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 انشرسخن 
هه یکه ط یفراوان هایمهرییدر اثر ب تاب یراخ یهاد تاب و ک  یخواندر حق ک

 کی یلیصووو نش نبووور به ودود همهر که هررو   ووواهه  نط یبرا یطیصوووورر ترفتهر  ووورا
به  و سوورانه مطاهنه کتاب یمدار هسووتسوواب ه یفرو ووکتاب یک ووغ   ییر غ یاانتبووارار 

 اسش. یهرخود رس یزانم  رینیینپا
رابر و است امش در ب یهاریبرههر رساهش خود را در پا یندانش در ا یکرانانتبارار ب اما

و نبر کتب با موضوعار مت وع  یدامنه اسالم یفره گ یو  الش در دهش  ناه هایسخت
ا  هر  تییس ه م هان به نوعالقه یقبا  بو کو هیم یردا تو فارغ ا  هرتونه چبم دانهیم

ر دهه خوان هتان قرا یاررا در اخت یبانا هثارو م ررارر  ینچارچوب قوان رد ایی هنگرش و سل
 .یفزایهبخوانان را به دمع کتاب یاعهر یس هتانرو با مبارکش خود نو

نر ه یمومعرضووه ع یکه برا یهبهان یهردر دسووش دار  یاتر اثر  یزن یزخوان هر عز   ووما
بارار ب ستتان را م یکرانانت باردیدانش د ستهیدر ک ار ان م یانو  ا پا ف بر  یرایپذ و ای ن
سیس هایی  حل یهرافکار و ع ا ستان یرعلم هاییافته یرو ادتماع یا ر و بل ه کو ا یهادا

  ما اسش. یهاو ا نار و سرودر
ر خانم سرکافرهیخته دانبم ه که به قلم « هـــــــــآت»کتاب و ین اسش با خوانهن  امیه

ال م را بردر  بهرر ار  م ه هن یدرهمهرر ا  محتوا یربه ر ته  حر  دکتر نرگس عبدالحمید
 و دوستان خود را به مطاهنه هن  بویق ک یه.

 

 انتشارات بیکران دانش
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 سخن نویسنده
سوووه سووواق  ح یق و  تاع در انهیبوووه طی  ا هنچهای اسوووش کتاب پیش رو برتزیهر

های دین و اخالق و  حلی  و ن ه هن به کمک پیرامون ریبووهئیسووم  )نوه ه ناباوری نوینخها
اهه رسووو ع وانبههیار قرهن کریم و  فاسووویر علمای  وووینه و اه  سووو ش به نگارش درهمه و 

 ارائه  ه.اهزهرا )س  ةدامنسطح چهار در پایان  دانبنیادکتری 
سم ا  نوه ه نظرانصاحبف هان  ردمه فارسی ا  هثار  اخص  های و  ردمه سوکیئی

ایین امانشبرای   یر می ی بنضًا نادرسش و مغلق ا  سوی دیگرر نویس هر را بر هن دا ش  ا 
هسووتین همش باال  در و مسووت یمًا به سووراغ م ابع های نوخهاناباورانر دارانه نظرار و دیهتار

به  صلی این انهی ستخراج  ر  رررو با مطاهنه و  طایق چ هبا رفتهدر  بان ا ای دمهصنوبش ا
و  کماود هثار برون دی ید هموار سوا د. همچ ین صوحیح و  ویوا ا  متون انگلیسوی را بر خو

ر نیز سووختی و مخاطر  دسووشنیا امسووائلی  قرهنی ا  پرداختن به پروای اغلب پژوهبووگران
به مذکور را  سیرر ه  بر مطاهن  ا عالورکرد و مودب  ه  دوچ هان حلی  و ن ه قرهنی انهی فا

سالمی نیز سفه و کالم ا بم هان فل ما ادر برنامه مطاهنا ی ت جانهر  ود؛  ن ه و نظرار دان
سا یه  ست ااق و  مجیه ا سته حو ر علمیه حالور ا ص  ا  دفاع پایعاهی درده و برد انی حا

را ا   ن  دود و  وووقی مضوواع  در دق ایجاد کرد  ا  وصوویه  دامانهربهرسوواههر خسووتگی 
 . ود  همعالقه  هیم خوان هتان  أهی  و را دامنه عم  پو انهر و کتاب حاضر  بزرتواران

هقای دکتر  نیواهمسوولماالسووالمحجشا  ره مودهای ار  ووم ه  هدانیمدر پایان ال م 
سنود  بوررو  یهباد اجم سالمحجشمؤثر  یهام سلماال سن احمه  نیواهم هقای دکتر مح

هقای دکتر محمهصوووادق اخوان و  نیواهمسووولماالسوووالمحجشهخونهی و داوری عاهمانه 
سیر دامنةاهزهرا )س   غیدر یب یهاشیحما سلماالسالمحجشمهیر محترم ترور  ف  نیواهم

 .را اعالم نمایههقای دکتر سیه حسین  فینی دارابی  کماق  بکر و قهردانی 
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 ئیسمدر اندیشه نو آته های فردی دین: ریشهدومفصل 
 ا دمله رهنفلسوووفه و  هیده اریا  مااحث اهه یار یهمچون بسووو نید م بوووأ  مسوووئله

  هرمطرح  هنبارر در  همیزیکی بکبودر که هموارر مسائ   هیده عصرانسان  یهاپرسش
 و جربی  موعل برمهار سوووریکا   ک  ه کهکسووانی مطرح می . یکی ا  این مااحث رااسووش
در  رگرید یو ا  سووو   ن همی فریادرا  ی ید یو باورها نیعهم اصوواهش د رفکریرو وون محور

 که انهترفته قرار یمذها مانیا یو ژرفا ی ید یباورها نفوذِ  ِی خیو  ار  ییایبرابر تسترر دغراف
 هار و دز پ یزیچ یکه به تمان برخ یچگونه امر  :توی هپاسووخ رپرسووش نیبه اال م اسووش 

 ش.دوانهر اس بهیر  ریدر روح و دان هدم قیعم نیچ  سشری وهماِر کودکانه و هر وم هانه ن
 ر هریچیمنما هنگار پ نیا .ساخته اسشخود ییپاسخ به منما این ترور الش  رین اصلی

پیش همهر  عصر رو  گری و  حوالر یهایانگار سادر یبرخمباههر رغم علیکه   ودمی
تاهرنسانس که به پس ا   ر شانتظار دارا  ی ید مانیا یجی واق  هر  ریموا ار ر ه علم و ه

ود خ طرریسوو  حشانسووان را  و  نهتی اریا  ح یبخش مهم یر یو اعت اد د مانیاهمچ ان 
 .اسش ی تذا تهرو به فزونهایی ا   مان نیز ار و برههدهبرخی در  یو حتترفته 

ا   ی وصووو  خصوو یمطاهنا  ر هرکسووی با  وده به حو رمنما نیپاسووخ به ا یبراب ابراین 
 ی ید یباورها همههن را سوورچبوومه  و رکرد یمنرف نیع وان م بووأ درا به چیزیظن خودر 

و  هیفروهای مارکسر به  حلی   وانینگرشر م نی وواخص ا یها. ا  نمونهه اسووشدانسووت
 ا ارر کرد. میدورک



 ه وووووووه
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و   یحل  پیرامون سووتمیقرن ب  یویژر قرن نو دهم و اوابه ریقرون اخ کردی رین رومهم
 یهافرضشیپ طاقروش  نیا روانیاسوووش. پ نید ِی فروکاهبووو نییروش  ا رنید بررسوووی

ام  و ع وابسووته و  ابع یر یمتغ و نها ووته یاسووت الق ودود رنید که انههریع  نیمذکور بر ا
ا   یار یبسوو یا  سووو  ریاخ یهادر دهه انیدر  نی. ااسووش یسووتی   ای یروان یرادتماع  یاصوو

بگران به سانریویژر پهپژوه بی ا  اینو   هرمورد انت اد واقع  هار  ا در  رشرو صرفًا بخ
 .فشای فوق هار بر سایر دیهتار هریج به قاهب متغیری وابسته به عوام   یستیر

 دمله؛ ا متنلق به سه حو رر مطرح  هر نید م بأ پیرامونکه  هرایی رین مهم  اک ون
سش ی بودر  اخت هاریپه و   اختیروان ر  اختیدامنه یهاهینظر  ضرح در نو ته. ا به  ا

 مرر  پرداخته  ووهر که  ووایه در« م بووأ  یسووتی دین»بررسووی و  حلی  نظریه نوی ی بانام 
ضوع دیهتار س هاهنهای پهیهار   اختی قرار تیرد که وده افتراق این دور در مو ش نهفته ا

سش و  ستی دینر  کام  ا بأ  ی ضوع م  صلی پهیهار  اختیر  جربه وهی مو چراکه محور ا
ه فردی و نتوی ه که این ماحث را در دو بُ می« ترا کام »این نظریهر  دهش به پیروانا این

 ک  ه.ادتماعی مطرح می
م  کا یهتار   نهطاق د خاب طاینیر دوتا ی  انت یانر مواردی ا  قا گاری مغترا ز و ان

ربه  ج انگاری سووور وووتین انسوووانر ده ر  رسر می  به ب ا وپ هاری و غایشذهنر خل ش
ر دار  عمای دیندین بودر و انحراف ترایش نیاکانر کو ووش ههفهای فردی دی یر ریبووه

های ر وووهر  وسووونه و تسوووترش ادتماعی هن های فره گی ا  ریبوووهانتخاب تروهی و ِمم
 انه.مطرح کردر

تزار ی ا  نظریه دهیه م بأ  یستی دین که همهرر بخش  نیار واضح اسش که هنچه د 
اسش و  سم ئیار انهیبه خهاناباوران دهیه )نوه هدر قرن اخیر طراحی و  وسنه یافته و خاستگ

  ود.ن ه و  حلی  قرهنی این نگرش پرداخته میپس ا  ارائه هنر به
م بووأ دین در دو حو ر فردی و  حاضوور دربارر  حلی  و بررسوویکتاب با  وده به ههف 

های ی ریبهنمایه به بررسئیسم اسشر ب ابراین ابتها ال م میادتماعی بر اساس دیهتار نوه ه
ن  ریهای درونی و فردی ا  مهمخهایان پرداخته  ووودر چراکه ریبووهفردی دین ا  م ظر بی



 سمیئه هنو  بهیدر انه نید یفرد یهابهیر 
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D 
ترایان مطرح  ووهر و در منرفی پیرامون م بووأ دین که در میان  کام  موضوووعار محوری

ردد ا  م ابع تارائه می تزار وی های  وهیه دین ن ش کلیهی دارنه. بهین م ظوررسوایر ریبوه
های ایبووان پیرامون ه وو ایی با انهیبووه خهاناباوری با اناباوران نوین و اسووتهالقاصوولی خه

به سو محوریش انواع ری سوم این بخشر ماانی چ ین دیهتاهی  و ص   های فردی  ا در ف
 های قرهنی موردن ه و بررسی قرار تیرد.استهالق

 پیامد و ثمره انتخاب طبیعی ؛دین
بارر   داردرودود ه و   یانسوووان هایفره  چرا در همه ن ا  کجا همهر و یکه دنیادر

 و هرامش ی سوول را نید م بووأکه برخی  ایتونهبه  ووود.مت وعی مبوواههر می هایدیهتار
ر ان هدمی یتروه یحس هماسووتگا   را برخاسووتهبنضووی دیگر دین  رهن دانسووتهبخبووی 

ین هن د که کردرخودش  ل ی ِی به فهم علش ودود انسان  یم را نیز سرچبمه دین ایعهر
ی   اختروان ری  اختدامنههار در ابناد توناتون همه این ترور ب ابراینک ه؛ می ءارضا را
 پردا نه.می دین به منرفی م بأ ی  اختهاریپه و

اب در حیطه  کام   یستی با م بأ انتخ پردا انر سیر  کام  دین راامرو ر برخی نظریه
برفش علوم  جربی بههمانه که طاینی منرفی کردر سش مان با پی سی و با ویژر علم  ی   ا

صوق  ستی را مح بان با  أکیه بر این نظریهر ه ابت اء به نظریه  کام  داروین طراحی  ه. ای
ساار دقیقر به  مار هوردر و باور به خها را به بأ کام  و ا فاقار نه محا ستیر ه ع وان م 

مانی و  مهاد کردر و هسووو قه ار ش قل کار نمودرفا یان ابراهیمی را ان نه.اههی بودن اد  1ا
مسان ای هخهاناباوریر دین را یکی ا  محصوالر انتخاب طاینی ببمار هوردر و هن را پهیهر

سایر پهیهر بتر با محیو و فایهر فراوانی که به نظام هایی میبا  سا تاری بی دانه که به دهی  
تیرد: یکیر دین و موضووووع مورد وده قرار میانه و هموارر دو مانهر کاملی رسوووانهر باقی

 ای که ساب مانهتاری و ب اء هن  هر اسش.ار ااط هن با انتخاب طاینی و دیگریر فایهر

                                                                    
 154 -130صص فر امر ار پ هار خهار داوکی زر ریچاردر  1
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 وجود ژن خدا در انسان
چیزی خارج ا  ودود مادی انسوووان او را ههایش ترایان خهاناباورر هیچا نظر طاینش

سان قلمهاد میع وان یکی ا  موک ه و ا هنجاکه دین بهنمی در ال م  وضوعار مربوط به ان
سیر  کاملی هن در حیطه علومی با محوریش  سی  هر و  ستیر برر سش در ذی  مااحث  ی ا

سش سیر مورد  ح یق و پژوهش قرار تیرد  ا به این پرسش بی ی سخ  ا دهه که  خهایان پا
 یزیربردش واک ش به چکادر ودود دارد که  انسوواندر بهن  اییافته کام  ِی کینظام ژنت ایه

 دهه؟ارائه  سا مان یافته یبه  کل را انیاد  ا طی هنر با ه
 ر«ز یاوکد چاردیر »ئیسووم نوین تیری ه ه رین افراد مؤثر در  ووک چ انچه یکی ا  مهم

اتر » :تویهبارر میخهای اه  بریتانیا دراین ووو اس فرتبوووتی بیرفتار ووو اس و  یسوووش
ما  منر  ی یدانبوووم هان دارو ک  هر هایمغز ما پدر  مرکز خها کی ران ووو اسوووعصوووب

ما  اکانی. چرا هن دسته ا  ناسش کردر هایمرکز خها چگونه  کام  پ نیبهان ه که ا خواه همی
خود  ینسوواش به رقاا ربه ر ووه و نمو مرکز خها در مغز خود دا ووت ه یکیژنت  ی ما یکه نوع

 1«؟یاب ه ءبهتر  وانست ه ب ا رمرکز را نها ت ه نیکه ا
ترا پیرامون خاسوووتگار دین با ابت اء بر فرضووویه  کام ر به ارائه دو دانبوووم هان  کام 

 هاهنرویکرد ژن خها و دینر محصووووق فرعی انتخاب طاینی ماادرر ور یهر که هرکهام ا  
 طرفهاران خود را دارد.

 یمودود اسش که مات  ی ید یرفتارها یدر رابطه با نبو و نما 2یکی ا  این دو رویکردر
  3اسش. ی کامل یبر سا تار 

                                                                    
 135پ هار خهار فر امر ار ص داوکی زر ریچاردر 1

2 Wilson, D. S, Darvin's Cathedral: Evolution, Religion and The Nature of Society, p: 145. 

دود ژن در انسووان به و صووورربهدا ووته که  هیدر ژنوم انسووان اوه یزیچ یکیژنت صووورربه نید هرینظر  نیدر ا 3
سان  مودببهبا ه و  هما ی وه شیهمهر  ا عام  ب اء و افزا ص یسو بههنر ان یمستنه م ریو عرفان یامور روحان  ی ح

 ا بتوانه به ب اء نس   افتهی کام  یبهن به نحو  سمیانسان مودود اسشر همه ارتان یستیو ب ا بر هنچه در ساختار     ود
 کیخود  نیدهه. پس د شیرا افزا هما ی وهبه ودود همهر  ا ب اء و  «نیژن د»اسووواسر  نیبر ا ین ی هیکمک نما ببووور
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D 
یهر  به نیداین ا کاملای ا  ویژتیع وان مجموعهرا  دین » وسوووو  و 1دانسوووته یها  

 در همریکایی مطرح  ووهر اسووش. وی کیژنت و متخصووص یسووتی    وو اسعصووب «هیمر
 ش ن نیا یبرا که قاب  مهار افتهیرا  یژن  وووودمی مهعی «ژن خها» حش ع وان  شکتاب

 2اسش.
 ووود اسووش و در هن نبووان دادر می« ژن خها»بر اسوواس این دیهتارر انسووان مجهز به 

سان ادا ر می سانی چگونه به ان سش یابه. درواقعبیوهوژی ان  دهه به  جربیار عمیق دی ی د
استهالهی دربارر چگونگی پیونه میان  وانایی ژنتیکی ببر دهش  ح ق  جربه دی ی عمیق و 

 روحانی وسوووی امور مغزی انسووان برقرار اسووشر ین ی یک ژن انسووان را بههای مکانیسووم
 نمایه.عرفانی مستنه می

در این فرضوویهر افراد من ویر مطلوب انتخاب طاینی هسووت ه چراکه اثرار مااتی در 
ه که به ب اء و  ون وهیه می هابی ی درونی و ذا ی هنخوش ُبنه فیزیکی و روانی انسان  وسو

 ک  ه.بان کمک میافزایش نسل
صح ی ا ر ی نا نیچ  اترترایان بر این باورنه که برخی ا   کام  بهین با هر  حی کام  

ش به نسووا انه وانسووته  ها نه رانهدا ووته که در خود ووان مرکز خها ییهاهن من ی اسووش که

                                                                    
ودش خ یژتیبا ووه که ا فاقًا هن و گرید یژتیو کیا   یمحصوووق فرع کهنیامبووخصووه سووا تار و سووودم ه اسووشر نه 

اسووش که  ی کامل یاهریفاو  شیمز  یدارا خودیخودبهاسوواس  نیاسووش و بر هم نشیسووا تار با طا میمسووت  صووورربه
 نس  انسان و ادهاد ببر کمک کردر اسش. ادیخودش به ب اء و ا د

فلسفه و کالم  ری ید یباورها وعی  وصدر خص ی کامل یهاهیا  نظر  یانت اد یلی حل یرمهه  هیس ریابانکیب 1
 189-206صص ریاسالم

به دنااق طاینی و مادی دلور دادن  درواقعدر این دیهتارر ژن خهار هیچ ار ااطی با اثاار ودود خها نهارد و  2
ی هاژنا   یکی رژن نیا این فکر اسش. هیمر در کتاب ژن خهار سنی دارد  ا م بأ ایمان مذهای را ژنتیکی منرفی ک ه.

. دارنهعههردر مغز را به  یکه کار اصوول ک هیمرا صووادر  _ها  ویهم_ ک هانیپرو ئ هیسووش که دسووتوراهنم   وهفراوانی ا
و  هاک  هر ی نه ین ی انسوووان اسوووشرک ترق  مام  فکر و رفتار  هاهنکه کار  هسوووت ه ییهاامیپ ر حام هانیپرو ئ نیا

 فهیوظه ک هانورونداخ   یهاده هرانت اق و ها دائمًا دررفش و برتبش هست هنورون نیکه ب یعصا یهامخابرر ک  هر
 ,Hamer, Dean, The God Gene؛ ها را به عههر دارنهخابرر ک  هرو م هاک  هر ی نهم ابع  یابیو با   یسوووا  مر ب

pp 57-77 
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 بوووتریب زین   وهیهمابه  لبوووانیر بلکه  مایاب ه ءبهتر ب ا انهبودرکه فاقه مرکز خها  ییهاهن
 نکه امرو  ه یه یحاد و  ه یزهایچ سامانه با نیودود ا هیههف اوه رکههن  یدهبه  اما ربودر

 ودر ور خیاهی بمرکز خها ِی درونژنی و  سووامانه هیفرضوو؛ این متفاور اسووش رانگیزانهبرمیرا 
چ ین  های دهیهر با ن هئیسووشب ابراین بنضووی ا  ه ه؛ تذا ووته  ووود کاماًل ک ار ال م اسووش

دیهتاهی به دنااق  نری   کاملی دیگری برای دین بودر و به همین م ظور فرضووویه دیگری 
 1نمای ه.بارر مطرح میرا دراین

 محصول فرعی انتخاب طبیعی دین؛
ضیه دیگر بی صوق فرعی انتخاب طاینی هن فر بأ  کاملی دینر مح خهایان دربارر م 

انسووانر به دایگار امرو ی خود  اسووش که در میان کبوواکش سوویر  کاملِی فهم و ادراکار
محصوووق برخورد انسووان با  صوورفاً و  نهارد یاهه م بووأ نید رسوویهر اسووش. طاق این دیهتارر

که  نشیطا مهبودرر چ ان تهنیطا ءماورا چیزهیچ رعاهم شیر یدر  نها ووو  و در ش ودود 
 .ک همینر چیزی خارج ا  ودودش مهاخله امور بب تیری ک 

های هومین ی درک اوهیه مف  فکر  رین نوعو خام نی ر سادر با نیهغا  د ایبان منت هنه
عصووور ع   و  ی درعلم هیبا هر کبووو  دهامرو ر  این ترور ی یبشیپطاق  همرار بودر و
پر و  در یاعت ادار مذها یافته وکاهش رفته رفته نیددر اختیار  یر فضوووایان الب علم

 2.رودبین میا   ودی به یو علم ی واهه م ط 
یا کج « زیداوک» یهر دین محصووووهی فرعی  ماژوقبا طرح ا با ما ای انتخاب روی  ها 

 اسووان  وو تویه: ا نظر روانمی سووته ودان ی وو اسووی  کاملروان ینیامه طایرا پ طاینیر هن
افتهر مغز هم ی کام   رهنید یبرا یچون انهامهمطور که چبوووم درسوووش همان ری کامل

                                                                    
فلسفه و کالم  ری ید یباورها وعی  وصدر خص ی کامل یهاهیا  نظر  یانت اد یلی حل یرمهه  هیس ریابانکیب 1

 189-206صص ریاسالم

2  Malik, Mohd Ashraf, Evolutionary Theory of Religious Phenomenon from Islamic 

Perspective, 2019, pp 1460- 1465 



 سمیئه هنو  بهیدر انه نید یفرد یهابهیر 

 

35 
 

D 
سش که برا ییهاقا ماژو یها ای ا  انهاممجموعه سته نیبرهوردن  یا ص یا هایک د ص  ِی  خ
 افته اسش.ی کام   راطالعار پردا ِش 

ماژوه به خو یبرا یدر مغزر  نه یپرداختن  اادالر  یبرا یماژوه یربوووواو به م پرداختن 
ن را هم یدب ابراین ؛ ودود دارد گرید ی توناتونهاو ماژوق یهمهه یبرا یماژوه ردوداناه

هینظر ی هاها دانسوووشر مااًل ماژوقن ماژوقیا  ا برخیروی ا کجی ی وان محصووووق فرعمی
بکی هاهار ماژوقگر ذهنیدربارر د یپردا   ض قائ   هن به ی انی ها  ائتالف و ماژوقی 

 ی کامل ریدر طوق  مان در سووو هانیگانگان که همه ایه بیو عل یترور خود ینفع اعضوووا
کانین به  وووکل نیدر ارخ دادر و امرو ر و  ینیصوووورر طابه ا ا  بهن دلور  خارج ی مان 

 1.ک همی
که  مرکزی درون انسان باور دارد 2خهارر فیلسوف بی«دنی  دنش»در  أییه این دیهتارر 

«  چیچی»منلوم نیسوووش کجاسوووش و متبوووک  ا  چ ه ن طهر ودود دارد. وی هن را مرکز 
وط ک هر مربیا  حریک میدهه هن مرکز یکی ا  چیزهایی را که ایجاد و احتماق می نامهمی

بأ دین با ه وهی ح ی تی برای هن در نظر نمی ی این تیرد و اههاف پیرامونبه خها بودر و م 
 3مرکز را خیاهی و ساختگی دانسته اسش.

ن دینر محصوق فرعی بودو  با ایفاء یک ن ش اصلی یا فرعیخها بابیان دو فرضیه ژن 
ام  در خصووووص  ووویوع باورهای دی یر در  وووود که اصووولی مات ی بر نظریه  کمنلوم می

                                                                    
 140 -136پ هار خهار ص ریچاردر   زریر. ک. داوک 1
 این ه ب را خودش به خود نساش دادر اسش. 2
. هن ک هیم کیافراد  حر  یار یرا در بس« یچیچ»که مرکز  با ه یر یدهپذ زیچ نیه ر یو  ه نیخها هخر  هیا » 3

 اساً اسبا ه که  تونهنیا یحت هی هر اسش؟  ا ه انیعا یزیانه چه چنمودر ءخود را ارضا «یچیچ»دسته که عطش 
ست یبرا یههف واقن چیه سش ایدن نیدر ا یابید سش و هنچه ه سش و  یو  ص ن یاهیخ یههفدر عم   رنه بودر و نه ه ا
مزیش سووا تاری بهتر با طاینشر هموارر در طاهب چیزی بودن اسووش و در وصوواق و رسوویهن به اههاف  گرریدعاارربه

سش.  سشر به   هیت ج نیکه در طلب ا یاذائ ه ای ا یاتر ن یحت رریهر  هبهنی سو دزء م ت   کینا  اخته ا  ونهر  و
دنشر دنی ر  ؛«رفش میو با هن ور خواه میخر یخطر را به دان م نیما خودمان ا اسشرتبته   یها در بهن انسان  اهژن

 112-111 کستن طلسمر  ردمه: امیر ننیمیر صص 
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ترایان  ک  ترفته اسش و خهاناباوران با ابت اء به هر یک ا  این دو دیهتارر به دیهتار  کام 
دنااق اثاار این موضوووع هسووت ه که خاسووتگار دین ا  ماوراء طاینش نا ووی نبووهر و با این 

را انکار  به ودود همهن دینهار ایجادک  هتی و  أثیرتذاری یک هسووتی غیرانسووانی در  حلی 
 ک  ه.می

 فایده و سودمندی دین
 ینیبه سووراغ انتخاب طا  وانه گامی می ترایی خهاناباورانربر اسوواس دیهتار  کام 

فتار ر م ه ساب مانهتاری و ب اء چیزی  هر با ه.  موق و فایهررفش که ودود رفتاری دهان
و  ها بودرانساننزد  در  موقدهان رفتار کیمانهر به دهی  هم که در طوق  اریخ باقی ی ید

ا  ن اط  پس مسوووئله فایهر و سوووود یکی .طلاهمی ا  انتخاب طاینی ی ین داروییر  انوعیبه
اری را  مانهت خهاناباوران وووود و ار ااطی دین و انتخاب طاینی اسوووش که در اثر هن مانا می

  مارنه.در طاینش برمیوری و اقتصادی هن و  ودیه بهرر یم ه رهیفاهن را در 
 یم به صورر مستخهایی به دو صورر اسش: یا بایه بهفایهر و سودم هی مورد نظر بی

سوددهی دا ته با ه سشر  سی که در او مهمان ا سه یا برای چیزی یا ک  ؛خود هن چیز بر
 نرسوویهر که دین در او مهمان اسووشر انسووان هایژنا ی انسووانبه  رپس چ انچه فایهر دین

ر  هک می عم  هاژن ما  ی ید هایایهر که هتکن صوووورر پذیرش اینبا وووهر احتمااًل در 
و  هار درصووهد ر ووهها همان ه ژنرسووه ین ی ایهرمی ی ید هایایهر نفِس به    ها نیهر دیفا

 .رسانهفایهر می هاهن کام  خود بودر و در این مسیرر به 
 عهمین ا وهی بنضی هراء خود نهارنهبر صحش  یقو  ی واهه  ترایاناهاته برخی  کام 

طرح مدین را در ماحث انتخاب طاینی  م وههخهایانر بیکه   ووودمینا  هن مانع  رشیقطن
ههر  رینیانتخاب طانک  هر بلکه بر این دیهتار اصووورار دارنهر  یرا منت هنه نظام حاکم بر 

در  ایرو ا هنجاکه دینر فارغ ا  هر سوووود و فایهر دههمیدزا حتمًا را  یدادن وقش و انرژ 
مان دینر تدهه که بیطوق مسیر  کاملی خودر باقی و مانا بودر اسشر این نتیجه دسش می

نظر  هبکه  ثمرر و پیامه انتخاب طاینی بودر که ب اء هنر در طوق  مان ثابش اسوووشر هرچ ه
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D 
باوران نا  و به خطر بی ها د را سوووایریندان و پیروان خود دان مؤم ان و  امکان داردر خها

 نیب متنصوواان منت ه به دیو مورد  ن  ونه ووک جه  وو ی ید ارهزاران نفر به خاطر اعت اد
 1.هبگیرنقرار  گرید

 و ذهن مغز انگاریدوگانه محصول ؛دین

 رابطه ذهن و مغز
ک انهر انگارر و فرض  فکیخهایان هن را م بووأ دین  ل ی کردرموضوووع دیگری که بی

به پیهایش چ ین  باوران بودر اسوووش. در ای جا ال م اسوووش  میان ذهن و مغز در میان خها
 دیهتاهی پرداخته  ود.

مان دکارر  اک ون  نه فرض میبه  وووکلمغز  ذهن وعملکرد  ا    تا  وووودر ی دو
  وانمیچگونه  انه کهکه هموارر مح  ان نیز به دنااق پاسوووخ به این سوووؤاق بودرطوریبه

ی باهم طورکلبهو که ظاهرًا  یئی وو دو نوع؟ کرد ریرا  فسوو ءیدو نوع  وو این نایمار طار اا
 ری ووخصوو امور ووام   که مان ه افکار و احسوواسوواره یامور ذه  رسووویکدر  .انهمتفاور

تاهانه و سو  هر  یرمادیغ ه صور درم که  یکیز یامور ف گررید یو در  ار مودودمربوط به  
  مت اب ری أث ریکیز یف ءایا وو سووایر با یو منلوه ینحو علّ و به  ووود ها میهن یو امتهاد مکان

 2د.دار 
 در هادهایا  حاالر و رو دو نوع متفاور یمحر  و قطنودود به انر  وو اسووانسووان اکار

 یهادهایو  أثر مت اب  رو ری أث و دو نیار ااط ا وچگونگی ایجاد اما  انهراعتراف نمودرانسانر 
 .نمودمبغوق  خود را به ایبانکه ذهن  بودر ایپیچیهر مسئلها  دیربا   و ذهن یمغز

                                                                    
که ا   سشا یانسان یاهریپه ین ی؛ سشا ینیطا وراما   قرار دارد و ینیفراطا یامر  در م ابِ  دین »دنی  دنش:  1

بکو  ساختارها اءریر ا هاسمیارتانرخهادهار  سسشی  و  کیز یف نیا  قوان هاهن هر و مان ه   یاهگوها    شی ان ی  ا
 27-1ر.ک. دنی  دنشر  کستن طلسمر صص ؛«در هن ودود نهارد یامنجزر نیو ب ابرا ک هیم

 همان 2
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ا کبووو  ر   أثر و ری أث نیا اریدزئ یود ا حه مغز یوهوژ یز یف علم مان ه یه یعلوم ده
ن و ذه رایعهر ا  هر  سابمغز و اعصاب  یوهوژ یز یف علم هیده یوردهااکردر اسش. دست

  ا« دان سووورق. »مغز بهان ه یِی ایمی ووو -یکیز یف ی ههایرا محصووووق فره یحاالر ذه 
سوفان بی بکی  ذهن میفیل صر همریکایی دربارر چگونگی    ایمجموعه»تویه: خها و منا
و  اههاف اقریر احسوواسووارر امصووها مباورهار عواط ر  افکاررهمان ه  هادهایا  حاالر و رو
  یهر  خص را  بک ذهنک  هر انسانر ایفای ن ش می اریح  مان که در یادراکار حس

 1.«ده همی
خهاناباوران بر این باورنه در  در همین راسوووتا و برخالف دیهتار دوتانگی ذهن و مغزر

انسوووان دو چیز مجزا و م فک ا  یکهیگرر به نام ذهن و مغز ودود نهارد  ا با یکهیگر مغایرر 
سش که در اثر فن  د اشر افراوانفناالر  یمیاییدا ته با  هر بلکه این   ها عملکرد مغز ا

چیز به پ هارنه وهی در ح ی شر انسووان یکا ووتاار انهاخته که ذهن و مغز را دو چیز میرا به
 هایدیگرر بر اسووواس  کام  رفتارهای توناتون و واک شعااررنام مغز یا ذهن دارد. به

ساس میمختل ر رفته سان به ودود همهر که اح صوری در ان ک ه ا  دو چیز به ودود رفتهر  
 انگاری میان مغز و ذهن  هر اسش.هار دچار دوتانهئیسشنظر ه ه همهر که به

 انگار کیست؟دوگانه
 یکسووو بهدان ه می 2مادر را ذهنهسوووت ه و م بوووأ  «گانه انگاری» که خود خهایانبی

 یوعن را ذهن وووهر و ئ  قا نیادیب  یزی ما ران مادر و ذهنیکه م توی همی «انگاردوتانه»
را  او بهن ووود قادر می در مانیو  ترفته انسووان دایکه درون بهن  دان همی یرمادیروح غ

 ه  وانمیان به سووهوهش انگار دوتانهخود ادامه دهه.  یبه هسووت یگر ید یدا  رک ک ه و در
ًا در بهن موقت رهادنا یاه ی ه که ارواح خا ک  صور و خطاب کردر «ید ّ »را  یمار روانیک بی

                                                                    
و   ی حلو همکارانر  یمهه ر ؛ ر.ک. دهاا ی22سرقر دان هرر ذهنر مغز و علمر  ردمه: دیوانیر امیرر ص  1

 16-1ر صصتوناتون در رابطه ذهن و بهن و نظر غاهب ارسطو یهاافشیره یابیار  
 درون مغز مادر 2
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D 
 ارجخ  خص ا  بهن تیریدنکمک عملیار ها را با هن  وانکه می انهقرار ترفتهمار یهن ب
ساس . نمود بّخص دانبی ءایبه ا  یتیان در هر موقنانگار دوتانهبر این ا ب هبمیر   و  خ

 .هست هن یاطیو   ارواحبه دنااق  در هببارها و ابرها یحت
 هیا کودکان خهاباورانی»در م اهه خود با ع وان  رهمریکایی روانبووو اس« دبورا ِکِلمن»

 دربارر  صووویرسووا ی مغز ا  پ هار دوتانگی و  صووور افتراق ذهن و مغزر«  ووهودی هسووت ه؟
 یلی ماو  1 همادر اد هسوووت یانگارانانر دوتانهکودک ویژربه هاانسوووان رک همی خاطرنبوووان

ا   مًا به دنااق یک طراحی غیرطاینیو دائ هندار  یذه  انگارانههای دوتانهنظریهبه  ینیطا
 انگاریدوتانهن یا  ا یک محصوق فرعین یدوی منت ه اسش  مودودی غیرانسانی هست ه.

 2سش.انسان ا یذا 
دادر نبوووان در هن که  هسوووت ه هاییه مونن ادعار یبر ا  جربی خهاناباوران ووواهه 

                                                                    
 ر The God Delusion« )پ هار خها»در کتاب  « زیداوک»؛ 146-145پ هار خهار صوووص  داوکی زر ریچاردر 1

تود و یه نام باهتب ی)در رمان برعکسر فرد یبا ن   رمان ریانگار  گانهیو  یانگار دوتانه انی فاور م بوووتریب می فه یبرا
باهم عوض  هر اسش. پسر  ادمان اسش که پهرش مجاور  هر  بانیهاکه بهن اب هییدرم زیرا  هم یاتونهپسرش به

ساب نهانم سر در بهن پهرشر به  سه برود و پ سا ریکار در بهن او به مهر ستگ یکا بانهیم یپهر را به ور ک .  به نام ک
ن»  ا  Ice Versa« )برعکس»  ین رمان برایا هیتوینو ته اسشر م 1882  که هن را در ساق F. Anstey) «یستاف. اف
ا طرح داستان ب نیرقاب  فهم اسش. همچ یر غاریعگانه انگار  مامی یبرااسشر اما  رشیپذانگارر کاماًل قاب ک دوتانهی

 نیکه ا ک هیاعالم م  P.G.Wodehouse« ). وودهاوسی.دیپ»  اثر Laughing Gas« )تا  خ هر»به نام  یگر ید
 یانپز کک مطب دنهی مان در دو ا اق مجاور در به همیه رپ یداستان )در داستان تا  خ هرر ِارق هاور ار و پسرک

ن ا انگار بامک دوتانهی یف و برا زی.  ناب هییم یگر یخود را در بهن هن د  هیهیبه هوش م یو وقت  وووونهیم هوشیب
  وانیصورر چگونه م نیا ریسش و در غیرا فرض کرد که دزء بهن ن یزیچ هیهار باستاندا نیاسشر چراکه بر اساس ا

صور کرد؟ و  یزیچ نیچ  سش ا یرا   ا  خوانهن  بتوانه یراحتسشر با  هم بهیانگار نکه دوتانه یدارد فرد مکانمنت ه ا
ار با هر گانه انگین بهان ساب اسش که اترچه انسان هموخته که یا یهذر باردر وه« تا  خ هر»و « برعکس» یهارمان

بر بودر و همچون یاما عاقاش  سش. هرقهر هم که وانمود ک ه  افتهی کام  ریانگار ذا ک دوتانهیک وارو نوع ب گانه یا
سشر ا سانی ًا در او و دیهر عمین ایانگار ا سش ییبه دوانهر که دایها ر گر ان بمانش و د ستانکم در پس چ ک یر در دا

ِر د« خود»  هجرر ک ه. یگر یودود دارد که قادر اسش به درون و سف

2 Deborah Keleman. Are childrenhntuitive theists? pp: 295-301 
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ن یا و نهانگاری دار دوتانهبه   ی ماساالن بزرگش ا  یخردساالنر ب ویژربه  ود کودکانمی
رش یذپ یو همادت  ووهرسوواخته در مغز ش یپ ا  رانگاریدوتانهش به یبهان من اسووش که ترا

 . ودمی ینا  داهمینا   نیز نید
د دار  داکه در بهن  ک همی «یروح»باور به ودود  را همادر انسوووان ریذا  انگاریدوتانه

و  یهاه ودود سوووا د  ا  صوووویری ا  یکقادر میاو را  . همچ ینسوووشیا  بهن ن یاما دزئ
سا د که سانی ب سم یروح بو  1با همست   ا  مادر و ک روح محض یمان ه ه غیران پس  رد

س. اهاته اینگر ن   مکان ک هید داییبهراحتی به ربهن مرِگ ا   ضا ی ه ت ه که ها   ها مفرو
یز مجزا ا  یکهیگر پ ها ووته در مغز انسووان به ودود همهر و بر اسوواس هنر مغز و ذهن دو چ

 2که ببر یک مغز یا ذهن دارد که ا  مادر به ودود همهر اسش. ود درحاهیمی

 همانی ذهن و مغزاین
 یهاهریبخش اعظم په ایه ووودر ئیسووم این سووؤاق مطرح میای ک در انهیبووه نوه ه 

 و یاسیس رختی  اروان ریفلسف ریکیهئوهوژ یا ریادتماع ریفره گ یبه بررس ا ین که ی ید
نافردام  یهاح رار ا  یار یبسوواهاته  3؟هسووت ه یسووتی   یسوواختری   یدارا ردارنه یاقتصوواد
یب کوچک و ایبه انکار ودود  رمغز که هیا این دو ا  هم دها هسوووت ه یا خیر ذهن و مسوووئله

های علوم پردا یا نظریهدر برخی  که ابهییدو خا مه م نیا  ا یکی شی مردن موقن شیاهم
 4یاب ه.می  ّزق  ریذه  هایشیهو دایگار رطاینی

                                                                    
 همان 1
 ینوع یطور خاص به من او به  ووودیاسووتفادر م «سوومیکاهیز یف» ریذهن و بهنر ا   نا شیماه انیامرو ر در ب 2

سش.   ودیم ی ل  ییترامادر سان ا  «یانگار  هگانی» یامن ا تونه نیدر ا «سمیکاهیز یف»که اهاته   ها ناظر به ودود ان
ی ذهن و مغزر هماننیا هینظر کبووفیر عاهاهرسوووقر بررسووی  ؛هوردیحسوواب ممحض به قلمهاد  ووهر که انسووان را مادر

 40-19صص
 98یر صمینن ری ردمه: ام کستن طلسمر   ریدنشر دن 3

توناتون در رابطه ذهن و بهن و نظر غاهب  یهاافشیره یابیو ار    ی حل رنینسر یر  جاع ریمهه ر دهاا ی 4
 22ص ریوانید : ردمهر ذهنر مغز و علم رسرقر دان هرر؛ 2ر صارسطو
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D 
ها را  أکیه و باور بر دوتانگی هن مغز و ذهن« همانیاین»یا « یگانگی»خهاناباوران بر 

نه ته و هن را دوتا ته ا  عملکرد مغز دانسووو کار کردر و هن را  وهمی برخاسووو انگاری ین ی ان
 نام ه. ها تن ذهن و مغز می صوری موهوم ا  دو چیز پ

 یمغزهاسوووایر  همان همغز انسوووان ترا بر این باورنه  ووو اسوووان  کام امرو ر  یسوووش
نه که یافته کام  یطور  ریدانور  ر یونرامیپ ویمحو مبوووخص  نیّ با مبوووکالر من بتوا

 ریاو سووانسووان  میان ببوور  ووهر کهذهن  هاویژتیا   یبرخکه  ووام   وپ جه نرم ک هدسووش
  کام  راً یاخانسووان اختصوواص دارد که به  اار    ها گرید بنضووی یوه نهامبووترکمودودار 

 .انهیافته
یهتارر  چه  برخالفذهن طاق این د یاضوووی«دکارر»هن دان و فیلسووووف عصووور ر ر

در  بلکه سوووشین در  نام  بامغز یزیبه طرق اعجا  هم کردمی صوووور  رو ووو گری فرانسوووه
 را« ذهن» به نام ایسامانه یافته و سا مان  ردقیق ه  کلیب اسش که خود مغز نیا ح ی ش

یافته    کام انساندر بهن  توار ی ای ی  فس ریدفاع هایمان ه سامانهه به ودود هوردر که
 بودر ه پر ا  ُح  ایکیسووه ماابهبه گرید ینیطا بیا  عجا یار یبسوو ما  رذهن انسووان .اسووش

ابزار دناهو یافش ر وووه و نمو  رینیخاب طاانتو  کام    هیافر  قیو ا  طر   مانکه در طوق 
را  یر قه و هیافتر ه  یو  بان یادتماع ویمحموا ار ر ه مغزر که بهطوریمفاهیم  هر به

  ا قابلیش اصالح ا کاالر و نواقصش را در طی  مان دا ته با ه. تذا ش انسان اریاختدر 

 مکانیسم درک مفاهیم در مغز
 ربووهرن یکیز یحرکار ف  ووام    ها ک همی جربه  ببوورکه  ییایدنا نظر خهاناباورانر 

ر یعهه ر بهیهوحر  ووراررر سووادرهیر امر  فکریفرامو وو را  به خاطر هوردن ایتسووترربلکه 
  مام درک یبراعادی انسووان بر اسوواس این نگرشر  اسووش. ید ووم  و یمانیپهم رهی هه

فرد دارد که بی بووی اختصوواصووی و م حصووربه 1مفاهیم دنیایی یا م صووودهای ِاسوو ادیر

                                                                    
 واژر استخهامی دنی  دنش برای مفاهیم 1



 ه وووووووه

 

C 42 
 

 و  صورار و های فردی و ادتماعیر در ذه ش دا ترفتهصورر رو مرر و بر اساس  جربهبه
ستفاسا د که ادراکار او را می  وررصبهنها ته و به همو ش  ا ین این مفاهیمماهرانه ا   درا

 1.دههمیرخ  ینیطاکاماًل 
ست ه که به  این مفاهیم همان ار شتیری طاینی امو ور محرکه بهرر ورر صهایی ه

سش. در  ح ی ار  سان به ودود همهر ا سسشی   جربی در ان  درک کاش  بر هیکأ   انر با  ا
 هاار شاین  که دسوووش همه به جهینت نیا رهاودود هن ییچراو  یذا های ار ش نیر ی   هیال 

ست هر ین ی هیچ یابزار  ناودر و کامالً  یذا  ص  به  چیزی ودوده نهارد که در ذار خود مت
یکی ا  صوووفار خوب و به با وووه  ا بتوانه بیبوووتر به حیار خود ادامه دهه بلکه خوب و به 

  ود که بیبترین فایهر برای طاینش در هن چیز نهفته با ه. مانی ظاهر می
 تهق رای ُمست ه و مسحیا   وض یبرخوردار  قابلیش ریواقن ِی ار ش ذا ئیسمر ا نظر ه ه

 هایار ش قاهب در به امرو  رسیهرر تذ ته که ا  یذا  هایار ش ی مام  ته و درنتیجهانه
که در دهش ب اء بهان نیا  بودر اسوووش. حاق که ار ش ذا ی م تفی  وووهر  انهبودر یابزار 

ها را به سوواای هن انسووانکه  بر وومرد ییزهایچ ع وانبهرا  هاار ش نیا  وانمی کمدسووش
 هن پ هان  یبه دال که این بهونر انهمانهرباقیهمچ ان  همین دهی  وووته و به دوسوووش دا

 . هبا یافته دسش
منیار سوو جش ار ش هر مودودیر ب اء و سووا تاری او با  ری کامل ی وو اسوو یسووشدر 

نش ااینسوواش به رق یبووتر یب زیهمشیموف  ِی سووا  همتا  وانایی محیو پیرامونی اسووش ین ی
پیرامونی را   ویش ک ه پس هر چیزی که در حاق حاضووور دا وووته  ا بهتر ا  رقیاانر محیو 

مباههر اسش و ودود دارد در ح ی ش هن چیزی بودر که در   ا ع ب اءر مانهتار  هر که قاب 
 ووان ناودر بلکه   ها به دهش برنهر  ووهن در مسوواب ه ب اء ها در ار ش ذا یدهی  مانای هن

 2اسش.

                                                                    
 Dunbar, Robin, "The Human Story: A New History of Mankind's Evolutionر.ک 1

 96-95یر صص مینن ری ردمه: ام کستن طلسمر   ریدنشر دنر.ک.  2
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D 
ر د مغز انسووان دای ترفتهر در اثر  جربه وئیسوومر مفاهیمی که درون طاق دیهتار ه ه

ها و پ هارهای او هار انگاررصوووورر ایهرکم بههای متمادی کسوووب کردر و کمطوق  مان
 وان تفش که هر هنچه ا  مفاهیمر برای انسووان امرو ی قاب  درک اسووشر یافته و می کام 

 وغریب بودر اسش.بهون  ک برای تذ تگانر عجیب
ببدر این دیهتارر  بهرقابش هحظه هموارر در رزبانیم مغز درمفاهیم  عمرا  چرخه  یخ

سا هحظه ساب با  وهیه سپری می هاو انگارر هاهریا ریبا  سهوی هنر   ود و  کرار عمهی و 
انسوووان ا  طریق  کرار عامهانه مفاهیمر یک  ای دهیه خواهه  وووهر درنتیجهایهر یا انگارر

ر می را  ییزهایر چهن یذا  یهایر یسوووت کارکرد طاینی مغز و  ووود. چ انکه بامطلب را ا  بف
بأ  ود و می مغزساب  حریک  که کردر کرار خودکار  طوربه سر احتمااًل م   ای یاهیحافظه 

رقابش و یر یسوووت یدارار انسووان حافظهب ابراین ؛ اسووش ی نهت یرخهادها یهور ادی یی وانا
سیردر  بودر و یر یپذ ضوع زهایچ ی هر که برخ یطراح یبه  کل ش کامل م ار اعم ا  مو

ببر . مغز هوردیمبه خاطر  زهایچ رینساش به سا یبتر یب یرا با همادتفیزیکی و غیر فیزیکی 
نگار  کیبنه ا   کهای تونهبه ردههی کرار ناهمسووان انجام م قیطر  کار را ا  نیا  ا یبخبوو

 نیین  و تیردمی می صمانهر هایی که در تذ ته ا  موارد حیا ی بودرو با  وده به ویژتیرا تذ
 1.نهبرخوردار  کمتری شیاهم ا یک کهامو  ر بااهمیش هست همواردهن ا   یککهام که ک همی

ای اسش که رایانهتئیسم بر یگانگی ذهن و مغز به دهی  ُب مایه فکری  کام  أکیه نوه ه
 ها با نفی دوتانگی ذهن وسوو ج ه. هنانسووان را با  کام  میهای توناتون ودود  مام د اه

ضوعار غیرمادیر ا دمله روحر قلبر نفس و خها را که بهنر ا  یک سان با مو سو رابطه ان
ای دلور تونهرونهر م کر  وووونه و ا  سووووی دیگرر دین را بها  اصووووق ادیان به  ووومار می

های غیرمادی انسوووان دیش یافتن د اهده ه که هموارر با  وهمر  خی  و  صوووور مودومی
سش بان ماهأ دین را در پذیرش دیری ه دوتانه؛ مر او و همرار بودر ا نگاری مغز و اب ابراین ای

های مغزی دانسوووته و منت هنه ادیان در رونه  کاملی انسوووان ا  دی ی ذهنر  وسوووو انگارر
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سا مانعوامانه به دین بمه هریافته  اهی هایی  سرچ سان نهارن ایانه و  ه خارج ا  ودود ان
 1 ه.چراکه در اعصار تذ تهر  مانی بودر که هیچ دی ی روی  مین یافش نمی

 انگاری سرشتین انسانی و غایتپندار خلقت دین بارابطه 
ادیان اههی  اههافر م اصووهر دزار کیفر و عهاهش ا  اصوووق موضوووعه با  وده به ای که

 به  ووومار هاهن م بوووأ و های ودودینگری ا  علشغایشترایی و بودرر ع ایش به خل ش
 را سوووشن پر یا انتخاب طاینی داروینرا  نظریه با اسوووتفادر  باررخهاناباوران دراین هیه.می

ای هو ووم هانه یطراح ا  رنید درده هر  هاومو  یحیا  یهایژتین ویا ایه ؛ک  هیمطرح م
 یراحبخش را ط نیا خردم هی عامل ایهاسوووش؟  ینیانتخاب طا برترفته ا  ای  وووهر و ینا ووو

 ینیطا  شیتز  یها و سوووا وکارهاا   صوووادف یازریهم وسووویلهبه را کارکرد نیا اینمودرر 
بش پ سش؟  هایفرت ضه   واههی هاریبررس درهیا کردر ا  اردودود د دهان یطراح نفع ایبر 
 ریمورد بررس مسیارتانای که  ای با ه  هر نیی ن شیا  پ ههِف  یا ن به ا  اینبانه که در هن
نه خاببا  و کورکورا مهر ینیطا انت به ن که به ودود ه پاسوووخ  نهن ا یدر  ما  گرید ای  نهر 
 2؟اسش یافته  کام  ردهیخودسا مان یکیز یف هایمکانیسم

 م هی دهانر هموارر سه دیهتار مطرح بودر اسش:پیرامون غایش
دهان  و طراح هو وووم هی برایکه بر اسووواس هنر  وسووو 3نگرییکم: دیهتار غایش

 اههافی  نیین  هر اسش.
 م هی دهان م تفی اسش.دوم: دهان در اثر یک ا فاق و  صادف حادو  هر و غایش

 دهانر  وهم و خیاهی اسش. م هیسوم: ایستار رادنی یا غایش
سوم را به  وان نظرع دیهتار خهاناباوری به دو دیهتار یکم و دوم ن ه وارد کردر و دیهتار 

                                                                    
ستانهاردها»دنی  دنش:  1 س ج ی کامل یاتر با ا ناود  نی م نیا یو ر  بر ی ید چیه دورر چ هاننه یدر  مان مریب

 97ر.ک. همانر ص ؛«میرا دار  ا  هن یار یحاال بس یوه
 154ص  ردمه: فر ام.ارپ هار خهار  چاردریر   زریداوکر.ک.  2

 . هیتویم eleology(T( ینگر شیغارا  یزینساش دادن م صود به هر چ 3
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D 
ن هها  هی بهمئیسم دربارر غایشانه. در ای جا برای ه  ایی با نظرار نوه هصحیح ارائه نمودر

  ود.و تزی ه بر ر ا ارر می

 نگریگرایی و غایتاول: خلقت نقد دیدگاه
ضوع خل ش سائلی بودر که خهاباوران با ابت اء بر ترایی و غایشمو نگری ا  دیربا  دزء م

انه. اوهین هنر دهان و نظم حاکم بر هن را در دهش انجام مأموریتی ویژر و ههفم ه دانسوووته
ا   شپی یحکماو در م اب  نظریه ب اء اصوولح مطرح  ووه. « ارسووطو»بار این دیهتار  وسووو 

بانانهام یسا تار  ههم مودود با یوانیحهای تونه منت هنهر ارسطو ون تونات با اههاف های
طااق در نظام طاینشر به دهی  ان هاهنمانهتاری  بودر و ینیانتخاب طا حاص    هار  یستی

صلحرمانهن  نهر   این مودودار با قانون سطو» 1انه.ب اء یافته ا یه مین نظر یم اب  ا در« ار
رسوووانهر و مصووور اسوووش به این دیهتار که هرچ ه ار اثبه اش را نیطا یم ه شیغا ا و وووه ک

ها را  وان هننمیاما  ده هرخ میطور دائم به در بیبوووتر موارد یا مبوووهود یهایسوووا تار 
 2.انهه همهریپهای ویژر ههف یبرا مودودارو  دانسش یا فاق یر اممحصوق 

ناباوران نگری منت هنهر دینر چیزی خارج ا  و غایش تراییعکس دیهتار خل ش خها
محهودر قوانین طاینی ناودر و همچون سوووایر مودودار دهان ا  قواعه انتخاب طاینی و 

های خهاباوران را در دهش ماوراء طاینش انگا وووتن  الش هاهنک ه.   ا ع ب اء پیروی می
ج ا  دایرر تاهیر اسااب خروم بأ دینر بیهودر  ل ی کردر و بر این باورنه اصرار بر چ ین دیه 

ی چون های وانه  ا دایی پیش رود که به اسوووتهالقهورد که میرفتارهای طاینی را فراهم می
اس پایه و اسم هی و طراحی هو م ه برای این دهانر است اد  ود که در ح ی ش بیغایش
تونه یندر ا انه چراکه ب یان هر اسوووتهالهی نیا م ه به م هما ی بهیهی اسوووش که هرتزبودر

                                                                    
ی نوین و مربوط به عصووور داروین ناودر و در تذ وووته دور اهریاکه نظریه انتخاب طاینی  دههیماین نبوووان  1

  وسو دانبم هان یونانی و  ایه پیش ا  ایبان مطرح  هر با ه.

و ضورورر  یانگار شینر غایر حسویا وتر  ی؛ کلااسو69ص  رصوفر قوام یمهه  : ردمه ورارسوط دیویهر راسر 2
 14-13ر صصفلسفه ارسطو در ینیطا
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نوعی ا   صوووور و  وهم نا وووی به هاهن وووود و همه هایی یافش نمیدالی ر چ ین م همه
  ونه.می

 انگاری فطریغایت
ذا ی به پ هار دوتانه  شیترا به دهی  انسووان ه ک یم ئیسووش مطرح وو اسووان ه هروان

پیرامونیر  1م االراین ترورر در . دههنبوووان می انگاری نیز  مای به خل ش ذهن و مغزر
 هاهن رنساش ده ه را یو ههف م صود یزیبه هر چ مستنهنه رکودکان ویژربهانه اعالم کردر

ا یو مهیرا  اتر  ونه وخارج نمین حاهش یهرتز ا  ابرخی  که هست هباهفطرر  انگارانیغایش
وق سوو  ووهن ارددین سووویبهرا  هاهنر یذا  انگاریغایش در ک ار  ووانانگاریدوتانهبا ووهر 

جر م  داریدینه به  وانمی هر چیزیا    رو هسوووان  رسوووه کودکانه  انگاریغایش. دههمی
 خواهه« خها» م صوود هن قطناً  رقائ   وود یم صوود یزیهر چب ا با وه برای اتر   وود و

 2.بود
ساس دیهتار ه ه سمر دوتانگی ذهن و مغز و غایشبر ا م هی که مورد نظر خهاباوران ئی

بودر که در واقنیش ودود نهارد و بر همین ما ا اسووش که اسووشر یک امر  صوووری و  وهمی
ا هن در مغز فر نهانبوووانر قرار ترفته و  وسوووو انتخاب طاینی در مغز نیاکان انسوووان و پس

 .هست ه ان ذا یانگار شیو غا انانگار دوتانه رهاانسانه  ود کتونه  صور میاین

 نقد دیدگاه دوم: طراحی هوشمند
مطرح اسووش که  ترایانترایان و غایشدر میان خل ش هو ووم ه یاصوو  طراحنظریه 

سته و طراح و خاهق کیبه نیا م هی  صوق اعت ادی خود دان  هاند به خل ش خردم ه را ا  ا
 که برد مهنظر قرار دار  بانام هفری ش ی ه یفرا رشیاهگو پذ این در قائ  هسووت ه. وسووو خها 

                                                                    
 دبورا کلمن« هست ه؟ یخهاباوران  هود کودکانا یه»م اهه:  1

Deborah Keleman. Are childrenhntuitive theists? 2004, pp: 295-301 
 146ص  ردمه: فر ام.ارپ هار خهار  چاردریر   زریداوک 2
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D 
ین یابه. اح ق   یخاکر ر بر کُ  اری ا ح کردرارادر  تونهاین با ههف خاصوووی خها راسووواس هن

و  سشمخاه  ا ریا  هرتونه طرح و  هب ی انس و خاه اساس برتیری دهان دیهتار با  ک 
 . ماردبرمی یتاهه  یرو مهبرانه و ا   یرا امر  اریح شیهاینظام پ

 می  ظ  حش ع وان دهاِن  یدر دهان هست یکیز یهو م هانه و ودود ثوابش ف یطراح
و  یودود ربِو م ط  انیبه دنااق ب که هموارر در این حو ر اسووش یاسوواسوو مسووئلهدو  رافتهی

  وسوووو رنشیدر نظام طا ویژر یافتگی شیبا هها یجی هر  ) کام   فرتبوووش انیم یعلم
سش. اهو م ه بودر  یطراح حاکم  مدر نظ یهتیچیودود پ ریعلم یا یدزئ هبا ارائ هریا نیا

سبا هر  ینیرونه طا براثررا که  بردهان  یهبر و ا  طراح م دانهمی رمودهینامحتم  و غ اریب
در  ی ال ا  سوی خهاباورانر  حرکش نیاسش. ا شیحیمس یخها همانکه  تویهسخن می

 یهاا  دادر ینی ا نیبهتر  بودر که« ی ووو اخت شیغا» ای «برهان نظم»هد جم ءایاح دهش
 1اسش. هن در طاینش  ا  غرقاو  جارنانسان و  یربج 

هر  ووووندمع نمی کجاخهایانر هرتز موضووووع  کام  و خهاباوری در یاما به اعت اد بی
ستی مودودارر  بأ  کاملی ه سانر  اکانین افتنیچراکه با  وده به م   یونههایو پ DNAان

اه ووو اخت دانوران د انیم یکاه هانیت یو حت گریانسووووان و  ر دانوران د یر یکارتبهو  ا
دها ا   یا یح تونهکی ع وانرا به انسووان  شیهفر )فرضوویه   انگارر ریپز ووک هایپژوهش

 انه.یک خاهقر محاق دانسته  وسودانوران  سایر
 یبررسوو و یانت اه یهاتونه ودودر هاسوو گواررا   دامانهربه  هیبوویپطاق این دیهتارر 

 ای انواع طراحی هو وووم هرانگارر که  نیار هاه مایبوووگاردر  یواقن افتهیدانوران فرتبوووش 
 ریرا بهون دترتون هاهنو  هریهفر  خیا   ار  در مانی و را دها ا  هم اریتوناتون ح های ک 

ایر ما  سوو انسووان   هابهین من ی نه و سووا دمی ر پوچ و باط کردررها   اک ون ا  هن  مان
 ژریو هریهفر  کیسوووان ان ریسووو ت هایهمو ر مان هبلکه ه صوووادف اسوووش  کی مودودارر

                                                                    
 67-65یر صص خهاناباور طراحی هو م ه در موادهه با  هینظر  ی و همکارانرمر ضیر رودنفر یپ 1



 ه وووووووه

 

C 48 
 

 1.نیسش
 یدما یهاسامانه و هو م ه ودود نهارد یطراح مکانیسمدر فرتبش  ردر این فرضیه

طراحی ا ب که ناایه ده همینبان  «دهیخودسا مان» به نامرا ی نیرونه طا کی رنیز هریچیپ
 2. ود ا تاار هو م هر

ست جر»دهی  عهم نیا  دهان به طراح و خاهق ا نظر  سر فیزیکهان بی«ا ش: خهار این ا
. افراد   ها سووشین یانیپایب و خوبی   هرسووت ایبودن  یعاه یدسووتجو  در ینیطا  شیتز »
 ءرا بروم ه سوووا نه. مانهن و ب ا هانورسوووته نمودر و  وهیهما هن انها ر  نهر بمان ه که  هیبا

 3«نهارد. یپس ا   ادهور  یدرا    ماندر  تونههنبه  نهر مانهن افراد  یا  ین هاتونه

 دالیل فقدان طراح هوشمند
به سووه دهی  خهاناباوران منت هنه که دهان و انسووان به طراح هو ووم ه و ههف نیا ی 

 نهارد:
انسووان به حهی  یاد اسووش که  یدسوومنواقص اه   طراحی به و ناقص بهن انسووان: 

سیله بهباور و پذیرش طراحی هن  این  یههفم ه  ناممکن بودر و فرضیک طراح هو م ه و
 نیز بسیار بنیه اسش. مودود ناقص

 ابله با به م «به یطراح»استهالق  به نام یزیچ ا ا ب انهکو یهر نایتراا  فرتبش یبرخ
س مه ه کیدر هن  که بهسا ی های یورهمه  استهالق نیاع یهر خهاباوران بپردا نه. در 

 ارقر  در اختیار او نشیطا که اسوووش یزیچ بهان عم  ک هر همان ه وانمیماهر و کاره مودر 
صی هم با ه به دهی  موهاشدادر  سش که طاینش به او عطا میو چ انچه نواق  ک ه.هایی ا

انجام  ووهر  انسووان بهن هایبخشدر پژوهبووی که به همین م ظور بر روی بر این اسوواس 
امرو ی با که یک مه هس  ورد بررسوووی قرار ترفش و نبوووان دادو نواقص هن م هاکاسوووتی

                                                                    
 63ر  ردمه: بهم یارر صخوردر کسشر ویکتور جر خها فرضیه است جرر.ک.  1
 77-86همانر صص 2
 8همانر ص 3
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  ر ویطوالن یدرسوووش ک ه که عمر  ایتونهبهرا  انسوووانه  وان وانایی که در اختیار داردر می

 1همرار با سالمتی دا ته با ه.
عهم پذیرش ودود برای  ترایان کام  ب  ف هان ردپای طراح هو وووم ه: دهی  دوم

بانپایی ا  ردناود ف هان و خل شر در ههف  سش. ای ر ب طراح هو م ه و خاهق در طاینش ا
و موضووووع   وووودمیدر دهان مبووواههر ن یک طراح خردم هاین باورنه  وووواههی بر ودود 

 .دان هو نا ی ا  طاینش میعلمی  کامالً  هستی را یک مسئله
بتر تونه بشها:  اهج  دانورخویی بی و م ه ه یطراح ف هان ترایان بره دیگر فرت

 اسش ایتونهبه یو  نهت نیاسش.  م ی نهت های ک و  هاریخش بتریب ییخودانور  ردهان
 2ودود نهارد. و ههفی در هن خواسش رطرح چیبا ه طراحی چیهتویا که 

 ساز نابیناساعت
انتخاب  هایویژتی  رینمهم یکی ا بودن   اینابخهایان هنکه م بأ دالی  باال ا نظر بی

تار و کور که هیچ  ووانسووی نهارد. این دیهتار ریبووه در نظر اسووش ینیطا ر ین ی فرای هی ناه
 نیبا همرا  کتابیو  بوووایه کردر   ایناب یسوووا  سووواعشرا به  ینیانتخاب طا داوکی ز دارد که

ر «یلیپ». سووووشا نو ته« یلیپ امیلیو« »)هو م ه سا  ماهر ساعش»کتاب م اب  در  ع وان
سیحی بریتانیاییر سوف م   واهه ودود» ای «ینیطا اریاهه» بانامدر کتاب منروف خود  فیل

 کرد نبان دهه یموو تبر  هر سن 1802که در سوواق  «نشیطا یهاهریدر په خها و صفار
ر فرد خها دزبهکه  یطراح .طراح اسوووشیک  حضوووور ر برهمهر ا دهان و نظم یحاطر  که

 با ه.  وانهینم دیگری
 یهانیاسووش که ما وو نیا یلیپ فرض» :هیتویو م  ا دیم پیلی جهینت نیا به  زیداوک

کار  نیا میو ساخته اسش. ما منت ه کردر یطراح هو م هو سا  ماهر ساعش ووووکی نهر را 

                                                                    
 88-86همانر صص 1
 89همانر ص 2
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 هینظر  اونظر  به 1.«ترفته اسش صورر ینیانتخاب طا قی کام  ا  طر  یجیمراح   هر  یط
 .ک همینابود  هو م هانهر یرا با استهاله یلیپ امیلینوظم و بورهان نیدارو  کام 

ر کردر ادی یکیبه ن ینیطا اریا  کتاب اهه باودودای که ر ایسووا  نابکتاب سوواعش در او
 نشریمووووودود در طووووا یهایهتیچیپ یخود ا  چگونگ  یدر  وص یلیپ  ود کهمی یمهع

سش بزرگ  هر یدچار ا تااه ستا ما   ینیطا ءی  اسیق ریلیا تاار پ نی. به نظر او نخ
بم انسان بر  ساخته کی به چ سکوپ و ساعش اسش یب ب سا را تاار نیاکه  همچون  ل

 یسا  ساعش ریببر  یهاساختهدسش همان ه زیچووووبم و مودودار  نهر ن یبوووورا  ودمی
تار فرض   ایب  .ترددو ه

به  هرچ ه رانهنشیکوِر طا یروهاین نشریسوووا  طاسووواعش   ها داوکی ز منت ه اسوووش 
تار و نووواب رینیانتخاب طا»تویه: او می. انهبه کار ترفته  هر ی ک  خاص  ووونی. ا اسشیناه

وه خودکار که ا  و ون  نیدارو یسو  رون وه و اک وب      و  ک شیهایپ ِه یهن را  ود انسانرک
صالً  حرکتشدر  یههفتونه هیچ رهدانیم اریح دارههف ِس  نهارد. ا بم  و نه دارد یر ینه  چ

و نه  ک هیم ی یبشیدا ووووته بووووا ه. نه پ وووو هریه یبرا ییهاهن ن به وسیلهکه به یر یبص
 2.« اسشیناب یسا  او ساعش رمیبوهان نشیسا  طوادارد. اتر او را ساعش یی ایب

 بود خواهه ههفو  طرحا   یخار  نه گریر دسا  هو م هساعش و انکار ودود یک رد با
ساختار مودودار بان و نه  سشرریچووووو یاسا نهرا   ی نهرر ن  انوووووتخاب 3.خواهه دا ش د

ساعشه ینیطوووووا سشیناب یسا  مان ه  س جه کار را جهینت  ا  هیبیرو را نم ِش یپ  یرا  ا و  ب
ستاور  نریا باودود. ک هینم دنااقنیز را  یههفدرنتیجه  سش که  یطور  ینیطا د انتخابد ا

  4سواخته اسوش. یقوال این به هن را با دسشرریچ یاسا نهر ایتو
هرتز قاب  دمع نخواهه  ی ی کام  داروموضوع ههفم ه با  طراح هینظر  یو طاق نظر 

                                                                    
 35نابی ار  ردمه: بهزادر محمود و همکارانر ص  سا ساعشداوکی زر ریچاردر  1
 همان 2

3 Dawkins, Richard, Climbing Mount Improbable, p.133 

 21نابی ار  ردمه: بهزادر محمود و همکارانر ص سا ساعشر ریچاردر  زیداوک 4
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سه: بارر میبود و دراین ض»نوی  ریجی کام   هر  ین یهن  نیگز یو   ها دا ییغا یطراح هیفر

 چیر ه کام  ا  ری. غرنهیناپذیه ت ااً ی  ر  هریدو فرض ووونیدارنوووه. ا یخووواص کامالً  هاویژتی
ر ناممکن  کام  بوووهون وووجاد انیا که ک ه نییرا  ا ییهاودود با  هر  وانهینم یاهیفرض

 1.«هینمایم
 یرادا رقیدق طوربه ک یممی یکه ما هن را بررسوو یدهان هسووت» رداوکی ز سووخن نیا

سش که ما با یژتیو  چیه ریهفه چیه ریطراح چیه ادریانگار ا  ب  و میانتظار دا ته با  هیا
فاو یبیمگر  چیزیهیچ ریخوب چیه ریبه  نهسووو     نهارد در دال  یامرو  مهق  2.«خود 
سش که در هن «ومیه هیوید» هتارید  یچرا دا»: تفشیو م ه اخت« برهان طرح و نظم»به  ا

ور  ماهأ نظمر درون دهان قرار دارد »حکم که  نیبا ا مریرا مسّلم فرض ک  هتاریهنکه ودود هف
 3«م؟یبر ینم انیبحث را به پا« با ه کور ودود دا ته ِی ا یح یرو ین ایمووهه  یرو ینو هی وا ای

س هر همریکایی در کتاب خودش « دیویه مایلز» س« خهادهان بی»نوی ش که نیز منت ه ا
ی  ترایان و واقنیش دانشر دال ه وووتی علم با دین ممکن نیسوووش و با م ایسوووه نظر هفری ش

ا  م ابع علمی  هاهنهای ک ه و با ن ه بردا وووشودود طراحی هو وووم ه و خاهق را رد می
ه  ود. وی منت ه اسش کم کر ههفم هی دهان هستی میر «انیبتین»دانبم هانی چون 

دیهتار مات ی بر ودود طراح هو وووم ه یک فرضووویه کاماًل دی ی اسوووش و ا  اعت ادار دی ی 
های سوورچبوومه ترفته که با مبوواههار علمی و  جربی ناسووا تار اسووش. وی بابیان نمونه

ک ه که این دو دیهتار می ها و مودودارر اعالمها و سووویر  کام  انهامفراوان ا  سووو گوارر
 4هیچ س خیتی با یکهیگر نهارنه.

                                                                    
 61ص پ هار خهار  ردمه: فر ام.ار چاردریر   زریداوک 1

2 Dawkins, Richard, "God's Utility Function" p 85 

 ی ایسووا  نابسوواعشر نیفخراهه هیسوو ییرطااطاا؛ 126ص ررو یپ یرفطورچ :.  ردمهو علم نید رانیباربورر ا 3
 44-42 صصیر ا  نگار فلسفه اسالم  زیداوک

 157-87ر  ردمه: بهم یارر صص خهایبدهان  مایلزر دیویهر 4
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 دیدگاه سوم: ایستار راجعی یا هدف خیالی
 بی یشپی انسووانر ءب ا یبرا خهایان هنکه: مفروض اسووشاما دیهتار برتزیهر ا نظر بی

ک    را بهین تونه ر مغز اوینیطا انتخاب دا ته کهش یاهم چ ان در دهان هابا  هررفتار 
ک  ه حاق پرسبی که ایبان مطرح میع و مؤثر انجام دهه. یرا سر  هابی یپیشن یدادر که ا

سش که سش؟ چه بودر هانیا ی یش دارویمز  هن ا  وان ه می انگاریغایشو انگاری دوتانها یه ا
صوری و هیا می ن ههف با  ه؟یدر خهمش ا  ود بهون ای که دهان ههفم ه با هر ههفی  

 خود دا ته با ه؟ خیاهی در
تانه قرار ب هی سوووهرا در یک طا ه پاسوووخ به این پرسوووشر اههاف در «  دنشیدن»

«  یتار رادنسیا»و  «یطراح ستاریا» ر«یکیز یف ستاریا» هایبه نام و سه نوع ایستار 1دههمی
 فاقه یزهایچ یبرا وووود ک ه. وی پس ا   وضووویح هر سوووه ایسوووتارر مهعی میمنرفی می

تاهانه و عمه  م اصوووه  ایسوووتاری را به نام م صوووودر یدارا یزهایمان ه چه  وانمیز ین یه
که سرچبمه هن  صورار و  خیالر انسان با ه و ح ی تی در  ش ترفشیپ «یستار رادنیا»

 2خارج نهارد که دین ا  چ ین م وال ی اسش.
                                                                    

1 Dannett, D.C. The Intetional Stance. pp: 71-81 

ودود دارد.  «یستار رادنیا»و  «یستار طراحیا» ر«یکیز یستار فیا» یهانامبه  ستاریسه نوع ا»: هیتویم دنش 2
 یکردیرو  وانهیمک اسش اما یز ین فی ابع قوان زیچهمهشر یرا در نهایش ترفشر   یرا پ «یکیز یستار فیا»  وانیمهموارر 

س بار ُک ه یب ساه ک یچیاء پیمتحرک ا  یادزا یهاک شبرهم همهم و ی یبا ه. اتر قرار با ه ب  مر ممکن یهر را محا
بمان به رفتار  سش واک  سته  ود. در مورد ا  یادی   هاهنا ست هر  ی تًا طراحیکه ح  ییایهه  «یطراح ستاریا» هر ه

حهس  ءری و یک و  وده به ههف ا  طراحیز یبا دور  دن ف می وانیمن حاهش یاسوش. در ا  ریاقتصوادانار و یک رار می
 یتیروا ری یدارو ینیست هر اما انتخاب طاین  هریطراح. دانهاران ک هیمچگونه رفتار   هریطراح ءیم که هن  یبزن
 وووهرر رار  یپمپ کردن خون طراح یم که قلب برای. اتر فرض ک ک هیمن یبوووان  ضووومیرا برا «یسوووتار طراحیا»ا  
سوووتار یا»ا   دهشکیکه ا   اسوووش «یسوووتار رادنیا»گرر ید اناریک رار می. میابییمدرک کارکرد قلب  یبرا یانُار یم

 وهرر بلکه  یطراح یههف یبرا موردنظر با و هرکه  میک یمفرض    هانه ر«یسوتار رادنیا». در رودیمفرا ر  «یطراح
مااق:  یا  ک ش خود دارد. برا یاسوووش که م صوووود  agentُک بوووگر ) ایک عام  یکه هن با ووو هرر  میک یمفرض 
ک یز یف مبوووغوقدقه. اصووواًل یدرن  نک  اشیاحتماهرفتار  ی یبشیپر بهتر اسوووش در هی یبیمک بار را ی کهیه گام

رفتار  ی یبشیپ یه. برای أم  نک  شیهادنهانو  هاپ جهساختار و عملکرد  یو ابهًا در مورد طراح هیناا  شیهاموهکوق
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D 
باوران نا گا وووتن ذا ی و  خها ههفم ه ان یهایش دینر  نه یکی ا  دالی  پ باور بر این 

تار دهان اسش چراکه اتر فرض بر این با ه که دهان و ببر ههفم ه هست هر ال م  ناخوده
سش ا  برنامه سا نهر  ایا  برای  نهتی  هوین نمودر و این برنامه چیزی هاهن انیش ک  ه که 

 دز دین نیسش.
با اسووت اد به ادهه و براهین فرتبووتی و  کاملی خود به انکار  مبوواههر  ووه که ایبووان

ستار رادنی»پردا نه و با مطرح نمودن میو ودود دهانی ههفم ه  شخل   ر درصهد اثاار«ای
رسوووهر دز  خی  و  وهم این مطلا ه که اتر دربارر ههفم هیر چیزی به ذهن انسوووان می

  بأم فاقه و عهم ودود طراحر دین اواود ن ای نهارد و باسا نهردهان  ههفم هی نیسش. پس
که در اثر انتخاب طاینی و  کام  مغز  اسووش دی ی رمانهمیباقی  هنچه  ووود پسمیبیرونی 

 .دمادی دار  کامالً ی ایا ذهن پهیهار تبته و ریبه

 شخصیجهل، ترس، میل به بقا و تجربه 
سر  رنوین  ظر خهاناباورانا  م بمهیکی ا   سش هانیا   های ظهور دینچ صی ا ی  خ

ری تیب ا بر میزان  أثیرتذاری هرکهامر در  وووک  که نا وووی  وووهر درون خوِد انسوووان ا که 
 باورهای فردیر ن ش بسزایی دا ته اسش.

بترین چیزهایی که در بهررطاق دیهتار ه ه سمر بی بمهئی سرچ سان ا   های تیری ان
فا میدرونی تاهی و ده ر  رس و خوفر ماشر ن ش ای نایی و ب اء و ک هر عهم ه به ما ی  

 خواهه بود. ها متغیر جارب فردی دی ی اسش که در هر یک ا  انسان
 

                                                                    
م.  وده یانار بزنی وکارر م یبار برا قصوهبهم و یرا فراموش ک  یوهوژ یز یک و فیز ین اسوش که فیا ح رار نی ر عیسور بار 
سوووتار یا»ر  وووهریطراح یزهایمان ه چ  وانیمز ین ی یح  یفاقه طراح یزهایچ یکه برا طورهمانه که درسوووش یک 

تاهانه و عمه  یزهایچ یش ترفشر برایرا پ «یطراح   رم صوووود یدارا یزهایمان ه چ  وانیمز ین یفاقه م اصوووه ه
 148-147صص فر ام.ار   ردمه:پ هار خهار  چاردریر   زریداوک؛ «ش ترفش.یرا پ «یستار رادنیا»
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 رابطه جهل و خداباوری
یانر یکی بیدیهتار  بر اسووواس بها  خها تاهی رخاصا وووهای درونیموارد  جر و  ه

به   اخش محیو  او را ک ه ورو افزون کسب می طوربه سش کهوافزایش ا اطالعار در حاق
تاهی و دانش او افزایش یابهر هر سوووا د.قادر میخود  اطراف پروار دسوووور و بی چه میزان ه

ضوع او را فراهم خواهه کردساا و نادانیر در م اب ر ده  تردد ونترس می  .اب کرنش و خ
 ووه و ار  اء ر  پیهایش  اک ونر در مسوویر  کام  قرار دا ووتهرا  ابتهای  با  وده به ای که ببوور

ا  اخته ن چیزهاییهموارر اما  هایش اضافه  هررنش و علم او نساش به نادانستهیافته و دا
 ستایه. اهی   هر که میرا هایی به را به خود مبغوق کردر و  اور ذهن و مجهوق

م  کا یهتار   هاوکی  »که بر نظرار  یانترااین د کهان نظری«اسوووتیون  ر ر فیزی
سیکیهان س هر انگلی س داوکی زو    اس و نوی سشرا صی به نام  با 1توار ا ابت اء بر هراء  خ

 یکیدر  ش مان حضور که  ییهانامه طی رستمیدر قرن ب ک  ترفته و « بونهوفر شیتر ید»
 ین چ مااقع وانبهدهه و می حی وض ای این مطلب راتونهبهر هنگا ت هاینا   یهاا   نهان

 ه کاربدانش ناکام  خود  یبرا یسرپو  ع وانبهاسش که خها را  یچه ا تااه: »نویسهمی
سترش  بتریو ب بتریدانش ب یهااتر مر   درواقع. میر یتیم  ناپذیردت ابا ی)که امر  اب هیت

صووورر خها هموارر در حاق  نیو به هم  ووودمیخها به ع ب رانهر   مانهمطور اسووش ر به
 2.«میدانینم هنچهنه در  میابیب رمیدانیخها را در هنچه م هیخواهه بود. ما با ی ینبع ب

ده  ببوور نسوواش به دهان پیرامونی سوواب  ووهر  ا با تذر  مان به به ادعای ایبووان 
اتون دین اف کاق تون محصوهشرو  که همگی ریبه در نهانستن دا ته ترددمسائلی منت ه 

د مودو های کافن ا  ر دی. در این نگرشها  هر اسشاختصاصی هر یک ا  هنبا رسومار 

                                                                    
سئله رابطه رامونیپ  زیداوک 1 بتاقانه در پانیتراخل ش: »هیتویخهار م ده  و م فش در منر  یافتن  کافی یر م

ست ه. اتر  یفهم ک ونا ی  ی ا  مان ین یه هن را پر ک ه... یر خها بایکه ناتز  ک  هیاب ه فرض میب یک  کاف ظاهر یما ه
هار پ هار خ چاردریر   زریداوکر.ک. « کارر کار خهاسووش. نیا انیترارا کبوو  نکردرر ا نظر خل ش یکه علم را  موضوووع

 102-101ر صص ردمه: فر ام.ا

2 Bonhoeffer, Dietrich, letter to Eberhard Bethge, pp: 310-312 
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D 
ظاهری در منلومار  ایرخ ه در صورر یافتنافراد اسش. چ انچه  ودود همهر در علم ببر به

 الی ر د ه و  علم که یمجهوهین ی در موادهه با  انهرکردرناتزیر هن را با خها و دین پر  خودر
 شعلم یافش و ح ی ت بهانهرتار  ده ه.نسوواش میخها و دین  هن را به هن را کبوو  نکردرر

ب    اختفاء یی برای دین یا حتیدیگر دا  ود کهمی  ر    ها کاف رفته این هر رفتهک
افزون بر هن ده  و نادانی ببووور نسووواش به مکبووووفار دهیهشر او را  .مانهنمیخها باقی 

  وووه. طاقانهاخش که با تذر  مان دارای مفهومی ماورایی میدرتیر و دار  رسوووی بزرگ می
را فراهم هوردر و مادام که علم و دانش ببوور  خهایانر ده  ریبووه  وهیه دین اههیدیهتار بی

افزودر  وود و میزان دهلش کاهش یابهر دایی نیسوش  ا خها در هن حضوور دا وته با وه و 
 درنتیجه ودود خها م تفی خواهه  ه.

 ارتباط ترس و تدین
 ئیسم هن را م بأ و ریبه فردی به ودود همهن رس یکی دیگر ا  مااحای اسش که نوه ه

بم هان دان ه. برخیمیدین  پیهایش  فکر نوین خهاناباورانر ن ش  که در 1قرون اخیر ا  دان
خهایان . بیدان همی نیانسوووان به خها و د شیعام  ترا را  رسبسووویار  أثیرتذاری دارنهر 

مان در تذر   بیابه و های خود رس یبرا یپ اهگاه ساخته  ا خها و دین را انه انسانرمهعی
سته و ما  خها و مودودار قهر م ه یال یخ  بودر که به سک د سمنت ه  ه  م  نیاش. ر ا

 الور یافته و به همین دهی ر دنیا  اهه به  یخاص  یوربه   مان و مکانیردر هر   رس حس
 بودر اسش. توناتون نیادا ودود همهن

                                                                    
قا  ا  هر  رک م که م بووأ مذهبتمان می» :هیتویم ییایتانیبر  ری ووه لسوووفیف« راسوو بر رانه »مااق  یبرا 1

ن به اها و مان ه هن و  رس ا  اعماق نادرستی که انسنیر  رس ا  د  ی رس ا  بالهای طا ر رس و وحبش با ه رزیچ
 14ص راهلهروح ردمه: عااسیر    اسمریم من که یدهان بر رانهر راس ر «.دهه هوار انجام می ه گام غلاه

که در  میک  یر یتجهینت طورنیا می وانیم نیب ابرا: »سووهینویم «نید ینیطا خی ار »در کتاب  زین «ومیه هیوید»
 یا   نمق در مورد کارکردها نیهراء و نظرار در خصووووص د نیهسوووت هر اوه ی ید یچ هتانگ یکه دارا یملل ی مام

که ذهن انسان  یاوقفهیب هیو ام میو ب ی نهت یادهاها ا  دغهغه در مورد رخهسرچبمه نگرفته بلکه م بأ هن نشیطا
 38ص ردمه: ع ایشر حمیهر  نرید ینیطا خی ار  هریوید ومری؛ ه«نبأر ترفته اسش زدریانگیرا برم
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 رما  طوفان نشیدر برابر حوادو خطرناک طا هیاوه هایانسوووانایبوووان منت هنه  
. یهنه رسومی اریبسو رده هرو  کان هی وه هایرعهوبرقر فبوانیه شر انفجارهای البیسو

بر سطورر هر به غلاه ککه بر  رس خود هنبرای در چ ین مواقنی  ب هین ب و رپ ار بردسا ی ا
صور  که تذاری  ه ر یب اعت ادا ی در او پایه ساس هن   که  همهدود وبه  انییخها ایخها بر ا

 1خواه ه کرد.حفظ  رر حوادورا در براب انسان
های امرو یر حاهش های اوهیه در م ایسوووه با انسوووانخهاییر انسووواندر دیهتار بی

انهر چراکه به دهی  عهم  کام  مغزر ه و  به بلوغ ع النی نرسووویهرر به ای دا وووتهکودکانه
ی خود را هپ ایبتاهی مطمئن نیا  دا ته و به دنااق پ اهگاهی بودر  ا فردی نیروم ه و  کیه

یش او منت ه  ما قهرر و ح به  ی  کردر و  خهایی را در ذهن خود  خ جه  داران ک  ه. درنتی
 2تذاری دین اوهیه و عامیانه  ه. هنه که این باور ساب پایه

 میل به بقاء و ماندگاری بشر
های فردی و  ووخصووی ئیسووم پیرامون ریبووهدر دیهتار ه ه یکی دیگر ا  مااحث مهم

یهن د محضبهء و مانهتاری ببوور اسووش. چ انچه انسووان در هغا  پیهایشر دینر می  به ب ا
مرگ سوووایر هم نوعانشر دچار ابهاما ی  وووهر و چون قادر ناود هن را ا  امور طاینی پ هاردر 

 اسش. درک مفهوم مرگ را امری ناممکن و  رس اک دانسته
 « اریخ  مهن» کتاب درمطلب را  نیهم همریکاییرمورخ فیلسووووف و  ر«دورانش  یو» 

 ووواعر و فیلسووووف  ر«وسیهوکر »  بان ن ا یهای د حش ع وان سووورچبووومه یدر بخبووو
ان اسووشو و ا  ینر مادر خهای رسر نخسووت»: ک هن ن   مییچ  باسووتانر روم اپیکورترای

 ابتهائی انسوووان دهشر نیهم به … ری داردان اقسوووام  رسر خوِف ا  مرگر م ام مهمیم

                                                                    
بم هان پ نیمن در ا یراه ما: »هیتویم باررنیر درا«دنش  یدن» 1 ا   ترفتنیار یانه که با بودر یبگامیرارر دان

 ای لسوفیر ف  اسسشیها تذا ت هر   پرسش نیدررار مر فع نمودن ا یپا ریاصوق م ظم علم یر یقور  جسم و بکار ت
 135ص ریمینن ری کستن طلسمر  ردمه: ام  ری؛ دنشر دن«  اسروان

 148-135ر. ک. همانر صص 2
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D 
وق ف یبوووه برای هن علتینی اسوووشر هذا همیك نمود طایکه مرگ ک ه  باور وانسوووته نمی

 1«.کردنی  صور مییطا
طاق دیهتار خهاناباوران با تذر  مانر انسووان هو ووم ه ر  ووهر و  رف ه دهیهی به نام 

 وانه کارهای عاقالنه انجام ای که دیگر میتونهرا در خود کب  کردر به 2«موضع اس ادی»
سان به یک مودود ادتماعی  سانی ار ااط برقرار ک ه. بهین  ر یب ان سایر اذهان ان دهه و با 

 وانه     مردتان  ووهر و دیگر نمی ووود که به دهی   یسووش باهم نوعانشر دق اهی  می
اری ب ابراین  روع به نگهه؛ رفته پاک ک هبارر هن فرِد ا دسشفای  اطالعار ذه ی خود را در 

کردر  ا یادهور  هاهنیی دربارر سوووراداسوووتانو  هاهنا ووویائی ا  مردتانر  صوووویرسوووا ی ا  
خاطرا بوووان با وووه. این فرای ه همرار با پیهایش  بان و در قاهب صوووحاش با مردتان کام  

 قه به مانایی در انسان ساب  ه  ا مرگ هم ود. طاق این دیهتار  رس ا  نیستی و عالمی
دایی فرا ر ا  طاینش فرض ها اهتیام بخبووویهر و متنلق بهنوعانش را با روح بخبوووی به هن

ی را ینماهاانسوووانببووور با تذر  مان  وسوووو ترایش قوی و درونیر عواملی ناپیها یا  ک ه.
 3ر دخی  دانسش.صح هپبش تردانانعروسکع وان به

کام    یو دهاخواه یکترر ا کامالً  صوووورربهمان ه  بان هن یدخهایانر یبه اعت اد ب
 مهم اکارا ووتر  ایبووان .هیرسوو امرو یخطرناک  یتاه وانگیز حیرر که به   وعاین  اافته ی

با  نوامهدر مسیر  کام  و که  دانسته ینیانتخاب طاا   یسمقِ در  بان فاو  رغمبه را انیاد
 اسش. کردر عم  هاانسان رواِن  ِن یادیب  یک واختی

م یا  نلر  یهایهمو ر رانیا  اد یار یر بسووک  هایبووان به این نکته ا ووارر می مااق یبرا
سوویار ب ر موضوووعییذه  ا نظر به نظر همهر وهی هیبنش یافتن امری ی یع ا نظرکه  ده همی

واهه خ یباق و دسمر بهن پس ا  مرِگ  انسانرش ی خص هاهمو رن ی. مطابق اهست ه دذاب
                                                                    

 89ص ر1ج ر مهن خی ار  ر یو ردورانش 1
ر  ووکسووتن طلسووم  ریدنشر دنعاملی که دارای باور و امیاق اسووش.  ع وانبهرفتار یک دانور با چیز خاردی  2

 152-135صص ریمینن ری ردمه: ام
 152-135همانر صص 3
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ر انسوووان «انهیبووویخیاق»با یی هم وا دهه.که نامیرایی را در ذهن انسوووان  وووک  می مانه
  ه. ییرایهر نامیتسترش ای و مانهتار  اسااب

اغلب  در نانسا که رواِن  اسش  ین دهیهانهیبی بخیاقئیسمر اهمیش طاق دیهتار ه ه
 اهویژتیا   یار یبسوووو  خود درهورد هر وهایش را به رن  و هناب یکه باورها موارد می  دارد

با  وهمار و  خیالر توناتون ذه ی اسوووش که با  هاوم به  و م وط منطوف کامالً نیز  نید
های دی ی پایهار مانهر اسووش چراکه انهیبووی انسووان در سوواختار سوو ش أسووی به قهرر خیاق

 ح ق  هایشیینو هن یدچیزی ما   ءبه ب اهموارر انتخاب طاینی مانهتارها را برتزیهر و 
 بخبه.می

 تجربه شخصی
اسش راد اف هن دسته ا  مهعیار ردالی  فردی ودود دینیکی دیگر ا  ئیسم ا نظر نوه ه

چ ین  خهاناباوران انه.دیهرمربوط به ادیان را  سووایر م هسووار یافر ووته  یک  صووویری ا  که
ی برای گاهی استهالهدای ردی  با سایر  خیالر و موضوعار روانی پ ها ته ورا هم  جاربی

سش برهان  جربه ست ه و این در حاهی ا صیر در اثاار ودود خها و ادیان قائ  نی های  خ
سوی که  صی  ترایانربرخی خل شا    رین هرمت اعهک  یکی ا   ع وانبهبرهان  جارب  خ

  ود.های ودود دین و خها منرفی میبرهان
وهی که انسوووان متهین بهان دسوووش خهاییر  خیالر و  جارب غیرمنمطاق دیهتار بی

های ذه ی  خص بودر که به دهی  اناوهی ا  اطالعار پیرامونِی ببر یابهر همگی بافتهمی
ساعه بودن   وهیه  هر و ا  درون او دو یهر سش و هرتز به بهاهه و خرق اه  ار ااطی هاهنا

 نهارد  ا بتوان تفش برای اثاار دین اههی هست ه.
پایان »خهای همریکایی در کتابش به نام فیلسوف و عصب پژور بیر «ساموئ  هریس»
 یادعووا ی یدر کووانون هر د»نویسووووه: طور میر پیرامون  جووارب خیوواهی این«ایمووان

ضن انکاریغیرقاب  سش شیدربارر و سان نهفته ا در   خص سا یوادار که در هن امکان  ان
چه ما . اتر سوووا دمی دترتونا او ر  وودود دارد  جربه خود ا  دهان   غییر دادن چبووومگیر
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D 
ه ما ب ی کهمتنارف کاربرد وسووویلهبه و قرار داریم ای محهودتسوووترردر  طورکلیبه هاانسوووان

مه رخوریممی رک یممیکار  ر وووویممی هاریب - ک یممی ی نهت ر وووهر  ی حم  هایبرنا
ما ووووا  ونیز ی لو  یوه -  یمبیمیو خواب  خوابیممیتفتگو کردرر  گرانیبا د رک یممیرا  
 یرعادیغ های جربهکه امکان دا تن  دانیممیماهم و نارو ن  طوربهما  بتریب هرحاقبه

 1«و نامتنارف ودود دارد.
 ا دهه چراکه بمورد  ردیه قرار میرا  خها برهان  جارب  خصی اثاار ودود ئیسمره ه

 نسوواش به سوواخش رخودثیرار روانی دین بر احسوواسووار بر ادعای ایبووانر افراد به دهش  أ
تاهی  خص و  که در بسیاری ا  مواردر بهون اختیار و ور نهمیی در ذهن ماادرر هایچیز ه

سش میمکررر  های جربهبا  صویر به د بان   ضامین دی ی مان ه  مااق یهیه. ای ک هایی با م
قرار  هاهنو  وهمی دانسوووته و در ک ار  فر وووته در ذهن را همچون سوووایر  صووواویر  خیلی

ا ین ی  جارب دی ی ی کبووو  و  وووهود یروحخهاناباوران منت هنهر اه ائا ی چون  2انه.دردا
ناوی ا  قای   جارب  خصی هست هر   ها با این  فاور که عهر انهکی مهعی نزوق وحی و 

انهر اما  جارب  ووخصوویر مهعیان پر وومار ری دارد. ایبووان به ی بودر یچ نیادیگر اه ائار 
 دان ه.منتار ر می مهعیان  جارب  خصیر هن را نساش به  جارب دی یردهی  ُپر نهادی 

                                                                    
 250بهم یارر ص هریسر ساموئ  ب جامینر پایان ایمانر  ردمه  1
 72ص ردمه: فر ام.ار پ هار خهار  چاردریر   زریداوک 2



 خواننده گرامی!
در صوووورم یل به مط مع  تط یل می مع  ت ب    

مط رو می پیش   تط  م  مراج ید  ن ی  ر فروشووو  ه ابنیوان
چ پی infinit.irان شوووو رام می ران دانش  را  ب    

در بوی ه یربن زم ن دهید و از طربق پسووو  سوووش ر  
 مل ن درب ف  بنید.

 من ظر دبدار شل  هس یم.
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