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Abstract
Based on his psychoanalytic principles, Freud provided an analysis of the origin and
function of religion that influenced a wide range of twentieth-century thinkers.
These influences often played a negative role, so most religious people either
rejected Freud's analysis or viewed it with skepticism. Plantinga is one of the
thinkers who adopt a relatively special view to Freud's analysis. In this article, we
first briefly describe Freud's analysis of the origin and function of religion. We then
present Plantinga's view on Freud's analysis, and finally show what role Plantinga's
attention to Freud plays in the formation of Plantinga's religious epistemology. That
is, one of Plantinga's main motives in discussing the theory of the fundamentality of
belief in God, sensus divinitatis, and the theory of warranted belief is to avoid facing
the doubt raised by Freud. However, a study of Plantinga's religious epistemology
shows that his solution is not adequate, and that Freud's doubt cannot be answered
through the way Plantinga has adopted.
Keywords: Reformed epistemology, Warranted belief theory, Psychology of
religion.
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نگاهی به کوشش آلوین پالنتینگا برای پاسخ به ایراد فروید دربارة منشأ
باور به خدا
جالل پیکانی* ،۱سادات حسینی ،2مهین رضایی ،3زینب شکیبی
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 .2دانشجوی گروه فلسفۀ دین (کالم) ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 .3استادیار گروه فلسفۀ دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت1399/3/4 :؛ تاریخ پذیرش)1399/7/15 :

چكیده
فروید بر اساس مبانی روانکاوانۀ خود تحلیلی از منشأ دین و کارکرد ان بهدست داد که بر روی طیفی وسایع از متفکاران سادة
بیستم تأثیرگذار بود .این تأثیرات اغلب نقش سلبی داشتند .از اینرو اغلبِ دینداران یا تحلیل فروید را رد کردهاناد یاا باا دیادة
تردید به ان نگریستهاند .پالنتینگا از مملۀ متفکرانی است که دیدگاه بهنسبت ویژهای دربارة تحلیل فروید داشت .در این مقالاه
ابتدا تحلیل فروید از منشأ و کارکرد دین را بهاختصار توضی ،دادهایم .سسس ر ی پالنتینگا را در ان زمینه نقل کرده و در نهایت
امر نشان دادهایم که تومه پالنتینگا به فروید ،چه نقشی در شکلگیری معرفتشناسی دینی پالنتینگا ایفا میکند ،به اینصاورت
که یکی از انگیزههای اصلی پالنتینگا در طرح نظریۀ پایه بودن باور به خدا و حس الوهی و همچناین نظریاۀ تضامین ،مواماه
نشدن با ایرادهایی است که فروید مطرح کرد .اما بررسی معرفتشناسی دینی پالنتینگا نشان میدهد که راهحل او بسنده نیست
و ایراد فروید با روشی که پالنتینگا در پیش گرفت ،رفعشدنی نخواهد بود.
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مقدمه
از سدة نوزدهم کمکم نگاه انتقادی به دین اغاز شد .در این میان دستهای از دانشمندان کوشیدند
از منظر علمی علل دینداری را بهنحو انتقادی بررسی کنند .این علاتیاابی انتقاادی اغلاب باه
تشکیک منجر شد .در این میان ،در کنار فالسفه و کسانی که میکوشیدند وزن عقالنی دالیلِ به
سود یا به زیان خداباوری و دینداری را در ترازوی افکار خود بسنجند ،دستهای از روانشناساان
نیز کوشیدند بهمای تحلیلهای مبتنی بر دلیل ،بر مبنای تحلیلهای علّی به سارا غ خاداباوری و
دینداری بروند .این رویکرد به معنای بیاثر کردن هرگونه کوشش مبتنی بر دلیل باود .در واقاع
فالسفه با این رویکرد به مسئله نزدیک میشدند که «من باور دارم که خادا وماود دارد چاون
برهان  Xومود خدا را اثبات میکند» .اما در مقابل ،رویکرد روانشناسان از این سنخ بود« :من به
خداباور دارم چون علت  Xچنین اثری را در روان من ایجاد کرده است» .در عمل رویکرد دوم
تأثیر بیشتری در فضای علوم انسانی گذاشت ،حتی بر روی متکلمان و فالسفۀ دیانِ خاداباور.
البته میتوان در تاریخ فلسفه نیز نشانههایی از چنین رویکردی یافت که روانشناسیگرایی هیوم
یکی از مصادیق برمستۀ ان است .اینکه منشأ دین ،الهی یا بشری است ،بح

شاایان تاومهی

محسوب میشود .زیگموند فروید برای دین ،منشأ انسانی قائال باود و در تفکار خاویش ،باه
مؤلفههایی همچون ترس ،فرافکنی ،عقدة ادیپ ،ضمیر ناخوداگاه و  ...تأکید داشت .بهزعم وی،
خداوند مصنوع انسان و ساختۀ ذهنش است .وی در کل مبنایی روانشناختی بارای دیان قائال
بود .اما از نظر وی دین امر مخربی نیست ،بلکه دین مبنای نظم امتمااعی اسات و در صابر و
تحمل بر سختیها ،محرومیتها و بیعدالتیهای مهان مؤثر است.
طرح مسئله
نظریۀ دین 1زیگموند فروید ،)1939 - 1856( 2روانکاو اتریشی ،از برمستهتارین مصاادیق
رویکرد نوظهور به دین بود .فروید بر روی کل علوم انسانی سدة بیستم تأثیر ماندگاری بار
مای گذاشت ) .(Stepansky, 1983: 24فلسفه نیز کموبیش از ان متاأثر شاد ،باهخصاوص
1. Theory of religion
2. Sigmund Freud
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مریانهایی که ذیل عنوان پستمدرنیسم 1قرار میگیرند .حتی نقدهایی کاه بار رویکارد او
وارد شده است ،تأثیرات ان را در گسترة وسیعی از علوم بیاثار نکارد .البتاه تاا باه اماروز
دیدگاههای او حتی توسط باورندگان به روانکاوی مورد بازنگریهای بسیار قرارگرفتاهاناد.
در نتیجه امروزه افکار فروید به نحو مساتقیم چنادان ماورد رماوع نیسات و بیشاتر نقاش
تاریخی او مد نظر است .از سوی دیگر بسیاری از کسانی که در پی دفاع از منشأ الاوهی و
قدسی دین بودند ،هر یک باه شایوهای در صادد نفای ایادة فرویاد برامدناد .اغلاب ایان
کوششها بر نادیده گرفتن اهمیت دیدگاه او متمرکز بود .اما در میان فالسافۀ دیان ،الاوین
پالنتینگا بارها از اهمیت فروید برای دینداری در عصر حاضر سخن گفته و نتایج منفای ان
را گوشزد کرده است .از نظر او فیلسوف دین نمیتواند نگرش منفای و نقاداناۀ فرویاد باه
دینداری را نادیده بگیرد .فلسفۀ معاصر ،بهویژه شاخۀ تحلیلی ،تا حد زیاادی از علام متاأثر
است و نمیتواند در مقابل پارادایمهای علمی بیتفاوت باشد .البته شاید گفته شود که پوپر
نشان داده که روانکاوی فروید ،یاک نظریاۀ شابهعلمای اسات .در پاساخ بایاد گفات کاه
بهطورکلی ،میتوان ان را نظریهای در قلمرو علم دانست ،انجا که میخواهیم میان فلسفه و
علم تمایز قائل شویم .اگر همۀ این بح های دا غ را در کناار هام بگاذاریم ،مایبینایم کاه
همچنان دیدگاه فروید مورد تومه متخصصان علوم انسانی قارار دارد .از ساوی دیگار ،در
درون فلسفۀ دین ،الوین پالنتینگا یکی از تأثیرگذارترین چهرههایی بوده که اهمیت دیادگاه
فروید را نادیده نگرفته است .بنابراین برررسی این موضوع شایساته خواهاد باود کاه اگار
فروید و پالنتینگا را در مقابل هم قرار بدهیم ،وزن دیدگاه کدامیک بیشتر خواهد باود؟ بار
این اساس ،مسئلۀ اصلی مقالۀ حاضر بررسی این پرسش است که «پالنتینگا تا چه میزان در
برساختن معرفتشناسی دینی خود ،که شاخصترین قرائت از معرفتشناسی اصالح شاده
است ،به رویکرد نقادانۀ فروید به دین نظر داشت؟» اگر پرسش را از منظر دیگاری مطارح
بکنیم ،به اینصورت خواهد شد که بهویژه با طرح مفهوم حس الوهی 2و پایه بودن باور باه

1. Postmodernism
2. Sensus Divinitatis
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خدا« ،ایا میتوان گفت یکی از انگیزههای اصلی پالنتینگا در طرح نظریه ،موامه نشادن باا
ایراد فروید بود؟» این پرسش و مسئله ازانجا اهمیت مییابد که اماروزه روانشناسای دیان،
سایۀ خود را بر سر معرفتشناسی دینی افکنده ،چیزی که از لوازم روا طبیعایگرایای 1در
فلسفۀ معاصر است .این رویّه حتی اگر مورد قبول ما نباشد ،اما غلباه یافتاه اسات.در ایان
پژوهش نخست دیدگاه فروید را نخست به تقریر خود فروید و سسس باه تقریار پالنتینگاا
(که تقریری به زبان منطق است) بیان میکنیم .سسس استداللهای پالنتنیگا به زیان دیادگاه
فروید را بررسی خواهیم کرد و در نهایت وزن هر کدام را خواهیم سنجید.
تحلیل فروید دربارۀ باور به خدا و دین
نخست باید به این نکته تومه کرد که در فلسفۀ دین ،خداباوری و دینداری دو مقولۀ مادا از
هم هستند .خداباوری صرفاً مدعی ومود خداست ،بدون طرح ادعایی مبنی بر ارائۀ دساتور و
برنامۀ زندگی از سوی او .اما دینداری بر مبنای فرض ومود خدا (و حتی در شرایطی ،بادون
فرض ومود خدا) ،بر وموب یا حقانیت برنامۀ زنادگی و دیان تأکیاد دارد .فعالیات علمای
فروید به سه دوره تقسیم میشود .دورة اول شامل تحلیلهای روانکاوی بین سالهاای 1901
و ( 1895از مطالعاتی دربارة هیستری ،تعبیر خواب ،اسیبشناسی روانی زنادگی روزماره)... ،
است .در دورة دوم ،نظام روانشناسی خود را بهشکل بهنسبت پراکنده و نامنساجمی در قالاب
تفسیر رؤیاها و سه رساله دربارة منسیت ( )1905ارائه داد (فاروم .)1 :1354 ،در دورة ساوم،

نظریات نهایی خود را در مورد فرهنگ و دین ،در کتابهای توتم و تابو ( ،)1913ایناده یاک
پندار ( ،)1927تمدن و ناخشنودیهایش ( ،)1930موسی و توحید ( )1934ارائاه داد (دانیال،
 .)107 - 103 :1385روشن است که برای فروید باور به خدا و نیز باور به دین تفااوتهاایی
با هم دارند و فروید این دو را با هم خلط نمیکند .در این قسمت تمایز ماذکور را ماد نظار

خواهیم داشت .چنانچه مشهور است و اغلب شنیدهایام ،فرویاد در کتااب ایناده یاک پنادار
(فروید )44 - 30 :1357 ،عامل پیدایش یک دین را در ترس ،ناادانی و نااتوانی مایبیناد .در
1. Naturalism
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باب رویکردهای روانشناختی به منشأ دین ،کتاب اینده یک پندار اهمیت ویاژهای دارد .او در
این کتاب بهصورت وسیع از علل ایجاد دین و باور به خدا در میان انسانها بح

میکناد .در

اصطالحشناسی فروید« ،پندار» به معنای عقیدهای است که شدیداً مایل به حقیقت باودن انایم
(پالس .)117 :1385 ،میکوشیم ایدة فروید را اندکی توضی ،دهیم.
در روانکاوی برای همه ،فروید اظهار میکند که پیشینیان ،پدیادههاای فکاری را مازو
ضمیر خوداگاه بشر میدانستند ،اما وی روان انسان را به دو بخاش خوداگااه و ناخوداگااه
تقسیم کرده است که بهخاطر محدودیتهای اخالقی ،امتمااعی و دینای ،نیازهاای انساان
سرکوب میشود .به عواملی چون ترس و عامل روانی اشاره میکند به اینصورت که اولین
انگیزة تمایل انسان به دین را ،در ترس از عوامل طبیعی میداند .وی در این اثر ساعی کارد
اثبات کند که ترس از عوامل طبیعی ،مومب شد که انسان علت مشترکی به نام خدای پادر
بسازد و به او پناه اورد .ترس و اضطراب با ناهوشیار ارتباط دارد و مفهاوم خادا ناشای از
سازوکارهای کنترل این ترس است .به اینصورت که این نیازهای سرکوبشاده از حالات
خوداگاه به ناخوداگاه میرود و سبب ایجاد مساائلی چاون دیان و بااور باه خادای پادر،
الزامات اخالقی و هنر میشود (فروید .)100 - 96 :1342 ،مان یاا خاود قسامتی از ذهان
است که نشان از خوداگاهی بشر میدهد .من همان خرد عقل سلیم اسات کاه قادرت باه
تعویق انداختن تمناهای غریزی درونای را دارد (اساتور .)66 :1375 ،فرویاد ایان ایاده را
پراکند که عقل نمیتواند غریزة منسی را به تسلط خود دراورد ،بلکه فقط میتواند ان را به
ناخوداگاه بفرستد .به تعبیر دیگر ،باور به خدا میل سرکوبشدة ناخوداگاه ذهنی بوده که به
سط ،خوداگاه بشر امده است (فروید.)89 :1362،
فروید این عقیدة خود را در قالب اصطالح «عقده» نیز بیان میکند .عقدهها هستند که مبایّن
دستهای از امیال و تصورات بههمپیوستهای محسوب میشود که در ناخوداگاه بهسار مایبرناد
(پورافکاری،1373 ،

 .)287 :1در عقدة ادیپ پسر عاشق مادر خویش اسات؛ اماا باه خااطر

مایگاه و ترس از پدر ،این میل منسی به مادر را به ناخوداگاه خویش میبرد .با این بیاان کاه؛.
فرد دلبستگی عاطفی بین پدر و مادر و از سوی دیگر دلبستگی هیجاانی و عااطفی کاودک باا
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مادرش دارد و رابطۀ کینهورزی و خصومتامیز کودک با پدر ،سعی دارد این گرایش به مادر را
با عقدة ادیپ شرح دهد .این عقده در اصل از افسانۀ یونانی ،شاه ادیپ ،اقتباسشده اسات کاه
پدر خویش را به قتل رساند و با مادر ازدوا کرد (پالمر .)32 :1385 ،از دوسالگی باه بعاد باا
رشد اعضای منسی تحریک و احساس لذت از ان ،به معشوقۀ مادر تبدیل میشود کاه رقیبای
حسود و کینهورز برای پدر است .به اینصورت از لحاظ تحلیلهای روانی ،عقدة ادیاپ منشاأ
دین است (پالمر .)33 :1385 ،این عقده نوعی عشق واقعی هماراه باا نفارت را بیاان مایکارد
(وولل .)390 - 389 :1386 ،لذا فروید عقدة ادیپ یا امیال نفسانی سرکوبشاده را باهعناوان
عامل باور به دین و خدا ارائه میدهد .اطاعت از خداوند در این عامل ،به ریشاههاای عااطفی
همچون گناه و امبار برمیگردد .در دیدگاه وی این عقده عام و کلی است و باه فارض دوران
ماقبل بشر اختصاص دارد که انسانها در گروه ابتدایی بودند و پدر حامی و مسالط بار تماامی
حقوق بود .در ان زمان پسران برای شکست پدر با هم متحد میشدند و پدر را از بین میبرناد
و بهخاطر ان پدرکشی ،دچار اضطراب و پشیمانی شدند و بایدونبایدهای اخالقیِ تاوتمپرساتی
ایجاد شد (فروید .)35 - 10 :1362 ،عقدة ادیپ در همه تکرار میشود و این تابوی ممنوعیات
پدرکشی در کنار زنای با محارم بهصورت حرمت اخالقی درامد .درمجموع حرمت اخالقی در
این موارد بیانشده ،در بشر خیالی پدرگونه ایجاد کارد (فرویاد29 - 25 :1362 ،؛ - 26 :1397
 .)27در نتیجه اعتقاد به خدا با ترس از پدر ارتباط دارد؛ از اینرو اعمال دینی نیز باا رفتارهاای
وسواسی برامده از کنترل ترس مرتبط هستند .دین همان ملاوههاای سارکوب میال منسای و
تجلی عقدة ادیپ است (استور .)36 :1375 ،در این عالیق ،فرد میل منسای زناای باا محاارم
خویش را سرکوب میکند و از اینجا اولین شکل دین ،از نظر فروید شکل میگیرد.
خدایان در حقیقت همان نوع بشری هستند که مردم برایشان مقام علوی قائل شادند پاس
میتوان گفت؛ دو رویکرد مهم در روانشناسی دین بهچشم میخورد ،یک رویکرد توصایفی و
دوم رویکرد تبیینی که رویکرد توصیفی ،دین را با همدلی و درونگرایی ترسیم مایکناد و در
مریان توصیفی ،روانشناسی دین را در مورد متون مقدس دینی میتوان یافت و حتی در متون
غیرقدسی که برای تهذیب نفس نوشته یا تدوین شدهاند ،یافت مایشاود و از مملاه در اثاار
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اگوستین ،ماخر و  ...نیز بهچشم میخورد .در مریان تبیینی بر این مسئله تأکید مایشاود کاه
دین چیزی مز ان است که مینماید؛ این مسئله باه سادة ساوم قبال از مایالد مایرساد کاه
عقلگرایان یونانی بر ان بودند که خادایان هماان نیکوکااران گذشاتۀ ناوع بشار هساتند کاه
بهصورت خدا درامدهاند .دو ساده بعاد لوکرتیاوس اپیکاوری معتقاد باود کاه خادایان زادة
تصورات وهمی هستند که بهخاطر ترس از قوای ویرانگر طبیعت بهومود امدهاناد .در عصار
روشنگری نیز افرادی این سخن لوکرتیوس را بسط دادناد و باهناوعی باه روانشناسای دیان
رسیدند .اما رویکرد تبیینی نگاهی نقاداناه و بررسای برونگرایاناه دارد (وولال- 59 :1386 ،
 .)60در نتیجۀ این سرکوب از مانب پدر و مادر و قانونها و تربیت امتمااعی ،انساان دارای
من برتر میشود .من برتر دارای نیروی ومدان است و سعی در کمال و تعالی دارد نه حرکت
بهسوی لذت ،شخص در من برتر هرلحظه در حال همااهنگی باا ماوازین اخالقای اسات در
اینجا فروید تجلی سرکوب امیال را در اخاالق مایداناد (فرویاد79 :1396 ،؛کاالوین:1348 ،
 .)61از سوی دیگر ،بهزعم فروید ،انسان روح و نفس ندارد ،بلکه همین بعد مسمانی را دارد
که در پیِ غرایز و امیال منسی بهسوی کسب لذت و تعادل حرکت میکند .باه هماین خااطر
انسان مانند حیوان تابع اصل غریزه است (باید گفت غریزه از نظر فروید یک استعداد نیسات،
بلکه سازوکاری شامل غرایز صیانت ذات و غرایز صیانت نسل و نژاد است ،در ایانصاورت
غرایز من و غرایز منسی را تشکیل میدهد .غریزة زندگی (هدف کسب لذت) و غریزة مرگ
(غریزة انهدام) غرایز اصلی (استور )73 :1375 ،و کسب لاذت اسات (اساتور .)66 :1375 ،از
نگاه وی انسان ،حیوانی منسی و دارای غرایزی است که نیروی ان غرایز ،در ذهان باهشاکل
انرژی روانی لیبیدو خواهد بود (فروید28 - 25 :1398 ،؛  )Meissner, w.w,1984: 24فروید با
طراحی سه ایدة ناخوداگاه ،1اگاه 2و پیشاگاه 3به اید یا نهاد (بخش غریزی) ،4ایگاو یاا خاود

1. The Unconscious
2. The Self-awareness
3. The Prognosis
4. ID
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(بخش واقعبینانه) 1و سوپر ایگو (ومدان اخالقی) 2نشان میدهد که این عوامل ناه ساه چیاز
متفاوت ،بلکه ماهیتاً یک چیز هستند که منبع انرژی خود را از اید مایگیرناد و حتای هماین
گرهگاههای انرژی لیبیدنال میتواند سبب سرکوب اید شاود (ساورپرنانت.)50 - 38 :1397 ،
فروید انسان را از لحاظ منسی ،دوگانهگرا میداند که زن بودن (در نظر فرویاد زناان ،ماردان
اختهشده هستند که همیشه غبطۀ الت دارناد و فارامن ضاعیفی .در نگااه وی ،زن موماودی
غیرقابلاعتماد است) یا مرد بودن انسان در اینده ،طبق غلبۀ صفاتش شکل میگیرد .وی انسان
را از لحاظ اخالقی ،خوبی و بدی ،مومودی خنثی میداند که تابع انگیزش است؛ یعنای ایان
امیال و انگیزشهاست که فکر و عاطفۀ وی را شکل میدهاد .ضامیر ناخوداگااه در فرویاد،
نقش بسزایی در انگیزش انسان دارد که در این انگیزش ،اگاهی ارادی نادارد (فرویاد:1398 ،
12 - 11؛ میزیاک )576 - 557 :1371 ،غریزة منسی در بشر ،مهمترین غریزة انسان است که
باید ارضا شود .اما این ازادی در ارضا ،طبقِ تربیت پدر و مادر و مامعه از بشر سلب میشود
و در مراحل بعدی در تربیت سبب ضررهای مبرانناپذیر میشود؛ در نتیجه با عقادة منسای
در افراد موامه میشویم (فروید ،بیتا115 - 114 :؛ فرویاد139 :1357،؛ فرویاد.)82 :1383 ،
چون همزمان با بلو غ منسی ،بلو غ فکری و الزامات امتماعی بیشتر میشود؛ محادودیتهاای
و سرخوردگیهای انسان بهخاطر این الزامات ،سبب سرکوب و رفتن به ناخوداگاه و درونای
شدنِ این امیال خواهد شد .سرکوب این غرایز باع

بروز دین ،باور به خدا و هنر میشاود و

با ازادی این غرایز ،هیچیک از این بروزات دیده نخواهند شاد (فرویاد .)22 :1368 ،بار ایان
اساس ،از نگاه وی دین ریشۀ اسامانی و الاوهی نادارد ،بلکاه ریشاۀ بشاری و غریازی دارد
).(Jones,2005: 249
عقدة ادیپ یا امیال نفسانی سرکوبشده عامل دیگری است که فروید برای دین و باور
به خدا ارائه میدهد .اطاعت از خداوند در این عامل ،به ریشههای عاطفی همچاون گنااه و
امبار برمیگردد .در دیدگاه وی این عقده عام و کلی است و به فرض دوران ماقبل بشر که
1. Ego
2. Ego-Super
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انسانها در گروه ابتدایی بودند و پادر حاامی و مسالط بار تماامی حقاوق دختاران باود،
اختصاص دارد .در ان زمان پسران برای شکست پدر با هم متحد میشدند و پدر را از باین
میبرند و بهخاطر ان پدرکشی ،دچاار اضاطراب و پشایمانی شادند ،پاس بایدونبایادهای
اخالقیِ توتمپرستی ایجاد شد( .فروید .)35 - 10 :1362،به نظار فرویاد عقادة اودیاپ در
همه تکرار میشود و این تابوی ممنوعیت پدرکشی در کنار زناای باا محاارم ،باهصاورت
حرمت اخالقی درامد .در مجموع حرمت اخالقی در این موارد بیانشاده ،در بشار خیاالی
پدرگونه ایجاد کرد (فروید29 - 25 :1362 ،؛ فروید)27 - 26 :1397 ،
اما فروید بهمز غریزة منسی ،برای دین منشأ دیگری نیز ذکر میکند .در اثر درمانادگی
بشر و الینحل ماندن راز افارینش ،در طاول زماان ،مجموعاهای از عقایاد و اندیشاههاای
تسکیندهنده بهومود امد؛ به اینگونه که اندیشههای مذکور وظیفه دارند نااتوانی بشار در
برابر طبیعت را تحملپذیر کنند (فروید .)181 - 180 :1357 ،فروید اولین انگیازة گارایش
انسان به خدا را ترس از عوامل طبیعی میداند .وی در این اثر سعی کرده است اثباات کناد
که ترس از عوامل طبیعی مومب شد که انسان علت مشترکی به نام خدای پدر بسازد و باه
او پناه اورد؛ اما در سطور بعدی حتی به عللی همچون ناتوانی و نادانی اشاره میکند .اریک
فروم در تأیید دیدگاه فروید بیان میکند که دین در مراحل اولیۀ تکامل بشر ساخته شده که
بشر بهدلیل عدم بلو غ عقالنی ،در پیِ پناه مستن به یاک پادر باوده اسات (فرویاد:1342 ،
 .)96انسان در اثر این خیالباف ی کودکاناه و رفاع نیااز خاود ،بارای پادر صافاتی همچاون
حمایتگری و قادریت قائل شد .این تکیهگاه در دوران بلو غ این کودک ،به پدری قدرتمندتر
به نام خدا تبدیل میشود .ریشۀ این اعتقاد ،به همان تارس از عوامال طبیعای برمایگاردد.
(فروید .)100 :1342 ،فروید در کتاب توتم و تابو به شباهت رشد فکر انسان از کودکی تاا
بلو غ و رشد فکر نوع بشر از گذشته تا حال اشاره کرد و دین را مختص دوران کودکی بشر
دانست .در کتاب اینده یک پندار ،ریشۀ دین و باور به ومود خدا و قانونها را در سرکوبی
امیال غریزی میداند که باهصاورت فرافکنای در انساانهاا دیاده مایشاود .در ایان اثار،
اثباتگرایی ،علمگرایی و الحاد بهروشنی دیده میشود (شاکرکن و ساایرین.)285 :1380 ،
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به بیان دیگر فروید باور به خدای پدر ،دین و اخالقیاات و هنار را سااختۀ فرافکنای بشار
میداند (فروید29 - 25 :1397 ،؛ الساتون .)66 :1380 ،دیان ،ناشای از ارزواندیشای بشار
است دین را تفسیر یک رؤیای ارضایِ یک ارزوی بشر میداند (فروید135- 120 :1396 ،؛
الستون .)291 :1380،در رؤیا امور واقعی روانی با ارزشهای دینی مایگزین مایشاود کاه
بهصورت تدریجی این ایینها ،واقعی تلقی خواهند شد ( .)Jones 2005: 253به تعبیر دیگر،
باور به خدا میل سرکوبشدة ناخوداگاه ذهنی بوده که به سط ،خوداگاه بشار اماده اسات
(فروید89 :1362 ،؛ Palmer,1997: 76؛ استور .)48 :1375 ،روشن اسات کاه ایان دیادگاه
رادیکالترین موضعی محسوب میشود که میتوان دربارة منشأ باور به خادا داشات .تاأثیر
داروین بر فروید نیز مسئلۀ مهمی است .فرویاد در مسائلۀ مبرگرایای در ماورد شخصایت
بهنجار انسان و دوم انسان به حیوانات در غرایز ،تأثیر پذیرفته است (الندین.)261 :1378 ،
گفته شده است که فروید دینداری را با عالیام روانازردگای هماراه مایداناد (پاالمر،
 )25 :1385چنین داوریهایی اغلب به این معنا فهمیده شدهاناد کاه فرویاد مخاالل دیان
است .این عبارت گقنگ بوده و همچنین فروید با روش تجربی و تأثیرپذیری از علوم زماناۀ
خویش ،صورتبندی خود را از مفهوم روان و ناخوداگاه ،بر پایۀ نوعی ماتریالیسام حااد و
سازوکارهای لیبیدو پایهگذاری میکند .وی در این طراحی از روان ،نگاهی عمالگرایاناه و
کاربردی دارد .شاید مطابقت نظریات وی از منظر معاارف دینای مخادوش باشاد ،ان هام
بهدلیل استفاده از روش تجربهگرایی صرف در شناخت انسان است .فروید با تأثیرپذیری از
قااانونهااای پایسااتگی اناارژی ،قااانونهااای ترمودینامیااک 1و  ...بااهدنبااال زدودن تمااام
رازالودگیهای روانی است .البته نمیتوان از این مطلب نیز چشمپوشی کرد که باا مطالعاۀ
نوشتههای دربارة فروید ،متومه خوانشهاای مبتاذل و ساطحی از کاار فرویاد ،باا ناوعی
نظرورزی همهمنسگرایی 2محض میشویم (سورپرنانت.)338 - 312 :1397 ،
البته باید تومه داشت که تحلیل غیرمنتظرة فروید از منشأ باور به خدا و دین باهمعناای
1. Laws of energy conservation law, Laws of thermodynamics.
2. Pansexuality.
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نفی برخی کارکردهای مثبت دین نیست .او همچنان از این ایاده دفااع مایکناد کاه دیان
کارکردهای مثبتی ،نظیر تحمل مشکالت و ملوگیری از خودکشای و امیاد داشاتن و  ...را
دارد .فروید ومود انبیا و شعرا و هنرمندان را نشاانی از رهاا شادن از سارکوفتگی منسای
میداند (فروید .)22 :1368 ،به تعبیر روشنتر ،بهزعم او ،دین نتیجۀ کوشش اندیشۀ انساان
برای دستیابی به نوعی احساس امنیت در مهان اسات (نااس .)7 :1393 ،رویکارد فرویاد
توسط روانشناسان دیگر نقد شد ،بهگونهای که فروم شخصیت فروید را بهعنوان یک وینای
فاسد و بیبندوبار معرفی میکند( .فروم 1.)1 :1354 ،بهطاور کلای ،افکاار فرویاد از هماان
زمان طرح تا به امروز بسیار چالشبرانگیاز و حتای منجاالی باودهاناد .دیادگاههاای او از
مرزهای روانشناسی و روانکاوی خار شد و کل علوم انسانی را تحت تأثیر قرار داد.
نقش سلبی فروید در معرفتشناسی دینی پالنتینگا
پالنتینگا یکی از فیلسوفان تأثیرگذار معرفتشناسی دینی چند دهۀ اخیر اسات .یکای از نکاات
شایان تومه پژوهش پالنتینگا امعان نظر بر ارای فروید و مارکس در باب دیان باود .برداشات
پالنتینگا (که البته با برداشت سایرین از حی

احساس خطر از ناحیۀ استدالل های ان دو متفکر

مشابهت دارد) از ارای فروید و مارکس این گونه است که هر دوی ایشان باورهاای دینای را از
سنخ باورهای خردگریز میدانند .فروید باورهای دینی را فراوردة قوّهای معرفتی میدانست کاه
در نهایت امر ،در پی حصول ارامش روانی است؛ اما مارکس باورهای دینای را در نهایات امار
محصول اختالل و انحراف در عملکرد قوای معرفتی بهشمار میاورد .به باور پالنتینگا ،فروید و
مارکس با پیش فرض قرار دادن کذب باور دینی ،انتقادهای اخیر را باه اعتباار بااور دینای وارد
کردهاند ،وگرنه اگر صدق باور دینی را پیشفرض قرار دهیم ،این انتقاد وارد نیست ( Plantinga,

 .)1983: 107پالنتیگا با عطل نظر به دامنۀ تأثیرات فروید و مارکس چنین نتیجهگیری مایکناد
که افکار ان دو ،مهمترین تهدید خداباوری در عصر حاضر هستند.

 .1اما این توصیل فروم از فروید با واقعیت مطابق نیست .فروید زندگی شخصی منضبطی داشت.
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فهم پالنتینگا از ادعای فروید
پالنتینگا فقط بر بخش محدودی از ایدة فروید تأکید میکند .حال ببینیم این تأکید او به چه
شکلی است .باید تومه داشت که پالنتینگا بهعنوان یک متکلم مسایحی ،خاود را دائمااً در
موضع پاسخ به این ایراد میبیند؛ ایا باورهای مسیحی عقالنی هساتند؟ اماا ظرافتایکاه در
تفکر پالنتینگا ومود دارد این است که او اعتقاد دارد فروید و مارکس کاری کاردهاناد کاه
بهنحوی هر پاسخی به این پرسش بدهیم ،اهمیت خود را از دست میدهد .چاون ان دو و
بهخصوص فروید ،بر علل شکلگیری باور به خدا و دین انگشت نهادهاند .به تعبیر سادهتر،
اگر بسذیریم که باور به خدا عللی روانشناختی دارد ،در نتیجه هار تومیاه عقالنای (کاه از
سنخ دلیل بهشمار میاید) اثر خود را از دست خواهد داد .پالنتینگا از مفااهیم معرفتای وام
میگیرد و ادعای فروید را به اینصورت تقریر میکند که باور به خدا از سنخ تحقاق ارزو

1

است (Plantinga, 2000: p.x).این چیزی است که در معرفتشناسای باه ان ارزو اندیشای

2

میگویند .ارزواندیشی یعنی اینکه ومود چیزی را که دالیلی کافی برای باور باه وماودش
در دست نداریم ،بهواسطۀ کثرت طلب کردنش و ارزوی وماود داشاتنش ،موماود تلقای
کنیم ). (Plantinga, 2000: 103

مهمترین اثر پالنتینگا که اشارات او درباارة فرویاد از هماه بیشاتر اسات ،کتااب بااور
تضمینشدة مسیحی است .در انجا او تصری ،میکند که نتیجۀ دعااوی فرویاد ،ماارکس و
حتی نیچه این است که باورهای مسیحی ،فاقد تضمین هستند .به باور پالنتینگا ،لقبّ دعوی
فروید ،به زبان معرفتشناختی ،قرینهگرایانه 3است« :این ادعای فروید که باور باه خادا در
حقیقت نتیجۀ ارزواندیشی است ،به این معنا است که قراین و دالیل کافی به سود باور باه
ومود خدا ومود ندارد ) .(Plantinga, 2000: 81, Plantinga, 2003: viiiوی بار ایان نکتاۀ
ظریل در فروید تأکید میکند که فروید به کارکرد مثبت دیان نیاز توماه دارد و بارخالف
1. Wish- fulfillment
2. Wishfull thinking
3. Evidentialstic
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فروید ،ان را یکسره منفی نمیداند .اگر بخواهیم تقریر پالنتینگا از ادعاای فرویاد باه زباان
معرفتشناختی را خالصه بکنیم ،باید چنین بگوییم:
 .1باور به خدا با ومود داشتن کارکرد مثبت (که عباارت اسات از تحمالپاذیر کاردن
زندگی) ،از سنخ ارزواندیشی است؛
 .2باورهای حاصل از ارزواندیشی با واقعیت نسبتی ندارند و به همین دلیل باور صادق نیستند؛
پس :باور به خدا صادق نیست ).(Plantinga, 2003: 137 - 141
پس مطابق فهم پالنتینگا ،فروید صادق بودن باور به خدا را بر اساس قطع ارتباط ان باور با
واقعیت نفی میکند .فروید معتقد است که باور مذکور ،از عملکرد درست قوای شناختی انسان
حاصاال نماایشااود ) .(Plantinga, 2000: Plantinga, 2003: 154بااه تعبیاار دقیااقتاار و
معرفتشناختیتر ،فروید معتقد است که باور به خدا و باورهای دینی ،محصول قوایی شناختی
نیستند که بهدرستی کار بکنند و معطوف به صادق باشاند .البتاه پالنتینگاا در اساتدالل فرویاد
رخنهای مییابد و در راهحل پیشنهادی خود بر ان رخنه تأکید میکند .مطابق تفسایر پالنتینگاا،
فروید ،واقعاً استدالل نمیکند که باور به خدا ،بهخودیخود وامد تضمین یا تومیه نیست ،بلکه
فروید ابتدا بر مبنای تحلیل علّی خود ،کاذب بودن باور به خدا را مفروض مایگیارد و ساسس
نتیجه میگیرد که چنان باور کاذبی ،فقط میتواند محصول تفکر ارزواندیشانه باشد)Plantinga, .

) .)2003: 185 - 6به تعبیر سادهتر ،فروید با منبۀ معرفتشناختی 1گازارة «خادا وماود دارد» را
فقط بر مبنای تحلیل علّی و تجربی تحلیل میکند و بهنحو معرفتشناختی با ان سروکار ندارد.
راهحل پیشنهادی پالنتینگا برای دفع ایراد فروید
راهحل پالنتینگا شامل چند مؤلفۀ شاخص است:
الف) نفی قرینهگرایی

نظریۀ قرینهگرایی یکی دیگر از نظریههای معرفتشناختی است که سعی در معقاول نشاان
دادن باور به خدا دارد .در مبناگرایان کالسیک ،صدق باور نیز بر پایبندی شاخص بار پایاۀ
1. Epistemology
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موازین عقلی منطقی است .به اینصورت که اگر یک گزارة پایه ،احتمال صدقش از احتمال
کذبش بیشتر باشد و ان باور از نظر عقالنیت و منطقای اثباات شاود ،پایاه باودنش اثباات
میشود .قرینهگرایان معیار معرفتشناسی مبناگرایان را میپذیرند ،اما این دو منطقااً هامارز
نیستند و اثبات یا رد هر یک سبب اثبات یا رد دیگری نیسات (پترساون 93 ،73 :1376 ،و
 .)227طبق اصل قرینهگرایی ،باوری پذیرفته است که بتوان بارای ان دالیال منطقای ارائاه
کرد .قرینهگرایی یک مکتب معرفتشناختی بوده و مکتبی که در تالش است باورهای دینی
را با شواهد و قراین عقلی پشتیبانی کند .دلیل این مسئله ان اسات کاه وقتای باورهاای ماا
مبنای عقالنی داشته باشند ،به اثبات نیازی ندارند (پالنتینگا.)64 :1381 ،
ب) نفی مبناگرایی

مبناگرایی به معنای این است که اگر ما بخواهیم باورهایمان را برحسب باورهای دیگار موماه
کنیم ،باید یکسری از باورها نیازی به مومه شدن از طریق باورهای دیگر نداشته باشد تا گرفتار
نشود .بنابراین باورهایی که نیاز به مومه شدن از طریق باورهای دیگر نداشته باشد ،این باورهاا
مبنای همۀ باورهای دیگر میشود و باور پایه خوانده میشود .حال معیارهایی برای باور پایاه و
معیارهایی برای اینکه چگونه باور غیرپایه به باور پایه تبدیل شود ،در نظریۀ مبنااگرایی عرضاه
میکند .هر باوری نمیتواند باور پایه باشد و هر معیاری نمیتواند باور غیرپایه را به بااور پایاه
متصل کند؛ پس طبق نظر مبناگرایان سنتی اگر شخصی باور داشته باشاد .در کناار گازارههاای
بدیهی ذاتی باورهایی را که مبتنی بر ادراک حسی مستقیم هستند را واقعاً پایه میدانناد کاه بار
مبنای بداهت حسی هستند .مبناگرایان گزارههایی که دربارة اشیای ماادی مشااهده مایکنناد را
بدیهی میدانند؛ اما مبناگرایان معاصر گزارههایی که مبتنی بر حافظه است« .من به یاد میاورم که
ده دقیقه قبل صبحانه خوردم» را مزو گزارههای واقع پایه میدانند .از سوی دیگار مبنااگرایاان
سنتی باورهای غیرپایه را بنا بر باورهای پایه مومه میکنند .شایان ذکار اسات کاه برخای نیاز
استدالل کردهاند اصول استنتا استقرایی و قیاسی باید با دیگر اصول تکمیل شاوند ،در نتیجاه
گزارة غیرپایه مومه است ،صرفاً اگر از مجموعه گازارههاای پایاه الزم ایاد .پالنتینگاا نیاز در
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مبناگرایی خود بین باور پایه 1و باور عقالنی قائل به تمایز است .باور پایه مقبولیات خاود را از
طریق باورهای دیگر بهدست نمیاورد ،بلکه با باور پایاه دارای معقولیات مایشاود .باورهاای
حسی 2و باورهای خطاناپذیر 3و باور بدیهی اولی ،4از مملاۀ مصاادیق باورهاای پایاه هساتند
(مبینی)47 :1382 ،؛
ج) توجیه بر مبنای صدق

پالنتینگا در معرفتشناسی خویش ،دربارة عقالنیت باور خدا و تومیه ان ،دو بیان متفااوت
داشته است :او در اثار اولیۀ خود ،با اتخاذ رویکردی درونگروانه ،از مسئلۀ تومیه ،باه نقاد
دیدگاه مبناگروی کالسیک پرداخته و با طرح تبیینی دیگر از این دیادگاه ،بااور باه خادا را
بدون ارائۀ استدالل عقالنی معقول دانسته؛ در حالیکه در اثاار اخیار خاود ،باا رد موضاع
درونگروانه دربارة مسئلۀ تومیه ،به رویکرد برونگروانه معتقد شده است و با ارائاۀ مفهاوم
تضمین ،باور به خدا را مبری از استدالل معرفی مایکناد .خطاناپاذیری باورهاای پایاه بار
صدق گزارهها مبتنی است و این گزارهها بر تجربیاات بایواساطۀ هار شاخص اساتوارند.
معقولیت باورهای غیرپایه هم از طریق باورهای پایه بهدست میاید .پالنتینگا در این زمیناه
تالش میکند که با ارائۀ مبانی نظری خود ،طرح مفهوم حس الوهی 5و پایه باودن بااور باه
خدا ،اثار تهدیدکنندة تحلیل فروید از دین را خنثی بکند (پالنتینگا- 18 :1376 ،

.)19

نخستین مؤلفه و شاید اصلیترین مؤلفۀ ان ،همان نفی قرینهگرایی است؛ البته از انجاییکه
پالنتینگا معرفتشناسی خلّاق است ،به غیر از نفی و نقد قرینهگرایی ،سعی در ارائۀ ماایگزینی
نظریۀ تضمین 6باهماای ان دارد؛ ساسس ادعاای فرویاد را در قالاب تضامین درمایاورد باه
اینصورت که؛ «باور به خدا ،باور تضمینشده نیست» .البته پالنتینگا به این تقریر از ان ادعا که

1. Basic
2. Evident to the senses
3. Incorrigible
4. Self-Evident
5. Sensus Divinitatis
6. Warrant
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«باور به خدا ،عقالنی و مدلّل نیست» پاسخ نمیدهد؛ بلکه بهطور مادی در صادد نشاان دادن
کذب تقریر نخست برمیاید .اساساً این کتاب حجیم بیش از همه بارای نشاان دادن بطاالن و
کذب تقریر مذکور نگاشته شده است .گام اول در نفی قرینهگرایی ،نقد مبناگرایی سانتی باود و
وی ادعا میکند که دایرة معرفت و شناخت انسان ،از دایرة باورهاای موماه مبتنای بار قاراین
گستردهتر است .از اینرو بهطور خاص با ر ی قرینهگرایانۀ الک که «شخص در پاذیرفتن بااور
خداشناسانه فقط در صورتی مومه است که به ان باور ،بر اسااس اساتدالل متاین و معتباری؛
استداللی که مقدماتش برای شما قطعی و یقینای اسات ،اعتقااد داشاته باشاد» ،در بااب بااور
خداشناسانه مخالفت میکند (پالنتینگا174 :1382 ،؛ .)Plantinga, 2003: 135
پالنتینگا با نفی مبناگرایی 1سنتی ،معیارهای معرفتی مدیدی وضع میکند و ان را مبنااگرایی
معتدل یا اصالحشده مینامد .یک ویژگی مهم در معرفتشناسای اصاالحشاده ایان اسات کاه
هرگونه داوری هنجاری دربارة باورهای فرد ،با رموع به ساختار معرفتی خود او انجام میگیارد.
برخالف مبناگروی کالسیک که معیاری را از بیرون برای «واقعاً پایه بودنِ باور» میدهاد و هایچ
ابایی از این ندارد که بخش بزرگ باورهای بیشتر افراد را ،غیرعقالنی ملوه دهاد؛ اماا باه گفتاۀ
پالنتینگا «باید معیارهای باورِ واقعاً پایه را از پایین بهدست اورد ،نه از باال و این معیارها را نبایاد
امرانه ارائه کرد؛ بلکه باید با دلیل ثابت کرد و با مجموعۀ مناسبی از نمونهها محک زد» (پالنتینگا،
 .)181 :1382پالنتنیگا قلمرو باورهای پایه را وسیعتر از باورهای بهطور سنتی پایه میداند؛ چون
درست بر طبق همان معیاری که برخی باورها طبق مبناگرایی سنتی ،باور پایاه تلقای مایشاوند؛
دستۀ دیگری از باورها ،از ممله باور به خدا ،میتواند باور پایه باشد).)Plantinga, 2000: 67
مؤلفۀ برونیگرایی و تأکید بر این ایده که تضمین از مجرای صدق حاصل میشاود ،در
راهحل پالنتینگا عنصر مهمی است .بهطور کلی برونیگرایاان ،مؤلفاۀ ساوم معرفات یعنای
تومیه را (که البته اغلب از تعابیری دیگر بهمای «تومیه» استفاده میکنند) بر مبنای صادق
تبیین میکنند .پس اگر پالنتینگا بتواند نشان دهد که باور به خدا صادق است ،انگااه نشاان

داده است که این باور درعینحال تضمینشده هم هست .این کاری است که با کتاب بااور
1. Foundationalism
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تضمینشدة مسیحی در صدد انجام ان بود .باور به خدا محصاول عملکارد درسات قاوای
معرفتی انسان ،مؤلفۀ سوم نظریۀ تضمین پالنتینگاست .مطابق نظریۀ تضمین ،بااور  Bبارای
شخص  Sدارای تضمین است ،اگار و فقاط اگار قطعاات 1دخیال در تولیاد  Bدر محایط
معرفتیای که به اندازة کافی مشابه محیطی است که قوای  Sبرای ان محایط طراحای شاده
است ،به درستی عمل کنند و هدف قطعات و واحدهای مربوط به برنامۀ طراحی کاه تولیاد
 Bرا تحت کنترل خود دارند ،رسیدن به صدق باشد.(Plantinga2009: 439) .
حال پالنتینگا بر اساس این سه مؤلفۀ اصلی ،به اینصورت اثبات میکناد کاه بااور باه
خداباوری ،تضمینشده و در نتیجه معقول و دفاعشدنی اسات .دعاوی بادیع و غیرمنتظارة
پالنتینگا این بود که «شاید باور خداشناسانه باوری واقعاً پایه اسات -یعنای چناان بااوری
است که فرد در تلقی به قبول ان مومه است ،بای انکاه ان را بار پایاۀ قریناۀ گازاره هاای
دیگری که بدانها معتقد است ،تلقی به قبول نماید» (پالنتینگا.)186 :1382 ،
این ادعای پالنتینگا در قلمرو الهیاتی ،مسبوق به سابقه بوده و او مدعی است کاه انچاه
میگوید ملهم از ارای افرادی نظیر توماس اکوییناس ،بار

و کالون است .از نظر پالنتینگا،

پرسش اساسی این است که چرا حتی منتقدان قرینهگرا ،معقولیت باور به ومود اذهان دیگر
را (بدون استدالل) میپذیرند ،اما معقولیت باور به وماود خداوناد را (کاه برحساب ادعاا
بدون استدالل است) نمیپذیرند ،در حالیکه وضعیت معرفتی هر دو نوع باور یکسان است
و هیچ کدام برحسب مفاد قضیه ،معیار پایه نیست (موادی .)32 :1381 ،این نوع باور فقاط
نزد اشخاصی خاص یافت میشود که وامد حسی هساتند کاه او ان را حاس خداشناسای
مینامد .باورهای دینی که بهواسطۀ حس خداشناسی فرد پدید میایند ،مایتوانناد باه ایان
شیوه نیز واقعاً پایه باشند .این باورها مایتوانناد بارای فارد تضامین داشاته باشاند .حاس
خداشناختی ،یک قوّه یا سازوکار یا نیروی مولد باور است که در وضع مناساب ،بااوری را
تولید میکند که بهلحاظ قرینه ای ،بر باورهاای دیگار مبتنای نیسات .در ایان طارح قاوای
شناختی ما توسط خدای دانا طراحی و خلق شدهاند ).(Plantinga, 1983: 81
1. Segments
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حال چرا چنین قوّهای در همه ومود ندارد؟ بهزعم او ،این قوّه به نحو باالقوه در هماۀ
انسانها ومود دارد ،اما در همۀ انسانها فعلیت نیافته و این قاوّه فقاط در برخای از افاراد
فعال است ،یعنی در کسانیکه رذایل اخالقی را در خود از باین ببرناد (

Plantinga, 1999:

 .)288این منبه از دیدگاه پالنتینگا با معرفتشناسی فضیلت قرابت پیدا میکند.
تحلیل و بررسی
نقدهای زیادی بر نظریۀ تضمین پالنتینگا وارد است .برخی منتقدان مانند ماور پالساگر

1

معتقدند که پالنتینگا در فهم دیدگاه کالون دربارة نقش ایمان در معرفت ،به خطا رفته است.
از انجا که پالنتینگا در تدوین نظریۀ خویش بسیار وامدار کالون است ،این نکته باید روشن
شود .البته خود پالنتینگا بهطور متقابل معتقد است که پالسگر در فهم دیدگاه کالون به خطا
رفته است .این موضوع از انجا برای پژوهش حاضر میتواند مهم باشد کاه محال مناقشاۀ
پالنتینگا و پالسگر ،درست بر سر تفسایر ایمانگرایاناۀ کاالون اسات

( Schönecker, 2015:

 .)270دستۀ دیگر منتقدان بر این نکته انگشت گذاشتهاند که پالنتینگا اعتقاد دارد اصل انچه
میگوید ،از کالون و اکویناس وام گرفته است .حال ایراد این خواهد باود کاه اگار چناین
باشد ،چرا خود این دو متکلم ،ادعاایی مشاابه ادعاای پالنتینگاا نداشاتهاناد؟ هماین ایاراد
بهنحوی بر برداشت معرفتشناسی اصالحشده ،بهطور عام ،و پالنتینگا ،باهطاور خااص ،از
مسیحیت نیز وارد است :اگر برداشت پالنتینگا از مسایحیت درسات اسات ،چارا در طاول
تاریخ اغلب برداشتی خالف این صورت گرفته است؟ ) .(Anderson, 2002: 4 - 5پالنتینگاا
به این ایراد پاسخ نمیدهد که دقیقاً کدام حقایق را باید در زمرة فراوردههای ایمان قرار داد.
همچنین اگر مبنای ما کتاب مقدس باشد ،انچنان مبهم اسات کاه مایتاوان اناواع و اقساام
نظریههای الهیاتی را از ان بیرون کشید و نهفقاط موضاع پالنتینگاا را

( Fales, 2003: 353 -

 .)370پل هلم نیز معتقد است که احتماالً پالنتینگا در فهم و تفسیر دیدگاه کاالون باه خطاا

1. Georg Plasger
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رفته باش د و چیزی را به او نسبت داده باشد که حقیقتاً بااور کاالون نباود .همچناین ،هلام
اعتقاد دارد که روشن نیست نظریاۀ پالنتنیگاا نظریاهای اسات توصایفی درباارة چگاونگی
تشکیل باور صادق و معرفت یا اینکه نظریهای است تجویزی درباارة اینکاه داشاتن کادام
باورها و معرفتها شایستهاند ). (Helm, 2001: 1 - 7
اگر امعان نظر پالنتینگا به فروید را مبنا قارار بادهیم ،چاه داوریای مایتاوان درباارة کاار
پالنتینگا عرضه داشت؟ در قلمرو فلسفه ،اغلب از دلیل یا دالیل مومه بودن خاداباوری بحا
میشود .اما اگر نشان دهیم علتی در کار است تا گزارة «خدا ومود دارد» کاذب باشد ،پس هار
دلیل عقلی و منطقی و فلسفی که به سود ان ارائه شود ،رنگ خواهد باخت .این کاری بود کاه
فروید انجام داد .علتشناسی فروید حاکی از این است که وقتی قوای معرفتی ما درسات کاار
نکنند (و البته از منظر خود فروید درست و نادرست در اینجا چندان معنایی ندارد ،چون فروید
بیشتر کارکردگرایانه نگاه میکند و نه فلسفی و منطقی) ،باور دینی و بهطور خاص ،باور به خدا
را تولید میکنند .در نتیجه ،پالنتینگا تالش میکند که نشان دهد علات دیگاری منشاأ بااور باه
خداست ،علتی که از قضا کارکرد درست قوّة شناختی خاصی است که ان را حس الاوهی ناام
میگذارد .به همین دلیل است که پالنتینگا برخالف رویّۀ رایج فلسفی ،همچاون فرویاد علات
تشکیل باور به خدا را نیز در تبیین خویش وارد میکند و میکوشد از ان دلیلی به سود باور باه
ومود خدا بیرون بکشد .دلیل این کار پالنتینگا روشن است .اما باید توماه داشات کاه نظریاۀ
تضمین پالنتینگا ترکیبای اسات از تحلیال علّای و تبیاین معرفتای .اساسااً اغلاب نظریاههاای
برونیگرایانه وامد این خصلت هستند ،یعنی مومه باودن (تعاابیری نظیار اعتمادپاذیر باودن،
تضمینشده بودن و  )...باور را بر مبنای بهومود امدن ان از طریق سازوکاری معطوف به صدق
تبیین بکنند .اساساً عنوان و تعبیر «برونیگرایی» به این دلیل وضع شد که نشان دهد این دسته از
نظریهها ،شناخت را فقط محصول فرایند استداللی محض نمیدانند .بههماین دلیال اسات کاه
نخستین نظریۀ برونیگرایاناه کاه توساط الاوین گلادمن معرفای شاد ،نظریاۀ علّای ناام دارد
) .(Goldman, 1992این نظریه نخستین کوشش مدی است برای ترکیب تحلیال علّای و تباین
مبتنی بر دلیل .اگر از منظری کلیتار باه ماامرا بنگاریم ،بایاد بگاوییم کاه هام فرویاد و هام
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معرفتشناسان برونیگرا ،از غلبۀ نگرش علمی یا همان علمگرایی متأثر هساتند .غلباۀ نگارش
علمی سبب شده است که همۀ انها تحلیل علّی را از تحلیل عقلی محاض و مبتنای بار دلیال،
اولیتر بدانند .در نتیجه ،انجا که یک تحلیل علّی ،تحلیل عقلی محض ،یا مبتنی بر دلیل ،را زیار
سؤال ببرد ،یا از تحلیل عقلی محض دست برمیدارند یا میکوشند تحلیل علّی بادیلی عرضاه
بکنند .پالنتینگا نیز درست همین کار را انجام میدهد .او از یکسو از الهیات طبیعی که یکساره
بر تحلیل عقلی محض متمرکز است ،دست میشوید و از سوی دیگر بر اساس نظریۀ تضامین
و همچنین نظریۀ حس الوهی خود تبیین علّی  -عقلی بدیل در مقابل تحلیل علّی فروید عرضه
میکند .عالوه بر این ،بهنظر میرسد نظریۀ تضمین پالنتینگا ویژگیهایی دارد که ان را از ساایر
نظریههای برونیگرایانه متمایز میکند .اول اینکه هیچ معرفتشناس برونایگرایای باهانادازة او
دغدغههای کالمی ندارد ،حتی ویلیام الستون .این دغدغه چنان پررنگ است که بهنظر میرساد
او نظریۀ تضمین خود را بهگونهای طراحی کرده است که بتواند در اخر کار فروید را بهاصطالح
«خلع سالح» بکند؛ دوم اینکه نظریۀ او ،انجا که برای پاسخ به فروید مفهوم حس الوهی را وارد
میدان میکند ،نوعی عقبگرد است ،یعنی بازگشت به چیزی نظیر نظریۀ مفاهیم فطری دکاارتی.
مفاهیم فطری از اموری محسوب میشود که سنت تجربهگرایی ساخت باا ان درافتااد .مالاب
انکه پالنتینگا بهعنوان یک معرفتشناس و فیلسوف دین ،به سنت تحلیلی تعلق دارد کاه خاود
ان بهنوبۀ خود در دل سنت تجربهگرایی قرار میگیرد .به همین دلیل است که بهمحاض اینکاه
پالنتینگا نظریۀ حس الوهی را مطرح میکند ،نوعی ناهماهنگی میان این ایده و سایر بخشهای
نظریۀ او بهچشم میاید.
در نتیجه اگر از منظر معرفتشناسی دینی به مامرا بنگریم ،در پذیرش راهحل پالنتینگاا باا
دشواری موامه خواهیم شد .نقص کار او از دو حی

برمسته است :نخست اینکه او بهخاوبی

نتوانست حس الوهی را تبیین بکند و به این پرسش پاسخ دهد که چرا در همگان چنین حسی
ومود ندارد .اینکه بگوییم فقط کسانی که از رذایل دور هستند وامد چنین حسای هساتند ،باه
تعبیر پوپر ،ادعایی ابطالناپذیر است .معیاری در دست نداریم تا دربارة درستی این ادعاا داوری
بکنیم؛ دوم اینکه ،در لسان پالنتینگا ،مرز میان باور روانشناختی و باور معرفتی به هم میریازد.

نگاهی به کوشش آلوین پالنتینگا برای پاسخ به ایراد فروید دربارة منشأ باور به خدا 629 

درحالیکه فروید بهکلی بر باور روانشناختی تمرکز میکند و تحلیال علّای او باه ان معطاوف
است و باورهای معرفتی دینی را نوعی دلیلتراشی مبتنی بر باورهاای روانشاناختی مایداناد،
پالنتینگا این تفکیک را نادیده میگیرد .اساساً نظریۀ حس الوهی بهخودیخود خلط میاان بااور
روانشناختی و باور معرفتی است .با اینحال ایا میتوان گفت که فروید بر پالنتینگا پیروز شده
است؟ پاسخ نگارندگان منفی است ،چون طبق انچه گفتیم ،اشکار است که هر دو ،باز به تعبیر
پوپری ،دعاوی ابطالناپذیر مطرح میکنند و اساساً از ابطال یکدیگر ناتوان هساتند .اماا باهنظار
میرسد وزن استداللهای فروید از وزن استداللهای پالنتینگا باه دو دلیال بیشاتر اسات :اول
اینکه فروید بر مبنای علل خداباوری و دینداری استدالل میکند ،یعنای بحا

را باه قلماروی

خار از حوزة دلیلاوری میکشاند .در این راه نیز با فراست تمام دعاوی ابطالناپذیری مطارح
میکند؛ دوم اینکه پالنتینگا کل استدالل خود را بر ایدة پایه بودن باور به خادا قارار مایدهاد،
ایدهای که خود با ایرادهای مدی موامه است و در صورت نساذیرفتن ایان ایادة بنیاادی ،کال
استدالل پالنتنیگا فرومیریزد.
برداشت پالنتینگا (کاه البتاه باا برداشات ساایرین از حیا

احسااس خطار از ناحیاۀ

استدالل های ان دو متفکر مشابهت دارد) از ارای فروید و مارکس این گونه اسات کاه هار
دوی ایشااان باورهااای دیناای را از ساانخ باورهااای خردگریااز ماایداننااد .پالنتینگااا در
معرفتشناسی خویش ،دربارة عقالنیت باور خدا و تومیه ان دو بیان متفاوت داشته اسات.
پالنتینگا در این زمینه تالش میکند با ارائۀ مبانی نظری خود ،طرح مفهوم حاس الاوهی 1و
پایه بودن باور به خدا ،اثار تهدیدکنندة تحلیل فروید از دین را خنثی بکند ،اما عادم تبیاین
درست حس الوهی ،عدم تومه به تفکیک مرزهای بااور روانشاناختی و بااور معرفتای ...
ناهماهنگی میان این ایده و سایر بخشهای نظریۀ او بهچشام مایایاد .هام فرویاد و هام
معرفتشناسان برونیگرا از غلبۀ نگرش علمی یا همان علمگرایی متأثر هستند .غلبۀ نگرش
علمی سبب شده است که همۀ انها تحلیل علّی را از تحلیل عقلی محض اولیتار بدانناد و

1. Sensus Divinitatis
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انجا که تحلیلی علّی و تحلیل عقلی محض را زیر سؤال میبرد ،یا از تحلیل عقلی محاض
دست برمیدارند یا میکوشند تحلیل علّی بدیلی عرضه بکنند.
اما اگر بخواهیم از موضع کالمی از نابسندگی دیادگاه و راهحال پالنتینگاا درس بگیاریم و
راهحلی کارامدتر عرضه بکنیم ،چه شایوهای مطلاوب خواهاد باود؟ نخسات بایاد خطاهاای
روششناختی فروید را برمسته بکنیم ،شبیه کاری که پوپر انجام داده است؛ دوم و مهمتر از ان،
باید بر پیشرفتهای امروزی در زمینۀ روانشناسای و علاوم شاناختی و داناش عصابشناسای
متمرکز شویم تا ببینیم از این حوزهها چه چیزی میتوان در نشان دادن ضعل و سستی دیدگاه
فروید استخرا کرد .مهمتر از همۀ اینها ،تقابلی که میان معرفتشناسی دینی از یاک طارف و
علمگرایی از طرف دیگر ومود دارد ،در بنیاد این مناقشه بوده و بهتار اسات نخسات باه ایان
مناقشۀ بنیادی پرداخته شود ،چیزیکه در فضای فلسفی ما چنادان پررناگ نیسات .اماا در هار
صورت باید تومه داشت که این کار از انگیزههای کالمای ناشای مایشاود و شااید باهلحااظ
روششناختی ایراد باشد .اما اینکه راهحل پالنتینگا را بهنحوی اصالح بکنیم که بر ایاراد فرویاد
فایق اید ،چندان مومه بهنظر نمیرسد ،چون همانگونه که بیان شد ،ابنتای راهحل پالنتینگا بار
نظریۀ پایه بودن باور به خدا و حس الوهی ،کار را دشوار میکند.
نتیجهگیری
پالنتینگا از یکسو از الهیات طبیعی که یکسره بر تحلیل عقلی محض متمرکز است ،دسات
میشوید و از سوی دیگر بر اساس نظریۀ تضمین و همچنین نظریۀ حس الوهی خود تبیین
علّی  -عقلی بدیل ،در مقابل تحلیل علّی فروید عرضه میکند .پاس ایان عقالگریازی در
نظریۀ باور پایه بودن باور به خدا ،از یک منظر برای پالنتینگا در گریز از نقد فرویاد مفارّی
فراهم میکند ،ولی از منظر دیگر پالنتینگا با هماین نظریاه ،راه دفااع عقالنای را بار خاود
میبندد و در واقع در دام فروید میافتد و در زمین او بازی میکند .بح

از علل خداباوری

نزد فروید ،با بحثی معرفتی (که بیشتر بر دالیل خداباوری استوار است) قابل مقابله نیسات.
در کل ،بررسی راهحل پالنتینگا نشان میدهد که راه وی بسنده نبوده است.
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