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مقدمه

دیگر این است که به لحاظ منطقی و قواعد

غالب فیلســوفان خداباور و متملمان ســنتی

ریـاضـــیـاتی ،تلقی علم مطلق ،اممـان تحقق

در اینمـه «خـداونـد هر چیزی را میدانـد»

نـدارد .در نهـایـت ،برخی مـدعیانـد این تلقی

متفقالقول بودنـد .علم جـامع و کـامـل برای

با متن مقدس هماهنگ نیســت .ســویینبرن

موجود مجرد کـامـل ،بســـی و تغییرنـاپـذیر

نیز اشــمالهای متعددی بر تلقی کالســیک

ضـــروری بود و همواره یمی از اوصـــاف

از علم خـداونـد بیـان کرده اســـت .در این

کمالیۀ خداوند لحاظ میشـــد؛ این تلقی از

پـووهـش ســـعـی مـیشـــود اشـــمــالهــای

علم الهی در الهیات کالسـیک با مشـمالتی

ســـویـیـنبـرن بـر تـلـقـی کـالســـیــک از عـلـم

مواجـه بود و اخیراً نیز بر تعـداد اشـــمـا ت

خداوند مورد تحقیق و بررســی قرار گیرد؛

وارد شـــده بر آن از ســـوی خـدابـاوران یـا

اما قبل از آن به این پرسش مهم میپردازیم

خداناباوران افزوده شـده اسـت .اشـمالهای

کـه خـاســـتگـاه و موطن نخســـتین ایـدۀ علم

ارائـهشـــده بر چنـد قســـم هســـتنـد :برخی

مطلق کجا بوده است؟

مدعیاند که تلقی کالســیک از علم مطلق
خداوند با اوصـاف دیگر او ناسـازگاراسـت؛

 .1خاستگاه ایدۀ علم مطلق خدا

برای مثـال ،علم مطلق بـا تجرد خـداونـد،

ماوردس ،3فیلســوف آمریمائی معاصــر در

کمــال اخالقی او ،تغییرنــاپــذیری ،قــدرت

باب خاســتگاه ایدۀ علم مطلق معتقد اســت

مطلق و اختیارش ناســـازگار اســـت .برخی

که یمی از خاسـتگاههای این ایده ،عبارات

اشـــمـالهـا مـدعیانـد کـه این تلقی از علم

و اظهارات متن مقدس اســـت و خاســـتگاه

مطلق بــا ســــایر آموزههــای خــدابــاوری

دیگر آن شـــایـد این بوده اســـت کـه بـدون

کالسـیک در تالئم نیسـت و با آموزۀ اختیار

توســل به علم مطلق ،نمیتوان اعتماد کامل

انســـانهـا کـه تقریبـاً در این ســـنـت پـذیرفتـه

به توانایی خداوند جهت رسیدن به اهدافش

شـده اسـت ،در تعارض اسـت .اشـمال دیگر

در جهان داشـت .خاسـتگاه دیگر این آموزه

با تئیســم1

و احتمـا ً قویترین آنهـا ،الهیـات موجود

ســازگار نیســت و تلقی کالســیک از علم

کـامـل اســــت ( Maverodes,2010:

خداوند ،منجر به پانتئیسـم 2میشـود .اشـمال

 .)251گریفین ،4متفمر پویشـی ،در کتاب

1.Theism.
2. Pantheism.

3.Maverodse.
4.David Griffin.

این اســت که اصــالً این آموزه
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خدا ،قدرت ،ش ـرّ مینویســد که علم مطلق

اشــاره کرده اســت ،لمن او به علم پیشــین

خاســتگاه یونانی ندارد بلمه بر اســاس متن

خـــدا اشـــــارهای نـــمـــرده اســـــت

مقدس ،خداباوران کالسیک این وصف را

( .)Dombrowski, 2005: 62خدایی

به این آموزه اضــافه کردهاند و در تالشــند

که ارسطو به تصویر میکشد ،خدایی است

بـهگونـهای این وصـــف را تبیین کننـد کـه بـا

کـه تنهـا بـه خود میانـدیشـــد .بنـابراین علم

ســــایـر اوصــــاف او در تـالئـم بــاشــــد

مطلق خدا نزد ارسـطو به معنای علم به غیر،

( .)Griffin,2004: 75سیر تاریخی این

مورد اشـــاره و تأکید ارســـطو واقع نشـــده

ایده به روشنی بحث کمک میکند.

اسـت .ارسـطو در این باب مینویسـد« :بدون

افالطون در رسـالههای خود عباراتی آورده

تردید ،او دربارۀ الهیترین و شـــریفترین

که د لت بر علم مطلق خداوند دارد .او در

موجودات میاندیشــد ،بیآنمه تغییر بیابد،

رسـالۀ آپولوژی مینویسـد« :دانندۀ راسـتین،

 ...بنـابراین عقـل الهی بـایـد تنهـا دربـارۀ خود

جز خدا نیسـت و مراد خدا از پاسـخی که به

تعقـل کنـد و تعقلش ،تعقـل دربـارۀ تعقـل

زبان سـخنگوی پرسـتشگاه دلفوی جاری

است» (ارسطو.)491 :1389 ،

ســاخت این بود که بیارجی دانش بشــر را

فـیـلـو ،2فـیـلســـوف یـهـودی -یـونــانـی،

عیان نماید» (افالطون)25 ،1380،؛ همچنین

بهعنوان نخسـتین خداباور کالسـیک شـناخته

در رسالۀ پارمنیدس مینویسد« :آیا آنکس

میشـود .بهگفتۀ برخی محققان ،دلیل کافی

کــه دارای دقــیــقتــریــن و کــامــلتــریــن

وجود دارد که معتقد شـویم که فیلو به علم

شـــنـاســـاییهـا اســـت ،خـدا نخواهـد بود»

مطلق خـداونـد بـاور داشـــتـه اســــت؛ لمن

(افالطون .) 1555 : 1380،در قوانین نیز بـه

شـواهد کافی وجود ندارد که معتقد شـویم

علم مطلق خـداونـد اشـــاره شـــده اســـت

ایــدۀ علم مطلق از فیلو نشــــأت میگیرد

(افالطون .)2209 :1380،بنـابراین ،میتوان

( .)Williamson, 1970: 401فیلو در

گفــت خــداونــد در نزد افالطون عالوه بر

تفســـیر بر جریـان هـابیـل و قـابیـل انمـار علم

کـلـیــات از جـزئـیــات نـیـز آگــاه اســــت.

مــطــلــق بــرای خــداونــد را مــعــادل

دامبروســـمی ،1محقق آمریمــائی ،معتقــد

خـدانـابـاوری3میدانـد .او میگویـد این یـک

اســت گرچه افالطون به علم مطلق خداوند

بـاور خـدانـابـاورانـه اســـت کـه معتقـد شـــویم

1.Dombrowski.
2. Philo.

3.Atheism.
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چشـــم خـداونـد بـه همـهچیز نفوذ نـدارد ...

 .2اشکاا های مطرحشکده رر علم مطلق

خـداونـد نـهتنهـا آنچـه را قـابـل دیـدن اســـت

خداوند

میبینـد ،بلمـه آنچـه را پوشـــیـده اســـت نیز
مـــیبـــیـــنـــد (.)Byron,2011: 87

 .2-1ناسازگاری علم مطلق خدا را اختیار انسان

آگوســتین 1در کتاب پانزدهم شــهر خدا به

مســـألـۀ نـاســـازگـاری علم مطلق خـداونـد و

علم پیشـــین خـداونـد اشـــاره میکنـد...« :

اختیار انســـان از قرون وســـطی مطرح بوده
3

تصـــمیمــات او در همـۀ امور بــه موجــب

اسـت .نلسـون پایک میگوید این اشـمال

قـطـعـیــت عـلـم ســــابـقـش ،قـطـعـی اســــت»

را بوئیتوس ،4فیلســوف قرن شــشــم ،ابراز

(آگوســتین .)665 :1393،آکوئیناس 2یمی

کرده است ( .)Pike,1965: 27بوئیتوس

از ســه متفمر تأثیرگذار در باب مســألۀ علم

در کتاب پنجم تسلّای فلسفه مینویسد:

مطلق شــناخته میشــود .آکوئیناس ،قرائتی

ک دشواری مبهوت شدم ...
«اکنون من بهواسطۀ ش ِ
این که خداوند ،بهطور مطلق از هر چیزی علم پیشین
دارد و این که اختیار وجود دارد ،به نظر میرسد این
دو علیه یکدیگر نهاده شدهاند و بسیار با یکدیگر در
تغایرند؛ زیرا اگر خداوند هر چیزی را به نحو پیشینی
میداند و هیچ خطائی نیز نتواند داشته باشد ،باید آن
امر بالضروره اتفاق بیفتد  ...در این صورت ،نهتنها
کنشهای انسانهای فانی ،بلکه تأمالت و ارادههای
بود»
نخواهند
اختیاری
نیز
آنان
(.)Boethiuse,2001: 130

ســـیســـتمـاتیـک از علم مطلق بـا توجـه بـه
دیـدگـاههـای ارســـطوئی -افالطونی کـه از
طریق آگوســتین ،بوئیتوس ،مفســران عرب
ارسـطوئی و ابنمیمون ،فیلسـوف یهودی ،به
او رســـــیـــده بـــود ،فـــراهـــم آورد

( .)Huges,1995: 65وی در الـهـیــات
جـامع طی مقـا ت شـــانزدهگـانـهای ســـعی
میکنـد علم مطلق خـداونـد را بـه تصـــویر
بمشــد و اشــمالهای وارد برآن را پاســ
دهد و قرائتی منسـجم از این آموزه با سـایر
اوصــــاف خـداونـد مـاننـد تغییرنـاپـذیری و
ســـــرمــدیــت فــرازمــانــی ارائــه دهــد
(.)Aquinas, 1981: 95-116

1. Augustine.
2.Aquinas.

صـــورتبندی این اســـتد ل ،به نحو
ذیل است:
 )1اگر خـداونـد بـه نحو پیشـــینی هر
چیزی را میدانـد ،بنـابراین بـالرـــروره آن
امور واقع میشوند.
 )2اگر کنشهای خداوند بالرـــروره
3.Nelson Pike.
4. Boethiuse.

ا
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واقع شـوند ،در آن صـورت ،انسـانها مختار

 .2-1-1رویاردهای ارائهشده جهت حل

نخواهند بود و این خالف فرض خداباوری

تعارض علم پیشین خدا و اختیار انسان

کالســیک اســت؛ زیرا یمی از آموزههای

زاگزبســـگی ،1فیلســـوف و معرفتشـــناس

خداباوری کالسـیک ،مختار بودن انسـانها

معاصــر آمریمائی معتقد اســت دو رویمرد

است.

جهت حل این مســألۀ دشــوار وجود دارد.

متـألهـان و فیلســـوفـان در طول تـاری

در رویمرد نخسـتین سـعی میشـود در عین

فلســـفه ســـعی داشـــتند برای این اشـــمال

حفظ معنـای حـداکثری علم مطلق ،معنـای

چـارهای بینـدیشـــنـد .برای مثـال ،فیلســـوفـان

حـداکثری اختیـار انســـان نیز حفظ شـــود.

اسـالمی و متملمان شـیعی بر این باورند که

رویمرد دوم ،یمی از دوگـانـۀ علم مطلق/

علم پیشـین حق تعالی با قید اختیار انسـان بر

اختیـار را انمـار میکنـد یا نگـاهی حداقلی به

افعـال اختیـاری او تعلق میگیرد و خـداونـد

آنهــا دارد ( Zagzebeski, 2010,

بـا علم ازلی خود میدانـد فالنی بـا اختیـار

.)475

خود چنین و چنــان خواهــد کرد و چنین
علمی نـه نـافی اختیـار بلمـه مویـد و مبتنی بر
آن نیز هســــت ( هیجی.)65-72 :1364 ،
سویینبرن پاس های ارائهشده را نمیپذیرد
و تقریر جـدیـدی از اشـــمـال نـاســـازگـاری
اختیــار و علم مطلق خــداونــد بر اســــاس
معرفتشــناســی جدید ارائه میکند؛ لذا در
ادامه ،نخســت پاســ های دادهشــده به این
مسـأله بههمراه نقد سـویینبرن ارائه و سـسس
قرائـت ســـویینبرن از این اشـــمـال بیـان

الف :تمسک ره سرمدیت فرازمانی

طبق رویمرد توســل به ســرمدیت فرازمانی
خـداونـد کـه متعلق بـه بوئیتوس و آکوئینـاس
اســــت و حتی پیشتر از این دو در آثـار
پـروکـلـس2و آمـیـنـیـوس 3نـیـز ریشــــه دارد،
خـداونـد فرازمـان اســـت و همـهچیز برای او
حرـــور دارد ( Zagzebeski, 1991:

 .)36بـوئـیـتـوس در کـتــاب پـنـجـم تســـالی
فلسفه مینویسد:
« ...از آنجا که خداوند یک موقعیت همهسرمدی و
همهحضوری دارد ،علمش نیز به همان ترتیب ورای
هر حرکت زمانی است ...؛ سرمدیت او سلسلۀ

میشود.

1. Zagzebeski.
2. Proclus.

3. Ammonius.
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ی گذشته و آینده را احاطه نموده است ،او در
نامتناه ِ
علم بسیطش ،همهچیز را بهگونهای که آنها اکنون

انجام میشود ،میبیند»

( Boethiuse, 2001:

.)146

در این رویمرد ،خـداونـد از ارتفـاع
ســـرمـدیـت ،همـهچیز را میبینـد ،امـا چون
فرازمان اســـت هیچ قبلیت و بعدیتی مطرح
نیسـت .بنابراین سـخن گفتن از علم پیشـینی،
بــا توجــه بــه این رویمرد روا نیســــت و
آیندهای برای خداوند مطرح نیسـت و چون
خـداونـد آن حقـایق را بـه نحو ســـرمـدی
میداند ،علم خداوند باعث ســلب اختیاری
نمیشود.
تومـاس آکوئینـاس جهـت مقبولیـت
راهحل مذکور ،مثالی ذکر میکند:
«برای ما ،به خاطر آن که حوادث ممکن آینده را
بهعنوان آینده میدانیم ،هیچ یقین و قطعیتی در باب
آنها ،نمیتواند وجود داشته باشد ،به جز برای خدا،
که آنها را از ارتفاع سرمدیت میداند .انسانی که در
جاده راه میرود ،نمیتواند آنهایی را که بعد از او
میآیند ،ببیند؛ اما انسانی که از ارتفاع ،جاده را میبیند،
میتواند تمام کسانی را که در جاده سفر میکنند،

ببیند»

( Kenny, 1969: 261; Kenny,

نسـبت به حواد مممن ،علم پیشـین داشـته
باشـد ،منفی اسـت .سـخن از علم پیشـین یک
موجود ســـرمـدی فرازمـانی و تقـدم و تـأخر
پدیدهها نســبت به او صــحیس نیســت؛ زیرا
خـداونـد نســـبـت بـه هر پـدیـدۀ زمـانمنـدی
معیـت ســـرمـدی دارد .حواد زمـانمنـد از
دیـدگـاه مـا موجودات زمـانمنـد ،متقـدم و
متـأخرنـد .بنـابراین یـک موجود ســـرمـدی
عـالم مطلق ،از حواد

زمـانمنـد بـه نحو

حرـــوری آگــاه اســــت ( & Stump
.)Kretzmann, 1981: 454
ایـن رویـمـرد ،مـقــدم ـۀ نـخســــت از
اســـتد ل ارائهشـــده بر پیشـــینیبودن علم
خـداونـد را علیـه مســـألـۀ علم مطلق /اختیـار
انســـان را مورد انتقـاد قرار داده اســـت و با
تمســک به آموزۀ ســرمدیت ،بیان میکند
که اصــالً علم خداوند پیشــینی نیســت که
اشـــمـال فوق مجـال طرح یـابـد؛ لـذا این
رویـمـرد ســـعـی مـیکـنــد از عـلـم مـطـلـق
حـداکثری خـداونـد و در عین حـال ،اختیـار
حداکثری انسانها دفاع کند.
ســـویـیـنبـرن در بــاب ایـن راهحــل،

.)2010: 485

اســـتـامـر و کرتزمن 1از مـدافعـان معـاصـــر

میگویـد :مـدل ســـرمـدیـت فرازمـانی خود،

آموزۀ سـرمدیت خداوند مینویسـند :پاسـ

باعث مفســـدههایی همانند همزمان شـــدن

بـه این پرســـش کـه آیـا خـداونـد میتوانـد

پـدیـدههـای مختلف زمـانی ،نـاســـازگـاری بـا

1. Stump & Kretzmann.
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متن مقـدس ،عـدم ارتبـاد خـداونـد بـا جهـان

( ،)Zagzebeski, 2010: 475لـذا بـا

زمـانمنـد ،معنـادار نبودن مقولـههـایی همـاننـد

توجه به رویمرد ارســطو در باب قرــایای

عفو و بخشش ،پاداش و مجازات و موجب

مممن مربود بـه آینـده ،برخی از الهیدانـان

تبـدیـل خـداونـد بـه شـــخص فـاقـد حیـات

نیز قائل به این شـدهاند قرـایایی که مربود

میشـــود؛ لـذا راهحـل مـذکور را نمیپـذیرد

به کنشهای آیندۀ انســـانهاســـت ،ارزش

(.)Swinburne, 1993: 223-229

صـدق ندارند و لذا نه صـادقند و نه کاذب.

ب :استدال جنگ دریایی ارسطو

ایـن اســـتــد ل در واقـع مـبـتـنـی بـر تـحـلـیــل
قرـــایـای مربود بـه آینـده اســـت .برخی
فیلســوفان در باب ارزش صــدق قرــایای

از این جهت ،این قبیل قرایا ،متعلق معرفت
خداوند واقع نمیشـوند و مسـألۀ علم پیشـین
خدا و اختیار انســان مطرح نیســت .در این
رویمرد از میان دوگانۀ علم پیشـین /اختیار،
علم پیشـــین خـدا ترـــعیف شـــده اســـت

مربود به آینده معتقدند این قبیل قرــایا نه

(.)Zagzebeski, 2010: 475

صــادقند نه کاذب .به نظر میرســد در این

سویینبرن در باب راهمار «استد ل

رویمرد ،ارزش صــدق قرــایای مربود به
آینده شبیه به دیدگاه ارسطو است.

ارســـطو در کتــاب العبــاره 1می-
نویسـد« :ضـرورتاً فردا جنگ دریایی یا رخ
میدهـد یـا رخ نمیدهـد ،ولی فردا نـه وقوع
آن جنگ دریایی ضـروری اسـت و نه عدم
وقوع آن» (.)Aristotle, 1995: 83
در واقع ارسـطو ،ارزش صـدق را برای
قرـــایای مممن آینده انمار کرده اســـت.
مطــابق این رویمـرد ،هیـچ قرـــی ـۀ ممـمن
مربود بـه آینـده حتی برای موجودی عـالم
مــطــلــق ،قــابــل دانســـــتــن نــیســـــت
1.De Interpretatione.

جنگ دریایی» مینویسد:
در این روش« ،صدق» به نحوی متفاوت از کاربرد
عرفی آن بهکار رفته است؛ چرا که در فهم عرفی،
قضایای مربوط به آینده و همچنین کنشهای
اختیاری آینده یا صادقند یا کاذب .بنابراین اگرچه
ممکن است که ما از صدق و کذب اینگونه قضایا
آگاه نباشیم ،لکن آن قضایا یا صادقند یا کاذب .اگرچه
میتوان بر معنای خاص از صدق اصرار ورزید ،لکن
به نظر میرسد استفاده از معنای متعارف «صدق»
کمتر گمراهکننده است ( Swinburne,1993:
.)180

بنــابراین برخالف رویمرد ارســـطو،
بـهعقیـدۀ ســـویینبرن ،مممنـات آینـده و
کنشهــای آینــده ارزش صــــدق دارنــد،
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اگرچـه بـه لحـاظ منطقی ،غیر قـابـل دانســـتن

 .2-1-2قرائت سویینررن از اشاا

هستند(.)Zagzebeski, 2010: 475

ناسازگاری علم خداوند و اختیار انسان

ج:تمایز رین دو نوع ضرورت

رویمرد ســـوم کـه منتســـب بـه آکوئینـاس
اســـت ،بیانگر این اســـت که باید میان دو
گزارۀ «بالرـروره ،اگر خداوند علم پیشـین
بـه چیزی داشـــتـه بـاشـــد ،آن اتفـاق خواهـد
افتاد» و «اگر خداوند به چیزی علم پیشـــین
داشــته باشــد ،آن بالرــروره اتفاق خواهد
افتاد» تمایز قائل شـد؛ فق گزارۀ دوم اسـت
کـه اختیـار را از انســـانهـا ســـلـب میکنـد
( )Swinburne,1993: 174ولـــی
الهیـات تنهـا بـه گزارۀ نخســــت نیـاز دارد
(.)Swinburne,1993: 177-178
ســـویینبرن در بـاب راهحـل مبتنی بر
تمایز ضـرورت مینویسـد :اشـتباه آکوئیناس
مـبـتـنـی بـر ایـن فـرض اســــت کــه قرـــیــۀ
«خـداونـد  Xرا بـه نحو پیشـــین میدانـد»
قرــیهای کامالً در باب گذشــته اســت ،اما
این قرـیه در باب گذشـته نیسـت و صـدق و
کذب آن تا حدودی مبتنی بر اموری اسـت
کـه هنوز رخ نـداده اســـت .بنـابراین جهـت
قرـیۀ مد نظر ،ضـرورت نیسـت تا بخواهد از
طریق تمایز میان ضـرورتها حل شـود بلمه
در واقع جهات چنین قرایایی ،اممان است
(.)Swinburne, 1993: 178

سـویینبرن معتقد اسـت موضـوع ناسـازگاری
مسألۀ علم پیشین /اختیار بهخاطر عدم تمایز
بین دو نوع ضـرورت نیسـت که مطرح شـده
اســـت .همچنین ،این مســـألـه بـهخـاطر این
نیست که هرچه خداوند میداند ،باید اتفاق
بیفتـد و در نتیجـه ،اختیـار ســـلـب میشـــود؛
بلمه ناسازگاری علم مطلق /اختیار ،بهخاطر
این نمته اســت که «هرچه هســت و خواهد
بود ،خداوند باید به آن علم داشــته باشــد».
بنـابراین محـل نزاع در واقع حول مســــألـۀ
«علم» اسـت ،نه ضـرورت و نه سـلب اختیار.
لذا ســـویینبرن مســـأله را به تحلیل علم در
معرفتشـناسـی جدید سـوق میدهد و سـعی
مـیکـنــد عـلـم خــداونــد را بـر اســــاس
معرفـتشـــنـاســـی جـدیـد تحلیـل کنـد .او
مینویسد:
«اگر Pبه  Xعلم داشته باشد ،باید شرایط متعدد
دیگری نیز فراهم شود .نخست آنکه  Xصادق
باشد؛ چون اگر چیزی صادق نباشد ،اگر گفته شود
که شخصی به آن علم دارد ،نادرست است .دوم آن-
ش شناختی خاصی نسبت به  Xداشته
که  ،Pنگر ِ
باشد که میتوان آن را بهعنوان باور به  Xتوصیف
کنیم (بهعبارتی ،او به  Xباور داشته باشد) .مؤلفۀ
سوم ،آن است که  ،Pدر باور به  Xموجه باشد؛ یعنی
دلیل درستی برای باور به  Xداشته باشد .کسی که
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به  Xباور دارد ،اما در باور به  Xموجه نیست (به-
عنوان مثال ،او دلیل کافی برای باور به  Xیا
باورنداشتن به  Xنداشته باشد) بهنحو نادرستی گفته
میشود که او به  Xعلم دارد .اکنون اگر شخصی در
این معنایی که تحلیل کردم (یعنی واجد بودن هر سه
مؤلفه) ،عالم مطلق باشد ،او همۀ قضایای صادق را
میداند» ).)Swinburne, 1993: 174

شـــخص مختـار انجـام میدهـد ،هر آینـه،

توضــیس این که در معرفتشــناســی

بـاورهـای شـــخص عـالم مطلق ،در معرض

جدید ،گزاره ،متعلق معرفت اسـت و جهت

خطر کــاذب بودن قرار میگیرد؛ زیرا در

حصول علم ،سه مولفۀ باور ،صدق و توجیه

حیطـۀ قـدرت شـــخص مختـار نیســـت کـه

زم اســـت .بـهعبـارت دیگر ،علم بـه بـاور

باورهای پیشـــین شـــخص عالم را صـــادق

صـادق موجه گفته میشـود .حال زمانی که

گرداند؛ چرا که اگر این امر (یعنی صــادق

گفته میشـود شـخص (الف) به گزارۀ (ب)

کردن باورهای پیشـین شـخص عالم مطلق)

علم دارد ،بـایـد ســـه مولفـۀ بـاور ،صـــدق و

در محـدودۀ قـدرت شـــخص مختـار قرار

توجیه حاضـــر باشـــند؛ یعنی نخســـت باید

بگیرد ،مفســـدهای در پی خواهد داشـــت؛

شخص الف ،به آن گزاره باور داشته باشد؛

یعنی زم میشــود که امری در زمان حال،

دوم آنکه باور او صـادق باشـد و در نهایت

سـبب امری در زمان گذشـته شـود که این به

آن بـاور صـــادق ،موجـه بـاشـــد؛ یعنی دلیـل

لحـاظ منطقی مُحـال اســــت .لـذا شـــخص

کافی برای صـدق آن داشـته باشـد .بنابراین،

مختـار بـا انتخـابهـای خویش ،بـاورهـای

اگر باوری صــادق باشــد ،ولی دلیل کافی

شـــخص عـالم مطلق را در معرض کـاذب

برای آن وجود نـداشـــتـه بـاشـــد ،آن بـاور

بـودن قـرار خـواهــد داد و هـرچــه تـعــداد

صـــادق ،معرفت و علم محســـوب نخواهد

فـاعـلهـای مختـار بیشـــتر بـاشــــد ،تعـداد

شــد .از ســوی دیگر ،شــخص مختار ،طبق

کنشهـای اختیـاری بیشـــتر میشـــود و در

تـحـلـیـلـی کــه ســـویـیـنبـرن ارائــه مـیدهــد،

نـتـیـجــه ،احـتـمــال کــاذب بـودن بــاورهــای

شـخصـی اسـت که تحت تأثیر هیچ وضـع یا

شـــخص عـالم مطلق بیشـــتر خواهـد شـــد.

عاملی پیشـین نباشـد و کنش او فق و فق

بنابراین برای باورهای شــخص عالم مطلق،

انتخـاب خودش بـاشــــد« .معنـای اینمـه S

مولفـۀ «صــــدق» نمیتوانـد تـأمین شـــود

مختارانه کنشـی را انجام دهد ،این اسـت که

عمل انجام شـــده در زمان  ،t1در نهایت ،با
انتخاب او در زمان  t1معین شــده باشــد ،نه
اینمه با امور پیشــین ضــروری شــده باشــد»
).)Swinburne, 1993: 175
لـذا اکنون بـا توجـه بـه انتخـابهـایی کـه

(.)Swinburne,1993: 174-176
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«اکنون توجه کنید هر شخص( Pعالم مطلق) در
زمان  ،tدر باب آنچه ( Sفاعل مختار) انجام خواهد
داد ،باورهایی دارد S .با انتخابهایی که در t1
میکند ،باورهای شخص Pرا صادق یا کاذب می-
گرداند .اما این در حیطۀ توانایی  Sدر  t1نیست که
حالتی را فراهم سازد تا  Pباورخاصی در  t1داشته
باشد؛ زیرا اگر  Sاز چنان قدرتی برخوردار باشد ،او
خواهد توانست منشأ فعلی در زمان گذشته شود .به
نظر میرسد تأثیر در زمان گذشته به لحاظ منطقی

انســـانها علم داشـــته باشـــد ،باید خداوند

مُحال باشد» (.)Swinburne, 1993: 175

جهت حصـول علم ،سـه مولفۀ باور ،صـدق

همانطور که در تحلیل علم گفته شــد ،باید
باورهای صـادق ،موجه باشـند و جهت موجهبودن
زم اســـت میـان بـاورهـای شــخص عـالم مطلق و
کنشهای شــخص مختار رابطهای برقرار باشــد و
اگر این رابطه برقرار شــود ،آنگاه دیگر شــخص

جهــت علم خــدا بــه کنشهــای اختیــاری
انســـانها ،دو مولفۀ صـــدق و توجیه اممان
حصول ندارند ،لذا این تلقی صحیس نیست.

صورتبندی تقریرسویینبرن از اشمال
عبارت است از:
 .1اگر خـداونـد بـه کنشهـای اختیـاری

و توجیه را داشته باشد.
 .2حصول مولفۀ صدق و توجیه مُحال
است (رفع تالی).
 .3بنــابراین خــداونــد بــه کنشهــای
اختیاری انسانها علم ندارد (رفع مقدم).

مختـار ،مختـار نخواهـد بود؛ یعنی جهـت حصــول

حصــول مولفۀ دوم ،یعنی صــدق ،مســتلزم

مولفـۀ ســوم علم ،اختیـار از کف میرود (زیرا در

تالی فاسـد تأثیر در زمان گذشـته میشـود که امری

تعریف اختیار قید شـد که تحت هیچ عاملی نباشـد

محال اسـت .حصـول مولفۀ سـوم ،یعنی توجیه ،زم

امـا در اینجـا شــخص مختـار بـایـد بـا شــخص عـالم

میآید که بین باور صـادق خداوند و کنش انسـان

مطلق جهـت حصــول توجیـه برای شــخص عـالم

مختـار ،رابطـهای برقراربـاشــد کـه در این صــورت

مطلق ،در ارتباد باشـد) Swinburne,1993:

موجب میشـود شخص مختار ،دیگر مختار نباشد.

).)176-177
بنابراین ســویینبرن نتیجه میگیرد ،از

این دو امر باعث رفع تالی میشوند و در نتیجه ،رفع
تـالی رفع مقـدم را در پی دارد؛ بنـابراین علم خـداونـد

آنجا که حصـول سـه مولفۀ باور ،صـدق و

شـــامـل کنشهـای اختیـاری نمیشــود و تلقی

توجیـه برای هر معرفتی زم اســــت و در

کالسیک از علم مطلق تلقی موجهی نیست.1

تلقی کالســـیـک از علم مطلق خـداونـد،
 .1در اشـــمـال نـاســـازگـاری علم مطلق خـداونـد بـا

همنظرند اما روش اســـتد ل آنها متفاوت اســـت.

اختیار انسان ،متألهان الهیات گشوده نیز با سویینبرن

بهعنوان مثال ،هاســمر،خداباور گشــوده نیز قائل به
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 .2-2ناسازگاری تلقی کالسیک علم مطلق

کند ،باعث تالی فاسـدی خواهد شـد که آن

را اختیار خداوند

برخالف روند علیت اسـت .جهت حصـول

ســـویینبرن در این اســـتد ل در صـــدد به
تصـویر کشـیدن این نمته اسـت که اگر قائل
به تلقی کالســیک از علم خداوند بشــویم،
آنگــاه این وصـــف ،یعنی علم مطلق ،بــا
دیگر وصـــف او ،یعنی اختیـار خـداونـد،
ناسـازگار خواهد بود .وی جهت نشـان دادن
این ناسـازگاری ،از همان روشـی که جهت
ترســـیم نـاســـازگـاری علم مطلق بـا اختیـار
انسـانها ارائه شـد ،اسـتفاده میکند؛ یعنی با
تحلیل علم بر اسـاس معرفتشـناسـی جدید
و تحلیل اختیار بر این اســـاس که شـــخص
مختار تحت هیچ عاملی نباشــد ،اســتد ل
وی بـدین ترتیـب اســـت :اگر خـداونـد عـالم
مطلق است ،باید باورهای او صادق و موجه
بـاشـــنـد؛ اگر خـداونـد مختـار اســـت ،بـایـد
انتخـابهـای او تحـت تـأثیر هیچ عـاملی از
پیش نبـاشــــد؛ حـال اگر خـداونـد بخواهـد
انتخابی داشــته باشــد که با باورهای صــادق
پیشـین او موافق نباشـد ،باعث کاذب شـدن
بـاورهـای او و در نتیجـه ،عـالم مطلق نبودن
او میشـــود؛ پس اگر خــداونــد بخواهــد
انتخاب او صــادق بودن باورهایش را تأمین
این ناســازگاری اســت (قلخانباز و دیگران:1397 ،
.)198-219

مولف ـۀ توجیــه نیز ،رونــد علیــت برعمس
میشـود .بنابراین سـویینبرن ،با توجه به این
اســـتد ل ،نتیجه میگیرد که علم خداوند،
شــــامـل کنشهـای اختیـاری آینـدۀ خود
نمیشود.
سویینبرن مینویسد:
«اما واضح و آشکار به نظر میرسد که [ Pعالم
مطلق] نمیتواند واجد باورهای صادق و موجه در باب
ال مختار ( )Aباشد؛ زیرا
اعمال آیندۀ یک فاعل کام ً
اگر باورهای  Pصادق باشند ،آنها باید شامل این
ال مختار
باور نیز باشد که شخص  Aیک فاعل کام ً
است .اگر  Pباید در این فرض که باورهایش در مورد
ص  Aصادق هستند ،موجه باشد ،او
کنشهای شخ ِ
باید در این باور که میان باورهایش و کنشهای آیندۀ
 Aهمبستگی وجود دارد ،موجه باشد؛ اما با این فرض
که هیچچیزی در گذشته به هر نحوی نمیتواند بر
آنچه  Aانجام میدهد ،تأثیرگذار باشد ،در این
صورت P ،تنها میتواند در این فرض موجه باشد که
همبستگیای میان باورهای او و کنشهای  Aوجود
داشته است ،اگر او در این فرض موجه باشد که
کنشهای  Aتفاوتی در باورهای او ایجاد کرده است
ت
 ...اما این فرض باعث میشود که روند علی ِ
معکوس جایز گردد؛ در این صورت همانطور که
تذکر دادم ،به لحاظ منطقی ،آن امری آشکارا
غیرِممکن است .بنابراین من نتیجه میگیرم که P
نمیتواند در داشتن باورهایش نسبت به کنشهای
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مختا ِر آیندۀ یک فاعل مختار ،موجه باشد»

غیرممکن است که شخصی در عین برخورداری از

(.)Swinburne, 1993: p. 177

علم مطلق ،مختار مطلق نیز باشد»

همچنین او برای تـأکیـد مجـدد تـأمین

(.)Swinburne, 1993: 177

نبودن مولفۀ ســوم مینویســد« :او نمیتواند

 .2-3ناسازگاری علم مطلق را گزارههای

عـالم مطلق و در عین حـال ،مختـار مطلق

زمانمند

باشــد؛ زیرا او در داشــتن باورهایی در باب

اشـــمــال دیـگـر ســـویـیـنبـرن بــه الـهـیــات

کنشهای اختیاری آیندهاش موجه نخواهد

کالســیک در اعتقاد به علم مطلق خداوند،

بود» ()Swinburne, 1993: 177؛ یـا

این اســــت کـه اگر علم مطلق بـه معنـای

«زیرا یـک شـــخص مختـار مطلق نمیتوانـد

«دانســتن تمام قرــایای صــادق در زمان »t

در بـاب کنشهـای اختیـاری آینـدهاش ،بـاور

باشـــد ،مســـتلزم ناســـازگاری با گزارههای

موجهی داشـــته باشـــد» ( Swinburne,
.)1993: 179
صـورتبندی اسـتد ل دوم سـویینبرن
چنین است:
 )1اگر خداوند به کنشهای اختیاری
خودش علم داشته باشد ،باید سه مولفۀ
باور ،صدق و توجیه حاضر باشند.
 )2لمن دو مولفۀ صدق و توجیه ،اممان
حصول ندارند (رفع تالی).
 )3بنابراین خداوند به کنشهای اختیاری
خود علم ندارد و تلقی کالسیک از
علم مطلق صحیس نیست.
او مینویسد:
«من نتیجه میگیرم که این پرسش که آیا به لحاظ
منطقی امکان دارد شخصی عالم مطلق باشد و
همچنین انسانها موجوداتی مختار باشند ،مشکوک
است؛ لکن به لحاظ منطقی ،بهطور قطعی و مسلّم

زمـانمنـد خواهـد بود .گزارههـای زمـانمنـد
قرــایایی هســتند که صــدق آنها منود به
زمان خاصـــی اســـت و در زمانهای دیگر
ارزش صـــدق خود را از دســـت میدهند.
بـهعبـارتی دیگر ،آن قرـــایـا فق در زمـان
خاصــی صــادق و در ســایر زمانها،کاذب
هســـتنـد .اگر خـداونـد عـالم مطلق ،بـه معنـای
«عالم به تمام قرــایا» باشــد ،باید به صــدق
این قرــایا نیز آگاه باشــد؛ لمن این قرــایا
فق در زمان خاصــی صــادقند .بنابراین به
لحـاظ منطقی ،اممـان علم پیشـــین بـه آنهـا
وجود نـدارد .بـه نظر میرســـد اصـــل این
اشـمال متعلق به کرتزمن اسـت .کرتزمن در
مقـالـۀ «تغییرنـاپـذیری و علم مطلق» بـه این
اشــمال اشــاره میکند و معتقد اســت اگر
شـخصـی بخواهد عالم مطلق باشـد باید آن
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زمـان ،تنهـا زمـان موجود بـاشـــد ،امـا فرض

مقدور خداوند اسـت که زمانی که خداوند

موجود ،خالف این اســت و ما با زمانهای

عالم اسـت ،تنها زمان موجود باشـد؛ اما تالی

مـــــتـــــعـــــددی مـــــواجـــــهـــــیـــــم

اسـتد ل باطل اسـت ،زیرا فرض مسـأله این

( .)Kretzmann,1966: 421سـویین-

اســـت کـه ســـایر زمـانهـا نیز وجود دارنـد.

برن در توضــیس این اشــمال ،مثال کرتزمن

بنابراین مقدم نیز باطل است؛ یعنی خداوند،

را ذکر میکنـد :زمـانی کـه گفتـه میشـــود

بـه تلقی کالســـیـک ،نمیتوانـد عـالم مطلق

«اکنون دوم اکتبر اسـت» ،این قرـیه فق در

باشد.

روز دوم اکتبر صـــادق اســـت و در ســـایر
زمانها کاذب اســت .نباید قرــیۀ فوق را با
قرـــیۀ «دوم اکتبر ،دوم اکتبر اســـت» خل

میتوان اســتد ل فوق را به نحو ذیل
صورتبندی کرد:
اگر خـداونـد ،بـه نحوی کـه در الهیـات

کـنـیـم؛ چـرا کــه قرـــی ـۀ اخـیـر-کــه یــک

کالسـیک گفته میشـود ،عالم مطلق باشـد،

همــانگویی(توتولوژی) اســــت -همواره

باید همواره نســبت به قرــایایی که ارزش

صـادق اسـت و میتوان از صـدق آن در هر

صـدق آنها محدود به زمان خاصـی اسـت،

زمانی ســـخن گفت؛ لمن قرـــیۀ نخســـت

علم داشته باشد؛ لمن تالی باطل است ،پس

صـــرفـاً تحلیلی نیســـت و در همـۀ زمـانهـا

مقدم نیز باطل است.

صـــادق نیســـت ( Swinburne,1993:
 .)168بنابراین اگر خداوند علم پیشــین به
تمام قرـایا دارد ،آنگاه او باید علم پیشـین
به قرــیۀ «اکنون دوم اکتبر اســت» داشــته
باشـــد ،اما این قرـــیه فق و فق در زمان
خود صـادق اسـت و به لحاظ منطقی اممان
علم به آن وجود ندارد.
اگر خـداونـد بنـا بـه تلقی کالســـیـک،
عـالم مطلق بـاشــــد ،آنگـاه زم میآیـد
خـداونـد بـه تمـام گزارههـای زمـانمنـد ،بـهطور
صـــادق ،عالم باشـــد .این امر در صـــورتی

 .2-4در دسترس نبودن گزارههای ناظر ره
شخص او ررای اشخاص دیگر حتی خداوند

اشـمال دیگر سـویینبرن از این قرار اسـت:
هر یـک از مـا زمـانی بـه نحو خـاصـــی،
فردگونه و به شـیوۀ خاص خود میاندیشـیم.
مـا بـه جهـان متفرد هیچکس دســـترســـی
نداریم .گزارههای خاصـی وجود دارند که
بنا به د یل منطقی تنها به واسـطۀ اشـخاص
خاصـــی یا در زمانهای خاصـــی دانســـته
مـیشـــود .امـمــان مـعـرفــت پـیشـــیـن بـرای
هـیـچکـس حـتـی خــدا بــه ایـن دســـتــه از
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گــزارههــای شــــخصــــی وجــود نــدارد

در حیطۀ ســایر اشــخاص نیســت .حتی اگر

.)Swinburne,1993:

کســـی بگویـد :من میدانم کـه شـــخص

ســـویینبرن در این اســـتــد ل ،متــأثر از

«الف»« ،ب» را میدانـد ،این حقیقـت کـه

کرتزمن اســت .کرتزمن مدعی اســت «هر

شـخص الف ،میتواند آنچه را که شـخص

شخص ،قرایای خاصی را میداند که هیچ

ب میدانـد ،توصـــیف کنـد ،مســـتلزم آن

شـــخص دیگری نمیتوانـد بـه آنهـا علم

نیســت که بتواند همان علم شــخص ب را

داشــته باشــد» ( Kretzmann, 1966:

داشته باشد.

)170-171

 .)421در واقع این ســـخن کرتزمن مبتنی

 )1اگر خداوند بنا به تلقی کالسـیک،

بر این ادعاســت که تبیین و اظهار برخی از

عـالم مطلق بـاشــــد ،آنگـاه زم میآیـد

قرــایا ،مبتنی بر ضــمیر اولشــخص «من»

خداوند به صـادق بودن گزارههای شـخص

اســـت و نمیتوانـد بـدون این ضـــمیر بیـان

اولی آگاه باشد؛ این امر در صورتی مقدور

شـود .بهعبارت دیگر ،حقایقی وجود دارند

خداوند اســـت که او تنها شـــخص موجود

که فق بهعنوان قرـایای اولشـخص ،بیان

باشد.

میشـــونـد؛ امـا منطقـاً غیرمممن اســـت کـه

 )2خـداونـد تنهـا شـــخص موجود در

برای فرد دیگری بههمان نحو دانســته شــود

هســتی نیســت؛ زیرا فرض بر وجود ســایر

()Mavrodes, 2010: 252؛ در واقع،

اشخاص است (رفع تالی).

قرـایایی هسـتند که علم به آن قرـایا فق

 )3بنابراین مقدم نیز باطل است؛ یعنی

برای شــخص حاصــل میشــود؛ حتی اگر

خداوند ،به تلقی کالسـیک ،نمیتواند عالم

دیگری هم بتواند به آن قرـایایی که متعلق

مطلق باشد.

به شخص خاصی است آگاهی داشته باشد،
این آگـاهی همـان علم و معرفـت شـــخص
خاص نیست.
صـــورت بنـدی این اســـتـد ل چنین
اســـت :فرض بر آن اســـت کـه قرـــایـای
خاصــی هســتند که تنها بهواســطۀ اشــخاص
خاصـی دانسـته میشـوند و دسـترسـی به آنها

لذا سویینبرن معتقد است:
«به منظور ارائۀ تبیینی منسجم از علم مطلق ،باید
علم را در یک معنای محدودتری نسبت به عالم بودن
به همۀ قضایای صادق درک کنیم .بیایید بگوییم که
موجودی عالم مطلق است؛ اگر او در هر زمان ،همۀ
قضایای صادقی را که به لحاظ منطقی ممکن است،
واجد باشد  ...و به نظر من ،آنچه خداباوران با گفتن
«خدا همه چیز را میداند» ،قائل میشدند قبل از
ایجاد چنین مسائل منطقی مطرح شده است؛ اما از
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زمانی که این مسائل پیش آمده است ،پیشنهاد من
این است :اقدامی که آکوئیناس جهت تبیین دقیقتر
از قدرت مطلق انجام داد ،یک خداباور نیز جهت ارائۀ
تبیینی دقیقتر از علم مطلق ،باید آن کار را انجام
دهد .نظر من این است که در معنائی محدودشده،
بهطور منسجم میتوان فرض کرد شخصی عالم
مطلق

وجود

داشته

باشد»

(.)Swinburne,1993: 172
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برنامههای خداوند ،بهخاطر رفتـار انســـانها
تغییر کنـد؛ بـهعنوان مثـال ،در کتـاب یونس

3

بیان شده است که چگونه خداوند قوم نینوا
را بـه خـاطر توبـهای کـه کردنـد ،مورد عفو
قرار داد .لذا ســـویینبرن میگوید« :اما اگر
خــداونــد ،تصـــمـیـمـش تـغـیـیـر مـیکـنــد او
نمیتوانـد علم پیشـــین از کنشهـای آینـدۀ

 .2-5تعارض را متن مقدس

خود داشـــتـه بـاشـــد ،بنـابراین علم خـداونـد

اســتد ل دیگر ســویینبرن بر نقد برداشــت

نمیتواند نامحدود باشد» ( Swinburne,

کالسـیک از علم مطلق پیشـین خدا ،اسـتناد
به آیات کتاب مقدس اســت .وی میگوید
در متن مقـدس ،بـهویوه عهـد عتیق ،خـداونـد
برنامههای خاصــی برای انســانها دارد و با
واســـطـههـایی برنـامـههـایش را تغییر میدهـد؛
بـهعنوان مثـال ،وســـاطـت حرـــرت ابراهیم
برای قوم ســـدوم در ســـفر پیدایش( 1عهد
عتیق ،پیـدایش :بـاب  ،18آیـات  ،)22-33یـا
وسـاطت حرـرت موسـی برای بنیاسـرائیل
در ســـفر خرو ( 2عهـد عتیق ،خرو ،32 :
آیــات  ،)11-14یــا اینمــه مممن اســــت
« 1ابراهیم گفت« :باشد ه د اند ن دشدگیین
دیردد تا از برای آدرینبار سد ن گمیم ،شددای د
تن از ایشددای یا ت شددمدا ن ان اسدد گفت« :ب
سدب د تن ،نیرای د ماهم سدادتا (عه عتیق،
ی ایش ،18 :آیۀ .)32
 «2مسددک همشددی تا یَهمَ  ،د ای دمیش را آرام
سدازد ن گفت ... :بد گای دمیش ابراهیم ن اسدقا

.)1993: 182
همچنین ســویینبرن معتقد اســت که
در عهد عتیق در کنار ســخنان و وعدههای
مطلق ،ســخنانی مشــرود بیان شــده اســت؛
اگر انســـانهـا چنین و چنـان کننـد ،خـداونـد
چنـان و چنین خواهـد کرد .اگر خـداونـد
تقریباً میدانســت که انســانها چگونه عمل
میکنند ،نیازی به این سـخنان مشـرود نبود.
بهعنوان مثال ،به ارمیای نبی گفته میشـــود
کـه او اعالمیـهای در خـانـۀ خـدا برای قوم
یهودا قرار دهـد و بـه مردم بگویـد اگر آنـان
بــه راه شـــرارتآمـیـز خـود ادامــه دهـنــد،
ن اسدددرا یا را یاد هن ه از برای ایشدددای ب ا
دمد سمگد یاد هردی ن آدای را گفتک :اعقاب شگا
را رشگار چمی ادترای آسگای گردادم  ...ن یهم از
ب ی هردی با قمم دمد ه ایشددای را ب آی ته ی
هرد بمد ،صدددرظ دکر هرداا (عه عتیق ،درنج:
 ،32آیا .)11-14
3
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پـروردگــار اورشـــلـیـم و مـعـبــد را ویـران
میسازد .تفسیر طبیعی این عبارت آن است
کـه خـداونـد نمیدانـد مردم توبـه خواهنـد
کرد یا خیر؟

 )3پس تلقی کالسیک از علم خداوند،
صحیس نیست.
 .3قرائت سویینررن از علم مطلق

ســویینبرن معتقد اســت اگرچه عهد

ســویینبرن با توجه به اســتد لهای فوق از

جـدیـد برخالف عهـد عتیق ،در بـاب علم

تلقی کالســـیـک علم مطلق بـه معنـای «علم

پیشـین خداوند سـخن میگوید ،لمن به نظر

نــامحــدود» گــذر کرده و ســـعی میکنــد

نمیرســـد که در عهد جدید نیز علم مطلق

تعبیری منســجم ،تعدیلیافته و محدود ارائه

مراد شـــده بـاشـــد .انســـانهـا میتواننـد بر

دهد .وی مینویسد:

بـرنــامــههــای خــداونــد فــائـق آیـنــد .وی

«دقیق ًا همانگونه که قدرت مطلق ،باید به انجام
آنچه منطق ًا ممکن است ،تعلق گیرد ،علم مطلق نیز
باید بهعنوان علم به آنچه منطق ًا ممکن است دانسته
شود ،تعلق گیرد  ...بنابراین من در نهایت ،تعریف ذیل
از عالم مطلق را پیشنهاد میکنم .شخص  Pدر زمان
 tعالم مطلق است؛ اگر و تنها اگر او هر قضیۀ صادقی
را دربارۀ  tیا هر زمان متقدمی بداند و همچنین هر
قضیۀ صادقی دربارۀ زمانی متأخر از  tرا بداند که به
ضرورت منطقی صادقند یا او دلیل مهمی جهت
صدقشان دارد که به لحاظ منطقی ممکن است او آن
[دلیل] را پذیرفته باشد» ( Swinburne,
.)1993: 180-181

مینویســـد« :خـداونـد در واقع یـک کتـاب
زندگی دارد که برنامههایش نوشته شدهاند،
امـا محتوای کتـابش میتوانـد در ازای تغییر
رفــتــار انســـــانهــا تــغــیــیــر کــنــد»
).)Swinburne,1993: 183
صـــورتبندی اســـتد ل متن مقدس
چـنـیـن اســــت :در مـتـن مـقــدس عـبــارات
متعددی مشـــاهده میشـــود که ناظر بر این
اســت که تصــمیم خداوند با توجه به رفتار
انسانها تغییر میکند.
 )1اگر خداوند واجد علم مطلق در تلقی
کالسیک باشد ،آنگاه باید رفتار

بـا توجـه بـه تعریف فوق از علم مطلق،
به عقیدۀ سویینبرن ،امور ذیل از حیطۀ علم
خداوند خار هستند:

انسانها را نیز میدانست و تصمیم خود

 )1قرایای ناظر به شخص اول

را منود به رفتار انسانها نمیکرد.

 )2قرایای زمانمند که صدق آنها منود

 )2لمن تصمیم خداوند منود به رفتار
انسانها شده است (رفع تالی).

به زمان خاصی هستند.
 )3قرایایی که حاکی از کنشهای
اختیاری آیندۀ انسانهاست.

ا
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 )4قرایایی که حاکی از کنشهای
اختیاری خداوند است.
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بنابراین ســـویینبرن معتقد اســـت که
جهـت تالئم این آموزه از جهـت درونی و

البتــه ســـویینبرن بــا وجود این کــه

از جهـت بیرونی (قیـاس بـا دیگر اوصـــاف

کنشهای اختیاری انسـانها را از حیطۀ علم

خــداونــد و آمــوزههــای خــدابــاوری

خـدا خـار میکنـد ،معتقـد اســــت چون

کالســـیـک) ،بـایـد علم مطلق در معنـایی

اختیـار انســـان همواره بـا محـدودیـتهـایی

تعـدیـلیـافتـه لحـاظ شـــود .وی بر این نظر

مواجه اسـت و خداوند از این محدودیتها

اســـت کـه اگرچـه از نگـاه او علم خـداونـد

آگـاه اســـت ،لـذا پیشبینی آنهـا برای خـدا

محـدود اســــت؛ لمن این علم محـدود ،از

مممن است.

عـظـمــت او نـمـیکــاهــد؛ چـرا کــه ایـن

« ...اختیار انسان موضوع این محدودیتهاست و این
محدودیتها پیشبینی اغلب کنشهای انسانی را
برای ما ساده میکند و همچنین ،برای خداوند
پیشبینی تقریب ًا تمام کنشهای انسانی را میسر می-
سازد»).) Swinburne,1993: 181

محـدودیـت یـا بـه خـاطر اقترــــای قواعـد

همچنین او مینویســــد خــداونــد بــا
اعطای اختیار به انسانها و دیگر موجودات،
علم خود را بـه آنچـه آنهـا انجـام خواهنـد
داد ،محدود کرده اسـت ( Swinburne,
.)1993: 181
«به نظر میرسد معنای تعدیلیافتهای که از علم
مطلق ترسیم کردم ،برای ادعای خداباور کفایت می-
کند؛ زیرا اگر علم شخصی بهخاطر آنچه او هنوز
تصمیم نگرفته یا اگر بهمنظور این که به برخی
مخلوقات خود اجازه دهد تا سرنوشتشان را خودشان
تعیین کنند ،محدود شده باشد ،از ارزش پرستش او
نمیکاهد .محدودیت اخیر ،محدودیتی است که او
میتواند در هر آنی با بازستاندن اختیار از انسانها
متوقف گرداند» .(Swinburne, 1993:
)183

منطقی اســــت (مـاننـد گزارههـای نـاظر بر
شـــخص اول و گزارههـای زمـانمنـد) ،یـا
خـداونـد خود ،علم خود را بـهخـاطر انتخـاب
اعطـای اختیـار بـه برخی مخلوقـات محـدود
ســاخته اســت یا به خاطر برنامههایی اســت
که هنوز خداوند تصمیم نگرفته است.
در نــهــایــت ،ســــویــیــنبــرن بــرای
خـدابـاورانی کـه از رویمرد وی (علم مطلق
تعدیلیافتۀ خداوند) خرسـند نیسـتند ،جهت
تبیینی منســـجم از علم مطلق خداوند ،نگـاه
تمثیلی را به این مسأله پیشنهاد میدهد:
«و اگر یک خداباور با این تلقی که من ترسیم کردم
که خداوند در معنایی تعدیلیافته ،عالم مطلق است،
ن
اقناع نشد ،جهت اجتناب از ناسازگاری آشکار میا ِ
علم خداوند و اختیار باید قائل به این امر شود که
خداوند در روش تمثیلی عالم مطلق است؛ بدین نحو
که این اصطال ِح علم مطلق ،در کلمات متعارف و با
معنای متعارف نمیتواند درک شود .بهعنوان مثال،
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خداباور میتواند قائل شود که موجو ِد عالم مطلق
کسی است که هر چیزی را میداند؛ اما آن «میداند»
قواعد نحوی و معنایی آسانتری برای کاربرد نسبت
به کاربرد متعارف دارد» ( Swinburne, 1993:
.)183

 .4رررسی نظریۀ علم تعدیلیافتۀ سویینررن

نشدن ما شود.
 .4-2اشاا ناسازگاری علم و اختیار مطلق خدا

این اشــمال ســویینبرن ناشــی از تفمیک
صــفات خدا از یمدیگر اســت؛ به این معنا
کـه او چون علم خـدا را بـا اختیـار او دو امر

 .4-1اشاا ناسازگاری علم پیشین خدا و

مجزا دانســته اســت ،با این مشــمل مواجه

اختیار انسان

شـــده که در صـــورت علم پیشـــین خدا به

در بـاب اشـــمـال اول ســـویینبرن میتوان

اعمـال و انتخـابهـای خود ،او دیگر فـاعـل

گفت که علم پیشـــین خدا به فعل اختیاری
انســـان با وصـــف اختیار تعلق دارد؛ به این
معنـا کـه خـداونـد از ازل میدانـد فـاعـل  Sدر
زمـان  tچـه عملی را بـه اختیـار خود انجـام
خواهد داد؛ لذا ما هر انتخابی داشـته باشـیم،
مطـابق بـا علم خـدا خواهـد بود و این موجـب
سـلب اختیار از فاعل نمیشـود؛ زیرا آنچه
باعث ســلب اختیار اســت ،تعلق مســتقیم و
بیواســـطـۀ ارادۀ خـدا (نـه علم او) بـه انجـام
فعلی توسـ فاعل اسـت .خداوند از ازل بر
اعمال ما عالم اســـت .بنابراین ،انتخابهای
مـا بـاورهـای خـداونـد را در معرض خطر
کـذب قرار نمیدهـد؛ زیرا مـا هر انتخـابی
بمنیم ،مطـابق علم ازلی خـدا خواهـد بود.
همچنین ،رابطـهای کـه میـان بـاورهـای خـدا و
کنشهـای مـا برقرار اســـت ،صـــرفـاً رابطـۀ
علمی اســـت ،نـه ارادی کـه موجـب مختـار

مختــار نخواهــد بود؛ ولی میتوان گفــت
اوصـــاف حقیقی خدا همگی در مقـام واقع
عین هم و عین ذات او هسـتند .بنابراین علم
و قدرت خداوند از حیث مصداق ،عین هم
هســـتنـد و فعـل خـدا از طریق همـان علم،
فیرـــان مییـابـد و این ایجـاد و افـاضـــه نیز
مطابق ذات و رضـایت اوسـت و تحت جبر
و تـأثیر کســـی هم نیســـت و این بـه معنـای
مختار بودن اوســت .پس چنین نیســت که
بین صـــفات خداوند ،ترتیبی همچون علم،
اختیار ،شوق و اراده ودر نتیجه ،تأثیر و تأثر
و تقدم و تأخری در میان باشد.
ســویینبرن در تعریف اختیار ،موضــع
واحـدی را اتخـاذ نمیکنـد .گـاهی آن را بـه
گونـهای تعریف میکنـد کـه هیچ عـاملی جز
خود فاعل مســـبـب انتخـابش نبـاشـــد ،یعنی
هیچیـک از انتخـابهـای او بـا هیچ عـاملی از
قوانین طبیعی و وضـــعی از جهان یا فاکتور
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دیـگـری مـتــأثـر نشـــود ( Swinburne,

روز دوم اکتبر فالن کـار را انجـام خواهیـد

)1993: 149؛ گــاهـی نـیـز مــانـنــد ایـن

داد .اما اگر مقصـود وی از این اشـمال ،این

اشـمال ،باور صـادق موجه را نیز مانع اختیار

بـاشـــد کـه علم بـه گزارۀ «امروز دوم اکتبر

او برمیشـــمرد .همچنین در پرتو تحلیـل و

اسـت» مسـتلزم زمانمندی خدا خواهد بود،

موشـمافی فلسـفی میتوان گفت که اسـاسـاً

این اشـــمـالی عـام و کلی اســـت و بـه نظر

در الهیـات ســـنتی و تفســـیر رایت ،معرفـت

میرسـد اشـمالی درسـت اسـت .علم به امر

حصــولی و مفهومی و مرکب (باور صــادق

زمـانمنـد ،بـا وصـــف زمـانمنـدی ،بـدون

موجـه) بـه حریم ذات او راهی نـدارد و همـۀ

زمانمند شـــدن عالم به آن مممن نیســـت.

اینهـا مســـتلزم ترکیـب و تـالیهـای بـاطـل

مثل اینمه علم به مزۀ شیرینی بدون چشیدن

فراوانی است.

شـــیرینی مممن نیســـت .علم کلی به اینمه

 .4-3اشاا ناسازگاری علم مطلق را گزارههای
زمانمند

در مورد اشـمال سـویینبرن دربارۀ قرـایای
زمـانمنـد نیز میتوان گفـت اگر منظور وی
از علم بـه گزارۀ زمـانمنـد «امروز دوم اکتبر
است» ،این باشد که خداوند از ازل به اینمه
این گزاره توســـ شـــخص  Sبیان شـــده
اســت ،علم دارد ،مشــملی در باب صــدق
پیش نخواهد آمد؛ زیرا خداوند از ازل علم
دارد کــه مـن در روز دوم اکـتـبـر خـواهـم
گفـت« :امروز دوم اکتبر اســـت» .در واقع،
علم خــداونــد بــه فع ـل گفتــاری من تعلق
میگیرد نـه بـه محتوای زمـانمنـد گزاره .مثـل
این که کســـی بگوید من میدانم شـــما در

1.Ronald Nash.

مزه چیســت یا شــیرینی چیســت ،جای مزۀ
خـاص شـــیرینی یـک شـــخص خـاص از
پرتقال بم را نمیگیرد.
برای برونرفت از این چالش ،شـــاید
بـتـوان از رویـمـرد نَش ،1اســـتــاد فـلســـف ـۀ
آمریمـایی بهره گرفـت .نش معتقـد اســـت
برای حـل این مشـــمـل کـه برخی قرـــایـا
ارزش صـــدقشـــان تغییر میکنـد و لـذا این
قبیـل قرــــایـا بـه لحـاظ منطقی نمیتواننـد
متعلق معرفـت خـداونـد بـه نحو پیشـــین قرار
بگیرند ،باید میان جمله ،قرـیه و وضـع امور
تمایز قائل شـد ( .)Nash, 1983: 68او
در تبـیـیـن جمـلــه ،قرـــیــه و وضـــع امور،
مینویسـد :به ترکیب تعدادی از کلمات در
زبـان خـاص ،جملـه میگوینـد؛ بـه عنوان
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مثال« ،جان ،همســـر مری اســـت» و «مری،

«نش اکنون در حال تایر کردن اســت» را

همســـر جـان اســــت» دو جملـۀ متفـاوتنـد

مالحظه کنید .به نظر میرســـد صـــدق این

( .)Nash ,1983: 68قرــیه ،اصــطالح

قریه متعلق به همان لحظۀ وقوع عمل تایر

فنّی اســـت کـه گـاهی فیلســـوفـان بـه معنـای

کردن اسـت و با برداشـتن انگشـتان از روی

چیزی بـهکـار میبرنـد کـه در قـالـب چنـد

صـــفحـهکلیـد و خـاموش کردن دســـتگـاه

جملـۀ مترادف یــا ترجمــههــایی از آن بــه

تـایـر ،ارزش صــــدق آن متوقف شـــود.

زبانهای مختلف قابل بیان اســـت .قرـــایا،

بنابراین ،این قرـیه تحت شـرایطی صـادق و

اوضـاع اموری غیر زبانی دانسـته میشـود که

در اکثر شـــرای کـاذب اســـت .در نتیجـه،

میتوان آنهـا را بـا کمـک جمالت بـه بیـان

چگونـه میتوان این ادعـا را پـذیرفـت کـه

آورد یا بدون استفاده از هیچ جملهای صرفاً

قرـــایا به طور همیشـــگی ثابت هســـتند و

در ذهن احرـار کرد .قرـایایی وجود دارند

ارزش صــدق یا کذبشــان از بین نمیرود؟

کـه قطع نظر از این کـه انســــانی در عـالم

نش در پاس به این اشمال مینویسد :قریۀ

وجود داشـته باشـد یا نه ،یا صادقند یا کاذب

«نش اکنون تـایـر میکنـد» بـایـد بـه شـــمـل

(تالیا فرّو.)195 :1382 ،

«نش در سـاعت  10:14در  12آپریل 1980

نَش بـا توجـه بـه تمـایز میـان جمالت و

در حـال تـایـر کردن اســـت» بیـان شـــود.

قرـایا که مطرح شـد ،معتقد اسـت قرـایا و

عبارت دوم ،وضع اموری است که میتواند

وضــع امور ،به عنوان هویتهای همیشــگی

در جمالت مختلف بیان شود .آنچه ارزش

(فرازمانی) تلقی میشــوند و ارزش صــدق

صـــدقش تغییر میکنـد ،جملـه اســـت؛ امـا

این دو تغییر نمیکنـد .اگر  Pیـک قرـــیـه

وضـع امور و قرـایا ،ارزش صـدقشـان ثابت

اسـت ،بنابراین ،همواره موجود بوده اسـت،

و همیشـگی اسـت (.)Nash, 1983: 70

چـه همواره صـــادق بوده بـاشـــد یـا کـاذب

بـا توجـه بـه این ســـخنـان نش میتوان گفـت

( .)Nash, 1983: 69مممن اســـت بـه

ســویینبرن دچار خل میان قرــیه و جمله

نظر برســـد این ادعا که قرـــایا هویتهای

شده است.

ثـابتی هســـتنـد کـه همواره یـا صـــادقنـد یـا

افـزون بـر آن کســـی مـیتـوانــد بـرای

کاذب ،با قرایایی که شامل ارجاع به زمان

رهایی از اشــمال فوق ،تئوری دیگری مثل

هســتند در تناقض باشــد .برای مثال ،قرــیۀ

نظر ابنســـینـا را مطرح نمـایـد کـه طبق آن،

ا
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خـداونـد بـه همـه امور زمـانی و گـذرا ،از
طریق علل و صــور ثابت آن ها علم داشــته
باشد نه این که درگیر امور زمانی باشد.
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دیگری به ما نزدیکتر است.
 .4-5اشاا محدود ساختن علم خود

ســویینبرن در نظریۀ علم تعدیلیافتۀ خود،
 .4-4اشاا علم ره گزارههای شخص اولی

در نهایت مدعی شــد که خداوند علم خود

کاسـتندا در مورد این اشمال چنین استد ل

به برخی از قرــایا را محدود کرده اســت.

میکند که اگرچه مممن اســت دو یا یک

گرچه عدم علم خدا به قرـایای زمانمند و

گوینـده در موقعیـت متفـاوت ،آنچـه را کـه

شخص اولی را میتوان از طریق محدودیت

میداننـد ،در قـالـب کلمـات مختلفی بیـان

متافیزیمی و هسـتیشـناسـانه تبیین کرد ،ولی

نمـاینـد ،امـا هیچ محـذوری منطقی در این

به نظر میرســـد محـدود کردن علم خدا به

فرض که یک شخص بتواند در یک زمان،

کنشهـای اختیـاری انســــان و خود ،یـک

آنچـه را کـه شـــخص دیگری ،در زمـان

محـدودیـت ارادی بـاشــــد؛ یعنی خـداونـد

دیـگـری بــدانــد ،وجـود نــدارد ،عـبــارات

تصـمیم میگیرد به خاطر برخی مصـالس که

مختلف میتواننــد نــاظر بر یــک آگــاهی

موجب حفظ اختیار انسـان و خود اسـت ،از

باشــند .کاســتندا معتقد اســت اگر  Xبداند

علم به این امور دســت بمشــد .این معنایی

کـه  Yمیدانـد کـه  5+2 =7اســــت ،زم

غیر از انسانوارگی خدا ندارد.

میآیـد کـه  Xبـدانـد کـه  5+2 =7اســــت
(.)Kastaneda, 1967: 207-208

همچنین اشـمال دیگری میتوان علیه
ادعای ســویینبرن طرح کرد؛ ســویینبرن

افزون بر آن ،بـا تمیـه بر مبـانی برخی

مـدعی اســـت خـداونـد جهـت حفظ اختیـار

فلسـفهها ،مثل فلسـفۀ سـهروردی و مالصـدرا

بـنــدگــان و اخـتـیــار خـود ،عـلـم خـویـش را

و همینطور بـا اســـتنـاد بـه برخی از متون

محدود ســاخته اســت و چون خودش این

دینی ،میتوان گفـت کـه خـداونـد بـه حمم

محدودیت را بر خود تحمیل کرده اســت،

احـاطـه و اشـــرافیـت و تســـل وجودی ،بـه

چیزی از عظمت خدا کاســته نمیشــود؛ از

ســـاحت درون آدمیان (ســـاحت نفس) نیز

طرف دیگر او خـداونـد را زمـانمنـد در نظر

علم فراگیر دارد و صـفحات انفسـی آدمیان

میگیرد .اکنون به نظر میرسد این پرسش،

برای او مشهود و عیان است و او از هرکس

پرسـشـی دقیق و درسـت باشـد که بسرسـیم:
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چـه زمـانی خـداونـد ،علم خود را محـدود

در اســتد ل ســویینبرن بر متن مقدس ،از

ســاخته اســت و این محدودیت را بر خود

این کـه او بـا توجـه بـه برخی عبـارات متن

تحمیــل کرده اســــت؟ هر زمــانی را کــه

مقـدس بـه این نتیجـه رســـیـده اســـت علم

ســـویینبرن در پـاســـ  ،جهـت این خود

خـداونـد شــــامـل افعـال آینـدۀ انســــانهـا

محدودگری اعالم کند ،به نظر نمیرسـد از

نمیشـــود ،میتوان گفـت در متن مقـدس

پشــتوانۀ عقالنی برخوردار باشــد؛ چون هر

شـــواهــدی نـیـز بــه نـفـع عــالم مـطـلـق بـودن

زمانی را که ســویینبرن مشــخص کند که

خداوند آورده شــده اســت .با این عبارات

خـداونـد در آن زمـان ،خودش را محـدود

باید چگونه برخورد کرد؟

کرده اســـت ،میتوان پرســـید آن زمان مدّ
نظر چه ویوگی و رجحانی نســبت به دیگر
زمانها داشـته که خداوند تصـمیم گرفته در
آن زمـان ،خودش را محـدود کنـد؟ بـه نظر
میرسد ترجیس بالمرجس است.
همچنین برخی مینویســـند« :آیا قبل
از این محـدودیـت ،خـداونـد بـه همـهچیز علم
داشــته اســت؟» (.)Fouts, 1993: 23
هـمـچـنـیـن اگـر خــداونــد قـبــل از زمــان
محدودگری ،علمش مطلق بوده اســت ،در
این صــورت چگونه علم داشــتن تبدیل به
علم نداشـتن میگردد .مثال فرض کنید شـما
بـه مســ ـألـهای علم داریـد ،دیگر نمیتوان
کاری کرد که علم شــما از بین برود؛ حتی

 .4-7مقبو

نبودن پیشفرض اساسی

سویینررن :مد سرمدیت زمانمند

پیشفرض اســـاســـی ســـویینبرن در ارائۀ
قرائـت تعـدیـلیـافتـه از علم مطلق ،زمـانمنـد
انگاشــتن خداوند اســت؛ در واقع او حیات
خداوند را سـرمدی ،به معنایی که او ابتدا و
انجـامی نـدارد ،در نظر میگیرد امـا فرازمـان
بودن خـداونـد را نمیپـذیرد .از اینرو در
بســـیاری از اشـــما ت زمانمند انگاشـــتن
خداوند موجب میشــود که اشــما تی از
جانب وی به تلقی کالســیک مطرح شــود.
لمن زمـانمنـد انگـاشـــتن خـداونـد موجـب
تالیهای فاسدی میشود.

در موجودات مادی ،فراموشــی با نداشــتن

نتیجهگیری

علم یمی نیســـت و در یک موجود مجرد،

طبق نظر سـویینبرن ،تلقی کالسـیک از علم مطلق،

فراموشی معنایی ندارد.

تلقی منســجم و ســازگاری نیســت .او تالش کرد

 .4-6ناسازگاری را ررخی آیات مقدس

قرائتی تعـدیـلیـافتـه از علم مطلق ارائـه دهـد .وی علم
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خـدا را بـا قـدرت او مقـایســـه کرد و دریـافـت،

 .3شخصانگاری خداوند؛

همانگونه که قدرت در تلقی الهیات کالســیک،

 .4خل میان قریه و جمله؛

محدود به امور ،به لحاظ منطقی مممن اسـت ،علم

 .5تفمیـک اوصــــاف خـداونـد و بـاور بـه

خدا نیز باید محدود به امور ،منطق ًا مممن شـود .در

عینیت نداشتن اوصاف خداوند.

نهـایـت ،او برای کسـ ـانی کـه قرائـت تعـدیـلیـافتـه را

عالوه بر این ،پیشفرضهـاینـادرســـت او ،نظریـۀ

نمیپـذیرنـد ،نگـاه تمثیلی بـه علم مطلق را پیشــنهـاد

علم تعـدیـلیـافتـۀ ســویینبرن ،گرفتـار تـالیهـای

میکنـد .میتوان گفـت وی در این قرائـت از علم

فـاســـدی نظیر :نـاســـازگـاری بـا وصــف خـالقیـت

مطلق در شـیب لغزنده به سـمت خداباوران گشـوده

خداوند و ناسـازگاری با برخی آیات کتب مقدس

قرار میگیرد .با توجه به بررســیها ،میتوان گفت

میشـود .افزون بر اینها ،سـویینبرن جهت فرار از

دلیل اصــلی ســویینبرن بر ناســازگاری علم مطلق

اشــما ت طرحشــده ،راهی را انتخاب کرد که به

خـداونـد،بـهخـاطر پیشفرضهـایی اســت کـه او در

تصـحیس و در واقع به تقلیل و محدودیت علم خدا

نظر داشته است .پیشفرضهایی مانند:

منجر شــد و ســویینبرن این عقبنشــینی و تحدید

 .1انحصـــار معرفـت در معرفـتگزارهای و

علم خـداونـد را راه نجـات و پیروزی قلمـداد کرد؛

غفلت از معرفت شهودی؛

در حالی که خود این نظر ،در پیشـگاه موشـمافی-

 .2زمانمند انگاشتن خداوند؛

های عمیق فلسـفی با پرسـشهای سـهمگین مواجه
است.
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