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 چکیده
 هدددددای ادیدددددان الهدددددی،هدددددا بدددددر اسددددداس فطدددددرت و عقدددددل و آمدددددوزهخددددداباوری در االدددددب انسدددددان

ای با این باور که اعتقاد به خددا ریشده در تدرس، جهدل و یدا وهدم داشدته، ره بوده است. عدههموا
گرفتده شدناس معاصدر، اعتقداد بده اندد. در ایدن میدان ریچدارد داوکیندز زیسدتراه الحاد را در پیش 

داندد. پرسدش اساسدی پدژوهش حاضدر وجود خدا و امر ماورای طبیعت را یدک پنددار و تدوّهم مدی
کدده اصددوال چدده عددواملی موجددب سددو  داوکینددز بدده ایددن رویکددرد شددده اسددت و از نظددر ایددن اسدد ت 

حدیثی چه نقدی بر آن وارد است  با وجود دالیل و شواهد عقلدی و نقلدی، چگونده اصدل وجدود 
کددافی بددر شددود  ادعددای تبیددینخدددا، یددک پندددار تلقددی مددی ناپددذیری خدددا، ادعددای فقدددان شددواهد 

گدرایش وی بده ایدن مسدأله اسدت وجود خدا و پندار شدرور و کاسد تی در جهدان، از جملده عوامدل 
کدده در ایددن پددژوهش بددا توجدده بدده دالیددل و شددواهد عقلددی و نقلددی و بددا روش تحلیلددی انتقددادی در 

تواند موجب الحداد شدود. بدر گردد که هیچ یک از این ادعاها نمیها، مشخص میپردازش داده
کده فا دد تبیدین تجربدی و شدواهد حسدی اساس متون حدیثی، خدا از آن جهت اثبات می شدود 
و بر اساس آیات  درآن بدویژه روایدات « پندار خدا»است. بررسی و نقد ادعاهای داوکینز در کتاب 
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   مهمقد
یچدددارد داوکیندددز هشدددت سدددالگی بددده همدددراه  در ندددایروبی بددده دنیدددا آمدددد. در  ،۱۹۴۱در سدددال  4ر

گفته خودش به انگلستان بازگشت. خود خانواده  آشنا  داروینسیم در سن شانزده سالگی بابه 
گردید.  ویاز دست رفتن ایمان  شد و همین موجب کامل  در رشدته زیسدت جدانوری او به طور 
کسدددفو گردیدددد واز دانشدددگاه ا شصدددت بددده آمریکدددا رفدددت و در  هدر اواخدددر دهددد رد فدددارغ التحصدددیل 

کالیفرنیا به کار  دانشگاه   5شد.عنوان استادیار مشیول به 
گدر مداهر و پرتالشدی در زمینده الحداد و خدداناباوری شدناخته شدناس فرگشدتی، پدژوهشاین زیست

د وی نیددز بدده وضددوح مددنعکح سددتیزی و الحدداد در عندداوین تألیفددات و مقدداالت متعدددشددود. دیددنمددی
کده وی در زمینه نقدش ژن ژ  اوداوا شده است. نخستین کتاب وی با عنوان  هدا در فرگشدت بدود 

و... از دیگددر  پنرردار ارردا، صررعود  رر  قلرر  وامحتمررل، سرراز وا ینرراسرراعتهددا انددداخت. را بددر سددر زبددان
6پنردار ارداکتداب های اوسدت. داوکیندز نگاشته

و در همدان  رش درآوردبده نگدا  ،۲۳۳۶در سدال را  
 نویسد: وی در این کتاب می داستانی شناخته شد. ترین کتاب ایرسال پرفروش

 7به احتمال قریب به یقین خداوندی برای جهان وجود ندارد.

خددای مشدهور اسدت. او همچندین یدک گرایدی و یدک بدیداوکینز از منتقددان جددی آفدرینش
یتویسددت متصددلب و اومانیسددت سددکوالر و محددور اسددت. بدده بدداور داوکینددز، پیچیددده و علددم پوز

کاسددتی در تبیدین کدافی بددر وجدود او و همچندین وجددود شدرور و  ناپدذیر بددودن خددا، فقددان شددواهد 
که موجب رّد و نفی خدا و نظریه آفرینش مینظا  هستی، از جمله انگیزه  شود. هایی است 

کددده بدددر اسددداس آیدددات  دددرآن ، :و روایدددات معصدددومان ایدددن اعتقددداد داوکیندددز در حدددالی اسدددت 
یددادی از جملدده  8؛شددوندهددا بددر فطددرت پدداک توحیدددی متولددد مددیانسددان هددر چنددد عوامددل بیرونددی ز
را هدا آن هایی برای الحاد و خداناباوری درو... انگیزه 9های الب، عد  تعقل و خردورزیآموزه

گاهی نداظر بده ذات خدال  و خدود طدراح هگردند. این انگیزهموجب می گداهی ها  سدتی اسدت و 
کلدی ازه ناظر به برخی صدفات و افعدال اوسدت. بد هدای الحداد و انگیدزه آیدات و روایدات نظدر طدور 
                                                      

4. Richard Clinton Dawkins.  

 .7. بررسی منا شات ریچارد داوکینز درباره وجود خداوند، ص5

6. The God Delusion. 
 .71. پندار خدا، ص7

 .331؛ التوحید، ص31. ر.ک: سوره رو ، آیه8

 .17، ص1ج الکافی،. 9
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آنچه داوکینز را بر انکار  10ی.عمل شهوت یگرید و یعلم شبهه یکی: است زیچ خداناباوری دو
موجددود مدداورائی بددر انگیختدده اسددت، بیشددتر شددبهه علمددی اسددت. مبنددای شددناخت وی از عددالم 

یتیویسدتی و تکامدلم گرایانده وی حتدی امدوری بتنی بدر علدو  تجربدی و حسدی اسدت. از نگداه پوز
گیرند. دعلمی، بای هایمانند وجود خدا نیز همچون فرضیه  11مورد آزمایش تجربی  رار 

کالمددی، برخددی انگیددزه هددای الحدداد، تحددت عندداوینی نظیددر هددر چنددد در مباحددث فلسددفی و 
امددا بددا  12،و عدددل الهددی، بررسددی، تحلیددل و نقددد شددده اسددتبسدداطت ذات، بددراهین اثبددات خدددا 

گونده شایسدته و بایسدته مدورد  مسدألههای انجدا  شدده، ایدن توجه به بررسی در مدورد داوکیندز، بده 
 در آن ایدر و فارسی زبان به نامه و مقالهپایان کتاب، اندکی توجه  رار نگرفته است. البته تعداد

 بدر کتداب این حاله ب تا اما 13است، آمده در نگارش وی به آرایو افکار و  خدا پندار کتاب نقد
 - اسدت عقالنی یا فطدری فقبکه روش این دو در اثبات خدا  - روایی و  رآنی هایآموزه اساس

 . است نگرفته  رار نقد و بررسی مورد
کداوی و  اهمیت عوامل انگیزشی در سو  دادن داوکینز به مبانی الحادی از سویی و عدد  وا

از سددویی دیگددر، از جملدده  ویددژه متددون حدددیثیه بددهددای  رآنددی بددر اسدداس آمددوزه مسددألهقددد ایددن ن
  .استاین پژوهش  هاینوآوری

 عوامل انکار خدا از منظر داوکینز .1
امدا آنچده وی  ؛انددگیری الحداد و خدداناباوری داوکیندز نقدش داشدتهعوامل مختلفی در شکل

کتداب ه بد ،در آثار خود کدرده و بده واسدطه داپنردار ارویدژه  هدا آن بده عندوان شدبهه علمدی مطدرح 
کدرده اسدت، بیشدتر در سده محدور  کشانده و خددا را انکدار  و بده  اسدتنظریه آفرینش را به چالش 

که به بررسی و نقد یم. میها آن سه ساحت ذات، صفات و افعال الهی بازگشت دارد   پرداز
 ناپذیری خدا . تبیین1-1

 تلقددی پیچیددده خدددا ذات کدده معنددا ایددن بدده شددود؛ذات خدددا مربددوط مددیایددن عامددل در حقیقددت بدده 
                                                      

 .737ص  ،توحید در ق آ؛ 11. ر.ک: سوره رو ، آیه10
 .93ص پندار ادا،. 11
تریرین و  91ص شر ح المواقرف،و  119-111و ص 99-17، ص7ج الحکم  المتعالی  فی االسقار العقیلر  االر عر ،. 12

   اوین اقرات ادا.
کتداب . به عنوان نمونه می13 گدراث و یدا رسداله  ،«وا و منشاء حیراتوا، ممادای داوکینز: ژ »توان بده  نوشدته آلیسدتر مدک 

کرد.  «  رسی مناقشات ریچارد داوکینز در ار  وجود اداوود»ی خانم نفیسه سموعی با عنوان دکتر  اشاره 
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آنچدده در آثددار  .گددرددمددی خدددا نفددی و الحدداد بددرای ایانگیددزه و شددودمددی پنداشددته ناپددذیرتبیددین و شددده
خددورد، بیشددتر تحددت عنددوان بسدداطت ذات اسددت تددا پیچیددده و اندیشددمندان اسددالمی بدده چشددم مددی

 راین از نظر تاریخی این بحث به این شکل پرداخته نشده است. بناب 14ناپذیر بودن خدا.تبیین

تدرین اشدکاالت داوکینددز بدر وجدود خددا، بدر مبنددای پیچیددگی وجدود الهدی شددکل یکدی از مهدم
گددر خدددایی وجددود داشددته باشددد، بایددد گرفتدده اسددت.  کددافی »در نظددا  فکددری او، حتددی ا بدده  دددر 
تواندایی تنظدیم همده »موجدود دیگدری زیرا بدون فر  چنین موجودی، هیچ  15؛«پیچیده باشد

نخواهدد « تکامدل هددایت شدونده هماهندگ جهدان را چده آندی و چده بده صدورت هدایپیچیدگی
کددرده وداشددت.  کددل ایددن پندددار را در ایددن جملدده خالصدده  کسددی خدددا را »گویددد: مددی داوکینددز  چدده 

 او معتقد است:«. ساخته است 
 راییز کنید؛ نیییتب را جهان در تهافی سازمان دگییچیپ تواندنمی طراح خدای  ی فرن

 نییا کیه باشید دهیچیپ کافی قدر به خودش دیبا کند طراحی را زییچ بتواند که ییخدا
   16است. نییتب قسمی محتاج خود هنوب به
 فقددب باشددد، داشددته نندددگییآفر بددرای کددافی دگییددچیپ کدده اینندددهیآفر هددوش از نظددر او هددر

 در نندددهیآفر هددایهددوش چددون. باشددد جییتدددر کامددلت هوسددتیپ ندددیفرآ کیدد محصددول تواندددمددی
گز اند،افتهی تکامل جهان  تواننددنمدی لدذا و سدت،ین جهدان خدود وجدود بدر مقدد  وجودشدان ریندا
 17است. پندار کی خدا معنا، نیا به. شوند  لمداد جهان طراحی مسئول

کدده ظرافددت بخددت و  هددا حاصددلهددای موجددود در پدیدددههددا و پیچیدددگیداوکینددز  بددول دارد 
 بهتدر، ویآلترندات از دیدد او. دانددنمدی تصدادف جدایگزین تنهدا نش رایاما وی آفر ،تصادف نیست

 نشیآفر خود که چرا ؛ستیجایگزین ن کی اصال   نشیآفر قت،یحق است و در عییطب انتخاب
 : کند حل کوشدمی که است آنی از تراامض که کشدمی شیپ را ایمسأله

   است؟ دهیآفر کسی هچ را دگاریآفر خود
هدای پیچیدده، بدا توجده بده پیچیددگی از نظر وی پیشنهاد نظریه آفرینش برای طراحی پدیده

 18خدا یک دور باطل است.
                                                      

 .19ص محاض ات فی اإللهیات،و  171، ص7ج الحکم  المتعالی  فی االسقار العقیل  االر ع ،. 14
15  . (THE GOD DELUSION ،109p) .would have to be complex enough. 

 .71ص پندار ادا،. 16
 .19. همان، ص17
 .111. همان، ص18
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ه عالوه بر ایدن داوکیندز در چگدونگی اعمدال  ددرت و ربوبیدت نظدا  هسدتی توسدب خددا نیدز بد
پنددارد. او اعتقداد دا مدیناپدذیری خدرا موجدب تبیدین مسدألهشدت دچار مشدکل بدوده و همدین 

و ذرات یددک هددا خددداباوران بدده خواسددت خدددا و نظددارت و دخالددت او در رفتددار یکسددان الکتددرون
 کند: را طرح می ساالتابد و این نمیها را برها و  رنعنصر در طول لحظه
 رارقی سیرک  هیایالکتیرون همه سر بر یداهّٰلل هاتریلیون همزمان که فرضیه این چطور
 19؟است ساده ،دارند

ناپدددذیری خدددا و پیچیددددگی او را سددت و همدددین تبیددینین سددداده ال  اصدد هیفرضددد نیدداز نظددر او ا
 خواند.شود و داوکینز را به آلترناتیو دیگری به جای خدا فرا میموجب می

کرد:شناخت او از خدا را می  توان در عبارات زیر بطور واضح مشاهد 
 فراطبیعیی میأوای آن از بشر با گفتن سخن برای باید او باشد، که رطو هر خدا متعالی قلمرو

 کیه بتوانید کنید؛ خیدایی منتقی  بشیر مغز به را پیام  بتواند تا طبیعی ب هد جهان به خود
 سییگنالهیا آن از همزمیان و بفرسیتد، هوشیمندانه هایسیگنال نفرها میلیون برای همزمان
 خیدا شیاید! خدا این دارد باندی پهنای ع ب. یستن بسیط باشد، که هر طور کند؛ دریافت

 باشید قیدرتی همیان واجد اگر اما باشد، سیلیکونی مرکزی پردازنده یا نورونی، مغزی دارای
 میا کیه هیاییرایانه یا مغزها تریناز بزرگ که باشد چیزی دارای باید دهند،می نسبت او به که

 20.است ترمندطرح و ترپیچیده بسیار شناسی ،می

گرایی الحدادی را بده عندوان مبندای فکدری در داوکیندز برانگیختده و موجدب این پندار، تکامل
که داوکینز، وجود خدال  بخشدنده، جدزا دهندده و عدالم بدر  هدا راانسدان ریالضدممدافی شده است 

 نکند. باور هم لحظه کیحتی 
 . نقد و تحلیل1-1-1

تواند در انسان می .گرایانه و تجربیاما نه تبیین مادی ؛پذیر استاصل وجود خدا تبیین اوال  
کندد.  الب تبیین های عقالنی و وحیانی، شناخت اجمدالی نسدبت بده اصدل وجدود خددا پیددا 

کدده در اثبددات وجددود خدددا ا امدده شددده ماننددد برهددان نظددم، برهددان امکددان و  ؛اندددتمددامی براهینددی 
 21تبیین و توصی  خداوند داللت دارند.وجوب، برهان صدیقین و... در وا ع به امکان 

                                                      
 .113. همان، ص19
 .117. همان، ص20
 تریین   اوین اقرات ادا.؛ ادا در تصور اوسا . ر.ک: 21
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کندار ناپدذیری خددا بدر فدر  صدحت آن نمدیپیچیددگی و تبیدین ثانیا   تواندد و نبایدد منجدر بده 
گزیندده دیگددری نیددز بدده جددای خدددا،  گذاشددتن نظریدده آفددرینش و اتخدداذ رویکددرد الحددادی شددود. هددر 

ری نظریده انتخداب طبیعدی ناپدذیتواند با همین چالش مواجه و رد شود. پیچیددگی و تبیدینمی
کمتر از نظریه آفرینش نیست، بلکه به مراتب بیشتر و مشکل  22تر است.نه تنها 

تواندددد جدددایگزین تصدددادف و در عدددر  آلترنددداتیو نمدددی 23انتخددداب طبیعدددی ،از سدددویی دیگدددر
کده  ؛آفدرینش محسدوب شدود کده آیدا  اسدتدر حقیقدت دربداره خدود انتخداب طبیعدی  سداالچدرا 

کنار نهادن نظریده آفدرینش و  درار دادن انتخداب طبیعدی بده تصادفی است یا ب ا طراحی است  
کردن صورت  جدید اسدت. انتخداب طبیعدی بده هدر  ساالو ایجاد  مسألهجای آن در وا ع پاک 

کدده منشددأ آن چیسددت  یددا تصددادف  ،شددکلی تعریدد  و تبیددین شددود بددا ایددن چددالش مواجدده اسددت 
کدردتدوان خدود انتخداب طنمدی است یا بدا طراحدی و کده  ؛بیعدی را جدایگزین نظریده آفدرینش  چدرا 

شددود و مددی 24طبدد  ادعددای داوکینددز در نظریدده آفددرینش، انتخدداب طبیعددی نیددز دچددار دور باطددل
کدده نظریدده آفددرینش بدده  ؛گددرددناپددذیری مددیهمچنددین بدده دلیددل پیچیدددگی دچددار تبیددین در حددالی 

کدده خددود کنددد و طراحددی و شددروع انتخدداب طبیعددی رراحتددی ایددن موضددوع را حددل مددی ا بدده عدداملی 
دهد. انتخاب طبیعی نه تنهدا ذاتش، عین وا عیت و حقیقت و عین وجود هست، نسبت می

 ،کنندده وجدود طراحدی هوشدمند اسدت. بدر ایدن اسداسبلکده تبیدین ،جایگزین تصدادف نیسدت
 نه در عر  آن.  ،گیرد رار می انتخاب طبیعی در طول نظریه آفرینش

در بدین مسدلمانان و  25ناپذیر دانستن خدا شدبیه مدذهِب تعطیدلپیچیده و عد  تبیین ثالثا  
                                                      

22. The Dawkins Delusion? Atheist Fundamentalismand the Denialofthe Divine , p28. 

گوندده23 کدده بددر اسدداس نظریدده تکامددل دارویددن پیدددایش  مختلدد  زیسددتی از جملدده انسددان توسددب  هددای. داوکینددز مدددعی اسددت 
کیدد أاسدت. او بدر ایدن مسد «اصدل انتخداب طبیعدی»خالقی هوشمند، مانند خدا طراحی نشده، بلکه همده برآمدده از  له تا

گذشددته مواجهدده بددا دنیددای شددگفتمددی کدده در  داد: پیدددایش انگیددز زیسددتندگان، بشددر را بددر سددر یددک دو راهددی  ددرار مددیورزد 
رسدید تنهدا راه معقدول، توجیده ای دانا و تواناه اما چدون تصدادف ندامعقول و محدال بده نظدر مدیرینندهتصادفی، یا طراحی آف

 .جهان آفرینش الهی بود
که تنوع زیستی مدی تواندد به نظر وی داروین با  رار دادن اصل انتخاب طبیعی، دوگانه خدا یا تصادف را بر هم زد و نشان داد 

، پنردار اردادخالت خال  حکیم پدید آید و در عدین حدال تصدادفی هدم نباشدد )ر.ک: از طری  انتخاب طبیعی، بدون 
 .(71و  73و  7ص

که از یک نقطه و از صفر و از عد  شروع شده است. ایدن شدروع را نمدی24 تدوان بدا انتخداب . انتخاب طبیعی فرایندی است 
کرد و دچار دور باطل شد.  طبیعی تبیین 

دیدگاه وجود دارد: تعطیل، تشبیه و اثبدات بدال تشدبیه؛ بدر اسداس نظریده تشدبیه، صدفات . درباره امکان شناخت خدا سه 25
الهددی از نظددر معنددا و مصدددا  شددبیه صددفات سددایر موجددودات اسددت. طرفددداران ایددن عقیددده )اهددل تشددبیه یددا مشددبهه( بددرای 

  ی از خدا دارند.وارانگارانه و آلوده به حدود و  یود مادخداوند اعضا و جوارح  ائل هستند و تلقی انسان
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که هرگونه معرفتدی را نسدبت بده خددا مسددود مدی البتده طرفدداران  ؛دانندداز نوع افراطی آن است 
مددذهب تعطیددل بددر خددالف داوکینددز، خدددا را  بددول دارنددد و از انسددداد معرفددت بدده خدددا، بدده نبددود او 

پیچیدگی ذات خدا از منظدر متدون دیندی در چندد نکتده زیدر  ناپذیری وشوند. تبیینمنتقل نمی
  ابل بررسی و نقد است:

 همانندی خدا. بی1-1-1-1
شددناختی طددراح نظددا  هسددتی و  بددول نظریدده آفددرینش بدده بیراهدده آنچدده داوکینددز را در هسددتی

که وی در باب وجدود خددا و نفدی کشانده است، در وا ع منشاس معرفت شناختی دارد و چیزی 
گذاری معرفتی نیست. به عبدارتی اثبدات و یدا کند، از نظر متون وحیانی  ابل ارزشو مطرح میا

یتیویستی خدا، و همچنین تشبیه ذات او و همانند انگاری او با اندامده هدای نفی تجربی و پوز
 ذات هکد یسدک. استشود و مانع اصلی در تبیین وجود او پیچیده، معرفت حقیقی تلقی نمی

 :است نشناخته را در وا ع خدا بشناسد، هیتشب با را خدا
  26ذیبَتُه. هل یبابتدب َعَرَف  نن َعَرف یبَب  َ  یفل

که آثدار و پدیددهداوکینز با همان عقل اثبات کندد، بده دنبدال هدا را تبیدین و تحلیدل مدیگرایانه 
کده حدح و وهددم و خیدال و عقدل .تبیدین خداسدت ا در تبیدین ذات او یددا و ایدن در حددالی اسدت 

 27رود.ماند یا بیراهه میمی
که خددا را فراتدر از پدیددهپذیر و بیتبیین وجود خدا در صورتی امکان هدای نقص خواهد بود 

پیچیده طبیعی و یا مصنوعی بدانیم. پیچیدگی در حقیقت وص  موجودات امکدانی اسدت 
کددردن خدددا بدده ایددن صددفت، ندده تنهددا نقددص معرفتددی شددمرده بلکدده فقدددان معرفتددی  ،و متصدد  

 بدا جدز دگار،یدآفر معرفدت هکد اسدت زیدچ چده که ساالدر پاسخ به این  ۷اظمک اما  28شود.می
                                                                                                                             

گدر بخدواهیم خددا   که عقل ما راهی برای شناخت خدا و صفات او ندارد و ا دیدگاه اهل تعطیل )معطله( بر این است 
گدری، شدویم. امدروزه شدبیه شدکل افراطدی مدذهب تعطیدل و الادریرا بشناسیم مجبور به تشبیه خداوند به مخلو اتش می

کدده بددر معرفددت پددذیری تجربددی، گرایاندده بنددا شددده و بددا توسددل بدده اصددل تحقیدد شناسددی تجربددهرویکددرد پوزیتیویسددتی اسددت 
گزارهگزاره داندد و خددا را بده معندا، ایروا عدی و ایرشدناختاری مدیهای ناظر به خداوند را مهمل، بدیهای دینی و از جمله 

 .(117د  117، صسخن رقتن از ادا؛ 177د  171، صعقل و اعتقاد دینینماید )ر. ک: کلی نفی می
کندد. جدامع نفدی و اثبدات بدوده و میدان تشدبیه و تنزیده موازنده ایجداد مدی -اسدت که برگرفتده از تعدالیم دیندی  -دیدگاه سو  

کده موجدب  ؛طب  این رویکدرد )اثبدات بالتشدبیه(، صدفات خددا  ابدل شدناخت و  ابدل تحلیدل و تبیدین اسدت بددون ایدن 
 (. 119 - 111ص ادا در تصور اوسا ، ؛13و  11، ص9ج المیزا ،محدودیتی برای واجب تعالی شود )ر. ک: 

 .39ص التوحید،. 26
 .119ص ،1ج الکافی،. 27
 .77، ص3، جرسائل فیض کاشاوی. 28
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 : نویسدمی شود نمی املک آن،
  29.ستین زییچ او مانند به بدانی هک نیا

گدر خدددا را تبیدینه بد کلددی ا کنددیم، بده علددت پیچیددگی او نیسددت، بلکده بدده طدور  ناپددذیر فدر  
همانند را  بول نددارد و یدا گویا داوکینز موجودی بی 30همانندی اوست.دلیل ناپیچیدگی و بی

 دلیددل بدده را خدددا وجددود تواندددنمددی او چددون ؛همانندددی داشددته باشدددتوانددد تصددوری از بددینمددی
 ایدن بده معتقدد و کنددمدی پداک را مسدأله صورت کند،  بول و تبیین انگاری خودساختهپیچیده

  .نیست بیش توهمی خدا که شودمی
 مادی بودن خدا. غیر1-1-1-2

کلددی تصددور و تصددویر مددادی از خدددا، خطددای معرفتددی  مقایسدده خدددا بددا مصددنوعات بشددری و بطددور 
کدده نمددیگرایاندده مددیداوکینددز و خیلددی از منکددران خدددا اسددت. او چنددان مددادی توانددد بدده  ددول اندیشددد 

تمدامی شدوون هسدتی را  هدای یدک عنصدر و یدا حضدور خددا درخودش حضور خدا بر سر تک تک اتدم
کددار بددا بسدداطت و سددادگی نمددی کدده فرامددادی تبیددین نمایددد. از نظددر او ایددن  سددازد و ایددن در حددالی اسددت 

کدده وجددود دهنددده بدده هددر نددوع  ذات خداوندد فددرا مددادی بددوده و عقددل و حددواس از درک آن عاجزنددد؛ ذاتدی 
کدددا  از مظدداهر و ویژگددی مدداده را ندددارد. حددواس هددای مدداده سدداده و پیچیددده بددوده، امددا خددودش هددیچ 

 فرماید:ها بر او احاطه ندارند؛ خداوند در  رآن میکنند و اندیشهظاهری مادی او را حح نمی
ََ ُهَم ُک ل ُتْد ل  طل  ُک ْد ل شُ ُه یبأْلَْبواُر 

ََ ُهَم یببلیَ بل ییبأْلَْبواَر    31ُر؛یُف یباْلَ
گاه و نیبی بار او و ابدیدرمی را هادهید او اّما ابند؛یدر نمی را او هادهید  32.است آ

 33.ابنددینمدیدر را او زیدن هدادهیدد. ملموس نه و است محسوس نه خداوند ،بر اساس روایات
 پددح سددازد،مددی مجّسددم و محدددود را آن حددواس شددود، کدر بدددان و دیددآ رکددف بدده حددواس بددا چدده هددر

 او انندددم بدده ؛اسددت چگوندده هکدد داندددنمددی او خددود جددز سددیک هکدد آن اسددت منددّزه 34.اسددت مخلددو 
 او هدادهیدد نده ؛لمدح نه و شودمی حح نه و دارد مرز و حد نه ؛ناستیب و شنوا او و ستین زىیچ

                                                      
 .39و  171ص التوحید،. 29
 .97، ص1ج الکافی،. 30
 .113. سوره أنعا ، آیه 31
 .111، ص9، ج: ت جم  تقسی المیزا . ر.ک32
 .  71، ص1، جالکافی. 33
 .71. همان، ص34
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 و نگدار و نقدش و صدورت و جسدم و نددارد احاطده او بده زیدچ چیهد. گدرید حدواّس  نه و ابندیدرمی را
 36.ردک توانندنمی فشیتوص هازبان و ابدینمی احاطه او بر شهیاند 35.ندارد مرز و حّد 

ناپذیر پنداری و انکار خدا، در وا ع خدودش از نقطه نظر مبانی دینی، انگیزه داوکینز و تبیین
تواندد راه و ابزار شدناخت خددا نمدی ،ای برای اثبات و تصدی  خداست؛ به عبارتی دیگرانگیزه

کدده او هددیچ یددک از ویژگددی ؛همددان راه و ابددزار شددناخت موجددودات مددادی باشددد  هددای مدداده راچددرا 
کده در درون هدر انسدانی تعبیده شدده اسدت، شدناخت و  ندارد. خدا را باید با ابزارهدای فدرا مدادی 

کرد. اما   : او فرمود به هندى کپزش با مناظره در ۷صاد  تصدی  
 از حواسی  چیون مین، و ردیکی ارکیان را او شید، ناتوان خدا کادرا از تو حواس چون

 37.ردمک ق یتصد شد، ناتوان متعال خدای کادرا
گدر. :گفدت نیچند منداظره یاثندا در و دیرسد ۷رضدا اما  حضور به ملحدان از یکی یو ت  .. ا

 حدح بدا هکد اسدت آن موجود رایز ست؛ین یزیچ پح شود،ینم احساس یحّس  چیه با خداوند
 : فرمود اما  آنگاه شود؛ کدر

 کیردی کیاران را تعالیباری ربوبیت تو عاجزند، خداوند ادراک از تو حواس چون! تو بر وای
 درک احسیاس بیا که نیست مادی یعنی است؛ عاجز او ادراک از حواس که یافتی  چون ما و

   38دارد. کام  تفاو  اشیا دیگر با و ماست پروردگار او که نمودی  یقین شود،
بر اساس این روایات، انکار خدا توسب خداناباوران، داشتن تصور مادی و حسدی و اندیشده 

یتیویسدتی از مبدددأ  کدده فرامددادی و فراهسددپوز حسددی بددودن خدددا، تی اسددت و ایددن در حددالی اسدت 
علمددی  مسددألهاصددل وجددود خدددا یددک  ،. در وا ددعاسددتخددود تبیینددی بددر وجددود خدددا و تصدددی  او 

کرد. ،نیست که با ابزار فلسفی باید درباره آن داوری    39بلکه یک موضوع فلسفی است 
 . جهل در چگونگی خدا1-1-1-3

ناپذیر پنداری خدا و انکدار طراحدی بدرای نظدا  هسدتی، در وا دع کینز در تبیینهای داوساالبیشتر 
سدداال پاسددخ دهدد، نظریدده انتخدداب گددردد و چددون نتوانسدته بدده ایدن بده چرایددی و چگدونگی خدددا بددر مدی

                                                      
 .111. همان، ص35
 .99، صالتوحید. 36
 .191، ص3، ج حار االووار. 37
 .97، ص1، جالکافی. 38
 .179-179ص وظ یة المع فة،. ر.ک: 39
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کده طبیعی را به جای نظریه آفرینش در پیش می گیدرد. ایدن اشدکال معرفتدی داوکیندز در حدالی اسدت 
شدود و خداوندد  بدل از همده و در ابتددا و ستی با تمدامی مختصدات آن بدا خددا آاداز مدیاساسا  نظا  ه

 بخشدیده کجدایی ،«کجدایی» بده خود، او زیرا کجاست : شودنمی گفته او درباره 40ها است.رأس آن
 او بدده. اسددت آورده پدیددد را «چگددونگی» خددود، او زیددرا ؛«اسددت  چگوندده: »شددودنمددی گفتدده او بدده. اسددت
 گفتدده کدده اسددت آشددکارى 41.اسددت آفریددده را چیسددتی خددود، او زیددرا ؛«چیسددت  او: »ودشددنمددی گفتدده
 42.«است  چیز چه در: »شودنمی گفته که است نهانی و «است  چیز چه از: »شودنمی

کنددد، در  رهبدداداوکینددز درآنچدده موجددب شددده اسددت  وجددود خدددا بدده نظریدده الحدداد سددو  پیدددا 
او بوده است. چگونگی، در حقیقت از  هاییدهحقیقت تشبیه ذات خدا به محسوسات و آفر

 دگانشیددآفر اوصدداف بدده خدددا بددیش نیسددت و اىدهیددآفر هددا و محسوسددات بددوده وصددفات پدیددده
گددر. خداسددت چگددونگی تبیددین از ایددر خدددا وجددود اثبددات ،در وا ددع 43.گددرددنمددی وصدد   کسددی ا
 حد  منطقدا   نکندد، تاثبدا را آن چگدونگی و کیفیدت لدو و ؛کندد اثبدات را خددا وجدود اصدل بتواند
کدرده و ملحدد ندارد  اصدل مدا مدوارد از بسدیاری در نیدز طبیعدی و مدادی امدور در. شدود خددا را نفدی 
یم هم د یقی تبیین آن از اما ؛نیستیم منکر را پدیده یک  .ندار
 نهی از اندیشیدن در ذات خدا .1-1-1-۴

گر چه مورد تتفکر و اندیشه اما از اندیشیدن در ذات  44کید متون دینی اسال  است،أورزی ا
کددت اسددت. پ گمراهددی، سددرگردانی و هال کدده موجددب   9خدددا امبریددخدددا نهددی شددده اسددت؛ چددرا 

 :  فرمایدمی
   45.دیشومی کهق هک دیشیندین خدا خود   در و دیشیندیب خدا خل  در

 نیز فرمود:  ۷اما  با ر
 د؛ییافزانمیی نیسیرگردا بر جز خدا، ذا  در دنیشیاند هک دینه وا را خدا در دنیشیاند

گاهی نه و ابندیدرمی را تعالیوکتبار خدای ها،دهید نه رایز  46.رسندمی بدو هاآ
                                                      

 .3. رک: سوره حدید، آیه 40
 .17، صروضة الواعظین. 41
 .173، خطبه وهج الرالغ . 42
 .71، ص1ج الکافی،. ر.ک: 43
 .171عمران، آیه ؛ آل7-7. ر.ک: سوره  ، آیه 44
 .117، ص3، جکنز العمال .45
 .199ص التوحید،. 46
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پنداری خدا و ساز پیچیدهاصرار داوکینز در تبیین خدا با عقل و اندیشه نا ص بشری زمینه
کده    پدیدده هدا،  ابدل تفکدر و تعمد فقدبدر نتیجه الحاد وی شده اسدت و ایدن در حدالی اسدت 

گیری و سنجش خدا و درک او را نددارد. بدر اسداس حددیث و انسان ابزار الز  برای اندازه هستند
گنجدایش اسدت  و خلد  خددا و هدر خددا هداىنعمدت نبوی آنچده در فرایندد اندیشده بشدری  ابدل 

کده خددا دیگری ایدر از ذات زیچ از نظدر  47.گیدری عقالندی نیسدت انددازه  ابدل خددا اسدت، چدرا 
 48.ز فرجا  اندیشیدن در ذات خدا انکار و الحاد استنی ۷علی اما 

 د،یدنک ادید خددا عظمت از دیخواهمی چه هر: خوانیممی ۷با ر همچنین در روایتی از اما 
 آن، از او هکد آن جدز د،یدنکنمدی ادید را زىیدچ وى ذات دربداره شما رایز د؛ینکم ادی او ذات از ولی

 49.و فراتر است تربزر 
  کافی شواهد فقدان. 1-2

کدافی»یکی دیگر از عوامل الحداد داوکیندز ادعدای  بدر وجدود خددا اسدت. ایدن « فقددان شدواهد 
که ذات خدا به علدت بسداطت و عدد  پیچیددگی و ترکیدب،  ابدل حدح و  انگیزه از این جهت 

کدده ظهددور و حضددور از صددفات اوسددت، بدده اشدداره نیسددت، بدده ذات بددر مددی گددردد و از ایددن جهددت 
کافی انگیزهگردد. فقدمی صفات بر کده ممکدن اسدت هدر خدداباوری نیدز بدا ان شواهد  ای اسدت 

هددای آن وسوسدده شددود و همددین امددر موجددب شددده اسددت تددا در آیددات و روایددات شددواهد و نشددانه
گددردد. داوکینددز دربدداره ایددن پندددار خددود در نقددد برهددان  ماربدداز  50متعددددی بددر وجددود خداونددد بیددان 

 گوید: می پاسکال
 بررسید او از خیدا و ابد،یب خدا محضر در را خود و ردیبم اگر :دندیپرس راس  برتراند از
 کافی شواهد فقدان: داد پاسخ راس  دهد؟می جوابی چه ،نداشتی اعتقاد من به چرا که

   51.کافی شواهد فقدان ا،یخدا
                                                      

 .191، ص1، جتنری  الخواط . 47
 .319، ص9ج غ ر الحکم،. 48
 .199ص التوحید،. 49
باشدد،  اندک خدا وجود روی بندی شرط بخت هم  در دان و فیلسوف فرانسوی معتقد است: هر. ِبِلز پاسکال، ریاضی50

گدر چدون ؛باشدید داشدته اعتقداد خددا بده اسدت بهتدر اسدت. تدرافدزون هدم آن از زدن حددس اشدتباه جریمده اعتقادتدان  ا
گر و شود،می تاننصیب ابدی سعادت ،باشد درست گدر  دیگدر، سوی از کند.نمی ایجاد تفاوتی هیچ ،باشید برخطا ا ا

 .(79ص پندار ادا،) یشوابدی می عذاب دچار باشید، برخطا  ضا از و باشید نداشته اعتقاد خدا به
51. Not enough evidence، God, not enough evidence. (The Talk of the Town, p29). 
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 : گویدمی مطلب این بیان از پح داوکینز
 52.است جاودانی پاسخی نیا که امگفته غالبا   من

 :نویسدمی بایسی هایبرهان بحث در مچنینه او
ا که - را نداریید دانشمندان که هنگامی بار  ی  بیه - بودنید ه  باهوشی هایآدم اتفاق 

 چیهی کیه نییا رشیپی  وجیود بیا کننید، هییتوج را خدا به باورشان تا گرفت می چال 
 بیه اما ؛ستین شاهدی چیه که داری  قبول: گفتندمی باز ست،ین خدا وجود بر شاهدی

 53.خوانندمی «مانیا» را باور نیا که است  یدل نیهم

 مثدل درست است، مو تی پرسش یک خدا، وجود عد  ای وجود از پرسش از دیدگاه داوکینز
گر که دایناسورها، به مربوط هایدوران جانوران انقرا  به مربوط اتیفرض  عمدل در پاسدخش ا

 :گویدمی او. است شدنی افتی اصل در باشد، نشدنی افتی
 قیاطع برهانی توانستمی کند، آشکار را وجودش خواستمی و داشت وجود خدا اگر

 54.دهد ارائه خود نفع به

 . نقد و تحلیل1-2-1
پرسددش اساسددی ایددن اسددت: منظددور از فقدددان شددواهد چیسددت  آیددا منظددور شددواهد حسددی یددا 

ه شواهدی نیاز اسدت  در حدالی برای رسیدن به خداباوری چگون عقلی یا نقلی است  اصوال  
تواندد اصدل وجدود آن چیدز را نفدی و رد صدرف ادعدای فقددان شدواهد بدر وجدود چیدزی نمدی که اوال  

که به دلیل فقدان شواهد و دالیل علمی و تجربی در حدد کند؛ چه بسیار ادعاها و نظریه هایی 
کددده داوکیندددز در اثبدددات اندددد. ثانیدددا  فرضدددیه ماندددده و رد نشدددده نظریددده تکامدددل و رد خددددا  شدددواهدی 

که شواهد وجود خداوند اعم از پسدینی و پیشدینی  55؛آورد، شواهد پسینی هستندمی در حالی 
کددده هدددیچ  ،. بددده عبدددارت دیگدددرهسدددتند شدددواهد داوکیندددز بدددرای اثبدددات نظریددده تکامدددل در صدددورتی 

کدامال   گیدرد،  اطدل عقدیم و ب موجودی در نظا  عالم نباشد تدا مدورد تجربده و سدنجش علمدی  درار 
کدده خداونددد خددوِد وا عیددت و هسددتی  ؛اسددت گددواه و شدداهد  اسددتدر حددالی  و خددود بددر وجددودش 

                                                      
 .77ص پندار ادا،. 52
 .71. همان، ص53
 . همان. 54
 .  119-79. ر.ک: همان، ص55



روا ینقد
ید یی

 دگاه
حاد

ال
یر ی

 چارد
 نزیدواک

مورد
عه 

طال
)م

 ی
دا(

ت خ
اثبا

 

 

 

001 

گدر هدیچ موجدودی در نظدا  عدالم نباشدد، بداز وجدود هسدت، بداز وا عیدت هسدت و آن  56اسدت؛ ا
کر دیصدانی،  ۷وا عیت و وجود و حقیقت همانا خداست. اما  با ر در پاسدخ بده شدبهه ابوشدا

 فرماید:لهیون و مادیون میمبنی بر ساختگی بودن خدای ا
 نّ یاری ابیزار توکه آن از  یپ هکنیا آن، و هست بزرگ تفاو  ی  تو و من خدای نیب
 خیدای ولیی ندارد؛ وجود تو خدای نی،ک ارک به شروع و رییبگ دست به را حّ اری ای

 از را خیود خیدای مین .دارد وجیود ندازم،یب ارک به را خود شهیاند منکه این از قب  من
. اسیت داشیته وجود من شهیاند از  یپ من، خدای چون ام؛اوردهین رونیب خود شهیاند

 را خیدا خیود، شیهیاند انیداختن ارکی به با هک است نیا ن ،کمی و امردهک من هک اریک
 57.برممی پی شتریب او عظمت به و شناس می بهتر

کده انسدان همدان 58د.هم همراه با شواهد و هم بعد از شدواه ؛او هم  بل از شواهد است طدور 
 بددل از وجددود ذهنددی خددود و همددراه بددا آن و بعددد از آن هسددت. در حقیقددت شددواهد خددود نشددات 

 - کنندد. داوکیندزدهندد و بده سدوی او حرکدت مدیگرفته از اویند و جلوه او هستند و از او خبر می
اره  تواندددد بدددر همدددان شددداخه نشسدددته و آن را بدددانمدددی - کددده وجدددود خدددودش شددداهد بدددر خداسدددت

کده بدداز هدم ایددن اره شدداهدی بدر وجددود خداسدت، ببددرد. امدا تکامدل در دعددای  ۷نیحسدد گرایددی 
 :  فرمایدمعروف عرفه خطاب به خدای متعال می

 تیو، غییر بیرای آیا! توست؟ نیازمند وجودش در که شود استدالل چیزی به تو، وجود بر چگونه
 دلیلیی بیه تیا شیدی نهان کی! باشد؟ تو کننده ظاهر بتواند تا باشی نداشته تو که هست ظهوری

 59!باشد؟ تو به رساننده تنها آثار، تا شدی دور کی و! افتد؟ نیاز کند، داللت تو بر که
                                                      

گزیر از پدذیرش ایدن حقیقدت اسدت 56 . اصل وا عیت و حقیقت، در خارج متحق  و ثابت اسدت و هدر صداحب شدعوری ندا
خواه آن وا عیت وجود باشد یا ماهیت؛ زیدرا ایدن تقریدر  ؛ه به پذیرش اصل وا عیت استکه ثبوت و تحق  هرچیزی وابست

کدده محددور بحددث در اثبددات اصددل مبدددأ خددود ذات أمبتنددی بددر هددیچ مبدددأ تصدددیقی و مسدد له فلسددفی نیسددت و از آن جهددت 
پدی بده وا عیدت یدک نحو ضرورت ازلدی  توان با احراز اصل وا عیت، بهنه اوصاف و اسمای حسنای او، می ،واجب است

که در اصالت او از لحاظ وجود یا ماهیت اطالعی در اختیار باشد... در  رآن بدرای تنّبده ایدن بدون این ؛حقیقت ازلی برد
کدّل شدی)گونه آمده است: حقیقت بّین این کده پروردگدارت خدود (س  شدهیدأولدم یکد  برّبدک أّنده علدی  کدافی نیسدت  ؛ آیدا 

فرمایدد: یدا َمدن َدّلَ علدی مدی ۷(. در دعدایی امدا  علدی117 -111ص توحید در ق آ ،مشهود  بل از هر چیزی اسدت  )
که بر ذات خود، با ذات خود، داللت میذاِتِه ِبذاِته...   (.337، ص79، ج حار ا ووارکنی... )؛ اى آن 

 .113ص مناظ   وای آموزود ،. 57
 .317، ص77، جار حار ا ووو  91، ص1، جالکافی؛ 1-3. ر.ک: سوره حدید، آیه 58
 .117، ص77ج  حار ا ووار،. 59
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گددر سدداعت سدداز بخواهنددد شددواهدی از وجددود خددود بددرای سدداعت و ربددات تعبیدده سدداز و ربدداتا
 و ربات الز  اسدت  مند ساعتتر و بیشتر از وجود منظم و هدفکنند، آیا شاهدی بهتر، د ی 

کدده طلددب  ؛درخواسددت شدداهد از سددوی داوکینددز و همفکددران او مصددادره بدده مطلددوب اسددت چددرا 
کده  -تکامدل نیدز  مسدألهکننده شاهد، خدود معلدول علتدی بدوده و شداهد بدر پدیدده آورندده اسدت. 

خدود معلدول علتددی بداالتر اسدت و شداهدی بددر  - دانددمددی داوکیندز آن را جدایگزین نظریده آفدرینش
کده نقطده شددروع  اسدت جدود طراحدی هوشدمندو و علدت پندداری آن خطدای معرفتدی اسدت؛ چدرا 

کده نیداز  فرآیند تکامل، ترکیب، تدریج، تیییر و تبّدل در آن، نشان از فقر و نقص وجودی اسدت 
   .سازدبه انی بالذات و سازنده حکیم و هوشمند را ضروری می

گدددر۷از نظدددر امدددا  صددداد   آمددددن دیدددپد و نشیآفدددر باعظمدددت ا نظددد دربددداره منکدددران خددددا ، ا
 به نند،ک دّ ت گر،ید لکش به لیکش از و گرید قتیحق به قتییحق ازها آن املکت و موجودات

 نظدا  و بکیدتر داراى اىدهیدپد هدر رایدز برندد؛مدی پدی هسدتی جهدان دهندده نظدا  و خدال  وجود
گر منظور  60.دینمامی داللت آن مکیح مدّبر و خال  بر هک است خاصی داوکیندز و همفکدران او ا

کده خداوندد بده هدر شدکلی و جسدمی در  از شواهد، تجسم خدا باشد، این نیز محال است؛ چدرا 
 61آید، او دیگر صانع نیست، مصنوع و ساخته شده است.

کددافی  آنچدده موجددب نفددی خدددا توسددب داوکینددز شددده اسددت، در وا ددع ادعددای فقدددان شددواهد 
کده فرامدادی و بی اسدنیست، بلکه ادعای فقدان شواهد حسی و تجر ت و ایدن در حدالی اسدت 

 حدواس بدا هک زىی. چاوستبر وجود خدا و تصدی   حسی بودن خدا، دلیل و شاهدی  اطعفرا
 محدال اسدت و... بدوده و رفتندی نیبد ندا ص، از ر،یرپدذییتی باشد، محدود، کدر و یا تجربه  ابل

خداوندد  بدل از مداده و  ،در حقیقدت 62.باشدد زوال و دگرگونی  ابل ده،یآفر مانند زین دگاریآفر هک
کده  دائم   بل از هر محسوس و ایر محسوسی بوده و تکّون همه موجودات جز با وجود موجودی 

 به ذات خود هست، محال و ناممکن است.
کلددی اثبددات هددر موجددودی ابددزار مخصددوص خددود را الز  دارد. هددیچه بدد کدددا  از ابزارهددای طددور 

 خدددا از آن جهددت اثبددات . اساسددا  کننددد درک و اثبدداترا  حسددی و تجربددی  دددرت ندارنددد خدددا 
که مشاهدهمی کده در جسدت 63پذیر و  ابل تجربده حسدی نیسدت.شود  جدوی وایدن عقدل اسدت 

                                                      
 .193، ص3. همان، ج60
 .113، ص1ج االرشاد،. ر.ک: 61
 .191، ص3، ج حار االووار ؛97، ص1، جالکافی. ر.ک: 62
 .191، ص3، ج حار االووار. ر.ک: 63
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و الز  اسددت شددواهد و بددراهین ایددن حکددم عقلددی در دسددتگاه  اسددتطددراح بددرای نظددا  هسددتی 
دسددتی و پددایینندده در ابددزار  ؛جددو شددودومعرفتددی مسدداوی یددا بدداالتری نسددبت بدده خددود عقددل جسددت

گر خدا را حح و مشاهده می کرد، دیگر اثبات و انکار عقدل معندا نداشدت. حسی. ابزار حسی ا
از نظر متون دینی تنها ابزار مشاهده خدا  لب و دل انسان است و سایر شواهد حسدی و عقلدی 

 64صرفا برای تعلیم و تذکر هستند.
 متون دینی در خدا هاینشانه و شواهد. 1-2-1-1

گددر کددافی را در مقابددل چرایددی عددد  داوکینددز و راسددل و هددر بددی ا خدددای دیگددر، فقدددان شددواهد 
کنندد، حتمدا   کده آیدا مدن در وجدود مدی بدا ایدن پاسدخ خداوندد مواجده اعتقاد به خدا مطرح  شدوند 

 و شواهدی بر وجود خود  رار نداده بود   ها ها و زمین، نشانهشما و آسمان
 و روشددن شددواهد هکدد اندددشددده خلدد  اىگوندده بدده هسددتی، جهددان سراسددر از منظددر متددون دینددی

65باشند.می بر وجود خدا و خداشناسی  اطع و واضح هاىلیدل
 

گر  انسدان باشدند، نگرفتده را  لدب و عقدل دهید جلوى مادی و معنوی و علمی هایحجاب ا
 ندکمی مشاهده را نخست خدا بنگرد، هک زىیچ هر به

وا َفَثَ  )
َوَّتع ْیَنما تع

َ
ِه  هع َوْج  َفأ  66.(اللتَ

گر معلول  ها مهندسی معکوس شوند، آنچه در نقطه شروع نظا  هستی مشداهدهها و علتا
که ذات خدامی  .است شود، همانا خود وا عیت وجود و هستی است 

آفددرینش انسددان از نطفدده، شددکل دادن جنددین در زهدددان، دمیدددن روح در جنددین، اخددتالف 
انگیدز سدلول، چشدم، ای یادگیری، سداختمان شدگفتها و رنگ ها، خواب، جفت، ابزارهزبان

 67.استها وجود خدا در انسان های لب، میز و ... از شواهد و نشانه
 نیددز حیوانددات آفددرینش در االبددا   شددده، اشدداره هددابدددان انسددان آفددرینش مددورد در کدده هدداییحکمددت

شددواهد و  بدر ندداتحیوا آفدرینش مددورد در خداص طددور بده وحیددانی، متدون ،هدداآن بدر افددزون اسدت؛ صداد 
کیدد خداشناسددی بدراى اىویددژه هداىنشدانه جددانوران، حکمدت ریددز بدودن حشددرات،  68دارنددد. اندواع تأ
های هر حیوان، شدعور فطدری حیواندات، نقدش حیواندات در زنددگی بشدر، مقهوریدت حیواندات ویژگی

                                                      
 .137، ص1، جالکافی. ر.ک: 64
 .39، صجامع االارار ؛97، ص1، جالکافی؛ 171و سوره بقره، آیه 11. ر.ک: سوره رو ، آیه 65
 .119. سوره بقره، آیه 66
 .77، ص3، ج حار االووار؛ 11سوره رو ، آیه ؛ 1. ر.ک: سوره جاثیه، آیه 67
کنده از حدود ده میلیون گونهای زندگی میگوید: ما در سیاره. داوکینز می68  .(119ص پندار ادا،جانوری است ) کنیم که آ
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   69ها و شواهد وجود خدا در نظا  هستی هستند.در برابر انسان، از جمله نشانه
کلی آسمانطه ب که ذهن ها و زمین، انسانور  ها، حیوانات، نباتات، جمادات و موجوداتی 

نیست، همه و همه بر وجدود خددا و وحددانیت او شداهد و ها آن و عقل بشر  ادر به درک و رصد
یسدددت وا دددع، بددده توانددددنمدددی ندددد و از نظدددر متدددون دیندددی، انسددداناگدددواه شدددناس یدددا شدددناس، جانورز

 نباشد. شناسخدا و باشد شناسجهان
نظدا  آفددرینش، بدر پایدده  نظددم و همداهنگی موجددود در کده کندددمدی ثابددت علدو  هددایرشدته تمدا 
کددههمددان ؛اسددت هسددتی جهددان انکددار  ابددل ایددر و ثابددت و سددنن  ددوانین  سدداده ماشددین یددک طددور 

 و تدرپیچیدده مرتبده هدزاران کده موجدوداتی اسدت محدال دارد، سدازنده و طراح بشر نیاز به ساخت
تمامی موجودات  بل  ،از این جهت .باشند نداشته ایصانع و پدیدآورنده ند،اآن از ترعجیب

 .هستنداز هر چیزی شاهدی بر وجود خدا 
ور وجود. 1-3   70در جهان کاستی و شر

کاستی در جهان، یکی دیگر از انگیدزه کده داوکیندز و برخدی هدا وجود شرور و  و عدواملی اسدت 
که شرور نیز مانند خیرات خلد دست یازیده خدایان در نفی خدا به آنبی  ریتقدد و اند. از آنجا 

گددر و هسددتند خداونددد  تحّقدد  شددّر، چدده و ریددخ چدده اى،دهیددپد چیهدد نخواهددد، متعددال خداونددد ا
کده از آن بده  - شدود. بدر اسداس ایدن انگیدزهابد، این موضوع در بحث فعل الهدی مطدرح مدیینمی

 یخددا وجدود و شدرور وجدود بده اذعدان میدان - شدودده مدیعنوان یکدی از برهانهدای الحداد ندا  بدر
 بده تدوانمدی برهدان ایدن مددافعان مشدهورترین از. تندا ض وجدود دارد محدض، خیدر و  دیر علیم و
گرچه ؛کرد اشاره هیو   خالصده طدور به 71.رسدمی باستان یونان حکمای از اپیکور به آن هسابق ا

 :شودمی گفته برهان این در
گر. دارد وجود یشرور عالم در شکبی  اسدت مطلد  خیرخدواه و  دادر عدالم که ادیان یخدا ا
گردد و وع مانع باید باشد موجود گدر. شرور   مطلد  عدالم یدا ادیدان یخددا دارد وجدود شدرور هندوز ا
 فدر  را خددایی چندین کده در حدالی است؛ نبوده مطل  خیرخواه یا و نبوده مطل   ادر یا نبوده
 .است بوده نادرست ادیان یخدا وجود فر  پح. بودیم کرده

                                                      
 .179، خطبهوهج الرالغ ؛ 91-17و سوره طه، آیات  97ه نحل، آیهو سور 17. ر.ک: سوره شوری، آیه 69
گسترده ..70 کالمی  گرفتده اسدت. بحث خیر و شّر از مباحث فلسفی و  ای است و در منابع مختل  مورد بررسی و نقد  درار 

شدود )ر.ک: یطور اجمال و از باب تکمیل بحث، ادعای آ ای داوکینز از منظدر دیندی نقدد و تحلیدل مده در این پژوهش و ب
 .، رضا برنجکار(کالم و عقاید )توحید و عدل(، مرتضی مطهری و عدل الهی

 .971، ص1ج تاریخ فلسق ،. 71
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 از را خدواب شدر( وجدود  بدال در الهدی تیمشد هتبرئد عندیی) «دادبداوری» است داوکینز معتقد
کسرقورد فلسق  م جع کتداب از نقل به او. دیربامی متألهان چشم  نیتوانمنددتر» را شدر مسدأله ،آ

 72.داندمی «سنتی خداباوری به رادیا
 داندد. ازمدی خدوردن آب سدادگی بده برخدی خدداباوران، برای شر را مسأله لفص و داوکینز حل

  گوید:او می. دارد متألهان نزد دارانییخر هابهانه نیا از کی هر او نظر
  یقید عهد از صفحه هر در که ییخدا مث  ؛دیکن فرن بدنهاد را خدا ستی اکاف فقط
 او و د،ییکن اختراع ایجداگانه خدای د،یندار دوست را ییخدا نیچن اگر ای. خرامدمی

 ایی. دیبشیمار جهیان در موجود رنج عام  را خوب خدای با او نبرد و د،یبنام طانیش را
 تیرشیرفتهیپ ح  راه  ی عنوان به ای. اعتناستبی بشر رنج به نسبت خدا که دیکن فرن

 بیه که ییخدا ای .دارد بشری مصائب از ترمه  ییهادغدغه که دیریبگ فرن را ییخدا
 جهیان در تیا برردازد دیبا بشر که داندمی ییبها را رنج نیا اما ؛ستین اعتنابی بشر رنج

 73.باشد برخوردار آزاد هاراد از مندقانون و منظ 

 تامدل  ابل و جالب خود نوع در - گرفته شکل گراییتکامل مبنای بر که - داوکینز حل راه اما
 :گویدمی او .است

گاهی س ینیرودا  گرچیه افتیه،ی تکامی  هایاندامه. دیافزامی زین گریید طر  به را ما آ
 کیه طورهمان درست ؛هستند زین ییهانقص گرنشان د،ینمایکارآمد م و باشکوه غالبا  

 74د.یباش داشته انتظار دیتوانمی تکاملی خیتار مطاب 
ه آفددرینش درسددت نیسدت. وی سددپح بدده صدورت اعتقدداد بد هددا دراز دیدد او انتظددار ایدن نقددص

کرده و به توجیههایی از این نقصنمونه  نویسد:پردازد و میمیها آن ها اشاره 
 از انحیرا  ناشی که است گلو التهاب اثر در حن ره عصب هاییینارساها آن از کیی

 هیایمیارییب از ارییبسی. اسیت عصب نیا تکاملی ریس خط در ایمصرفانه و  یعظ
 تیا گرفتیه پسیتان افتیادگی نییپیا از و فتی ، تا گرفته کمر نییپا هایمهره درد از انسان،

 میا امروزه که هستند نیا از ناشی ا  یمنوسی، مستقیس هایعفونت برابر در رییپ بیآس
 بیر رفیتن راه سال برای ونیلیم صدها طی در مانبدن که حالی در  ،یرومی راه پا دو بر

                                                      
72 .'Theodicy' … the most powerful objection to traditional theism. (THE GOD DELUSION  , p108) 

 .111ص پندار ادا،. 73
 . همان.74
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 75است. گرفته ک ش چهارپا روی

 نقد و تحلیل .1-3-1
بدده آن پاسددخ  خدددا نیددز بایدددگرایددان بددیتکامددل ؛شددر تنهددا مشددکل خددداباوران نیسددت مسددأله

ها و شرها در صدورت اعتقداد بده داوکینز معتقد است انتظار این نقصکه این کننده دهند. انع
هدا در یدک اندامده را بده یایکه برخی نارسداین ای است وپایهآفرینش درست نیست، سخن بی

تدر اسدت. پایدهادعایی اثبات نشدده و بدی ،دانددلیل انحراف عظیم در خب سیر تکاملی آن می
ی و شدر پدذیرفتنی نیسدت. تکاملی یک اندامه و ایجاد نارسدای وجود این انحراف در سیر اساسا  

که انتخاب طبیعی موجودی باهوش و هدف  ؛کنددا طراحی میگذار مثل انسان رجالب است 
های او را بگیرد. این داروینیسم و انتخاب طبیعدی اسدت ها و نقصیتواند جلو نارسایاما نمی

شرور توانمندترین ایراد به هدر نظریده  مسألهگوی و وع این شرور باشد. ما معتقدیم که باید پاسخ
که به هدر. این بیاستو سیستمی ایر از نظریه خلقت  شدکل ممکدن  دادر بده  خدایان هستند 

 توجیه شرور نخواهند بود. 
 :مسأله شر از منظر متون دینی در چند نکته زیر  ابل بررسی و نقد است

 نسبی بودن خیر و شر  . 1-2-1-1
بددار انیددشددگی انسددان، زیه بددراى زندددگِی همکددر، سددودى اسددت یددنددی اسددالمی، خیبدر جهددان

سدان، سددودمند نباشدد. از دیددگاه امددا  شدگی انیه بدراى زندددگِی همکدانی اسددت یدنباشدد و شدر، ز
ه پح از آن، عدذاب کرى یست و خیه پح از آن، بهشت و راحتی باشد، شر نک، شّرى ۷علی

 76ست.یر نیو آتش باشد، خ
 تلّقدی بت  یمصد و بدد اید بختدی،خدوش هیدما و خدوب ظداهر، بده هکد ییزهدایچ بدودن شدر اید ریخ
گوارى و هدداامیکددنا. داردهددا آن برابددر در انسددان رىیددگجهددت نددوع بدده بسددتگی شددوند،مددی  در هددا،نددا

 در هدداییامرواکدد و نباشددند انسددان امددلکت و رشددد موجددب هکدد شددّرند و ایرعادالندده وا عددا   صددورتی
 77.نشوند انسان بدبختی و انحطاط موجب هک رندیخ و عادالنه وا عا   صورتی
 و سدودمند بدارهتواند درنمی نباشد، روشن موضوع   یک ابعاد تما  هک زمانی تا عقل ،کشبی

 روشدن ابعدادش تمدا  هکد موضدوعی دربداره عقل سطحِی  داورى. ندک داورى آن، بودن بارانیز ای
                                                      

 . همان.75
 .379حکمت وهج الرالغ ،. 76
 .177، ص7ج غ ر الحکم،. 77
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امدا  ؛جنگ و دفاع در برابر دشمن،  تدل و ویراندی اسدت است؛ اعتبار فا د علمی نظر از ست،ین
 فرماید: م مییرکخدا در  رآن 

زی را ییا ناگوار است. و بسیا چه برای شمکدر حالی  ؛ارزاْر واجب شده استکبر شما 
د و آن ییدارزی را دوسیت میییید و آن برای شما خوب است، و بسا چیدارخوش نمی

 78د.یدانداند و شما نمیبرای شما بد است، و خدا می
توانددد ی عقددل، نمددییابتدددا کدر کددهّلددِی عقلددی اشدداره شددده اسددت کاصددل  یددکه بدده یددن آیدددر ا

شدته که کدن روسدت یزى باشدد. از همدیدبار بودن چانیا زیر و شر و سودمند یص خیتشخ کمال
امددهاى آن، یت بده پیدشدود، بدا عنای عقل، شر محسوب مدییه در نظر ابتداکشدن در راه خدا 

 ر محض است. یه خکست، بلیدر وا ع، نه تنها شر ن
 شدّر  اید و مطلد  ریدخ هکد افتی توانمی را اىدهیپد مترک و شّرند و ریخ از بیکیتر هادهیپد االبا  

 هکد ییهدادهیپد و «ریخ» دارد، البه انشانیز برها آن سود هک ییهادهیپد رو، نیا از. باشد مطل 
 اىدهیدپد اسدت نکدمم ن،یبندابرا .شدوندمدی دهیدنام «شدر» ند،کمی البه سودشان برها آن انیز

 شیندد ه،نموندد بددراى ؛شددر و بددارانیددز گددران،ید ایدد و گددرىید بددراى و باشددد ریددخ و سددودآور ی،یکدد بددراى
 رندد؛یخهدا آن خدوِد  براى هستندها آن هیتیذ و دفاع ابزار هک درندگان دندان و چنگال و حشرات

 اسدت نکدمم. اسدت درسدت زیدن مطلدب حکدع. گردنددمدی محسدوب شدر هدا،انسدان بدراى ولی
 داورى بدراى رو نیدا از باشدد، ریدخ یگدراند و گدرىید بدراى ولدی بدار؛انیدز و شدر ی،یکد بدراى زىیچ

  .نمود مالحظه را آن آثار و ابعاد همه دیبا ده،یپد هر بودن شر ای و ریخ درباره
  شر   ریتقد و نشیَتَبعی بودن آفر .1-2-1-2

ر ندددارد و یدددگار خیدددگارى جدددا از آفریددهددر چنددد شددر، آفر .ر شددر، َتَبعددی اسددتینش و تقدددیآفددر
اصددالت ندددارد؛  ر آن،یخداونددد اسددت، ولدی خلقددت شددر و تقدد کدگار هددر دو، همددان ذات پدایدآفر
 امبریدپکده ایدن ده شدده اسدت.یدر و بده دنبدال آن، آفریدن رو پح از خیر است. از ایه به َتَبع خکبل

تواندد مدی 79،«د یآفر شر از شیپ را ریخ خدا، مِن ه آد  اى»: فرمایدمی خداوند به نقل از 9خدا
 ناظر به این امر باشد. 

 هکدد معنددا نیبددد ؛ندددارد ریددخ از جدددا و لمسددتق نشددییآفر حقیقددت شددر، ،بددر اسدداس ایددن روایددت
 بده شر و است ریخ ده،یآفر آنچه هکبل است؛ دهیافرین باشد، شر ذاتا   هک را زىیچ متعال خداوند
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ر یددزى جددز خیددنش، چیدگار از آفددریددگددر، هدددف آفریبدده سددخن د. دیددآمددی دیددپد ریددخ نِش یآفددر َتَبددع
گزینش خین آفریکست؛ لین بدراى نمونده،  ؛رور را به دنبدال داردر، برخی از شی یر در جهان ماّده، نا

گداهی زلزلده پدکی دارد یهاژگیین، ویر است؛ ولی زمین، خینش زمیآفر ن، یایدد. بندابرآد مدییده 
دن زلزلده یدگار، آفریاى الهی است؛ اّما هدف اصلی و اّولِی آفردهین، پدیزلزله هم مانند خود زم

ن زلزلدده، یافتدده اسددت. البّتدده همددیآن، تحّقدد   ن و بدده َتَبددعینش زمددیده پددح از آفددریددن پدیددنبددوده و ا
 ها دارد. امل انسانکاد آوردن خدا و تیش، به یهاى فراوانی همچون: آزمامتکح

ه کد -نش خدود یدن بده هددف آفدریر اسدت؛ اّمدا وى بدراى رسدیدنش انسدان، خیگر: آفرینمونه د
د. از آن سدو، موجدود د داراى اراده و آزادى باشدیدبا -دن به مقدا  خالفدت الهدی اسدت یهمانا رس

د و جامعده را بده یدجداد نمایند، شر )بدى( اکتواند از آزادى خود، سوس استفاده بااراده و آزاد، می
ه شددر و کددبل ،دن شددر و فسدداد نبددوده اسددتیددنش، آفریز هدددف آفددریددن جددا نیدددر ا 80شدداند.کفسدداد ب

 ابند. ینش موجوِد آزادى به نا  انسان و به تبع آن، تحّق  مییفساد، پح از آفر
 نقش انسان در وقوع شرور. 1-2-1-2

گوارىیدایانسان در پ درورى یهدا نقدش دارد؛ تقددش ندا ه بده دسدت انسدان کدر الهدی در مدورد شی
گددذار شدددن انسددان بدده خددویآد مددییددپد گدداهی ینددد، ِخددذالن )بدده معندداى: وا ش( اسددت. انسددان، 

گدداهی اسددتحقا  یمددی«  یددتوف»اسددتحقا   گدداه «خددذالن»ابددد و  حقا  خدددذالن ه اسددتکدد، و آن 
ه مجبددور کددن یدده انسددان، بدددون اکددن جاسددت یددگددذارد. در اافددت، خداونددد، او را بدده خددود، وا مددیی

 ند. یآفرباشد، به اراده خودش شر می
  خداوندد و منسدوب بده خداسدت و یدزندد، بده توفر از انسدان سدر مدییدن اسداس، آنچده خیدبر ا

عی یه او بدر خدالف خواسدت تشدرکدا زند، به خوِد او منسوب اسدت؛ چدرآنچه شر از انسان سر می
ددرور ،یگددر سددخند خداونددد و بدده اراده خددود، آن را انجددا  داده اسددت. بدده  مخلددو  نگدداه، یددک از شی

 العلدل عّلة به سرانجا  هادهیپد همه هک - نظر نیا از. انسان به منسوب گر،ید نگاه از و ندیخدا
ب و  در انسدان اراده هکد نظدر نیدا از ّمداا ندد؛یخدا مخلو  شرور، - شوندمی منتهی ا سباب   مسّبِ

رور دارد، نقشها آن آمدن دیپد خداوندد  هکد چندان ؛خددا نده و شدوندمدی داده نسبت انسان به شی
 فرماید: سوره نساس می ۷۹متعال در آیه 

 از ،رسیدمیی تیو بیه بیدی از آنچه و است خدا هیناح از ،رسدمی تو به هایکین از آنچه
                                                      

ماَس ) :سوره بقره 31. آیه 80 ِفکی الّدِ ِسدی ِفیها َو َیس  ف  َعلی ِفیها َمن  یی  َتج 
َ
کسی را مدی(أ گفتند: آیا در زمین،  کده ؛ فرشتگان  گمدارى 

 د. کنمیاشاره ریزد، به همین معنا ها میانگیزد و خونفساد می
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 .  است تو خود هیناح

  :دیفرمامی متعال خداوند به ش،یاین مقا  نیز در ۷صاد   اما
   81.ستین تو به منسوب شر، و توست دستان در ر،یخ

 گیرینتیجه
در پاسخ به شدبهات و نظریدات الحدادی عصدر حاضدر،  :احادیث معصومان و آیات  رآن

حیددانی، هددای وای برخددوردار هسددتند. بددر اسدداس آمددوزهالعددادهاز انددای علمددی و محتددوایی فددو 
کددافی بددر وجددود او و انگدداری و تبیددینپیچیددده ناپددذیر پنددداری وجددود خدددا، تددوهم فقدددان شددواهد 

سدازی ادعای شرور به عنوان عوامل انگیزشی الحاد در آ ای داوکینز، ریشده در تشدبیه، همانندد
و مقایسدده خدددا بددا سددایر موجددودات دارد و ایددن در حقیقددت یددک خطددای معرفتددی اسددت. از نظددر 

یتویسیتی الحاد  بل ازانگیزه :انمعصوم کنندده کننده خدا باشد، اثبداتنفیکه آن های پوز
سددازد، عددد  پددذیر مدیجددود او را تبیدینشدناختی واو اسدت. آنچدده خددا را اثبددات و از نظدر معرفددت

. ادعدای فقددان شدواهد اسدتمدادی  های مدادی و شدبهپیچیدگی و عد  همانندی او با اندامه
کدده خداونددد  بددل از هددر کددافی نیددز  در حقیقددت ادعددای شددواهد حسددی و تجربددی اسددت، در حددالی 

شاهدی بوده و دنبال شاهد مادی و تجربی بودن به نوعی تنزل دادن بحث از علت بده معلدول 
کدافی،  است و این نیز یک خطای معرفتی و علمی آشکار است. آنچه به عنوان فقدان شواهد 

 یقت انگیزه اثبات خداست. در حق ،شودمی انگیزه الحاد تلقی
سیسدتمی بدرای  و نظریده تواندد عداملی بدرای الحداد و نفدی خددا شدود. هدرنمدی نیدز شرور مسأله

ایددر  نظریده بده ایددراد شدرور توانمنددترین مبددأ نظدا  هسدتی بددا چدالش شدرور مواجده اسددت و اتفا دا  
کندار سدایر ایدرادات  خلقدت در حقیقددت،  عوامدل انگیزشدی الحداد کدهکوتداه سدخن آن. اسدتدر 
 های اثباتی خدا هستند.انگیزه

 کتابنامه
کریم   رآن 

  .۱۴۱۳د، اول، یمف خیش نگرهکد،  م: ی، شیخ مفالعراد علی اهّٰلل حجج مع فة فی اإلرشاد -
 تا.الصدو ، بی تبةک، تهران: میفعمک ،الحصین والدرع ا مین الرلد -
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 .تاا. فرزا ، بی :ریچارد داوکینز، ترجمه پندار ادا، -
االمرضددا اعددوانی، تهددران: انتشددارات سددروش،  :اپلسددتون، ترجمددهک یددکفردر ،فلسررق  ترراریخ -

 ش.۱۳۸۳
 ش.۱۳۸۴ا  جوادی آملی،  م: مرکز نشر اسراس، چهار ، ، عبدتریین   اوین اقرات ادا -
  .۱۳۸۳، ةّی تبة العلمکالم، تهران: یاشّی ع، تقسی  العّیاشی -
 نیمدرسد با ر موسدوى،  دم: جامعده محمد :ترجمهی، ین طباطبایمحمدحس المیزا ، تقسی  -

 ش.۱۳۷۴، چهار ، اسالمی انتشارات دفتر  م، هیعلم حوزه
 ، ورا  بن ابی فراس، تهران: دار الکتب االسالمیه، اول، بی تا.تنری  الخواط  -
  .۱۳۹۸، شیخ صدو ،  م: جامعه مدرسین، التوحید -
 ش.۱۳۸۷چهار ،  اسراس، نشر مرکز:  م آملی، جوادی ا  ، عبدتوحید در ق آ  -
  .۱۴۱۴، اول، :تی، شعیری،  م: ماّسسة آل البجامع ا ارار -
، محمدد بدن ابدراهیم صددر الددین شدیرازی،  دم: الحکم  المتعالی  فی االسقار العقیل  االر ع  -

  .۱۳۸۶مصطفوی، 
شده ، محمدد حسدن  ددردان  راملکدی، تهدران: پژوهشدگاه فرهندگ و اندیادا در تصور اوسرا  -

 ش.۱۳۹۳اسالمی، اول، 
شدهری،  دم: ماسسده علمدی و فرهنگدی دار ، محمدد محمددی ریوامر  عقایرد اسرالمیداوش -

 ش.۱۳۸۶الحدیث، دو ، 
 ش.۱۳۸۷مطهرى،  دیشه عالی تهران: مدرسه اشانی،ک ضیمحسن ف رسائل، -
  .۱۴۳۶فتال نیشابوری، بیروت: موسسه االعلمی، اول،  روضة الواعظین، -
 اسددالمی، اندیشدده و فرهنددگ امیرعبدداس علیزمددانی، تهددران: پژوهشددگاه ا،اررد از رقررتن سررخن -

 ش.۱۳۸۶
  .۱۴۱۹علی بن محمد جرجانی، بیروت: دارالکتب العلمیه،  ش ح المواقف، جزء وشتم، -
 ش.۱۳۶۷ صدرا، تهران: مرتضی مطهرى، ،الهی عدل -
 تهدران: سدلطانی، ابراهیم و نرا ی احمد :ترجمه دیگران، و مایکل پترسون ،دینی اعتقاد و عقل -

 ش.۱۳۷۶ نو، طرح

 ش.۱۳۶۶، آمدی، تهران: دانشگاه تهران، سو ، غ ر الحکم -
کلینی، تهران: دار الکتب االسالمیه، چهار ،  الکافی، -   .۱۴۳۷محمد بن یعقوب 
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 ش.۱۳۷۸، رضا برنجکار،  م: دانشکده علو  حدیث، اول، کالم و عقاید )توحید و عدل( -
  .۱۴۱۳، بیروت: ماسسه الرساله، اول، یهند ی، مّتقا فعالکنز العمال فی سنن ا قوال و  -

  .۱۴۲۸، ۷، جعفر سبحانی،  م: موسسه اما  صاد اإللهیات فی محاض ات -
 دار فرهنگدددی و علمدددی ماسسدده:  دددم شددهری،ری محمددددی ، محمدددورررای آموزورررد منررراظ   -

 .ش۱۳۹۱دو ،  الحدیث،
  .۱۴۱۴، اول، یعلما  هماّسسطاووس، بیروت: ابنسید مهج الدعوات، -
 تا.، بی۷، جعفر سبحانی،  م: موسسه اما  صاد وظ یة المع فة -

کتاب، :،  میسلیمانی امیر ی، عسکروقد   وا  واپذی ی وجود ادا -  ش.۱۳۸۳ بوستان 
  .۱۳۹۲، سید رضی،  م: انتشارات هجرت، اول، وهج الرالغ  -

 مقاالت
 ، حمیددد«داوکینددز الحدادی و( کدداملیت) علمگرایاندده دیددگاه بدده گددراث مدک انتقددادات بررسدی» -

  .۱شماره ،ش۱۳۸۸ بهار ،دین فلسق  مجله اللهی و فاطمه احمدی،رضا آیت
مجلده  ا  رضدایی، رحمدت :مدوزر، ترجمده پدل ،«کنددنمدی توجیده را الحداد خددا بدودن پنهان» -

 .۹، شماره ش۱۳۸۴ اسفند ،مع فت
 مع فتنیلو، مجلده  و یوس  دانشورفخرالدین طباطبایی  ، سید«داوکینز توهم یا خدا توهم» -

 .۴۶شماره  ،ش۱۳۹۳ زمستان ،فلسقی
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