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The explanation of why and how consciousness arises in the physical world and also the regular
relationship of mental states with physical states are one of the most difficult philosophical topics
to be considered in contemporary philosophy of mind. The naturalistic and physicalist attitude of
most philosophers of the mind has led to the idea that the field and especially the issue of
consciousness is very challenging. In the meantime, some philosophers of religion also have a
proposed a kind of theistic hypothesis as a theory to explain consciousness and other mind-body
issues as an argument for the existence of God.
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ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﺑﯽﺣﺪ از:
آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﻮي ﮐﻪ ﻋﻬﺪهدار راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ؛

آﻗﺎي دﮐﺘﺮ اﺻﻐﺮي ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﺸﺎوره ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻧﺪ؛

ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺳﻬﻤﯽ در ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪن اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ داﺷﺘﻨﺪ؛

و ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺰﯾﺰم ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺎﯾﻪ دﻟﮕﺮﻣﯽام ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ در ﺟﻬﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ ﺣﺎﻻت ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ
ﺣﺎﻻت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ذﻫﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺮش ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻓﯿﺰﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻏﻠﺐ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ذﻫﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﻮزه و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺄﻟﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻃﺮح
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺧﺪاﺑﺎوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪاي ﺑﺮاي ﺗﺒﯿﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ذﻫﻦ -ﺑﺪن اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﺮاي
اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاﺑﺎوري را در ﻣﻘﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪ رﻗﯿﺐِ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺮح و اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﻮب و ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﻣﺴﺄﻟﻪ
آﮔﺎﻫﯽ و راﺑﻄﻪ ذﻫﻦ-ﺑﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦﻫﺎي رﻗﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺳﻮال
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و اﺳﺘﺪﻻل آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﯿﺎﺳﯽ و دو ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽِ ﺑﯿﺰي و اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻃﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﻗﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ .در اﯾ ﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎً دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ادﻋﺎ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺪاﺑﺎوري – در ﻗﯿﺎس
ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﯽ -وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ و ﺣﺎﻻت ذﻫﻨﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﺪاﺑﺎوراﻧﻪ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد .ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﻞ

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﺪاﺑﺎوري ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ آن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺧﺪاﺑﺎوري اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن
ﺟﺎﻧﺒﺪار اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ،ﺻﻮرت ﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ آن از ﻧﻮع ﺗﺄﯾﯿﺪي ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ و
ﺻﻮرت ﻗﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺦ اﺳﺖ و ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮض وﺟﻮد ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻋﺎﻗﻞ،
ﻗﺎدر و ﻏﺎﯾﺘﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﺪان ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ را در آن
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژﮔﺎن:
آﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ ،اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا ،راﺑﻄﻪ ذﻫﻦ -ﺑﺪن ،ﺧﺪاﺑﺎوري ،ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ،
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ

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

ﻓﺼﻞ اول :ﮐﻠﯿﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .1-1ﮐﻠﯿﺎت
 .1-1-1ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ:

وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات آﮔﺎه در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ دارد .ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ و وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ در ﻫﺴﺘﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﭘﯿﺶروي ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮاي آن ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ،ﻋﻤﺪه
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺰد ﻓﻼﺳﻔﻪ ذﻫﻦ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻓﻼﺳﻔﻪ ذﻫﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎً روﯾﮑﺮدي
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ آن اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮاﯾﯽ ،رﻓﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ ،اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﻐﺰ و ذﻫﻦ و ﻏﯿﺮ آن را ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ دادهاﻧﺪ .در اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد ،ﺑﺎ اﻧﮑﺎر وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﺮ ﻣﺠﺮّد و ﻏﯿﺮﻣﺎدي ،ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﻣﺎدي ،ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﺑﺮاي وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺎﻟﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ ذﻫﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻟﻬﯽداﻧﺎن ،وﺟﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺪاﯾﺶ و وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﺑﺮ
اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻠﺴﻔﻪ دﯾﻦ و اﻟﻬﯿﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ از وﺟﻮد
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دوﮔﺎﻧﻪاﻧﮕﺎري ﻧﻔﺲ و ﺑﺪن اﺳﺖ و ازاﯾﻦرو در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﮕﺎرهﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻗﺮار
دارد .ﻣﻮﺟﻮدات آﮔﺎه دو ﺑﻌﺪ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ذﻫﻨﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﮔﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﺎً
ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎدي و ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن
ﻣﺎده ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺧﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮدات آﮔﺎه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠّﺘﯽ وراي ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدي ﺑﺮاي
آن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻋﻠّﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺲ ،ﻋﻠّﺖ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺑﺪن ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد آﮔﺎه ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ .ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .2-1-1ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:
ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

 .3-1-1ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﭘﮋوﻫﺶ:

 .1آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و اﻧﻮاع آن ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦﻫﺎﯾﯽ از آن وﺟﻮد دارد؟
 .2ﻣﻔﺎد ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮﻫﺎﯾﯽ از آن ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 .3ﭼﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد؟

 .4-1-1اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ:

ﻣﺴﺎﻟﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﻪ ذﻫﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﻮده وﻟﯽ آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن در دوره ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺎدياﻧﮕﺎري آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از آن اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﯽ – ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪاﻧﮕﺎري ﻧﻔﺲ و ﺑﺪن اﺳﺖ – ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻟﯽ از ﻣﺴﺎﻟﻪ آﮔﺎﻫﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ذﻫﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞِ ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﯽ ،ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻤﺪهاي ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﯿﻌﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺪﯾﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﺪاﺑﺎوراﻧﻪ ،ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ دوﮔﺎﻧﻪاﻧﮕﺎري ﻧﻔﺲ و
ﺑﺪن ،ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﺪا ،ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ از ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از دو ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺄ ﻟﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﺤﻮر و ﻣﺒﻨﺎي اﻋﺘﻘﺎد و زﻧﺪﮔﯽ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و دوم ﭼﺎﻟﺶ
ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ذﻫﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮاي آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.

٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .5-1-1ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ:

رﯾﭽﺎرد ﺳﻮﺋﯿﻦﺑﺮن ،1ﺟﯿﻤﺰ ﭘﺎرﺗﺮ ﻣﻮرﻟﻨﺪ 2و راﺑﺮت آداﻣﺰ 3از ﻣﻘﺮّران و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺒﺎر اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺟﺎن ﻻك ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺟﻮد ﺗﻔﮑﺮ درﺑﻌﻀﯽ اﻧﺪاموارهﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﺧﯿﺮاً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻼﺳﻔﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﺮﻫﺎن و دﻓﺎع از آن در آﺛﺎر ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﺮﺧﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎن ﻣﮑﯽ 4و ﮔﺮاﻫﺎم اوﭘﯽ 5از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺎن ﻻك ) (1704-1632ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯽ
ﭘﺮآوازه اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ او ﮐﺘﺎب ﺟﺴﺘﺎر در ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ 6اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺟﻮد وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺪاموارهﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا ﺑﺮﺳﺪ .ﻻك ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻬﻢ آدﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮه و ﺣﺪود آن اﺧﺘﺼﺎص داده
اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

7

رﯾﭽﺎرد ﺳﻮﯾﯿﻦﺑﺮن ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1934ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه
آﮐﺴﻔﻮرد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪ اﺻﻠﯽ او در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎور ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺧﺼﻮﺻﺎً اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدي ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ 8.او ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎ
ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻨﻘﯿﺢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮاﻫﯿﻦ ﺳﻨﺘﯽ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ
ﺑﺮاﻫﯿﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﺎورﻫﺎي دﯾﻨﯽ اﻣﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪان
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ 9.ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ﮐﺘﺎب وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ 10ﺳﻮﯾﯿﻦﺑﺮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد وي ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪيﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاش در ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ.
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٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺟﺎن ﻣﮑﯽ ) (1981-1917ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻠﺤﺪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
درﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﯾﮑﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺟﻬﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽزﺑﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزه
ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق و ﻓﻠﺴﻔﻪ دﯾﻦ از ﭼﻬﺮهﻫﺎي ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ 1.ﻣﮑﯽ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺠﺰه ﺧﺪاﺑﺎوري را ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ اﺧﺘﺼﺎص
داده و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻻك و ﺳﻮﯾﯿﻦﺑﺮن از اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺟﯿﻤﺰ ﭘﺎرﺗﺮ ﻣﻮرﻟﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺪرﺳﻪ اﻟﻬﯿﺎت ﺗﺎﻟﺒﻮت در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻮﻻ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﺳﺖ .او
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را در رﺷﺘﻪ ﺷﯿﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺰوري 2ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ را در
رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺣﻮزه اﻟﻬﯿﺎت داﻻس 3اﺳﺖ .وي در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ
دارد .ﻣﻮرﻟﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎرش ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎدي ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ 4.در
ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﮔﺎﻫﯽ و وﺟﻮد ﺧﺪا 5و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮاﻫﺎم اوﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻮرﻟﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻧﺎش 6در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ،
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮﺳﯽ در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻀﻮ آﮐﺎدﻣﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .او در
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﺒﻮرن و داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و آﺛﺎري در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻪ زﺑﺎن،
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ دﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﻣﺜﻞ

Australasian Journal of Philosophy, Philosophical Compass,

 European Journal for Philosophy of Religionو ﻧﺸﺮﯾﺎت دﯾﮕﺮي را دارد 7.او در
 .1ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Australian Dictionary of Biographyﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ذﯾﻞ:
http://adb.anu.edu.au/biography/mackie-john-leslie-14214
2

 .4اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮرﻟﻨﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ:

. Missouri University
3
. Dallas Theological Seminary

/http://www.jpmoreland.com/about/bio
. Consciousness and the Existence of God
. Monash University
 .7اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از وﺑﺴﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻧﺎش ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﺸﺎﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ:

5
6

https://monash.edu/research/explore/en/persons/graham-oppy(56df12a9-07fb-451a-95e92311f089f113).html
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﺧﺪاﺑﺎوري ﻣﺴﯿﺤﯽ 1ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻮرﻟﻨﺪ از ﺑﺮﻫﺎن
آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻓﺎع و ﻧﻘﺪ ﺧﺪاﺑﺎوري
ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ.
راﺑﺮت ﻣﺮيﻫﯿﻮ آداﻣﺰ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻌﺎﺻﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1937در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن،
آﮐﺴﻔﻮرد و ﮐُﺮﻧﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ،ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و ﯾﯿﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ دارد.
آداﻣﺰ در ﺣﻮزه ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ دﯾﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻘﺎﻻت او
درﺑﺎره ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺮ و ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درﺑﺎره آداﻣﺰ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎي دﯾﻨﯽ وارد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﻟﻬﯽداﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺮز دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻟﻬﯿﺎت ﻧﺪارد 2.او
در ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »رﻧﮓﻫﺎ ،ﻃﻌﻢﻫﺎ و ﺧﺪاوﻧﺪ« ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮآﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﺘﺎب دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ درﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻨﯽ 3ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ« ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺼﻠﯽ از ﮐﺘﺎب ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺧﺪاﺑﺎوري ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﻮرﻟﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان اﺳﺖ؛ ﺻﺎﻟﺢ اﻓﺮوغ آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن،
ﺷﻤﺎره  ،53ﺑﻬﺎر  1391ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ب( ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺪﻻل آﮔﺎﻫﯽ رﯾﭽﺎرد ﺳﻮﺋﯿﻦﺑﺮن ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﺪا و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي

ﺟﯽ.ال.ﻣﮑﯽ ﺑﺮ آن« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺤﯿﺎ رﻓﯿﻌﯽ ﺑﻨﺪري و اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ﻋﻠﯽزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎي
ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  1390ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ج( ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺛﺒﺎت ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﺎﻫﯽ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻮرﻟﻨﺪ« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻨﺼﻮر
ﻧﺼﯿﺮي در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ دﯾﻦ ،دوره دﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،3ﭘﺎﯾﯿﺰ  1392ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

. Debating Christian Theism
 .2ﻣﻨﺎ ﻣﻮﺳﻮي ،ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ آداﻣﺰ ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،1391 ،ﺻﺺ  18و 20
. contemporary perspectives on religious epistemology
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .6-1-1ﻧﻮآوري ﭘﮋوﻫﺶ:

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺴﻮط و ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 .7-1-1اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ:

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻃﺮح ﺑﺤﺜﯽ از ﻓﻠﺴﻔﻪ دﯾﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺪﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﻪ ذﻫﻦ و ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ آن ﺣﻮزه ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﻪ دﯾﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ذﻫﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ.

 .8-1-1ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:

 .1ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻣﺴﺎﻟﻪ آﮔﺎﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺒﯿﯿﻦﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﺟﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .3وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

 .9-1-1ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:

 .1در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،ﻣﻮﺟﻮدات آﮔﺎه – از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ – وﺟﻮد دارﻧﺪ.
 .2ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ آﮔﺎﻫﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺎت ذﻫﻨﯽ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ در ﺟﻬﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 .10-1-1ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ:

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و در دﺳﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎدي/ﻧﻈﺮي ﻗﺮار دارد و ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪاي اﺳﺖ.

 .11-1-1روش اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ:

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .12-1-1روش ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت:

اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي -اﺳﻨﺎدي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .13-1-1ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﭘﮋوﻫﺶ:

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ؛ ﻣﺎﻫﯿﺖ آﮔﺎﻫﯽ ،اﻗﺴﺎم آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﯿﺰ
ﺗﺒﯿﯿﻦﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ در ﺟﻬﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﯾﻢ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دو
رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ آﮔﺎﻫﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ :رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺣﺎﻻت ذﻫﻨﯽ در ﺟﻬﺎن
ﺗﻮﺟﻪ دارد و رﻫﯿﺎﻓﺖ دوم ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ذﻫﻦ و ﺑﺪن را ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ :ﯾﮏ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻗﯿﺎﺳﯽ و دو ﺗﻘﺮﯾﺮ اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺰي.
 .2-1ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
 .1-2-1ﺧﺪا

1

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،واژه ﺧﺪا دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺧﺪاي ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﺎن دارد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺧﺪاي
وﺣﺪت وﺟﻮدي در اوﭘﺎﻧﯿﺸﺎدﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺪا در اﻟﻬﯿﺎت ﭘﻮﯾﺸﯽ ﻗﺮار دارد 2.ﺧﺪاي ﺗﻮﺣﯿﺪي
ﻣﻮرد اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﺮوان ﺳﻪ دﯾﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺖ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم اﺳﺖ و در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم از ﺧﺪا ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ.
اﻣﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﻣﺘﺸﺨﺺ ﺑﻮدن 3ﺧﺪاوﻧﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﯾﺰ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪي از ﺧﺪاي وﺣﺪت وﺟﻮدي ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .4اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در
1

. God
 .2ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﺘﺮﺳﻮن و دﯾﮕﺮان ،ﻋﻘﻞ و اﻋﺘﻘﺎد دﯾﻨﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﯽ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان ،ﻃﺮح ﻧﻮ،1377 ،

ص 97

. personal

 .4ﻫﻤﺎن ،ص 108
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٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ وﺻﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهاي اﺳﺖ .در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺸﺨﺺ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺄﻟﻬﺎن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد
دارد و ﺑﺮاﯾﺎن دﯾﻮﯾﺲ 1دو رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻋﻤﺪه را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ« 2و
»ﺷﺨﺼﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ« 3ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ 4.ﻣﺤﻮر اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺑﺴﺎﻃﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ در ﺷﺨﺼﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ 5.ﺑﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻦ
اﺧﺘﻼف ،ﺧﺪاي ﻣﺘﺸﺨﺺ در ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﻏﯿﺮ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات دارد و
ﻟﺬا ﺑﺎ وﺣﺪت وﺟﻮد در اوﭘﺎﻧﯿﺸﺎدﻫﺎ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﻮري ﻋﻠﯿﺖ اﻟﻬﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ دو روﯾﮑﺮد اﺳﺖ.
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اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺖ اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ از ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
ﺳﻮﯾﯿﻦﺑﺮن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ » ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ« 7او ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ:
»ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺎت ذاﺗﯽ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪي ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
از زﻣﺎن از ﺳﻪ ﺻﻔﺖ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ،ﻋﻠﻢ ﻣﻄﻠﻖ و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«

8

دو ﺻﻔﺖ ﻋﻠﻢ ﻣﻄﻠﻖ و ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻼﺳﻔﻪ دﯾﻦ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اوﺻﺎف اﺳﺎﺳﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده و ﺑﻪ ﺟﺎي اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺻﻔﺖ ﺧﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ را ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ 9.ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دو
وﺻﻒ ﻗﺪرت و ﻋﻠﻢ را ﻣﺤﻮر و ﻣﺒﻨﺎي درك اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
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٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .2-2-1ﺑﺮﻫﺎن

1

واژه ﺑﺮﻫﺎن ﻣﻌﺎدل واژه  argumentﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﺰاره اﻃﻼق
ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﯾﮑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ و از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﻪ آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ 2.اﺳﺘﻨﺘﺎج
در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ داراي ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ و ﻟﺬا اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻗﻮي و ﺿﻌﯿﻒ دارﯾﻢ.
واژه ﺑﺮﻫﺎن در اﺻﻄﻼح ،ﻗﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ﻣﻨﺤﺼﺮاً از ﻗﻀﺎﯾﺎي ﯾﻘﯿﻨﯽ ﯾﺎ از
ﻗﻀﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﺷﻮد ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن در ﺑﺮﻫﺎن ،ﻣﻘﺪﻣﺎت ﯾﻘﯿﻨﯽ و
ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻢ ﻻزم ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺻﺤﯿﺢ در ﮐﻨﺎر
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﺬات و ﺑﺎﻟﻀﺮوره ﯾﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﯿﺎسِ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ
ﺷﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﯿﺎس اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﯿﻘﻦ اﺳﺖ.
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ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎدن ﺑﺮﻫﺎن و  argumentﭼﻨﺪان ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و
واژه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎدل آن »اﺳﺘﺪﻻل« اﺳﺖ .ﺑﺮﻫﺎن ﻣﻌﺎدل واژه  proofدر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺗﺴﺎﻣﺢ در ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ وارد ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪرﻏﻢ
اﺳﺘﻔﺎده از واژه ﺑﺮﻫﺎن ،ﻣﻔﺎد اﺻﻄﻼﺣﯽ آن را در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﯾﻢ.
 .3-2-1اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ 4و اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ

5

اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﻗﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ و در ﺗﻘﺮﯾﺮﻫﺎي ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎم ﻫﺮ دو
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪق ﯾﻘﯿﻨﯽ و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ

6

و وﯾﮋﮔﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺶ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻢ ﺿﺮورﺗﺎً ﺻﺎدق اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،در
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﯾﺎ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ دارﯾﻢ درﺑﺎره ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آزﻣﻮدهاﯾﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ

1

. argument
. Robert Audi (ed), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press,
1996, p 31
 .3ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎري ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،1376 ،ص
2

42

4

. deductive argument
. inductive argument
 .6ﭘﯿﺘﺮ ﮔﺎدﻓﺮي اﺳﻤﯿﺖ ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻮاب ﻣﻘﺮﺑﯽ ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

5

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،1392 ،ص 64

١٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻘﺪﻣﺎت ،درﺑﺎره ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻮدهاﯾﻢ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻌﯽ و ﯾﻘﯿﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺻﺎدق ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎذب ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.

1

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ،وﻟﯽ در اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از آن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاي ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ.

2

رﯾﭽﺎرد ﺳﻮﯾﯿﻦﺑﺮن ﺑﺮﻫﺎن اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺑﺮﻫﺎن اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ از ﻧﻮع
ﺗﺄﯾﯿﺪي 3و ﺑﺮﻫﺎن اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ از ﻧﻮع اﻣﮑﺎﻧﯽ 4.ﺑﺮﻫﺎن اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﻧﻮع دوم ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ را
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽﺳﺎزد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻮع اول ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ 5.ﺑﺮﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪﻋﺎي ﺳﻮﯾﯿﻦﺑﺮن و ﻧﯿﺰ ﺟﯿﻤﺰ ﻣﻮرﻟﻨﺪ ،ﮐﻪ آن را ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎن از ﻧﻮع اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪي اﺳﺖ.
.4 - 2 - 1

6

ﺗﺒﯿﯿﻦ7

اﺻﻄﻼح ﺗﺒﯿﯿﻦ ،در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻋﺎم و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﺗﺒﯿﯿﻦ در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﺧﻮد در ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رخ دادن ﭼﯿﺰي را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺮ
ﭼﯿﺰي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻧﺰد ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﺟﻬﺎن و اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺒﯿﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ رﻓﺘﺎري ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

8

اﻣﺎ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ در ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎصﺗﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .اﺻﻄﻼح ﺧﺎصﺗﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﭼﺮاﯾﯽ اﻣﻮر ﻣﯽﭘﺮدازد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻣﻮر ﺳﺨﻦ ﻗﺮار دارد.
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎري از ﺗﺒﯿﯿﻦ دارﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺜﻞ اﺳﺘﯿﺲ

9

ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﻠﻢ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺮاﻫﺎ ﻧﺪارد و وﻇﯿﻔﻪ آن ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﺖ 10.در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻮرﻟﻨﺪ
 .1ﺳﻤﯿﺮ اُﮐﺎﺷﺎ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻮﻣﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،1387 ،ص  24و 25

 .2دﯾﻮﯾﺪ ﮐﺎﻧﻮي و راﻧﻠﺪ ﻣﺎﻧﺴﻮن ،ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﺪﻻل ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻮرج ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻘﻨﻮس ،1391 ،ص  66و 77

3

. C-inductive
. P-inductive
5
. Richard Swinburne, The Existence of God, P 6
6
.Ibid, P 211 & J. P. Moreland, Consciousness and the Existence of God, first published,
New York, Routledge, 2008, P 32
7
. explanation
8
. Robert Audi (ed), The Cambridge Dictionary of Philosophy, p 256
9
. Walter Stace
 .10واﻟﺘﺮ اﺳﺘﯿﺲ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاي از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي اﺳﺘﯿﺲ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آذرﻧﮓ ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان ،ﻫﺮﻣﺲ ،1380 ،ص 16
4

١١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦﻫﺎي ﻋﻠّﯽ در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﻮﻋﯽ ﺿﺮورت ﻋﻠّﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا از ﻓﺮض ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠّﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.
 .5-2-1آﮔﺎﻫﯽ

1

2

واژه آﮔﺎﻫﯽ را در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺎدل واژه  consciousnessﻗﺮار دادهاﯾﻢ .ﺑﺮاي اﯾﻦ واژه
ﻣﻌﺎدلﻫﺎي دﯾﮕﺮي ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎري ،3ﺷﻌﻮر ،وﺟﺪان ،ﺑﺼﯿﺮت ،داﻧﺴﺘﮕﯽ ،ﺿﻤﯿﺮ
ذﻫﻦ ،وﻗﻮف و ﻏﯿﺮه.

4

ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن واژه آﮔﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻣﻌﻨﺎي ذﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود:
98

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،5ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻔﺎﺗﯽ ،6درونﻧﮕﺮي ،7ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪاري .

دو ﻣﻌﻨﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از آﮔﺎﻫﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﮔﺎﻫﯽ درونﻧﮕﺮاﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ در ذﻫﻦ ﻓﺮد رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﮐﺎوي درون ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد )ﯾﺎ آﻣﺎده ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎري ﺑﺎﺷﺪ( .درونﻧﮕﺮي ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻇﻬﺎر ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻓﺮد از ﺣﯿﺎت ذﻫﻨﯽاش ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

10

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻻت ذﻫﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ »ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺪﯾﺪاري آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﻮدن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي« ﺑﺮاي ﻓﺮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل آن ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ادراﮐﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﺸﯿﺪن و
دﯾﺪن ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﺣﺴﯽ-ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ درد و رﻧﺞ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.

11

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ در اﯾﻦ دو ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ]ﻏﯿﺮﻫﻤﮕﺎﻧﯽ[ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ذﻫﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﯿﯿﻦ آن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
1

.J. P. Moreland, “The argument from consciousness”, in debating Christian Theism, ed. J.
P. Moreland & Chad Meister & Khaldoun A. Sweis, New York, Oxford University Press,
2013, PP 119-130, P119
2
. consciousness
 .3رﯾﭽﺎرد ﺳﻮﯾﯿﻦﺑﺮن ،آﯾﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺖ؟ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎودان ،ص 117
 .4رك :ﻣﺎري ﺑﺮﯾﺠﺎﻧﯿﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وﯾﺮاﺳﺘﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﺗﻬﺮان،

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،1390 ،ص 184

5

. knowledge in general
.intentionality
7
. introspection
8
. phenomenal experience
9
. Eric Lormand, “consciousness”, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, (ED) Edward
Craig, volume 2, first published, New York, Routledge, 1998, P 581
10
. Ibid
11
. Ibid
6

١٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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