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کسفورد در کتاب شناسی۱ راهنمای پژوهشی آنالین آ

از

کسفورد۲ | فلسفه مجموعٔه کتاب شناسی آنالین آ

مرجعیت و نوآوری برای پژوهش دانشگاهی:اینمقالهکهیکیازاستادانپیشرِو

را Oxford University Press کیفیِت از حاکی نشاِن و نوشته را آن بینالمللی

دارد،راهنمایمعتبروکاملیاستدرموردمهمترینمنابعمرتبطدراینزمینه.این

و متخصصان پیشنهادهای توضیحدادهشده، رونگاشتهای از است ترکیبی مقاله

خطوطسیریروایتگونهازمیانمهمترینمراجعپژوهشیودانشگاهِیمنتشرشده

بهصورتآنالینیاچاپی.تماممحتواهایپیشنهادشدهدراینمقالهبهدستنویسنده

1.OXFORD BIBLIOGRAPHIES ONLINE RESEARCH GUIDE
2. OXFORD BIBLIOGRAPHIES ONLINE



مجموعۀ کتاب شناسی آکسفورد 12    

 تخصصیمرتبشده
ً
کامال به عمومی از بایکدرجهبندی و بررسیشده و مرور

در فقط و بهآسانی را خود تمرکز محدودٔه میدهد امکان پژوهشگران به که است

میانمعتبرترینمنابعپژوهشیودانشگاهیتنظیمکنندوبدینترتیب،صرفهجویی

یخ حوزهٔ  ارزشمندیدرزمانداشتهباشند.اینفقطیکیازچندینمقالهدرزمینٔهتار

مجموعٔه  در پوششدادهشده زمینٔه ازچندین یکی 
ً
کهخودصرفا است آتالنتیک۳

به که است تحولآور منبعی مجموعه این است. کسفورد آ آنالین  کتاب شناسی 

قصددسترسیسریعوکوتاهبهحجمعظیماطالعاتازطریقهدایتپژوهشگران،

یکراستبههمانفصلوکتاب،مقالهومجله،وبگاه،بایگانییامجموعهدادههای

موردنیازشانطراحیشدهاست.

چرا َمـکفورد۴؟

برای استادان و پژوهشگران:

• سرعتبخشیدنبهفرایندپژوهشازطریقهدایتشمابهبهترینمراجع	

موجوِدچاپیوآنالین.

• فراهمآوردنیکمرورکلِیباکیفیتازمحتوایمعرفیشدهوچگونگیهای	

پژوهشِیآن،بهمنظورآشناکردنشماباموضوعاتخارجازتخصصتاندر

سریعترینزمانممکن.

3. Atlantic History
OBO (OXFORD BIBLIOGRAPHIES ONLINE(.4:َمـکفورد)مجموعٔهکتابشناسی

کسفورد(.ـم. آنالینآ
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• کامل	 متن به که دیجیتالی۶ شیء شناسٔه و ۵ OpenURL بودِن[ ]فراهم

به کتابخانهتان، کامل فهرست به یکراست را شما و میدهد دسترسی

OCLC WorldCat7و Google Books*،متصلمیکند.

• پژوهشی	 تکالیف و نوشتهجات درسی، واحدهای تهیٔه برای مفید ابزاری

فراهممیکند.

برای دانشجویان دوره  های کارشناسی و تحصیالت تکمیلی:

• برایدانشجویانکارشناسیدرآمدیبهادبیاِتموجوددرموضوعهایاصلی	

وفرعیرشتٔهتحصیلیشانفراهممیکندکهنمیتوانازآنصرفنظرکرد.

• تفکرانتقادیدرموردمنابعراترویجمیکندوبهدانشجویانابزاریبرای	

شناساییوبهبحثگذاشتِندانشپژوهِیممتازواستانداردمیدهد.

• بهدانشجویانتحصیالتتکمیلی،ازطریقفراهمآوردِنراهنماییدرمورد	

آثارکلیدِی]هرحوزٔه[پژوهش،کمکمیکندتابرایآزمونهایمختلف

آمادهشوند.

5.بههرURL)آدرسیکصفحٔهاینترنتی(کهارجاعآنبهیککتابیامقالهباشد،OpenURLگفته
میشود.ـم.

DOI جهانی  بنیاد  که است فهرستسازی سیستم یک :DOI (Digital Object Identifier) .6
سازمان استاندارد جهانیتنظیمشکردهاستوبراینشاندادناطالعاتهرشیء آنرامعرفیکردهو
دیجیتالکهبهواسطٔهاینشناسهفهرستشدهباشد،مثلکتاب،مقاله،فیلم،صداو...استفادهمیشود.برای
این در کنید. مراجعه www.doi.org وبگاه به میتوانید ،DOI یک به مربوط اطالعات جستوجوی
ترجمهازبرابرایستایشناسٔه شیء دیجیتالبرایDOIاستفادهمیکنموآنرابهصورتکوتاهشدٔه»شید«به
کارمیبرم.Full-text DOIنوعیازشیداستکهبهمتنکامِلآنکتابیامقالٔهفهرستشدهدسترسی

میدهد.ـم.
WorldCat.7:یکبانکدادهازاطالعاتوفهرستهایبیشازصدوپنجاههزارکتابخانهدرسراسرجهان
م. استکهسازمانغیرانتفاعِی)OCLC)Online Computer Library Centerآنراادارهمیکند.ـ
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برای کتابداران:

• کسفورد بارایزنیوهمفکریپژوهشگران	 مجموعٔه کتاب شناسی آنالین آ

فعالطراحیشدهومنبعیضروریرابرایمدیریِتحجمعظیمدادههای

دانشگاهیدراختیارمیگذارد.

• پیشنهادهایمتخصصاندرموردبهترینآثارموجودــازکتابومقالههای	

به را اثر این ــ داده ومجموعههای وبگاهها بایگانیها، تا گرفته مجلهها

ابزاریاساسیدرتوسعٔهگردایٔه]اطالعات[بدلمیکند.

• مجلههای	 و داده پایگاههای به پژوهشگران بیواسطٔه هدایِت طریق از
آنالینیکهمؤسسٔهشمااشتراکشانرادارد،استفادهازآنهارامیافزاید.*

• 	OpenURLبهمراجعهکنندگان]بهمؤسسٔهشما[امکانمیدهدازطریق

وشیدهاییکهبهمتنکاملدسترسیمیدهد،یکراستبهفهرستنامٔه
آنالینمتصلشوندوبدینترتیب،یافتِنآثارچاپیراآسانمیکند.*

 oxfordbibligoraphiesonline.com رِم
ُ
پلتف ازطریق اینکارکردهافقط *

دردسترساست.

براییادگیریبیشتربه www.oxfordbibligoraphiesonline.com مراجعه

کنیدیاایندرخواسترابرایکتابداِرخودبفرستیدتاازیکدورٔهآزمایشیکهدر

اختیارهمٔهمؤسسههاقرارمیگیرد،بهطوررایگانبهرهمندشوید.
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دیباچه

اصطالح»خداناباور«۸کسیراتوصیفمیکندکهبهوجودخدا۹یاباشندهای

مقدسباورندارد.ایننوعباشندٔهمقدسکهدربحثهایضدالهیاتی۱۰بیشترین

قادر،عالمومهرورِز آفرینندٔه بهخودجلبکرده، توجهرا]درراستاینفَیش[

مطلِقجهانهستیبودهکهکانونتمرکِزسنتهایاصلییکتاپرستانهبرآنواقع

چنینپذیرفتهشدهکهخداناباوربودنبهمعنینفیوجودیک
ً
شدهاست.عموما

به باشد؛ مبسوط یا میتواندمحدود است.گسترٔهخداناباوری یاخدایان خدا

اینمعنیکهیکنفرمیتواندبهطورمحدود]وفقط[درموردوجودیکباشندٔه

8.Atheist 
a(هستندهمبزرگ)مثلA(،میتوان 9. درزبانانگیسی،ازآنجاکهحرفهایالفباهمکوچک)مثل
معناهاییرادرنوشتارانتقالدادکهرساندنآندرزبانهایفاقداینویژگی–مثلپارسی–دشواراست.در
اینترجمهبرایحلاینمشکلهرجاکهبهکاربردِناینویژگیدرزبانمبدأمعناییرامیرساندکهانتقال
ِیترجمهمیشود،زیرآنواژهخطمیکشم.دراینموردخاص،یعنیواژهیخدا،

ّ
ندادِنآنباعثنقصجد

وقتیزیرآنخطکشیدهشدهمنظورهمانخداییاستکهدردینهایتوحیدی،بهطورمشخصدریهودّیت
ومسیحّیتازآنبحثمیشودومفهوِمآنسیِرتاریخیمشخّصیرادرغرباززمانافالطونداشتهاست؛
وقتیزیرآنخطنیستمنظورمعنایمطلقواژهیخدایاایزدیااالهاستکهمیتواندهرمعنای–شرقی،

مشرکانهوغیره-مربوطیازآنبرداشتشود.
و گرفته، انجام نیستی« »سالک محترم مجموعهی سفارش به ترجمه این که این به توّجه با همچنین
ویراستاریوواژهگزینینهایینیزبرعهدهیمن-مترجم-نبوده،سبکنوشتاریوویراستاریدرآن-چه
درمتنچهدرپاورقیها-بهمعنیتأییدمترجمبرآننیست.درموردخودترجمهاّمااگرکاستیایهست

آنرابرعهدهمیگیرم.
10.Atheological 
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وجود به اصالً میتواند ]نه[، یا باشد، خداناباور زئوس۱۱ مثل خاص مقدس

هیچباشندٔهفراطبیعیایباورنداشتهباشد.خداباوریوخداناباوریپیشازهر

دارد نوعچیزهاییوجود اینکهچه دربارٔه چیزموضعهاییهستیشناختی۱۲اند

]یاندارد[.برخیخداباورانعقیدهدارندبرایتوجیهعقالنِیایننتیجهکهخدا

واقعیاست،شواهدیکافیوجوددارد؛دیگرانبهخداباوردارند،امادیدگاه

متوسل ایمان به درعوض[گاهی 
ً
مثال ]و دارند، بهجایگاهشواهد سستتری

این توجیه برای کافی شواهدی که نظرند این بر 
ً
نوعا خداناباوران میشوند.

نتیجهگیریکهخدایینیست،وجوددارد.ندانمگرایی۱۳]برخالفایندوموضع

هستیشناختی[مقولهایمعرفتشناختی۱۴استوتوصیفکنندٔهآنکسیاست

ایناستکهشواهِد
ً
کهمطمئننیستخداییهستیانه.دیدگاهندانمگرانوعا

دردسترسبرایگرفتننتیجهایعقالنیبهنفعیکیازدوطرفکافینیستو

برخی گذشته در اینکه وجود با است. حکم تعلیِق مسئوالنه رویکرد بنابراین

نویسندگاننقدهاییبراعتقاد]دینی[عرضهیااستداللهاییدرنفیوجودخدا

تازهاست.
ً
اقامهکردهاند،خداناباوری،آنچنانکهباآنآشناییم،رویدادینسبتا

افرادپسازداروین۱۵شروعکردندبهدرنظرآوردِنامکانیکجایگزیِنکامالً

شدنیوکارآمدبرایخداباوری،وآوردِناستداللصریحفلسفیبرنبودخدا

عملیبودکهحتیبعدتررواجپیداکرد.

11Zeus
12.Ontological
13..Agnosticism
14.Epistemological
15.Darwin
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)GENERAL OVERVIEWS( بررسی های اجمالِی عام

تایی چند شگفتآور، بهطرزی موضوع، این در خوب عاِم اجمالِی بررسیهای

شر، مسئلٔه دربارٔه بهخصوص را، محوری مباحثی )۱۹۹۸(Rowe نیست. بیشتر

به بحث اخیر رشتههای از خالصهای موارد، از بسیاری در اما میدهد پوشش


ً
تقریبا و دارد تطابق کتابشناسی این با )۲۰۱۰(McCormick نمیدهد. دست

بهتفصیلبهبحثهایپراهمیتمیپردازد.Smart)۲۰۰۴(درادبیاِتکلیدی]این

)۲۰۰7(Flynn و )۱۹۹۸(Krueger ،)۲۰۰۳(Baggini بهروزنیست. حوزه[

روایتهاییمفیدامامقدماتیازمبحثهایمحوریارائهمیدهند.

►Baggini, Julian. Atheism: A Very Short Introduc-
tion. New York: Oxford University Press, 2003.

یکدرآمِدفلسفِیمفیدبراینموضوعوچندینمبحثمرتبطازجملهخداناباوری

وعلماخالق.

►Flynn, Tom, ed. The New Encyclopedia of Unbelief. 
Amherst, NY: Prometheus, 2007.

در مهم مفاهیم و جنبشها افراد، مورد در پراکنده حدی تا اما مفید پژوهش یک

خداناباوریکهبهمنابعفلسفیمحدودنمیشود.

►Krueger, Douglas E. What is Atheism? A Short In-
troduction. Amherst, NY: Prometheus, 1998.
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درآمدیکهبسیاریازمباحثمهمراموردمالحظهقرارمیدهدوبرایمخاطبعام

نوشتهشدهاست.کتابخوبیاست،اماخیلیمختصراستوفقطبرای]شناخت[

پایهایترینشاخصههاورشتههایبرهانسودمنداست.

►Le Poidevin, Robin. Arguing for Atheism: An In-
troduction to the Philosophy of Religion. London: 
Routledge, 1996.

لیفشده
ٔ
درآمدوبررسیایمفیددربارٔهاشکالهایبرهانهایمتعارِفوجودخدا.تا

برایدانشجویانکارشناسی.

►McCormick, Matt. “Atheism URL: (http://iep.
utm.edu/atheism/).”  In The  Internet Encyclopedia 
of Philosophy. Edited by James Fieser and Bradley 
Dowden. 2010.

بررسیایباجزئیاتبیشترازادبیاتخداناباوریوبحثهاییکهدرسدٔهبیستمو

بیستویکممٔوثرواقعشدهاند،بهاینکتابشناسیشباهتدارد.

►Rowe, William L. “Atheism.” In Routledge En-
cyclopedia of Philosophy, Vol. 1. Edited by Edward 
Craig, 530–534. London: Routledge, 1998.

دربرگیرندٔهمسئلٔهشراست،اماشاملگرایشهاوَرویههایمتأخردربحثنمیشود.
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►Smart, J. J. C. “Atheism and Agnosticism URL: 
(http://plato.stanford.edu/entries/atheism-agnosti-
cism/).” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
Edited by Edward N. Zalta. 2004.

یکپژوهشقدیمیدراینموضوعکهویژگیهاییکٔهخودراداردوبهشدتمتأثر

ازپوزیتیویسماوایلسدٔهبیستماست.

)ANTHOLOGIES( گزیده ها

برخیازگزیدههامراحلبحثدربارٔهاینموضوعرادرپنجاهسالگذشتهمینمایانند.

نخستینمجموعههامثلFlewوMacIntyre)۱۹۹۵(تأثیرپوزیتیویسممنطقی۱۶

رابرخداباوریومسئلٔهچیستیونقشزبانالهیاتینشانمیدهند.هنوزهممیتوان

اینتأثیرهارادربحثهایاخیرمشاهدهکرد.بحثهایمتأخرتربیشتربهتحلیلهای

)۱۹۸7(Morrisپیشینی۱7وصوریازچگونگیهایخداگَروید؛برایمثالدراثِر

)ذکرشدهدربخش»اثرهایمهمدرموردخداباوری:گزیدهها«(.بافاصلهایبسیار

]ازدیگراثرها[،بیشترینتعداِدگزیدههابرمسئلٔهشرمتمرکزبودهاستودربخش

»گزیدههادرمسئلٔهشر«و»برهانهایمبتنیبرمسئلٔهشردرنفیوجودخدا«به

Monni-وMartinآنهااشارهشدهاست.درنهایت،وجدیدترازهمه،گزیدههای

۲۰۰۳(er(،MartinوMonnier)۲۰۰۶(وMartin)۲۰۰7(بهصورتبندی

16.Logical Positivism
17. A priori
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سبِکاستداللهایاستنتاجیواستقرایِیمستقیمدراثباتنبودخداکمککردهاند.

►Flew, Antony, and Alasdair MacIntyre, eds. New 
Essays in Philosophical Theology. London: SCM, 
1955.

»تحلیل در وَین۱۸ حلقٔه  تأثیِر که بریتانیایی فیلسوفان آغازیِن و تأثیرگذار مجموعٔه

منطقی«ازدیندرآنآشکاراست.معنی،کارکرد،تحلیلوابطالادعاهاوگفتمان

الهیاتیدرایناثرموردمالحظهقرارگرفتهاست.

►Martin, Michael, ed. The Cambridge Companion 
to Atheism. New York: Cambridge University Press, 
2007.

دربرگیرندٔه خداناباوری. دربارٔه اخیر پژوهشهای از پراکنده اما مفید مجموعهای

و خداناباوری جمعیتشناسِی و جامعهشناسی و است خداناباوری به واکنشها

برخیازموضوعاتکمترموردتوجهقرارگرفتهرانیزشاملمیشود.

►Martin, Michael, and Ricki Monnier, eds. The Im-
possibility of God. Amherst, NY: Prometheus, 2003.

خود نوع در نمونه تنها که ضدالهیاتی استنتاجِی استداللهای از مهم مجموعهای

است.گردایهایپراهمیتازمقالههاییکهدرآنهادرراستایایننتیجهکهخدانهتنها

وجودندارد،بلکهناممکننیزهست،بحثواستداللمیشود.

18.Vienna Circle
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►Martin, Michael, and Ricki Monnier, eds. The Im-
probability of God. Amherst, NY: Prometheus, 2006.

مکمِلMartinوMonnier)۲۰۰۳(.مجموعهایمهمازاستداللهایاستقرایِی

]ادعای[ اینکتاببحثمیشودکه ازمسئلٔهشرمتمایزاست.در ضدالهیاتیکه

وجودخداغیرمنطقیاست؛تنهانمونهدرنوعخود.

►Smart, J. J. C., and John Haldane. Atheism and 
Theism. 2d ed. Malden, MA: Blackwell, 2003. 

DOI (ش ی د):a10.1002/9780470756225

میان تأثیرگذار نظری تبادل بلکه نیست، گزیده یک واقع در سختگیرانه معیار با

Smart)یکخداناباور(وHaldane)یکخداباور(است.

 IMPORTANT HISTORICAL( مهم یخِی  تار اثرهای 

)WORKS


ً
خداناباورِیفلسفیبهمثابهجزئیازیکموضعمابعدالطبیعِیفراگیررویدادینسبتا

جدیداست.باوجوداین،تأثیرگذاریعمیِقتعدادیازاثرهایتاریخینیزتداومدارد.

Darwin)۲۰۰۹(وDarwin)۲۰۰۵(نگاهیجایگزینرابرایفراطبیعتباوری۱۹

قرار فیلسوفان و دانشمندان اختیاِر در پذیرفتهشده، بهطورگسترده ترتیب بههر که

میدهد.استداللهایموجوددرHume)۱۹۳۵(دربارٔهبنیانهایتجربِیتأییدکننده

19. Supernaturalism
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در همچنان معجزههاست، مورد در که آنهایی بهویژه خدا، وجود نفیکنندٔه یا

تحلیلهای )۲۰۰۰( Camus و )۲۰۰7( Nietzsche است. غالب حوزه این

Rus-.۲۰معروفیرادرمورددین،اخالقوخدابهدستمیدهند یاگزیستانسیالیست

sell)۱۹۵7(نخستینوشایدشناختهشدهترینبرخورِدتحلیلیباخداناباوریبود

Clifford میدهد. قرار مالحظه مورد را خدا وجوِد مؤیِد استداللهای گسترٔه که

)۱۹۹۹(مدتهابهعنواناثریخواندهشدهکهردیٔهاتکاپذیروکاملیبرصحیحو

قابلاعتماددانستِنایمانعرضهمیدارد.

Camus, Albert. The Myth of Sisyphus. Translated by 
Justin O’Brien. New York: Penguin Classics, 2000.

ترجمٔهانگلیسِیLe Mythe de Sisyphe.اثریمکتبآفریندراگزیستانسیالیسمو

خداناباورِیسدٔهبیستم.کاموبهچالِشزیستْنبامعنادرسایٔهپیامِداینکهخدامرده

است،میپردازد.چاپنخستدر۱۹۴۲.

►Clifford, W. K. “The Ethics of Belief.” In The Eth-
ics of Belief and Other Essays. By W. K. Clifford, 70–
96. Amherst, NY: Prometheus, 1999.

کلیفورداستداللمیکندکههمیشهوهمهجااشتباهاستکهبرپایٔهشواهِدنابسنده

در تأثیرگذار و مهم برهانی همشد؛ معروفی استدالل این که کنیم، باور را چیزی

بحثهایخداناباوریوایمان.چاپنخستدر۱۸7۹.

►Darwin, Charles. The Descent of Man. In From So 
20.Existential



23مجموعۀکتابشناسیآکسفورد
Simple a Beginning: The Four Great Books of Charles 
Darwin (Voyage of the Beagle, The Origin of the Spe-
cies, The Descent of Man, The Expression of Emotions 
in Man and Animals). By Charles Darwin. New York: 
Norton, 2005.

دوازدهسالپسازانتشارThe Origin of Species]منشأ انواع[،دارویندعویِ

کاملوقانعکنندهایبرایفرگشِتانسانهاشکلمیدهد.اوهمچنیندربارٔهجزئیات

متعددیازایننظریهموشکافانهتربحثمیکند.چاپنخستدر۱۸7۱.

►Darwin, Charles. On the Origin of Species. Cam-
bridge, UK: Cambridge University Press, 2009

نخستینکتاِبداروینکهدرآننظریٔهانتخابطبیعیاشراتوضیحمیدهد.هیچ

اشارٔهصریحیبهانسانهانمیشود،اماداللتهایضمنِیمرتبطباالهیاتوپیامدآن

برایبحثهایفرجامشناختیروشناست.چاپنخستدر۱۸۵۹.

►Hume, David. Hume’s Dialogues Concerning Nat-
ural Religion. Edited by Norman Kemp Smith. Ox-
ford: Clarendon, 1935.

]ِدِمئا[ Demea ]فیلو[، Philo میان معروفش گفتوگوهای کتاب، این در هیوم

وCleanthes]کِلئانِتس[راعرضهمیداردودرآنشواهدتجربیبرایوجودخدا

راکندوکاومیکند.هیچاثریدرفلسفٔهدین،شایدبهجزآثارAnselm]آنسلم[و
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چاپ است. نبوده اثرگذار یا نکرده جلبتوجه اینچنین کوئیناس[، ]آ Aquinas

نخستدر۱77۸.

►Nietzsche, Friedrich. On the Genealogy of Moral-
ity. Edited by Keith Ansell Pearson. Translated by 
Carol Diethe. Cambridge, UK: Cambridge Univer-
sity Press, 2007.

نیچهدرایناثر،تمایِزاخالِقخواجه/بندٔهمعروِفخودرادرتاریخمسیحیتبهکار

میبندد.چاپنخستدر۱۸۸7.

►Russell, Bertrand. Why I Am Not a Christian, and 
Other Essays on Religion and Related Subjects. Edited 
by Paul Edwards. London: Allen and Unwin, 1957.

راِسلدرایناثر،تحلیلمعروفخودراازبرهانهایوجودخداونقِدمسیحیتارائه

میدهد.چاپنخستدر۱۹۲7.

)HISTORIES OF ATHEISM( یخ های خداناباوری تار

خداناباوریبایدازیکسو،بهعنواِنحرکتیاجتماعیوتاریخیفهمشودوازسوی

Jacoby۱۹۸7(و(Buckley،)۱۹۹۰(Berman.دیگر،بهعنوانحرکتیفلسفی

)۲۰۰۴(میانایندوجنبهپلمیزنند.
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►Berman, David. A History of Atheism in Britain: 
From Hobbes to Russell. London: Routledge, 1990.

مدرِناندیشٔهخداناباورانهبهآنصورتیکهدرعصر
ِ
یکیازمعدودروایتهاازتاریخ

روشنگری۲۱وپساروشنگریرشدیافت.

►Buckley, Michael J. At The Origins of Modern Athe-
ism. New Haven, CT: Yale University Press, 1987.

وجستوجوی کاتولیِکسدٔههفدهم الهیداناِن تا را ریشههایخداناباورِیمدرن

آنانبرایپیریزِیاعتقادبهخدادرعلمدنبالمیکند.

►Jacoby, Susan. Freethinkers: A History of Ameri-
can Secularism. New York: Metropolitan, 2004.

رشِدخداناباوریواندیشٔهآزادرابهعنوانحرکتهایسیاسیواجتماعیدرآمریکااز

زمانانقالب۲۲ردیابیمیکند.

COMPREHENSIVE TREAT� فراگیر  )مواجهه  های 

)MENTS

چندینتحلیلازخداناباوری،کهحجمهریکبهیککتابمیرسد،وجودداردکه

21.Enlightment
ازسلطٔه ایالتهایخودمختارطیجنگی آن، بهموجب اواخرسدٔههجدهمکه آمریکادر انقالب .22
استعمارانگلیسبیرونآمدندوپسازاتحادونوشتننخستینقانوناساسیآزادومردمساالر،بهمثابهیک

کشورمستقلاعالماستقاللکردند.ـم.
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گونههایبااهمیتازبرهانهایفرجامشناختی۲۳،هستیشناختی۲۴،جهانشناختی۲۵

ومبتنیبراحتیاط۲۶را،کهمؤیِد]وجود[خداهستند،بازسازیونقدمیکند.همٔهاین

اثرهاتحلیلهایاندیشمندانهایازبرخیخصیصههایخدابهدستمیدهندکهبالغ

برردیکیاچندموردازاینخصیصههاهستند.باوجوداینکهبسیاریازبحثهای

خاصدراینکتابهامناسببخِش»ضدالهیاِتاستنتاجی«است،بهدلیلگسترٔه

]محتوای[آنها،دراینبخشفهرستمیشوندنهدرآنجا.Martin)۱۹۹۰(شاید

Mackie،)۱۹۹۱(Gale،)۲۰۰۴(Everitt.بهترینوکاملتریِناینکتابهاست

Sobel)۲۰۰۴(نیزدربرگیرندٔهتحلیلهایاندیشمندانٔهزیادیهستند. )۱۹۸۲(و

Flew)۱۹۸۴(وNielsen)۲۰۰۵(درتاریخمباحثههایاواخرسدٔهبیستماهمیت

Oppy۱۹۹۵(بهتریناثِراخیردرموردبرهانهستیشناختیاستو(Oppy.دارند

)۲۰۰۶(ازمنظرمعرفتشناختیاثریپختهاست.

►Everitt, Nicholas. The Non-Existence of God. Lon-
don: Routledge, 2004.

رد و بررسی خداست، وجود مؤیِد که را اخیر بااهمیِت برهانهای یت ِاِور

جهانشناختی، هستیشناختی، برهانهای از بصیرتآمیزی تحلیلهای او میکند.

23.Teleological Argument
24. Ontological Argument
25.Cosmological Argument
دلیل به آن، مطابق که قمار، برهان پاسکال، معروف برهان همانند :Prudential Argument .26
و ــ باورها این بودن راست درصورت ابدی، ــعذاب آخرت و بهخدا نداشتن اعتقاد خسارتسنگیِن
خسارتناچیِزاعتقادداشتنبهآنهاــدرصورِتدروغبودنــبایدجانباحتیاطرادراینقمارگرفتو

بهآنهاباورداشت.ـم.
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و مقیاس۲۸ برهاِن ارائهمیدهد. کاربردباورانه۲7 و برمعجزه، مبتنی فرجامشناختی،

برهانهایضدالهیاتیاستنتاجی۲۹دارایاهمیتاند.

►Flew, Antony. “The Presumption of Atheism.” In 
God, Freedom, and Immortality: A Critical Analysis. 
By Antony Flew, 13–30. Buffalo, NY: Prometheus, 
1984.

مهمترینهایشان نیستند. بهروز دیگر آنها از برخی که مقالهها از مجموعهای

»The Principle of Agnosticism«و»The Presumption of Atheism«

است.

►Gale, Richard M. On the Nature and Existence of 
God. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 
1991.

ِگیلتحلیلیپیشرفتهوسنجیدهازچندینبرهاِنضدالهیاتِیاستنتاجِیمهموهمچنین

برهانهایهستیشناختیوجهانشناسانهارائهمیدهدونتیجهمیگیردکههمٔهاین

استقرایی برهانهای از بحثی وی اما هستند؛ ناموفق خداباوری تأیید در برهانها

نمیکندوبنابراینمیگویدنمیتواندبهپرسِشکلیوجودخداپاسخدهد.

27. Pragmatic Argument
Argument from Scale.28:قیاِسعظمِتکیهانــکهعلمنوینبهتازگینشاندادهــباناچیزیو
Anthro- )کماهمیتِیانساندرمقابلآنولذازیرسؤالبردِنانسانبهمثابهمحورهستیواشرفمخلوقات

pocentrism(وپیامدهایالهیاتیآن.ـم.
29.Deductive Atheological Arguments
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►Mackie, J. L. The Miracle of Theism: Arguments 
For and Against the Existence of God. New York: Ox-
ford University Press, 1982.

اثریتأثیرگذاروجامع.نویسندهبسیاریازبرهانهایکالسیکوجدیِدهستیشناختی،

جهانشناختی،اخالقی،فرجامشناختی،شر۳۰وکاربردباورانهراردمیکند.

►Martin, Michael. Atheism: A Philosophical Justifi-
cation. Philadelphia: Temple University Press, 1990.

اثریجامعوسنجیدهکهگسترٔهوسیعیازبرهانهایمؤیِدوجودخدارابررسیو

موارد، از بسیاری در و است آن شاکلٔهخوب و اثروضوح این ویژگی میکند. رد

یکیازبهترینتالشهابرایبهدستدادِن
ً
مخالفتهانافذوهوشمندانهاست.قطعا

بحثیکاملوجامعدرتأییِدخداناباوریاست.

►Nielsen, Kai. Atheism and Philosophy. New York: 
Prometheus, 2005

مجموعهایمفیدازمقالههایNielsenکهبهجنبههایگوناگوِنخداناباوری،بهویژه

جنبههایمعرفتشناختِیآن،میپردازد.

►Oppy, Graham. Ontological Arguments and Be-
lief in God. Cambridge, UK: Cambridge University 
Press, 1995.

Evil Argument.30)مسئلٔهشروتناقضآنباوجودخدایخیرخواه(
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شایدبهترینوکاملترینتحلیلازتقریرهایبااهمیِتبرهانهستیشناختی.

►Oppy, Graham. Arguing About Gods. Cambridge, 
UK: Cambridge University Press, 2006.

تزاصلی:هیچاستدالِلموفقیتآمیزیکهتأییدکنندٔهوجودخدایاندینهایتوحیدی،

درمفهوممتعارفوسنتیآن،باشدوجودندارد.طرحاینکتابدربرگیرندٔهتحلیلهای

برهانهای شامِل و است باور اصالح و عقالنی باور از بهروزی و خوب بسیار

هستیشناختی،جهانشناختی،فرجامشناختی،برهانشروقماِرپاسکال۳۱میشود.

اوهمٔهاینهارابهعنوانبخشیازیکبرهاِنگستردهتردرتأییدندانمگراییمیبیند.

►Sobel, Jordan Howard. Logic and Theism: Argu-
ments For and Against Beliefs in God. Cambridge, 
UK: Cambridge University Press, 2004.

برهانهای دربرگیرندٔه و شده شاکلهبندی متعارف شیوهای به که گسترده اثری

هستیشناختی،جهانشناختی،فرجامشناختیوهمچنینبرهانشر،برهانپاسکال

وخصیصههایخداست.ایناثربهدلیِلکوششهایصورتگرفتهدرآندرجهت

بهکارگیریبرخیابزارپیشرفتهوفنِیمنطقدرتحلیلهاوبازسازیها،درخوِرتوجه

است.

Pascal’sWager.31:)رجوعبهپانویِسبرهان های مبتنی بر احتیاط، دربخشمواجهه های فراگیر.(
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 INFLUENTIAL POPULAR( تأثیرگذار  و  محبوب  اثرهای 

)WORKS

پژوهشیـدانشگاهینیستندتوجهزیادیرابهخودجلب
ً
تعدادیازاثرهاییکهنسبتا

کردهاند،تاجاییکهبرشکلوجهِتبحثهادرحلقههایفلسفیتأثیرگذاشتهاند.

)۲۰۰7(Hitchensو)۲۰۰۸(Harris،)۲۰۰۵(Harris،)۲۰۰۶(Dawkins

فرجامشناسی و فرگشت ادبیاِت بر )۱۹۹۶( Dawkins هستند. خوبی نمونههای

وارِد را اخیر پژوهشعلمی Stenger)۲۰۰7(تالشمیکند است. تأثیرگذاشته

مسئلهکند.

►Dawkins, Richard. The Blind Watchmaker. New 
York: Norton, 1996.

داوکینزدرایناثر،توضیحیشیواوفهمپذیرازشیؤهشکلپذیریحیاترویزمین

استداللهای بر توضیح این برتری برای و میکند طرح طبیعی انتخاب موجب به

نه اما تأثیرگذار اثری میآَوَرد. برهان و دلیل خدا، وجود مؤیِد فرجامشناختِی

پژوهشیـدانشگاهی.

►Dawkins, Richard. The God Delusion. Boston: 
Houghton Mifflin, 2006.

اثریپژوهشیـدانشگاهینیست،اماتأثیرگذاراستوبهقدرکافیمحبوبیتداردتا

برجهتوماهیِتبحثهایکنونیبهطورجدیاثربگذارد.

►Harris, Sam. The End of Faith: Religion, Terror, 
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and the Future of Reason. New York: Norton, 2005.

فلسفِی برهانهای بهترین با اگرچه نو۳۲، خداناباورِی در دیگر تأثیرگذاِر کار یک

یسدراینکار،بحثمیکندکهایمانتوجیهی ]وجوِد[خداهماورینمیکند.َهر

پذیرفتنیبرایباوردینینیست،بهویژهبادرنظرگرفتِنخطرناکِیاندیشهها،غرضها

وبرنامههایمذهبیدرسراسرجهان.یکاثرمحبوبدیگرکهپژوهشیـدانشگاهی

نیستوتأثیرگستردهایبربحثگذاشتهاست.

►Harris, Sam. Letter to a Christian Nation. New 
York: Vintage,2008 .

تأثیر و مسیحی بنیادگرایی بر ،)۲۰۰۵( Harris را ایمان بر نقدش کانوِن یس هر

منفِیآنبرفرهنگوسیاستدرآمریکامتمرکزمیکند.

►Hitchens, Christopher. God is Not Great: How Re-
ligion Poisons Everything. New York: Twelve, 2007.

هیِچنزدرایناثر،حملهایتندوتیزبهنقشدیندررفتارهایاحمقانه،خطرناکو

مرگبارارائهمیکند.بالغتوادبیاِتمؤثریدارد،اماازنظرفلسفیکممایهاست.

►Stenger, Victor J. God: The Failed Hypothesis; How 
Science Shows that God Does Not Exist. Amherst, NY: 
Prometheus, 2007.

اثریفهمپذیرکهتحلیلیعلمیازفراطبیعتباوری،کیهانشناسی،دعا،معجزهها،

32. New Atheism
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پیامبری،اخالقورنجبهدستمیدهد.درموردفرگشتنیزبحثمیکند.یکاثر

پژوهشیـدانشگاهینیست،امابررسیگیراییاستازشواهِدتجربیمرتبط.

)DEDUCTIVE ATHEOLOGY( ضد الهیاِت استنتاجی

درادبیاتفلسفی،مجموعهایازبرهانهادرجهت]اثباِت[ناممکنیخداارائهشده

است.مبنایاینبرهانهاتحلیلهایپیشینیازخصیصههایتکوترکیبهاییاز

خصیصههاست.اینبرهانها،آشکارایاضمنی،تأییدگرنگاهیهستندکهبیانمیدارد

برایاینکهیکباشندهشایستٔهنامیدٔه»خدا«باشد،بایدخصیصههاوچگونگیهای

از منطقی ازلحاظ همخوانی
ِ
نمیتوانهیچشرح وقتی لذا باشد. داشته مشخصی

گرفت[ نتیجه ]میتوان 
ً
ظاهرا داد،پس بهدست ترکیِبخصیصهها یا آنخصیصه

امکاننداردچنینباشندهایبتواندوجودداشتهباشد.Findlay)۱۹۴۸(استدالل

وجودداشتهباشد،]وجوِدآن[بایدواجبباشد،اماشکسِت
ً
میکنداگرخدااصال

برهانهستیشناختینشانمیدهدکهخداواجبنیست.بحثهایضدالهیاتیبه

ابطالهایتکخصیصهایوچندخصیصهایتقسیممیشود.

►Findlay, J. N. “Can God’s Existence be Dis-
proved?” Mind n.s. 57 (1948): 176–183.

برهانیتأثیرگذاردراوایل]آغازگفتمان[:اگرخداییباشد،آنگاهباشندهایواجبخواهد

بودوبرهانهستیشناختیموفقخواهدبود؛امابرهانهستیشناختیوتالشهایما

برایاثربخشکردِنآنموفقیتآمیزنبودهاست،لذاهیچخداییوجودندارد.
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)Single-Property Disproofs( ابطال های تک خصیصه ای

درقویترینحالِتابطالهایتکخصیصهای،نگرشایناستکهاگریکخصیصه

نتوانهیچ و است، عنوان»خدا« کهشایستٔه باشد باشندهای از ویژگیایضروری

وجود
ً
سازگاریاخالیازاشکالازآنخصیصهبهدستداد،آنگاهظاهرا

ً
منطقا

ِ
شرح

بیتناقض شرح یک ارائٔه بر اخیر مهِم بحثهای است. ناممکن باشندهای چنین

اخیر تالشهای ]مشاهدٔه[ برای است. بوده متمرکز مطلق« »قادِر ]خصیصٔه[ از

Freddoso و Flint به کنید نگاه مطلق« »قادر تناقضهای از اجتناب جهِت در

Cow-.)۱۹77(Mavrodesو،)۱۹۸۸(RosenkrantzوHoffman،)۱۹۸۳(

توجه نیز مطلق« »علم میآوَرد. برهان و دلیل مطلق« »قادر نفی در )۱۹۶۵( an

Puccetti و )۱۹۸۸( Grim ،)۱۹۸۵( Grim است. کرده جلب خود به زیادی

خصلتهای میکنند. استدالل بودن مطلق« »عالم ناممکنِی جهِت در )۱۹۶۳(

به نمونٔهخوب، براییک است. گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد نیز دیگری بسیار

StumpوKretzmann)۱۹۸۱(نگاهکنید.همچنین،بهاثرهایمتعددینگاهکنید

کهدربخش»مواجهههایفراگیر«برایتحلیلهایتکخصلتیذکرشدهاندوقسمی

ازبحثهایگستردهترهستند.

►Cowan, J. L. “The Paradox of Omnipotence.” 
Analysis 25 (1965): 102–108. 

DOI (  ش ی د): 10.2307/3326724

هیچباشندهاینمیتوانددارایقدرِتانجامتمامکارهاییباشدکهخودمتناقضنیست.

اینکهخدادارایآننوعقدرِتمطلقاستخودمتناقضاست.تجدیدچاپشدهدر
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MartinوMonnier)۲۰۰۳()ذکرشدهدربخش»گزیدهها«(.

►Flint, Thomas P., and Alfred J. Freddoso. “Max-
imal Power.” In The Existence and Nature of God. 
Edited by Alfred J. Freddoso, 81–113. Notre Dame, 
IN: University of Notre Dame Press, 1983.

شرحیازقدرتمطلقازنقطٔهدیدمنطِق»جهانهایممکن«۳۳بااندیشٔهدوروایت

از»جهانمشترک«۳۴ارائهمیدهد.تالشداردازپارهایتناقضهادوربماند.

►Grim, Patrick. “Against Omniscience: The Case 
from Essential Indexicals.” Noûs 19 (1985): 151–180. 

DOI (ش ی د): 10.2307/2214928

خدانمیتواندعالممطلقباشد،زیرااینامکانرانداردکهازادعاهاینمایهگون۳۵

شود؛ مطلع میکند، تغییر قرینهها و فحوا به نسبت آنها مرجع که گزارههایی یا
گزارههاییازقبیل»چهمیدانموقتیمیدانمکهخرابکاریمیکنم.«۳۶

►Grim, Patrick. “Logic and Limits of Knowledge 
and Truth.” Noûs 22 (1988): 341–367. 
33. Possible-worlds Logic
34.World-sharing Histories
35.Indexical Claims
گزارههای از بهتری مثال :What I know when I know that I am making a mess .36
به Deicticشناختهمیشوند،میتوانداینباشد:»منمیخواهمکهاوحاال باعنوان نمایهگونکهبیشتر
»من«،»او«،»حاال«و»اینجا«میتواندبستهبهاینکهچهکسی،خطاب

ِ
اینجابیاید.«دراینجمله،مرجع

بهچهشخصی،کیوکجااینجملهرامیگویدمتفاوتباشد.ـم.
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DOI (ش ی د): 10.2307/2215708

از]قضیههای[کانتور۳7وگودل۳۸استفادهمیکندتابادلیلوبرهاننشاندهدعلِم

مطلقدرهر]دستگاه[منطقیکهداریمناممکناست.

►Hoffman, Joshua, and Gary Rosenkrantz. “Om-
nipotence Redux.” Philosophy and Phenomenologi-
cal Research 49 (1988): 283–301. 

DOI (ش ی د): 10.2307/2107977

،Flint طرِف از مطرحشده نقدهای برابِر در مطلق قدرِت از نویسندگان شرح از

FreddosoوWierengaدفاعمیکند.

►Mavrodes, George I. “Defining Omnipotence.” 
Philosophical Studies 32 (1977): 191–202. 

DOI (ش ی د): 10.1007/BF00367729

ناممکنرابیرون]از
ً
ماْوُرْدزازمحدودکردِنقدرتمطلقدفاعمیکندتاکارهایمنطقا

دایرٔهاینخصیصه[نگهدارد.اینکهیکباشندهتصریحکندنمیتواندفعلیناهمخوان

ناممکن[راانجامدهدبرایقدرِتاومحدودیتحسابنمیشود.
ً
]ومنطقا

►Puccetti, Roland. “Is Omniscience Possible?” Aus-
tralasian Journal of Philosophy 41 (1963): 92–93. 

37.Cantor
38.Godel
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DOI (ش ی د): 10.1080/00048406312341561

بسِطمفصلوماهرانٔهدیدگاهنویسندهمبنیبراینکهخداییوجودندارد،زیراپنداِر

علِممطلقمتناقضاست.

►Stump, Eleonore, and Norman Kretzmann. “Eter-
nity.” Journal of Philosophy 78 (1981): 429–458.

DOI (ش ی د): 10.2307/2026047

دعا، از را ما روایتهای و شرح جاودانگی، از برداشت و دریافت چگونگِی

تغییرناپذیریوعلِممطلقتغییرمیدهد.نویسندگاندلیلهارابرایناهمخوانشمردِن

آنبررسیمیکنند.

)Multiple-Property Disproofs( ابطال های چندخصیصه ای

درمیاننویسندگانبیشتررایجاستکهاستداللخودرادرردوجودخدابرادعای

ناسازگارِیخصیصههایمختلفبناکنند.اگرهیچباشندهاینمیتواندویژگیهای

کنیمخدا کهفرض دیگریهمهست دلیلهایخوب و باشد، داشته متحد و م
ٔ
توا

]میتواننتیجهگرفت[
ً
بایدهمٔهآنویژگیها]وکمالها[راداشتهباشد،آنگاهظاهرا

سودمند خالصههایی )۲۰۰7(Grim و )۱۹۹۸( Drange ندارد. وجود خدایی

)۲۰۰۴( Rowe و )۱۹۹۵(Flew میآورند. فراهم رهیافتها این از تعدادی از

،)۱۹7۸(Blumenfeld.بهترتیبدربارٔهاختیاِرخداواختیاِرانسانکاوشمیکنند

)۲۰۰۳( McCormick و )۲۰۰۰( McCormick ،)۱۹۶۶( Kretzmann
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دربردارندٔهتحلیلهایدرخورتوجِهدیگریهستند.همچنیننگاهکنیدبهبسیاریاز

مواردفهرستشدهدربخش»مواجههایفراگیر«برایاستداللهایچندخصلتیکه

درتحلیلهایگستردهتریجایمیگیرند.

►Blumenfeld, David. “On the Compossibility of the 
Divine Attributes.” Philosophical Studies 34 (1978): 
91–103.

DOI (ش ی د): 10.1007/BF00364690

آنباشندٔهمتعارِفمقدسوبینقصدرادیانابراهیمیناممکناست.معانیضمنی

در]صفت[بینقصینشانمیدهدکهقدرت،علموخوبِیخداباهمسازگارنیستند.

تجدیدچاپدرMartinوMonnier)۲۰۰۳()ذکرشدهدربخش»گزیدهها«(.

►Drange, Theodore M. “Incompatible Properties 
Arguments: A Survey.” Philo 1.2 (1998): 49–60.

بحثیسودمنددربارٔهچندینجفتازخصیصههاکهازلحاظمنطقیدریکباشنده

باهمسازگارنیستند:بینقصی/آفریننده،بیتغییر/آفریننده،بیتغییر/عالِممطلق،و

متعالی۳۹/همهجاحاضر.

►Flew, Antony. “Divine Omnipotence and Human 
Freedom.” In New Essays in Philosophical Theolo-
gy. Edited by Antony Flew and Alasdair MacIntyre, 

Transcendent.39:فراترازهرچیز.



مجموعۀ کتاب شناسی آکسفورد 38    

144–169. New York: Macmillan, 1955.

به مربوط و[مشکلهای ]تضادها به که استنتاجی درضدالهیاِت اثرها نخستین از

قدرِت]مطلق[خداواختیاِرانسانمیپردازد.

►Grim, Patrick. “Impossibility Arguments.” In The 
Cambridge Companion to Atheism. Edited by Michael 
Martin, 199–214. Cambridge, UK: Cambridge Uni-
versity Press, 2007.

یمخالصهایکلیازتالشهایاخیربرایبیرونآوردِنتعریفیثمربخشازقدرت گر

مطلقازدرون]اثِر[FlintوFreddoso،]اثِر[Wierengaو]اثِر[Hoffmanو

Rosenkrantzبهدستمیدهد.اوبادلیلوبرهانبحثمیکندکهاینتالشها

موفقیتیکسبنمیکنندوقدرِتخدارایاناممکنباقیمیگذارندیاآنقدرناچیزکه

دیگرشایستٔهخدانیست.مشکلهایمربوطبه]گزارههای[نمایهگونو]ناسازگاری

آنبا[علممطلقومشکلمربوطبه]قضیٔه[کانتوردرنظریٔهمجموعهها]وناممکنی

وجودمجموعٔههمٔهمجموعهها[اینخصیصهراناممکنمیسازد.

►Kretzmann, Norman. “Omniscience and Immuta-
bility.” Journal of Philosophy 63 (1966): 409–421.

DOI (ش ی د): 10.2307/2023849

میداند. را همهچیز بینقص باشندٔه یک نیست. تغییر معرض در بینقص باشندٔه

باشندهایکههمهچیزرامیداندهموارهزمانراهممیداند.باشندهایکهزمانرا]که
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تغییر
ً
گاهیاشدائما تغییرمیکند[میدانددرمعرضتغییراست]زیرامتعلقآ

ً
دائما

هیچ بنابراین نیست. بینقص باشندهای ]فرضشده[ بینقص باشندٔه لذا میکند[.

باشندٔهبینقصیوجودندارد.

►McCormick, Matt. “Why God Cannot Think: 
Kant, Omnipresence, and Consciousness.” Philo 3.1 
(2000): 5–19.

َمک کورمیکدرایناثر،برمبناییکانتی،استداللمیکندکهبودندرهمٔهمکانها

گاهبودنمیشود،زیراحضوردرهمهجاتمایزنهادِنضروریو وزمانهامانعازآ

مفهومیرامیانخودوغیرخود،برایخداناممکنمیسازد.

►McCormick, Matt. “The Paradox of Divine Agen-
cy.” In The Impossibility of God. Edited by Michael 
Martin and Ricki Monnier, 313–325. Amherst, NY: 
Prometheus, 2003.

کنش، انجاِم و کردن اراده و هدف تعیین به قادر عاملی بهمثابه سنتی بهطور خدا

فهممیشود.بااینحال،خداهیچگاهنمیتواندکنشیانجامدهد،زیراامکانبروِز

هیچگونهرویدادیکهازتحکِمقدرت،علموبینقصِیاوخارجباشدوجودندارد.

لذاخداناممکناست.

►Rowe, William L. Can God Be Free? Oxford: Clar-
endon, 2004.
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روگسترهایازاستداللهایمدرنوکالسیکراموردمالحظهقرارمیدهدکهتالش

دارنداختیاِرخدارادرآفرینشجهانباقدرت،علموخوبِیمطلِقاوسازگارکنند.رو

عالم
ً
درجهتعدِمانطباقآنهاباایناستدالل،برهانمیآوَرد:اگریکباشندٔهمطلقا

جهانیبیافریند،درحالیکهجهانیبهترهستکهمیتوانستآفریدهشود،آنگاهممکن

استباشندهایبهترازاووجودداشتهباشد؛باشندهایکهمیزاِنخوببودنشبهقدری

استکهباوجودجهانبهتریکهمیتواندبیافریند،دیگرآنجهان]ناقصتر[رانیافریند.

)INDUCTIVE ATHEOLOGY( ضد الهیاِت استقرایی

تقسیمعمدٔهدیگردرادبیاتاینحوزه،شاملبرهانهایاستقراییمیشودکهنتیجه

میگیرندوجودخدانامحتملیاغیرمنطقیاست.درسالهایاخیر،پیشرفتهای

بهویژه است. داده رخ برهانها این از نوع چندین در متعددی تأثیرگذاِر و مهم

برهانهاییکهبهاحتمالِبیز۴۰متوسلمیشوندبیشتربهچشممیخورند؛استدالل

نبودنخدا،مشاهدههای بافرض و احتسابهمهچیز با ایناستکه برهانها این

گوناگونبهترتوجیهمیشود.چندینموردازدرایههایذکرشدهدربخش»مواجهههای

فراگیر«استداللهایاستقراییارائهمیدهند،بهخصوصMackie)۱۹۸۲(.بخش

بسیاربزرگتریازادبیاتمربوطبهخداناباوریدرقیاسباهمٔهموضوعهایدیگر،

به]سهبخش[»گزیدهها«،»برهانهای منابع این بودهاست. برمسئلٔهشرمتمرکز

به نفِیوجودخدا«و»دفاعهاازخداوشر«تقسیممیشوند.برهانهایاستقرایی

فرعیمختصخود(،»خدا،خداناباوری عنوانهای )با »مسئلٔهشر« بخش[ ]پنج

40.Bayes
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»خداناباوری خداناباوری«، تأیید در فرجامشناختی »برهانهای کیهانشناسی«، و

باشید داشته توجه میشوند. تقسیم خداناباورانه« »طبیعتباورِی و بیاعتقادی« و

کهبرهانهایاستنتاجِیمبتنیبرمسئلٔهشرنیزدرتأییدخداناباوریوجوددارد،اما

ازآنجاکهبیشتِرحجِمبحثهاحولمسئلٔهشردربرگیرندٔهاستداللمبتنیبرشواهد

است،اینبرهانهارادراینجافهرستمیکنیم.

)Problem-of-Evil Anthologies( گزیده ها در مسئلٔه شر

موضوعهای بر بیشتر که است مجموعهای )۱۹۹۰( Adams و Adams

Rowe و )۱۹۹۶(  Howard - Snyder دارد. تمرکز نظریتر و مابعدالطبیعیتر

)۲۰۰۱(Larrimore کیددارند. )۲۰۰۱(بربرهانهایتجربِیمبتنیبرشواهدتأ

گسترهایوسیعازمنابعتاریخیرادربارٔهاینمسئلهارائهمیکند.

►Adams, Marilyn McCord, and Robert Merrihew 
Adams, eds. The Problem of Evil. Oxford: Oxford 
University Press, 1990.

مجموعهایدرجهیکازسرشناسترینفیلسوفاِناینحوزهکهبهمسئلٔهشرمیپردازند.

بیشتردربرگیرندٔهاثرهاییاستکهازوجودخدادفاعمیکنند.

►Howard-Snyder, Daniel, ed. The Evidential Argu-
ment from Evil. Bloomington: Indiana University 
Press, 1996.
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مجموعهایعالیازاثرهاییکهبهبرهاِنشراستقرایِی۴۱متعلقبهروپاسخمیدهند

یابهجزئیاتآنوتفصیلشمیپردازند.بسیاریازایننوشتههابازتابدهندٔهنقطٔه

چرخِشمعرفتِیفلسفٔهدینودورشدِنآنازالهیاتطبیعیهستندکهبهخصوصدر

پاسخبهبرهاِنرورخداد.

►Larrimore, Mark. The Problem of Evil: A Reader. 
Oxford: Blackwell, 2001.

به میدهد. پوشش را شر و خدا ]مسئلٔه[ به تاریخی پاسخهای از وسیع گسترهای

فیلسوفانمحدودنمیشود.

►Rowe, William, ed. God and the Problem of Evil. 
Malden, MA: Blackwell, 2001.

یکگزیدٔهممتاِزدیگرازاثرهاییباموضوعبرهاِنشر.اینگزیدهدربرگیرندٔهنمونه

اثرهاییاستکهبهاشکاِل]ناهمخوانِی[منطقی،برهاناستقراییومسئلههایمهِم

مربوطبهعدلالهی۴۲میپردازند.

Problem-of-( خدا  وجود  نفی  در  شر  مسئلٔه  بر  مبتنی  برهان های 

)Evil Arguments Against God’s Existence

بحث که میدهد ارائه را خداناباورانهای استنتاجِی شِر برهان )۱۹۵۵( Mackie

41.Inductive Argument from Evil
42.Theodicy
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را مشابهی مفهومِی تحلیل )۱۹۶۸(Hare و Madden داد. شکل را بیستم سدٔه

میآورند.Rowe)۱۹7۹(همانبرهاِناستنتاجِیتحولآوراستکهبیشترینتوجهرا

Drap-.۲۰۰۶(دهههابحثراخالصهمیکند(Rowe بهخودجلبکردهاست.

)۱۹۹۹( Weisberger و )۱۹۹۱( Smith ،)۱۹۹۸( O’Connor ،)۱۹۸۹( er

محتواهایپساـرویی۴۳باارزشیرابهبرهانمبتنیبرشواهداضافهمیکنند.

►Draper, Paul. “Pain and Pleasure: An Evidential 
Problem for Theists.” Noûs 23 (1989): 331–350.

DOI (ش ی د): 10.2307/2215486

کنشهای از طبیعت نه آن، اساس بر که میدهد قرار مالحظه مورد را فرض این

وضعیت نه و میگیرد نشئت غیرانسان شخصیتهای بدخواهانٔه یا خیرخواهانه

اززیستشناسیمیدانیم لذت و درد نقِش دربارٔه ما آنچه زمین. باشندههایروی

بسیاربیشترمحتملاستتابافرِضجایگزینآن]یعنی
ً
باگرفتناینفرضمقدمتا


ً
فرضباشندههایغیرانسانِیبدخواهیاخیرخواهمثلخدایاشیطان[.بنابراینظاهرا

دالیلمقدماتیخوبیبرایردخداباوریداریم.

►Mackie, J. L. “Evil and Omnipotence.” Mind n.s. 
64 (1955): 200–212.

ازنخستیناثرهاکهمسئلٔهمنطقییااستنتاجِیشررادریکیازنخستینشکلهایش

Plantinga]پالنتینگا[مبتنیبراختیارآزادبعدترپاسخیمهمبه
ِ
ارائهمیکند.دفاع

43.Post-Rowe
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آنمیشود.

►Madden, Edward H., and Peter H. Hare. Evil 
and the Concept of God. Springfield, IL: Charles C. 
Thomas, 1968

َمِدنوِهیردرایناثر،درنفیگسترٔهکاملیاز]دستگاههایکالمِیتوجیهکنندٔه[عدل

الهیبرهانمیآورندوبرایننظرندکهمسئلٔهشررانمیتوانباالهیاِتفلسفیحلکرد.

►O’Connor, David. God and Inscrutable Evil: In De-
fense of Theism and Atheism. Lanham, MD: Rowman 
and Littlefield, 1998.

ُنرمحتوایباارزشیبهبرهانشرمیافزاید.اووضعیتیراکهدرآنمواردشرگزاف۴۴
ُ
ک

ُ
ا

وجوددارد،اقامهمیکندوچندینبرهانخداباورانهراکهسعیدارندنشاندهندخدا

جهانیباشرگزافبهوجودمیآوَردیامیتواندبهوجودآورد،بهنقدمیکشد.وی

ارائه رو برهان به شکاکانهـخداباورانه۴۵ پاسخهای از مهمی تحلیلهای همچنین

میدهد.

►Rowe, William L. “The Problem of Evil and Some 
Varieties of Atheism.” American Philosophical Quar-
terly 16 (1979): 335– 341.

44.Gratuitous Evil
45.Skeptical-theist
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بیدلیل۴۶ و بیتوجیه شر از مواردی اگر که میورزد اصرار رو مهم. بسیار اثری

وجودداشتهباشدکهخدامیتوانستجلویآنرابگیرد،حتیاگرشرهایطبیعی

یااخالقیایباشدکهخداتوجیهخوبیبرایبهوجودآوردنشداشته،آنگاهخدایی

بچهآهوی مثلرنجسوختِنیک بیدلیل، و بیتوجیه ازشر مواردی و ندارد. وجود

تکافتادهدرآتشسوزیجنگل،]درواقع[وجوددارد.پسمنطقیاستنتیجهبگیریم

و ]الهیات ادبیاتمدرن در را پاسخها از اثرحجمعظیمی این نیست. کهخدایی

خداناباوری[برانگیخت.

►Rowe, William L. “Friendly Atheism, Skeptical 
Theism, and the Problem of Evil.” International 
Journal for Philosophy of Religion 59 (2006): 79–92. 

DOI (ش ی د): 10.1007/s11153-005-6178-6

انبوه جزئیاِت بسِط به رو ،)۱۹7۹( Rowe انتشاِر از پس سال بیستوپنج

به آنها از دادهوخالصهای اوروی 
ِ
وموضع برهان در که پیشرفتهاییمیپردازد

دستمیدهد.

►Smith, Quentin. “An Atheological Argument from 
Evil Natural Laws.” International Journal for Philos-
ophy of Religion 29 (1991): 159–174.

 DOI (ش ی د): 10.1007/BF00141329

46.Pointless Evil
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میشوی" خورده یا "بخور »قانوِن استقراست: بر مبتنی که نوین ۴7
ِ
رنج برهاِن یک

وجودندارد.اگرخداوجودداشت،
ً
بهغایتشراستوبنابراینخدااحتماال

ً
احتماال

)از میکرد.« خلق را گیاهخواران فقط عوض در بلکه نمیآفرید، را گوشتخواران

.)Smithتلخیِص

►Weisberger, A. M. Suffering Belief: Evil and the 
AngloAmerican Defense of Theism. New York: Peter 
Lang, 1999.

در[ اعتقاد ]مورد خدای وجود بر ابطالی شر مسئلٔه که میکند استدالل وایزبرگر

یکتاپرستِیسنتیارائهمیکند.

God, Atheism, and Cos-( خداناباوری و کیهان شناسی ، اخد

)mology

پیشرفتهایکیهانشناسی،فیزیکوزیستشناسیدرگسترشتعدادیازبحثها

الهیاتفلسفی، درخداناباورینقشداشتهاست.دربرخیموارد،برخالفشیؤه

شواهِداخذشدهازکیهاندرجهِتنبوِدخداارائهشدهاست.Smith)۱۹۹۱(بیشتر

برهانهایخداناباورانٔهاخذشدهازکیهانرابهخوداختصاصدادهاست.Craigو

Smith)۱۹۹۵(مهمترینحامیاخیِربرهانجهانشناختِیمؤیِدوجودخداست.

جهانشناختِی برهان یک میکند: اتخاذ نوین موضعی )۱۹۹۹( Pruss و Gale

استنتاجیدرتأییدوجودخدا.رو)۱۹۹۸(یکنگاهاجمالیتاریخیومفیداستبر
47.Argument from Suffering
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بحثکیهانشناختی.

►Craig, William Lane, and Quentin Smith. Theism, 
Atheism, and Big Bang Cosmology. Oxford: Claren-
don, 1995.

ْیگواسمیتدرایناثر،تبادلنظریدرموضوعشواهدکیهانشناختیدرتأییِد کِر

هاوکینگ۴۸، کوانتومِی کیهانشناسِی دربارٔه همچنین و خداناباوری، و خداباوری

به
ً
دارند.ایناثربخشیازحرکتیاستکهدرآنثمرههایبررسِیعلمیرامستقیما

مسئلٔهوجودخدامرتبطمیدانند.

►Gale, Richard M., and Alexander R. Pruss. “A 
New Cosmological 20 Argument.” Religious Studies 
35 (1999): 461–476. 

DOI (ش ی د): 10.1017/S0034412599005004

استنتاجی برهانی در را کافی۴۹ دلیل اصل از ضعیف صورتی پراس و ِگیل

ـجهانشناختیدرجهتوجوِبوجوِدخدابهکارمیگیرند.

►Rowe, William L. The Cosmological Argument. 
New York: Fordham University Press, 1998.

تأثیرگذاِر تاریخی لحاظ از و مهم صورتهای از بسیاری از کاملی تحلیل رو

48.Hawking
49.Principle of Sufficient Reason



مجموعۀ کتاب شناسی آکسفورد 48    

دانز  کوئیناس۵۰، آ برهاِن مورد در بهخصوص میکند، برهاِنجهانشناختیعرضه

اسکوتوس۵۱وکالرک۵۲.

►Smith, Quentin. “Atheism, Theism, and Big Bang 
Cosmology.” Australasian Journal of Philosophy 69 
(1991): 48–66. 

DOI (ش ی د): 10.1080/00048409112344511

میآورد: نظر در را متعددی مخالفتهای و میکند ارائه نوین برهانی اسمیت

میآوْرد فراهم تضمینی بود، آورده وجود به اگر نیاوْرد؛ وجود به را َمهبانگ۵۳ خدا

و بیقانون 
ً
ذاتا مهبانگ اما بینجامد. باشد زنده موجودهای شامِل که وضعی به تا

پیشبینیناپذیراستو]بهلحاظیکپدیدٔهمطالعهشده[تضمینیوجودنداردکهبه

اینشکلگسترشیابد.

Teleological Argu- خداناباوری  و  غایت شناختی  )برهان های 

)ments and Atheism

حول خداناباوری بحثهای مجموعه بزرگترین گذشته، ساِل بیست در 
ً
حدودا

مسئلٔهصنعونظم۵۴بودهاست.Manson)۲۰۰۳(بهترینمجموعهازبحثهای

50.Aquinas
51.Duns Scotus
52.Clarke
53.Big Bang
54. Question of Design
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نویسندگاِنمهمدراینموضوعاست.چندیناثرغیردانشگاهیبرهانهاینظمرادر

اثباتوجودخدابرپایٔهیافتههایاخیردرفیزیک،شیمیوستارهشناسیپیشمیبرند.

Barrow.)۲۰۰۶(Dembskiو)۲۰۰۶(Behe،)۱۹۹۶(Leslieنگاهکنیدبه

وTipler)۱۹۸۶(پیشرفتهایمهمدرسالهایاخیررادربرنمیگیرد،امانگاه

اجمالیمفیدیاست.Kitcher)۱۹۸۲(آفرینشباوری۵۵رابهنقدمیکشد.نقدهای

Sober،۲۰۰۲(است(Soberفنیتروِبیزیترازبرهانهایفرجامشناختیشامِل

)۲۰۰7(وSalmon)۱۹7۸(.Martin)۱۹۹۰()ذکرشدهدربخش»مواجههای

فراگیر«(نیزجستاریمفیداستدربارٔهپرسشهایفرجامشناسی.

►Barrow, John D., and Frank J. Tipler. The An-
thropic Cosmological Principle. New York: Oxford 
University Press, 1986

و نظم برهانهای بشری، اصلهای از میرسد، کتاب یک به آن کهحجم تحلیلی

استدالِلفرجامشناختیدرعلموکیهانشناسی،آنطورکهدربرهانهایاخیِروجود

خداظاهرشدهاست.

Behe, Michael J. Darwin’s Black Box. New York: 
Free Press,2006 .

دربردارندٔهیکیدیگرازبرهانهایاخیردرجهِتنظموصنعهوشمندکهبرافراد

زیادیخارجازحلقههایعلمیودانشگاهیتأثیرگذاشتهاست.

►Dembski, William A. The Design Inference: Elim-
55.Creationism
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inating Chance through Small Probabilities. Cam-
bridge, UK: Cambridge University Press, 2006.

شاملیکیازبرهانهاینظموصنعهوشمنداستکهدرسالهایاخیر،درمیان

غیردانشگاهیانمحبوبیتیافتهوپذیرفتهشدهاست.نهبرهاِنDembskiونهبرهاِن

Behe)نگاهکنیدبهBehe،۲۰۰۶(دانشورانرامتقاعدنکردهاست،امامحبوبیِت

کارهایآنهابراینبحثتأثیرگذاشتهاست.

►Kitcher, Philip. Abusing Science: The Case Against 
Creationism. Cambridge, MA: MIT Press, 1982.

نقِد و فرگشت نظریٔه از غیردانشگاهی و قدیمی حدودی تا اما سودمند ارائهای

برهانهایآفرینشباورانٔهنافیآن.

►Leslie, John. Universes. London: Routledge, 1996.

برهانیمحبوبوجدیددرتأییدخداباوریکهبراینادعابناشدهکههماهنگِیدقیقی

میاناصلهاوثابتهایفیزیکیدرجهانهستکهمنجربهوجودحیاتمیشود.

ایناثر،همراهبااثرهایدیگر،بهسوقدادِنگفتماِنخداباوری/خداناباورِیمرکزی

بهسمتبرهانهایفرجامشناختییاریرساندهاست.

►Manson, Neil A., ed. God and Design: The Tele-
ological Argument and Modern Science. London: 
Routledge, 2003.

شایدبهترینمجموعهبحثدربارٔهبرهاننظمدرمیانمجموعههایتازهچاپشده.
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►Salmon, Wesley C. “Religion and Science: A New 
Look at Hume’s Dialogues.” Philosophical Studies 33 
(1978): 143–176.

DOI (ش ی د): 10.1007/BF00571884

به آنجاکه از برهانهاینظم.درکل، با هیوم ازمواجهٔه نوین بیزی بازسازِی یک

وجودآمدِنچیزهاتوسِطهوشیاعقلفوقالعادهنادراستورایجاستکهچیزهای

بیایند،محتملتراستکه یاعقلبهوجود سامانمندتوسِط]عاملی[غیرازهوش

جهاِنسامانمندمحصولنظموصنعِیهوشمندنباشد.

►Sober, Elliott. “Intelligent Design and Probability 
Reasoning.” International Journal for Philosophy of 
Religion 52 (2002): 65–80.

DOI (ش ی د): 10.1023/A:1019579220694

هیچ که میکند استدالل هوشمند، 
ِ
صنع و نظم طرفداراِن با مخالفت در سوِبر

شواهد رابطٔه و ندارد وجود تالی۵7 نفی  قانون برای احتمالگرایانهای۵۶ برابرایستاِی

اینپرسشپاسخدهد: به باید هوشمند
ِ
نسبی۵۸است.جنبِشنظموصنع

ً
ضرورتا

ویژگیها این اگر است، چقدر محیط با سازگارشونده ویژگیهای بروز احتماِل

56.Probablistic
57.بهفرضاگرpqدرستباشد)اگربارانببارد،زمینخیسمیشود(،

آنگاهاگرنقیضqدرستباشد)زمینخیسنیست(،
بنابرایننقیضpدرستاست)باراننباریدهاست(.ـم.

58. Comparative
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بهواسطٔهنظمیهوشمندبهوجودآمدهباشد؟

►Sober, Elliott. “What’s Wrong with Intelligent 
Design Theory?” Quarterly Review of Biology 82.1 
(2007): 1–8.

DOI (ش ی د): 10.1086/511659

تلفیق اینجهت در را دیگران و Gould ،Popper ،Duhem که گاهانه آ برهانی

میکند:»]برهان[نظموصنعهوشمند،درتمامصورتهایش،ازساختِنبدیلیبرای

نظریٔهفرگشتعاجزاست.«

)Atheism and Nonbelief( خداناباوری و بی اعتقادی

خانوادهایجدیدازبرهانهادرموردخفایالهی۵۹برخداناباورِیفلسفیتأثیرگذار

نبوِد این باشد. بودهاست.چنینبحثمیشودکهوجودخدامیتوانستآشکارتر

بیاعتقادی این است. کشانده منطقی بیاعتقادیای به را افراد از بسیاری نشان

باشد، نیکی و علم و قدرت دارندٔه که فراطبیعی باشندهای نبود بر گواهی بهعنوان

Howard-Snyder۲۰۰۱(و(MoserوHoward-Snyder.برداشتشدهاست

)۱۹۹۶(تالشهارابهسمتوفقدادِنوجودخدابا]این[خفایواضحکشاندهاند.

۲۰۰۶b(Schellenberg،)a2006(Schellenberg(وDrange)۱۹۹۸(این

بودناست، اعتقاد مورد پی در که مهربان و پیشمیبرندکهخداییخوب را نظر

59.Divine Hiddenness
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مخفینمیماَند،بنابراینچنینباشندهایوجودندارد.

►Drange, Theodore M. Nonbelief and Evil: Two Ar-
guments for the Nonexistence of God. Amherst, NY: 
Prometheus, 1998.

و میدهد ارائه انجیلمحور مسیحیِت خدای وجوِد نفی در شر برهاِن یک یْنج دِر

بایدباعثاعتقاد استداللیبراینمبناکهخدایمسیحیِتانجیلمحورمیتواندو

گستردهشود،و]چونچنینچیزیرخنداده[،لذاچنینخداییوجودندارد.

►Howard-Snyder, Daniel. “The Argument from Di-
vine Hiddenness.” Canadian Journal of Philosophy 
26 (1996): 433– 453

هوارد ـ ِاسنایِدربحثمیکندکهدرنگاهنخست،خدادلیلخوبیبرایخودداری

لذاخدادالیلخوبی دارد، بیتقصیر۶۰ بیاعتقاداِن با رابطهایشخصی به ورود از

بیاعتقادِیبیتقصیرمتضمِن بنابراین، دارد. بیاعتقادِیبیتقصیر دانستِن برایروا

خداناباورینیست.

►Howard-Snyder, Daniel, and Paul K. Moser. eds. 
Divine Hiddenness: New Essays. New York: Cam-
bridge University Press, 2001.

DOI (ش ی د): 10.1017/CBO9780511606090

60.Inculpable Nonbelievers
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مجموعهایمهمازمقالههادرموردمسئلٔهخفایخدا.اگرخداییهست،پسچرا

وجودشواضحترنیست؟نویسندگاندراینمجموعهبهتعدادیازامکانهااشاره

میکنند.

►Schellenberg, J. L. Divine Hiddenness and Human 
Reason. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006a.

درستِی متضمِن خداباوری تأیید در شواهد فقداِن که میکند استدالل ِشِلنبرگ

خداناباوریاست.بسِطبااهمیِتبرهانینو.

►Schellenberg, J. L. “Divine Hiddenness Justi-
fies Atheism.” In Contemporary Debates in the Phi-
losophy of Religion. Edited by Michael L. Peterson 
and Raymond J. VanArragon, 30–41. Malden, MA: 
Blackwell, 2006b.

انهبهدنبالنشانوگواهیقانعکنندهبرایوجودخداهستند،اما
ّ
بسیاریازافرادمجد

متقاعدنشدهوازمنظرشناختیبیتقصیرمیمانند.اینحالِتخفایالهی،سوایهر

برهاِنایجابیدرتأییدخداناباوری،خودمتضمننبودخداست.

)ATHEISTIC NATURALISM( طبیعت باوری خداناباورانه

ازشیءهایزمانـمکانمندساختهشده
ً
بهدالیلمتعدد،ایننگاهکهجهانتماما
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رشتههای )و فلسفه سرتاسر در هستند، بسته ی
ّ
عل بهلحاظ نظاِم یک از بخشی که

است طبیعی واقعیت تماِم اینکه جهت در استداللها است. داشته کشش دیگر(

پیوند انکارمیکنند، را فراطبیعی امر برهانهایخداناباورانهکه با تنگاتنگی بهطور

دارد.Papineau)۲۰۰7(یکنگاهاجمالِیسودمندوگستردهازطبیعتگراییبه

از بهخوبی را خداناباورانه ضمنِی داللتهای )۲۰۰۱( Nielsen میدهد. دست

طبیعتگراییاستخراجمیکند.برایروایتهایتوجیهشدهبهواسطٔهفرگشتوعوامل

،)۲۰۰۲(Atran به: کنید نگاه دین، به انسانها توضیحعلتگرویدن در طبیعی

.)۲۰۰۶(Dennettو)۲۰۰۱(Boyer

►Atran, Scott. In Gods We Trust: The Evolutionary 
Landscape of Religion. New York: Oxford University 
Press, 2002.

روایتیانسانشناختیوفرگشتگرایانهازباورهاونهادهایدینی.

Boyer, Pascal. Religion Explained: The Evolution-
ary Origins of Religious Thought. New York: Basic 
Books, 2001.

یکاثرانسانشناختیوفرگشتگرایانٔهدیگر.دینوجودداردتاجنبههایمهِم]زندگی

انساندرُبعد[روانشناسیاجتماعیراحفظکند.

►Dennett, Daniel C. Breaking the Spell: Religion as 
a Natural Phenomenon. New York: Viking, 2006.
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این دین که میکند استدالل ِدِنت نو. خداناباوران بهاصطالح میان در مهم اثری

قابلیتراداردوبایدازطریقعلممطالعهشود.اوبرایتأثیرروانشناختیوفرهنگِی

توضیحهایفرگشتگرایانهایراترسیممیکند.
ِ
دین،بهطورکلیطرح

►Nielsen, Kai. Naturalism and Religion. Amherst, 
NY: Prometheus, 2001.

از تعدادی به دادن پاسخ برای آن بسندگی و طبیعتباوری بودِن خداناباورانه از

پرسشهایفلسفِیبزرگتردفاعمیکند.برخیمخالفتهایمعروفباطبیعتباوری،

ازجملهایمانباورِی۶۱ویتگنشتاین۶۲،راموردمالحظهقرارمیدهد.

►Papineau, David. “Naturalism URL: (http://plato.
stanford.edu/entries/naturalism/).” In The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. Edited by Edward N. 
Zalta. 2007.

یکبحثکلیخوبدربارٔهطبیعتباورِیفلسفی.

RECENT CONTINEN- )فلسفٔه قاره ای جدید و خداناباوری 

)TAL PHILOSOPHY AND ATHEISM

حسشدِنپژواکهایبنمایههایپوچگرایی،مرِگخداوبحراِنمعناهنوزدرفلسفٔه

61.Fideism
62.Wittgenstein
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قارهایمعاصرادامهدارد.برایبحثهایخاصدربارٔهمسیحیتدرشرایطپسامدرن،

West- .)۲۰۰۶( Ratzinger و Habermas ،)۲۰۰۹( Bloch به کنید نگاه

به فرویـدی و نیچهای مارکسگرایانه، نقدهای به میکند تالش )۱۹۹۸(phal

Boghossian۱۹۶۴(و(Luijpen،)۲۰۰۲(Habermas.مسیحیتپاسخدهد

انتقادی۶۳،پدیدارشناسی۶۴وساختگرایی۶۵ )۲۰۰7(درچهارچوبخاِصنظریٔه

بهخداناباوریمیپردازند.

Bloch, Ernst. Atheism in Christianity: The Religion of 
Exodus and the Kingdom. Rev. ed. Translated by J. T. 
Swan. London: Verso, 2009.

نسخهایبهروزشدهازیکتحلیلحرفهایوارزشمنِدپسامدرنومارکسگرایانهاز

خداناباوریدر کتاب مقدس.چاپنخستدر۱۹۶۸.

►Boghossian, Paul. Fear of Knowledge: Against 
Relativism and Constructivism. Oxford: Clarendon, 
2007.

پیشزمینٔهمربوطبهبحثپسامدرندردینوخداناباوری.روایتیمهمازنسبیگرایی۶۶

ورابطٔهآنباساختگراییدربینِشپسامدرنارائهمیدهد.

►Habermas, Jürgen. Religion and Rationality: Es-
63.Critical Theory
64.Phenomenology
65.Constructivism
66.Relativism
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says on Reason, God, and Modernity. Cambridge, 
MA: MIT Press, 2002.

اینمجموعهکهبهدستادواردو مندیتا۶۷ویرایششده،چرخشهابرماسرادربه

کاربستِننظریٔهانتقادیبهنقشدیننشانمیدهد.

►Habermas, Jürgen, and Joseph Ratzinger. Dia-
lectics of Secularization: On Reason and Religion. 
Translated by Brian McNeil. San Francisco: Ignati-
us, 2006.

ِبِندیکت پاپ )همان راتزینِگر کاردینال همراه به نومارکسگرا اندیشمنِد یک

شانزدهم(،نقشعقلرادرگفتماندینی،درعرفیسازی۶۸ودرجوامعآزادبهبحث

میگذارد.

►Luijpen, William A. Phenomenology and Atheism. 
Translated by Walter van der Putte. Pittsburgh, PA: 
Duquesne University Press, 1964.

یکتاریخسودمندازخداناباوریدرجنبشهایپدیدارشناسیواگزیستانسیالیسم

درفلسفه.

►Westphal, Merold. Suspicion and Faith: The Reli-
gious Uses of Modern Atheism. New York: Fordham 
67. Eduardo Mendieta
68.Secularization
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University Press, 1998

تالشیبرایموردمالحظهقراردادِننقددین]صورتگرفته[توسطمارکس،نیچهو

فروید.مخاطبکتابروحانیانهستند.

 IMPORTANT WORKS( خداباوری  مورد  در  مهم  اثرهای 

)ON THEISM

خداناباوریتاحدودیموضعیسلبیاستکهخودرادربرابرموضعاعتقادودفاعاز

اعتقادبهخداتعریفمیکند.درنتیجه،تأثیرگذارتریناثرهادرفلسفٔهدینکهتعریفی

ازخدابهدستمیدهندوتوجیههاییرادرجهت]دفاعاز[اعتقادپیشمیبرند،در

بحثهایخداناباوریبزرگوپررنگنمایانشدهاند.

)Historical Works( یخی اثرهای تار

Paley و )۱۹۸۱ـ۱۹۶۳( Aquinas ،)۲۰۰7( Anselm در موجود برهانهای

)۲۰۰۶(،سدههاچهارچوببحثرابرایمعتقدانوبیاعتقادانشکلدادهاند.

►Anselm. Anselm: Basic Writings. Edited and trans-
lated by Thomas Williams. Indianapolis, IN: Hack-
ett, 2007.

تأثیراثِرآنسلمبرشکلدادنچهارچوببحثدربارٔهوجودخداهنوزتداومدارد.این
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اثرنخستینتقریِرمهمازبرهانهستیشناختیراعرضهمیکند.

►Aquinas, Thomas. Summa Theologiae. 61 vols. 
London: Blackfriars in conjunction with Eyre and 
Spottiswoode, 1963–1981.

ادبیات در بیشتر، یا دیگر، برهان اندازٔههر به کوئیناس آ برهانهایجهانشناختِی

فلسفِیمربوطبهخداجلبتوجهمیکند.

►Paley, William. Natural Theology; or, Evidence 
of the Existence and Attributes of the Deity, Collect-
ed from the Appearances of Nature. Oxford: Oxford 
University Press, 2006.

راصورتبندیمیکند: نظم برهان از کهشناختهشدهترینشکل مرجعیکالسیک

ساعِتِپیلی.تأثیرآنبرتحلیلهایمدرنازرهیافتهایغایتشناسانهبهخداباوری

هنوزتداومدارد.

)Recent Defenses( دفاع های اخیر

،)۱۹77(Plantinga
ِ
چندیندفاعبسیارپیچیدهوپرظرافتازخداباوری،مثلدفاع

Swin- ،)۱۹۹۳( Swinburne ،)۲۰۰۴( Swinburne ،)۲۰۰۰( Plantinga

burne)۲۰۰۵(وWierenga)۱۹۸۹(،توجهنقادانٔهخداناباوراِنمشغولبهفلسفه



61مجموعۀکتابشناسیآکسفورد

رابهخودجلبکردهاست.

►Plantinga, Alvin. God, Freedom, and Evil. Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 1977.

اختیار آزادی بر مبتنی 
ِ
دفاع از را مدرن تقریری آن، در پالنتینگا که  مهمی اثر

صورتبندیمیکند.اینتقریربهنظربسیاریبرهانشراستنتاجیرا،کهدردفاعاز

خداناباوریاست،ردمیکند.

►Plantinga, Alvin. Warranted Christian Belief. New 
York: Oxford University Press, 2000.

که میدهد بهدست اصالحشده مسیحِی معرفتشناسِی از کامل بسطی پالنتینگا 

حجمآنبهیککتابمیرسد.درایندیدگاه،باوربرایناستکهخدادرمقایسهبا

سایرباورها،پایٔهساختاراعتقادِییکشخصاستونهبرگرفتهشدهازآن.

►Swinburne, Richard. The Coherence of Theism. 
Rev. ed. New York: Oxford University Press, 1993.

است؛ تجربی هرچیز، از پیش که میکند ارائه را برهانی )۲۰۰۴(Swinburne

را آنها منطقِی سازگاری و خدا صفتهای معنایِی وجه جلد، این در سوئینبرن

میکاود.

►Swinburne, Richard. The Existence of God. Ox-
ford: Clarendon,2004 
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طبِق است. داشته گستردهای تأثیر که اصیل و شناختهشده مدرِن اثر یک

گاهی۶۹، آ غایتشناختی، کیهانشناختی، برهانهای از جدید صورتبندیهای

نبودشمحتملتراست.تالش از برمعجزهها،وجوِدخدا مبتنی برهاِن و مشیت7۰

درخور غایتشناختیاش برهانهای و معرفتشناسِیخداباوری زمینٔه در نویسنده

توجهوبرجستهاست.

►Swinburne, Richard. Faith and Reason. 2d ed. Ox-
ford:Clarendon, 2005.

بر مبتنی اعتقاِد با ایمان نقِش آن، موجب به که میدهد بسط را روایتی سوئینبرن 

استداللوفقدادهمیشود.

►Wierenga, Edward R. The Nature of God: An In-
quiry into Divine Attributes. Ithaca, NY: Cornell Uni-
versity Press, 1989.

گوناگوِن ویژگیهای تاجزئیاِت وجدیدعرضهمیدارد ویِرنگاتالشیمهم،جامع

خداوسازگاریهایآنهارابسنجدوراهحلیارائهدهد.اوبهتعدادیازمثالهای

ازقدرتمطلق،علممطلق، متفاوت تعاریف ازطریق آوردهشده، 
ً
اخیرا نقضکه

اختیار،بیزمانی،ابدیتوغیرهپاسخمیدهد.ویابتکارهایبسیاریرا]بااستفاده[

ازپیشرفتهای]انجامشدهدر[منطقنوین،بهکارمیبندد.

69.Argument from Consciousness
70.Argument from Providence
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)Anthologies( گزیده ها

برای تالشها از چشمگیر گزیدهای اما دارد، وجود حوزه این در بسیاری اثرهای

آن چالشهای کردن رفع و خدا از سازگار 
ً
منطقا روایتی جزئیاِت دربارٔه اندیشیدن

Morris)۱۹۸7(است.

►Morris, Thomas V., ed. The Concept of God. Ox-
ford: Oxford University Press, 1987.

مجموعهایارزشمندازبحثهادربارٔهامکانپذیرِیمنطقِیویژگیهایناهمساِنخدا

وهمسازگاریآنها.

)Defenses of God and Evil( دفاع ها از خدا و شر

موضعی در معرفتشناختی بهلحاظ ما که دیدگاه این یعنی خداباوریشکآورانه،

را دیدگاهی بیهوده 
ً
ظاهرا 

ِ
رنج برابر در خدا شکیبایی دربارٔه بخواهیم که نیستیم

بپرورانیم،پاسخمرکزیبهاستداللهایروبودهاست)نگاهکنیدبهبخش»برهانهای

مبتنیبرمسئلٔهشردرنفیوجودخدا«(.برایتحقیقبیشتردراینزمینهنگاهکنیدبه

۱۹۹۱(Alston(،vanInwagen)۱۹۹۶(وWykstra)۱۹۸۴(.درموارددیگر،

تاآنجاپیشرفتهاندکهدرپیبرطرف ]دستگاههایکالمِیتوجیهکنندٔه[عدلالهی

Ad- ،)۲۰۰7(Hick اثرهاییمثل خدابودهاند، کردن]ناهمخوانِی[رنجووجود

Stump و )۱۹۸۲( Reichenbach ،)۱۹۸۰( Reichenbach ،)۱۹7۲( ams

.)۱۹۸۵(
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►Adams, Robert Merrihew. “Must God Create the 
Best?” Philosophical Review 81.3 (1972): 317–332. 

DOI  (ش ی د): 10.2307/2184329

آدامزاینادعاراکهیکعامِلخوبوبینقصازلحاظاخالقیبایدبهترینجهانی

و نیست بهترین که آفرینِشجهانی با عامل آن ردمیکند. بیافریند، کهمیتواند را

بیافریند،هیچاشتباهاخالقیایدرحقکسیمرتکب ازآنراهم بهتر میتوانست

نشدهکهنتوانستهبهترینرابیافریند.

►Alston, William P. “The Inductive Argument from 
Evil and the Human Cognitive Condition.” Philo-
sophical Perspectives 5 (1991): 29–67.

DOI (ش ی د): 10.2307/2214090

برهاِنتأثیرگذاِررومبتنیبراینمقدمهاستکهنمونههاییازشرگزافموجوداست.

لستنبحثمیکندکهمابایددربارٔهاینادعاموضعیندانمگرایانهداشتهباشیم،زیرا
َ
ا

بهفرضصحتداشتنآننمونهها،چندینتوجیهجایگزیندیگرهستکهمیتواند

آنهاراتوضیحدهد.عالوهبراین،انسانهادرتالششانبرایفهِممقصودومنظوِر

کارهایخدا،یا]چهبسا[فقدانآن،باموانعشناختِیاساسیروبهروهستند.

►Hick, John. Evil and the God of Love. 2d ed. Bas-
ingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2007.

هیک،درکناربحثهایدیگر،استداللمیکندکهنباید یکتئودیسٔهمهممدرن.
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آفریدگانش برای لذتپرستانه« »بهشت یک مهرورز خدایی باشیم داشته انتظار

خلقکند.رشداخالقی،رشدشخصیتوپیشرفتعقالنینمیتواندبدونجهانی

اشتباههای مرتکب که اختیارمند باشندههایی با خطرناک، گاهی و چالشبرانگیز

اخالقیمیشوند،بهانجامبرسد.

►Reichenbach, Bruce R. “The Inductive Argument 
from Evil.” American Philosophical Quarterly 17 
(1980): 221–227.

رایِشنباخیکبازسازیونقدبیزیازبرهانضدالهیاتیایکهبیانمیداردشْروجوِد

خدارامردودمیکند،ارائهمیدهد.]بهنظروی[،اقامهکنندٔهبرهانضدالهیاتیموفق
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