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 چکیده

دوسویگی براهین اثبات وجود خداست. هر آوری کالسیک اشکالی وجود دارد و آن اشکال  در سنت برهان

خداناباوران طراحی شده  از سوی ود خدا اقامه شده، برهان ضدی با مکانیزمی واحدبرهانی که برای اثبات وج

یا ایمان خداباوران را  یا خیر اعتباری براهین اثبات خداست ه آیا چنین امری به معنای بیاست. این سوال ک

های جدیدی سراغ  حل دارد که از راهما را بر آن می ،کند یا خیر ی نامعقول میرمطابق با مبانی عصر روشنگ

را معقول شناخت و از آن دفاع کرد.  بر اثبات خدا تا بتوان از طریق آن همچنان فرآیند اقامه استدالل بگیریم

ایم که  برهان یافتهبرهان یا ماهیت اصالح شده  تعریفباز طرحی در زمینه ست کهادعای ما در این پژوهش این ا

در این پژوهش آوری از چالش اشکال دوسویگی براهین اثبات خدا شود.  رفت سنت برهان تواند سبب برون می

شانزده مورد از موارد اشکال دوسویگی در براهین اثبات خدا را استخراج کردیم و طرح ماورودس را بر آنها 

نشان  ،شناس اصالح شده ماورودس، فیلسوف دین و معرفتجرج ده از طرح با استفاپیاده و عملیاتی کردیم و 

ماورودس تعریف برهان از نگاه د خدا معقول است. در که خداباور همچنان در اعتقاد به براهین اثبات وجودادیم 

، سخن از «اعتبار منطقی»و  «صدق مقدمات»برهان که عبارتند از  از بر دو عنصر بنیادین تعریف سنتیعالوه 

این دو شرط جدید کمک «. قانع کننده بودن»و « قطعی بودن»می رود که عبارتند از  شناختیروان یعناصر ذهن

می کند خداباور بر اساس پیش داشتها و فرضهای تعریفی و ارزشی در نگاه و جهان بینی خود بتواند در اقامه و 

هیت برهان درست همانند دیگر دفاع از براهین اثبات خدا معقول باشد. البته توجه داریم که این اصالح ما

ای معرفت شناختی دارد که طرح معرفت شناسی اصالح شده باید آن طرحهای معرفت شناسی اصالح شده هزینه
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را بپردازد و آن اینکه نسخه های براهین ضد نیز می توانند در چشم اندازها و دیدگاههای مورد پذیرش خود 

 معقول انگاشته شوند.

دوسویگی براهین، عناصر  جرج ماورودس،براهین اثبات وجود خدا،  آوری، برهانسنت  ها:کلیدواژه

 روانشناختی برهان، عناصر عینی برهان.
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 بیان مسئله

شناسی دین بوده است،  دین و معرفت  کلیدی و پردامنه در قلمرو فلسفهبحث اثبات وجود خدا همواره از مباحث 

و در این میان براهین اثبات وجود خدا کاربردی اساسی داشته است. اما این براهین از آغاز با انتقاد های 

که این رود  شود تا آنجا پیش می اند. گاه برخی از اشکاالتی که بر این براهین گرفته می بسیاری روربرو بوده

ای است  گونه گونه براهین به اندازد. برخی از فالسفه بر این باورند که  ماهیت این براهین را اساسا از کارآیی می

توان گفت براهین اثبات، حالتی دوسویه دارند  انجامد. بر این اساس می که نه به اثبات، بلکه به رد وجود خدا می

رو براهینی  جود خدا برسد ممکن است سر از الحاد درآورد. از اینخواهد از مسیر استدالل به و و کسی که می

یکسان، فیلسوفان گوناگون را رویاروی یکدیگر قرار داده و آنها را به نتایجی کامال متفاوت رسانده است؛ یعنی 

 مید.توانست به سود باور به خدا منتج شود کارکرد خود را از دست داد و به رد خدا انجا همان برهانی که می

از دیرباز شش برهان کالسیک برای اثبات وجود خدا مطرح شده است. این براهین شامل برهان وجودشناختی، 

گرایانه است. اغلب  ها، برهان اخالقی، و دلیل عمل شناختی، برهان از راه نظم، برهان از راه معجزه برهان جهان

ژوهش پیش رو از شش برهان کالسیک به چهار در پاین براهین به گونه ای با اشکال دوسویگی مواجه است. 

مورد دوسویگی را مورد بررسی  ۶۱ام و مجموعاً  گرایانه پرداخته برهان : نظم، اخالقی، وجود شناختی و عمل

 دهم. تفصیلی قرار می

دسی ساز پیلی را بر هم زدند و دقیقا با منطق برهان نظم، از راه مهن و داروین، نظم ساعت داکینزدر دلیل نظم، 

استدالل سادگی نزد سوئین برن و معکوس به طراحی ضعیف برای این عالم، اگر طراحی داشته باشد، رسیدند؛ 

دیدند؛  تر به خداباوری و خداناباوری را در ادعای خود می دو مفهوم متفاوت داشت و هریک مسیر ساده داکینز

برهان از راه تناسب در مقابل هم ارائه دادند و پیلی و هیوم دو نسخه کامال متفاوت را از برهان تمثیلی نظم و 

های فرونکاستنی مایکل بهی را  ضدِّ هم به کار گرفتند و هر کدام به مقصدی متفاوت رسیدند؛ برهان پیچیدگی

ای که از آن  غایی را جایگزین آن کرد؛ اما دلیل اخالقی با هر نسخه ۷۴۷فروکاست و گشایش بوئینگ  داکینز

های جدید به  گیرد و نظریه امر الهی با دریافت ار در برابر اخالق امروزی سکوالر قرار میارائه شود به ناچ

های اخالقی که مبنای کانتی بود با  دقیقا از راه استقالل ارزش نیز دلیل اخالقی کانتشود؛  چالش کشیده می
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ایستد و  بر نظریه امر الهی میاخالقی مایکل مارتین در برا نظریه امر به بی؛ رسد میخدایی  کوشش ریچلز به بی

« برای»شود و هدف  کند که به هیچ رو از آن اخالقی دینی استنباط نمی ای تعریف می کای نیلسن هدف را به گونه

گیرد؛ نظریه ابر مرد نیچه به کل با اخالق بندگی و تواضع در ادیان  زندگی قرار می« در»زندگی در برابر هدف 

داند؛  کوبد و دلیل عملی و اخالقی کانت را مردود می تقالل اخالق از دین میمخالف است؛ راسل بر طبل اس

اش )چه کانتی و  انگارد و برهان اخالقی را با هر نسخه های اخالقی و دینی را پوچ می افسانه سیزیف اصل ارزش

دینی بوده که این های اخالق  نشدگان و مسئله دوزخ نیز از چالش کند؛ سرنوشت مطلع چه نظریه امر الهی( رد می

دلیل گیر خداباوران وادعای باور دینی ایشان است؛  های مشابه به شدت گریبان دو چالش در کنار سایر چالش

وجودشناختی آنسلم و دکارت بر اثبات وجود خدا، برای هیتس و فیندلی رد خدا و اثبات شیطان را به بار 

 بندی را به فروید باخت؛ چرا که سودهای خدا ل شرطگرایانه، پاسکا و سرانجام، در بحث دلیل عمل نشاند؛

خدایی فروید شرط ببندیم.  ناباوری فروید بیشتر از خداباوری پاسکال بود و شاید عاقالنه این بود که  بر سر بی

 ای گرایانه و دلیل عمل کند میمخالفت مبنی بر اراده باور کردن ویلیام جیمز  گرایانه دلیل عملبا  مایکل پامر نیز

رود. آنچه این فالسفه را  که آشکارا به سود خداناباوری پیش می هبا دلیل جیمز عرضه کردسو  و همموازی 

ها را به نتایجی کامال متفاوت   دهد و با وجود استفاده از دلیل و برهانی یکسان آن رویاروی یکدیگر قرار می

 .رساند، چیزی جز اشکال دوسویگی براهین اثبات وجود خدا نیست می

کشاند. بر پایه  بست می اشکال دوسویگی براهین اثبات وجود خدا، اشکالی پیچیده است و بسا فیلسوف را به بن

بست نشان  توان راهی برای خروج از این بن گرایی انتقادی می های مطرح شده در رویکرد عقل برخی از نظریه

گرایی انتقادی دارد، راهی  رویکردی عقل کوشد با استفاده از نظریه جرج ماورودس که داد. پژوهش حاضر می

شناس آمریکایی، جرج ماورودس درباره ماهیت  برای حل اشکال دوسویگی براهین بیابد. فیلسوف دین و معرفت

بست را از میان ببرد. رویکردی که  تواند این تحیر و بن اش می کند که نظریه برهان طرحی جامع را توصیه می

شناسی باور دینی  شناسی دین شد تأثیرات مهمی را در معرفت ی وارد حوزه معرفتشناسی عموم وقتی از معرفت

گرایی حداکثری یا افراطی است، در کنار توجیه باور از راه  ایجاد کرد. این رویکرد که برای پرهیز از عقل

یشینه و اعمال بیند؛ عواملی مثل اخالق، عواطف، پ اهمیت نمی استدالل، نقش سایر عوامل غیرمعرفتی را نیز بی
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تواند  وجه نمی هیچ فرد، تجربیات و ... . ادعای این رویکرد این است که چینش معرفت و حاصل آمدن باور به

قدر مهم است که عینیت؛ و اساسا برهان، ماهیتی ترکیبی دارد.  پس از  بعدی باشد، بلکه ذهنیت نیز همان تک

قدمات( که ساحت عینیت یک معرفت را شکل )صدق م« صحت»)منطق قوی استدالل( و « اعتبار»شرط 

عنوان  استدالل برای فرد باورمند خاص است، به« کننده بودن قانع»و « قطعی بودن»دهد، بُعد دوم که همان  می

سازنده جنبه ذهنیت برهان مورد توجه قرار گرفت. این پژوهش ادعا دارد با تکیه بر طرح و نظریه جرج 

، مجدداً دفاع تواند از شکل سنتی و کالسیک اقامه برهان برای اثبات خدا می ماورودس درباره ماهیت برهان،

 کند.احیا از نو و آن را  کرده

 ایضاح مفاهیم

برهان سنتی (soundness&validity)تعریف برهان یکی از صناعات خمس است که مقدمات آن از :

در این تعریف  .شود دانان قیاس خوانده می و در اصطالح منطق ترین مواد ساخته شده است ترین و متقن مستحکم

 برهان، صرفاً صورت و شکل منطقی قیاس از حیث صحت مقدمات و اعتبار منطقی شرط است که جنبه آبجکتیو

 مورد نظر است.

قضیه توان آن را به یک  اصطالحی است که میای  مفاهیم گزاره :(propositional concepts)ایگزارهمفاهیم

 اند. ای دو قسم هستند، برخی از آنها ذهنی و برخی دیگر عینی ای از قضایا اسناد داد. مفاهیم گزاره یا مجموعه

مفاهیمی همچون: صادق، کاذب، ضروری، ممکن،  :(objective propositional concepts)ایعینیمفاهیمگزاره

اند؛ یعنی فارغ از هرگونه مسائل مربوط به  ای عینی ارهمگی از مفاهیم گزصحیح، ناصحیح، معتبر، نامعتبر و ... ه

 فاعل شناسا.

گزاره در مقابل مفاهیمی مثل: باور، نامعلوم، معلوم،  :(subjective propositional concepts)ایذهنیمفاهیم

ای ذهنی هستند.  کنندگی از جملة مفاهیم گزاره مردود، مشکوک، مورد قبول یا پذیرفته شده، اثبات، قطعیت و قانع

لوازم یا مضمون روانشناختی دارند یعنی همیشه در این قبیل قضایا این الزام وجود دارد که  ای ذهنی مفاهیم گزاره
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ای ذهنی  ای بارز از مفاهیم گزاره ت روانشناختی یک شخص یا گروهی از افراد دخیل است؛ مثال باور، نمونهحال

 است که لوازم روانشناختی دارد.

ایمفاهیمگزاره یعنی مفاهیمی که هم مضمون روانشناختی و هم غیر :(mixed concepts)دوبُعدیترکیبییا

 فت حاصل از برهان که لحاظ عینی دارند و هم لحاظ ذهنی و روانشناختی.روانشناختی دارند. مثل برهان و معر

( Nآید، یعنی قطعیت برای چه کسی؟ برای شخص معین ) در قطعیت پای شخص به میان می:(cogent)قطعیت

 قطعی باشد.

نشده باشد و یعنی علم به مقدمات یک استدالل از نتیجه آن استدالل از پیش حاصل :(convincing)کنندگیقانع

 های دیگری حاصل شده باشد مثل تجربه و مشاهده و ... . از راه

شخص به وابسته وقتی برهان دارای چهار مولفه شد و اصالح گردید وابسته به :(person-relative)مفهوم

 شود یعنی اینکه برای چه کسی اقامه شود و یا اینکه چه کسی برهان را اقامه کند. شخص می

حتی یک برهان دقیقاً با یک مکانیزم برای افراد :(person-variability)شخصییاتکثردرافرادمفهومتنوع

 مختلف متکثر است و به تعداد اشخاص تنوع دارد.

یعنی جهان چگونه :(descriptive assumption or definitional assumptionهایتوصیفییاتعریفی)فرض

 است.

 یعنی جهان چگونه باید باشد.(:value assumptionهایارزشی)فرض

 به معنای درست اندیشیدن و در تالش بودن برای یافتن آگاهی قابل اعتماد در جهان.تفکرانتقادی:

توان عقال پذیرفت که صدقش برای همگان در تمامی  ای را می اینکه تنها قضیه:یاافراطیگراییحداکثریعقل

 برسد.ها به اثبات  ازمنه و مکان
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گیرد و معتقد است که  گرایی حداکثری و ایمان گرایی قرار می این نوع بین عقلحداقلییاانتقادی:گراییعقل

پذیر  بایست مورد نقد و بررسی قرار داد در عین حال که اثبات آن را برای همگان امکان را میباورهای دینی 

 داند. نمی

 یک صورت استدالل دو نتیجه کامالً متضاد با هم را نتیجه دهدیعنی یک مکانیزم و دقیقاً اشکالدوسویگی:

 )خداباوری و خداناباوری یا باورمندی و الحاد(.

شناسی دینی است که مطابق با آن،  رویکردی در معرفت(:reformed epistemologyشده)شناسیاصالحمعرفت

 گیرد. گرایی قرار می برابر رویکرد قرینهتوان به عنوان باوری پایه در نظر گرفت و در  باور به خدا را می

برهان: تغییر ماهیت برهان از دو عنصر صدق و اعتبار به چهار عنصر صدق و اعتبار و قطعیت و اصالح

 کنندگی. قانع

 الگوی انتخاب براهین

سیک سازی نظریه ماورودس به چهار برهان کال از مجموع براهین کالسیک اثبات وجود خدا برای آزمون و پیاده

ای ای در انتخاب این چهار برهان لحاظ شده قابلیت دوسویگی هر برهان است  شود. نکته میدر نهایت پرداخته 

شناختی نیز قابلیت طرح  دلیل جهاندو برهان کالسیک دیگر یعنی برهان از راه معجزه و دوسویگی که شاید 

گانه به هیچ عنوان محدود و ۶۱وارد شد. تعداد این ممورد شناسایی و استخراج  ۶۱داشت اما در مجموع 

اما برای آزمودن نظریه  کما اینکه موارد دیگر دوسویگی شناسایی شد محصور نیست و امکان افزودن داشته

 گونه الزامی ندارد. هیچ ۶۱. بنابراین عدد و در نهایت انتخاب شد به نظر کافی و جامع آمدهمین تعداد ماورودس 

 الگوی تقریر

به تصویر کشیدن دوسویگی و قابلیت قرار زاویه نگاه خاصی در پرداختن و ورود به براهین مورد نظر است. 

مورد تاکید ماست و پس از استقرار و روشن شدن دوسویگی له و علیه وجود خدا در موضوع گرفتن طرفین 

سازی  کند، پیاده را اصالح میکه ماهیت برهان گانه  ۶۱طرح ماورودس بر تک تک موارد  ،دوسویه بودن براهین
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رود؛ هر چند که خداناباوران نیز از  شده و در جهت معقول دانستن طرفداران براهین اثبات وجود خدا پیش می

اعتباری جملگی براهین کالسیک اثبات وجود خدا نیست و  شوند اما این به معنی بی مند می طرح ماورودس بهره

خارج نشود که تواند در مسیر باورمندی خویش از دایره معقول بودن  همچنان میبا طرح ماورودس خداباور 

 ست. همین مقدار برای خدمت طرح ماورودس کافی

 فرضیه

شناختی جرج ماوردوس درباره ماهیت برهان که افزون بر دو شرط صدق و اعتبار، دو  بر پایه نظریه معرفت

توان اشکال  رسد می شمارد به نظر می ضروری برمی کنندگی را نیز برای برهان شرطی دیگر یعنی قطعیت و قانع

 دوسویگی براهین کالسیک اثبات وجود خدا را پاسخ گفت و هویت و اعتباری تازه به این براهین بخشید.

 پیشینه

شناسی دینی، موضوع اثبات وجود خدا همواره مورد  از میان مباحث و موضوعات گوناگون در حوزه معرفت

و آثار پژوهشی قابل توجهی در این حوزه موجود است. هرچند اثری که به طور توجه پژوهشگران بوده 

مشخص درباره موضوع پژوهش حاضر یعنی بحث دوسویگی براهین اثبات وجود خدا پرداخته باشد مشاهده 

نوشته جرج ماوردس که پژوهش حاضر بر پایه نظریه  باور به خدانشد. نخست مباحث ارائه شده در کتاب 

شود. پس از آن به مهمترین مطالب  گیرد، با تفصیل بیشتری بررسی و مرور می در این کتاب شکل می مطرح شده

نوشته مایکل پامر که دربردارنده تحلیلی تفصیلی بر براهین اثبات وجود خداست، شرح داده  درباره خداکتاب 

شناسی دین، و براهین اثبات  تترین منابع مربوط به حوزه عمومی فلسفه و معرف شود. سپس گزارشی از مهم می

گرایی انتقادی و دوبعدی بودن  آید. بخش پیشینه پژوهش با مرور آثاری در حوزه رویکرد عقل وجود خدا می

 یابد.  ساحت معرفت و برهان پایان می

تنها اثری از نویسنده در حوزه  (۶831)اثر جرج ماوردس، ترجمه رضا صادقی  باور به خداکتاب  .۶

ینی است که به فارسی ترجمه شده است. نویسنده این اثر، خود از فیلسوفان خداباوری شناسی د معرفت

ماورودس، این کتاب  آثاراست که اکنون در دانشگاه میشیگان امریکا استاد فلسفه است. از مجموع 
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ها و آرای بدیع و  سنجی شود. این کتاب علیرغم حجم کم دارای نکته یمین اثر او محسوب تر مهم

ی است. سبک نگارش و پرداختن به مطالب در این شناس معرفتمندان به مباحث  ی برای عالقهتوجه قابل

تر برخی مباحث آن، گاه  طلبد و برای فهم عمیق ی است که از خواننده آن دقت باالیی میا گونه بهاثر 

 گذراند. نظر ازبایست چندین بار آن را  می

، یعنی صدق و اعتبار وجود دارد و مؤلفهبودند در برهان فقط دو پیشینیان که معتقد  برخالفماورودس 

ی نام کنندگ قانعمربوط به ساحت نظر و صورت استدالل است، از دو متغیر دیگر یعنی قطعیت و  هم آن

آید و در اقامه برهان باید به آن  برد که به عقیده وی از متغیرهای اساسی روند استدالل به شمار می می

ماهیت  اساساًمراد نویسنده از قید این دو شرط دیگر این است که بگوید  واقع درداشت.  دو نیز توجه

یعنی برهان هم ؛ هستند (mixed concepts)ی دوبعدی، ترکیبی یا ا گزارهی مفاهیم طورکل بهبرهان و 

 ی برخوردار است و هم بعد عینی، آبجکتیو وشناخت رواناز ساختاری ذهنی، سابجکتیو، و مضمونی 

 ی.شناخت روانمضمونی غیر 

ی و شناخت روانجهت جنبه   ینا ازشد و  یماز منظر منطق صوری لحاظ   صرفاًاز این، برهان  یش پتا 

اموری  صرفاًشناختند. از همین روی  یمای غیر ذهنی  مقوله اساساًشد و برهان را  ذهنی نادیده گرفته می

دانستند. اما جرج ماورودس دقت  یمرهان معتبر مثل صحت و اعتبار را در شرایط صورت و ساختار ب

شرایط برهان، قطعیت  ازجملهبَرَد و معتقد است  یمای و برهان به کار  بیشتری را بر ساختار مفاهیم قضیه

در اینجا مطرح « برای چه کسی؟» سؤال چراکهیک برهان است که این شرط، مفهومی ذهنی است؛ 

بنابراین وقتی چنین حالتی برای ؛ ودن برای چه کسی معلوم استالصدق ب است یعنی این قطعیت و معلوم

هستند و به  محور شخصتوان گفت که براهین  یمآید  برهان مطرح است و پای مفاهیم ذهنی به میان می

ای  ی، مقولهشناخت روانکنند پس برهان به دلیل دارا بودن بعد ذهنی و  یمسبب تنوع اشخاص تفاوت پیدا 

مطلق یک  صورت بهتوان استدالل مفروض را  است که وابسته به شخص است و از همین جهت نمی

 برهان نامید بلکه باید مشخص کرد که این استدالل برای چه کسی برهان است.
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گونه نتیجه گرفت که قرار نیست یک برهان برای  یناتوان در بحث باورهای دینی هم  با این مقدمات می

ه کارایی داشته باشد و برای همه اشخاص به یک سیاق اثربخش باشد و به تعبیر خود ماوردس از هم

یک برهان نباید انتظار داشت که دارویی باشد که قرار است همه بیمارها را یکجا شفا دهد هرچند این 

ینانه سامان داد و ب ی واقعا گونه بهتوان باورهای دینی را  یمبه این صورت  ؛ وبرهان عالی و کامل باشد

که یک  یهنگامتوان گرفت این است که  یمقابل دفاع دانست. یکی دیگر از نتایجی که از این موضوع 

یکجا کنار  صورت بهنبود و برخی نتوانستند از آن کامیاب شوند، نباید  کننده قانعبرهان برای همه 

ها بسنده کنیم و همین برای  یتموقعی از ا پارهبگذاریم و به حداقل فایده آن یعنی اقناع برخی افراد در 

توان به نفع براهین کالسیک خداباوری که در  سو می ینابنابراین از ؛ بیهوده نبودن یک برهان کافی است

یک احیا کرد که البته  به ها را یک اصل پشتوانه باورهای دینی هستند گام برداشت و دوباره آن برهان

شود و با اشاره بسیار اجمالی از آن عبور  ینمصیلی وارد این پروژه تف صورت بهماوردس در کتاب خود 

 کند. می

شناسی عمومی، نتایج  ماورودس در پژوهش خود معتقد است که طرح ترکیبی بودن برهان در معرفت

براهین اثبات خدا،  خصوصاًی دینی و شناس معرفتسازی آن در  یادهپآورد؛ اما به  جدیدی به باور می

شود و  تفصیلی وارد این مقوله نمی صورت بهازاین ذکر شد،  یشپکه  طور همانکند و  ای می اشاره صرفاً

که مربوط به ماهیت برهان است در این  باور به خداکند. فصل دوم کتاب  به همین مقدار بسنده می

کالسیک تفصیلی، در تمامی براهین  صورت بهنامه اساس قرار خواهد گرفت و نظریه ماوردس  پایان

 موضوع این رساله است به کار گرفته خواهد شد. که،  آناثبات خدا و حل اشکال دوسویگی 

های بسیاری در زمینه ادله و براهین اثبات خدا انجام گرفته است؛ اما یکی از آخرین و  پژوهش .1

و به قلم فیلسوف  درباره خداترین آثاری که به این موضوع پرداخته، پژوهشی تحت عنوان  جامع

درباره است. کتاب  (۶838) و ترجمه نعیمه پورمحمدی نویسنده توانای اهل بریتانیا آقای مایکل پامر

آید که مولف در این کتاب گزارشی تحلیلی از تاریخچه و  اثری در حوزه فلسفه دین به شمار می خدا

 کند. سرنوشت شش دلیل مشهور و مهم در اثبات وجود خدا عرضه می
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شناختی، دلیل از راه نظم، دلیل از  شمارد: دلیل وجودشناختی، دلیل جهان که پامر برمیبراهین کالسیکی 

گرایانه هستند. مولف در بخش آغازین پژوهش خود ذکر  ها، دلیل اخالقی، و دلیل عمل راه معجزه

ها  ای از آن دلیل های بسیاری برای اثبات یا رد خدا وجود دارد اما این کتاب چکیده کند که دلیل می

نیست؛ بلکه ارزیابی انتقادی از شش دلیل مهم بر اثبات وجود خدا در سنت االهیاتی غربی است. در 

آوری دالیل در جهت اثبات یا رد خدا نیست بلکه با رویکردی نقادانه آن  حقیقت نویسنده در پی جمع

کشد. پامر در خاتمه  یها را برای خواننده به تصویر م کند و کفایت یا عدم کفایت آن ادله را تحلیل می

گیرد و اذعان دارد که موضوع این کتاب  کند و درباره وجود خدا موضعی نمی گیری کلی نمی کتاب نتیجه

این کتاب از های اثبات وجود خدا است.  یت دلیلاثبات یا رد وجود خدا نیست، بلکه کفایت یا عدم کفا

سیر دوسویه بودن براهین اثبات خدا را ترین تف گیرد که روشن آن جهت اساس پژوهش حاضر قرار می

های  دهد چراکه در اثر مرور انتقادهای وارد شده به براهین اثبات وجود خدا در طول فصل بدست می

کشد، دقیقا از همان مسیر  کتاب، برخی از اشکاالت وارده که پامر هم آنها را به معرض داوری می

 سند.ر استدالل طرفداران اثبات وجود خدا، به رد می

« ماورودس جرجشده برهان  دفاع از براهین کالسیک اثبات خدا بر مبنای طرح ماهیت اصالح»مقاله  .8

نوشته نعیمه پورمحمدی به اشکاالت دیگری که به براهین اثبات وجود در مجله جستارهای فلسفه دین، 

بر پایه  شخصاًم اما تمرکز پژوهش حاضر ؛دهد ح ماورودس پاسخ میپرداخته و با طر خدا وارد شده،

یک از موارد  بوده و از این جهت هیچ« دوسویگی و براهین خداناباوران در مقابل خداباوران»اشکال 

های  اشتراکی ندارند و در آن به خدشههای مقاله ذکر شده  ها و فصل مورد بررسی رساله با بندگانه ۶۱

 ت.دیگر به جز اشکال دوسویگی بر پایه طرح ماورودس پرداخته شده اس

نوشته  جویی عصر روشنگری و دفاع از عقل و باور داشتن خدا بازگشت به عقل؛ نقدی بر بینهکتاب  .۴

جویی کالسیک،  ( به نقد بینه۶833) ، ترجمه نعیمه پورمحمدی و مهدی فرجی پاککلی جیمز کالرک

گاه به باور به  جویی هیچ پردازد و ادعا دارد که بینه جویی خداناباورانه و خواه خداباورانه می خواه بینه

کند چرا که مفهوم خدا محتوای علمی نیست و اساساً یک شخص است. کالرک در  خدا ارتباط پیدا نمی
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دهد و آن را از دایره تبیین باورهای بسیار ساده  قاد قرار میاثر خود مبناگروی کالسیک را مورد انت

شود و نویسنده  داند. در این اثر تعریفی دیگر از عقالنیت به مخاطب ارائه می انسان نیز ناتوان خارج می

کند و عقالنیت به معنای  شناسی اصالح شده، معقول ارزیابی می در نهایت باور دینی را بر اساس معرفت

ارتباط این اثر با پژوهش حاضر مربوط به سنتی  داند. اسی عصر روشنگری را مردود میشن معرفت

(reformation ) های  آید و یکی از طرح گفتمان به حساب میکه طرح ماورودس نیز در آن است

 شده است. شناسی اصالح سنت معرفت

کاربردی برای تمام امور کتابی ترجمه کوروش کامیاب  (۶83۶)براون و کیلی  راهنمای تفکر نقادانه .5

کنند که این اثر برای تمامی  های درست است. نویسندگان این کتاب ادعا می گیری زندگی و تصمیم

تواند ثمربخش باشد. به عقیده آنها هدف از نگارش این کتاب، تقویت تفکر  های تحصیلی می رشته

های نقادانه و البته در زمان  پرسیدن پرسشهای نقادانه وابسته به هم، توانایی  نقادانه انسان از راه پرسش

هاست؛ اما آنچه از این پژوهش مربوط به موضوع  مناسب، و باالخره استفاده فعاالنه از این پرسش

شود فصل پنجم و ششم کتاب است. نویسنده اثر در ابتدای فصل پنجم اذعان دارد که  پژوهش حاضر می

دهد که با آن مدعا سازگار باشد که  د دالیلی به دست میهر کس که قصد قبوالندن ادعایی به فردی دار

کشد  ای را پیش می نشده جا همه چیز در ظاهر معقول است. وی در ادامه پای عقاید پنهان و بیان تا این

راهنمای های توصیفی. نویسنده کتاب  های ارزشی و فرض که جزء صوری برهان نیست؛ مثل فرض

داند و یا ذیل  های ارزشی می کند را از جمله فرض که اقامه دلیل می دانستن سوابق کسی تفکر نقادانه

دهد که همگی به موضوع  که جهان چگونه است، خبر می های توصیفی از عقاید فرد درباره این فرض

های ارزشی و توصیفی آن جنبه دیگر برهان )بعد دوم، و ناظر به  پژوهش نزدیک است یعنی فرض

 دهند که مخفی و مغفولند. تشکیل می ساحت روانشناختی فرد( را

از دیگر آثاری که با رویکردی فلسفی دینی به موضوعاتی همچون عقالنیت باور به خدا، براهین اثبات  .۱

توان به این  خدا، ادله رد خدا، الحاد و به صورت عمومی به مباحث خداشناسی پرداخته اند، می

براهین اثبات وجود خدا در فلسفه ، (۶8۷۴و مکی  )پلنتینگا، هیک کالم فلسفیها اشاره کرد:  پژوهش

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


