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چکیده
فیلسوو دین معاصوو و یلیام لئ نارد را و با تلفیق سووق ا ا م من ن اش ووو ر
ا ینقایو سالها ک وید تا ر ایم تاشهای اش مسئلقی ا ینقای و ارا ق دهد .ادعای
ا این اسوم کق وو ر افا بسیاریو در جهان رخ میدهند کق اا خدای ادیان
اب اهینی ج د میداووووم میت انسوووم اش آن جل ای ی کند .را در اسووولد ل
الحوادی خ د وو و ر بی جوق را ا ینقای ب ای نامحلنل ب دن ج د خدای ادیان
اب اهینی ا ار میدهد .را پس اش م اجهق با منلقدانی چ ن ریشوونخاخو ی سوول ا
پلنلینگاو بق باشسواشی اسلد ل ا ینقای خ د ب مخنای و بی جق پ داخم سعی
ک د با ب ارای ی اضیق احلنا ت بیفو مدعای خ د را ثابم کند.
واژههای کلیدی :مسئلق و و مسئلق ا ینقای و و و بی جقو یلیام لئ نارد را .

 .1دانشآموخته کارشناا نی ارشن دانگنهات رانا ر رشنته م ر ی معارف ا المیر گنایش مبانی
نظنی ا الم.Delshadi.1@ut.ac.ir .
 . 2ا ننتادیار گنوت مبانی نظنی ا ننالمر دانگننه ت معارف و ان یگنننه ا ننالمیر دانگنننهات رانا .
.S.m.mosavi@ut.ac.ir

مقدمه
اعتقاد به وجود خدا سـچششمه طرچی دارد و به حکم طرچت ،همه انسانها خداگچا
هســـت د یکن بچخی ،به خاطچ ناتوانی در طهم و تحلیل شـــچور به شـــکا یت و ا حاد
گچاییده اند .وجود شـچور و رچت ننها ووج شـده است بچخی به ث ویت و یا ا حاد پ اه
نورند ،یا به وحدودیت در صفت علم ،قدرت و یا خیچخواهی خداوند قائل شوند.
پیشـی ه شبهه شچور به زوان طالسفه یونان باستان باز ویگچدد .شاید قدیمیتچین
1
بیان وسـلله شـچ ،ننا ان ه در ادیان ابچاهیمی ورچح ویشود ،را باید در بیان اپیکور
طیلســـو قچن سـ ـوپ پیش از ویالد یاطت ،در نقل قو ی -ه و تسـ ـ به او اســـت-
ویگوید:
نیا خداوند ویخواهد وانع شــچ شــود اوپا نمیتواند؟ پس او قادر ورلق نیســت .نیا
ویتوانـد ش ین ـد ،اوـپا نمیخواهد؟ پس ننگاه بدخواه اســـت .نیا هم ویتواند و هم
2
ویخواهد؟ پس شچ از جا وینید؟
تقچیباً ویتوان گفت این بیان پایهی صــورتب دی اوچوزی وســللهی شــچ اســت.
قچنها بعد دیوید هیو به گستچش نظچات اپیکور در این باب همت گماشت و استدالل
او را استوار و قاطع دانست (سعیدی وهچ.)307 ،6731 ،
نناه ا ون در تاریخ طلســفه از نن بهع وان نقره شــچوب بحا از وســللهی شــچ در
قچن بیسـتم یاد ویشـود ،وقا هی جی .ال .وکی 3با ع وان «شـچ و قدرت ورلق» 4است
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ه در سـال  6511و تشـچ شـد .به نظچ وکی وسـلله شچ نه ت ها نمایانگچ غیچعقالنی
بودن بـاورهـای دی ی اســـت بلکـه نـاســـازگـاری اجزای ننها را نیز هویدا ویســـازد
(.)Trakakis, 2007, 23

1. Epicurus (341–270 BC).
 .2این نقل قول از آثار بنجایمان تی اپیهور به د ن ما نن نی تر  .ک .)Hikson,2013:6) .مگاوررنین جایی که
این نقل قول آم ت «گفتهوهایی در باب دین طبیعی» دیوی هیوم ا .)Hume,2007:74( :
3 . J. L. Mackie (1917–1981).
4 . Evil and Omnipotence.

 .1مفهومشناسی

 .1-1شر
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پیش از ورود به بحا واژهای شـچ ،وسـللهی شـچ ،وسللهی و رقی شچ و وسللهی
قچی های شچ تبیین ویگچدد.

تعاریف اصــرالحی از واژهی شــچ را ویتوان به تعاریف وفهووی و تعاریف وصــداقی
تقسیم چد:
تعچیفهای وفهووی
 .6وســاوقت خیچ با وجود و شــچ با عد (ابن ســی ا 711 ،6101 ،طارابی،6750 ،
 Plotinus,1952, 85 17نگوستین.)361 ،6713 ،
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پس از دطاعیههایی ه بچای ردپ وسلله و رقی شچ از سوی طالسفهی ا هی هماون
ن وین پل تی گـا اقاوه شـــد خود وکی اذعان داشـــت نمیتوان تقابل ویان وجود خدا و
شــچور را اثبات چد .در نتیجه پس از این ه اجماعی ویان طیلســوطان دین بچ ســچ عد
فایت اســتدالل و رقی شــچ ایجاد شــد ،ص ـورت دیگچی از وســللهی شــچ ه اوچوزه
بهع وان وسـللهی قچی های شچ ش اخته ویشود ،از طچ خداناباوران ورچح گچدید ،ه
جدیدتچین و وهمتچین نن ،استدالل ویلیا راو ویباشد (.)Ibid, 2007, 30
ویلیا لونارد راو ( ،) 3061 - 6576طیلســـو وعاصـــچ نوچیکایی وعتقد اســـت
شــچوری در جهان وجود دارند ه این شــچور طچاوان و بیوجه هســت د و ازننجایی ه
خدای ادیان ابچاهیمی ب ا بچ تعچیف نباید وجا ی به این شــچور بدهد ،نتیجه ویگیچد ه
خدا ،ننا ان ه ادیان ابچاهیمی ودعی هســـت د ،وجود ندارد (.)Rowe,1979, 335
راو در وواجهه با و تقدین این اسـتدالل را در سـه صورتب دی اصلی در بازههای زوانی
 6531تا  6511 ،6511تا  6551و  6551بازسـازی و ارائه چده اسـت ،ه شکل سوپ
پیایدهتچین و قویتچین صورت استدالل اوست.
پچسـش اصـلی این اسـت ه درد و رنجی ه از ناوالیمات و شچور طبیعی و بچخی
اعمال انسـانها (شـچور اخالقی) ،شون ج گ ،سـتم و تبعیض ،ایجاد ویشود شگونه با
وجود خداوند عا م ،قادر و وهچبان سـازگار اسـت؟ نیا وجود این شچور ویتواند قچی های
بچای عد وجود خدای ادیان ابچاهیمی باشد؟
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 .3وسـاوقت خیچ با شادی و ذت و شچ با اندوه (اسپی وزا 301 ،6711 ،اپلستون،
.)611 ،6 ،6713
 .7وساوقت خیچ با قدرت و شچ با ضعف (نیاه.)671 ،6713 ،
 .1وساوقت خیچ با اراده نیک و شچ با اراده بدخواهانه (.)Kant, 1972, 59
تعچیفهای وصداقی
 .6تقسـیم وصــادیق شــچور به دو قســم :ر .شــچ اخالقی ب .شــچ طبیعی (ورهچی،
.)111 :1 ،6710
 .3تقسـیم وصادیق شچور به سه قسم :وابعدا ربیعی طبیعی و اخالقی ( اپلستون،
.)161 ،1 ،6713
 .7تقسـیم وصـادیق شـچور به شهار قسم :ر .اوور عدوی ب .ادرا ی ج .اخالقی ،د.
وبادی شچهای اخالقی (صدرا دین شیچازی.)6516 ،161 ،
در این پژوهش شچ شاول شچور اخالقی و طبیعی با تما وصادیق نن است.
 .1-2مسئلهی شر

در ال جدید ،وســللهی شـــچ (پارادو س اپیکوری یا شـــبهه ابیقوری) به ع وان
شا شـی در بچابچ اصـل وجود خدا ورچح شـده است (نایجل .)16 ،6717 ،در رایجتچین
تقسیمب دی وسللهی شچ به دو قسم و رقی و قچی های تقسیم ویشود.
1
ا ف .وسللهی و رقی شچ
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وکی در وقا ه «شــچ و قدرت ورلق» ویگوید :گزارهی خداباوری و گزارهی ناظچ بچ
وقوب شـچ در جهان ،ناسـازگار هسـت د ( ،)Mackie, 1955, 200و به طور وفصل به
تبیین این ناسازگاری ویپچدازد.
2
ا وین پل تی گا در وقا هی «خدا ،اختیار و شـچ» تالش وی د س اریوی ومک ی را
پیش ب هد ه بچ اســاآ نن خداوند با اوصــا ســهگانهی عا م ،قادر و خیچخواه ورلق،
ومکن است شچ را روا بدارد.
پل تی گا پس از ننکه ویان شـچور اخالقی و شـچور طبیعی تمایز قائل ویشود ،دطاب
وبت ی بچ اختیار را ه شـــچور اخالقی را نشـــانه ویرود ،بهاجمال ،ش ین بیان وی د:
«جهـان واجـد وخلوقـات وختـار ارزشـــم دتچ از جهانی اســـت ه واجد هیچ وخلوق
1 . Logical Problem of Evi.
2 . Plantinga, Alvin. (1974). God, freedom, and evil.

وختاری نیسـت .وتأسـفانه بچخی وخلوقات وختار از اختیارشـان در راه درست استفاده
نمی د ،و این سچششمهی شچ اخالقی است» (.)Plantinga, 1974, 30
در زوی هی شــچور طبیعی هما ین پل تی گا ســعی وی د تا ننها را نیز به شــچور
اخالقی بازگچداند و عاول شــچور طبیعی را ووجوداتی عاقل ،وختار و غیچانســان وعچطی
وی د (.)Ibid, 58
دطاب وبت ی بچ اختیار ا وین پل تی گا بهورابهی ردیهای وعتبچ بچ وســـللهی و رقی
شــچ پذیچطته شــد .وکی وینویســد« :ازننجا ه دطاعیه وبت ی بچ اختیار ا وین پل تی گا
بچحس ـ صــورت ،ومکن بوده و اصــو ش وســتلز رها چدن دیدگاه وتعار وا درباره
تقابل خیچ و شــچ نیســت ،ویتوان تصــدیق چد ه وســللهی شــچ نشــان نمیدهد ه
ب .وسللهی قچی های شچ

1

وسـلله قچی های شـچ ،بچخال وسللهی و رقی شچ ه ویخواهد نشان دهد وجود
شـچور د یل قاطعی بچ ردپ وجود خدا اسـت ،ادعای طچوت انهتچی داشــته و سعی وی د
نشـــان دهد ه وجود شـــچور ،قچی های اســـت ه خداناباوری را وعقولتچ از خداباوری
ویسـازد .به عبارت دیگچ وسـللهی قچی های شچ ویخواهد بگوید احتمال وجود خدا با
صـــفات ســـهگانه (قادر و عا م ورلق و خیچ وحض) متچ از احتمال عد وجود ش ین
خدایی است ،در نتیجه خداناباوری (ا حاد) وعقولتچ است (.)Peterson, 1998, 69
 .2مسئلهی شر در دیدگاه ویلیام راو

در این ویان قچائتهای وختلفی ه از وسللهی قچی های شچ ارائه شده ،وشهورتچین
بچانگیخت (.)Trakakisr, 2007, 56
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قچائتْ در قچن بیســتم وتعلق به ویلیا راو اســت ،ه توجپه زیادی را ویان طیلســوطان
تچی چایســتلی اســتدالل راو را «قویتچین نوب اســتدالل قچی های ه بیش ـتچین
شانس ووطقیت را دارد ویخواند» (.)Christlieb, 1992, 47

نرای ویلیا راو دروورد اسـتدالل قچی های شچ را ویتوان به سه دوره (تقچیچ) تقسیم
چد:

1 . evidential problem of evil.
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نووزههای وچ زی خداباوری و رقاً با یکدیگچ ناسازگارند» (.)Mackie, 1982, 154

06

1ـ .2تقریر متقدّم

نخسـتین تقچیچ وشهور راو از وسللهی قچی های شچ در وقا هی سال  6535با ع وان
«وسـللهی شـچ و ش د نوب خداناباوری» 1ارائه شـده اسـت .اگچ شه اوپ ین اشارات راو به
وســـللهی قچی های شـــچ در وقا هی «خدا و اذهان دیگچ» 2اســـت ،اوپا در نن وقا ه راو
اســتدالل ع وان د و بچای ادعای خود د یل بیاورد
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نتوانســت ادعای خود را در قا
(.)Rowe, 1969, 272
راو ،وقا هی «وسـللهی شـچ و ش د نوب خداناباوری» را با سـه پچسش نغاز وی د.
پچسـش نخسـت :نیا ویتوان از وجود شچ به نفع خداناباوری استدال ی ساخت؟ پچسش
دوپ  :بچطچض ه ش ین اســتدال ی وجود داشــته باشــد ،نیا یک خداباور ویتواند در بچابچ
این اســتدالل ،دطاعی ارائه د؟ و پچســش ســوپ  :ووضــع یک خداناباور در بچابچ این
اسـتدالل شه ویتواند باشـد؟ پاسـخ راو به پچسـش نخست وربت است و همین پاسخ
وربت اسـاآ ار او در ش د دههی بعدی را شـکل ویدهد .بچای پاسخ به پچسش دوپ ،
راو تالش وی د تا توضـیح دهد ه یک دطاب خداباورانهی و اس  ،شه ویتواند باشد.
درنهایت ،در پاسـخ به پچسش سوپ  ،سه نوب وختلف از خداناباوری را وعچطی وی د ه
بازتاب نن در ع وان وقا ه پیداست.
در اداوه ،وعانی ورلق و وقید از ســه وفهو ونون ،ولحد و الادری را توضــیح وی
دهـد و ویگویـد :در این رســـا ه وفهو وحدود و وقید ا حاد -ولحد و ایمان -ووون و
الادریگچی -الادری را اراده چده نـه وع ــای ورلق ننهــا را بــه عقیــدهی او ونون در
وع ای وقید و وحدودش به ســی گفته ویشــود ه به وجود خداوندی علیم ،قادر و
خیچ وحض اسـت وعتقد باشـد ،و ونون بهوع ای ورلق به سـی گفته ویشود ه به
وجود یک ووجود ا هی یا واقعیت ا هی قائل اســت .به عقیدهی او ویتوان ســی ورل
پل تیلیخ 3را طچض چد ه ونون به وع ای ورلق است اوپا به خدای علیم قادر ه خیچ
وحض اســـت و خا ق جهان ،اعتقادی ندارد .او همین تمایز را بچای ولحد و الادری نیز
قائل ویشـود و وع ای ورلقِ ولحد را به سی اطالق وی د ه وجود هچگونه ووجود
یا واقعیت ا هی را و کچ شـــود ذا از این حاظ ،تیلیخ ولحد به حســـاب نمینید ،اوپا با

1 . The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism.
2 . God and other Minds.
3 . Paul Tillich (1886-1965).
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این حـال تیلیخ را یـک ولحـد بهوع ای وحدود لمه ویداند زیچا او و کچ خدای علیم،
قادر و خیچ وحض ویباشد (.)Rowe,1979, 335
استدالل راو در این وقا ه به این صورت است:
 .6وواردی از رنج شـــدیـد وجود دارد ـه ووجود قـادر ورلق ،عــا م ورلق و خیچ
وحض ویتواند وانع وقوعشــان شــود ،بیننکه خیچی بزرگتچ را از دســت دهد یا شــچی
همسان یا بدتچ را روا بدارد (وقدپوهی ناظچ به واقع).
 .3ووجود قــادر ورلق ،عـا م ورلق و خیچ وحض وــانع وقوب هچ رنجی ـه بتوانــد
ویشـود ،وگچ ای که نتواند وانع وقوب نن شود بیننکه خیچی بزرگتچ را از دست بدهد یا
شچی همسان یا بدتچ را روا بدارد (وقدپوهی ا هیاتی).
[ .7در نتیجـه] ووجودی قادر ورلق ،عا م ورلق و خیچ وحض وجود ندارد ( Ibid,
.)336
راو پس از ارائـهی اســـتدالل خود به اثبات صـــدق وقدپوات ویپچدازد .او ار را از
وقدپوهی ا هیاتی نغاز وی د .از نظچ راو شــچال الز (نه شــچال اطی) بچای خداوند ه
وقوب شـــچ 6s1را روا بـدارد عبـارت اســـت از ( = OGخدای عا م و قادر ورلق و خیچ
وحض = G ،خیچ بچتچ):
ا ف :خیچ بچتچ ،G ،وجود دارد ه توسـ  OGقابل حصــول است ،طق اگچ  OGبه
 s1اجازه وقوب دهد.
یا ب :خیچ بچتچ ،G ،وجود دارد ه توسـ  OGقابل حصول است ،طق اگچ  OGبه
شچی همسان یا بدتچ از  s1اجازه وقوب دهد.
یا ج s1 :ش ان اســت ه  OGویتواند وانع وقوعش شــود طق اگچ  OGبه شــچی
همســان یا بدتچ اجازهی وقوب دهد .راو ویگوید :اگچ ش ین اســت ه خداوند  s1را روا
نمیدارد وگچ ای کـه یکی از ووارد ا ف ،ب یـا ج وحقق شـــود ،ننگـاه وقدپوهی ا هیاتی
اسـتدالل او نیز صـادق اسـت شچا ه وقدپوهی ا هیاتی بیان طشچدهی همین شچال الز
است ( ه طی سه ب د ا ف ،ب و ج ذ چ شد) (.)Ibid
راو در اداوـهی وقا ه ،ورال وعچو خود را بیان وی د :طچض ید در ج گلی دور
بچخورد صاعقه با درخت خشکی ج گل را به نتش وی شد .باهگوزنی در نتش گچطتار
شده ،بهشدت سوخته و پیش از ننکه وچگش طچا رسد ،ش د روز بهسختی رنج وی شد.
رنج شــدید باهگوزن بیهوده اســت بهنظچ نمیرســد خیچ بزرگتچی در ار باشــد ه
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جلوگیچی چدن از رنج باهگوزن وستلز از دست دادن نن خیچ یا وقوب شچی همسان
یا بدتچ از نن باشد (.)Ibid, 337
راو پس از بچرسـی این ورال ،ویپچسد نیا ش ین ورا ی ویتواند صدق وقدپوهی اوپل
را تأیید د؟
وی در جواب ویگوید :اگچشه نمیتوان بچ اساآ ش ین ورا ی صدق وقدپوهی ناظچ
بـهواقع را اثبـات چد ،اوـپا ش ین ورـا ی ویتوانـد زوی ـههای عقالنی 1بچای باور به نن
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وقدپوه را ایجاد د .وا وعموالً بچ اســاآ تجارب و وعارطمان در ووقعیتی قچار داریم ه
حتّی اگچ نتوانیم با قرعیت صـدق یک ودعا را اثبات یم ،اوپا باور به صدق نن ودعا را
غیچوعقول نمیدانیم و علیچغم ای کـه نتوانســـتیم صـــدق نن را بـا قرعیت ثابت یم
نمیتوانیم نن را غیچوعقول و غیچقابلپذیچش بخوانیم.
راو ویگوید با توجپه به شـ اختی ه از گستچه و ت وب شچور واقع شده بچای انسانها
و حیوانات داریم ،ای که تماوی این شـــچور به نفع وقوب خیچی بزرگتچ یا به ضـــچر وقوب
شـچوری همسان یا بزرگتچ رخ ویده د ،باورپذیچ نیست .یع ی اگچ ورال رنج باه گوزن
را بهع وان ووردی از شـــچ بیوجه نپذیچیم ،ووارد وشـــابه طچاوانی هســـت ه نمیتوان
پذیچطت تماوی این ووارد در راســتای تحقق خیچی بچتچ باشــ د .با این حســاب ،گچشه
نمیتوانیم از عهده اثبات صــدق وقدپوهی ناظچ بهواقع بچبیاییم ،اوپا در باور به صــدق نن
وعقو یم.
راو وعتقد اسـت با توجه به سـه نکته ویتوان نشـان داد ه باور به صدق وقدپوهی
نــاظچ بــهواقع از تعلیق حکم در بــاب نن وعقولتچ اســـت :نخســـت ،ت وب و طچاگیچی
گسـتچدهی رنجهای شـدید انسان و حیوان وجود دارد .دوپ  ،بسیاری از این رنجها اوالً
بیرب بـا خیچهای بزرگتچ بهنظچ ویرسـ ـ د .سـ ـوپ  ،رنجهایی ه با خیچهای بزرگتچی
وچتب اند ،در ووارد بســیاری ،بهنظچ نمیرســد ارتباطشــان با این خیچها ننا ان وثیق
بـاشـــد ه خداوند بهو ظور حفظ نن خیچها ،به ننها رخصـــت وقوب دهد .پس باور به
صدق وقدپوهی ناظچ بهواقع از تعلیق نن وعقو تچ به نظچ ویرسد (.)Ibid
والحظـه ویشـــود ـه راو اذعان دارد ه نمیتواند وقدپوهی ناظچ به واقع را اثبات
ـد ،اوـپا تمـا تالش خود را وی ـد تـا وخاط خویش را در پذیچش عقالنی بودن
وقدپوهی ناظچ به واقع ،قانع د.
1 . rational grounds.
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راو بچای ورود به نســخهی دوپ از اســتدالل خویش ،بحرش را با وعچطی دو وورد از
شـــچور ظاهچاً بیوجه نغاز وی د .نمونه اوپل همان ورال باهگوزنی اســـت ه به علّت
عواول طبیعی در ج گل بعد از تحمپل رنج بسـ ـیار وچگش طچا ویرســـد .و وورد دیگچ،
ورال دختچباهای اسـت ه توسـ ناپدریاش وورد تجاوز و ضــچبوشتم قچار گچطته و
درنهایت به دسـت او شته ویشود .راو ورال اوپل را ه نمونهای از شچ طبیعی است به
اختصـار با  E1نمادگذاری وی د و ورال دوپ ه نمونهای از شچ اخالقی است را با E2
نمادگذاری وی د .و گزارهی زیچ را وعچطی وی د:
 : Pهیچ وضـعیت اوور خیچی ه ویشـ اسـیم ش ان نیست ه تحصیل نن توس
ووجودی قادر ورلق ،عا م ورلق و خیچ وحض نن ووجود را در روا دانســـتن  E1و E2
اخالقاً توجیه د.
سپس با تعمیم  Pویگوید:
 : Qهیچ وضـعیت اوور خیچی ش ان نیســت ه تحصـیل نن توسـ ووجودی قادر
ورلق ،عا م ورلق ،نن ووجود را در روا دانستن  E1و  E2اخالقاً توجیه د.
پس خـدای قـادر ورلق ،دانای ورلق و خیچ وحض وجود ندارد ( Rowe,1988,
.)120-123
راو در این نسـخه از ادبیات «بهنظچ رسـیدن» ه در تقچیچ نخسـت خویش استفاده
وی چد طاصـله گچطته و اسـتدال ش را در قا سادهی استقچایی بیان وی د .در ای جا
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به همین و ظور او ســـعی وی د با ورالهای طچاوان از شـــچور اخالقی و طبیعی و
تأ ید بچ گســتچدگی و طچاوانی باالی ننها بقبوالند خیلی بعید اســت ه تما این شــچورِ
ووجود در جهان ،ارتباطی بدیهی و ت گات گ بچای حصــول خیچ اعال یا بچای پیشــگیچی
از شــچوری حداقل ورل خودش داشــته باشــد ،بعیدتچ ننکه این ارتباال ننقدر ت گات گ
باشـد ه خدای علیم قادر ورلق نتواند حداقل بخشی از نن خیچ را بدون وجاز شمچدن
این شــچور به دســت نورد .بهاینتچتی وعچطت تجچبی وا از رچت و وطور شــچور گزا
ووجود در جهـان عقالنی بودن وقـدپوـهی ( 6وقـدپوهی ناظچ به واقع) را اثبات وی د،
وقدپوهی  3نیز بیانگچ باور اســاســی ونو ان و غیچونو ان اســت و نن را بینیاز از اثبات
ویداند و در نهایت صـــدق گزارهی سـ ـوپ بچهان ا حادی در قول به عد وجود خدای
علیم قادر و خیچ وحض را ،نتیجه ویگیچد.
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راو با تعمیم ،ویان اوور شـ اخته شـده و شـ اخته نشده پل ویزند و از «هیچ وضعیت
اوور خیچی ه ویشـ اسـیم» به «هیچ وضعیت اوور خیچی» بس ویدهد .راو در این
وقا ه 1پچسـشهایی را ورچح وی د و بعد سعی وی د با پاسخ دادن به ننها استدالل
خود را بینقص جلوه دهد .وهمتچین نکتهای ه در قا این پچســشها ورچح وی د
عبارتسـت از ای که او قائل اسـت وا در اسـت تاج از اوور دانســته به اوور نادانسته ووجه
هسـتیم .راو ویپچسد نیا ویتوان از ای که هیچ خیچ بچتچی را نمیش اسیم نتیجه گچطت
ه هیچ خیچ بچتچی وجود ندارد؟
«پاسـخ ون نن اسـت ه وا در انجا ش ین است تاجی ووجه هستیم ،به همان نحو
ه در اسـت تاجات طچاوانی ه دائماً از اوچ دانسـته به اوچ نادانسته انجا ویدهیم ووجه
هســـتیم .همهی وا دائماً از ا فهایی ه ویدانیم ،ا فهایی ه از ننها شیزی نمیدانیم
را اسـت تاج وی یم .اگچ ا فهای بسـیاری را وشاهده یم و تما ننها ب باش د ،وا در
باور به ای که ا فهایی ه وشاهده نکچدهایم نیز ب هست د ووجهایم» (.)Ibid,123
3ـ .2تقریر متأخر

عد توطیق در تقچیچهای پیشــین باعا شــد تا راو بار دیگچ بچای اثبات ودعای خود
وب ی بچ وتعـارض بودن خـدابـاوری بـا شـــچور جهـان ،با بهچهگیچی از قوانین و رق و
احتماالت ،صـورتب دی پیایده و وتفاوتی از وسلله شچ را تقچیچ د .راو این استدالل
را در وقا هی سـال  6551با ع وان «استدالل قچی های شچ :نگاه ثانویه» 2و تشچ چد .در
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همین وقا ه دروورد تقچیچ ســابق اســتدالل خویش ویگوید« :اســت تاج از  Pبه  Qدر
بهتچین حا ت ،استدال ی ضعیف است» (.)Rowe,1996, 267
به این تچتی راو بار دیگچ بچهان ا حادی خود را ســاوان ویدهد .اســتدالل تازهای
ه راو در وقا هی سـال  6551و تشـچ وی د وبت ی بچ حســاب احتماالت بیز 3است.

1 . William Rowe. “Evil and Theodicy” (1988).
2 . William Rowe. (1996) “The Evidential Argument from Evil: A Second Look”. in The
Evidential Argument From Evil.
 .3قضنننیه بیز ( )Bayes' theoremر روشننی بنای د نننته با ی پ ی تهار بن پایه احتمال وقوع یا ع م وقوع یک پ ی ت
ا ننن و در نظنیه احتماالت با اهمی و پنکاربند ا ننن  .این قضنننیه از آ جا مفی ا ننن که میروا از طنیق آ ر
احتمال یک پیگنام را با مگننو کند نبنب به وقوع یا ع م وقوع یک پیگنام دیهن محا به کند (دگنوتر 5831ر
.)۸3 :5

وهمتچین سـنا ی ه در این رابره راو به دنبال پاسخ نن است ،این است ه نیا احتمال
وجود خدا متچ از  10درصد است؟
 .2-3-1معرفی عالئم اختصاری استدالل
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طبق قضــیهی بیز قضــاوت درباره شگونگی احتمال  Q ،Pو  Gبچ اطالعات زوی های
( )kوتکی اســـت .راو اظهار وی د ه  kنه ت ها وتضـــمن نگاهی وا از وقوب شـــچور
گونـاگون در جهان ،از جمله ووارد  E1و  ،E2بلکه وتضـــمن نگاهی وا به ای که جهان
شــاول ویزان قابل توجهی از شــچور اســت ویشــود k .هما ین نگاهی وا از ش ـیوهی
ار چد جهان ،انواب شیزهایی ه در جهان هســت ،به انضــما درک وا از بســیاری از
وصــلحتهایی ه واقع ویشــوند و بســیاری از ننها ه وقوب نمییاب د را نیز شــاول
ویشــود .ا بته  Kشــاول اطالعاتی در باب وجود یا عد وجود خدا نمیشــود .هما ین
راو تجچبههای دی ی عادی یا عچطانی را از دایچه شـمول  Kوستر ا ویداند شچا ه ومکن
اســـت ش ین اووری احتمـال گزاره  Gبچ پـایـه  Kرا تـا بیش از  0/5باال ببچد .ا بته او
وعتچ اسـت ه این نادیده گچطتن ویتواند ووضـع خداباوران را تضعیف چده و به نن
نسـ ـی بزند .اوپا به باور او وقوب شـــچور هم بچای خداناباوران به همان ویزان ه ش ین
1 . background information.
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عالئم اختصـاری ه الز اسـت پیش از ورود به اســتدالل وعچطی شوند به اختصار
عبارت د از:
( )Oخدای قادر و عا م ورلق و خیچخواه (خدای ادیان ابچاهیمی)
( )E1نمونهای از شچ طبیعی وان د وچگ رنجن ود باه گوزن در نتشسوزی ج گل
( )E2نمونهای از شــچ اخالقی وان د رنج شــته شــدن دختچی پ ج ســا ه پس از
تجاوز و تک خوردن
( )Pهیچ وضــعیت خیچی ه وا از نن نگاه باشــیم به گونهای نیســت ه به حاظ
اخالقی  Oرا در تجویز  E1و  E2توجیه د.
( )Qهیچ وضـعیت خیچی به گونهای نیست ه به حاظ اخالقی  Oرا در تجویز E1
و  E2توجیه د.
( )Gاحتمال وجود O
( )~Gعد احتمال وجود O
( )kاطالعات زوی های ،1نناه ویان خداباور و خداناباور وشتچک است.
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تجچبیاتی بچای خداباوران یقیننور اســت ویتواند صــدق  Pرا وســلم ســازد .در نخچ راو
اظهار ویدارد ه  Kشــاول Pو  Qنمیباشــد و اگچ وا بخواهیم دربارهی ادعای انتقادی
عـد دال ـت صـــدق گزارهی  Pبچ  Qشیزی بـدانیم و بـه عبـارت دیگچ در بـاره ای که
خیچهایی ه وا ویشـ اسـیم نمای دهی تما خیچهای ووجود ویباش د یا نه k ،شیزی
به وا نمیگوید (.)Rowe,1996, 265
و ظور از خیچ در  Pو  Qشیست؟
راو دروورد "خیچی ه وا بشــ اســیم" در  Pو "خیچ ورلق" در  Qویگوید :و ظور
طق خیچهایی ه از وقوب نن با خبچ هســتیم نیســت خیچ با تما انواب و اقســاوش ،شه
بدانیم اتفاق اطتادهاند یا اتفاق خواه د اطتاد .اگچشه ومکن اســت االن این خیچها طعلیت
نداشته باش د اوپا الز است در نی ده واقع شوند (.)Ibid, 271
 .2-3-2طرح چهار پرسش

سال بیست و هشتم ،شماره صـد و یازده
05

در اداوهی وقا ه ،راو با طچح شهار پچسش استدال ش را نغاز وی د:
 )6نیا  Pاحتمال  Qرا اطزایش ویدهد؟ نیا گزارهی  Pبیشــتچ از هچ گزارهی دیگچی
دال ت بچ صـدق  Qدارد؟ نیا احتمال صـدق  Qبا طچض Pو  ،kبیشتچ از احتمال صدق Q
با طچض  kویباشد؟ یع ی نیاPr(Q/P&k) ˃ Pr(Q/k( :
 )3نیا  Qبا وجود  Pوحتمل خواهد بود؟ نیا طچض  Pاحتمال صـدق  Qرا بیشتچ وی
د؟ نیا احتمال صـدق  Qبا طچض  Pو  kبیش از  10درصد خواهد بود .یع ی نیا0/5 :
˃ )Pr(Q/P&k
 )7نیا  Pاحتمال  Gرا اهش ویدهد؟ نیا احتمال وجود خدا با طچض  Pو  kمتچ
از احتمال وجود خدا بدون در نظچ گچطتن  Pاســـت؟ نیا احتمال صـــدق  Gبا طچض k
بیشتچ از احتمال صدق  Gبا طچض  Pو  kاست؟ یع ی نیا )Pr(G/P&k) ˂ Pr(G/k
 )1نیـا  G ،Pرا نـاوحتمل ویســـازد؟ نیا طچض  Pاحتمال وجود خدا ( )Gرا تا حد
ناوحتمل شدن اهش ویدهد؟ یع ی نیاPr(G/P&k) ˂ 0/5 :
نســـبـت احتمـال وجود خدا و عد وجود خدا با در نظچ گچطتن اطالعات زوی های
()k
در گـا بعدی راو احتمال وجود خدا و عد وجود خدا را با در نظچ گچطتن اطالعات
زوی های بچابچ طچض وی د .یع یPr(G/k)=Pr(~G/k) = 0/5 :
راو علت این اوچ را اینگونه توضـ ـیح ویدهد :بسـ ـیاری از خداناباوران ودعیاند ه
ویزان عظیمی از شـــچور در جهان وا ،بهویژه نمونههایی از رنجهای هو اک انســـان و

حیوان هماون ووارد  E1و  E2وجود خدای ووحدین را ناوحتمل ویســـازند .هچش د
عـدهی ریچی از خداباوران و خداناباوران هم با این ارزیابی وواطق نیســـت د .از ســـوی
دیگچ بسـ ـیاری از خداباوران اســـتدالل وی د ه وجود صـــچ یک جهان (یا نظم
ووجود در جهان) وجود خدا را وحتمل ویســازد .اوپا بچخی از خداباوران و بســیاری از
خداناباوران با این ارزیابی وخا ف د .ون بچای ای که هیچ یک از این وســـائل را وســـلم
طچض نک م بـه هچیک از دو گزارهی  Gو  ~Gاحتمال بچابچ  0/5را تخصـ ـیص ویدهم
).(Ibid
 .2-3-3محاسبه احتماالت بر اساس معادله بیز

)Pr(P/k
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)𝑘&Pr(P/Q

×)*) Pr(Q/P&k) = Pr(Q/k
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در بخش ســوپ وقا ه راو بچای پاســخ دادن به ســناالتی ه در ابتدای وقا ه ورچح
وی د وارد وحاسبه احتماالت بچ اساآ وعاد ه بیز ویشود.
بچای پاسخ اوپل راو به این تچتی عمل وی د:
 )6احتمـال وجود خـداوند ( )Gبا طچض اطالعات زوی های ( )kرا  0/5در نظچ وی
گیچد .یع ی:
1) 𝑃𝑟(𝐺/𝑘)= 0/5
 )3احتمـال عـد وجود خـداونـد ) 𝐺~( بـا طچض اطالعـات زوی های ( )kرا بچابچ
احتمال وجود خدا ،همان  0/1در نظچ ویگیچد .یع ی:
2) 𝑃𝑟(~𝐺/k)= 0/5
 )7راو ویگویـد همـهی وـا وواطقیم ـه احتمـال صـــدق گزارهی  Qبا طچض  Pو
اطالعات زوی های  kمتچ از یک است .یع ی:
3) Pr(Q/P&k) ˂1
بــهعالوه طبق نظچ ن ســـتون و دیگچان وــا اصـ ـالً د یلی نــداریم ــه طکچ یم
) Pr(Q/P&kمتچ از  1نیست.
 )1گزارهی  Qوتضمن  Pاست ،پس احتمال صدق گزارهی  Pبا طچض  Qو اطالعات
زوی های  kبچابچ یک است .یع ی:
4) Pr(P/Q&k) =1
با اسـتفاده از قضیهی بیز احتمال گزارهی  Qبا طچض  Pو  kاز رابرهی زیچ وحاسبه
ویشود:
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از جاگذاری ( )3و ( )4در وعاد هی * نتیجه ویشود ه:
)5) Pr(Q/k) ˂ Pr(P/k
روشن است ه  kوتضمن گزارهی  Pنیست ،پس  .Pr(P/k)≠ 1یع ی:
6) Pr(P/k) ˂1
از ( )4و ( )5و ( )6و جاگذاری وقادیچ ننها در وعاد هی * نتیجه ویشود ه:
)7) Pr(Q/P&k) > Pr(Q/k
بهاینتچتی راو پچســش اوپل را پاســخ ویدهد و از وحاســبات انجا شــده نتیجه
ویگیچد ه گزارهی  Pاحتمال صدق گزارهی  Qرا اطزایش ویدهد (.)Ibid, 267
بعد از پاسـخ به سـنال اوپل ،راو به بچرسـی پچسـش سوپ و شهار ویپچدازد و طعالً
پچسـش دوپ را ار ویگذارد و با روشـی وشـابه پچسش اوپل و استفاده از وعاد هی بیز
به تعیین احتمال گزارهها در پچســش ســوپ و شهار ویپچدازد ،و همانطور ه انتظار
ویرود اثبات وی د ه پاسخ پچسشهای سوپ و شهار نیز وربت است.
بچای بچرســی پچســش ســوپ الز اســت در وعاد ه بیز (*) گزارهی  Gرا جایگزین
گزارهی  Qیم و وت اس با نوب پچسش طچوول را به شکل ** بازنویسی یم:
)𝑘&Pr(P/G
)Pr(P/k

×)**) Pr(G/P&k) = Pr(G/k

قبالً گفته شد ه احتمال وجود خدا با طچض اطالعات زوی های  0/1است ،یع ی:
1) 𝑃𝑟(𝐺/𝑘)= 0/5
از طچطی راو ویگوید با توجپه به وعاد هی بیز (**) :
اگر ) Pr (P/k) ˃ Pr(P/G&kننگاه )Pr(G/k) ˃ Pr(G/P&k
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راو ویگوید بچای وحاسـباتش تا جایی ه احتمال ) Pr(P/G&kمتچ از  1باشد
وقدار نن اهمپیتی ندارد .اوپا بچای پیش بچد بحا نن را وســاوی  0/5در نظچ ویگیچد .با
در نظچ داشت این وقدار ویتوان ) Pr(P/kرا بهصورت زیچ تعیین چد:
× )Pr(P/k) = [Pr(G/k) × Pr(P/G&k)] + [Pr(~G/k
])Pr(P/~G&k
ازآنجاییکه ) Pr(G/kو ) Pr(P/G&kهر دو برابر  0/5هستند :پس سمت
چپ عالمت جمع میشود  . 0/25یعنی [Pr(G/k) × Pr(P/G&k)] :احتمالی
معادل  0/25دارد.
از آنجاییکه ) Pr(~G/kبرابر با  0/5است و ) Pr(P/~G&kبین صفر تا 1
است ،پس:

]) [Pr(~G/k) × Pr(P/~G&kحاصلضرب این دو احتمال عددی بین
صفر و  0/5خواهد داشت.
به این ترتیب احتمال صدق گزارهی  Pبا فرض اطالعات زمینهای Pr(P/k) ،k
بین  0/25و  0/75است.
اما چون عدم وجود خدا  ~Gمستلزم گزارهی  Pاست ،پس احتمال صدق گزارهی
 Pبا فرض عدم وجود خدا و اطالعات زمینهای  Pr(P/~G&k) ،kمساوی  1است.
درنتیجه ) Pr(P/kبرابر  0/75است .پس احتمال ) Pr(G/P&kبرابر میشود با:
0/5

Pr(G/P&k) = 0/5 × 0/75 = 0/333

)8) Pr(G/P&k) ˂ Pr(G/k
و
9) Pr(G/P&k) ˂ 0/5
راو برای پاسخ به پرسش دوّم و اثبات  Pr(Q/P&k) > 0/5بار دیگر به فرمول
* بازمیگردد:

)𝑘&Pr(P/Q
)Pr(P/k

×)* Pr(Q/P&k) = Pr(Q/k

) Pr(P/Q&kمساوی  1است زیرا  Qمستلزم  Pاست و در نتیجه داریم:
)Pr(Q/k

)Pr(Q/P&k) = Pr(P/k

و

 Pr(Q/G&k) = 0زیرا  Gمستلزم کذب  Qاست .پس:
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])Pr(Q/k) = [Pr(G/k) × Pr(Q/G&k)] + [Pr(~G/k) × Pr(Q/~G&k

[Pr(G/k) × Pr(Q/G&k)] = (0/5) × (0) = 0
در نتیجه با توجه به اینکه  Pr(Q/~G&k) = 1زیرا  ~Gمستلزم  Qاست داریم:
Pr(Q/k) = [Pr(~G/k) × Pr(Q/~G&k)] = (0/5) × (1) = 0/5
10) Pr(Q/k) = 0/5
قبالً داشتیم  ،Pr(P/k) = 0/75پس خواهیم داشت:
0/5

)Pr(Q/k

Pr(Q/P&k) = Pr(P/k) = 0/75 = 0/666
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به این ترتیب پاسخ سؤاالت سوّم و چهارم ) (8و ) (9مثبت است:
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نهایتاً پاسخ سؤال دوّم خواهد بود:
11) Pr(Q/P&k) > 0/5
 .2-3-4حذف واسطهی Q

راو در پایان این وحاسبات نتیجه ویگیچد ه بچای است تاج ای که خدا وجود ندارد،
دیگچ نیازی به واســره قچار دادن  Qویان  Pو  ~Gنیســت ،بلکه ویتوان وســتقیم از ،P
 ~Gرا نتیجه گچطت ،به این صورت:
 : Pهیچ یک از خیچهایی ه ویش ـ اســیم خدا را در روا دانســتن  E1و  E2ووجه
نمی د.
 : ~Gخدا وجود ندارد ).(Ibid, 275
 .3نقد آراء ویلیام راو

ووحدین و وداطعان خداباور در وواجهه با وســللهی شــچ و در پاســخ به ناســازگاری
اوصـا سه گانه خداوند (عا م و قادر ورلق و خیچ وحض) با شچور دو رویکچد دارند.6 :
ارائه دطاعیه .3 1ارائه تلودیســه .2دطاعیه ،جواب یک اســتدالل وبت ی بچ شــچ اســت و
هد نن نشـان دادن برالن این اسـتداللهاسـت .تلودیسه یا عدلباوری تالشی بچای
ارائه یک نظا عدل ا هی و توضـیح شگونگی عدل ا هی با وجود شچور است .در اداوه به
این وهم پچداخته ویشود.
 .3-1پاسخهای انتقادی به تقریر متقدّم
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ا ف .بچوآ رایشـ باخ 3در وقا هی سـال  6510خود با ع وان «اســتدالل استقچایی
شــچ» 4دو نقد بچ اســتدالل راو وارد وی د ه این دو نقد وتوجپه وقدپوهی ناظچ به واقع
اسـتدالل راو اسـت .نقد نخسـت او این است ه استدالل راو صورتی از توسل به جهل
است.

1 . defense.
2 . theodicy.
3 . Bruce Reichenbach (1943).
4 . "The Inductive Argument from Evil".
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رایشـ باخ ویگوید« :ای که وا خیچ باالتچی نمیش اسیم ،وستلز نن نیست ه خیچ
بـاالتچی وجود نـدارد یـا وجود ش ین خیچی نــاوحتمـل اســـت» ( Reichenbach
.)Bruce, 1980, 226
این بیان رایشـ ـ باخ به دو نکته اشـــاره دارد ه ا بتّه در ای جا به صـــچاحت ع وان
نمیشــود یکی وحدودیت شــ اختی انســان و دیگچی ای که شــاید شــچور علیا ظاهچ
بیوجه واقعاً بیوجه نباشــ د .به نظچ وینید اگچ این پاســخ رایشــ باخ با پختگی بیان
ویشد ویتوانست به یکی از جدیتچین دطاعیهها وبدل شود.
در نقد دوپ  ،رایش ـ باخ ویگوید :نشــان دادن وصــادیقی از شــچ علیا ظاهچ بیوجه
بچای اثبات ووضـع راو اطی نیسـت .نناه خداناباور باید انجا دهد تا وجود شچ بیوجه
را نشــکار د نن اســت ه اوالً ،نشــان دهد تلودیســهها و دطاعیههایی ه از جان
خداباوران ارائه شـده ،درسـت نیسـت د .ثانیاً ،د یل و اسبی وجود دارد بچ ای که خداوند
دالیل خوب دیگچی [عالوه بچ تلودیســهها و دطاعیهها] بچای حذ نکچدن شــچور ،بیش
از نناه حذ چده ،ندارد (.)Ibid
وشابه این نقد رایش باخ از جان پل تی گا هم ورچح شده است .او ویگوید:
اگچ خداناباور ویخواهد نشــان دهد ه نقد اســتواری بچ خداباوری وجود دارد ،باید
نشــان دهد ه با توجپه به وجموب قچائن خداباوری ناوحتمل اســت .بچای انجا این ار
خـدانـابـاور وجبور اســـت تمـاوی انواب دالیلی ه ا هیات طبیعی در دطاب از خداباوری
ورچح وی د را در نظچ بگیچد (.)Plantinga,1979, 3
ب .راو اسـاآ وقدپوهی ا هیاتی را اصول اخالقیای ویداند ه ویان ووحد و ولحد
وشــتچک اســت و ویگوید اگچ ب ا بچ نقد چدن اســتدالل اوســت باید ســچام وقدپوهی
نخســـت رطت (( .)Rowe,1979, 337احتماالً به همین د یل راو ســـعی وی د با
نوردن ورـالهای وکچر وقدپوه ناظچ بهواقع را وعتبچ جلوه دهد) .علیچغم ادعای راو وب ی
بچ وشـــتچک بودن وقـدپوـه ا هیاتی ویان خداباوران و خداناباوران و عد نقد پذیچی ،از
سـوی شهچههای بچجسته نقدهایی به این وقدپوه وارد است یکی از نا های بچجسته ه
بچای نشــان دادن ســازگاری ویان وجود خدا و وقوب شــچور بیوجه تالش چده ،وایکل
پتچسون است.
او ین نقـد او نن اســـت ـه وقدپوهی ا هیاتی از خداباوری وحدود ه راو ویگوید
اســتدال ش وعرو به نن اســت ،قابل اســتخچاج نیســت .به این وع ا ه هیچ یک از
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صـفات سـهگانه (قادر ورلق ،عا م ورلق و خیچخواه وحض) وستلز نن نیست ه اگچ
شچی بیوجه بود ،خداوند باید وانع وقوب نن شود.
نقد دوپ پتچســـون نن اســـت ه نظا های اخالقی وختلف احکا اخالقی وتفاوتی
دارنـد ،و به این جهت احکا وچبوال به اخالق ا هی ننها هم وتفاوت اســـت .ازاینجهت
ومکن اســـت نوعی از خـداباوری گســـتچده را بیابیم ه وقوب شـــچور بیوجه را نقص
اخالقی خدا بهحساب نیاورند.
نقـد سـ ـوپ پتچســـون بـا تـأ یـد بچ ارزش اختیـار و نظم طبیعی انجا ویشـــود
(.)Peterson, 1998, 70

ارزیابی
به نظچ وینید ه تالش پتچســون بچای ســازگار نشــان دادن وجود خداوند و وقوب
شـچور بیوجه ووطقیت نویز نمیباشد نقد اوپل رد ویشود زیچا وشکل اصلی در وقدپوه
ا هیاتی بچ سـچ بیوجه بودن شـچور اسـت هما ین در نقد دوپ به نظچ نمیرسد بتوان
جایی بچای شـــچور بیوجه در هیچ جهانبی ی خداباورانهای پیدا چد هما ین نباید به
این وســلله بیتوجپه بود ه خدا در اســتدالل راو خدای ادیان ابچاهیمی اســت و بچای
طچار از پاســخ نمیتوان ش ین طچضــی را در نظچ گچطت ه شــاید بتوان نظا اخالقی را
یاطت ه وجود خداوند و شچور بیوجه را ناسازگار و وتعارض نمیدان د.
به نظچ ویرسد نقد سوپ ویتوانست نقد خوبی باشد اوپا توجه به فظ شچور بیوجه
در این وورد هم بـاعـا عد ارا بودن ویشـــود جان طی بچگ 1همین نکته را ش ین
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بیان وی د:
«عجی نن اسـت ه پتچسـون درحا ی ه شـچ را بیوجه ویخواند ،نشان ویدهد
ه شگونه نن شــچ با اووری ارزشــم د در جهان در ارتباال اســت .اوپا اگچ شــچ با شیزی
ارزشــم د در جهان در ارتباال باشــد ،بهنظچ ویرســد ه نن شــچ دارای وجه اســت»
(.)John S. Feinberg, 2004, 345

1 . John Samuel Feinberg (1946).

این وســللهای اســت ه پتچســون به نن پاســخی نمیدهد .عالوه بچ پتچســون
شهچههـای دیگچی هماون پیتچ ون ای واگن ،1یـا ی ـدل 2و ویلیا هاســـکچ 3تالش
چدند نشـان ده د ه وجود خدا و شـچ بیوجه سـازگار هست د اوپا تالشهای ننان نیز
ووطقیتنویز نبود ،به همین د یل به ذ چ همین یک نمونه در ای جا بس ده ویشود.
ج .راو از اصـرالحات ویژهای استفاده وی د ه نقش وحوری در روند استدالل او
ایفا وی د .شـــاید بتوان گفت یکی از لیدیتچین اصـــرالحاتی ه راو به ار ویبچد
«به نظچ رسـیدن» 4اســت ه هم در ســیاق ایجابی (به نظچ ویرســد )5و هم در سـیاق
سلبی (به نظچ نمیرسد )6نن را به ار ویبچد.

دانست.
ویکســـتچا در ســـال  6511وقـا ـهای و تشـــچ چد با ع وان «وانع هیووی بچای
اسـتدالل قچی های از طچیق رنج :گچیز از شـچ «به نظچ رسـیدن» .8در این وقا ه ویکستچا
بحـا خود را بـا ســـه ورـال نغـاز وی ـد و در واقع با طچح این ورالها او ویخواهد
شــچایری را تصــویچ د ه وخاط بپذیچد ه نمیتوانیم از «به نظچ نمیرســد ه »p

 /هادی صادقی -وحمد حسین وختاری

1 . van Inwagen, Peter. (1996). “Reflections on the Chapters by Draper, Russell, and
Gale”. in The Evidential Argument From Evil. edited by Daniel Howard-Snyder.
Bloomington, IN: Indiana University Press. pp 219-243.
2 . Yandell, Keith. (1989). “Gratuitous Evil and Divine Existence”. in Religious Studies.
Vol 25. No 1. pp 15-30.
3. Hasker, William. (1992). “the Necessity of Gratuitous Evil”. in Faith and Philosophy.
Vol 9. pp 23-44.
4 . appear, seem.
 .5به نظن میر که خین بنرنی در پس شنور جاا نیب .
 .6به نظن نمیر خین بنرنی در پس شنور جاا باش .
7 . Stephen Wykstra.
8 . Wykstra. “The Humean Obstacle to Evidential Arguments from Suffering: On
Avoiding the Evils of "Appearance". in International Journal for Philosophy of
Religion, Vol 16, No 2 . (1984).
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ظاهچاً اصـلیتچین نقدی ه به نخسـتین تقچیچ راو در وسلله شچ قچی های وارد شد،
نقدی اسـت ه اسـتفان ویکسـتچا 7با تمچ ز بچ همین «به نظچ ویرسد /نمیرسد» وارد
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«ش ین نیسـت ه  »pرا اسـت تاج یم .او سـپس اصلی را ه ورنلا 1ویناود وعچطی
وی د.
یکی از ورالهایی ه ویکسـتچا ورچح وی د ،ش ین است :درحا ی ه دنبال یک
ویز ویگچدید ،از نسـتانهی در یک اتاق به داخل نگاه وی ید .اتاق بسـیار بزرگ است
و پچ اســـت از انواب خودروهـای بزرگ و وشک ،حیوانات ،پچندگان و شیزهای دیگچی
ه جلوی دید را ویگیچند .نیا با بچرســی چدن این نشــفتگی از نســتانه در ،و ندیدن
هیچ ویزی ویتوانید بگویید «به نظچ نمیرسد ه ویزی در اتاق باشد»؟
اصـل ورنلا« :بچاسـاآ وضـعیت ادراکشدهی  ،sشخص Hوحق است بگوید «به
نظچ ویرســـد ه  »pت ها اگچ بچای  Hوعقول باشـــد ه باور د ،بچطچض وجود قوای
شــ اختی و اســتفادهی او از ننها ،اگچ  pصــادق نبود s ،به صــورتی با شــچای ووجود
وتفاوت ویبود ه او ویتوانست تشخیص دهد» (.)Ibid, 85
اوپا اصــل ورنلا شیســت و شه ویخواهد بگوید؟ بچای روشــن شــدن ،به این ورال
توجپه ید اگچ اتاق درهم و بچهمی را ه ویکسـتچا نن را شچح ویدهد در نظچ بگیچیم،
ورنلـا ویخواهـد بگویـد :اگچ طچدی بـا اتاق درهم و بچهم وواجه شـــود ،ننگاه ت ها در
شـچایری ویتواند بگوید به نظچ ویرسد ویزی در اتاق نیست ه اگچ ویزی در اتاق وی
بود شـــچای اتاق بهگونهای ویبود تا طچد ویتوانســـت تشـــخیص دهد ویزی در اتاق
هست.
در اداوه ویکسـتچا با تربیق اصـل ورنلا با وسـللهی شچ نن ش انکه راو ورچح وی
د وعتقد است د یلی وجود ندارد توقع داشته باشیم ه خیچ بچتچی ه در پس شچور

سال بیست و هشتم ،شماره صـد و یازده
60

وجود دارد بچ وا نشـکار باشـد زیچا خیچ بچتچ از نوب خاصـی است ه توس خا ق تما
اوور قصــد شــده اســت ســی ه بصــیچت و حکمت او از تما وخلوقات بچتچ اســت
(.)Ibid, 88
ویکسـتچا در توضیح ورلبش بچای اثبات علم وحدود انسان به اوور خیچ و شچ ورال
یـک نوزاد یـک وـاهـه را ویزند ه نمیتواند دالیل رطتار وا دی ش را تشـــخیص دهد
(.)Ibid

کورنئا= شننن د ننتن ننی معنفتی 1 . CORNEA = Condition Of Reasonable Epistemic Access.
معقول

 .3-2پاسخهای انتقادی به تقریر متوسط

ا ف .یکی از نقدهایی ه به این تقچیچ راو وارد شــده اســت از جان ویلیا ن ســتون
ویباشـد ن ستون ویگوید :راو خود را وجاز ویداند ه از ( pهیچ وضعیت اوور خیچی
ه ویشـ اسـیم)( Q ،هیچ وضعیت اوور خیچی) را است تاج د و ادعا وی د از ای که
هیچ خیچ بچتچی را نمیشـ ـ اســـیم ویتوانیم نتیجه بگیچیم ه هیچ خیچ بچتچی وجود
نـدارد درحـا ی ـه تفاوت زیادی ویان اســـت تاجهای عادی 1وا از اوچ دانســـته به اوچ

صـــچ ندیدن نمیتوان به نبودن رسـ ـید .در وچحلهی بعد ،ویکســـتچا ویان دو وفهو
جهـانِ بـه حـاظ اخالقی معمق و جهـانِ بـه حـاظ اخالقی عمیق تمایز ویگذارد و
ســـعی وی د نشـــان دهد در جهانی ه خدا در نن وجود دارد ،احتمال ای که دالیل
خیچی بیچون از دســتچآ ذهن وا وجود داشــته باشــ د ه اطعال ا هی را توجیه د،
بیشـتچ از این اسـت ه این دالیل اوالً در اختیار وا قچار داشــته باش د ( Wykstra,
.)1996, 146
ج .هما ین در وقا ه «اسـتدالل نوسیووی راو از طچیق شچ» ویکستچا اشکال ورنلا
را بچ نســخهی اســتقچایی اســتدالل راو نیز وارد ویداند .یع ی ندیدن  ،Xطچد را در این
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روجه به ناین صنحب های آلبنتو و قناین به نظن میآی ماظور آلبنتو از ا تاتا های عادیر اموری ا که در
 .1با ّ
علوم رجنبی کناربند دارد و ا نننتقنایی کنه در آنجنا بنه کنار میرود شننننایطی دارد که اعتماد به نتیجه را بنای ما ماطقی
ال در کالب شنهافی مگنناه ت میشننود که قلب انبننا در ننم را قنار دارد و این مگنناه ت بنای هزار انبننا
میکا مث ً
رأیی میشننود و در هزارویهمین فند ا ننتقنا و قنا ن به ما میگوی که قلب او نیز در ننم را قنار دارد در این موارد
ما نبب به هزار مگاه ت خود یقین داریم و بع نتیجهگینی میکایم.
به نظن میر ن به رقنین متو ن راو حت ّی عاوا ا تقنا هم نمیروا داد رو جامعه آماری ّاولیه او بن پایه ح س و گما
ا ننن و در واق هیچ مگننناهن ت یا امن یقین آور دیهنی بنای جامعه آماری ّاولیه او وجود ن ارد و گفته راو آنجا که را
مثال از شننور طبیعی و اخالقی را میآورد و میگوی که این شننور بیوجه هبنتا ر این گفته صنفاً ادعایي نیازما اثبات
ا .
).نمیبیام-پس-نیب ( 2 . no-see-um
نو یومها ( )no-see-umحگنات کورهی هبتا که دی ت نمیشون ّاما گزش دردناکی دارن .
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نادانسته با نناه راو سعی وی د نن را ووجه جلوه دهد وجود دارد.
وی ویگوید تعمیم راو وان د این است ه از این حقیقت ه هیچ نظچیهی ش اخته
شـــدهای تـا ون نســـبیت را با وکانیک وانتو وتحد نکچده ،نتیجه بگیچیم ه هیچ
نظچیهای نمیتواند ش ین د (.)Alston, William P.1996, 110
ب .ویکسـتچا نا استدالل راو ه از ندیدن خیچ بچتچ به وجود نداشتن ش ین خیچی
حکم وی د را نوســیو  2ویگذارد .در ابتدا ویکســتچا تالش وی د نشــان دهد ه از
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ادعا ه به نظچ ویرســد Xی وجود ندارد ووجه ویســازد ت ها اگچ بچای او وعقول باشــد
باور د ه  Xشیزی اسـت ه به نن دســتچسـی وعچطتی داریم ( Wykstra,1996,
.)126
 .3-3پاسخهای انتقادی به تقریر متأخر

توجپهی ه از سـوی و تقدین به استدالل وتأخچ راو شده به نحو ششمگیچی متچ
از اسـتدالل وتقدپ اوسـت .در حا ی ه توجپه به اسـتدالل وتأخچ راو از اهمیپت بیشتچی
بچخوردار اسـت زیچا همانطور ه پیشتچ هم نود راو استدالل وتقدپ و وتوس خود را
ضـعیف ویداند ( ،)Rowe, 1996, 267و خود او هم از شکل استدالل سابق خویش
عبور وی د و ودعای خود را در ســاختار و شــکل جدید ،ه تقچیباً ویتوان گفت بی
ســابقه اســت ع وان وی د .هما ین اســتدالل وتأخچ به شــکل قابلتوجهی ط یتچ،
قـدرتم ـدتچ و قانع دهتچ از اســـتدالل وتقدپ به نظچ وینید یا الاقل در نظچ اوپل این
گونه است.
ا ف .پل تی گا وعتقد اسـت ویتوان به ووازات اسـتدال ی ه راو با اســتفاده از قضیه
بیز بچای نفی خداباوری در نظچ ویگیچد ،استدال ی در نفی خداناباوری شکل داد.
پل تی گا گا به گا هم ارز طچضیات راو ،طچضیات خود را وعچطی وی د:
* :Pدر استدالل پل تی گا همس گ  Pوعچطی ویشود.
* :Pهیچ ـدا از  E1و  E2ش ان نیســـت د ه وا بدانیم ه هیچ خیچ شـ ـ اخته
1
شدهای ووجود اول را در روا دانستن ننها توجیه نمی د.
بهطور اجمال داریم:
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Pr(~G/k) =0/5
Pr(P*/~G&k) =0/5
Pr(P*/G&k) =1
∗P
)
𝑘&~G
∗P
) (Pr
k

(Pr

×)Pr(~G/P*&k) = Pr(~G/k

ال به آ واببننته ا ن
 .1به نظن میر ن کلی یرنین نقطه دفاعیه پلاتیاها فنض  Pا ن که ادامه کار و نتیجه ناایی کام ً
پذینش  Pمباویب با شهب مج د راو.
P*: Neither E1 nor E2 is such that we know that no known good justifies a perfect being
in permitting it.

× )Pr(P*/k) = [Pr(G/k) × Pr(P*/G&k)] + [Pr(~G/k
])Pr(P*/~G&k
در نتیجه خواهیم داشت:
Pr(P*/k) =0/75
و
Pr(~G/P*&k) =0/333
پل تی گــا ورلوب خود را بــا همــان روش راو اثبــات وی ــد

بــه این تچتی ـ
(.)Plantinga, 1998, 531-544

به نظچ ویرســد پاســخ پل تی گا و ورچح چدن  Pصــحیح نیســت زیچا وع ای
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پیش ـ هاد اصــالحی بچای پاســخ پل تی گا این اســت ه بجای  ،Pوفهو * Qرا به
این صـــورت تعچیف ـد :هیچ ـدا از  E1و  E2ش ان نیســـت ه وا بدانیم ه هیچ
خیچی ،ووجود ـاول را در روا دانســـتن نن توجیه نمی د و وع ی احتمال * ،Qاین
اسـت ه احتمال دارد ه خیچی وجود داشـته باشد ه ووجود اول را در روا دانستن
شــچ توجیه د و با توضــیحی ه خواهد نود برور قرعی علم به این خیچ وجود دارد.
به عبارت دیگچPr(Q*/k) = 1 :
ب .ب ا بچ پیشطچضهای راو ،بحا درباره خداشــ اســی وحدود یع ی خدای ادیان
ابچاهیمی ه دارای صــفات علم ،قدرت و خیچخواهی اســت ،ویباشــد .ونو ین به ادیان
ابچاهیمی خـداونـد را دارای صـــفـت حکمت هم ویدان د .اراده خداوند وقتی حکیمانه
اسـت ه به اری تعلق بگیچد ه بیشـتچین خیچ را داشته باشد و علم بینهایت خداوند
ویتواند نن ار را تشخیص دهد.
توضـــیح :ووجودات ومکن از حاظ عقلی به پ ج قســـم تقسـ ـیم ویشـــوند.6 :
ووجوداتی ه خیچ وحضاند و هیچ شچیپتی در ننها وجود ندارد  .3ووجوداتی ه دارای
خیچ ریچند و شــچ ننها م اســت  .7ووجوداتی ه دارای شــچ ریچند و خیچ ننها م
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احتمال  Pبچ اســاآ  Kاین اســت ه احتمال دارد ه خیچ ش ـ اخته شــدهای وجود
داشـته باشـد ه ووجود اول را در روا دانستن شچ توجیه د .این خیچ شون وقید به
«شـ اخته شـدن» اسـت ،مکی به حل وشکل نمی د زیچا در رد این پاسخ ویتوان
گفت وا جســتجو چدیم و خیچی یاطت نشــد ،پس خیچ شـ اخته شــده وجود ندارد .به
ع وان ورال در دو وورد شچی ه راو نا ویبچد شه خیچ ش اخته شدهای وجود دارد؟
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اسـت  .1ووجوداتی ه خیچ و شچ در ننها وساوی است  .1ووجوداتی ه شچ ورلقاند
و هیچ خیچی در ننها نیست (ابن سی ا.)103 ،6101 ،
ب ا بچ این تقس ـیم ،قســم اوپل ،یع ی ووجوداتی ه خیچ وحضاند ،باید حتماً ووجود
باش ـ د هما ین ایجاد قســم دوپ  ،یع ی ووجوداتی ه دارای خیچ ریچ و شــچ قلیلاند
نیز بچ خدا واج اســت اوپا خلقت ســه قســم دیگچ با حکمت ا هی ناســازگار اســت
(ورهچی.)650 ،6716 ،
پس اگچ طچض وا خدای ادیان ابچاهیمی باشـد ،در هچ شــچی ویدانیم ه خیچی ه
خدا را در روا دانسـتن نن شچ توجیه د وجود دارد در غیچ این صورت از طچض خارج
شـدهایم .همانرور ه راو بچای ای که تعارض شــچ و وجود خدا را نتیجه بگیچد به در نظچ
گچطتن صـــفات علم ،قدرت و خیچخواهی خدا نیاز دارد ،خداباور ویگوید ون به خدای
غیچ حکیم بـاور ندار  .شـــچور با وجود خدای غیچ حکیم تعارض دارد و با وجود خدای
عا م ،قادر ،خیچخواه و حکیم هیچ تعارضی ندارد.
توجه به این نکته ضـچوری است ه دانایی بچ دو نوب است :ا ف .دانایی تفصیلی ب.
دانایی اجما ی
دانایی نوب ا ف زوانی اســـت ه ورلبی به طور اول و با جزئیات دانســـته شـــده
اسـت .دانایی نوب ب دانشـی اسـت ه به صورت لی به ووضوب تعلق گچطته است و ی
جزئیات نن هما ان وجهول اســت .ورال وقتی بدانیم ه حیوانی در اتاق هســـت و ی
نمیدانیم شـه حیوانی اســـت دانـایی اجمـا ی داریم اوا وقتی دقیقاً ویدانیم ه ورالً
گچبهای در اتاق هسـت ،دانایی تفصیلی صورت گچطته است .دو عالوت اختصاری  Pو Q
در تقچیچ وسـلله شـچ توسـ راو شبیه این دو نوب دانایی است و ی در جهت و فی نن
یع ی  Pبه عد خیچ ش ـ اخته شــده و  Qبه عد ورلق خیچ اشــاره دارد .راو با تمچ ز و
تأ ید بچ  Pو باال بودن احتمال عد خیچ شـ اخته شـده ه باعا توجیه شـچ شـود ،در
پی نن اســت ه در نهایت ،پایین بودن احتمال وجود خدا را نتیجه بگیچد .در حا ی ه
ب ـا بچ این اعتقاد ه خداوند حکیم اســـت ،دانایی قرعی (نه احتمال) به وجود خیچ (یا
همان وصـــلحت) به صـــورت اجما ی وجود دارد و با همین علم ،و اطات شـــچ با وجود
خداوند و تفی ویشود ،هچش د به صورت تفصیلی علم به نن وصلحت نباشد.
به عبارت دیگچ از وحاسبهی راو داریم:
 Pr(Q/G&k) = 0زیچا  Gوستلز ذب  Qاست
اگچ احتمال  Qبچ اساآ  Gو  Kصفچ است (همانرور ه راو ویگوید) ،پس:

Pr(Q/G&k) =1
یع ی بچ اســـاآ وجود خدا ( )Gو  ،Kاحتمال نقیض ( Qیع ی خیچی وجود دارد ه
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اندک انسـان خداوند ویطچواید :وَ ما أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِالَّ قَلِیال( اسچاء )11 :جز اند ى
از دانش به شــما داده نشــده اســت .حال نباید انتظار داشــته باشــیم ه وا انســانها به
صورت اول به حکمت ارهای خداوند عا م شویم.
ثا راً :باید توجه چد ه ووضــوب بحا ،ووجود اول ،عا م و هوشــم دی اســت ه
اوور را وـدیچیـت وی د و در وواردی اراده وی د ه شیزی از وا پ هان باشـــد تا به
اهدا تچبیتیاش دســت یابد .این ورل با ورا ی ه بچای پیچوان ادیان ابچاهیمی نشـ ا
اســت ،روشــن ویشــود .حضــچت ابچاهیم یکی از بزرگتچین پیاوبچان ا هی اســت ه در
ت وقدآ یهود ،وسـیحیت و اسـال وعچطی شـده است .خداوند به او دستور داد ه
طچزند نوجوانش را ه هیچ گ اهی نداشـــت ،به دســـت خود قچبانی د .قچبانی چدن
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خدا را در روا دانســتن شــچ توجیه وی د) صــد در صــد اســت .اوا راو در اداوه با وارد
چدن احتمال ضـعیف  Pدر وحاسـبه ،احتمال ضعیف وجود خدا را نتیجه ویگیچد در
حا یکه بچای حل تعارض ویان شـــچ و وجود خداوند دانایی اجما ی به وجود خیچ اطی
است و و رقاً هیچ نیازی به دانایی تفصیلی نیست.
ج .به نظچ ویرســـد ویتوان نقدی را با توجه به ســـنال اول در تقچیچ وتأخچ ورچح
چد :در سـنال اول نوده اسـت ه نیا  Pاحتمال  Qرا اطزایش ویدهد؟ پاسخ راو به این
پچسـش وربت است یع ی «نمیدانم» ،احتمال «نبودن» را اطزایش ویدهد .رایش باخ،
پل تی گا ،ن ستون و ویکستچا هم به این ورل اشاره چدهاند.
دو نکته در ای جا قابل توجه اســت :اوال :ندانســتن ،اوچی وچبوال به ذهن و وعلووات
شـخصـی است و هیچ ربری به نناه در واقع ویگذرد ندارد .طاصله ،طاصله عین و ذهن
است .در ای جا راو به صورت ایدن یستی از نمیدانم ،نیست را نتیجه ویگیچد یا احتمال
نن را اطزایش ویدهد و این اوالً غیچ و رقی است.
ثانیاً :ســـی ه به ادیان ابچاهیمی وعتقد اســـت ،خداوند را ناوحدود و انســـان را
وحدود ویداند .علم خداوند هم ناوحدود اســت .ب ابچاین وعلووات ندوی در وقایســه با
علم خداوند شون قرچهای در ار اقیانوآ بیکچان است .وجهوالت انسان از وعلوواتش
بسـیار بیشـتچ است .نه ت ها در قلمچو جهان بیچون ،ه حتّی در وجود خود انسان اسچار
ناشــ اخته طچاوانی وجود دارد ه ه وز علم بشــچ به نن راه نیاطته اســت .با توجپه به این
علم وحدود انسـان بدیهی است ه نیاطتن شیزی نشانه نبودن نن نیست .در وورد علم
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طچزند ظاهچی دارد و باط ی .ظاهچ قچبانی را ابچاهیم ویداند ه شـچی بسیار ناگوار بچای
او اســـت .اوا باطن این دســـتور این بود ه ابچاهیم نزوایش شـــود و با قچار گچطتن در
ش ین شــچای ســختی و اطاعت از دســتور خدا گوهچ عبودیت ،اخالت و اعتماد او به
خدا س ـ جیده شــود و رشــد و تکاول یابد .اگچ این طچوان ه ظاهچش شــچ اســت نبود،
ابچاهیم دشار شـچ بسـیار بزرگتچی ویشـد و نن شچ ،رشد نکچدن عبودیت و اخالت او
اسـت .واضـح است ه اگچ ابچاهیم باطن این دستور را ویدانست ،الً نزوایش و نتیجه
نن و تفی ویشـد .پس خداوند اراده چده است ه ابچاهیم باطن این دستور را نداند .از
ســـوی دیگچ در همین ورـال ،طعـل واحـدی دارای دو بعد یا دو ج به اســـت و ج به
ظاهچی نن ه بچای وا قابل درک اســت ،دردنور و ناگوار اســت و در نتیجه شــچ تلقی
ویشــود .اوا ج به باط ی همین ار ه حقیقت نن اســت ،خیچ اســت .پس انجا نن
توســ خدای ادیان ابچاهیمی ه خیچخواه اســت ،هیچ وشــکلی ندارد .شون راو بحا
احتماالت را ورچح چده اســت ،دســت م این یک احتمال قوی اســت ه بســیاری از
وسـائل و وشکالتی ه شچ وحسوب ویشوند ،در جهت رشد و تکاول و به عبارت دیگچ
اوتحان و نزوایش انسـانها و شکوطایی استعدادهای اواست .نناه این احتمال را تقویت
وی د خداشـ اسی ادیان ابچاهیمی و صفات او است .جان هیک ویگوید :رشد اخالقی
و وع وی انســـان از طچیق پـاســـخ به شا شهای ووجود در جهان اوکانپذیچ اســـت
( .)John Hick, 2006, 474اگچ در زندگی انسان شچ و وشکلی نباشد ،غا باً انسانها
دشار روزوچگی و غفلت (اعچا  670 :ســجده )36 :شــده و اســتعدادهای درونیشــان
زوی های بچای شکوطایی نمییابد.
د -نیا راو وجاز به استفاده از طچوول وحاسبات احتماالت بیز ویباشد؟
به نظچ ویرســـد اســـتفاده از رابرهی بیز بچای وحاســـبهی احتمال وعقول بودن
خداباوری یا خداناباوری صـحیح نیسـت این قضیه از نن جهت وفید است ه ویتوان
از طچیق نن ،احتمال یک پیشـاود را با وشـچوال چدن نسبت به وقوب یا عد وقوب یک
پیشاود دیگچ وحاسبه چد .در واقع اربچد این رابره زوانی است ه صحبت از احتمال
بســـاودی وی یم یع ی جایی ه وا احتمال را بچاســـاآ طچاوانی یک ون فه در ویان
یـک گچوه نمونـه تخمین ویزنیم .در بسـ ـیـاری از حا تها ،وحاســـبهی احتمال یک
پیشـاود به صورت وستقیم اری دشوار است ،با استفاده از این قضیه و وشچوال چدن
پیشـاود وورد نظچ نسـبت به پیشاود دیگچ ،ویتوان احتمال وورد نظچ را وحاسبه چد،
اوا احتمال وجود خدا ش ین نیست.

نتیجهگیری
ویلیا راو در راه تالش بچای ارائهی بچهان قچی های شـچ بچ ضـد خداباوری سه تقچیچ
ارائه چدهاست.
وووو را در تق ی ملقدم اش تعارض ج د و و ر بی جق با ج د خدای عالمو اادر
خی خ اهو عودم خودا نود را نلیموق میای د .را ب ای اثخات عقالنی ب دن با ر بق ج د
وو ر بی جق بق ذک مثال مل سول میو د نلیمق میای د کق بق نظ میرسد و ر
بی جق هسلند .ا اخ ل دارد کق ننیت اند بی جق ب دن و ر را اثخات کند.
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آلسووول ن در نقود را تعنیم ا را یی منطقی میدانود .هنننین بوا ت جّق بق علم
محد د انسان علم مطلق خدا ند این تق ی نیف مح م بق و سم اسم.
وو و در تق ی سو ّم را ک ووید ا ا م سوامانمندی اش ادعایش را ب اساس ف م ل
احلنا ت بیف با ت یق ب اطالعات شمینقای ذهن اف اد ارا ق کند .را با اسوولفاده اش ف م ل
بیف احلنال عدم ج د خدا ند را ا ی ارشیابی میکند .امّا پلنلینگا نیف در پاسو و بق این
ادعوا بوا جوایاوااری دادههای شمینقای ت انسوووم خال ع س ادعای ا یعنی یلخق
احلنال ج د خدا ند را اثخات کند .الخلق پاسو پلنلینگا بق علم تأکید ب خی وناخلق
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شا ش بچ انگیزتچین نقد به این تقچیچ ،اصـــل وعچطتشــ اختی ورنلا اســـت ه از
سـوی ویکستچا ورچح شد .راو در این تقچیچ از ای که نمیتوان وصلحتی را تصور چد ه
توجیهگچ خداوند در ارتکاب شــچ باشــد ،نتیجه ویگیچد ه به نظچ ویرســد این شــچور
بیوجه هسـت د .ویکسـتچا در اصـل ورنلا نتیجه گچطتن بیوجهی شچور از عد ادراک
وصـلحت توجیهگچ شـچ توسـ ذهن وحدود انسان را یک غزش ویداند .در واقع علم
انسـان و خداوند با یکدیگچ قابل وقایسـه نیست و ومکن است وصلحت بچتچی باشد ه
ذهن انسان در بازه زوانی وحدودی ه وجال حیات دارد از ادراک نن ناتوان بماند.
وو و را تالش ک د ب ای حل مش ل تق ی ملقدم ف ار اش ک رنئاو تق ی اسلق ایی اش
مسووئلق و و را جایگفین تق ی ملقدم نناید .ا مثالی اش و و ر اخالای را نیف ب ای تأیید
معق ل ب دن ادعای خ د ب ار میای د .درحالی کق در مثالهای ووو ر اخالایو دفاعیق
مخلنی ب اخلیار آل ین پلنلینگا کفایم میکند .در این تق ی را با تعنیم ام ر وووناخلق
وودهو ععیم ام ر ناوناخلق را تعیین میکند .را این تعنیم را منطقی مطابق ر ش
علنی میداند .بق نظ را چ ن مصولحم ووناخلق ووده ت جیقا و ج د ندارد پس
هیچ مصلحم ت جیقا و ی ج د ندارد.
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وودهو اوو ال داردچ چ ن من ن اسوم خی های شیادی ج د داووولق باووود وناخلق
نشو د بهل اسوم اش احلنال خی مطلق اسولفاده وو د کق احلنالی بسیار ا ی اسم.
پاسو دیگ بق را این اسوم کق م ع ب بح و خدای ادیان اب اهینی اسم کق عال ه ب
علمو اودرت خی خ اهیو ح نوم هم دارد وو و با ج د خدای یی ح یم تعارض
دارد نق با ج د خدای ح یم .کسی کق بق خدای ادیان اب اهینی معلقد اسمو بق ج د
مصوولحم در این ووو ر علم اجنالی اطعی دارد .هنننین در م اردی ح نم خدا ند
االضوا دارد کق مصولحم و میفی باود .نقد آخ این اسم کق اسلفاده اش رابطقی بیف
ب ای محاسووخقی احلنال معق ل ب دن خدابا ری یا خدانابا ری صووحیح نیسووم .بقاین
ت تیب تق ی س م نیف نل انسم در اثخات مدعای را م فق باود.
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------------------------ .11و ()1832و نهفایة الحکمةو امو دفل انلشوووارات
 .12فوارابیو محنود بن محندو ()1894و تعلیقاتو ت جنقی فلحعلی اکخ یو آبادانو
پ سش.

 .18ادردان ا امل یو محندحسونو ()1834و خدا و مسفلله شرو امو ب سلان کلاب
ام.

 .11کاپلسوول نو ف دریک چارلفو ()1832و تاریخ فلسفففهو ت جنق سووید جاللالدین
مملخ یو ته انو س ش.
 .15کلینىو محندبنیعق بو (1129ق)و کافیو امو دارالحدی .
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.)و مجموعه آثارو چاپ وشمو ته انو صدرا1834(  مطه یو م تضیو.13
.)و عدل الهیو ته انو صدرا1831( و----------------- .11
یبو ته انو،)و دجالو ت جنق عخدالعلی دسووول1852(  نینوقو ف یودریش یلهلمو.13
.انلشارات آااه
)و فلسفه دینو ت جنقی بهفاد سال یو ته انو انلشارات بین1813(  هیکو جانو.19
.النللی النهدی
.)و الفبای فلسفهو ت جنق مسع د علیاو ته انو اقن س1838(  اب ت نو نایملو.24
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