چکیده
بعضی از فیلسوفان دین نظیر شلنبرگ بر این باور است که خداوند ،با فرض وجود ،دستکم برای گروهی
از مردم و در پارهای از اوقات ناآشککرار و در خساسککت طل ماله امهی مسککنلام آن اسککت که خداوند
شواهدی بر وجود خود در اخنیار ان سانها قرار دهد از دیدگاه انی گروه برخی او صاف امهی نظیر علم،
قدرت ،خیر ماله ،و بویژه طل ماله امهی در تعارض با فقدان ن شانههای کافی بر وجود خداوند ا ست
از نظر شککلنبرگ ،نون خداوند شککواهدی بر وجود خود در اخنیار انسککانرا قرار نداده ،ناباوری آنان به او
سرزنشناپذیر است لذا به باور او خسای امهی خداناباوری را توجیه میکند این دیدگاه مبنای شرلگیری
م سألهای با عنوان «م سألهی خسا» در میان جمعی از فیل سوفان دین در دو دهه اخیر ا ست ا سندمل خسای
امهی ،به عنوان ا سندملی شراکانه یا الحادی برای اولینبار در سال 1993م تو سط جان ال شلنبرگ،
فیلسوف معاصر کانادایی در کناب «خسای امهی و عقل آدمی» مارح شد و در آثار بعدی تقریرهای جدید
از آن ارایه گردید از آن زمان تا کنون عدهای از فیل سوفان و منألران از جمله پل موزر به نقد و برر سی آن
پرداخنه اند طال پر سش ا صلی پژوهش این ا ست :آیا خسای امهی خداناباوری را توجیه میکند؟ فر ضیه
پژوهش این است که خسای امهی خداناباوری را توجیه نمیکند
در باب پیشینه پژوهش باید گست تا جایی که نگارنده میداند این رساله اولین اثر به زبان فارسی است که
به معرفی و بررسککی این مسککأله میپردازد گردآوری دادهها در این پژوهش به شککیوه کنابنانهای صکورت
گرفنه و روش پژوهش در آن به صورت توصیسی -تحلیلی است این پژوهش پس از معرفی دقیه اسندمل
خ سای امهی ،ایضکککاح م بانی و پیش فرض های آن ،تقریر های مننلف آن را مارح می ک ند از مسکککا یل
بحث برانگیا در این باب ،ن سبت ا سندمل خسا و ا سندمل شر ا ست که برخی این دو را م سألهای واطد
انگا شنه و اوّلی را به دوّمی فروکا سنه اند اما با توجه به شواهد موجود به نظر میر سد که طه با شلنبرگ
ا ست که از اهمیت و ا سنقالل م سأله خسا جانبداری میکند و این دو را یری نمیداند در بازخوانی دیدگاه
صدرا درباره خسای امهی ،به نظر میر سد روح فل سسه صدرا ،بویژه بُعد عرفانی فل سسة او ،با خسای امهی
موردنظر شککلنبرگ که به خداناباوری می انجامد ،ناسکککازگار اسکککت بر پایه رویررد جدید موزر در
معرفتشککناسککی دین ،هین گونه خسایی وجود ندارد و به تعبیر او شککواهد کافی هدفدار بر وجود خدا در
دسنرس است بنابراین ،خسای امهی خداناباوری را توجیه نمیکند
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