا عذاب او می

اید که برای خوب بودن، زدهچنان آدم خوبی بمانید و اصول اخالقی را رعایت کنید قطعاً ریشه این ادعا را الهی هم

های وجود خدا الزم است، یعنی دین و اخالق الزمه همدیگر نیستند. اگر فکر کنیم که بدون وجود خدا بدل به بوالهوس

  (.:111Ibid, p-112)شویم این نهایت فقدان عزت نفس است سنگدلی می

ه کارانه باز دارد. نیاز به دین یعنی بدخواهانه و جنایتما نیازمند خداوند یا ناظر دیگری نیستیم که ما را از رفتار خو  

شود اما ممکن است شخص آتئیست با عواملی مانند تحصیالت پلیس. آتئیسم ضرورتاً موجب اخالقی شدن انسان نمی

مالزم داری ناند. پس دیکارانههای جنایتکننده انگیزهورزی مرتبط باشد که همگی خنثیباالتر، هوش بیشتر و اندیشه

 . (Ibid, p:184) اخالقی بودن نیست

تواند توانیم هیچ ارزش اخالقی مطلقی را بپذیریم. فقط دین میگویند اگر به خدا اعتقاد نداشته باشیم نمیداران میدین  

استانداردهای خوبی و بدی را تعیین کند و بگوید چه چیزی خوب است و چه چیزی بد. در غیر این صورت اخالق 

ی هستند گرائشود و ذوق و سلیقه افراد در آن دخیل خواهد بود. اصول اخالقی مبتنی بر دین توأم با مطلقهی میدلبخوا

(Ibid, p:185-186.)  )کانت اصول مطلق اخالقی را از منابع غیردینی )وظیفه مبتنی بر وظیفه نه وظیفه درقبال خدا

 ین نیستند پس الزم نیست فرض کنیم که اصول اخالقی مطلقها منتج از دگرائیاستنتاج کرده است، یعنی همه مطلق

ای اصول اخالقی ماهیت اخالقیات بر اساس روح زمانه به سرعت در حال تغییر است و هر دوره .(Ibid, p:187)1هستند

 دهدمیزمان رخ تغییر زایتگایست اخالقی در میان مردم گوناگون به طور هم (.Ibid, p:191)2طلبدمختص به خود را می

                                                           
اسان که شنه فالسفه اخالق عبارتند از: بایااز نظر داوکینز تخصص فالسفه اخالق اندیشیدن درباره خوب و بد اخالقی است. دو دست1

دانند. از نظر اینان خوب و بد مطلق هستند و برای خوب و بد دانستن امور نیازی نداریم که به اخالقیات را مستلزم پیروی از قواعد می

 ید بر پایه پیامدهای آنان فهمید.ها را باها رجوع کنیم. پیامدگرایان عملگراتر هستند و معتقدند که اخالقی بودن کنشپیامدهای آن

زند که در یک زایتگایست رواج داشته اما در زایتگایست کنونی از پوستان را میداوکینز در این مورد مثال برتری سفیدپوستان بر سیاه2

 رواج افتاده و تغییر یافته است.
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ها، تابای مختلفی همچون گفتگو، کو راستای این تغییرات نسبتاً پایدار است. تغییر در حال و هوای اخالقی به شیوه

کند و از ذهنی به ذهنی دیگر های سیاسی بروز میهای رادیویی و سخنرانیها، مصاحبهها، اینترنت، سرمقالهروزنامه

رونده تر از امواج پیشکند. بعضی از ما عقبها در مخزن ژنی تغییر میر میمشود. با این وصف، بسامد حضومنتقل می

کنیم و برخی اندکی جلوتر از آن. این پیشرفت خطی نیست بلکه به منحنی تغییرات زایتگایست اخالقی حرکت می

عامل  (.bid, p:197I)1شودهای وحشتناکی میماند و در برخی موارد موجب واژگونگیای پرپیچ و خمی میدندانه اره

دیگر تغییر زایتگایست اخالقی بهبود وضع آموزش و فهم این نکته است که افراد نژادهای دیگر و جنس دیگر هم 

. سبب پیشرفت و تغییر سریع زایتگایست اخالقی دین یا متون مقدس نیست، پس ما برای 2مانند ما انسان هستند

 (.Ibid, p:198)اخالقی بودن نیازمند خدا نیستیم 

اهدی ها هیچ شها بوده است. از نظر داوکینز آنخدائی آنگویند علت اعمال شریرانه هیتلر و استالین بیبرخی می   

د که کندهد. او اشاره میمندی مردم را به بدکاری سوق میبرای این مدعا ندارند که ثابت کند آتئیسم به طور نظام

د در طی کشنخاطر دین شعله میهای مذهبی که بهسرگرفته باشد اما جنگ خدائیخاطر بیجنگی را سراغ ندارد که به

ن ما تنها گویند دیداران میتر برای جنگ این است که دیناند. یک انگیزه قاطعتاریخ به طرز وحشتناکی فراوان بوده

رگ شمرده و به مان همه کافران و پیروان ادیان رقیب را مذمت کرده یا مستحق مدین حق است و کتاب مقدس

بنیادگرایان شواهدی برای اثبات  .Ibid, p:200))سربازان جبهه خدا وعده دخول مستقیم به بهشت داده است 

شان ندارند اما او باور دارد که شواهد درستی نظریه تکامل را بررسی کرده و با دیدن شواهدی خالف نظریه ادعاهای

ه کند. دلیل ستیزه وی با بنیادگرائی این است کنیادگرا چنین کاری نمیتکامل این نظریه را رها خواهد کرد اما یک ب

ادیان خصوصاً دین اسالم و مسیحیت و  (.Ibid, p:201شود )ورزی میاعتقاد دارد که این مکتب شدیداً مانع علم

ه ت و به مثابکنند که جنین انسان یک انسان است پس سقط آن خطاسو عنوان می 3گرا هستندها مطلقسردمداران آن

 سال دارند. این امرهای بزرگشود. همین مخالفان سقط جنین نظر مساعدی نسبت به اعدام انسانقتل محسوب می

گویند ند و میکندفاع می« اخالق پیامدگرا»نشان فاشیسم مسیحی و فاشیسم اسالمی است. برخی نیز در این زمینه از 

کشد؟ آیا کند سبک سنگین کنیم. آیا جنین هنگام سقط درد مییجاد میگیری اخالقی اهائی که هر تصمیمباید رنج

برند؟  و.... مدافعان راسخ سقط جنین چه مذهبی باشند چه اش به هنگام سقط جنین رنج میزن حامله یا خانواده

 (.Ibid, p:212)غیرمذهبی، حامی نوعی فلسفۀ اخالق پیامدگرای غیردینی هستند 

فکری  گوید مکتبمی« گرائی دینیمطلق»و « پیامدگرائی سکوالر»میان فلسفه اخالقی ی وی در بیان تفاوت     

ه چه کفهمد؟ و اینای از رشد سلولی درد را میتواند درد بکشد یا در چه مرحلهسکوالر بر آن است که آیا جنین می

ر؟ و که آیا جنین انسان است یا خیمعنی دارد که یک توده سلولی را انسان بخوانیم؟ اما مکتب دینی نگران آن است 

                                                           
 های شیطانی هیتلر و استالین.مثل ایده1

 ی و برگرفته از علوم زیستی بویژه نظریه تکامل هستند.هردوی این نکات عمیقاً غیرانجیل2

گرائی: مجازات کفرگوئی، ازدواج مرد مسلمان با زن نامسلمان و گروش از اسالم به مسیحیت در پاکستان اعدام هائی از ظلمات مطلقمثال3

ارتداد چندین ماه کار با اعمال شاقه است. در عربستان جرم ارتداد و کفرگوئی، گردن زدن است. در جهان مسیحیت جرم کفرگوئی و 

کنند و دیوار را روی او خراب گرائی در افغانستان اعدام است با این طرح ابتکاری که مجرم را زیر دیواری دفن میاست. مجازات همجنس

هائی معتقدات مسیحی هم نمونهها در ایران و آل سعود در عربستان و جنگ آرماگدون )نبرد نهائی خیر و شر( در اهللکنند. حاکمیت آیتمی

ها را ناشی زنند. داوکینز علت این نگرشکه به امید شهادت یا وصول به بهشت دست به عملیات انتحاری میگرائی است. یا کسانیاز مطلق

چون و چرا بیگرائی دینی، ایمان که در مطلقداند و اینگری توسط دین میاز وعده وجود جهانی پس از مرگ  و منکوب کردن پرسش

 مستلزم فضیلت است.
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کند های بالقوه جنین آدمی است. سقط جنین فرصت تبدیل او به یک انسان کامل را سلب میکه مسأله مهم توانائیاین

(Ibid, p:219.) ان خواند، زیرا  ژمی« مغالطه بزرگ بتهوون»گرایان دینی در مورد عدم سقط جنین را داوکینز نظر مطلق

انجامد. تقاد دارد که سقط جنین مذکور با وجود سل داشتن مادر و سفلیسی بودن پدر به کشتن بتهوون میاع 1میداور

ارور دیگری بستری با شخص بنتیجه منطقی برهان انسان بالقوه از نظر داوکینز این است که هر وقت کسی پیشنهاد هم

 منطقی است که تنها با وجود سرسپردگی بهاین بی کند در واقع یک کودک بالقوه را به قتل رسانیده است.را رد می

 (.Ibid ,p:220)رسد مان معقول میگرائی دینی به ذهنمطلق

ند برای آن توانکته تکاملی حائز اهمیت در بحث این است که از نگاه داوکینز انسان بودن یک سلول جنینی نمی   

می ها و خویشی کاوندی تکاملی نزدیکی با شامپانزهسلول جایگاه اخالقی قاطعی دست و پا کند چرا که ما خویش

ها بخت این را داشت که باقی دورتری با همه انواع زنده روی این سیاره داریم. اگر یک نوع میانی بین ما و میمون

نظر از (Ibid, p:222) کردیم؟ های آفریقا کشف شود آیا باید این موجود را انسان محسوب میبماند و اکنون در دوردست

ای گرا باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا برگوئی ندارد. مطلقداوکینز به عنوان یک پیامدگرا این سؤال ارزش پاسخ

شده ای قائل است؟ حتی اگر به پرسش از انسانیتِ نوع میانیِ گفتهنوع انسان به صرف انسان بودن جایگاه اخالقی ویژه

دهد که انواع جانداران که ویژگی ناگزیر تکامل زیستی است نشان می پاسخ صریحی بدهیم، پیوستگی تدریجی میان

قدر نزدیک به خط مرزی میان انسان و غیرانسان هستند که امکان ترسیم خط فاصل باید چند نوع میانی باشند که آن

میان انسان و  سازند. تکامل خط مرزی طبیعی ندارد. توهم وجود خط مرزیگرائی را باطل میاخالقی را زایل و مطلق

ت که شود گفاند. میوارش منقرض شدهشود که از بد حادثه انواع میان بشر و اجداد میمونجا ناشی میغیرانسان از این

ی طور موقعیت ممتازی برای انسان قائل شویم اما پیوستگی تکاملانسان بیش از بقیه انواع قابلیت رنج بردن دارد و این

 (.Ibid, p:223) کندمطلقی درکار نیست. حقیقت تکامل هر تمایز مطلق اخالقی را نابود می دهد که هیچ تمایزنشان می

 بررسی انتقادی:-2

از نظر داوکینز واقعیت چیزی جز ماده، طبیعت و نیروهای طبیعی نیست و ماورای این جهان طبیعی چیزی وجود 

گرایی مکانیکی را گرائی و طبیعتجودات آن، مادههای مربوط به جهان و آغاز و انجام حیات و موندارد. وی در بحث

ل یا عوامل است، دخالت عامناپذیر اثباتش کرده تر با براهینی خللانگارد و با تکیه بر آن، که گویی پیشمفروض می

ایی و گرکند. وی آگاهانه یا ناآگاهانه، درستی باور به طبیعتفراطبیعی را در فرایند تحول و تکامل موجودات نفی می

 گذارد. حتی در این مورد زحمتکند و  بار آن را بر روش مخاطب یا مخالف میگاه اثبات نمینفی امور فراطبیعی را هیچ

دهد زیرا مشی و منش داوکینز از گونه تبلیغی و های معتقدان به امور فراطبیعی را به خود نمینقد روشمند دیدگاه

و « شناختیگرایی روشطبیعت»ها است. عدم تفکیک وم و اندیشهسازی افراطی علپسند کردن و سادهعوام

. در اولی قوانینی سخت و ناگسسته بر جهان (Ruse, 2008, p:11-12)یا متافیزیکی است « گرایی وجودشناختیطبیعت»

نبال کرد که دها پذیرفت و هایی را درباره پدیدههای آن حاکم است و طبق این اصل پژوهشی، تنها باید تبیینو فعالیت

پذیر باشند. در این صورت، دانشمند در فعالیت علمی خود به دنبال تأثیر یا فاعلیت هیچ نیروی به روش علمی آزمون

تبیین درست برای هر جنبه از واقعیت عبارت است از « تنها»شناختی گرایی وجودفوق طبیعی نیست. اما در طبیعت

ست که اوالً ها در این نوع تبیین بدین سبب اعلمی و انحصار تبیین پدیده های صرفاًتبیین فیزیکی. روا بودن تبیین

ورای عالم طبیعت هیچ نیرو یا عامل دیگری وجود ندارد و ثانیاً، هر چیزی را در نهایت باید بر اساس مفاهیم روابط و 

عتقاد به وجود جایی برای اهای مادی، فیزیکی و شیمیایی و به اصطالح طبیعی تبیین کرد. در چنین برداشتی، نسبت
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داند. خطای موجوداتی غیرطبیعی، مانند خدا، وجود ندارد، چرا که واقعیت را منحصر در واقعیت مادی و فیزیکی می

مغلطه،  گرایی را از همدیگر تفکیک کند، یا با یکاست این دو مفهوم از طبیعت آشکار داوکینز این است که  یا نتوانسته

گرایی است. روشن است که طبیعت شناختی استنباط کردهگرایی روششناختی را از طبیعتگرایی وجودطبیعت

ایی گرتوان به محض ورود به طبیعتشناختی با اعتقاد به خدا و نیروهای فوق طبیعی قابل جمع است. نمیروش

 /Ruse,2008, p:12/walters, 2010, p: 36-37) شناختی شد و خدا را نفی کرد گرایی وجودشناختی وارد طبیعتروش

sweetman, 2010, p:81) . 

های های ترکیبی یک امر پیچیده است به یکی از اجزاء و جنبهگرائی به معنای فروکاستن همه اجزاء و مؤلفهتحویل   

ده بگیریم ها را یا نادیآن. از حیث وجودشناسی اگر کل عالم را تنها به جنبه مادی و طبیعی آن تقلیل دهیم و دیگر جنبه

در اثبات  جا برهان یا استداللیایم. داوکینز در این رویکرد خود هیچگرایانه را برگزیدهو یا نفی کنیم، دیدگاهی تقلیل

آورد. وی دیدگاهی شدیداً مکانیکی و اتمی به جهان دارد و بر این اساس تنها به بیان انحصار واقعیت در مثالً ماده نمی

ح دهنده سطوجهان و به ویژه عالم طبیعت، نشان کهیدرحالپوشد، ها چشم میدازد و از نظام و کلپرها میاجزاء و مؤلفه

، 1313مختلفی از پیچیدگی است که در طول زمان ظاهر شده و ماده تنها بخشی از آن است، نه همه آن )نصیری، 

دیده، به نفی عوامل غیرمادی گیری و تکامل یک پشکل« چگونگی»های پردامنه درباره (. وی ضمن بحث19-11ص

جا تبیین و تحلیل داوکینز پردازد. چون در اینها آمده میچه در تحلیل آنو انکار احتمال دخالت اموری غیر از آن

شی گاهی که در مخود، بنابر تکیهگیری و تکامل پدیده مورد نظر است، خودبهشکل« چگونگی»منحصر به بیان 

 کند. ها و طبیعت به ویژه از وجود انسانی، نفی میرده است، هرگونه هدف و غایتی را از پدیدهگرایانه خود اتخاذ کطبیعت

را در مقابل تبیین  هاپدیده« چگونگی»ها، با همان نگاه مکانیستی به عالم طبیعت، تبیین داوکینز و سایر داروینیست   

بینند، بدون ذکر ها است، خود را کامیاب میآن که در تور روش« چگونگی»دهند و چون در بیان قرار می« چرایی»

کنند. به عنوان مثال داوکینز، فرایند تکامل و و هدف را از پدیده مورد مطالعه نفی می« چرایی»هیچ دلیل و برهانی، 

، زداند که معطوف به هیچ غایتی بیرونی نیست )در این مورد ر.ک: داوکینهدف میانتخاب طبیعی را فرایندی کور و بی

 (. Dawkins, 2006؛ 1311

 مندی واند و برای هدفعالمان بسیاری، چه در حوزه فلسفه و چه علوم طبیعی این دیدگاه را به شدت نقد کرده   

ی چون گرایاناند. اما این قابل مقایسه است با عدم استدالل تکاملها دالیل و قراین فراوانی آوردهعلیت غایی پدیده

 (. Colllins 2006/ Mc 2004/ 2007ها )در این مورد ر.ک: پدیده« چرایی»هدف و نادیده انگاشتن داوکینز برای نبود 

ها انگاری علم و الحاد، و نظایر ایناشکاالت دیگری نظیر انحصارگرایی در روش، حصر دو وجهی یا علم یا دین، یکسان

 نیز به دیدگاه وی وارد است.

 برد: طاهایی است که آگاهانه با هدف القای مطلب و اقناع مخاطب به کار میآثار و سخنان داوکینز سرشار از خ   

 گیرد. داوکینز به جایاعتبار کردن چیزی با نشان دادن چگونگی پدید آمدن آن صورت میاین مغالطه برای بی   

خن جا باید گفت که ساین دهد که آن باور چگونه پدیده آمده است. دراستدالل درباره غلط بودن باور به خدا، نشان می

دیگر. خلط  ایها مسألهگفتن درباره منشأ و چگونگی پدید آمدن باورها یک مسأله است و اثبات درستی یا نادرستی آن

اند، همواره مرتکب آن ای مهلک است که ملحدان، به ویژه آن دسته که طرفدار نظریه تکاملاین دو مسأله مغالطه

های ای باز باید تأکید کرد که حتی اگر باور یا باورهای کسی حاصل فعالیتچنین مغالطه شوند. هنگام مواجهه بامی

باورها  آید که آن باور یا مجموعهها باشد، به هیچ روی از این یافته برنمیهای عصبی یا ژنفیزیکی و شیمیایی سلول

به بعد و  121، ص1315ر ندارد )فنایی، اند. صدق و کذب یک باور ربطی به چگونگی پدید آمدن آن باوغلط یا درست

ان تورا می« خلط علت و دلیل»و یا « خلط انگیزه و انگیخته»(. مغالطه Craig and Sinoott- Armsrtong, 2004, p:20نیز 
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تعابیر دیگری از این مغالطه پرکاربرد دانست که افرادی چون داوکینز و دنت، به جای اثبات نامعقول بودن باور مؤمنان، 

 ,Dawkins, 2006, p: 176, 184/ Dennett ,2006)گیرند پردازند و اصل مطلب را نادیده میبه منشأ آن باور یا باورها می

p:210). 

واقعیت این است که امروزه نظریه تکامل در دستان طرفداران ملحد آن به نوعی دین تبدیل و از حوزه نظریه علمی    

بینی از منظری ایم. در این جهانبینی نیز بدانیم سخن به گزاف نگفتهنخارج شده است. اگر آن را نوعی جها

گرایانه عتهای طبیداری، خداباوری، و حتی عشق و نفرت آدمیان تبیینگرایانه برای اموری نظیر اخالقیات، دینطبیعت

ش یا اسطوره آفرینش، به طرفداران نظریه تکامل حتی نوعی داستان آفرین 1شود. امروزه به تعبیر گیبرسونارائه می

دهند و بر پایه فرایند تکامل، برای اموری نظیر معنای زندگی و جای داستان آفرینش در کتب مقدس، به دست می

  .(Giberson, 2008, p:174)دهند تبیین خیر و شر تفاسیری ارائه می

ی مبلغ و ایدئولوگ، برخالف ادعای علم کند و در هیأت یکاین امر در دستان داوکینز صورتی ایدئولوژیک پیدا می    

بت گیرد و از مدل تعارض در نسآمیز نسبت به دین و مؤمنان در پیش میبودنش، رویکردی تماماً تحقیرآمیز و توهین

داند. حمله او به دین و باورهای دینی صرفاً کند و آن را بهترین شیوه اندیشیدن درباره این دو میعلم و دین دفاع می

 ,Swwetman) گیرد و نه با توجه به خود دین و مدعیات وحیانی آنداران در طول تاریخ صورت میه به رفتار دینبا توج

2010, p: 76-78, 103) .  ِرح و را مط« یا علم یا خدا»داوکینز با تبدیل علم به نوعی دین )علم پرستی(، آشکارا تقابل

د. وی با طرح چنین تقابلی، الزمه پذیرش نظریه تکاملی در کنخداباوران را با برچسب غیرعلمی بودن تحقیر می

و  روشن»روی وی در این جهت تا بدان جاست که از واژه داند. زیادهشناسی را پذیرش آتئیسم در الهیات میزیست

 ,Collins)جلوه دهد « تیره و تاریک»داران را کند تا به طریق تالزم، دیناستفاده می« ملحد»به عنوان معادل « تابناک

2006, p:416) اما آیا چنین تقابلی وجود دارد؟ آیا الزمه پذیرش نظریه تکامل، نفی خدا و فاعلیت او در جهان است؟ .   

توان گفت خدا به عنوان خالق و مدبر عالم، طرح و پاسخ از نظر بسیاری از اندیشمندان منفی است، چرا که اوالً می  

 حالنیرعدکند و ثانیاً افراد بسیاری وجود دارند که به نوعی داروینیست و امل پیاده مینقشه خود را از طریق فرایند تک

با نگاهی به تاریخ  2افرادی مانند گودمن .Ibid, 2007, p:11)-(Mc Grath, 2004, p:109 /110 مؤمنانی خدا باورند

رد تعارض ها معتقد است که رویکالح آنهای فلسفی و الهیاتی و بررسی چگونگی تقابل، سازگاری و تعدیل و اصاندیشه

دهد. باوری و نظریه تکامل میدارد جای خود را به سازگاری آفرینش کمکمشود، مطرح می« یا این یا آن»که در قالب 

کند که نظریه آفرینش به متحدی برای نظریه تکامل یا شاید بهترین پشتیبان آن تبدیل بینی میاو روزگاری را پیش

ا ادبیاتی ب . داوکینز با توجه به رسالتی که در ایدئولوژی داروینی برای خود تعریف کرده  (Goodman, 2010, p:41)شود 

که هر فرد علمی پایبند به قواعد و ضوابط کار علمی از آن شرم دارد، دین و ایمان دینی را یک شر جهانی و بیماری 

 ,Collins).تر است کن کردنش بسی سختداند که ریشهبله میگیر و مهلک، بدتر از ویروس ایدز، جنون گاوی و آهمه

2006, p:4)  شود. با توجه به همین رسالت است که در نقد دین و ایمان دینی مرتکب مغالطه دیگر می 

داوکینز با تکیه بر نظریه تکامل و تبدیل آن به نوعی دین، از حوزه انصاف و انضباط علمی خارج شده، وارد یک    

جا که مخاطبانی دارد، اعم از عوام و فرهیختگان، در اندیشه ستا. اما از آنعیار با دین و ایمان دینی شده ه تماممبارز

شود، های جدلی از آن استفاده میجوید. یکی از ترفندهایی که در جدل و مناظرهها به اقسام ترفندها توسل میاقناع آن

. ای که بتوان طرف را به راحتی کله پا کرداز باورهای طرف است، به گونه تهیارائه تصویر و تعریفی پوشالی و میان

خوانند. این مغالطه در جایی است که وقتی کسی با یک مدعای قوی روبرو می« مغالطه پهلوان پنبه»را  ترفنداین 
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 دعای ضعیف و ساختگیبیند، به جای رد کردن مدعای اصلی، به رد این مشود و قدرت مقابله با آن را در خود نمیمی

 کند که بر حریف خودرود و با به زمین زدن آن چنین وانمود میپردازد و به اصطالح به جنگ پهلوان پوشالی میمی

رد  چهپیروز شده است. علت مغالطه بودنش این است که در واقع سخنی درباره مدعای اصلی مطرح نشده است و آن

 (. 213-214، ص1314ندارد )خندان،  یا نقد شده، نسبتی با آن مدعای اصلی

داوکینز نیز در مبارزه خود با دین و ایمان دینی، ابتدا تعریفی دلخواه و متناسب با رویکرد اهداف خود از آن به دست    

برد. بر همین اساس، داوکینز، ایمان را دهد و سپس این تعریف یا مدعای دلخواه را به اصطالح به مسلخ نقد میمی

داند. از نظر او ایمان نوعی ر و بهانه جدی برای شانه خالی کردن از تفکر عقالنی و سنجش ادله و شواهد مینوعی عذ

باور یا اعتماد کورکورانه، در نبود شواهد و قراین و یا به سبب فقدان ادله و شواهد کافی، و یا به رغم ادله و شواهد 

 ,Collins, 2006, p:4) استلت خطرناکی است که الزمه هر دینی و شواهد استوار نیست، رذی ادلهبر  و چونکافی است 

 بار که نه طالب توجیه است و نه دارندهداند، فرایندی زیانداوکینز، همچنین ایمان را فرایندی غیرفکری می .(163-164

هایی است، تعریف هاهایی و عجین با آنگونه برهان و استدالل. ذهن داوکینز و همفکرانش آکنده از چنین تعریفهیچ

 ,Mc Grath)شود هایش درباره دین و باورهای دینی مکرر مطرح میها و گفتهدهد و در نوشتهکه منظر او را تشکیل می

2007, p:17) .ن دهد که چنیفقط نگاهی سطحی له آثار جدی در الهیات ادیان ابراهیمی، به ویژه دین اسالم، نشان می

ها ابداع امثال داوکینز است تا با اهداف و مجادالتشان متناسب لهیدانان وجود ندارد، بلکه اینتعاریفی در ادیان و اندیشه ا

 گردد. 

 گیری:نتیجه-3

 گیرد، برایها را مسلم میاست که چون آن خود در مورد خدا، دین و اخالق را بر مبانی استوار کرده داوکینز دیدگاه   

 ای از این مبانی ودهد. در پارهها را به مخاطب یا مخالف خود حواله میبات آنکوشد، بلکه زیرکانه اثاثباتشان نمی

گرایی شناختی، دچار خطای گذر از طبیعتشناختی و هستییا عدم تفکیک رویکرد روش -گراییمثالً طبیعت -مفروضات

نطقی ی استنباطی ناروا و غیرمکند، که به روشنشود و از اولی، دومی را استنباط میشناختی میشناختی به وجودروش

شود که البته در هر موردی پیامدهای آن، گرانبارتر از خبط گرایانه خود مرتکب میاست. همین خطا را در رویکرد تقلیل

یعت گیری و تکامل پدیده یا طبشکل« چگونگی»است. در همین مرحله بر  بارانیزشناختی و خطاهای منطقی و هستی

« چرایی»گیری طبیعت و پدیده را در تقابل آشکار با تبیین از منظر و سازوکار و شکل« چگونگی»ین کند و تبیتمرکز می

داند. وی در این مورد، یعنی در نفی هدف و غایت تقابل آن با سازوکار فرایند تکامل، هیچ دلیلی آن پدیده یا طبیعت می

ها و خطاهای منطقی آشکاری ای وی را به مغالطهدهد. اما از سوی دیگر نیز، برگزیدن چنان مبانیبه دست نمی

منشأ و نیز خطای تبدیل علم و نظریه علمی به نوعی کیش یا  مغالطهگرایانه، مثالً های تقلیلکشاند. مغالطهمی

 ایدئولوژی، هیچ یک سببی جز عدم پایبندی به روش و انضباط علمی ندارند. 
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