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 مقالۀ پژوهشی               

 * ( نز ی داوک   ی شناخت ست ی الحاد ز   ی پندار )نقد و بررس   ۀ مثاب خدا به   ۀ شبه         1سید عبدالرئوف افضلی                             
 1401/ 10/ 28تاریخ پذیرش:             1399/ 06/08تاریخ دریافت:      

 چکیده 

شناس و رفتارشناس انگلیسی مطرررگ دردیررد  از شرربها   توسط ریچارد داوکینز، زیست   ندار که اخیرا  پ  ۀ مثاب خدا به  ۀ شبه 

توان مشکل نامحتملی حیا  را با سررر انگشررتان تصرراد   این شبهه ادرچه نمی  ۀ بسیار مهم در عصر جدید است. بر پای 

برای   زیرا نیست؛  ( دانان است حمایت الهی که مورد ) طراگ هوشمند  ۀ اما معنای این امر غلطیدن به دامن نظری   ، حل کرد 

روش  کرره برره    پررهوه  نیست. در ایررن   انتخاب طبیعی  ۀ تری وجود دارد و آن چیزی جز نظری جایگزین مناسب  ، تصاد  

منصفانه و با تکیه بر آثار خررود او    ۀ دون داوکینز و مبانی آن را به   ۀ ابتدا شبه   ایم کوشید   ، امان یافته است تحلیلی س -توصیفی 

دانرران و فیلسرروفان مسررلمان بپررردازیم. از منظررر اندیشررمندان  الهی  ۀ کنیم و سپس به نقد آن با تکیه بر آراء و اندیشرر  تبیین 

چنین برخی از مقدما  مررورد اسررتفاد   بلکه هم  ، مسلمان نه تنها مبانی دیددا  داوکینز از استحکام الزم برخوردار نیست 

 در استدالل او نیز کارایی الزم را ندارد.  
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 ( نز ی داوک   ی شناخت ست ی الحاد ز  ی ررس پندار )نقد و ب   ۀ مثاب خدا به   ۀ شبه 

 مقدمه 

یررز  از شبها  بسیار مطرگ از جهان امروزی است. این شبهه ادررر چرره در میرران عمرروم ن   1پندار داوکینز   ۀ مثاب خدا به   ۀ شبه 

اهیان برره روش علمرری و  اقشار فرهنگی و دانشگاهیان است. دانشگ آن که مخاطب اصلی رسد رواج یافته، اما به نظر می 

به چال  بکشد. او با تکیرره بررر   را  ا کوشد با استفاد  از همین روش، باور به خد دارند؛ داوکینز هم می  تجربی عنایت ویه  

کرره از سرروی    2به وجررود آمررد  اسررت و تصرراد    1طبیعی   د، نشان دهد حیا  در اثر انتخاب کن داروین تالش می  ۀ اندیش 

 دردد، کاربردی ندارد.  دانان طرگ می که از سوی الهی   3طرگ هوشمندانه شود یا  درایان مطرگ می ی ماد  

اسررت  از آنجا که از نظر داوکینز تنها برهان معنادار برای اثبا  وجود خدا برهان طرگ هوشمندانه یا همان برهان نظم  

بررا تکیرره بررر نظریررۀ  کوشررد می وی  -دیرررد طراگ هوشمند یا خدا را نتیجه مرری  ، موجودا  پیچید  که از نامحتمل بودن -

 ببرد.   سؤال بر این برهان خدشه وارد کند و از این طریق وجود خداوند را زیر   انتخاب طبیعی 

 Richardاصررل عرردم امکرران اسررتنتاج طررراگ هوشررمند از نررامحتملی حیررا  توسررط هیرروم مطرررگ شررد) ادر چه  

Dawkins, 2006: 114 )T   اما کاری که امثال داوکینز با تکیه بر فرضیG   هررا ایررن  این بود کرره آن   ، انجام دادند ن  داروی

  ، نتیجه درفررت   خدا را وجود  توان  که از نامحتملی حیا  نمی   کرد   این نکته را مطرگ   تنها پروژ  را به انجام رسانیدند. هیوم 

اد  افررر   منظررر ایررن (. از  Ibid)   هررا انجررام دادنررد ارائه نکرد و این همان کاری بود که داروینی   و جایگزینی برای آن   اما بدیل 

  ۀ در سررای   تنهررا طرگ هوشمندانه یا تصاد  حل کرد. حل این مشکل  به  سل  توان مشکل نامحتمل بودن حیا  را با تو  نمی 

ممکررن برررای مواجهرره بامشررکل    ۀ بهترررین نظریرر   ، باشد. به دمرران داوکینررز ایررن نظریرره می   ممکن طبیعی    انتخاب   ۀ نظری 

 نامحتملی حیا  است.   

 مبانی . 1

هررا  های خاص خود دارد که بدون پرداختن برره آن مانند هر شبهۀ علمی دیگر، مبانی و زیرساخت  مثابۀ پندار شبهۀ خدا به 

 توان شبهه را به درستی فهم کرد. نمی 

 
1. Natural Selection 

2. Accident 

3. Intelligent Sesign 
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 گرایی . علم 1-1

هررای  غیرعلمرری یررا  چرای علم و تعمرریم نتررایم علمرری برره حرروز  و  چون  درایی امروز  بیشتر به معنای پذیرش بی علم       

 (.   Peterson, 2003: 38, 75-161رود ) رود، به کار می های علم به شمار نمی جزء زیرمجموعه  های که نوعا  حوز  

نشان کرد  است کرره طرفرردار  موارد خاطر  ای درا است. وی ادر چه در پار  رسد داوکینز به هر دو معنا علم به نظر می 

ی کرره  ی هررا علم را قبول دارد و دزار    به شد  ه  دهد ک تعامل وی با مسایل نشان می  ۀ ولی شیو  ، علم نیست  ۀ نظران شیوۀ تنگ 

قبول نیست. با تکیه به همین نگا  است کرره وی روش خررود را  از نظر او مورد  ، خوانی نداشته باشند های علمی هم با دزار  

 Richard)   نمایررد مررتهم مرری   « خودفریبی » صور  تلویحی به  ها را که با او هم نظر نیستند به نامد و آن روش علمی می 

Dawkins, 2006: 154 ) ر  دیرررد، د ربی قرار نمرری علم تج   ۀ دانان با بیان این که مباحث الهیاتی در حوز . از نظر او الهی

 .   ( Ibid)  به دورند   رس نقد اند که از دست رد  امن برای خود به وجود آو  ۀ واقع یک منطق 

بلکه همچنین ایررن روش را بررا مرروازین   ، داند های علمی را با موازین عقلی منطبق می وی نه تنها روش علمی و یافته 

هررای علررومی ماننررد الهیررا  و فلسررفه نرره تنهررا بررا  داند. به سخن دیگر، یافترره خوان می نیز هم  و فهم متعار   عقل سلیم 

عقل سلیم نیز همرراهنگی نرردارد. بررا    ۀ دیران چنین با معیارهای سهل بلکه هم   ، آید معیارهای سختگیرانه عقلی جور درنمی 

بلکرره    ، تنها مورد مخالفت دنشمندان علوم تجربی است های الهیا  نه دوید یافته له است که وی می ئ مس  عنایت به همین 

دانررد کرره وی  . وی علت مخالفت خود با بنیاددرایی دینی را در این می ( Ibid: 155)   رود عقل سلیم نیز زیر بار آنها نمی 

رو، وی برره  ایررن ز . ا قرررار دارد هررا  در تعارض با این آمرروز   اما باورهای دینی  ت، های علمی اس یک دانشمند معتقد به آموز  

هررای علمرری  هررای دینرری برره نفررع آموز  علمی و دینی جمع کند و از خیر آموز   ۀ آموز  میان عنوان یک دانشمند نمی تواند 

 . ( Ibid: 284)  دذرد می 

نررام »مرریم« در توسررعه و    یررک ژن برره   که پایه و اساس علمی نرردارد و صرررفا  است ایمان کورکورانه  ، دین از منظر وی 

تمررام مسررایل را    توانررد می   ، فاقد هر دونه مبنای علمی است که  آن  ا وجود  کند. ایمان کورکورانه ب دسترش آن نق  ایفا می 

همرروار سررازد. ایمرران  ی  به نفع خود توجیه کند، مخالفان خود را از سررر را  بررر دارد و را  را برررای رشررد و توسررعه خررو 

  نمایررد برره زانررو در آوردن حریررا اسررتفاد  مرری و ری حتی قتل و خشونت برررای پیشرررفت خررود کورکورانه از هر سازوکا 
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 ( نز ی داوک   ی شناخت ست ی الحاد ز  ی ررس پندار )نقد و ب   ۀ مثاب خدا به   ۀ شبه 

 (Richard Dawkins, The Selfish Gene,[Ebook]: 177 ) . 

بلکرره    ، دهررد های الهیا  یا فلسفه ترجیح می ها را نسبت به یافته های علمی ایمان دارد و آن وی نه تنها نسبت به یافته 

برره سرانگشررتان علررم حررل و فصررل دررردد    ست که حتی مسایل مربوط به فلسفه و الهیا  نیز بایررد چنین بر این باور ا هم 

 (Richard Dawkins, 2006: 154 )  . 

تواند آن را تجزیه و تحلیل کند و ایررن امررور  تواند برای بشر پیام بفرستد و ذهن بشر می به دمان وی وقتی خداوند می 

علررم قرررار نگیرررد    ۀ تثنی باشررد و در محرردود سرر م  ، خود خدا از این قاعد   پس چرا  ، علم است   ۀ تجربی و در حوز   کامال  

 (Ibid ) از منظر هوکسلی دزار .G   تواند در مررورد آن  فراعلمی است و بدین ترتیب علم نمی  ای »خدا موجود است« دزار

  ۀ دررزار   زیرررا نیسررت؛  وکینز این دیددا  هوکسلی مررورد قبررول  ا اما از منظر د  ، داوری کند و صحت و سقم آن را تعیین نماید 

 .   ( Ibid: 50)  بررسی و ارزیابی شود تواند توسط علم  دیگر می   ۀ مزبور مانند هر دزار 

 انگاری انسان   .  1-2

انگاران معرو   انگارانه است. البته وی مانند انسان انسان  ، دهد که تلقی وی از خداوند تأمل در کلما  داوکینز نشان می 

امکررانی    ۀ با خداوند به عنوان یررک پدیررد  کوشد می  بلکه صرفا   ، نیست  معتقد  د خداون  در الهیا  به اعضاء و جوارگ برای 

تررر  کررم   قطعررا    ، انگاری متعار  نباشد برخورد نماید و احکام ممکنا  را بر او جاری کند. این اقدام او ادر باالتر از انسان 

  یا خدا را به عنوان علررت نخسررتین  از آن نیست. با توجه به همین رویکرد است که وی پیدای  یک هوش خالق پیچید 

در مراتب پایانی یک زنجیررر  و پررس از  تواند می  تنها  مانند خدا  بسیار پیچید   ۀ کند. به دمان وی یک پدید آفرین  رد می 

 .   ( Ibid: 131باشد )  ممکن مراحل ساد  و ابتدایی   ز عبور ا 

تر است و همیشرره  یشه مسبوق به موجودا  ساد  موجود پیچید  هم  ، م ساد  بر پیچید  تقد   ۀ قاعد  براساس از آنجا که 

؛  شررمارد برمی  و آن را یک پنرردار  کرد   لل موجودا  را رد الع علت  ۀ مثاب وی وجود خدا به  ، دیرد در مراحل بعدی جای می 

علمرری    ۀ ایررن یافترر   براسرراس   ، عنوان یک موجود بسیار پیچید  در رأس هرم هستی قرررار دارد این فرضیه که خداوند به  زیرا 

 . (Ibid)  د ن دیر موجودا  ساد  قرار می   ز عد ا که موجودا  پیچید  همیشه در مراحل ب  نیست 

موجررودا   بررارۀ  موجودا  نه تنهررا توضرریحی در   ۀ افزون بر این، اعتقاد به وجود یک موجود پیچید  در ابتدای زنجیر 
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کلی بررر دیگررر مشررکال   بلکرره خررودش نیررز مشرر   ، ( Ibid: 73)   دهررد نمرری   ارائرره   ، آیند تر که بعد از او به وجود می ساد  

اما وجررود و پیچیررددی خررود ایررن   ، کنیم های دیگر موجودا  را با این موجود تبیین می وجود و پیچیددی  زیرا افزاید؛ می 

  ، تواند در اثر تصاد  برره وجررود بیایررد نمی  747گ ن بوئی که دونه داوکینز همان ۀ به دفت  . ماند بدون تبیین باقی می  ، موجود 

تواند در اثررر صرردفه برره وجررود  نمی  –دفته تر از هواپیمای پی  بسیار پیچید   –ک موجود پیچید  خداوند نیز به عنوان ی 

  (Ibid: 114). آمد  باشد 

معتقررد اسررت اعتقرراد    ، بیند نیست و هر دو را یکسان می تفاوتی قائل  خدا و ممکنا     میان داوکینز با عنایت به این که  

عنوان یررک موجررود پیچیررد  ماننررد هررر  او برره  زیرا افزاید؛ جم مشکل می بلکه بر ح  ، ند ک به وجود خدا مشکل را حل نمی 

به مثابرره    DNAکند. همان دونه که  یه می تشب DNA وی خدا را به    . ( Ibid: 120)   دیگر نیاز به تبیین دارد   ۀ موجود پیچید 

 Richard Dawkins,The Blind)   ارد وجررود خرردا نیررز نیرراز برره توجیرره دارد. یک وجررود پیچیررد  نیرراز برره توجیرره د 

Watchmaker, (Ebook): 141 .) 

 پوش موجود رخنه   ۀ مثاب خدا به   . 1-3

پوش است که برای سرپوش دذاشتن روی جهل انسرران در نظررر درفترره شررد  اسررت. از  موجود رخنه  از نظر داوکینز خدا 

ای کرره  له ئ به مسرر وقتی شکافی پیدا کردند و  ، پیدا کردن شکا  در معرفت انسان هستند درایان به دنبال  منظر وی آفرین  

دوینررد »دنبررال را  حررل  شرروند و مرری بدون درنگ دست به دامررن خداونررد مرری   ، برخورد کردند  ، را  حلی ندارد  ، به ظاهر 

داوکینز هم برای برخرری    ۀ  به دفت   ، دانیم به خدا نسبت بدهیم له که ما هر چیزی را که نمی ئ خدا است. این مس   نباشید« کار  

هر چند علت نگرانی این دو درو  متفرراو  اسررت. ایررن  کنند  است، ن نگرا  رای دانشمندان و هم ب دانان مانند بنهوفر الهی 

شررود و  تررر مرری کم و کم روز  به جهل انسان روبه زوال است و روز ؛ زیرا دانان سبب نگرانی است له برای برخی از الهی ئ مس 

رسد که مجهولی برای بشر باقی نمانررد و    دذارد و شاید روزی فرا به کاه  می دالیل وجود خداوند نیز رو  ، متناسب با آن 

  ؛ زیرررا نگرانرری اسررت  ۀ . اما این مطلب برای دانشمندان مایرر بود نخواهد  دلیلی  ، برای وجود خداوند دیگر  در این صور   

یررز  در  شود آنها دل به کار ندهند و بررا انگ می  دردد و سبب نبلی دانشمندان می ت  موجب  ، دونه برخورد کردن با مسایل این 

 . (Richard Dawkins, 2006: 125)  مجهوال  نباشند پی کشا 
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 ( نز ی داوک   ی شناخت ست ی الحاد ز  ی ررس پندار )نقد و ب   ۀ مثاب خدا به   ۀ شبه 

رویکرررد نادرسررت و منفرری   ، پوششرری برررای جهررل انسرران اسررت  ۀ مثابرر از منظر داوکینز این رویکر که وجود خدا به 

و سپس آنها را بررا   بیابند در دان  بشر یی را ها ها و ضعا آن هستند که شکا  در پی طرفداران این رویکرد  زیرا ؛ باشد می 

خدا یا طرگ هوشمندانه پر کنند. آنها به دنبال فرصت هستند. به مجررردی کرره دانشررمندان از خررود ضررعا    فرض وجود 

خدا یا طرررگ هوشررمندانه را    ۀ کنند و مسئل درنگ ورود پیدا می بی  بیابند، نشان دهند و نتوانند جواب درخور یک مسئله را 

 (. Ibid: 126نمایند ) عنوان را  حل مطرگ می به 

 تبیین شبهه . 2

کند که برای تبیین جهان همان دونه کرره برره  انتخاب طبیعی وجود خداوند را رد و خاطر نشان می  ۀ داوکینز با تکیه بر نظری 

. اما ایررن کرره چگونرره وی بررا توسررل برره  باشد می طرگ هوشمندانه نیز محل حاجت ن  ۀ نظری  ، نیست نیازی تصاد   ۀ نظری 

 .   واکاوی نماید باید آن را در ضمن مقدما  زیر    ، د کن می مبادر  انتخاب طبیعی به نفی وجود خدا   ۀ نظری 

 پدید آمدن موجودات زنده در اثر انتخاب طبیعی   . 2-1

چگونه به وجررود آمررد     –سلولی درفته تا موجودا  چندسلولی از موجودا  تک  –در خصوص این که موجودا  زند  

ودا  زنررد  در هررر سررطح و برره هررر میررزان  خلقررت موجرر  ، یک دیررددا   اس براس دو دیددا  بسیار مهم وجود دارد.  ، است 

  ، ایررن نگررر   ۀ نیسررت. بررر پایرر  ممکررن پیچیددی کار طراحی به نام خدا است و بدون دخالت او آفرین  موجودا  زنررد  

چنررین تحقررق  هررم   . نیسررت ممکررن  سرراز  یک ساعت بدون دخالت طراحی برره نررام سرراعت  ، دونه که پذیرش وجود همان 

اسررت کرره  تبلررور    1درایان آفرین    متعلق به محتمل نیست. این نظریه  ، م خداوند موجودا  زند  بدون دخالت علتی به نا 

ای دیگری برره  رمقابل این نظریه، نظریه (. د Henry M. Morris, 1981: 59توان در برهان نظم مشاهد  کرد ) آن را می 

؛ بلکرره بررر  شد  طرگ از پی  تعیین و برنامه  ۀ آفرین  موجودا  زند  نه بر پای  ، آن  ۀ که بر پای وجود دارد تصاد     ۀ نام نظری 

  ، اساس تصاد  به وجود آمد  است. ادرچه احتمال این که یک موجود پیچید  در اثر تصاد  کور به وجود آمررد  باشررد 

درایان طرفداران  ی اما با این وجود این نظریه در میان ماد   ، آید بسیار دور از ذهن است و هیچ عقل سلیمی با آن کنار نمی 

 . ( Ibid)  زیادی دارد 
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. برره نظررر وی  پررذیرد مرری   درایرران را ی نان را و نه را  حل ماد  دا ل معضل موجودا  زند  نه را  حل الهی داوکینز برای ح 

تواند به نیکی مشکل چگونگی به وجررود آمرردن موجررودا  زنررد  را حررل و فصررل کنررد.  دو را  حل نمی  این  از  یک هیچ 

ل حیا  نامحتملی آماری در سطح کالن است. این مشکل هررر را   مشک  زیرا تواند را  حل باشد؛ تصاد  یا شانس نمی 

ای غیررر از تصرراد   را  حل آن نیست. بنابراین، تبیین منشاء حیررا  بایررد بررر اسرراس نظریرره  ، تصاد   ، حلی داشته باشد 

هر چه نامحتملی آماری یک مسئله باالتر  (Richard Dawkins, The Blind Watchmaker: 317).   استوار باشد 

  معنای نامحتمل چیزی جررز ایررن نیسررت  مدتر است و اصال  تصاد  در حل آن مسئله ناکارآ  ۀ ظری به همان میزان ن  ، باشد 

 (Richard Dawkins, 2006: 119 ) .  تصرراد  نیسررت   ۀ نظریرر   ، برای حل مسئله حیررا    های مناسب بنابراین، دزینه ،  

  (Ibid). اید یکی را بردزید این دو نظریه ب   انتخاب طبیعی است و از میان ۀ نظری  نظم یا   ۀ بلکه نظری 

توانررد مشررکل را  قبولی نیسررت و نمرری قابل  ۀ نظری  ، تصاد   ۀ تواند را  حل مشکل باشد. همان دونه که نظری نظم نمی 

 :Ibid)   تصاد  دردد   ۀ سان جایگزین نظری طرگ هوشمندانه نیز قادر نیست مشکل را حل نماید و بدین   ۀ نظری   ، حل کند 

آید. فرض این نظریه آن است که هر چیزی که تعقید و پیچیددی داشررته    فرض الزم می خال   ، در این نظریه   زیرا (؛ 120

اما پرس  اصلی در این جا آن اسررت کرره آیررا خررود خداونررد یررک    ، باید معلول یک طرگ هوشمندانه یا خدا باشد  ، باشد 

در ایررن   ، اسررت  پیچید  است کرره حررق مطلررب هررم همررین یک موجود خداوند    ست یا نه  ادر بگوییم ا پیچید     موجود 

دارد و معلررول آن اسررت.  نیرراز  دیگری به طرگ هوشمندانه  ۀ  وضعیت پیچید هر    د باید پذیرفت که خداوند نیز مانن صور  

شررود  بداهت عقل اسررت. چطررور مرری   پذیرفتنی نیست و بر خال     این مطلب اصال    ، اما ادر بگوییم خداوند پیچید  نیست 

فاقررد شرریء    ، مسلمان   ۀ خود پیچید  نباشد  به قول فالسف   ، دا  پیچید  است این همه موجو   ۀ خدایی که علت به وجودآورند 

سلیکونی نداشته باشررد امررا ادررر او براسررتی خررالق همرره    CPUتواند واجد شیء باشد. خدا ممکن است مغز نرونی یا  نمی 

 :Ibidشررته باشررد ) تررر از مغررز یررک رایانرره دا تر و پیچیررد  موجودا  پچید  باشد در این صور  باید مغزی به مراتب بزرگ 

در نظررر درررفتیم در    –شناسیم  تر از هر موجودی که می پیچید    –(. وقتی خداوند را به عنوان یک موجود بسیار پیچید   155

 (. Ibid: 31کند که وی در آخر زنجیر  موجودا  قرار دیرد نه در ابتدای آن) این صور  قانون طبیعت ایجاب می 

  ، طررراگ هوشررمند  زیرررا افزایررد؛ بلکه بر حجم آن می  ، کند مشکل را حل نمی تنها    طرگ هوشمندانه نه   ۀ نظری   بنابراین، 
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 ( نز ی داوک   ی شناخت ست ی الحاد ز  ی ررس پندار )نقد و ب   ۀ مثاب خدا به   ۀ شبه 

تر برخوردار  هلندی در عین حال که از پیچیددی کم  ۀ هلندی است. وقتی لول   ۀ تر از لول تر و نامحتمل بسیار پیچید    ، خود 

تررر  هوشمند که به مراتررب پیچیررد  خود طراگ  ، داشته باشد و تصاد  نتواند آن را توجیه کند نیاز به طراگ هوشمند  ، است 

دارد و ادر این مسرریر را ادامرره دهرریم سرررانجام نرره تنهررا برره را  حررل نهررایی  نیاز به طریق اولی به طراگ هوشمندتر  ، است 

 . ( Ibid: 120)  بلکه به تسلسل باطل منتهی خواهیم شد  ، نخواهیم رسید 

ۀ  انتخاب طبیعرری را بررسرری کنرریم. نظریرر   ۀ نظری باید    ، تصاد  و طرگ هوشمندانه کنار دذاشته شد  ۀ حال که دو نظری 

چنررین را  حررل پیرردای  دیگررر موجررودا  نیررز  بلکرره هررم  ، انتخاب طبیعی نه تنها را  حل پیدای  موجودا  زند  است 

فرین  موجودا  زنررد  را توضرریح دهررد و از  آ   ۀ تواند نظام پیچید می از یک سو انتخاب طبیعی به سخن دیگر، باشد. می 

حترری در    ، اسررت موجررود    ۀ جان را نیز تبیین کنررد. ایررن نظریرره بهترررین نظریرر ت پیدایی موجودا  بی سوی دیگر قادر اس 

 ,Richard Dawkins)   چنررین اسررت   صورتی که هیچ قرینه و شاهدی هم به نفع آن در اختیار نداشته باشیم که ظرراهرا  

The Blind Watchmaker, (Ebook): 317 .) 

بلکه باور ما را نسرربت   ، دهد ه تنها نظام موجودا  زند  را برای ما توضیح می ن   انتخاب طبیعی   ۀ نظری   به دمان داوکینز 

توانررد  دهد. وقتی ما پذیرفتیم که علررم مرری های موجود در عالم نیز افزای  می فصل دیگر پیچیددی و به توان علم در حل 

افزای  خواهد یافررت  ع ما از آن  و توق خواهد کرد    تفاو  نگا  ما به علم   قطعا   ، را حل کند  موجودا  زند   معضل پیدای  

 (116 :Richard Dawkins, 2006 ) .   تررر  به سخن دیگر، وقتی فهمیدیم که آفرین  موجودا  زند  که بسیار پیچیررد

پرسیم چرا این وضررعیت در  شویم و می تواند در اثر انتخاب طبیعی باشد دیگر حساس می می   ، از هر چیز دیگری است 

 .  (Ibid: 118)جاهای دیگر نیز رخ ندهد 

تواند آفرین  موجودا  زند  را تبیین کنررد  داوکینررز انتخرراب طبیعرری را در  اما انتخاب طبیعی چیست و چگونه می 

امررا طررر  دیگررر    ، مرتفعی را در نظر بگیرید که یک طر  آن شیب بسیار تندی دارد   ۀ دهد. قل قالب یک مثال توضیح می 

باال رفتن از این قله بررا اسررتفاد  از طررر  دارای شرریب   ۀ منزل صاد  به ت  ۀ آن دارای شیب مالیم است. از نظر داوکینز نظری 

با شیب مالیررم اسررت. ادررر یررک    دیری از طر  باال رفتن از همان قله با بهر   ۀ منزل انتخاب طبیعی به  ۀ اما نظری  ، تند است 

  کوشررد می رود و  غ او مرری و بدون مقدمرره سرررا   طور مستقیم به تصاد     ، عنوان قله در نظر بگیریم پیچید  را به  ۀ موجود زند 
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تررر  انتخاب طبیعی ابتدا سراغ موجودا  ساد  و ساد   ۀ اما نظری  ، عنوان یک امر نامحتمل توجیه کند را به   آن موجود وجود  

خواهیم دیررد کرره وجررود آن   ، ای نگا  کنیم هر موجود پیچید  رسد. ادر ما به به آن موجود پیچید  می   در نهایت رود و  می 

شماری است. مطالعه و کنکاش در ساختار هر یررک از ایررن موجررودا  مررا را در  تر بی ودا  ساد  موجود مسبوق به موج 

مرتبط با  پیچید  را به عنوان یک موجود غیر ادر موجود زند   رساند. بنابراین نظر یاری می درک و فهم موجود پیچید  مورد 

در ایررن    برردانیم، از یررک زنجیررر     ای ن را حلقرره امررا ادررر آ   ، حل نرردارد چنین موجودی را    ، دیگر موجودا  در نظر بگیریم 

 (. Ibid: 121-2کند ) که انتخاب طبیعی پیشنهاد می رسیم حلی می صور  به همان را  

شررود کرره قابررل    یافررت ای  خود نیز بر این باور بود که ادررر در جهرران موجررود زنررد     ، تکامل  ۀ دذار فرضی داروین، پایه 

اما وی به دمان داوکینز بر این باور   ، وی از کار خواهد افتاد  ۀ این صور  فرضی در   ، تر نباشد فروکاستن به موجودا  ساد  

 . ( Ibid: 125)  شود در جهان پیدا نمی  ی است که چنین مورد 

انتخرراب طبیعرری   ۀ باشررد برراز هررم نظریرر وجود نداشررته ای هم شاهد و قرینه چه داوکینز مدعی است که ادر هیچ ادر 

رسد که در دوشه و کنار شواهدی نیز برررای اثبررا  ایررن  اما به نظر می ، حیا  است  ۀ ترین دزینه برای تبیین مسئل مناسب 

کرد  است. از جمله وی مدعی است بسیاری از االم و دردهای بشر مانند کمردرد ناشی از تغییررر در شررکل و   بیان نظریه 

برود اما اکنون کرره وضررع  هیئت انسان است. پشت و کمر انسان برای وضعیتی طراحی شد  که بشر چهار دست و پا را  

افررراد از  رو بسرریاری از  ایررن دو نیسررت و از پشت و کمر جواب دیگر آن ساختار    ، رود کرد  و او بر روی دو پا را  می  تفاو  

 . ( Ibid: 134)  د ن بر پشت و کمر رنم می  های مربوط به درد 

کررردن    ور ر برررای بررا   عنوان مثررال به نیم.  ک مشاهد  می بینیم در آن اسرا  و تبذیر  نگا  می براین، وقتی به طبیعت  افزون 

. اسرررا  و تبررذیر  شررود در این را  مصر  می ها کرومزوم بینیم که میلیون اما می  کافی است، یک کروموزم   ، یک تخمک 

ای از قبل تهیه شد  در کار نباشد. بنابراین، وجود این قبیل موارد در طبیعررت کرره  کند که طرگ و برنامه جایی معنا پیدا می 

اب طبیعرری و  این حقیقت است که موجودا  زند  نه در اثر طرگ هوشمندانه بلکه در اثر انتخ ۀ دهند نیست نشان کم هم 

-ظلم، نابرابری و اجحا  نیز در طبیعت بیداد مرری از سوی دیگر،  .  دهند به زنددی ادامه می و  آمد  بقای اصلح به وجود 

سرریر کنررد و ترردریجی   ، انتخاب طبیعی با سان (.  بدین Ibid)  طرگ هوشمندانه سازداری ندارد  ۀ با مسئل  یک کند که هیچ 
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 ( نز ی داوک   ی شناخت ست ی الحاد ز  ی ررس پندار )نقد و ب   ۀ مثاب خدا به   ۀ شبه 

 Richard Dawkins, The Blind Watchmaker)   2قبول در مررورد موجررودا  زنررد  اسررت خود تنها تبیررین قابررل 

(Ebook): 317 .) 

 علت طبیعی داشتن موجودات زنده   . 2-2

  ۀ تصرراد  یررا نظریرر   ۀ مانند نظری   ی های ینه دز   و   است علت موجودا  زند   انتخاب طبیعی قبلی اثبا  کردیم که  ۀ در مقدم 

انتخاب طبیعرری را   وقتی های خوبی برای این مشکل باشند. حل توانند را  نمی   خود   های طرگ هوشمندانه به دلیل کاستی 

ایم که موجودا  زنررد  علررت طبیعرری  در این صور  پذیرفته   ، کنیم می موجودا  زند  مطرگ    ۀ آورند به عنوان علت پدید 

متررافیزیکی و    ۀ طرررگ هوشررمندانه کرره یررک نظریرر   ۀ نظریرر   تنها   بنابراین   ، ل است باط   ۀ تصاد ، دیگر، نظری  دارند. به سخن 

طرررگ    ۀ نظریرر   کرره   ثابررت شررد   امررا پیشررتر .  ماننررد برراقی می طبیعرری    ۀ انتخاب طبیعی که یک نظری   ۀ فراطبیعی است و نظری 

هررای  دی هوشمند خررود نیررز برره دلیررل پیچیررد طراگ    زیرا افزاید؛ بلکه بر آن می  ، کند هوشمندانه نه تنها مشکل را حل نمی 

در  . شررود یک امر نامحتمل است که باید موضوع مطالعه قرار دیرد و علت پیرردای  آن مشررخ    ، ای که دارد العاد  فوق 

  ای انتخاب طبیعی تنها نظریرره  ۀ نظری  ، داوکینز  ۀ انتخاب طبیعی است. به دفت   ۀ نظری   ، ماند ای که باقی می ، تنها نظریه نتیجه 

 .  ( Ibid: 120)   دهد تبیین روشنی از آفرین  موجودا  زند  در اختیار قرار می که  است 

 استغنای موجودات دارای علت طبیعی از علت فراطبیعی    .  2-3

  ، تواند علت فراطبیعی داشته باشررد نمی   ، هر چیزی که علت طبیعی داشت   کند که آشکارا اشار  نمی داوکینز به این مطلب 

فرررض  آن استوار است. وی این مطلب را برره عنرروان یررک پی   ۀ آثارش بر پای  الل او در تمام استد اما این چیزی است که 

. دلیررل او بررر عرردم امکرران ایررن  داشته باشد   تواند هم علت مادی و هم علت مجرد مسلم پذیرفته است که یک شیء نمی 

نررد،  یررک امررر اجتمرراع کن   دوید ادر علررت طبیعرری و فراطبیعرری در یک استدالل عقلی و فلسفی نیست. او نمی  ، اجتماع 

  غ علررت طبیعرری سرررا   وجررود  نیازی نیسررت بررا    اعتقاد دارد بلکه    ، دردد و از این رو نادرست است مستلزم محال عقلی می 

  صرررفا  موجررود یررک خرردا نهفته است. از منظر او مطلب هم در تلقی خاص او از خدا این علت فراطبیعی برویم. علت 

    . ( Ibid: 125)  پوش است رخنه 

منتهررا نرروع پرررداختن آنهررا برره   نررد، پرداز مجهوال  مرری به هم علم و هم الهیا  )طرگ هوشمندانه(   داوکینز   به دمان 
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از  بیابد و مشکل عملی یررا معرفترری آنها پردازد برای آن که را  حل برای کند. علم به مجهوال  می می   تفاو  مجهوال   

زمانی   . تا ها دلیلی برای وجود خدا بیابد با استفاد  از آن  تا دهد الهیا  به مجهوال  عالقه نشان می   ، اما بشر را حل کند 

دیگررر نیررازی    ، کنار رفررت جهل با سرانگشتان علم    ۀ پرد   که   اما همین   ، شود که بشر در جهل باشد نیاز به خدا احساس می 

 (. Ibid: 26-7کند ) نشینی می عقب   به خدا نیست و خدا خود داوطلبانه 

کند و هر دا  دانشررمندان از پیرردا کررردن  علم را رصد می  پیوسته که الهیا   وابستگی الهیا  به جهل در حدی است 

»کار خدا اسررت«.    ، دهند که ناراحت نباشید این شعار را سر می پا پی  دذاشته دانان بالفاصله الهی  ، پاسخ عاجز بمانند 

یت خودشرران هسررتند کرره  آنها نگررران وضررع  ، دانان نگران کند شدن یا متوقا شدن حرکت کاروان علم بشر نیستند الهی 

خداونررد  اثبررا   ها از جهل مردم به عنوان تنها دلیررل موجررود برررای  آن  . وابستگی تنگاتنگی به جهالت و نادانی مردم دارد 

 . ( Ibid: 132)  کنند استفاد  می 

 فراطبیعی بودن خدا .  2-4

علررل    شررمار اسررت و خداونررد را در  معتقررد  انگاری  ادرچه همان دونه که در بحث مبانی خاطر نشان کردیم داوکینز به انسان 

از خداونررد    کوشد می   پندار خدا اما وی در    ، برخورد کند با او  به عنوان یکی از عوامل طبیعی    کوشد می دهد و  طبیعی قرار می 

برردون    کند ادررر قرررار اسررت مفهرروم خداونررد کررامال  وینبرگ خاطر نشان می   ۀ فراطبیعی ارائه نماید. وی با تأیید دفت  ی تصویر 

برره  برند؛ یعنی خالقی فراطبیعی درخور سررتای  و عبرراد   به کار می   بیشتر نماند باید آن را به همان معنایی که مردم  استفاد  

خرردای    ، کنررد کرره هررد  او از ایررن مفهرروم (. داوکینز در تبیین منظور خود از مفهوم خدا خاطر نشان می Ibid: 13) کار برد  

 . ( Ibid: 20بلکه مقصود او همان خدای کتاب مقدس است )  ، انیشتین یا همان قوانین علمی حاکم بر جهان نیست 

فراطبیعرری. امررا برره نظررر    ی خدای کتاب مقدس و خدا   کند: می داوکینز در مورد خدا به دو مفهوم بسیار کلیدی اشار   

منظررور او از خرردای فراطبیعرری کترراب   شررود یادآور می  کند و به همین سبب بسند  نمی رسد که به این مقدار توضیح می 

طراحرری و    ی خاص هدف همان عقل فراانسانی و فراطبیعی است که جهان و اشیای موجود در آن از جمله ما را با   ، مقدس 

 . ( Ibid: 31خلق کرد  است ) 

 علت موجودات نبودن خدا   .  2-5
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 ( نز ی داوک   ی شناخت ست ی الحاد ز  ی ررس پندار )نقد و ب   ۀ مثاب خدا به   ۀ شبه 

دوم   ۀ اند. در مقدمرر اند و به مرحله فعلی رسید  اول دفتیم که جانداران در اثر انتخاب طبیعی به وجود آمد    ۀ مقدم   ۀ بر پای 

دفترریم انتخرراب   وقترری  زیرا ؛ است  این مقدمه بردرفته از مقدمه اول ند که خاطرنشان کردیم که جانداران علت طبیعی دار 

  ۀ سرروم یررادآور د. در مقدمرر نرر علت طبیعرری دار   ، ست که جانداران به این معنا   ، جانداران است  ۀ آورند وجود طبیعی علت به 

علت فراطبیعی ندارد و این مطلب بی  از آن که برخاسررته از یررک برهرران   ، هر چیزی که علت طبیعی داشته باشد شدیم 

  دونه تصور از شناسد و این پوش می ست. داوکینز خدا را به عنوان موجود رخنه ول تلقی داوکینز از خدا معل   ، فلسفی باشد 

  ، ای در کار نباشد و با افزای  علررم اما وقتی رخنه  ، ته باشد ای )جهلی( وجود داش خدا تا زمانی موضوعیت دارد که رخنه 

که انتخرراب    جود نخواهد داشت. بنابراین، حال دیگر جایی برای استفاد  از مفهوم خدا و  ، جهل انسان برطر  شد  باشد 

چهررارم    ۀ مقدم استفاد  کنیم. در    بار  دیگر نیازی نیست از مفهوم خدا در این  ، جانداران است  ۀ آورند وجود طبیعی علت به 

ولرری   ، های دیگر نیررز از خداونررد وجررود دارد چه تلقی ، علت فراطبیعی است. ادر خدا  ، توضیح دادیم که از منظر داوکینز 

ثر در آفرین  موجودا  یاد کند تا خدایی که جهان  ؤ دهد از خداوند به عنوان یک موجود فراطبیعی م داوکینز ترجیح می 

اسررت    آن قوانین حاکم بر طبیعت است. حاصل ایررن مقرردما     ا خدایی که مساوی ب را خلق کرد  و کنار ایستاد  است یا  

دوم( و وقترری علررت طبیعرری بررا علررت   ۀ د )مقدم ن طبیعی دار علت  ، چون وقتی جانداران  ، علت جانداران نیست  ، که خدا 

شررود کرره  ی نتیجرره مرر  چهارم( طبعا   ۀ علت فراطبیعی است )مقدم   ، سوم( و وقتی خدا ۀ  نیست )مقدم جمع  قابل فراطبیعی  

 علت جانداران نیست.   ، خدا 

 پندار بودن خدا  .  2-6

.  ( ibid)  تواند خدا باشد که علررت و خررالق موجررودا  از جملرره جانررداران باشررد خدا در صورتی می   ، تعریا   براساس 

برره  ایررن مطلررب محض است و خدا نیسررت. در مقرردما  پیشررین  یک پندار   ، لیت و خالقیت نداشته باشد که ع   ی خدای 

علیت ندارد و این قررانون انتخرراب    ، کم نسبت به جانداران با  رسید که خداوند نسبت به موجودا  یا دست وضوگ به اث 

باشررد یررک  دردد. از طرفی، خدایی که علیت نداشته  تکوین جانداران و تعیین سرنوشت آنها می  موجب طبیعی است که 

و به دلیررل عرردم    وجودآورند  نیست علت به این که  دلیل  خدای ادیان به    ، بنابراین است و ادیان به آن اعتقادی ندارند  پندار 

 است.   یک پندار   ، ن اشیاء از جمله جانداران دخالت در تکوی
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 نقادی شبهه   . 3

  ، از ایررن دو اقرردام   یررک . هررر  کرد   خدشه وارد او  توان به مبانی یا برخی از مقدما  استدالل  داوکینز می  ۀ برای نقادی نظری 

مبررانی و هررم در    ۀ اشکاال  دیددا  وی را هم در ناحیرر  کوشیم ادامه می ندازد. ما در کار بی است که استدالل او را از  کافی 

 دانان و فیلسوفان مسلمان نشان دهیم.  الهی  ۀ آراء و اندیش تأکید بر مقدما  با  ۀ ناحی 

 نقد مبانی   . 3-1

درایرری اسررت.  اندیشه وی علررم مواجه است. نخستین مبنای   بسیاری دیددا  داوکینز با اشکاال   ۀ دان هر یک از مبانی سه 

  : 1393و ناپختگی )راسررل،    3آفرین بودن (، مشکل 32:  2،  1384فرادیری  )مطهری، های متعددی از جمله  عدم چال  

برد. ادر اتکای انسان فقط به علوم تجربی باشررد و  از آنها رنم می درایی علم تنها برخی از مشکالتی است که  4( 89-79

  زیرررا بخ  نخواهد بود؛  علوم تجربی نیز نتیجه همان    باید پذیرفت که  به کار نگیرد، عقلی را مانند علوم فلسفی و  ی علوم 

  دررردد کنکرراش می در علرروم عقلرری و فلسررفی د و اصررول موضرروعه اصول موضرروعه دار از جمله علوم تجربی علمی هر 

  ( 119-122: 1، 1379)مصباگ،  

انگرراری برخرری از متکلمرران  گرراری داوکینررز همرران انسرران ان چه انسرران انگاری است. ادر ، انسان مبنای دیگر داوکینز 

امررا    ، کننررد خرردا را شرربیه انسرران معرفرری مرری  ، انگار انسان  تر است. متکلمان  افراطی  بسا کمتر از آن نبود ، چه اما  ، نیست 

احکررام  د  کوشرر کند و می می معرفی    –انسان یا غیر انسان  –طبیعی    ۀ خدا را شبیه یک پدید   و   رود داوکینز یک دام فراتر می 

مررردود    ویه  فیلسرروفان مسررلمان کررامال  ه برر  ، به اجرا بگذارد. این طرز نگا  ازمنظررر فیلسرروفان او طبیعی را در مورد ۀ پدید 

اسررالمی    ۀ سررت. در فلسررف ها هررر یررک از آن   ۀ واجب و ممکن و عدم توجه به احکام ویرره  میان ناشی از خلط  زیرا است؛ 

از    دارد   خرراص خررود را   که براساس آن، واجررب احکررام  ید  است مطرگ درد  عنوان واجب و ممکن بحث مبسوطی تحت 

  ، قسررمت خررارجی نیسررت (. واجب نه تنها قابل 54  : 3،  1375،  سینا ابن قسمت نیست ) قابل  جمله این که بسیط است و 

قسررمت  قابل  هررر چیررزی کرره  (. بنررابراین 275-277  [: تا بی ] باشد )طباطبایی،  قسمت نمی قابل به لحاظ ذهنی نیز  بلکه  

ترروان  واجب نیسررتند و نمی بنابراین ، ند هست  قسمت پیرامون ما همگی قابل   یاء ه اش ، در حالی ک واجب نخواهد بود   ، باشد 

 ها بار کرد.  احکام واجب را بر آن 
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 ( نز ی داوک   ی شناخت ست ی الحاد ز  ی ررس پندار )نقد و ب   ۀ مثاب خدا به   ۀ شبه 

خاک قرار دهد و  و طبیعی مانند آب  ۀ خدا را کنار یک پدید  کوشد می داوکینیز بدون توجه به این مباحث دقیق فلسفی 

آلود اسررت کرره فیلسرروفان مسررلمان نرره تنهررا از آن دفرراع  و بار کند. این نوع نگا  به خدا یک نگا  شرک ها را بر ا احکام آن 

 (. 146 : 1، 1391)مصباگ،    به شد  مخالا آن هستند بلکه    ، کنند نمی 

  مثاب  خرردا برره ( از  Hawking, 2010: 18ماننررد هاوکینررگ )   ست. او برداشت خاص او از خدا   مبنای آخر داوکینز 

شررد، امررا  دانان غربرری رایررم با چه ممکن است میان برخی از الهی . این نوع نگا  به خدا ادر کند یاد می پوش موجود رخنه 

رو،  ایررن قبول نیسررت و از قابل   ، ( Dietrich Bonheoffer, 1997: 253-254)   کند نشان می همان طور که بنهوفر خاطر 

دانرران مسررلمان  که از این نوع نگا  حمایررت کنررد. الهی  یافت شاید نتوان کسی را  دانان و فیلسوفان مسلمان در میان الهی 

  ، ت خوردن آب نسبت به رفع عط  یا خوردن غذا برررای رفررع درسررنگی طبیعی مانند علی  عوامل ت ضمن اعترا  به علی  

مررا  دانند. ت الهی نمی ت علل طبیعی را در تنافی با علی  دانان مسلمان علی  دانند. به سخن دیگر، الهی خدا را نیز علت می 

در    نیررز   اما در عین معتقرردیم خداونررد  ، علت رفع درسنگی  ، علت رفع تشنگی است و خوردن غذا  ، دانیم خوردن آب می 

( و از سوی دیگررر  74  : 1ق،  1402کند )طباطبایی،  ت طبیعی را تأیید می قرآن از یک سو علی  امور دخالت دارد.    دونه این 

العابرردین،  امررام زین ین مطلب به نیکی بیان شد  اسررت ) روایا  نیز ا داند )همان(. در  دخیل می در تمام امور خداوند را 

 (. 36 [: تا بی ] 

   نقد انتخاب طبیعی .  3-2  

اما ما پررس از نقررد مبررانی   ، داوکینز برای اثبا  پندار بودن وجود خدا از مقدما  زیادی استفاد  کرد دونه که دیدیم همان 

ت طبیعرری بررا  انتخاب طبیعی و دیگر تعارض علیرر  ۀ یکی نظری  : کنیم ی به نقد دو مقدمه از مقدما  او بسند  م   ، دیددا  او 

انتخرراب طبیعرری   ۀ پردازیم. داوکینز مدعی است موجودا  زند  بر پای انتخاب طبیعی می  ۀ به نقد نظری ابتدا  ت الهی.  علی  

 شود: ار  می انتخاب طبیعی اشکاال  متعددی دارد که در سطور زیر به برخی از آنها اش   ۀ اند. نظری به وجود آمد  

 تجربی نبودن   .  3-2-1  

کنررد و  اما این دزار  که انتخاب طبیعی حیررا  را تبیررین مرری ،  علمی است   ۀ یک نظری   ، او   ۀ درا و معتقد است نظری داوکینز علم 

ه  کم سرر انررد دسررت درایان دفته دونه که تجربه تجربی آن   ۀ تجربی نیست. یک دزار   ای دزار    ، سازد اسرار آن را برای ما هویدا می 
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انتخرراب  ۀ  ینررد نظریرر برآ   5. ( Hawking, 2010: 18بینرری کننررددی ) پذیری و پرری  پذیری، ابطال آزمون   : معیار اساسی دارد 

آیررد  می های خاص در دمای صد درجه جوش  که آب با ویهدی   را   این   6. آزمای  کرد توان  نمی   ، طبیعی را که تبدل انواع باشد 

ترروان  نمرری     در میرران جانررداران تبرردل انررواع رخ داد  یررا نرره   که آیا واقعررا  ضوع را  مو اما این    آزمای  کرد، توان بارها  می یا نه   

توانررد ایررن  نمی   ، هررا بررا برخرری دیگررر (. صر  مشابهت برخی از فسرریل Henry, Morris, M., 1981: 9)   آزمای  نمود 

پذیر هم نیست. یررک  دزار  ابطال این، این    بر   افزون ادعای بزرگ را اثبا  کند که در میان جانداران تبدل انواع رخ داد  است.  

  ، براینررد انتخرراب طبیعرری کرره تبرردل انررواع باشررد   ۀ اما نظریرر   ، توان با یافتن موارد نقض به راحتی ابطال کرد علمی را می   ۀ نظری 

ترروان سررخن  آن نمرری   ۀ کننررددی نیررز نرردارد و بررر پایرر بینی قرردر  پرری    ، (. سرانجام برایند این نظریه Ibidپذیر نیست ) ابطال 

 8د. دانن همین جهت دانشمندان زیادی این نظریه را علمی نمی به    7. آیند  مطرگ کرد  ۀ دربار معناداری  

 اختصاص داشتن به تطور .  3-2-2

کرره اثبررا   را  باید دفت حررد اکثررر چیررزی   -که دارد -که این نظریه به لحاظ تجربی بودن مشکلی نداشته باشد  بر فرض 

بررر    9. در مورد اصل پیدای  موجودا  زند  حرفی برای دفتن ندارد اما  ، کند همان سیر تکاملی موجودا  زند  است می 

اصررل موجررودا  سرراد  را    ، د ن که بپذیریم جانداران پیچید  در اثر انتخاب طبیعی و تبدل انواع به وجود آمررد  باشرر  فرض 

تکامررل    ۀ ضرری تن کردند  ادر فر   ر موجودا  ساد  از کتم عدم بیرون آمدند و لباس هستی ب   چگونه کنیم   چگونه تبیین می 

توانست به مررا بگویررد چگونرره  می  نیز باید امروز   ، موجود زند  از موجود غیرزند  را تبیین کند     توانست اصل پیدای می 

دانیم که علم هنوز نتوانسته به این مهم دست پیدا کنررد  آید. اما می جاندار پدید می یک موجود جاندار از یک موجود غیر 

 (Henry, Morris, M. 1981: 46 .) 

های  سیستم  توان به نمی هم بیوشیمی را  ۀ های پیچید برخی از سیستم   ، از دانشمندانان   بعضی به دمان    دذشته از این، 

یررا بایررد ایررن   هررا اسررت. بنررابراین از کار انررداختن کررل آن  ۀ منزل ها به حذ  یک جزء از اجزاء آن   زیرا تر فروکاست؛  ساد  

 10. است وجود داشته باشند باید به همین شکل کنونی خود باشند  وجود نداشته باشند یا ادر قرار  ها اصال  سیستم 

 اختصاص داشتن به جانداران صرف .  3-2-3
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کرره بتوانررد چگررونگی    و بررر فرررض   –کرره نرردارد   –تجربی را هم داشته باشد ۀ که این نظریه معیارهای یک نظری  بر فرض 

تنهررا مشررکل جانررداران را حررل  دفت که این نظریرره  باید    –تواند  که نمی   –کند    تبیین زمین   ۀ پیدای  حیا  را بر روی کر 

انتخاب طبیعی یا تبدل انواع به دیگر    ۀ نظری   ۀ نتیج که  داوکینز  ادعای  این  (.  Richard Dawkins, 2006: 318کند ) می 

  ۀ نظریرر   ۀ نیسررت. ادررر منظررور از تعمرریم دادن نتیجرر   چندان روشن ،  ( Ibid: 114)   ست ا تعمیم  قابل علوم و موجودا  نیز  

انتخرراب طبیعرری را در    ۀ توان نظریرر معقول نیست. چگونه می  ، تعمیم مفاد خود همین نظریه باشد  ، دیگر علوم  انتخاب به 

تبدیل آب برره بخررار و    توان افزون بر این چگونه می به کار بست   ند مورد موجوداتی که از شعور و حواس برخوردار نیست 

  از  ادر منظررور ( 73 : 1391تکامل تبیین کرد  )مصباگ،  ۀ بخار به آب یا پیر شدن درخت و یا فاسد شدن سیب را با نظری 

  ۀ شناسرران نظریرر به این معنررا کرره زیست - ایجاد حساسیت باشد  صرفا   ، اصل نتایم این نظریه نیست، بلکه هد   ، تعمیم 

تواننررد بررا اسررتفاد  از را  و روش خودشرران همررین کررار را انجررام  دیگران هم می  ، اند طرگ هوشمندانه را به چال  کشید  

 کند.  این مطلب چیزی را ثابت نمی  -دهند 

 وارد نکردن به الهیات     خدشه .  3-2-4

رو هدهد و از این طریق مدعی است که کل الهیا  را با چال  روبانتخاب طبیعی برهان نظم را هد  قرار می  ۀنظری

برهرران نظررم  ، یررن بررراهینبراهین زیادی وجود دارد. یکرری از ا  ، اما باید توجه داشت برای اثبا  واجب  ، ساخته است

 ، انددانان و متکلمان برای اثبا  صانع به آن تمسک جستهبرهان مهمی است و بسیاری از الهی  نیزاست. برهان نظم  

ان به دمرران برخرری از اندیشررمنداما باید توجه داشت که این برهان از براهین درجه یک اثبا  وجود خداوند نیست.  

بیشتر نق  بیدار کررردن فطررر  و برره  ، شبها  نیست و در واقع ۀدوی همپاسخ  ، د برهان نظم در عین محاسنی که دار

ترتیب این برهاان ادر آسیب هررم ببینررد (. بدین366  :2  ، 1379  کند )مصباگ، آداهی آوردن معرفت فطری را ایفا می

 شود. ای وارد نمیبه الهیا  خدشه

. ایررن قبیررل بررراهین برره مقرردما   اسررت   هان صدیقین برهان امکان و وجوب و بر  ، از براهین درجه یک اثبا  واجب 

هررا مطرررگ نیسررت.  رو، شبها  که پیرامون دیگر دالیل مطرگ مرری شررود در مررورد آن این ندارند و از نیاز  حسی و تجربی  

با الهام از برخرری آیررا    سینا ابن نخستین بار توسط و  11ت دست اس  که اکنون تقریرهای متفاوتی از آن در برهان صدیقین 



  1401  پاییز و زمستان  ،  چاردهم  ۀ شمار  هفتم،   سال 

  
 

 127 

 (. 982-983 : 5، 1384مطهری،  کند ) وجود خدا را ثابت می   ، یاد شد با تکیه بر واقعیت   نام ه این قرآنی ب 

 نقد ناسازگاری علیت طبیعی با علیت الهی   . 3-3

داوکینز مرردعی    بیان شد دونه که  ت الهی است. همان ت طبیعی با علی  داوکینز ناسازداری علی   ۀ یکی دیگر از مقدما  شبه 

ت  علیرر   ، اشرراعر   ماننررد هایی چه در میان مسلمانان درو  ادر علت الهی ندارد.  ، عی داشته باشد است هر چیزی علت طبی 

انررد )میررر سررید  و خداوند را علت مستقیم همرره چیررز معرفرری کرررد   اند نامید  الله و آن را عاد    رد کرد    طبیعی را کامال  

  ، ت طبیعی را انکررار نکرررد  ئیان نه تنها علی  اما دیگر اندیشمندان مسلمان از جمله مشا  (. 124-242 : 2، 1325شریا، 

بررا    ، اما ایررن اسررتقالل   ، چه علل طبیعی به نحوی استقالل دارد ادر ها . به دمان آن اند پذیرفته ت الهی بلکه آن را ضمن علی  

علررت رفررع    ، . در نتیجه خدایی کرره علررت دیررا  اسررت است علت علت علت  زیرا ندارد؛ منافاتی علت خواندان خداوند 

 (.  387-388  : 2، 1379)مصباگ،    باشد می یز بیماری ن 

دونه استقاللی   هیچ  ، ند هست  علل میانی به دلیل آن که خود معلول خدای سبحان نیز از منظر مالصدرا و شادردان او 

وجود معلول مندک در وجود علت است و بدون وجررود علررت   . عین ربط و وابستگی به علت است  ، معلول  زیرا د؛ ن ندار 

باشررد )مالصرردرا،  تصررور نمرری دو طر  خود قابل  همان دونه که وجود حر  ربط بدون   ؛ تصور نیست قابل   اصال    ، خود 

بخ  خود اسررت  الربط به علت هستی (. از نظر صدرا کل عالم ممکنا  عین 330-327و   82-79  : 1  ، 1981  اسفار، 

نابودی و تباهی معلررول خواهررد   ۀ به منزل انقطاع آن  ؛ زیرا دردد آنی منقطع نمی  که همیشگی است  ، و این ربط و وابستگی 

ها نیررز  افعال و شئونا  آن   ، (. وقتی کل عالم امکان عین وابستگی به حضر  حق است 330: 1، 1981بود. )مالصدرا، 

 (. 103  : 2، 1384)مطهری،    باشند وابسته به او می 

تی کرره بررر قرردر   . آیررا نسرربت داد  شررد  اسررت  به خداوند متعال و هم به علل طبیعرری هم ت  علی  نیز  در قرآن کریم  

آیرراتی اسررت کرره  جملرره از  ( 102 / )انعام  کنند یز معرفی می چ نمایند و خداوند را آفریددار همه نامحدود الهی تأکید می 

  کننررد آیرراتی کرره خداونررد را بهترررین آفریرردداران معرفرری مرری   سرروی دیگررر، داننررد. از  خداوند را علررت همرره چیررز مرری 

ت دارد. بنررابراین، از منظررر قرررآن نیررز    دارند که غیر از خداونررد هررم علیرر  به این نکته اشار  طور ضمنی به  ( 125/ )صافا  

برخرری از  همان چیزی اسررت کرره  ، ت داشتن خداوند متعال نیست. این نکته ت داشتن عوامل طبیعی در تضاد با علی  علی  
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 . ( 79-78 : 1، 1390)طباطبایی،    ران قرآن نیز بر آن تأکید دارند مفس 

ترروارد دو علررت بررر یررک    ۀ منزل   آیا این امر به ند علت باش   داوند و هم عوامل طبیعی اما چطور ممکن است که هم خ 

خداوند علررت    زیرا   ؛ وجود ندارد تهافتی ها کند در این نسبت معلول نیست  عالمه با تکیه بر آیا  قرآنی خاطر نشان می 

  ، مسررتقل بررر یررک معلررول یر آیند. اجتماع علت مستقل و غ می مستقل به شمار ستقل است و دیگر موجودا  علت غیر م 

علت اصلی و حقیقی تمام معلوال  خداونررد اسررت و موجررودا  دیگررر نقرر     ، کند. به سخن دیگر مشکلی ایجاد نمی 

اسررتقاللی در کررار نیسررت و    ، عالمه در جهان طبیعت   دیددا  از  .  ( 79: 1390)طباطبایی،  ت مجازی دارند واسطه و علی  

اسررت و دیگررر موجررودا  در   وند امور در دست خدا همۀ دهد که نشان می دقت در معانی کلماتی مانند اذن و شفاعت  

 . ( 79  همان: )  ند در جهان تصر  کنند توان می  ، دهد حدی که خداوند اجاز  می 
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 گیری نتیجه 
او را    ۀ پندار داوکینز را نقد و بررسی کنیم. بدین منظررور نخسررت مبررانی نظریرر  ۀ مثاب خدا به  ۀ شبه  کوشیدیم  پهوه  در این 

پوش مطرگ کردیم. سپس لررب  موجود رخنه  ۀ مثاب انگاری و خدا به درایی، انسان ان سه محور اساسی یعنی علم تحت عنو 

اساسی یعنی آفرین  موجودا  در اثر اختیررار طبیعرری، علررت    ۀ پنم مقدم   در چهارچوب وی را    ۀ و لباب استدالل یا شبه 

فراطبیعرری، فراطبیعرری بررودن علررت الهرری،    علت طبیعرری و علررت   میان طبیعی داشتن موجودا  زند ، عدم امکان جمع  

این مقدما  را با تکیه بررر    و   ت نداشتن خدا نسبت به موجودا  زند  و سرانجام پندار بودن خداوند به بحث نشستیم علی  

نررز،  داوکی   ۀ مبررانی نظریرر   سرره محررور    در داوکینررز را   ۀ شرربه  در پایرران تبیین کردیم.  پندار خدا کتاب ویه  ه آثار خود داوکینز ب 

نشرران دادیررم   نقد نمررودیم و علت طبیعی و علت الهی  میان طبیعی، عدم امکان جمع  ین  موجودا  در اثر انتخاب آفر 

طبیعرری را از جهررا    یعنرری انتخرراب  ؛ وردار نیست. محور دوم مبانی داوکینز بسیار متزلزل است و از استحکام الزم برخ 

  میرران . محور سوم یعنرری عرردم امکرران جمررع کردیم  نقد اختصاص داشتن به جانداران  و  مختلا از جمله تجربی نبودن 

نقررد و  فیلسرروفان مسررلمان    ۀ با تکیه بر آراء و اندیش   -که مشکل اصلی امثال داوکینز است -نیز  ت مادی  ت الهی و علی  علی  

  ، ا مبنی بر پندار دانسررتن وجررود خررد  داوکینز  ۀ توان ادعا کرد شبه می  توجه به مباحث یادشد  و این نقدها، . با ارزیابی شد 

   ، یک پندار است. خود 
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 ها نوشت پی 
 

درای اهل انگلستان شناس تکامل ( رفتارشناس و زیست -Clinton Richard Dawkins ( )1941. کلینتون ریچارد داوکینز ) 1
در دانشگا    (Public Understanding of Science) ( به تدریس درك عمومی علم 2008-1995های متوالی )است. او سال 

داشت.   اشتغال  کسفورد  ا   وی آ هم عضو  و  بریتانیا  علوم  سلطنتی  است.  نجمن  کشور  این  ادبیا   سلطنتی  انجمن  عضو  چنین 
شا  متعددی  آثار  سخنرانی داوکینز  کتاب مل  و  مقاال   داروین    که دارد    ها،  تکامل  فرضیه  بسط  و  تشریح  به  نحوی  به  همگی 

  دهند. آثار او را تشکیل می   ن تریها برخی از مهم تن پندار خدا  و  صعود به قله ناممکن  ،  ساز نابینا ساعت ،  ه ژن خودخوا  پردازند. می 
  : تر ر. ک درایی است و به وجود خداوند باور ندارد. برای آداهی بی  از منتقدان بزرگ برهان نظم  یا آفرین   داوکینز 

https://www.britannica.com/biography/Richard-Dawkins 

https://www.biblio.com/dawkins-richard/author/2483 
ولرری از    ، انتخاب طبیعی تبیین و توجیه چگونگی پیدای  موجودا  زند  بررر روی کررر  زمررین اسررت  ۀ نظری ۀ . ادر چه هد  اولی 2

  ۀ شناسی را نقط در واقع زیست  وی  . شناسی است تر از زیست بسیار دسترد   ، که مراد  شود چنین فهمید  می الی کلما  داوکینز ه الب 
.  (Richard Dawkins, 2006: 116)نررا  از ایررن طریررق اسررت  تبیین و توجیه تمام کائ   ،   عزیمت خود قرار داد  است و هدف 

خاصی دارند. از منظر آنها چون تاریخ در دست مردان بررود  آنهررا   ی ( دیدداه historyها در مورد کلمه تاریخ ) برخی از فیمینست 
  ۀ عدالت را برقرار کنیم باید آن را با یک کلمرر  بخواهیم ا ادر ام  ، اند ( را برای اشار  به تاریخ وضع کرد  his+toryمردساالرانه )   ۀ کلم 

بحث دیگررری   نه ها از لحاظ واژ  شناسی درست است یا ( جایگزین کنیم. این که این سخن فیمینست hers+tory)  ۀ دیگر یا کلم 
هررا  ه زبرران و واژ  نسرربت برر  ، این است که همین مطلب به ظاهر اشتبا  باعث شررد کرره افررراد  ، ست ه موضوع ما مربوط ب آنچه  ، است 

. از منظررر داوکینررز ایررن داسررتان در مررورد  ه  بررسی کننررد درا هستند یا ن ها را از این منظر که آیا جنسیت و واژ   پیدا کنند حساسیت 
امررا ایررن حساسرریت را در میرران    ، چه دیددا  کاملی داروین در مررورد جانررداران اسررت آید. ادر ی داروین نیز به کار می دیددا  تکامل 

و در اثر این قانون برره وجررود نیامررد  باشررد    ود  تابع قانون تکامل نب  ، تمام اجزاء عالم معلوم انگیزاند که از کجا ران بر می پهوهشگ 
 (Ibid: 116 .) 

3. See for example:  Christopher N. Johnson, etc. ' Biodiversity losses and conservation responses in 

the Anthropocene',  available at: https://www.wur.nl/upload_mm/a/e/2/c8c911c3-b27a-498e-9efc-

99a86b4e5e4a_Cluster%205_%20Success%20Stories%20in%20Conservation%20by%20Johnson%

20et%20al.%202017.pdf 

 . 1381سعید زیباکالم، تهران، سمت،   ۀ چنین، ر.ک. آلن، ا ، چالمرز، چیستی علم، ترجم هم .  4

5. See also: Hanne Anderson, Scientific Method, available at: https://plato.stanford.edu/entries/scientific-

method/ 
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6. See for example: Michael Ruse, Karl Popper's Philosophy of Biology, available at:  https://www.jstor.org 

/stable/186943?seq =1 

7. http://www.answersingenesis.org/docs2002/0228not_science.asp 

8.https://www.discovery.org/a/2114/ 

9. http://www.opentextbooks.org.hk/ditatopic/34675 

10. See for example, Michael J. Behe, Darwin's Black Box, New York, The Free Press, 1996. 

مؤسسرره پهوهشرری    : ، تهررران های صدیقین برهان ،  ( 1393) حسین    ، . برای آداهی از تقریرهای مختلا این برهان ر.ک. عشاقی 11
 . ایران   ۀ حکمت و فلسف 

http://www.answersingenesis.org/docs2002/0228not_science.asp
https://www.discovery.org/a/2114/
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