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چکیده

ریچارد داوکینز – زیست شتنا  -به عنوان بزرگترین مبلّغ الحاد جدید در صدد
استت ا کارکرد ایی که برای دین برشتتدرد اند را با رویکرد الحادی و علدی نفی
کنتد زایتگتایستتت اخالقی ،فرضتتتیته مم ،مفهوم بتاور به باور و بدیل ایی برای
ستلیبخشیِ دین ،از جدله مفا یدی اس که وی در این راستا بهر میجوید در
مقابل ،آلیستتتر مکگراث – زیس ت شتتنا و الهیدان مس تیحی  -از کارکرد ای
اخالقی و روانی دین دفتا میکنتد عدم وفاداری به متدولوژی علدی که داوکینز
مدعی پیروی از آن اس ت  ،از جدله مهم رین نقد ای مکگراث به داوکینز اس ت
بته نرر متکگراث حقیقتتا علدی از رابطتهای معنتادار میتان التزام بتته دین و
کتارکرد تای مثبت دین ،حکای میکند که البته داوکینز مغرضتتتانه به نین
حقیقا ی وجه ندیکند مستلله نوشتتار حاضر آن اس که قابل این دو دیدگا
را نشتتتان داد و بته بو ته نقد گ ارد در ارزیابی این حقیق ،به لحاظ گردآوری از
روش کتابخانهای و به لحاظ مقام داوری از روش حلیلی ستتود جستتتهایم یافته
پژو ش حاضتر آن اس که اللِِ نقد ای مکگراث به داوکینز مفید و اثر بخش
بود اما در مواردی اشکاال ی بدان وارد اس
واژه های کلید  :داوکینز ،متکگراث ،کارکرد ای دین ،کارکرد اخالقی دین،
کارکرد روانی دین
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مقدمه

مبحث کارکردهای دین -که در کتب کالم اسالالالمپ شینالالین نا ن فاا فاید نعثت
انبیالا ا نا یالاد مپشالالالد -ا جملاله مبالایثپ اسالالالت که در د خرا اویر مفرد فجه
اندینالالم داا برنپ خرار فر ته اسالالتم جامعهشالال اسالالاا ر ااشالال اسالالاا هر کدام نا
ر یکردهالای متاالا ب ناله این مف الالالفخ شرداوته نظریا متاا پ را انرا نمفدهاندم ا
جمله ر یکردها در این می هب ر یکرد الحادی نه کارکردهای دین اسالالالتم ا نظر نروپ
ملحالداا سالالال تپ یخالدیمچ همزفا یدمفند ر یدب کارکرد ر انپ دینب الالالر ا فهم
وفد ریبپ اسالالالت یهمیلتفاب 7711ب 701چب فیر نالا کالارم مالارکدب دین را نام
خدیر نقبماندفپ جفامع مپدان د یفیدنزب 7711ب 694چب ردریش نیزه یلسالالالف
نلمانپب ادیانپ همزفا مسالیحیت را مر ج اوالق نردفاا مپداند که نا نفیق انسااها
نه سالاایایپ وفا نفخد سالتپب شالختالیت اخعپ انسالاا را سرکف مپنمای د ینیزهب
7711ب 790 – 711چم در د دهاله اویر نا شدید نمدا «الحاد جدید»ب ر یکرد الحادی
نه دین کاردکردهای ناب مفرد فجه أکید خرار فر ته اسالالتم نه نظر نلفین شالنتی دا
الالپ بیعتفرایپ رحت «جهاانی پ نلمپ» و دین ادنا
الحالاد جالدیالد نا ا خاش منال ت
دارنالد ا جمله ننکه نین نلم دینب عار جدی جفد دارد همز ین ج ،ب ر رب
یرانپ ممم همدپ ریناله در دین دارد ) (Plantinga, 2011, 13 -14ملحداا جدیدب
ایماا نه ودا را م نالأ شالر ر را اا دانسته که نه دلی اوالخپ ناید ک ار فرارده شفدم
همز ین ا نظر ننالااب اوالقب نیالا م الد نالا ر ناله ودا نبفده ند ا انتقاد نه ودا نهتر
مپ فاا ندفپ نمفد )(Haught, 2008, ixم
ریزارد دا کی ز – یسالالتشالال ا  -نه ن فاا نزرفترین مبلغ الحاد جدید الش
نمفده است در نثار مختلف وفد کارکردهایپ که ودانا راا نرای دین نرشمردهاندب ناپ
الهپداا مسیحپ – در نثار
ک دم در سالفی مقان ب نلیسالتر مکفراث – یستش ا
مختلف وفد نه نقد ر یکرد الحادی دا کی ز شرداوته ا دین کارکردهای ناب د اخ
نمفده اسالالتم نه لحاظ شینالالی ه افر وه نثاری در نقد ر یکرد الحادی دا کی ز در این
می هب نداشالته شالده است اما اثری که نه فر طبیقپ مفاجهه مکفراث نا ر یکرد
الحادی دا کی ز در می ه کارکردهای دین را نررسالالپ ک دب ا نظر ندارنده یا ت ندردیدم
نفشالالتار یا الالر در الالدد اسالالت که این مفاجهه را نه تالالفیر کنالالیده همز ین مفرد

ار یانپ نقد خرار دهدم
ا جمله کارکرهای دین که دا کی ز در الالالدد اسالالالت ننها را نه والش نکنالالالاندب
کارکردهای اوالخپ ر انپ دین اسالالتم مکفراث نیز الش نمفده که ا این د کارکرد
دینب د الاخ ک دم در نفشالالالتار یا الالالرب انتدا در یف ه کارکرد اوالخپ دینب این قان را
ننالاا داده سپد نه کارکرد ر انپ دین شرداوتهایم در هر نخشب این قان را مفرد
ار یانپ خرار مپدهیمم

 .1کارکرد اخالقی دین

 .1-1نقش دین در تعیین فعل اخالقی

دا کی ز در مقام شاسالالخ نه این اشالالکام نر این نکته أکید مپک د که عیین مالک
اوالخپ دین افروه در نادی امر شاسالالالخت
وفنپ ندیب را ی نهاته دارد که مطلقفرایپ
ت
م اسالالالبپ مپنمایدب اما نمپ فاند این را را نشالالالکار نماید ورا که ادیاا افروه ر دار
مطلقفرایپ اوالخپ هسالالالت الد امالا در نمال نالداا شالایب د نبفدهاندم دا کی ز مثامهای
مختلاپ را مطرح مپک د ا جمله نه نردهداری مثام مپ ند که در کتا مقد مسلم
ر شالالده سالالامها در فم اریخ شانرجا نفده اسالالت اما در خرا نف دهم نه یکباره
ملغپ مپشالالفد امر ه دیدر سالالخ پ ا نا نه میاا نمپنیدم نه نظر دا کی ز وه ملحد
ناشالالیم وه ودانا رب ندرش ما نسالالبت نه وفنپ ندیب غییر شیدا کرده اسالالتب اما را
نمفمپ را نلفدی
این غییر ندرش ویسالالتب نه نقیده ی در هر جامعهای نفنپ فا ق
ت
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نه نقیده دا کی ز ممکن اسالت ودانا راا معتقد ناشال د که افر ودا دین نباشدب
هی ففناله معیار اوالخپ مطلقپ نخفاهیم داشالالالت ق دین اسالالالت که مپ فاند یک
مالک مطلق نام نرای اوالق داشالالته ناشالالدم افر دین نباشالالدب اوالق نه یک مف الالفخ
انتخانپ دلبخفاهپ ندم شالده در نهایت نسالبپ وفاهد شدم ن انراین اوالق هی ففنه
مالک الالالانطالهای نالداشالالالتاله یتپ هیتلر هم مپ فاند مدنپ ناشالالالد که نا مالک
نژادشرستانهب ع اوالخپ اناام داده است )(Dawkins, 2006, 230-233م

بررسی کیرکردهی

دا کی ز نر این نا ر اسالالت که اوالق هی ففنه انسالالالتدپ نه دین نداردم ی الش
دارد دلیلپ که مپ فاند نر اثیر دین نسبت نه اوالق مطرح شفد را شاسخ دهدم
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جفد دارد کاله نالا فالرر ماا غییر شیدا مپک د مپ فاا ا نا نه « ایتدایسالالالت» یا
«ر ح ماا» عبیر نمفدم دا کی ز غییر ایتدایسالالالت اوالخپ را نه ر الالالیه «مم» فره
مپ ند )(Dawkins, 2006, 7- 265م
ناله نظر دا کی ز همالاا فر که ژاب اید انتخا بیعپ نفدهب مپ فاا همان د ژا
ا یک اید ره دپ نه نام « تمم» سالالخن فات که شالالبیه ژا در یف ه ره ،ب خانلیت
همان د سالا ی داشته ناشد )(Dawkins, 2006, 192م نروپ ا مثامهای ممب ا نظر
ممم هسالالالت د)(Dawkins, 2006, 192م نه
یب نه ،هاب اندینالالالههاب مدهای لبا
نقیده ی غییرا ایتدایسالالت اوالخپ در میاا ا راد ففناففا ا راههای مختلاپ نر
شیدا مپک دب ا جمله مقالههاب سالالالخ رانپها امر ه ا ریق ای ترنت ا شه پ نه شهن
دیدر انتقام مپیاندب میزاا یضالفر ممها در یف زه ممپ غییر شیدا مپک دم ن انراین
مپ فاا فات دا کی ز نرای م نالالأ غییر ایتدایسالالت اوالخپ نفنپ م نالالأ دار ی پ خا
است)(Dawkins, 2006, 272م
 .1-1-1پاسخ مکگراث
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نه نظر مکفراث ر الیه مم نه ن فاا مب ای غییر ایتدایسالالت اوالخپب اشکال
متعددی داردب ا جمله ننکه شالفاهد نلمپ نر جفد ممب نسیار عیف استم ر یه ممب
مبت پ نر شریرش یک جفد مفهفم بیر منالاهدهای است که مپ فاا نه فر کام ا
نا الر نظر نمفد ورا که مغایر نا ماهفمپ ا منالالاهده است که مفرد مقبفم جامعه
نلمپ اسالالت )(McGrath,2007,72 -74م نه نقیده مکفراث ماهفم «مم» اسالالاسالالا
یک ماهفم یسالالتشالال اوتپ اسالالت که ا «دار ی یسالالم نام» که نه مثانه نقیده مرکزی
دا کی ز نفدهب سالرنرن رده همین نام نانث شالده اسالت که ی سایر حلی هایپ که
ا دین شالالده اسالالت – مان د حلی های ره دپ بیره – را مفرد فجه خرار ندهدم
سالفالپ که مکفراث مطرح مپک د این اسالت که اسالاسالا ورا یف ه یستپ ناید یف ه
ره ال ،را بیین ک الدب )(Ibid, 72م نه نظر مکفراث مهم رین نقدی که نه ماهفم
مم ارد اسالالت نا اسالالت که مطالعه ره  ،ند ا ر و ین ماهفمپ نه وفنپ شیش
مپر د ناله ففنالهای کاله مپ فاا فاالت کاله ماهفم مم ماهفمپ ینالالالف ا الد اسالالالت
)(McGrath, 2004, 133-134م

 .2-1-1ارزیابی

امالا نا این یام نسالالالبیتفرایپ اوالخپ نه فر کلپ نا هر دلی مب ایپ که ادنا
شالالفدب دارای شیامدهای یراندر بیر خان خبفلپ اسالالت که هریک نه هایپ نرای انطام
نا کا پ اسالتم سلب مسوفلیت اوالخپب نپثمری ایکام اوالخپب شکاکیت اوالخپ ممم
ا جمله این شیامدها است ینیتاللهپب 7791ب 76 – 77چم
اشالکام دیدری که شایسته نفد مکفراث نداا اشاره ک د هم نادرست دا کی ز در
می اله رانطاله میالاا دین اوالق اسالالالتم در ندالاه دا کی ز انت ای اوالق نر دینب جز
نالا رهالای مفم الاا نفده خریب این نا ر مپ فاند نه خریب دین م ار فرددم در نظر
دا کی ز هالا جاله نیالا اوالق ناله دینب در این نکته وال الالاله مپفردد که ار شهای
اوالخپ در دین ریناله داشالته ناشد افر ثانت شفد که و ین نیستب ار با اوالق نه
الالعپ نلیغپ دارد ا نرای اوالقب
فر کلپ نا دین خطع مپفرددم نه همین م ظفر ی سال ت
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ممم شیفسالالالتدپ الدریاپ میالاا ففنههای جانداراا که یژفپ اجت ا ناشریر کام
یسالتپ اسالت ننالاا مپدهد که ناید و د ففنه میانپ ناش د که ناخدر نزدیک نه و
مر ی یمیاا انسالاا بیر انسالااچ هست د که امکاا رسیم ید ا اوالخپ را ای
مطلقفرایپ را نا مپسالالالا ندم نه نیاا ر شالالالن رب کام و مر ی بیعپ ندارد مممم
شیفستدپ کاملپ نناا مپدهد که هی مایز «مطلقپ» در کار نیستم یقیقت کام
هر مایز مطلق اوالخپ را کامال نانفد مپسا دممم )(Dawkins, 2006, 301م

بررسی کیرکردهی

نال ه نر اشالکالپ که مکفراث نه درستپ نر نا أکید مپک دب یک اشکام اساسپ
اوالخپ دا کی ز ارد دانسالتب نسبپفرایپ اجعه نار اوالخپ
که مپ فاا نر ایتدایسالت
ت
اسالالتم نسالالبپفرایپ اوالخپ ا الالفل جفد هر ففنه نا ر اوالخپ درسالالت را مرد د انالم
نمفده نر اسالا نا ممکن است یک نا ر اوالخپ مطانق نا جامعهای درست مطانق
نا جامعهای دیدر نادرسالت ناشالدم همز ین خضا انساا درناره درستپ نادرستپ نه
مااب مکاا شالالر های دیدر نسالالتدپ داردم ممکن اسالالت فاته شالالفد دا کی ز ا الالفم
اوالخپ را الالانعپ ا الالالعیالالت متغیر یسالالالتپ رد مپدانالالد ا این ر ی ملتزم نالاله
نسالالالبیتفرایپ اوالخپ اسالالالت ورا که اوالقب انعپ ا ژا غییرا ژنتیکپ اسالالالتب
و انزه دا کی ز در ناپ مایز اوالخپ انساا ا ییفاا مپففید:
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م نالالأ دار ی پ ارا ه ک دم دا کی ز در ا الال مسالالأله یع پ ندم انت ای نروپ ار شهای
اوالخپ نر دین ناله وطا نر ته اما در نتیاهای که ا این مف الالالفخ مپفیردب دوار وطا
مپفردد یمفسالالفیب 7791ب 17چم ار با اوالق دین را مپ فاا در ارا ه الالمانتهای
اجرایپ نرای اوالقب ارا ه شال اوت اتیلپ ا ار شهای اوالخپ که نق نه فر کلپ
اجمالپ ننها را درک نمفده همز ین در عیین متالالالداق نهایپ اوالق مالیظه نمفدم
ا سالالفیپ دیدر نروپ ا ا الالفم ار شهای اوالخپ مان د وفنپ ندالت شالالتپ لمب
ند ا دین نا رهای دی پ خان نالالخیه هسالالت د نق انسالالاا نیر ی نالالخیه
ده ده این ا فم است یمتباح یزدیب 7719ب 176 – 177چم
 .2-1نقش دین به عنوان انگیزه فعل اخالقی
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دا کی ز نالا رح این شرسالالالش کاله «نیالا ها دلی ت یک ودانا ر نرای وف نفداب
کسالب شاداش الهپ یا اجت ا ا نقفنت ودا ند استب» نقش دین نه ن فاا اندیزه ع
اوالخپ را مفرد والش خرار مپدهدم ی اینففنه اوالق را که نه اندیزه شاداش نقفنت
الهپ ناشالالد ناشالالپ ا قداا نز ناد مپداندم نه نقیده ی نیا ما اخعا نیا نه شلیسالالپ
داریم – وه ودا وه نا ر دیدری -که ما را ا ر تار وفدوفاهانه مارمانه نا داردب
ابلب انسالالااهای اندینالالم د خبفم دارند که اوالخپ که در بیا شلید ماندفار ناشالالدب
یقیقپ ر ا اوالخپ اسالت که نه مح وامفش شدات نظار روت نرن دد یام مرکز
این نظالار ب اخعپ در اوتیالار شلید نالاشالالالد یا ماا ی در نرشم البته ی اشناا
مپک د که الحاد الالر ر ا مفجب اوالخپ شالالدا رد نمپشالالفد اما در نین یام الحاد
مپ فاند نا نفاملپ وفا حتالیال نالیهب هفش سالرشار اندینه ر ی مر ب فردد
اندیزههای بهکارانه را و ثپ ک دم دا کی ز در این می ه ا دنی دنت – ا شایه فراراا
الحاد جدید  -در کتا انطام سحر نق مپک د:
یک ویزی که نه الالفر ا می اان ری مپ فانیم ندفییمب این اسالالت که افر یک
ایاالانپ مهمپ میالاا ر تالار اوالخپ نم انتقاد دی پ جفد مپداشالالالتب نا
رانطاله
ت
رانطه ا نحام کنالف شده نفد ورا که همهی مفسسا دی پ منتاخ د ا نقاید س تپ
وفیش را نا این ففنه حقیقا نلمپب أیید نمای د ینناا ختپ نحث ایید نقایدشالالالاا
ناله میالاا نیالدب ناله خالدر یقیقت یا نلمب معتر دچب هر ماه که مپفررد هی ففنه
اییدی نر این رانطه یا ال نمپفرددب ن نه ای که و ین رانطهای جفد نداردب نینتر

مپفردد )(Dawkins, 2006, 230; Dennett, 2006, 280م

.1-2-1پاسخ مکگراث

نه نقیده مکفراث والنالپ که دا کی ز نا مساله ونفنت دی پ داردب یکپ ا نقا
خف اسالتب البته منالر نر ای که این ج به مثبت نه دلی دیدفاههای نادرست ا در
کتا « فهم ودا» نه یاشالالیه نر دم نه نظر مکفراث نمده نتالالبانیت دا کی ز معطف
نه ن یادفرایپ اسالالمپ وتالف ا شک جهادی نا است که در این خسمت مکفراث
نا دا کی ز هم نظر اسالالتب اما در نین یام نه ن فاا یک مسالالیحپ معتقد اسالالت که افر
جهاا نینتر نه نیسای نا ری شباهت شیدا ک دب ونفنت ا نا روت نرمپن ددم
دا کی ز نر این نا ر اسالالت که جهاانی پ دی پ اندیزهای نرای ونالالفنت اسالالت ورا
کاله ناله معتقالدین وفد نالده نهنالالالت در مقان اجرای نملیا انتحاری داده اسالالالت
)(Dawkins, 2006, 303 -304م ناله نظر مالکفراث این اسالالالت تاج دا کی ز خدری
نافلنه نفده مبتال نه الالالعف اسالالالتم ی الالالمن اکید نر ای که کتا فهم ودا ا
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وطر ایماا دی پ این اسالت که ننر نادی را اجا ه مپدهد ا میفههای ج فا را
نزی د نناا را مقد لقپ ک دم ا نناا که نه کفدکاا نمفوته مپشالالالفد فزارههای
دی پ نر وال فزارههالای دیدر محتاج فجیه نیسالالالت دب مداب ه ف در محا الالالره
لنالالالدریاا یماخت اسالالالتم یتپ امر ه وفدماا را نه دلی متفا کهن م سالالالف
ت
راژدی شفوپ ر دهالالدب
مپکُنالالالیمم در تالالالفر والاله کسالالالپ مپف االالد و ین
).(Dawkins, 2006, 278; Harris, 2006, 73م

بررسی کیرکردهی

شاسالالخ دا کی ز نه این اسالالتدلم که هیتلر اسالالتالینب د نپودایپ نفدند که نا هر
معیاری فقالعاده شالالر ر محسالالف مپشالالفندب شد الحاد نه ناپ اوالق مپاناامدب این
اسالالت که مهم نیسالالت که این د ب ملحد نفدهاند یا ویرب نلکه نکته این اسالالت که هی
شالاهدی جفد ندارد که الحاد نه فر نظامم دی نه نپ اوالخپ سفق مپدهدم نه نقیده
دا کی ز ا االاخالا همفاره در فم اریخب اندیزههای دی پ ج ،های ینالالالت اکپ را رخم
دهاند نا این فجیه که ها یک دینت یق جفد دارد شیر اا سالالالایر ادیاا مسالالالتحق
ماا ا دم ی در این می ه ا سالالام هرید – ا شایه فراراا الحاد جدید – و ین نق
مپک د:
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جمله کتا هایپ اسالت که نعد ا خایع یا دهم سپتامبر یمله انتحاری نه اشتدتن
نیفیفرک نفشالالالته شالالالده اسالالالتب نتای مطالعا ارنپ را نر وال اسالالالت تاج نافلنه
دا کی ز مپداندب همز انکه رانر شاپ  -شژ هنالدر نلفم سیاسپ داننداه شیکافف  -در
فزارش نهالایپاش ا اندیزه و ین یمال پ  -که مبت پ نر شیمایش نررسالالالپ نملیا
انتحاری ا سالام  7910میالدی اسالت  -ننالاا داد که نقاید دی پ در هر شکلپ نرای
و ین یمال پ نه الر ری نه کا پ اسالتم ا نظر رانر شاپ یکپ ا اندیزههای ا لپ
و ین یمال پ اندیزههایپ سالیاسالپ استم نه نظر مکفراث این حقیق ارنپ افروه
وفشالای د دا کی ز نیست اما اکتفر مهمپ است در أم ای که ودفنه و ین شدیدهای
نبالا مپفردد واله الدانیری ناید اندینالالالیده شالالالفد که و ین یمال پ شایاا شریرد
)(McGrath, 2007, 80م
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یکپ دیدر ا نیالانیههای انتقادی دا کی ز این اسالالالت که نه نظر ا کمترین دلیلپ
مب پ نر ای که الحاد نه ففنهای نظامم د ا راد را نه ونالفنت نپاوالخپ سفق مپدهدب
جفد نالدارد )(Dawkins, 2006, 273م ناله نقیالده مکفراث این سالالالخن دا کی ز
نیانیهای ییر اندیزب سالالادهلفیانه بمبار اسالالتم نه نظر مکفراثب دا کی ز نه الالفح
یک ملحد نرج ناجننالالالین اسالالالت که هی ار با پ نا نالم اخع جهاا ینالالالپ خرا
نیسالالالتم نالدارد یالام ناکه اخعیت نه ففنهی دیدری اسالالالتم رهبراا ا حاد جماهیر
شالالالفر ی در نین سالالالامهای  7967 – 7971در جهت نملپ نمفدا اهدا الحادی
وفیشب نسالیاری ا کلیسالاها را نانفد کردند این سرکف ونفنت در راستای نرنامه
الحاد در جهت محف دین اناام فر ته است )(Ibid, 78م
نه نقیده مکفراث یتپ افر ر یای دا کی ز محقق شالالفد دین ا الالاحه ر فار
محف فرددب اوتال درفیری میالاا ننالالالریت شایاا نخفاهد شریر تم نه نظر مکفراث
و ین اوتال ا ونالالالفنتهایپ نتیاه سالالالاوتارهای اجتمانپ هسالالالت د که انعکا
اوتپ اساسپ نرای جفامع نفده ا – در ساوتارهای اجتمانپ
ده ده نیا های جامعهشال
ت
– ا رادی که «در» ا رادی که «وارج» هسالالت د را شالال اسالالایپ نمفده ننها را در خالب
د سالالت دشالالمن خرار ده دم اهمیت « قان د د یپ» در شالالک فیری درک هفیت
اجتمانپ در سالامهای اویر نرجسته شده است نه فر م اخنه میاا مکا ب کری
مطرح اسالت که این ففنه قان ب اندینه ننری را عیین شک مپدهد یا ای که این

قان شیامد اندینه ننری استب )(McGrath, 2007, 82م

.2-2-1ارزیابی

در ار یالانپ سالالالخن مالکفراث ناید د نکته را مد نظر خرار داد :ا م ننکه سالالالخن
مکفراث مب پ نر ای که ونالالفنت نه سالالیله جهاانی پهای دی پ بیر دی پ ممکن
اسالت نراندیخته فرددب نیا نه اکا ی نینتری داردم نیا در نظر مکفراثب ونفنت شا ا
مرمفم اسالالت یا ننکه ونالالفنت را مپنایسالالت نا فجه نه اهدا بایا وام مد نظر
داشالتب ونالفنت یک ماهفم لساپ یمعقفم ثانپچ است ناید نا را نا فجه نه اهدا
بایا مفرد حلی خرار داردم شریرش ونالالالفنتب نه م ظفر مقانله نا جرایم اجتمانپ

بررسی کیرکردهی

در یک جمعن دی مکفراث أکید مپک د که اخعیت نا اسالالت که انسالالااهاب هم
خانلیت نی نه ونالالفنت هم خانلیت نراسالالتدپ نه ضالالای اوالخپ را دارند هر د تی
ای هالا نفسالالالیلاله جهالاانی پهالای دی پ یا بیر دی پ نراندیخته مپشالالالفند این یک
هنالالالداری اسالالالت نرای همه ما که هریک ا ا راد فر ههای انسالالالانپ نه مثانه م نالالالأ
ونالفنت مپ فان د خان ش اسایپ ناش د این یقیقت ایتمال نه نسانپ خرنانپ فیرد
شینر ت مدا انسانپ را دوار منک ک د )(Ibid, 78- 79م
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ناله نظر مالکفراث مامفنهای ا قان های د د یپ در اکر برنپ شالالالک فر ته
اسالالت همزفا قان مرد – ا یا قان سالالیاه – سالالاید این قان در ضالالای دی پ
وفد را نه الفر کا فلیک – شر سالتاا یا مفمن – کا ر نناا مپدهدم و انزه قان
کا فلیک – شر سالالتاا در ایرل د شالالمالپ نه ن فاا یک ه اار لقپ شالالده هر ج احب
رخیب وفد را نه مثانه «دیدری» مپنی د این قان نه شالالالک نیریمانهای فسالالال
نفیسالال دفاا شالالک ده دفاا ا کار نمفمپب قفیت مپفرددم فزارشالالپ ا نانرامپهای
اجتمانپ ا سالالام  7910ا  7991نا رشریر نفدات و ین خضالالا پ را قفیت مپک دم نه
نظر مالکفراث این شالدیالدهب نفنپ « قان فرایپ» اسالالالت که نه فر اریخپب فسالالال
اجتمانپ شیزیدهب شالک یا ته عیین فردیده اسالت لرا ر ا یک شدیده
نالارهای
ت
دی پ نیسالت دین ها یک مر ن دی اجتمانپ نفده که در این العیتب سل یا ته
اسالالتم این مر ن دیها در مفارد دیدر نا م نالالأ نژادیب ره دپب اوالخپب سالالیاسالالپ یا
ج سیتپ فر شریر ته است یIbidچم
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یاظ ام یالت واله در جفامع دی پ وه در جفامع سالالالکفلر امری مقبفم شریر ت پ
اسالالتم نسالالیاری ا ایکام اسالالالمپ ا جمله د اخب جهادب خفانین کیاری ممم افر وه در
نالادی امر ایکامپ ونالالالفنتنمیز جلفه مپنمای د اما افر عالپ ام یت جامعه مد نظر
خرار فیرد نه ها ونالالفنتنمیز نبفده نلکه در جای وفد ل م مظهر ریمت یکمت
ودا ند است یمتباح یزدیب 7711ب 171 – 171چم
نه نظر مپرسالد مکفراث در این می ه مپنایسالت این نکته را نه دا کی ز ففشزد
مپنمفد کالاله دا کی ز یق سالالالخن فاتن ا ای کالاله والاله علپ اوالخپ والاله علپ بیر
اوالخپ اسالالت را نداردم دا کی ز اسالالاسالالا نمپ فاند مدنپ این ناشالالد که  -نه نم ی-
ملحداا نا اوالق رند نه فر نظامم د نه سالالمت ونالالفنت نمپر ند اما ودانا راا نه
فر نظامم د نه سالالالمت ونالالالفنت مپر ند ورا که اوالق کاملپ دا کی ز همز ین
ایتدایسالالالت اوالخپ یب هی فجیهپ وه در مریله ف الالالیف ع اوالخپ وه در
مریله ف الیه وه در می ه رااوالق نداردم ا این ر یب ونالفنت یا ندم ونفنت نه
مثانه یک ع اوالخپ ا نظر دا کی ز هی ففنه بیین مفجهپ نخفاهد داشالالالتم نه نظر
دا کی ز میاا انسالالالاا ففنههای دیدر هی مایز اوالخپ مطلقپ جفد نداردم در نین
یامب حلی جامعهشالالال اوتپ مکفراث مب پ نر ای که نفنپ « قان فرایپ» در نسالالالتر
اجتمالاخ فسالالال نالالالارهالای اجتمالانپ شیزیالده شدید مپنید که نا ایااد «مر ن دی
اجتمانپ» نه ونفنت دامن ده مپشفدب سخن درستپ استم
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نکته د م ننکه مکفراث ونالفنت دی پ را مرنف نه ن یادفرایپ اسالمپ مپداند
همه را نه الاللو الالاایپ که نه نم ا در مسالالحیت اسالالتب دنف مپک دم نه نظر
مپرسالد مکفراث در الدد طهیر یا دسالت کم د اخ ا مسالیحیت اسالتم این نحفه
مف الالعفیری یب نا انتالالا نلمپ که دا کی ز را نداا را مپوفاندب ناسالالا فار اسالالتم
مکفراث ففیا رامفش نمفده اسالت که کلیسا ند رین نفخ ونفنت را نا است اد نه دینب
نلیه داننالالم داا ن ادیوفاهاا انمام نمفده اسالالتم ی د رانت – مفر معر –
نمار خرنانیاا این نروفرد ونالالن را اینففنه فزارش مپک د« :ا سالالام  7610میالدی ا
7611مب  1100ن سالفوته  94696ن نه کیارهای مختلف محکفم شدند ا سام
 7610ا  7101میالدیب  77971ن سالالفوته  197هزار  610ن محکفم شالالدند»
ید رانتب 7717ب 147چم

ن انراین نه نظر مپرسالد که مکفراث نا ر یکردی متکلمانه د اخندارانه در دد
د اخ ماید ا نمف ههای مسالالیحیت کتا مقد نرنمده همین امر نانث شالالده
که خضا جامعپ در مفرد سایر ادیاا مختف ا اسالم نک دم

 .2کارکرد روانی دین

 .1-2پاسخهای داوکینز

ا جمله شاسالخهایپ که دا کی ز مطرح مپک دب شدیده د ست ویالپ استم نه نقیده
دا کی ز نروپ نزرفسالالالالا ا ارنه د سالالالت ویالپ در ماا کفدکپ وبر مپده دم این
ت
محرم اسالرار هم نالین دا مپ کفدکاا نفده است کفدکاا نه سیلهی
د سالت ویالپ
نا نه نرامش سالالاللپ مپرسالالالیدندم نه نقیده دا کی ز ای که ودایاا کام یا تهی این
د سالت ویالپ در د راا نزرفسالپ ناش د افر وه مپ فاند ا سفی ر ااش اساا نه ن فاا
مف فخ شژ هش خرار فیردب اما مفرد ردید است )(Ibid, 348 – 349م
پاسخ دوم :باور به باور

نه نقیده دا کی ز خدر سلپنخنپ دینب دام نر دق نا نیستم نه نیانپ دیدرب
یتپ افر نپالریریم کاله انتقاد نه جفد وداب نرای نهزیسالالالتپ ر انپ نا اپ انسالالالااب
الالر ری اسالالت ملحداا انسالالااهای ر اارنافر ا سالالردهای هسالالت د که دسالالت نه
وفدکنالالالپ مپ ن الدب کم رین دللتپ نر یقالانیالت دین نمپک د نلکه ها شالالالاهد نر
مطلفنیالت این ادنالاسالالالت کاله وفد را متقاند نماییم ودا جفد داردب لف ای که ودایپ
نباشالالدم دا کی ز نه م ظفر ف الالیو این مطلبب ا ماهفم «نا ر نه نا ر» که ا دنی دنتب
ام فر ته اسالت استااده مپک دم هماا ففنه که دنت در کتا «شکستن یک لسم»
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پاسخ اول :پدیده دوست خیالی

بررسی کیرکردهی

ناله نظر دا کی ز ابلالب فاتالهانالد که دین یک وأل نمیقپ را جبراا مپک د ناب
نیالا ر انپ ناله والدا ند اسالالالتم نه نبار دیدر نه نقیده ودانا راا ما نه لحاظ ر انپ
نا اپ نه ودا ند نیا م دیم دین نه انسالالالاا در مقان منالالالکال ب نرامش سالالاللپ
مپدهالدم دین مرهمپ اسالالالت نرای دابالدیدفاات فریاا نیماراات در نسالالالتانهی مرگ
)(Dawkins, 2006, 374م دا کی ز سه شاسخ در این می ه مطرح مپک دم
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تریو مپک دب میاا نا ر نه ودا نا ر نه نا رب اا

جفد داردم

نالا ر نه نا ر یع پ انتقاد نه مطلفنیت یک نا ر یتپ افر نا نا ر نا الالالحیو ناشالالالد
)(Dennett, 2006, 221; Ibid, 352م نه نقیده دا کی ز ودانا راا نالالفیق شالالدهاند
که نا رهاینالاا را انرا نمای دب وفاه نداا نا رها متقاند شالده ناش د یا ویرم وه نسا افر
نقیدهای مدام کرار فرددب دریاا یقیقت لقپ مپشالالالفدم نه نظر دا کی زب نا ر نه نا رب
یتپ میالاا ملحدااب جفد داردم ی سالالالخن ا ملحدانپ مپراند که نلپ ربم ای که نه
هی مفجفد را بیعپ نالا ر نالدارنالد امالا نرای وفد یالک نقطاله مبهم الالالعیاپ نرای
نا رهای بیر نقالنپ نا فراشالالالتهاند ورا که ننها نا ر نه نا ر دارندم نه نظر ی نسالالالیار
شالداتن ر است که ا راد نسیاری میاا فزاره « Xدرست است» فزاره «مطلف است
که مردم نا ر داشالته ناشال د که  Xدرست است» مایزی خا نیست د یا شاید م طقا
مایز خا ل دب اما نه اخعب یقیقت را در خیا نا ایسالالالاسالالالا انسالالالانپ بیر مهم ار یانپ
مپک دم نه نظر ی ایسالاسالا یقیقت هر د مپ فان دب مهم ناش د اما هر د یک
ویز نیست د )(Dawkins, 2006, 351م
پاسخ سوم :دوری بودن استدالل
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اسالتدلم دیدر نرای ساللپ نخش نفدا دین این است که ناید یک ودایپ ناشد
ال ندفپ شفچ نپمع ا وفاهد نفدم نه نقیده دا کی ز این اسالالالتدلمب نشالالالکارا د ری
یک اسالالت تاج نادرسالالت اسالالتم ای که ندفپ نا قداا همسالالرب نسالالیار بیر خان حم
نپمع ا مپفردد م طقا ل م نمپن رد این ر را که :ا ناید نده ناشدم ن انراین ر
ای کاله نالدفپ شفچ نپمع ا مپفرددب مسالالالتلزم ر جفد ودا م طقا نمپناشالالالد
)(Ibid, 360م
پاسخ چهارم :بدیلهایی برای تسلیبخشیدین

دا کی ز در شاسالالخ وهارمب الش مپک د ندی هایپ نرای سالاللپنخنالالپ دین ارا ه
ک دم ی انتدا نه بیین ماهفم ساللپ مپشردا د ف یو مپدهد که لغت « سلپ» در
دیکنال ری مختتالر نکسالافرد نه مع ای سکین اند ه یا نارایتپ ر انپ نمده است نه
د خسالالم قسالالیم مپفرددم خسالالم ا م « سالاللپ یزیکپ مسالالتقیم» اسالالتب که سالاللپ
نرامشنخنالالپ نه شالالک مسالالتقیم یزیکپ الالفر مپشریردم نه ن فاا مثام کفدکپ
فریاا که نا مزمهی کلما پ ا می اانخش در ففشالشب سلپ مپیاندب ا نفخ مستقیم

بررسی کیرکردهی

نیا نلم در این می ه مپ فاند ندیلپ نرای دین ناشالالالدب نه نقیده دا کی زب نلم افر
اللپ بیرمادی دهدب این سالاللپب یا الال نفنپ شالالهفد الهام اسالالتم
نخفاهد نفنپ سال ت
مقتالالفد ی نا اسالالت که افر قداا ودا یک وأل ر یپ ایااد ک دب شرداوتن نه نلم
مااهد الادخانه نظامم د نه م ظفر کنف یقایق جهااب این وأل را جبراا مپک د
نه ندفپ مع ا نرامش مپنخنالالالدم نه نظر یب در مقام مثی ب ما در ا یک بارب ا
سالالیسالالتم نتالالبپماا اجا ه مپدهدب نه
د ای اریکپب جهاا را نه خدری که یفا
نظاره ننالالسالالتهایمم این فسالالتره مقیا که در مخیلهی ما نمپف اد ها نفار ناریکپ
اسالالت ا یک فسالالتره نظیم که یک سالالر نا ا مقیا های شالالداتاندیز کفانتفمپ نبا
مپشالفد سر دیدر نا نه مقیا های اننتی پ کیهاا مپاناامدم خی ما خادر نیست
کاله نه مر های کفننتفمپ نافش ک د همز انکه ریزارد ای من فاته اسالالالت «افر کر
مپک یالد که نظریه کفننتفم را مپ همیدب نظریه کفانتفم را نمپ همید»م نه نظر دا کی ز
نظریه کفانتفم نا خدر بریب است که یزیکدااها نه اسیرهای ناسا اری ا نا و ،
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یزیکپ اسالتم در این نفخ ساللپ شالکپ نیست که دست خدر الهپ یتپ افر کامال
مفهفم ناشالدب کارسالا است اما در نین یام دار ی نلمپ نیز در این می ه مپ فاند نا
دین رخانت ک دم نه نقیده دا کی ز نفخ دیدری ا سالاللپنخنالالپ جفد دارد که ا ریق
«کنالالف یقیقتپ که سالالانقا نمپدانسالالتیم» ر ی مپدهدم در این خسالالم ما مپ فانیم نا
کنالف یک اکری نف درناره یک العیت سلپ یانیمم مثال نپ که شفهرش در ج ،
کنالته شده است نا کنف این یقیقت که شفهرش خهرمانانه ا دنیا ر ته استب نرامش
مپیاندب یا یک یلسالالف مپ فاند وا رننالالاا ک د که لحظه مرگ یک شیرمردب یژفپ
دریاپ» د رههای شینالالالین ییا شب
وا الالالپ ندارد ورا که این لحظه نا «مرگهای
ت
اا پ نداردم نه نقیده دا کی ز شالالاید کسالالپ که ا ونالالماندا مرگ وفیشب ر الالایتپ
نداردب نا این نفخ نداه ساللپ یاند البته ممکن است که این ا ااق نیاتدم نه نظر ی نه
نسالالانپ مپ فاا شریر ت که دین در این می ه مپ فاند نسالالیار مفثر ناشالالدم ا رادی که
دوالار سالالالفانحپ دردناک مان د لزله شالالالفند ابلب نا این اکر که این انتال در قدیر
نقنالاله ودا ند نفده اسالالتب سالاللپ مپیان د یا ردی که ا مرگ مپهراسالالد نا انتقاد
الادخانه نه ای که ا «ر ح جا داا» نروفردار استب سلپ مپیاند البته منر نر ای که
فماا نداشته ناشد نه د مپر د )(Ibid, 353- 355م
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مپ ن د ا اسیر کپ هاکپ فر ته ا اسیر جهااهای نسیارم
نه نقیده ی هم متعار ما نمپ فاند درکپ ا این اسالالیرها داشالالته ناشالالد یرا
مغزهالای مالاب وفدب انالدامهالای کالام یا تهاند ا کمک ک د نه ما در جهانپ که نا را
جهاا میانه مپ فاا نامیدب نقا داشالته ناشالیمم در جهاا میانهب اشیا نه ویلپ کفوک
نه ویلپ نزرگ هسالت د امفر نامحتم نه نسانپ امفری بیرممکن لقپ مپشفند یرا
نیالاکالاا مالا نرای نقا نه نیش ا اینب نیا ی نداشالالالت دم نه نقیده دا کی ز مغزهای ما نه
ففنالهای کالامال یا تهاندب ا ندنماا را در دنیایپ هدایت ک د که انعادش مت اسالالالب نا
کالارکردهای ندنماا اسالالالتم نه نقیده ی ندفپ در جهاا میانه متاسالالالاانه ما را خادر
سالالاوته اسالالت ا نا امفری نسالالیار نامحتم سالالر کار داشالالته ناشالالیمم اما در راو ای
نافمپب رودادهایپ که در جهاا میانهب بیر ممکن مپنمایدب اجت ا ناشریر مپشالالالفندم
نلم دریزاله دپ را که ما ناد ا ا میاا نا نه یفهایپ ا ایتمال مپندریسالالالتیمب
فنالالفده اسالالتم ا نظر ی نلم ما را خادر سالالاوته اسالالت ا نا محاسالالبه اسالالتدلمب
بیر
ییطالههالایپ ا ایتمالال را کنالالالف ک یم که ا خب ا نا بیرخان دسالالالتر
محتم نه نظر مپرسالالالیدم البته دا کی ز اکید مپک د معازه در میاا امفر نامحتم ب
نه بایت نامحتم نفده ا س خ امفر بیرممکن استم
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یام سالالفام مهم این اسالالت که نیا مپ فانیم نا مرین نمف ش ا جهاا میانه رها
شالالفیم نه یک هم شالالهفدی ا اشالالیا نسالالیار کفوک یا نسالالیار نزرگ ویلپ سالالریع
نرسالیمب دا کی ز شاسالخ این سالفام را نمپداند اما نسیار شادماا است در مانپ ندفپ
مپک د که ننالالالر مر های هم را ک ار مپ ند امید ار اسالالالت ناخبت دریاند که مر ی
جفد ندارد )(Ibid, 360- 374م دا کی ز در کتا Unweaving The Rainbow
ندفپ را ا الفل نفنپ معازه مپداند معتقد اسالت ای که ما نه سفی مرگ در یرکت
وفشالبختپ ماسالت ورا که نینالتر مردم هرفز نمپمیرندب وفا سهمپ ا
هسالتیم ا
ت
ییا دریا ت نکرده خدم نه نر اله هستپ ن هادهاندم ا رادی نالقفه مپ فانست د جای
ما ناشالال د اما هرفز نخت یارشالالاا نبفده اخبام ندفپ نتالالیبنالالاا ننالالده اسالالت
)(Dawkins, 1998, 7م ناله نقیالده دا کی ز هر خالدر هم نمرمالاا کف اه ناشالالالد افر
لحظهای ا نا را الالر شالالکایت ا این ک یم که ندفپ شفچ نپمع اسالالتب دشالال ام
درشالالتپ نه ریلیفاها ا رادی دادهایم که هرفز نخت یسالالتن را نیا ت د هماا فر که

نسالالالیالاری ا نپودایاا فاتهاند معر ت نه ای که ما ها یک نار شالالالاند ندفپ داریم
مپنایست ندفپ را نرایماا ار شم د سا د )(Dawkins, 2006, 361م
.1-1-2پاسخ مکگراث

مالکفراث کالارکرد ر انپ دین را یالا ز اهمیالت دانسالالالته نر این نا ر اسالالالت که
نلمپ نینالالالتری در این می ه الالالفر شریردم در این نخش
مپنالایسالالالت حقیقالا
ت
شاسخهای مکفراث را در این می ه شکر مپنماییمم
 .1-1-1-2دین و خوشبختی
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ناله نظر مالکفراث مامفناله ادلاله عیینک دهای جفد دارد که نقاید عهدا
دی پ نه فر نام أثیر مثبت نر وفشالالالبختپ فم نمر داردم در این می ه مکفراث
د نکتاله را ففشالالالزد مپک دم نکته ا م ننکه ه ف کارهای نسالالالیاری در این می ه ناید
اناالام شالالالفد نکتاله دیدر ای کاله ا ای دفنه نثار مثبت نمپ فاا «اثبا » کرد که دین
«یق» اسالالتم اما در نین یام اینففنه حقیقا نه اهمیت ر ا ز ا شژ هش در مفرد
ار با مع فیت نر نهزیسالتپ انساا اشاره دارد که خیفد اید فلفژیکپ سکفلر ماادل
دی پ نمپ فاند مانعپ در این جهت لقپ فرددم این حقیقا ننالالاا ده ده این اسالالت
که شالفاهدی که ار با میاا مع فیت نهزیستپ را نناا مپدهد ر نه رشد نفده نه
فر الالالم پ دللالت نر این دارد کاله مراخبالتهالای نهداشالالالتپ نمفمپ در این می ه
مپنالایسالالالت در ر ش نمال ناله کالار فر ته شالالالفدم نه نظر مکفراث ورا مع فیت ا
مراخبتهای نهداشالالتپ ناید ک ار فراشالالته شالالفد مانپ که اهمیت نسالالیاری نر نیماراا
داردب نر اسالالا ر یکرد هد محفر مپنایسالالت و ین مراخبتهایپ مد نظر خرار فیردم
البته این یقیقت وفشالای د سالکفلریستها نیست اما راهپ است که شفاهد ادله ما
را نه سالالفی نا سالالفق مپدهد )(McGrath, 2007, 91- 92م ا اینر یب این سالالخن
دا کی ز که «افر دین نرای شالما ند نباشالد – یا ماید در جهت نهزیستپ ر انپ است
– نمپ فاند اثبا ک د که دین یق اسالالت» رح مسالالاله «نا ر نه نا ر» همز ین
«شالالالبهاله د ر» کاله دا کی ز مطرح مپک الدب نالا نکتاله د مپ که مکفراث نداا اشناا
مپک د شاسالالالخ داده مپشالالالفدم یع پ اثیر مع فیت نر نهزیسالالالتپ ر انپ اثبا یقانیت
نمپک دم
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 .2-1-1-2تکیه بر تحلیلهای علمی یا بیانیههای اعتقادی

نه نظر مکفراث یتپ افر نه دنبام اثبا یقانیت دین نباشالالیم الالر ا نر اسا
یژفپهای دین خضالالالا نماییم دا کی ز نه جای انت ا نر حلی های نلمپ نی پ –
که مدنپ نه کارفیری نا است – مبایثش در مفرد أثیر دین نر سالمت ر ااب مبت پ
نر شالایعا ب یکایا ب نیانیههای انتقادی کلینهای استم دا کی ز در می ه أثیر دین
نر کاهش استر مپنفیسد:
نیا دین یک دار نماسالالت که نا کاهش اسالالتر نمر را مپا زایدب شالالاید این فر
ناشالالدب افر وه این نظریه مفرد انتقاد شالالکاکپ اخع مپشالالفد که مفخعیتهای را انپ را
شکر مپک د که دین نام اسالتر اسالتم نه سالختپ خان نا ر اسالت نه اسطه حم
ف تاه یک کا فلیک ر مپ که ا هفش کمتر ا متفسال نروفردار استب ع سالمت ر
نه نهبفدی ر د )(Dawkins, 2006, 167م
نه نظر مکفراث منالالپ اکر دا کی ز این اسالالت« :من نمپ فانم هم ک مب شد نا
ویز بل اسالالت»ب یام ننکه یقیقت نا ننزه که دا کی ز نا را ا جهت نا ر منالالالک
مپداندب عیین نمپفردد نلکه نه اسالطه شفاهد نلمپ ارنپ نمایاا مپفرددب وفاه
دا کی ز د سالالالت ندارد ویزی را یا ویرب یا انتخا ک د ا نداا معتقد شالالالفد یا ویرم نه
نظر مک فراثب دا کی ز در ای اا نیز دوار سالالففیری ش ال اوتپ شالالده ا شژ هشهای
فسالالالتردهای که فسالالال ک ث شارفام ت همکارانش در مفرد اثیر دین نر سالالالالمت
الفر فر ته اسالت غا مپ ر د شفاهدی که نداا مای دارد را نرجسته مپک د
)(Ibid , 92; Pargament, 1997م
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 .3-1-1-2تاثیر رفتار دینی در احساس خوشبختی

دا کی ز نمیقالا م تقالد انمام م اسالالالک مختلف دی پ نفده ننها را بیرمتعار ب
بیرسا ندهب نپمع ا اییانا مضر مپداند )(Dawkins, 2006, 166م ا نظر مکفراث
ای که یک ر تار در سالالمت جسم ر ح رد أثیر داشته ناشد نستدپ نه نفخ ر یکردی
اسالالت که رد مپ فاند داشالالته ناشالالد وفاه ا م ظر دی پ نداا ن درد وفاه نا نداه بیر
دی پ ندریسالالته شالالفدم و انزه یک ر تار مان د ر ه فر تن که نفنپ محر میت نمدی
ا وفردا براسالت یک یژفپ متعار ییا انسالانپ استب نا فجه نه ر یکرد سالم
یا بیر سالالم نه ناب أثیرا متاا پ مپ فاند داشالته ناشدم افر نا ر یکرد سالم ندریسته
شالالفدب ا نداه یک رد دی پب ر ه اثیر مثبت در سالالالمت ر ح جسالالم دارد ا نداه

بیر دی پب داشالتن اندام م اسبب ایسا ر ایتم دی ممم مپ فاند درنرداشته ناشدم اما
افر نا ر یکرد بیرسالالالم ندریسالالته شالالفدب ا نداه یک رد دی پب ر ه مفجب ا سالالردفپب
نارسالالایپ خلبپ ممم مپفردد ا نداه بیردی پ نیز کاهش ونالالمدیر متالالر کالریب
ید نار ب ا سالالردفپ مممم را درنروفاهد داشالالتم ن ایراین ر تار دی پ نه شا ا ماید نه
شا ا مضر است )(McGrath, 2007, 93- 94م

هماا فر که فرشالالت دا کی ز الش نمفد ندیلپ نرای ج به سالاللپنخنالالپ دین
نیاند که ا ریق «کنالالالف یقیقتپ که سالالالانقا نمپدانسالالالتیم» ر ی مپدهدم ا نداه
دا کی ز افر قالالداا والالدا یالک وأل ر یپ ایاالاد ک الدب شرداوتن ناله نلم ماالاهالالد
الالالادخالاناله نظامم د نه م ظفر کنالالالف یقایق جهااب این وأل را جبراا مپک د نه
ندفپ مع ا نرامش مپنخندم
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 .4-1-1-2رابطه علم و تسلی بخشی
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نه نظر مکفراث ایتمال دا کی ز استدلم ک د که ر هداری نتیاه مایدی را در شپ
نخفاهد داشتب اما این خضا ی نروفاسته ا یک ندم مای ن یادی است که دین نتفاند
معتبرب ماید نه لحاظ ردی مسالالالر نخش ناشالالالدم مکفراث نرای أیید نظر وفیش ا
سالالخن مایک شالالرمر – ر ید انامن شالالکاکاا – نهره مپجفید که دا کی ز هم در مفارد
متعددی در کتا فهم ودا نه سخن ی است اد مپک دم شرمر در شژ هنپ که در می ه
ادید ییا دین در نتالر معا الر اناام داده اسالت من أکید نر نقش دین در نروپ
اایع انسالانپب سخ پ را مطرح مپک د که نسیاری ا ملحداا نا را تدیق مپنمای دم نه
نقیده شالالرمرب دین مان د همه نهادهای اجتمانپ خان حفی نه ای که نهففنهای شالالاا
ند ا انهامب وف یا ند ناشالالدب نیسالالت )(Shermer, 2000, 71; Ibid, 94م نه نقیده
مکفراث نلت ای که نسالیاری ا ملحداا نا سخن شرمر مفا ق د این است که شفاهد
ادله نا را ننالالالاا مپدهدم نا این یام دا کی ز نه ففنهای وتالالالمانه نیریمانه نا دین
مفاجهاله نمفده ا هالار مپدارد کاله دین نمفمالا ند ا هی ففنه انهامپ شالالالر نفده
هدیدی نرای مدا ننالالریت اسالالتم نه نظر مکفراث دا کی ز نا ای که شالالرمر را ردی
اجد الالالییت ابلب همسالالف نا وفد مپداند اما در ای اا نسالالبت نه حلی دخیق
متفا ا شالالرمر نپرببت اسالالت ورا که حلی شالالرمرب در راس التای أیید الحاد نیسالالت
)(McGrath, 2007, 94 – 95م
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ا ندالاه مکفراث دا کی ز در این می ه ید د نلم را فجه نمپک د لرا فخع ی
ا نلم نانااسالتم نلم نه مثانه یک انزار مان د هر انزار دیدری که انسالاا نا نا سر کار
داردب ناید نه لحاظ درجه دختب مفرد سال اش نقالنپ خرار فیرد ا نالخیه داده شفد
مفخعیتپ که در نا اسالالالتب ا وه اندا ه خان انتماد اسالالالتم ا نداه مکفراث مسالالالأله
اسالالاسالالپ در مفاجهه نا نلمب نحفه درک یک اخعیت و د لیه نمیق شیزیده اسالالت
این شرسالش اساسپ فس یلسف اا نلم مفرد فجه خرار فر ته که البته فس کسانپ
که نلم ارنپ را ها راه معر ت مپدان د مفرد غا اخع شالالده اسالالت نه ففنهای که
ناله رایتپ سالالالخن ا اثبالا یالا نالدم اثبا مبایثپ مان د مع ای ندفپ یا جفد ودا
مپران دب یام ننکه نلفم بیعپ انسالالته اسالالت نه یک «اسالالت تاج اسالالتقرایپ» که
نبار سالالالت ا سالالال اش دادهها یک یکم ایتمالپ نه اثبا م ن انراین نحث در مفرد
نلمپ سفال بایپ در نلم نمپ فاند جفد داشته ناشد نرای شاسخ نه
سالفام ا اثبا
ت
ناب جایپ در وارج ا نلم ناید نه دنبام نا نفد )(Ibid, 34- 35م
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نکتاله دیدری کاله مالکفراث نالداا اشالالالاره مپک د این اسالالالت که ورا ق نلم
الالالییت دارد ا را مفجفد در بیعت را کنالالف ک دب نه نقیده مکفراثب دا کی ز نر
این نا ر اسالالت که نلمب انسالالاا را نه درکپ ا بیعت ره مفا مپسالالا د که ورا پ
کف هنظرانه نیسالت اما نداه دی پ نه بیعت نمپ فاند رد را نه شیامدهای مسر نخش
یبا سالالالفق دهد ورا که دینب شالالالداتپ را بیعت را که مپنایسالالالت نه سالالالیله
حقیقا نلمپ کنالالف فردد راسالالفی شهن ندمپ مپداندب اسالالاسالالا مانپ که ا را
سالالخن مپففیدب را های بیر ناخالنهای اسالالت که در نین یقانیتب بیر ممکن اسالالت ا
شهن انسالالالاا نه فر کام نا را ناهمدم نه نظر مکفراث حلی دا کی ز ا نداه دی پ
نه بیعت نه فرناامیدک دهای عیف بیرماا ک ده استم
نه نقیده مکفراث یکپ ا مضالامین رای در میاا نسیاری ا نفیس دفاا اندلیسپ
میاا سالالالامهای  7110ا 7110م این اسالالالت که شژ هشهای نلمپ شیرامفا شالالالکفه
بیعالتب ناله درک ا نظمالت والدا ره مفا مپفرددم ا ندالاه مالکفراث یک وفانش
مسالالالیحپ ا جهااب نداه جزمدرایانه نه بیعت را که معتقد اسالالالت اخعیتب محد د نه
نلفم بیعپ اسالالتب انکار مپک دم البته مکفراث وا رننالالاا مپک د که ختپ دین ا
را سالخن مپففید مقتالفد مااهیمپ اسالت که خان شهفد مستقیم نبفده نه سهفلت

نه دسالت نمپنیدم شهن انسالاا نسالیار محد د است که و ین اخعیا پ را نتمامه درک
ک د لرا انسالااها ناید یک نا ش اسپ نسبت نه ید د فانایپهای وفد داشته ناش دم
نه نظر مکفراث این مسالالأله ق در مفرد دین الهیا نیسالالت نلکه هر الشالالپ نرای
نیکرانپ بیعتب نا و ین منالالکلپ مفاجه اسالالتم ا نداه مکفراث هم جامعه
مفاجهه نا
ت
نلمپ هم جالامعه دی پ این امکاا را دارند نا انهاما ارنه مفاجه فردیده «نهترین
بیین ممکن» ا ننزه مفرد منالالاهده خرار فر ته اسالالت را ارا ه ده دب در این راسالالتا
ایتمال مااهیمپ فلید مپشالالفد که ابلب نسالالیار شیزیده نفده خان شالالهفد مسالالتقیم
نیست دم

هماا فر که فرشالالالتب دا کی ز الش نمفدب کارکردهای ر انپ دین که ا سالالالفی
ودانا راا مطرح فردیده اسالالت را نا منالالپ الحادیاش شاسالالخ دهدم مکفراث در مقام
شاسالالخ نه دا کی ز نر و د نکته أکید نمفد :نکته ا م ننکه حقیقا داننالالم داا یاکپ
ا نا اسالالت که ار با مع اداری میاا نقاید عهدا دی پ نر ایسالالا وفشالالبختپ
جفد داردب کاله دا کی ز نه دلی کی ه نمیقپ که نسالالالبت نه دین داردب فجهپ نه این
حقیقا ن مفده اسالتب اما در نین یام نا دا کی ز هم رأی نفده وا ر نناا مپک د
کاله ا اینففنه نثار مثبت نمپ فاا «اثبا » نمفد که دینب «یق» اسالالالتم ا این ر ی
ودانا راا ا اینففنه نثار مثبتپ که نرای دین شکر شالالده اسالالت نه دنبام اثبا یقانیت
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 .2-1-2ارزیابی

دین از دیدگیه ریچیرد داوکینز و آلیستر مکگراث  /امراهلل قلی زاد 

نه نقیده مکفراث نرای یک الهپداات مسالالیحپ راسالالت کیشب نمف ه ثلیث نتیاه
یتمپالفخفخ درفیری نقالنپ نالا ارناله مسالالالیحپ ا وداسالالالتب همز انکه نرای یک
یزیکالدااب ماالاهیم فی ک دهای در اثر مفاجهه نا جهاا کفننتفمپ سالالالرنرمپن ردم در
نین یالام هر د متعهالدنالد ناله جالای ندالاه قلیال فرایانه نه این نفخ شدیدههاب مفاجهه
نقالنپ فسالترش شیدا ک د وفریهایپ که امکاا درستپ ننها جفد داردب رح فرددم
نه نظر مکفراث در این شالالرا ایتمال شالالداتن ر نخفاهد نفد که یک ر یش جالبپ
در فاتدف میاا نلم دین شدید نیدم اما متاسالاانه دا کی ز نه دلی دشالم پاش نا دینب
ر یکرد دی پ ناله را مفجفد در بیعالت را نپمع ا نپثمر مپداند در این الالالفر ب
نمال امکاا فاتدف ا نین وفاهد ر ت )(McGrath, 2004, 145-158م
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دین نیست د ا اشکام د ر دا کی ز ارد ناشدم
د م ننکه در مفرد أثیر ر تار دی پ در ایسالالالا وفشالالالبختپب نه نظر مکفراث
ر تار دی پ نه شا ا ماید نه شا ا مضالالر اسالالت نه نظر ی ای که یک ر تار در سالالالمت
جسالالم ر ح رد أثیر داشالالته ناشالالد نسالالتدپ نه نفخ ر یکردی اسالالت که رد مپ فاند
داشالته ناشالد وفاه ا م ظر دی پ نداا ن درد وفاه نا نداه بیر دی پ ندریسته شفدم ا
این ر ی افر نا ر یکرد بیرسالالالم ندریسالالته شالالفدب ا نداه یک رد دی پب ر ه مفجب
ا سردفپب نارسایپ خلبپ ممم مپفرددم
سالالفم ننکه در مفرد رانطه میاا نلم سالاللپنخنالالپب مکفراث نه دا کی ز وا ر
ننالالالاا مپک الد کاله ا ل یالد د نلم را فجه ک دم ثانیا نیا نلم نا محد دیتپ که دارد
مپ فاند نه ندفپ مع ا نخنالالدب ثالثا ورا نه نم دا کی ز ها نلم نتفاند را بیعت را
کنف ک د سلپنخش ناشد دین و ین کارکردی نداشته ناشدبم
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در مقام ار یانپ مپ فاا فات که نکته ا مب د م وهارم که مکفراث نداا اشالالاره
مپک دب سالالخن درسالالتپ نفده خان د اخ اسالالتم اما نکته سالالفمپ که مکفراث مطرح
مپک د مب پ نر ای که یک ر تار دی پ نه شا ا وف نه ند است نستدپ نه ر یکردی
دارد که رد مپ فاند داشالالته ناشالالدب سالالخن متق پ نیسالالتب یرا ا ل :نفنپ نداه نسالالبپ
اندالاراناله در این ادنالا جفد داردم ثالانیالا :این لقپ مالکفراث نالا هم ار کا ی معهفد
ودانا راا در ا پ اسالالتم ودفنه ممکن اسالالالت یک رد دی دار ودانا ر  -لف نا یک
ر یکرد ناسالالم – معتقد ناشالد که مثال ر هداری مفجب ا سالردفپب نارسایپ خلبپ ممم
مپفرددم ثالثا :مقتالالفد ا ر یکرد ناسالالالم ویسالالتب مالک جه ت
ارق ر یکرد سالالالم
ناسالالالم کدام اسالالتب نه نظر مپرسالالد بیین ر شالال پ در این می ه ا سالالفی مکفراث
فر ندر ته استم

جمعبندی

دا کی ز در الالالدد اسالالالت ا کارکردهایپ که نرای دین نرشالالالمردهاند را نا ر یکرد
الحادی نلمپ ناپ ک دم ی الش مپک د ا نا رح « ایتدایسالالالت اوالخپ» نظریه
ممب نقش دین در « عیین عال اوالخپ» را ناله والالش نکنالالالانالدم در مقالانال ب نه نظر
مکفراثب غییر ایتدایسالت اوالخپ مبت پ نر ر جفدی مفهفم نه نام مم است که
نلمپ دا کی ز ناسا فار استم در ار یانپ این مفاجهه ناید وا ر نناا نمفد که
نا منالپ
ت

اوالخپ دا کی ز ارد
نال ه نر نقالد مالرکفر کاله مکفراث نه درسالالالتپ نر ایتدایسالالالت
ت
مپک دب خفخ وطا در هم نفخ رانطه دین اوالق نسالالبیتفرایپ را نیز مپ فاا ارد
نمفدم
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شدیده د سالالت ویالپب ماهفم نا ر نه نا ر ندی هایپ نرای سالاللپنخنالالپ دینب ا
جمله شاسالالخهای دا کی ز نرای فجیه سالاللپ نخنالالپ دین اسالالتم دا کی ز نمیقا م تقد
انمام م اسالالک مختلف دی پ نفده ننها را بیرمتعار ب بیرسالالا ندهب نپمع ا اییانا
مضالالالر مپداندم ا نظر مکفراثب حقیقا داننالالالم داا یاکپ ا نا اسالالالت که ار با
مع الاداری میاا نقاید عهدا دی پ نر ایسالالالا وفشالالالبختپ جفد دارد که البته
جفد این کالارکرد نه مع ای اثبا یقانیت دین نیسالالالتم در مفرد أثیر ر تار دی پ در
ایسالا وفشالبختپ نه نظر مکفراث ر تار دی پ نه شا ا ماید نه شا ا مضالر است نه
نظر ی ای که یک ر تار در سالالمت جسالم ر ح رد أثیر داشته ناشد نستدپ نه نفخ
ر یکردی اسالت که رد مپ فاند داشالته ناشد وفاه ا م ظر دی پ نداا ن درد وفاه نا
نداه بیر دی پ ندریسالته شفدم ا این ر ی افر نا ر یکرد بیرسالم ندریسته شفدب ا نداه
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دا کی ز نر این نالا ر اسالالالت که نه ها دین نه ن فاا اندیزه ع اوالخپ نمپ فاند
مطرح ناشالالدب نلکه میاا دین ونالالفنت ار با مع اداری جفد دارد دین ت
داری ا راد
نه ر ی ونالالفنت م ار مپفرددم ا سالالفی دیدر نه نظر دا کی ز هی شالالاهدی جفد
نالدارد کاله الحاد نه فر نظامم دی نه نپ اوالخپ سالالالفق مپدهدم در مقان ب مکفراث
أکید مپک د که اخعیت نا است که انسااها هم خانلیت نی نه ونفنت هم خانلیت
نراسالالتدپ نه ضالالای اوالخپ را دارند هر د تی ای ها نفسالالیله جهاانی پهای دی پ یا
بیر دی پ نراندیخته مپشالالفندم سالالخن مکفراث مب پ نر ای که ونالالفنت نه سالالیله
جهاانی پهای دی پ بیر دی پ ممکن است نراندیخته فرددب نیا نه اکا ی نینتری
داردم ونالالفنت یک ماهفم لسالالاپ یمعقفم ثانپچ نفده ناید نا را نا فجه نه اهدا
بایا مفرد حلی خرار داردم مکفراث در این می ه مپنایسالالت این نکته را نه دا کی ز
ففشالالالزد مپنمفد که دا کی ز یق سالالالخن فاتن ا ای که وه علپ اوالخپ وه علپ
بیر اوالخپ است را ندارد ورا که ایتدایست اوالخپ یب هی فجیهپ وه در مریله
ف یف ع اوالخپ وه در مریله ف یه وه در می ه رااوالق نداردم
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یک رد دی پب ر ه مفجب ا سردفپب نارسایپ خلبپ ممم مپفرددم
این سالالخن مکفراث مب پ نر ای که یک ر تار دی پ نه شا ا وف نه ند اسالالت
نسالتدپ نه ر یکردی دارد که رد مپ فاند داشته ناشدب سخن متق پ نیستم ا ل نفنپ
ندالاه نسالالالبپ اندالارانه همز ین بیر اخعفرایانه در این ادنا جفد داردم ثانیاب این لقپ
مکفراث نا هم ار کا ی معهفد ودانا راا در ا پ استم
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