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 اشـکال  پاسـکال،  بنـدي شـرط  دینـی،  باورهـاي  معقولیت خدا، وجود :هادواژهیکل
  سازي. تصمیم نظریۀ متعدد، خدایان

  
  مقدمه. 1

 ویـژه  بـه  هـاي دینـی   بـاور  معقولیت از دفاع براي که هایی استدالل کلی نگاه یک در توان می
اول،  دسـتۀ . کـرد   تقسـیم  کلـی  دسـته  دو بـه  را، اسـت  شـده  اقامه »دارد وجود خدا« گزارة

هـاي   اسـتدالل  دوم دسـتۀ  و صـدق  بـه  نـاظر  ) یاtruth–directed( محور هاي صدق استدالل
) benefit–directed( محـور  نفـع  یـا  و احتیـاط  به ناظر ) یاprudential–directed( محور احتیاط
 صـدق  بـه  نـاظر  یـا  محـور هـاي صـدق   اسـتدالل ). Jordan, 2006: 29-30( انـد  شـده  نامیده

 را »دارد وجـود  خـدا « گـزارة  چـون  اي هـم  گزاره صدق خواهند می که هایی هستند استدالل
. دارد خـارج وجـود   عالم خدا در شود اثبات که است اینها  استدالل این هدف. کنند اثبات

. دارنـد  جـاي  گـروه  ایـن  در صدیقین برهان آنسلم و وجودي برهان چون هایی هم استدالل
 قصدشـان  کـه  هایی هستند استدالل محور نفع یا احتیاط به ناظر یا محور هاي احتیاط استدالل

هـا   اسـتدالل  هدف ایـن  بلکه. نیست »دارد وجود خدا« گزارة چون اي هم گزاره صدق اثبات
 اسـتدالل . اسـت  معقـولی  بـاور  »دارد وجـود  خـدا « گزارة به باور نشان دهند که است این

 ایـن ). James, 1896( دارند جاي گروه این در جیمز ویلیام استدالل یا و پاسکال بندي شرط
 در واقعـاً  آیـا  که ندارند ها کاري استدالل این. ندارند کاري مزبور گزارة صدق ها با استدالل

 به باور موجود دالیل و شواهد به توجه با گویند بلکه می. نه یا دارد وجود خدا خارج جهان
 گـزارة  یـا  و »نـدارد  وجـود  خـدا « گزارة به باور تر از معقول باوري »دارد وجود خدا« گزارة

 وجود خدا خارج جهان ندانیم که آیا در واقعاً اگر حتی است؛ »دارد وجود خدا که دانم نمی«
  دارد یا نه.

 مالحظـاتی  بـا  دارد این استدالل قصـد  پاسکال از دستۀ دوم است. بنديشرط استدالل 
 تقریـر  چهـار  پاسـکال  بنـدي  شرط از. کند اثبات را خدا وجود به باور معقولیت گرایانه عمل

 ایـن . 2دهـیم  مـی  شرح را تقریر چهار از ترین تقریر معروف ابتدا مقاله این در دارد که وجود
 argument from dominating expected( »برتـر  انتظـار  مورد استدالل سود« هکینگ تقریر را

utilityاین به که اشکاالتی ترین مهم از یکی استدالل این توضیح از پس. کند گذاري می ) نام 
 many gods( »متعدد خدایان اشکال« به اشکال این. کنیم بیان می را است شده وارد استدالل

objectionمتعـدد  خـدایان  اشـکال  کـه  شـد  خواهـد  اسـتدالل  مقاله این در. است ) معروف 
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  .نیست بنديشرط استدالل بر جدي اشکالی
 

  برتر انتظار مورد سود استدالل. 2
: از انـد  عبـارت  تقریـر  چهار این. است شده  ارائه تقریر چهار پاسکال بنديشرط استدالل از
 استدالل« و ؛»برتر انتظار مورد سود استدالل« ؛»انتظار مورد سود استدالل« ؛»برتري استدالل«

 یعنـی  پاسـکال  بنـدي شـرط  اسـتدالل  از سـوم  تقریـر  مقاله از قسمت این در. »قوي برتري
توضیح  است را بنديشرط استدالل از ترین تقریر رایج که را برتر انتظار مورد سود استدالل

 از اسـتفاده  بـا  اسـتدالل  ایـن  بندي صورت که جاآن از). Hacking, 1972: 92-186( دهیم می
 ایـن  بـه  پرداختن از پیش تر است، فهم ) قابلdecision–making theory( سازي تصمیم نظریۀ

  .کنیم سازي بیان می تصمیم نظریۀ به راجع اي کوتاه مقدمه استدالل
  

  سازي تصمیم نظریۀ 1.2
 )actionsهـا (  اقـدام  دارنـد؛  وجـود  مهـم  عنصـر  سازي سه تصمیم هاي گوناگون وضعیت در

 گونـاگون  هـاي راه ها اقدام. )outcomesپیامدها ( ) وstates of the world( هاي جهان وضعیت
-حالـت  هاي جهـان  وضعیت. دهد انجام را ها آن از تواند یکی گر می کنش که هستند بدیلی
 در اعمال از یک هر اثرات یا نتایج پیامدها،. باشد گونه آن به تواند جهان می که هستند هایی

 سه این بین سازي ارتباط تصمیم ماتریس یک. هستند جهان هاي مختلف وضعیت از یک هر
  :دهد نشان می را عنصر

  جهان هايوضعیت
  هااقدام                )1 شکل(

  
 تـوان  باشـد مـی   چه جهان گوناگون هايوضعیت و بدیل هاياقدام که تعداد به این بسته
 ....)و  3×3 ،3×2 ،2×2 ماتریس مثال براي( داد تشکیل هاي متفاوتی ماتریس

 سازي و تصمیم ماتریس تشکیل از بعد تر است باید معقول اقدامی چه که بدانیم براي این
 هاي گونـاگون  وضعیت از هریک در اقدامی انجام از ناشی پیامد به ارزشی، دادن  اختصاص

 سـود  معنـاي  بـه  ،expected utility مخفف که بپردازیم EU نام به عددي محاسبۀ به جهان،

 هاپیامد
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 :از است عبارت A اقدام براي EU محاسبۀ فرمول. است انتظار، مورد
퐸푈(퐴) = PA(o)U(o)

∈

 

 سـود  U(o) و A شـرط  به o امدیپ احتمال PA(o) پیامدها، تمامی مجموعۀ M آن در که
o است )Briggs, 2014(3 .کنید توجه زیر مثال به فوق فرمول شدنتر  روشن براي:  

 دانیم نمی دقیقاً اما. برویم کوهستانی سفر یک به زمستان فصل در است قرار کنید فرض
 چـرخ،  زنجیر بردن مورد در گیري تصمیم براي. نه یا ببریم خود همراه را چرخ زنجیر آیا که

  :دهیم تشکیل می را زیر 2×2 ماتریس

  1 شمارة ماتریس
  :از است عبارت پیامدها، تمامی مجموعۀ ،M مثال این در

M={  وسایل شدن سبک وسایل، جهت بی شدن سنگین سفر، ادامه و وسایل شدن سنگین
سفر ادامه و وسایل شدن سبک سفر، توقف و } 

 کنـیم،  دهی ارزش عددي از استفاده با را پیامدها از هریک سود مقدار بخواهیم اگر حال
  :از بود خواهد عبارت امدهایپ از کیهر براي  U(o)براي مقدار

U ) سفر ادامه و وسایل شدن سنگین )=10 

U )وسایل جهت بی شدن سنگین )=2 

U(سبک شدن وسایل و توقف سفر)=1 

U )سفر ادامه و وسایل شدن سبک )=5 

  :میسیبنو ریز صورت هب را 1 سیماتر میتوان می فوق یده ارزش به توجه با

  2 شمارة ماتریس

    دهد رخ می برف بارش و کوالك  دهد نمیرخ  برف بارش و کوالك
  چرخ زنجیر  بردن  سفر ادامه و وسایل شدن سنگین  وسایل جهت بی شدن سنگین
  چرخ زنجیر نبردن  سفر توقف و وسایل شدن سبک  سفر ادامه و وسایل شدن سبک

    دهد رخ می برف بارش و کوالك  دهد رخ نمی برف بارش و کوالك
  چرخ زنجیر بردن  10  2
  چرخ زنجیر نبردن  1  5
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 »چـرخ  زنجیر بردن« هاي اقدام از هریک براي را EU فوق فرمول طبق بخواهیم اگر حال
  :داریم کنیم حساب »چرخ زنجیر نبردن« و

EU )چرخ زنجیر بردن(=P )ادامه و وسایل شدن سنگین  (بـردن سفر U× ) شـدن  سـنگین 
  + سفر) ادامه و وسایل

P(سنگین شدن بی جهت وسایل) بردن  ×U(سنگین شدن بی جهت وسایل) + 
 P(سبک شدن وسایل و توقف سفر) بردن  ×U(سبک شدن وسایل و توقف سفر) + 
 P(سبک شدن وسایل و ادامه سفر) بردن  ×U(سبک شدن وسایل و ادامه سفر) 

 »سفر ادامه و وسایل شدن سبک« و »سفر توقف و وسایل شدن سبک« پیامدهاي ازآنجاکه
  :داریم افتند، اتفاق نمی چرخ، زنجیر بردن شرط به

P سفر)بردن  توقف و وسایل شدن سبک(  =0 

P سفر)بردن  ادامه و وسایل شدن سبک(  =0 
 در( اسـت  صـفر  ندارند قرار اقدام هر سطر در که پیامدهایی دادن رخ احتمال طورکلی به

 در »سـفر  ادامـه  و وسایل شدن سبک« و »سفر توقف و وسایل شدن سبک« پیامدهاي جا این
  ).ندارند قرار »چرخ زنجیر بردن« اقدام سطر

-اقـدام   بـراي  EU مقـدار  باشد،% 50 برف بارش و کوالك که احتمال فرض این با حال
  :با بود خواهد برابر» چرخ زنجیر بردن«

EU )چرخ زنجیر بردن( =50%×(10)+50%×(2)=6 
  :با است برابر چرخ زنجیر نبردن براي EU مقدار مشابه محاسباتی با

EU )چرخ زنجیر نبردن( =50%×(1)+50%×(5)=3 
  .تر است معقول اقدامی چرخ زنجیر بردن اقدام، هر براي آمده دست به عدد به توجه با
 بنـدي شـرط  از سـوم  تقریـر  بنـدي  صـورت  سراغ به درنگ بی فوق مقدمات به توجه با

  .رویم پاسکال می
  :4دهیم تشکیل می زیر فرض به دو توجه با را سازي زیر تصمیم ماتریس ابتدا

 S بـه  خداونـد  باشـد،  داشـته  بـاور  آن بـه  S شـخص  و باشد داشته وجود خدا اگر) 1(
 .دهد پاداش می نهایت اي بی گونه به

 را S خداونـد  باشـد،  نداشـته  بـاور  آن بـه  S شـخص  و باشد داشته وجود خدا اگر) 2(
  .کند عذاب می نهایت اي بی گونه به
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 3 شمارة ماتریس

 عـدد  خـدا  وجـود  احتمـال  کـه  اسـت  ایـن  بر فرض برتر انتظار مورد سود استدالل در
 توجـه  با. 6است P-1 خدا وجود عدم احتمال و 5است یک و صفر بین عددي که P خواه دل

 دسـت  بـه  ناپـذیر  پایـان  منفعتـی  و خیـر  او بـه  باور و خدا وجودداشتن صورت که در به این
مشـخص   ∞ عـدد  با را او وجود صورت در خدا به باور از ناشی سود مقدار آورد، خواهیم

 ضـرري صـورت وجـود خـدا و عـدم بـاور بـه او        کـه در  به این توجه با همچنین. کنیم می
از عدم باور به خدا در صورت وجود او را بـا   یناش یامدمتوجه ما خواهد بود، پ ناپذیر یانپا

 خدا وجود به باور از ناشی پیامدهاي به مربوط سود که جا آن از. کنیم مشخص می -∞عدد 
 محـدود  عدد با را ها آن محدود است خدا وجود عدم صورت در خدا وجود به باور عدم و
F انتظـار  مـورد  سـود  فـوق  ماتریس براي اگر. کنیم مشخص می )EU (از هریـک  بـراي  را 

  :داشت خواهیم کنیم حساب ها اقدام
EU( خدا وجود به باور )= (P×∞) + (1-P)×F=+∞ 

EU( خدا وجود به باور عدم )= P×(-∞) + (1-P)×F=-∞ 
 و باورداشـتن ( هـاي موجـود   اقـدام  از هریـک  بـراي  آمـده  دسـت  بـه  مقـدار  به توجه با 

 بـه  بـاور  عـدم  تر از معقول خدا وجود به داشتن باور که شد خواهد این نتیجه ،)باورنداشتن
  .)Jordan, 2006: 22-23( اوست وجود
  

  متعدد خدایان اشکال. 3
. اسـت  »متعـدد  خـدایان  اشکال« پاسکال، بنديشرط استدالل به اشکاالت ترین مهم از یکی

  :است چنین اشکال این خالصۀ
 دقـت  کمی است گرفته درنظر بنديشرط استدالل براي پاسکال هایی که وضعیت به اگر

سخن  جهان براي مختلف وضعیت دو از فقط وي که یافت درخواهیم) 2×2 ماتریس( کنیم
 تـاکنون  پاسـکال  زمان از منتقدان. خدا وجود عدم وضعیت و خدا وجود وضعیت گوید؛ می

    دارد وجود خدا  ندارد وجود خدا
F  ∞  خدا وجود به باور  
F  ∞-   خدا وجود به باورعدم  
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 وضعیت، این دو در فقط جهان هاي مختلف وضعیت انحصار با پاسکال که اند کرده اعتراض
 اگـر  افتـاد  خواهـد  اتفـاقی  چـه . است گرفته نادیده را جهان براي ممکنهاي  وضعیت سایر

 اتفاقی چه باشد؟ داشته پاسکال، وجود توسط شده گرفته درنظر خداي از غیر دیگر، خدایی
 ازجمله ماورایی موجود هر به معتقدان که باشد داشته وجود دیگري خداي اگر افتاد خواهد
ادعـا   متعـدد  خـدایان  اشـکال  درواقـع  دهد؟ پاداش را معتقدان غیر و کند عذاب را خودش

 شده درنظر گرفته هاي مختلف وضعیت چراکه است ناقص ماتریسی 2×2 ماتریس که کند می
بنـابراین  . کند طرد نمی را جهان براي هاي ممکن وضعیت سایر ماتریس، این در جهان براي
 فرض جهان براي شد، زده مثال باال در که خدایی چون هم را، هاي دیگري وضعیت توان می
  .کرد

. 7کـرد  بندي تقسیم گروه دو به را متعدد خدایان اشکال توان کلی می بندي تقسیم یک در
 واقعـی  نسـخۀ  دوم گـروه  ) وpossibilist many gods objection( امکـانی  نسـخۀ  اول گـروه 

)actualist many gods objectionبـه  ابتـدا  ادامـه  در. شـود  نامیده مـی  متعدد خدایان ) اشکال 
 بـراي  را حل خود راه  سپس و پردازیم متعدد می خدایان هاي اشکال نسخه از هریک تشریح
  .کرد خواهیم ها ارائه نسخه این از هریک به دادن پاسخ
  
  متعدد خدایان اشکال امکانی نسخۀ 1.3

 کـه  هاي ممکنی وضعیت دهد نشان کند تالش می متعدد خدایان اشکال گفتیم که طور همان
 اسـت  بـرده  کـار  بـه ) خـدا  وجود عدم وضعیت و خدا وجود وضعیت( جهان براي پاسکال
 جهـان  هـاي ممکـن   وضـعیت  اگـر  متعدد خدایان اشکال امکانی نسخۀ طبق. هستند ناقص

 اشـکال  امکـانی  نسخۀ بهتر فهم براي. انجامد تناقض می به بنديشرط استدالل یابد افزایش
-شرط. شویم قائل تمایز کننده مغلوب بنديشرط و بنديشرط میان است بهتر متعدد خدایان

  :کنیم تعریف می زیر صورت  به را کننده مغلوب بندي
 ’W ماننـد  دیگـري  بنديشرط اگر تنها و اگر است کننده مغلوب W بنديشرط :تعریف

 باورمندي W که درحالی کند توصیه را α چون هم خدایی به باورمندي که باشد داشته وجود
 دارنـد  بـاور  β بـه  کـه  کسانی تمامی به β که طوري به کند توصیه می را β چون هم خدایی به

  .کند عذاب می را دارند باور α به که کسانی تمامی و دهد پاداش می
 ایـن . رویـم  متعـدد مـی   خدایان اشکال نسخۀ امکانی بندي صورت سراغ به تمایز این با
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  :نامیم می T را استدالل
 ماورائی موجود یک به باور براي EU آن در که اي بنديشرط هرگونه فرض با .1

 که داشت خواهد وجود کننده مغلوب بنديشرط یک باشد، نهایت بی ،g1 مانند
 اسـت،  نهایـت  بـی  ،g2 ماننـد  مـاورائی  موجـود  یـک  بـه  باور براي EU آن در
 کسانی تمام و کند می را عذاب دارند باور g1 به که کسانی تمام g2 که طوري به
 .دهد می را پاداش دارند باور g2 به که

 :رو ازاین 8.است نامتناهی کننده هاي مغلوب بنديشرط مجموعه .2
 چیـره  هـاي دیگـر   بنديشرط تمامی بر که داشت نخواهد اي وجود بنديشرط .3

 :بنابراین. شود
  .کرد پیدا باور خدایی به بنديشرط یک از تنهایی به توان نمی .4

  :است این متعدد خدایان اشکال امکانی نسخۀ اصلی ایدة
 بنـدي شـرط  تـوان  کنـد مـی   پیشنهاد می را 9خدا وجود به باور اي که بنديشرط هر براي
 کـه  را کسانی که طوري به کند پیشنهاد را دیگري خداي وجود به باور که داد ترتیب دیگري

-شـرط  هـر  بـراي  اگر. دهد قرار نهایت بی زیان و ضرر معرض در دارند باور خداي اول به
 کنـد  مغلوب را نخست بنديشرط که باشد داشته وجود دیگري بنديشرط اي همیشه بندي

 بـه  بایـد  نخسـت  بنـدي شـرط  طبق بر: داشت خواهیم رو پیش هاي متناقضی توصیه گاه آن
کـرد   پیـدا  بـاور  اول خـداي  بـه  نبایـد  دوم بنـدي شـرط  طبق بر و کرد پیدا باور اول خداي

)Jordan, 2006: 77; Saka, 2001: 321-341; Martin, 1983: 57-64.(  

 متعدد خدایان اشکال نسخۀ امکانی براي حلی راه 1.1.3

 اسـت  پاسـخی  است شده داده متعدد خدایان اشکال امکانی نسخۀ به که هایی پاسخ از یکی
 را وي پاسـخ  مقالـه  از قسـمت  ایـن  ). درJordan, 2006: 78کنـد (  ارائه می جوردن جف که
  .دهیم توضیح می خالصه طور به

 است؛ گرفته فرض پیش اي را مقدمه اما رسد، نظر می) بهvalidمعتبر ( باال استدالل اگرچه
اي  گـزاره  هر براي بپذیریم که است 3 مستلزم صورتی در تنها 2 و 1 مقدمات عطف چراکه
  :P مانند

(3): ⟡ 푃 푝푟표푏푎푏푖푙푖푡푦(푃)  0 
 احتمـال  مقـدار  اختصـاص  بـراي  P اي مانند گزاره براي منطقی امکان 10)3گزارة ( طبق
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 کـه  اسـت  ایـن  )3( بـه  فـوق  استدالل وابستگی دلیل. است کافی ،P براي صفر از تر بزرگ
کنـد   پیشـنهاد مـی   را خدا وجود به باور اي که بنديشرط هر براي کند ادعا می فوق استدالل

 نباید آن طبق بر که طوري به داد ترتیب) کنندهمغلوب بنديشرط( دیگري بندي شرط توان می
 تـوان  صـورتی مـی   چـه  در اما. اول پیشنهاد برعکس پیشنهادي کرد؛ پیدا باور خدا وجود به

 تشـکیل  کنـد  پیشنهاد مـی  را خدا وجود به باور اي که بندي شرط برابر در دیگري بندي شرط
 تنهـا  EU محاسـبۀ  و بنـدي  شرط استدالل تشکیل براي که  جاآن از. است روشن پاسخ داد؟

 چنـین  تـوان  ) مـی 3( پذیرش با است، کافی خدا وجود براي صفر از تر بزرگ احتمال مقدار
-شـرط  و گرفـت  درنظر کننده مغلوب بندي شرط در مفروض خداي وجود براي را احتمالی

 در ذکرشـده  ویژگـی  بـا  خـدایی  وجود احتمال )،3( طبق. داد تشکیل را کننده مغلوب بندي
نظـر   بـه  امـا . است ممکن منطقاً خدایی چنین وجود چراکه صفر است؛ از تر بزرگ 1 مقدمۀ

 منطقـی،  امکـان  دارابـودن  وجـود  با که دارند هایی وجود گزاره. باشد نادرست )3( رسد می
 درنظـر  را زیـر  گـزارة  مثـال  بـراي . صـفر هسـتند   احتمال اختصاص براي هاي خوبی گزینه

  :بگیرید
 .هستم مادر و پدر داراي من) 4(

 باشم نداشته مادري و پدر هیچ من که است ممکن کامالً منطقی لحاظ به که با وجود این
 را »هسـتم  مـادر  و پـدر  داراي مـن « گزارة صدق احتمال که رسد نظر می به عجیب خیلی اما

 بـا  آن، کـذب  احتمـال  باشد 1 گزارة این صدق احتمال اگر بنابراین. بگیرم نظر در 1 از کمتر
  .بود خواهد صفر منطقی، امکان وجود
  :بگیرید درنظر را زیر گزارة یا
 .دارد وجود است من به متعلق که بدنی حاضر حال در) 5(

 حـال  ایـن   با اما باشم بدن فاقد من حاضر حال در که است ممکن منطقی لحاظ به اگرچه
 نسـبت  5 گـزارة  بـه  1 عـدد  از غیـر  به را احتمالی بخواهیم که رسد نظر می به عجیب خیلی
  .بود خواهد صفر آن کذب احتمال باشد یک 5 صدق احتمال اگر بنابراین. دهیم

 بـودن  دارا بـا وجـود   کـه ) 5 نقیض و 4 نقیض چون هم( دارند هایی وجود گزاره بنابراین
 از اگر بنابراین. نادرست است )3( رو ازاین. صفر هستند صدق احتمال داراي منطقی، امکان

 اگرچـه  رو ازایـن . گرفـت  نتیجـه  را 3 تـوان  نمی 2 و 1 از مقدمات زنیم سرباز )3( پذیرفتن
 نخواهـد  کـار  استدالل دیگر )3( رد با ولی رسد نظر می به معتبر صوري لحاظ به T استدالل

  .کرد
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  متعدد خدایان اشکال واقعی نسخۀ 2.3
 کـه  هاي ممکنی وضعیت دهد نشان کند تالش می متعدد خدایان اشکال گفتیم که طور همان

 اسـت  بـرده  کـار  بـه ) خـدا  وجود عدم وضعیت و خدا وجود وضعیت( جهان براي پاسکال
 مـاتریس  تشـکیل  کـه  بـود  ایـن  متعـدد  خـدایان  اشکال امکانی نسخۀ ویژگی. است ناقص

 نسـخۀ  طبـق . شمرد ) مجاز میhypothetical godاي ( فرضی خداي هر براي سازي را تصمیم
عـذاب   را خـودش  ازجملـه  مـاورایی،  موجود یک به معتقدان که خدایی فرض تنها امکانی

 امـا . است سازي کافی تصمیم ماتریس تشکیل براي دهد، پاداش می را غیرمعتقدان و کند می
 اي مـاتریس  فرضـی  خـداي  هـر  بـراي  که بتـوان  متعدد این خدایان اشکال نسخۀ واقعی در

 ادیـان  خـدایان  بـراي  تنهـا  نسخه این طبق. شود شمرده نمی مجاز داد سازي تشکیل تصمیم
 تخـیالت  از اي که فرضی خدایان براي نه داد سازي تشکیل تصمیم ماتریس توان موجود می

 تقریر تر گرایانه واقع را متعدد خدایان اشکال دارد سعی واقعی نسخۀ. گیرد نشئت می فالسفه
   .)Voltaire, 1971: 280, Stephen, 1898: 241-284کند (
 کـرد  تقریـر  صورت سه به را متعدد خدایان اشکال واقعی نسخۀ توان رسد می نظر میبه

 این در. آیند هم می دنبال به و دیگري از پس یکی و ترتیب به صورت سه این اي که گونه به
 و کنـیم  تشـریح مـی   را متعـدد  خدایان اشکال واقعی نسخۀ از صورت سه از هریک قسمت

 پاسخ براي را آزاد بندي شرط استدالل درنهایت. کرد خواهیم ارائه ها براي آن را هایی حل راه
 اشکال واقعی نسخۀ از اول صورت. کرد خواهیم ارائه متعدد خدایان اشکال واقعی نسخۀ به

 نظریـۀ  بـر  مبتنـی  دلیلـی  هـیچ  متعـدد  خدایان فرض با که دارد تأکید این بر متعدد خدایان
 نقدي پی در. ندارد وجود خدایان دیگر بر خدایان از یکی به باور ترجیح سازي براي تصمیم

 اشـکال  واقعـی  نسخۀ از دوم صورت متعدد، خدایان اشکال واقعی نسخۀ از اول صورت به
 منجر متعدد خدایان فرض که است این بر دوم صورت تأکید. گیرد شکل می متعدد خدایان

 رو ازایـن  شـود؛  ) مـی mathematical indeterminacy problemریاضـیاتی (  ناپـذیري  تعـین  به
سـازي   تصـمیم  نظریـۀ  طریق از و نبوده است پذیر امکان مفروض خدایان براي EU محاسبۀ

 دوم، صـورت  بـه  پاسـخ  در. داد ترجیح خدایان دیگر بر را خدایان از یکی به باور توان نمی
 ایـن  از و کنـیم  تعویض می جدید فرضی با را EU محاسبۀ در کاررفته به مفروضات از یکی

 بـا  متعـدد  خـدایان  اشـکال  واقعـی  نسخۀ از سوم صورت. کرد خواهیم ارائه پاسخی طریق
 احیـا  دوباره را اول صورت دارد قصد است برابر متعدد خدایان وجود که احتمال فرض این
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 است استوار فرضی بر استدالل این که شد خواهد داده نشان سوم صورت به پاسخ در. کند
 پاسـخ  سـوم  صـورت  بـه  مـذکور،  فرض رد با رو ازاین. زد سرباز آن پذیرش از توان که می

 در دفـاعی  تواند که می کرد خواهیم معرفی را آزاد بندي شرط استدالل درنهایت. داد خواهیم
  .شود تلقی متعدد خدایان اشکال نسخۀ واقعی برابر

  متعدد خدایان اشکال واقعی نسخۀ اول صورت 1.2.3
 خـدایان ( فالسـفه  تخـیالت  از اسـتفاده  بدون توان را می متعدد خدایان اشکال واقعی نسخۀ
 اشکال نسخۀ واقعی. کرد بندي صورت جهان در موجود واقعی ادیان از استفاده با و) فرضی
 پاسـکال  کـه  ماتریسـی  در خـدا  از منظور گوید پاسکال می استدالل مورد در متعدد خدایان
 مخاطـب  و است بوده مسیحی فردي پاسکال جا که از آن خداست؟ کدام است داده تشکیل

 مسـیحیت  خـداي  قطعاً وي منظور کند دعوت می مسیحیت اعمال و آداب انجام به را خود
ــع). Pascal,2003,No.692,p.198 and No.233,p.68( اســت  پاســکال کــه ماتریســی درواق
  :است زیر ماتریس است داده تشکیل

  4 شمارة ماتریس
هـا   آن از برخی توسط حداقل نهایت بی خیر ادعاي و عالم در ادیان کثرت به توجه با اما

 را 5 شـمارة  مـاتریس  مثـال  بـراي . داد تشـکیل  سازي مختلفی هاي تصمیم ماتریس توان می
  :بگیرید درنظر

  5 شماره ماتریس
  :داشت خواهیم کنیم حساب 5 شمارة ماتریس براي را EU اگر حال

EU( اسالم خداي وجود به باور )= (q×∞) + (1-q)×F=+∞ 

    ي مسیحیت وجود داردخدا  ي مسیحیت وجود نداردخدا
F  ∞  مسیحیت يخدا وجود به باور  
F  ∞-   ي مسیحیتخدا وجود به باورعدم  

    اسالم وجود داردي خدا  ي اسالم وجود نداردخدا
F  ∞  ي اسالمخدا وجود به باور  
F  ∞-   ي اسالمخدا وجود به باورعدم  
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EU( اسالم خداي وجود به باور عدم )= q×(-∞) + (1-q)×F=-∞ 
 نیـز  اسالم خداي به باور که است این دارد 5 سازي شمارة تصمیم ماتریس اي که توصیه

  .است معقول
سازي  تصمیم ماتریس بر 4سازي  تصمیم ماتریس که ندارد وجود دلیلی هیچ جا که از آن

به  مسیحیت خداي به باور سازي براي تصمیم نظریۀ بر مبتنی دلیلی هیچ شود، داده ترجیح 5
 ;Gustason, 1998: 31-39; Saka, 2001: 321-324( نـدارد  وجـود  اسالم خداي به باور جاي

Jordan, 2006: 84-87(.  

  متعدد خدایان اشکال نسخۀ واقعی دوم صورت 2.2.3
 براي جدا ماتریس دو تشکیل که شود گرفته ایراد شکل این به باال استدالل به است ممکن
 صحیح جداگانه طور به هرکدام براي EU محاسبه و مسیحیت خداي و اسالم خداي از هریک
 خداي وجود عدم وضعیت در 4 شمارة ماتریس در که است آن امر این دلیل. نیست

 وجود عدم وضعیت دیگر بیان به. نه یا دارد وجود اسالم خداي آیا که نیست معلوم مسیحیت،
 خداي وجود عدم وضعیت .1: است تقسیم قابل دیگر وضعیت دو به خود مسیحیت، خداي

 خداي وجود و مسیحیت خداي وجود عدم وضعیت .2 اسالم خداي وجود عدم و مسیحیت
بنابراین . نیست متعینی وضعیت مسیحیت، خداي وجود عدم وضعیت رو ازاین پس. اسالم

 نحوة رو ازاین. شود داده نشان ماتریس یک در جهان هاي گوناگون وضعیت تمامی بایست می
  .است اشتباه متعدد خدایان اشکال نسخۀ واقعی اول صورت در ماتریس تشکیل

 نشـان  ماتریس یک در را هاي ممکن وضعیت تمامی است کافی باال اشکال از فرار براي
  :دهیم تشکیل می را زیر ماتریس منظور بدین. دهیم

  6 شمارة ماتریس
 و q اسـالم  خداي وجود احتمال ،p مسیحیت خداي وجود که احتمال فرض این با حال

کدام وجود هیچ
  ندارد

ي اسالم خدافقط 
  وجود دارد

فقط خداي مسیحیت 
  وجود دارد

  

F  ∞-  ∞+  ي مسیحیتخدا وجود به باور  
F  ∞+  ∞-  ي اسالمخدا وجود به باور  
F  ∞-  ∞-  کدامباور به هیچ  
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  :کنیم ها محاسبه می اقدام از هریک براي را EU باشد؛ r خدا دو از یک هیچ وجود احتمال
EU )مسیحیت خداي وجود به باور(  = p×(+∞) + {q×(-∞) + r×F} = ∞ - ∞ 
EU )اسالم وجود به باور(  = p×(-∞) + {q×(+∞) + r×F} = ∞ - ∞ 
EU )کدام هیچ به باور(  = p×(-∞) + q×(-∞) + r×F= -∞ 

 - ∞ عبارت. است آمده وجود به دیگري مشکل رسد نظر می به باال، محاسبات به توجه با

 مقـدار  توان رو نمی ازاین. آید حساب می به مبهم و محاسبه غیر قابل عبارتی ریاضیات در  ∞
EU مقـدار  جا که از آن. کرد محاسبه مسیحیت خداي به باور و اسالم خداي به باور براي را 
EU از یکـی  تـوان  نیست، نمـی  معلوم مسیحیت خداي به باور و اسالم خداي به باور براي 

  .داد ترجیح دیگري بر ها را اقدام

  دوم صورت به پاسخی 1.2.2.3
 محاسـبات  از ناشـی  اشـکال  ایـن  کـه  یافت درخواهیم کنیم دقت فوق اشکال در کمی اگر

 بـه  بـاور  و اسـالم  خـداي  بـه  بـاور  از هریک براي EU محاسبۀ براي که اي است ریاضیاتی
 کـه  اسـت  ایـن  از ناشی اشکال تر این دقیق بیان به. است شده گرفته کار به مسیحیت خداي
 کـه در  درواقع این. است نهایت بی عدد برابر) ∞( نهایت بی عدد در محدود عدد یک ضرب

  :است اشکال این منشأ ایم شمرده مجاز را زیر فرض از استفاده خود محاسبات
)6( n×∞=∞  
 عـدد  صـورت  بـه  را n عدد اگر دیگر بیان به. نباشد نهایت بی از کسري n عدد که طوري به

 .∞ ≠yو ∞ ≠ x گاه آن م،یسیبنو اند عدد دو y و x آن در که =n کسري
. داد پاسـخ  فـوق  اشکال به توان می نکرد، استفاده 6 از EU ۀمحاسب يبرا بتوان اگر حال

 از گـر ید کـه  میکن حذفي ا گونه به را ∞ عدد ،خود محاسبات در میبتوان اگر گرید عبارت به
 اسـتفاده  يجـا ه ب منظور نیبد. شد مینخواه فوق اشکال دچار م،یباش نکرده استفاده 6 فرض

  :میکن یمی معرف را 7 فرض ،6 فرض از
(7) n×A + m×B≈ n×A 

 0n,m1 و) است B تر از بزرگ خیلی خیلی  A بخوانید( AB که يطور به
 و صـفر  نیب عدد دو m11 و n و باشد B عدد از تر بزرگ یلیخ یلیخ A عدد اگر 7 طبق

 m×B و n×A جمـع  حاصـل  میکنـ  ضـرب  B در را m و A در را n کـه  يطور به باشند کی
خیلـی   تفـاوت  n×A مقـدار  بـا  n×A + m×B مقدار 7 طبق درواقع. n×A با است برابر باًیتقر
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 گـاه  آن m=0/6 و n=0/4 و B=1 و A=1000000 دیکن فرض نمونه يبرا. کند ي نمیریگ چشم
  :12میدار

n×A + m×B =0/4×(1000000) + 0/6×(1) = 400000 + 0/6 = 400000/6 

n×A = 400000 

 مقـدار  بـا  یتفاوت چندان n×A + m×B مقدار شود مالحظه می فوق مثال در که طور همان
n×A گرفت درنظر هم برابر باًیتقر را مقدار دو نیا توان می لذا کند؛ نمی.  
  :میکن ي میبازساز ریز صورت  به را 6 سیماتر فوق حاتیتوض به توجه با

  7 شمارة ماتریس
 A>>F:که  طوري به
 مسـیحیت  خـداي  وجود احتمال و q با برابر اسالم خداي وجود که احتمال فرض این با
 کنـیم  محاسـبه  مسـیحیت  خـداي  و اسـالم  خـداي  به باور براي را EU اگر باشد، p با برابر

  :داشت خواهیم
EU )مسـیحیت  خـداي  وجـود  بـه  بـاور (  = p×(+ A) + q×(- A) + r×F = (p-q)×A + 

r×F≈(p-q)×A 

EU )اسالم وجود به باور(  = p×(- A) + q×(+ A) + r×F = (q-p)× A + r×F≈(q-p)×A 
EU )یک هیچ به باور عدم(  = p×(- A) + q×(- A) + r×F≈ -(p+q)×A 

 خـداي  بـه  باور و اسالم خداي به باور براي EU مقدار دیگر باال، محاسبات به توجه با
. داد تـرجیح  دیگـري  بر را یکی اقدام سه میان از توان است؛ و لذا می پذیر محاسبه مسیحیت

تـر   معقـول  دیگـر  بـاور  دو از مسیحیت خداي به باور گاه آن باشد pq کنیم فرض اگر حال
  .تر است معقول دیگر باور دو از اسالم خداي به باور گاه آن pq کنیم فرض اگر و. است

 دالیل که شود آورده می روي پاسکال بندي شرط به صورتی در شود اشکال است ممکن

وجود  کدامهیچ
  ندارد

ي اسالم خدافقط 
  وجود دارد

فقط خداي مسیحیت 
  وجود دارد

  

F  A-  A ي مسیحیتخدا وجود به باور  
F  A A-  ي اسالمخدا وجود به باور  
F  A-  A-  یکعدم باور به هیچ  
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 در تنهـا  دیگـر  بیان به. ندارد وجود مفروض خدایان به باور عدم یا و باور براي کافی معرفتی
رو  ازاین. باشند احتمال هم مفروض خدایان تمامی که شود استفاده می بندي شرط از صورتی

 خـداي  از خـدا  یک وجود احتمال کنیم فرض اگر چراکه ؛pq یا pq کرد فرض توان نمی
 تـوان  و مـی  نیست نیازي گرایانه عمل دالیل به دیگر که است معنی بدین است تر بیش دیگر

  .کرد پیدا تر باور محتمل خداي به
 دیگـري  گـزارة  معرفتـی  احتمـال  اي از گزاره معرفتی که احتمال گفت این باید پاسخ در
 تر وجـود  محتمل گزارة به باور براي کافی معرفتی دالیل که نیست این مستلزم باشد تر بیش
 کنـیم  تعریـف  زیـر  ماننـد  را p چـون  اي هم گزاره صدق به باور شرایط اگر مثال براي. دارد

  :داشت خواهیم
 p بـه  بـاور  در S شـخص  گـاه  آن )،p صـدق  احتمال بخوانید را Pr(p) 0/3، )Pr(p) اگر
  است؛ موجه p نقیض به باور در بلکه نیست موجه

  دارد؛ قرار تردید حالت در p به باور در S شخص گاه آن 0/3Pr(p)0/7 اگر
  ناموجه؛ p نقیض به باور در و است موجه p به باور در S شخص گاه آن Pr(p) 0/7 اگر

 کـه  با وجود این بود تردید حالت در گزاره دو به نسبت توان فوق می تعریف به توجه با
 صـورتی  در تنهـا  فـوق  تعریـف  بـه  توجـه  با. باشد دیگري احتمال از تر بیش یکی احتمال
 یـا  p صـدق  احتمـال  که شود خارج می p اي مثل گزاره به نسبت تردید حالت از S شخص

 دو از یکـی  S شـخص  بـراي  کـه  حالت این بنابراین. 3/0 از تر کم یا و باشد 7/0 از تر بیش
 نباشـد  موجـه  هـا  آن از یک هیچ به باور به نسبت وي که حالت این با تر باشد محتمل گزاره

 از برخـی  وجـود  احتمال که حالتی در را پاسکال بندي شرط توان رو می ازاین. است سازگار
 در هـا  آن احتمـال  کـه  شـرطی  بـه  بـرد؛  کـار  به تر است، بیش دیگر برخی به نسبت خدایان
  .نباشد کند خارج می تردید حالت از را S شخص اي که محدوده
 بـازه  یـک  صـورت  بـه   را تردید حالت که است نکته این ذکر تنها فوق مثال از ما قصد

 ایـن  پایین و باال که کران ایناما ). 5/0 صدق احتمال( نقطه یک صورت به  نه بگیریم درنظر
 مسـئله  کـرد  انتخـاب  هـا  آن بـراي  باید را صدقی احتمال چه و شوند تعیین می چگونه بازه

 کـه  است این است مهم ما براي چه آن. کرد بحث آن از خود جاي در که باید است دیگري
اي  بازه بلکه نیست) 5/0( عدد یک تنها یابد اختصاص می تردید حالت به که صدقی احتمال

  .است اعداد از
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  متعدد خدایان اشکال نسخۀ واقعی سوم صورت 3.2.3
 شـکل  ایـن  بـه  را متعـدد  خـدایان  اشکال نسخۀ واقعی دوم صورت توان می رسد نظر می به

 برابـر  دیگر یک با مسیحیت خداي و اسالم خداي وجود احتمال کنیم فرض  که کرد اصالح
مسـیحیت،   خـداي  و اسالم خداي وجود براي برابرهاي  احتمال فرض با. باشد p مساوي و

EU مساوي و برابر ها آن از یک هر براي r×F مقـدار  که با وجود این. بود خواهد EU  بـراي 
 یـک  هـیچ  بـه  بـاور  عدم براي EU مقدار از مسیحیت خداي به باور و اسالم خداي به باور
موجب ) مسیحیت خداي به باور و اسالم خداي به باور( ها آن EU تساوي اما است، تر بیش
تـر   اي معقـول  گونـه  بـه  متعدد خدایان اشکال نسخۀ واقعی از اول صورت دوباره که شود می

 شـده  مطرح اشکال متعدد، خدایان اشکال نسخۀ واقعی سوم صورت در چراکه شود؛ نمایان
 هـاي مسـاوي   EU مقـادیر  بـا  چـون  نیز وضعیت این در. ندارد وجود اول صورت مورد در

 بجـاي  مسیحیت خداي به باور سازي براي تصمیم نظریۀ بر مبتنی دلیلی هیچ هستیم رو روبه
  .ندارد وجود بالعکس، و اسالم خداي به باور

  سوم صورت به پاسخی 1.3.2.3
  :است مبتنی زیر فرض نفی بر متعدد خدایان اشکال نسخۀ واقعی از سوم صورت ما نظر به

 یـک   کـدام  کند تفاوتی نمی احتمال، هم اقدامِ چند براي EU بودن برابر صورت در) «8(
  »ایم داده انجام را معقولی اقدام دهیم انجام که را هرکدام دهیم انجام را

 درواقـع  شـود،  متوسـل  متعدد خدایان اشکال نسخۀ واقعی از سوم صورت به کسی اگر
 کسـی  اگـر  امـا . کند اقامه می را خویش استدالل 8 نفی اساس بر و است نپذیرفته را 8 وي،

 خـداي  بـه  بـاور  و اسـالم  خـداي  به باور براي EU بودن برابر وجود با گاه آن ،8 که بپذیرد
 و مسـیحیت  خـداي  وجـود  احتمال با اسالم خداي وجود احتمال برابربودن نیز و مسیحیت
 دو هـر  یـک،  هـیچ  به باور عدم EU مقدار از ها آن از هریک EU مقدار بودن تر بیش همچنین

 اسالم خداي به اگر. کند انتخاب را یک  کدام کند و تفاوتی نمی است معقول وي براي اقدام
 نیـز  کنـد  پیدا باور هم مسیحیت خداي به اگر و داده است انجام معقولی اقدام کند پیدا باور

  .است داده انجام را معقولی اقدام
  

  آزاد بندي شرط استدالل. 4
 بر. جوردن است جف ایدة دارد وجود متعدد خدایان اشکال حل براي هایی که ایده از یکی
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 بـه  بـاور  مسیحیت، خداي به سازي باور تصمیم ماتریس در بدیل هاي اقدام ایده، این اساس
 یکی: دارد وجود بدیل اقدام دو تنها بلکه نیست، ...و  یهودیت خداي به باور اسالم، خداي

 کنیم ارائه استداللی ایده این اساس بر داریم سعی ادامه در. خداناباوري دیگري و خداباوري
 مـا . شود گذاشته می کناري به خداناباوري S مانند شخص معقولی هر براي آن اساس بر که

 این در که است این گذاري نام این علت. نامیم می» آزاد بندي شرط استدالل« را استدالل این
 بایـد  ابتدا منظور این براي. رهاییم و آزاد شویم متعهد خاصی دین به که باید از این استدالل

  .کنیم توجه نکته سه به
 بـر  اسـتدالل  ایـن  اي کـه  مقدمه دو یابیم درمی بنديشرط استدالل در دقت : بااول نکتۀ

  :است زیر مقدمات است شده بنا ها آن
 S بـه  خداونـد  باشد، داشته باور آن به S شخص و باشد داشته وجود خدا اگر .1

  .دهد پاداش می نهایت اي بی گونه به
 را S خداونـد  باشد، نداشته باور آن به S شخص و باشد داشته وجود خدا اگر .2

  .کند عذاب می نهایت اي بی گونه به
 شاهدي چه ایم؟ آورده کجا از را مقدمه که این آن این و است مطرح جا این در سؤالی اما
 از را مـذکور  مقدمـه  یـابیم  درمـی  دقـت  کمـی  بـا  داریـم؟  دست در مقدمه این توجیه براي
 از فـارغ  اسـتداللی  پاسـکال  اسـتدالل  کـه  اسـت  معنی بدین این. ایم گرفته هاي دینی آموزه
. اسـت  وابسـته  هـاي دینـی   آموزه به که است استداللی بالعکس بلکه نیست هاي دینی آموزه

 .داد تشـکیل  تـوان  هاي دینـی مـی   آموزه به رجوع از پس تنها را بنديشرط استدالل بنابراین
) بـاور  صـورت  در نهایـت  بـی  خیـر  به یابی دست( ادعایی چنین که دینی دینی؛ هر نه هم آن

 آن بـه  و باشد داشته وجود خدا اگر« استدالل این در اساسی مقدمۀ جا که از آن. باشد داشته
 بـراي  را صـرفاً  بندي شرط استدالل است »شود نصیبمان می نهایت بی خیر باشیم داشته باور

  .باشند داشته را ادعایی چنین که داد تشکیل توان میادیانی 
 بنـدي شـرط  اسـتدالل  از هـدف  کـه  اسـت  سـؤال  این به پاسخ در : این نکتهدوم نکته
 ایـن  بـه  مسـلمانان . کند تفاوت می 13گوناگون ادیان پیروان نظر از سؤال این پاسخ چیست؟

 اسالم خداي به باور که است این استدالل این از هدف که داد خواهند پاسخ گونه این سؤال
 مسیح خداي به باور را استدالل این از هدف نیز مسیحیان. است آن به باور عدم تر از معقول

 خداي مورد در هایی مشابه پاسخ یهودیان همچنین. دانست خواهند آن به باور عدم به جاي
 بـا  ادیـان  آن پیروان که بود خواهند قبول قابل صورتی ها در پاسخ این اما. داد خواهند یهود
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 شوند مطلع امر این از اگر ها آن. باشند نشده رو روبه »متعدد خدایان اشکال« نام اي به مسئله
 از شـاید  داد، ترتیـب  ادیـان  سـایر  خدایان به باور براي هاي مشابهی بندي شرط توان که می
 هریـک  کـه  یافت مشترك پاسخی توان آیا می اما. کنند نشینی عقب فوق سؤال به خود پاسخ

 هدف« سؤال براي پاسخی عنوان به را آن بتوانند یهودیت و مسیحیت اسالم، ادیان پیروان از
 کنیم دقت بنديشرط استدالل مورد در کمی اگر کنند؟ ارائه »چیست؟ پاسکال بندي شرط از

 بـه  ناظر که کرد اي تقریر گونه به را پاسکال بندي شرط استدالل توان که می یافت درخواهیم
هاي  اقدام درنظرگرفتن سازي به جاي تصمیم ماتریس در منظور این براي. نباشد خاصی دین

 خـداي  بـه  بـاور « و »مسـیحیت  خـداي  بـه  بـاور « ،»اسـالم  خداي به باور« قبیل از مختلفی
 بـراي . خـداناباوري  .2 و خداباوري .1: داد کاهش اقدام دو به ها را اقدام توان ، می»یهودیت

 خـداباوري  تـرجیح  بندي شرط استدالل براي اولی مسئلۀ که است آن بر جوردن جف مثال
 شـود  اتخـاذ  خداباوري الگوي که کدام اما این). Jordan, 2006: 85-86( است خداناباوري بر

 یـا  شـود  اتخـاذ  مسـیحیت  کـه خـداباوري   مثـال، ایـن   بـراي  دیگر، بیان به. است دیگري امر
 بـراي  اي ثانوي مسئله دیگري دین هر خداباوري یا یتیهود خداباوري یا اسالم خداباوري

 امري که الحاد که است این بنديشرط استدالل براي اولی مسئلۀ. است بنديشرط استدالل
 از را تعریفـی  اسـت  خـوب . است 14نامعقول امري خداباوري، از الگویی هر برابر در است
تعریـف   زیـر  گونـۀ  بـه  را خداناباور و خداباور خدا،. دهیم ارائه خداناباور و خداباور خدا،

  :کنیم می
 شـخص  او بـه  بـاور  صـورت  در که )supernatural beingماورایی ( موجودي ):(g خدا

عـذاب   نهایت اي بی گونه به را نامعتقد شخص و دهد پاداش می نهایت اي بی گونه به را معتقد
  .کند می

 داشـته  بـاور ) g( خـدا  یک به حداقل اگر تنها و اگر است خداباور S شخص :خداباور
  .باشد

 نداشـته  اي بـاور  )g( خـدا  هـیچ  به اگر تنها و اگر است خداناباور S شخص :خداناباور
  .باشد

 خـداهاي . باشـد  شـده  خـدا  وجـود  مـورد  در ادعـا  دو جهان در کنید فرض مثال براي
 الگــوي یــک و خــداباوري الگـوي  ســه وضــعیت ایـن  در. نــامیم مــی g2 و g1 را ادعاشـده 

  :داریم خداناباوري
)Bg به وجود باور معناي به g )است) خدا(  
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Bg1Bg2
15  

Bg1~Bg2 
~Bg1Bg2 

 :از است عبارت خداناباوري الگوي و
~Bg1~Bg2 

. دارد وجـود  خـداناباوري  الگوي یک تنها ادعاشده، خداي تعداد هر فرض با طورکلی به
  .باشد متعدد تواند خداباوري می الگوهاي تعداد اما

 خـوب  کـرد  خواهیم استفاده »فرد بودن معقول« مفهوم از ادامه در جا که از آن سوم: نکته
  :کنیم تعریف می زیر مانند را S شخص بودن معقول. کنیم تعریف را آن است

 تر را معقول اقدام C مانند شرایطی هر در اگر تنها و اگر است معقول S شخص :تعریف
  .دهد انجام

 نسـخۀ واقعـی   بـراي  آزاد بنـدي  شرط استدالل سراغ به فوق مقدمۀ سه ذکر از پس حال
  .رویم متعدد می خدایان اشکال

. باشند دین سه دارند، داشتن باور صورت در نهایت بی خیر ادعاي که ادیانی کنید فرض
 مـاتریس  تـوان  اکنون می. نامیم می g3 و g1، g2 را کنند معرفی می ها آن از هر کدام که خدایی

  :داد تشکیل را زیر
 هیچ وجود عدم

g  
   g1 وجود فقط g2 وجود فقط g3 وجود فقط

F  A- A-  A  به باور g1 
F  A- A  A-  به باور g2  
F A A- A- به باور g3 
F  A- A-  A-  به باور عدم 

  یک هیچ
  8 شمارة ماتریس

 و دیگـر  یـک  مسـاوي  باال هاي چهارگانه وضعیت از هریک احتمال کنیم فرض اگر حال
  :میدار باشد برابر 

EU(g1)=  × A +  ×(-A) +  × (-A) +  × F = -  × A 
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EU(g2)=  ×(-A) +  × A +  × (-A) +  × F = -  × A 

EU(g3)=  ×(-A) +  ×(- A) +  × A +  × F = -  × A 

EU( کی چیه به باور عدم )=  ×(-A) +  ×(- A) +  × (-A) +  × F = -  × A 

 g1، g2 بـه  باور براي EU مقدار که با وجود این دهد می نشان باال محاسبات که طور همان
 حـال . اسـت  تر بیش یک هیچ به باور عدم براي EU مقدار از مقدار این ولی است برابر g3 و
  :کرد استخراج را زیر گزارة سه توان مطلب می این به توجه با

  .اي است g هیچ به باور عدم تر از معقول g1 به باور .1
  .اي است g هیچ به باور عدم تر از معقول g2 به باور .2
  .اي است g هیچ به باور عدم تر از معقول g3 به باور .3

 ارائـه  اول نکتـۀ  در خداناباوري و خداباوري از که تعریفی و سوم نکتۀ به توجه با حال
  :داریم کردیم

  :داریم S مانند معقولی شخص هر براي
 تعریـف ( اسـت.  خـداباور  S گـاه  آن باشـد  داشته باور g یک به حداقل S اگر .1

 .)خداباور
 دارد. بـاور  gi به S گاه آن اي باشد g هیچ به باور عدم تر از معقول gi به باور اگر .2

 16)سوم نکته به توجه با(
 .دارد باور g یک به حداقل S گاه آن باشد داشته باور gi به S اگر .3
4. S 6 و 5 و 4 و 1. (است خداباور( 
5. S 6 و 5 و 4 و 2. (است خداباور( 
6. S 6 و 5 و 4 و 3. (است خداباور( 
7. S 9 و 8 و 7 عطف. (است خداباور(  

  .نامیم می آزاد بنديشرط استدالل را فوق استدالل
 درهرصـورت  S ماننـد  معقـولی  شخص هر که است این آزاد بندي شرط استدالل نتیجۀ
که  مورد این در استدالل این اما دارد ترجیح خداناباوري بر خداباوري و بود خواهد خداباور

 کـه بایـد   این .است ساکت دارد ترجیح خداباوري الگوهاي دیگر بر خداباوري الگوي کدام
و  اسـت  چیـز  یک کرد پیدا باور دهند نهایت می بی خیر وعده که ادیانی و خدایان از یکی به

 ).Jordan, 2006: 86( اسـت  دیگـري  چیـز  کـرد  پیـدا  بـاور  ها آن از کدام یک به که باید این



 63   مهرسعیديامیرحسین زادیوسفی و محمد 

  

 از سـپس  و گذاشت کناري به را الحاد آزاد بندي شرط استدالل از استفاده با ابتدا در توان می
 مجموعـه  دو بـا  مـا  دیگـر  بیـان  به. کرد انتخاب را خداباوري الگوهاي از یکی هاي دیگر راه

 از نـوع  آن البتـه ( اسـت  خـداباوري  الگوهـاي  اي از مجموعـه  اول مجموعۀ. هستیم رو روبه
 از الگوهـایی  دوم مجموعـۀ  و) دهـد  باور مـی  صورت در نهایت بی خیر وعدة که داباوريخ

 و کـن  انتخاب اول مجموعۀ از: گوید ما می آزاد به بنديشرط استدالل. 17است خداناباوري
 انتخاب را یکی اول مجموعۀ میان از که بتوانیم براي این حال. نکن انتخاب دوم مجموعۀ از

 مورد در تاریخی تحقیقات به توان مثالً می. کرد استفاده هاي گوناگونی روش از توان کنیم می
هـاي   آمـوزه  سیسـتمی  درون که سـازگاري  یا این و زد دست اول مجموعه اعضاي از هریک
 انتخـاب  بـراي  راهـی  اگر نهایتاً و. داد قرار انتخاب مالك را اول مجموعۀ اعضاي از هریک

 انتخـاب  بـراي  اي خـوب  گزینـه  تواند قرعه می نبود دست در اول مجموعۀ اعضاي از یکی
  18.باشد اول مجموعه اعضاي از یکی

  
  گیري نتیجه. 5
 استدالل نام به پاسکال، بنديشرط استدالل ترین تقریرهاي معروف از یکی ابتدا مقاله این در

 اشـکال  اسـتدالل  این به اشکاالت ترین مهم از یکی. کردیم تشریح را برتر انتظار مورد سود
 اول نسـخۀ . کـردیم  بیـان  را متعـدد  خدایان اشکال از نسخه دو سپس. است متعدد خدایان

نامیـده   متعدد خدایان اشکال نسخۀ واقعی دوم نسخۀ و متعدد خدایان اشکال نسخۀ امکانی
شـکل   هـم  دنبـال  بـه  تقریـر  سـه  ایـن  کـه  کردیم ارائه تقریر سه نسخۀ واقعی از. شوند می
 اشکالی پی در سوم تقریر و اول تقریر به اشکالی پی در دوم تقریر که تیبتر این به گیرند؛ می
 هرگونـه  بـا  خـدا  هرگونـه  کـه  بـود  ایـن  نسخۀ امکـانی  ویژگی. آیند پدید می دوم تقریر به

 ایـن  نسخۀ واقعی ویژگی و شمرد می سازي مجاز تصمیم ماتریس تشکیل براي اي را ویژگی
 مـاتریس  تشـکیل  بـراي  را جهـان  در موجـود  ادیـان  توسـط  ادعاشـده  خدایان تنها که بود

 خـدایان  هـاي اشـکال   نسخه از هریک براي را حلی راه سپس. شمرد سازي مجاز می تصمیم
 شـده  ارائـه   جـوردن  جف توسط که نسخۀ امکانی براي شده ارائه حل راه. کردیم بیان متعدد
 احتمـال  گاه آن باشد داشته منطقی امکان P گزارة اگر« گزارة نسخۀ امکانی که بود این است،

P نشـان  هاي نقضی مثال ارائه با که است گرفته فرض پیش را» است صفر از تر بزرگ عددي 
 امکـان  دارابـودن  وجـود  بـا  کـه  دارند هایی وجود گزاره. است کاذب گزاره این که شد داده
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 نسـخۀ واقعـی   سـوم  صورت و دوم صورت براي سپس. هستند صفر احتمال داراي منطقی
 از استفاده به جاي دوم صورت به پاسخ براي. کردیم هایی ارائه حل راه  متعدد خدایان اشکال
 ریاضیاتی ناپذیري تعین به طریق این از و کردیم استفاده 7 گزارة از EU محاسبۀ در 6 گزارة
 گزارة نفی بر سوم صورت که دادیم نشان سوم صورت براي حلی راه عنوان به. گفتیم پاسخ

 انجـام  را کدام یـک  کند تفاوتی نمی احتمال، هم اقدامِ چند براي EU برابربودن صورت در«
 دار طـرف . اسـت  مبتنـی  »ایـم  داده انجـام  را معقـولی  اقـدام  دهیم انجام که را هر کدام دهیم

 را خود استدالل گزاره این انکار اساس بر متعدد، خدایان اشکال نسخۀ واقعی سوم صورت
 نسخۀ واقعـی  سوم صورت دار طرف استدالل بدانیم صادق را گزاره این اگر اما. برد پیش می

 کـردیم  بنـدي  صورت را استداللی متعدد خدایان اشکال برابر در درنهایت. کرد نخواهد کار
 گزینـه  یگانـه  کـه  اسـت  ایـن  استدالل این نتیجۀ. نامیدیم آزاد بندي شرط استدالل را آن که

 جـوردن  جـف  ایدة این از استفاده با استدالل این. است خداباوري معقول، فرد براي معقول
 تـرجیح  نه است خداناباوري بر خداباوري ترجیح صرفاً پاسکال بندي شرط اصلی هدف که

معرفـی   خـداباوري  معقـول  فرد براي را معقول عمل یگانه خداباوري، از خاص الگوي یک
 از که کدام یـک  و این است مسئله یک دارد ترجیح خداناباوري بر خداباوري که این. کند می

  .است دیگري مسئلۀ شود اتخاذ خداباوري باید الگوهاي
  

  نوشتپی
 

  .سودمند ینکات ۀمقاله و ارائنویس خواندن پیش رايب تشکر از محمدصالح زارع پور با .1
  .Hacking, 1972: 92-186 بنگرید به:آشنایی با این چهار تقریر  . براي2
دیگـر ندارنـد.    ی و احتماالتی با یکعلّ ۀگونه رابط هیچها  بر این است که اعمال و وضعیت فرض .3

گونه تأثیري ندارند. بـراي مثـال، وضـعیت     هیچها  منظور این است که اعمال شخص بر وضعیت
وضـعیت و اقـدام مسـتقل از    » حرکت یکی بـه سـوي دیگـري   «و اقدام » فاصله بین دو شخص«

  حرکت یکی به سوي دیگري است. چراکه فاصله بین دو شخص تابعی ازدیگر نیستند.  یک
  نویسیم. جا به بعد در داخل هر خانه ارزش هر پیامد را می از این .4
  فرض بر این است که احتمال وجود خدا صفر نیست. .5
اسـت.   P-1باشد احتمـال صـدق نقـیض آن     Pاي  اگر احتمال صدق گزارهبنابر قوانین احتماالت  .6

خواهـد   P-1باشد احتمال صدق نقیض آن  P» خدا وجود دارد«رو اگر احتمال صدق گزاره  ازاین
  بود.
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 Pascal’s Wager: Pragmatic Arguments andدر کتـاب  » جـف جـوردن  «بنـدي را   تقسیم این .7

Belief in God است. هانجام داد 76 ۀصفح  
بـا   گونـاگون دیتی براي ما در تخیـل خـدایان   مقدمه بر این فرض مبتنی است که هیچ محدو این .8

  وجود ندارد. گوناگونهاي  ویژگی
  جا همان خدایی است که پاسکال مد نظر داشته است. در این خدااز  منظور .9

از  تـر  بـزرگ  P احتمال گزارة گاه آنممکن باشد  P اگر گزارةوانده شود: به این شکل خ 3گزارة  .10
  صفر است.

11. m  و n  نیستند. نهایت بیکسري از  
نیست. در پاسخ باید گفـت   Bاز  تر بزرگخیلی خیلی  Aاست کسی بگوید در این مثال  ممکن .12

خیلی خیلی  Aبراي همه این ویژگی را داشته باشند که  Bو  Aمهم نیست که اعداد منتخب براي 
انتخاب کند که در  Bو  Aباشد. همین کافی است که شخص آن دو عددي را براي  Bاز  تر بزرگ

نظـر   صـرف  تـر  بزرگتر در برابر عدد خیلی خیلی  هنگام جمع آن دو عدد بتواند از عدد کوچک
براي اشخاص مختلف چیست تأثیري در بحث ما  تر بزرگمصداق عدد خیلی خیلی که  این کند.

  ندارد.
  .باشند 2و  1که داري ادعاهاي  ادیانی .13
  گرایانه. عملبا مالحظات  البته .14
  ناسازگار باشد. g2و  g1زمان به  این حالت ممکن است اشکال شود که امکان دارد باور هم در .15
دخـالتی ندارنـد و    گیـري  تصـمیم در  مل دیگر، نظیر عوامل نفسـانی، بر این است که عوا فرض .16

  دهد. می باور خود را شکلسازي  بر اساس ماتریس تصمیم صرفاً Sشخص 
  گرایانه.طبیعتمثل انواع الگوهاي  .17
زمان به بیش از یکی از اعضاي مجموعۀ اول بـاور پیـدا کـرد نـه      طور هم  ممکن است بتوان به .18

  لزوماً یکی.
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