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چکیده

بسیاری بر این باور هستند که گونۀ سنتی تقریر منطقی مسئلۀ شر ،با دفاع اختیارگرایانۀ
پلنتینگا ،پاسخ متقنی یافته است .اما در سالهای اخیر ،جان شلنبرگ مدعی تقریر نو ینی از
مسئلۀ منطقی شر شده است .او در تقریر خود با استناد به سه باور خداباوران که از آنها با
تعبیر «برتری غیرقابل تفوق خداوند»« ،استقالل وجودی» و «خلوص پیشین» یاد میکند و
نیز توجه به مقایسه عدم و وجود شر قبل و پس از خلقت تقریری منطقی از مسئله شر ارائه
میکند .به اعتقاد وی ،دفاع اختیارگرایانه در خصوص این تقریر نو ین کارگر نخواهد بود .اما
تقریر شلنبرگ نیز در مقابل دفاع اختیارگرایانه پلنتینگا مصونیت ندارد و مقدمهای از استدالل
شلنبرگ که بیان میکند خداوند میتواند وجود جهانهای برتر را به طور نامحدود تضمین
کند مخدوش است .تحلیل اموری همچون «وضعیت کامل»« ،تمایز میان آفریدن و تحقق
بخشیدن»« ،جهان ممکن» و «اختیار» در فهم آسیبپذیری تقریر شلنبرگ در مواجهه با این
دفاعیه نقش دارند.
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 .۱طرح مسئله

چالش اساسی مسئله ّ
شر ،به مثابه یک مسئلۀ الهیاتی ،آن است که وجود شرور در جهان می
تواند مبنای استداللی برای نامعقول بودن اعتقاد به وجود خداوند قرار گیرد .مسئلۀ شر را به
ً
دو طریق کامال متفاوت میتوان تقریر کرد .نخست ،تقریری منطقی است که تالش میکند
نشان دهد وجود شرور در دنیا با وجود خداوند منطقاً ناسازگار است .تقریر دیگر احتماالتی
ً
است ،که ادعای ضعیفتری دارد :واقعا شروری در دنیا وجود دارند که احتمال وجود خداوند
را بعید میسازند.
ً
در این مقاله ،از تقریر احتماالتی سخنی به میان نخواهد آمد و صرفا به تقریر منطقی
پرداخته میشود .تقریر سنتی مسئلۀ منطقی شر از اپیکور 1آغاز میشود ()Silver 2008, 143
و با هیوم 2ادامه مییابد ( ،)Hume 1779, 186تا این که جی .ال .مکی 3نخستین
صورتبندی از آن را ارائه میکند (.)Mackie 1955, 200
برجستهترین تالش در پاسخ به مسئلۀ منطقی شر از آن پلنتینگا 4است ،و بسیاری
معتقدند که دفاع اختیارگرایانۀ پلنتینگا پاسخی قوی به مسئلۀ منطقی شر محسوب میشود .او
پاسخ خود را نخستین بار در کتاب خداًوًدیگرًاذهان مطرح کرد (Plantinga 1967, 131-
 ،)155سپس در کتاب ماهیت ًضرورت به نحوی دیگر به این بحث پرداخت ( Plantinga
 ،)1974, 164-193و در نهایت در کتاب خداً ،اختیار ًو ًشر پاسخ خود را تفصیل داد
(.)Plantinga 1977, 7-64
ً
اخیرا جان شلنبرگ 5ادعا کرده است که تقریری نو ین از مسئلۀ منطقی شر ارائه کرده است
که نسبت به دفاع اختیارگرایانۀ پلنتینگا مصونیت دارد ( .)Schellenberg 2013, 34در این
نوشتار بر آنیم که مصونیت تقریر نو ین شلنبرگ نسبت به دفاع اختیارگرایانه پلنتینگا را بررسی
کنیم.
در ادامه ،ابتدا تقریر نو ین شلنبرگ از مسئلۀ منطقی شر را بیان میکنیم و سپس بدون آن
که قصد توضیح و نقد همهجانبۀ این تقریر را داشته باشیم ،به بخشی از دفاع اختیارگرایانه
پلنتینگا اشاره خواهیم کرد که میتواند خللی در مقدمات برهان شلنبرگ ایجاد کند.
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 .2تقریر نوین شلنبرگ از مسئلۀ منطقی شر

شلنبرگ معتقد است با تمرکز بر گذار از خداوند بدون شر قبل از خلقت به خداوند همراه با
شر پس از آن ،میتوان راهی برای استدالل بر وجود ناسازگاری در معتقدات خداباوران یافت.
یعنی اگر هیچ شری قبل از خلقت وجود نداشته باشد ،پس از آن هم هیچ شری وجود نخواهد
داشت .او برای تبدیل این شعار خود به استدالل ،نخست به بیان برخی اعتقادات خداباوران
میپردازد که در استدالل خود به آنها نیاز دارد.
 .۱-2اعتقادات خداباوران

شلنبرگ سه اعتقادی را مطرح میکند که به نظر او خداباوران آنها را ضروری میدانند :برتری
غیرقابل تفوق 6،استقالل وجودی 7و خلوص پیشین.

8

الف .برتریًغیرقابلًتفوق :خداوند برترین موجود ممکن 9است.
شلنبرگ در مورد این گزاره توضیح چندانی نمیدهد و تنها به نقلقولی دال بر عین همین
گزاره از پیتر ون اینواگن 10بسنده میکند .مراجعه به متن سخنرانی ون اینواگن نشان میدهد
که او به تعریفی آنسلمی از مفهوم خداوند معتقد است ( .)van Inwagen 2006, 47عبارت
مشهور آنسلم دربارۀ مفهوم خداوند عبارت این است« :آنچه برتر از آن قابل تصور نیست»
(آنسلم  .)45 ،1383در این راستا ،ون اینواگن فهرستی از و یژگیهای الهی را معرفی میکند
که اندیشمندان پیرو ادیان ابراهیمی معتقدند این و یژگیها به خداوند تعلق دارند ( van
 )Inwagen 2006, 18-19و از این طریق میتوان خداوند را برترین موجود ممکن دانست:
تشخص ،قدرت مطلق ،علم مطلق ،کمال اخالقی (خیر کامل) ،جاودانگی ،تغییرناپذیری،
حضور در همه جا ،خلق هر آنچه غیر خداوند ممکن است وجود داشته باشد ،وجوب
ً
(ضرورت) ،ضرورتا بیهمتا بودن (.)van Inwagen 2006, 20-31
ب .استقاللًوجودی :هر جهانی که مخلوق خداوند است (یا هر بخشی از آن) ،جزئی
از خداوند نیست.
پ .خلوصًپیشین :قبل از آفرینش («قبل» میتواند به معنای منطقی باشد یا زمانی)
هیچ گونه شری در خداوند وجود نداشته است.
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شلنبرگ ،پس از بیان معتقدات فوق ،اصلی بدیهی را ذکر میکند که برای همگان ،اعم
از خداباوران و خداناباوران ،مورد پذیرش است:
تً.وجودًشر :شر در جهان وجود دارد (.)Schellenberg 2013, 35-6
در ادامه ،با بهرهگیری از چهار گزارۀ مطرحشده ،با رو یکردی مدلگرایانه 12به بیان
استدالل خود میپردازد.
 .2-2بیان استدالل

شلنبرگ تصریح میکند که همۀ گزارههایی که در استدالل خود به کار میگیرد برخوردار از
صدق منطقی و همۀ مراحل استدالل برخوردار از اعتبار قیاسی هستند .محور استدالل او این
است که خیر هر جهانی که توسط خداوند خلق شده است خیر خداوند را مدل میکند .از
این رو ،شلنبرگ رو یکرد استدالل خود را مدلگرایانه مینامد.
نخستین مقدمۀ استدالل به قرار زیر است:
 .1در ازای هر خیر غیرالهی ممکنی ،خیری از همان نوع در خداوند پیش از خلقت وجود
دارد که بر آن برتری قابل توجهی دارد.
وی در توجیه مقدمۀ اول به اصل برتری غیرقابل تفوق خداوند و برهان خلف استناد میکند:
فرض کنید که مقدمۀ  1صادق نباشد .آنگاه خیر ممکنی وجود دارد که هرگز نوعی از آن در
خداوند پیش از خلقت یافت نمیشود و این با اصل برتری غیرقابل تفوق خداوند ناسازگار
است.
شلنبرگ ،در خصوص مقدمۀ  ،2از مقدمۀ  1و اصل استقالل وجودی کمک میگیرد.
وصف غیرالهیًممکن نشان میدهد که این خیر از ِآن غیر خداوند است و جزئی از خداوند
نیست ،پس در جهانی است که مخلوق خداوند است .به این ترتیب،
 .2در ازای هر خیر درًیکًجهان ،خیری از همان نوع در خداوند پیش از خلقت وجود
دارد که بر آن برتری قابل توجهی دارد.
شلنبرگ در این قسمت ،بدون بیان طبقهبندی مورد نظر خود از انواع خیر ،تصریح میکند که
این خیرها هم شامل خیرهای جداگانۀ منفرد و هم شامل طبقهبندیهای کلی از خیر است.
مقدمۀ بعدی استدالل از اصل خلوص پیشین نتیجه میشود:
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 .3همۀ خیرهایی که در خداوند پیش از خلقت یافت میشود خیر محض است :خیر
بدون شر.
از تلفیق مقدمههای  2و  3نتیجه میشود:
 .4در ازای هر خیر درًیکًجهان ،خیر محضی از همان نوع در خداوند پیش از خلقت
وجود دارد که بر آن برتری قابل توجهی دارد.
خیرهایی که در جهانهای مخلوق یافت میشوند ممکن است:
الف .شر را روا دارند یا مستلزم آن باشند ،نظیر خیر ظلمستیزی .در این نوع خیر،
ً
حتما باید شری مانند ظلم وجود داشته باشد که ستیز با آن خیر محسوب شود.
یا این که
ب .شر را روا ندارند یا مستلزم آن نباشند؛ نظیر خیر محبتًکردن.
از آنجا که در  ،4سور کلی هر ذکر شده ،پس میتوان یکی از انواع اشارهشدۀ خیر در باال را
جایگز ین هرًخیر کرد .در این قسمت ،شلنبرگ خیرهایی را برمیگز یند که شرًراًرواًمیدارندً
یاًمستلزمًآنًهستند و با جایگز ینی این خیرها در  4نتیجه میگیرد:
 .5در ازای هر خیر دنیایی که شرًراًرواًمیداردًیاًمستلزمًآنًاست خیر محضی از همان
نوع در خداوند پیش از خلقت وجود دارد که بر آن برتری قابل توجهی دارد.
شلنبرگ برای بیان مقدمۀ بعدی استدالل خود به جهانهایی اشاره میکند که دربردارندۀ
خیرهایی هستند که خیر الهی را با چنان غنا و خلوص باالیی مدل میکنند که شری در آنها
ً
راه ندارد .مسلما چنین جهان مخلوقی ،در صورت وجود ،فراتر از جهانی است با خیرهایی
که شر را روا میدارند یا مستلزم آن هستند .توجه داشته باشید که شلنبرگ از وجود حتمی چنین
جهانی در این مرحله خبر نمیدهد ،بلکه در مورد امکان تحقق آن در مراحل بعدی استدالل
سخن میگو ید .لذا،
 .6اگر در ازای هر خیر دنیایی که شر را روا میدارد یا مستلزم آن است ،خیر خالصی از
همان نوع در خداوند پیش از آفرینش وجود داشته باشد که بسیار فراتر از آن خیر
دنیایی باشد ،آنگاه در ازای هر جهان با خیرهایی که شر را روا میدارند یا مستلزم آن
هستند ،جهانی فراتر خواهد بود که خیرهای خالص متناظر در خداوند را مدل می
کند.
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از ترکیب  5و  6با بهکارگیری قاعدۀ منطقی وضع مقدم ،خواهیم داشت:
 .7در ازای هر جهان با خیرهایی که شر را روا میدارند یا مستلزم آن هستند ،جهانی فراتر
خواهد بود که خیرهای خالص متناظر در خداوند را مدل میکند (این جهان اخیر را
«جهان برتر» 13بنامید).
شلنبرگ برای بیان مقدمۀ بعدی استدالل خود مطلبی ارائه میکند که از طریق آن امکان تحقق
جهانهای برتر توسط خداوند را ادعا دارد .البته مطلب وی استداللی برای این مقدمه
ً
محسوب نمیشود ،بلکه صرفا یک توضیح است .به عقیدۀ او ،اگر سخن از آفرینش جهان
توسط خداوندی است که میخواهد مسیر تعالی را برای افراد متناهی میسر سازد ،هیچ
محدودیتی برای اندیشیدن به جهانی فاقد شر وجود ندارد .افراد مخلوق متناهی میتوانند رشد
کنند و برای بازتاب خیر نامتناهی الهی ارتقا یابند و در این مسیر با هیچ گونه شری نیز مواجهه
نداشته باشند .تحقق مسیر این رشد ،که به تحقق جهانهای برتر از سوی خداوند میانجامد،
امری ناممکن نیست .به این ترتیب،
 .8خداوند میتواند وجود جهانهای برتر را به طور نامحدود تضمین کند.
در ادامه ،شلنبرگ سؤالی را مطرح میکند تا به مقدمۀ بعدی استدالل خود دست یابد.
ً
او میپرسد« :آیا اصال میتوانیم انتظار داشته باشیم که خداوند به گونهای دیگر عمل کند؟»
و خود پاسخ میدهد که به وضوح جواب این سؤال منفی است .یعنی اگر خداوند بتواند
جهانهای برتر فاقد شر را خلق کند ،آنگاه دلیل شایستهای برای خلق جهانهای شامل شر
نخواهد داشت .شلنبرگ برای بیان مقدمۀ بعدی استدالل خود ،ترکیب عطفی  7و  8را به عنوان
مقدم یک گزارۀ شرطی ،و ناموجه بودن خلق جهانهای شامل شر به جای جهانهای برتر را
به عنوان تالی آن به کار میبرد:
 .9اگر در ازای هر جهان با خیرهایی که شر را روا میدارند یا مستلزم آن هستند ،جهانی
فراتر باشد که خیرهای خالص متناظر در خداوند را مدل کند و خداوند بتواند وجود
جهانهای برتر را به طور نامحدود تضمین کند ،آنگاه در ازای هر جهان  Xکه مستلزم
شر است یا آن را روا میدارد ،جهان  Yای خواهد بود که خیر محض در خداوند را
مدل میکند ،به گونهای که خداوند هیچ دلیل شایستهای برای آفرینش  Xبه جای Y
ندارد.
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سپس از ترکیب عطفی  7و  8و کاربرد قاعدۀ وضع مقدم با گزارۀ شرطی مقدمۀ  9نتیجه می
گیرد:
 .10در ازای هر جهان  Xکه مستلزم شر است یا آن را روا میدارد ،جهان  Yای خواهد
بود که خیر محض در خداوند را مدل میکند به گونهای که خداوند هیچ دلیل
شایستهای برای آفرینش  Xبه جای  Yندارد.
سپس ،مقدمۀ بعدی استدالل را به عنوان امری بدیهی که صدق آن ضروری است عنوان می
کند:
 .11اگر در ازای هر جهان  Xکه مستلزم شر است یا آن را روا میدارد جهانی مانند Y
وجود داشته باشد که خیر محض موجود در خداوند را مدل کند به گونهای که خداوند
هیچ دلیل موجهی برای آفرینش  Xبه جای  Yنداشته باشد ،آنگاه خداوند هیچ دلیل
موجهی برای تجو یز شر در جهان ندارد.
از طریق بهکارگیری قاعدۀ وضع مقدم و  10و  ،11نتیجۀ زیر حاصل میشود:
 .12خداوند هیچ دلیل موجهی برای تجو یز شر در جهان ندارد.
در اینجا ،با استناد به نظر فیلسوفان دین ،مقدمهای از استدالل خود را ذکر میکند و آن
ً
را بدیهی میداند .آنچه خدا خلق میکند میتواند کامال خیر باشد یا این که مشتمل بر شر
ً
باشد .اگر کامال خیر باشد ،که مشکلی ایجاد نمیکند ،اما اگر مشتمل بر شر باشد ،الزم است
ً
که خداوند دلیل موجهی برای خلق آن داشته باشد .تقریبا مورد قبول همگان است که شر نیاز
ً
به توجیه دارد و خیر نیاز ندارد .هر کس در این امر تأمل کند ،فورا به آن اذعان میکند:
 .13اگر شر در جهان وجود داشته باشد ،آنگاه خداوند دلیل موجهی برای تجو یز آن دارد.
از طریق اعمال قاعدۀ رفع تالی بر روی  12و  ،13به نتیجۀ زیر میرسیم:
 .14هیچ شری در جهان وجود ندارد.
در این قسمت ،شلنبرگ اصل بدیهی چهارم مبنی بر وجود شر را مطرح میکند:
 .15شر در جهان وجود دارد.
سپس  14و  15را به یکدیگر عطف میکند و تناقضی را نتیجه میگیرد:
 .16شر در جهان وجود دارد و هیچ شری در جهان وجود ندارد ( Schellenberg 2013,
.)36-42
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به این ترتیب ،شلنبرگ ادعا میکند مجموعۀ اعتقادات خداباوران که مورد اشاره قرار گرفت،
ً
یعنی برتریًغیرقابلًتفوق ،استقاللًوجودی و خلوصًپیشین ،منطقا با گزارۀ مبنی بر وجودً
شر ناسازگار است.
 .3نقدی بر تقریر نوین از مسئلۀ منطقی شر

ممکن است بتوان بر استدالل شلنبرگ در خصوص تقریر نو ین از مسئلۀ منطقی شر نقدهای
متعددی وارد کرد .اما همان گونه که در ابتدای مقاله مطرح شد ،قصد پرداختن همهجانبه به
استدالل و نقد کامل آن وجود ندارد ،بلکه در پی آن هستیم که ادعای شلنبرگ مبنی بر
مصونیت استدالل وی نسبت به دفاع اختیارگرایانۀ پلنتینگا را راستیآزمایی کنیم .در این راستا،
نشان دادن حتی تنها یک مورد نیز ما را به مقصود میرساند .مقدمهای از استدالل پیشگفته
وجود دارد که با تأمل و مداقه در آن میتوان بر اساس بخشی از دفاع اختیارگرایانه پلنتینگا به
نقد آن پرداخت .این مقدمه همان مقدمۀ  8استدالل مدلگرایانۀ شلنبرگ است .او در این
مقدمه میگو ید:
 .8خداوند میتواند وجود جهانهای برتر را به طور نامحدود تضمین کند.
این ادعای شلنبرگ ،یادآور عباراتی از جی .ال .مکی است:
اگر خداوند انسانها را به گونهای خلق کرده باشد که گاهی در انتخابهای آزادانهشان خیر
را ترجیح میدهند و گاهی شر را ،چرا نتواند انسانها را به گونهای خلق کرده باشد که همیشه
آزادانه خیر را برگز ینند؟ اگر در انتخاب آزادانۀ انسان در یک یا چند موقعیت ،امتناع منطقی
وجود ندارد ،در انتخاب آزادانۀ خیر توسط انسان در همۀ موقعیتها نیز هیچ گونه امتناع
منطقی نمیتواند وجود داشته باشد .آن وقت ،خداوند با انتخاب میان ایجاد ماشینهای
خطاناپذیر و ایجاد موجوداتی که گاهی آزادانه فعل نادرست را برمیگز ینند ،مواجه نخواهد
بود؛ امکانی به مراتب بهتر برای او وجود دارد :آفرینش موجوداتی که آزادانه عمل میکنند و
در عین حال همیشه خیر را برمیگز ینند .عدم دسترسی به چنین امکانی برای خداوند با قادر
مطلق و خیر مطلق بودن او ناسازگار است)Mackie 1955, 209( .

مقدمۀ مورد بحث بر عدم محدودیت برای خداوند در آفرینش جهانهای مورد نظر شلنبرگ
تأکید میکند .این مطلب به معنای آن است که خداوند در هر وضعیتی میتواند به آفرینش
ً
جهان دلخواه خود اقدام کند و هیچ مانعی برای او وجود نخواهد داشت .آیا واقعا این گونه
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ً
است؟ یعنی خداوند هر جهان منطقا ممکنی را که بخواهد میتواند خلق کند؟ آیا در هر
زمانی میتواند به چنین آفرینشی دست بزند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد؟
برای پاسخ به این پرسشها ،به توضیحات پلنتینگا در کتاب ماهیتًضرورت مراجعه میکنیم
تا ببینیم آیا همان طور که شلنبرگ ادعا میکند استدالل وی از دفاع اختیارگرایانه پلنتینگا در
امان است یا این گونه نیست.
مقدمۀ  8برای استدالل مطرحشده از اهمیت زیادی برخوردار است ،زیرا استدالل بدون
آن پیش نمیرود و به نتیجه نمیرسد .اگر بتوانیم با دفاع اختیارگرایانه پلنتینگا خدشهای به این
مقدمۀ استدالل وارد کنیم ،هم عقیم بودن آن را نشان دادهایم و هم ادعای شلنبرگ مبنی بر
مصونیت استداللش نسبت به دفاع اختیارگرایانۀ پلنتینگا را نقض کردهایم.
 .۱-3پلنتینگا و آفرینش جهانها توسط خداوند

الو ین پلنتینگا در فصل نهم ماهیت ًضرورت ،تحت عنوان «خدا ،شر و متافیز یک اختیار»،
دفاع اختیارگرایانۀ خود را در پاسخ به مسئلۀ منطقی شر مطرح میکند .او قسمتی از این فصل
را به این مطلب اختصاص میدهد که «خداوند چه جهانهایی را میتوانست بیافریند».14
همان طور که پیشتر در نوشتار حاضر بیان شد ،پلنتینگا دفاع اختیارگرایانۀ خود را در سه
کتاب متفاوت مطرح کرده است .اما علت آن که در این بخش کتاب ماهیتًضرورت محور
قرار گرفته بحث امکان آفرینش جهانها توسط خداوند است .البته در کتاب خداً،اختیار ًوً
شر نیز پلنتینگا قسمتی را به این عنوان اختصاص میدهد که «آیا آفرینش هر جهان دلخواهی
در حیطۀ قدرت خداوند است؟» ( .)Plantinga 1977, 34اما خود او در دو جای کتاب اخیر
تأکید میکند که استدالل کاملتر را در باب این مطلب خاص که ذیل دفاع اختیارگرایانه مطرح
میشود در کتاب ماهیت ًضرورت بیان کرده است و مخاطبان را به آن ارجاع میدهد
(.)Plantinga 1977, 42, 44
برای پرداختن به بحث پلنتینگا الزم است مفاهیمی را که در مطالب خود به کار میگیرد
تا اندازهای روشن کنیم .این مفاهیم عبارتاند از جهان ممکن ،وضعیت ،حداکثری بودن،
شامل یا مانع بودن ،آفریدن و تحقق بخشیدن.
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 .2-3مفهوم جهانهای ممکن

اصطالح جهانهای ممکن از آرای الیبنیتس 15گرفته شده است .او در بیان تفاوت میان حقایق
عقلی 16و حقایق واقع ،17دستۀ اول را گزارههایی میداند که در همۀ جهانهای ممکن
صادقاند ،اما گزارههای دستۀ دوم این گونه نیستند (الیبنیتس  .)33 ،1372در الهیات نیز
بودن
الیبنیتس در باب حل مسئلۀ شرور از مفهوم جهانهای ممکن استفاده میکند و بهترین ِ
جهان فعلی نسبت به سایر جهانهای ممکن را استنتاج میکند (الیبنیتس .)53 ،1372
جهانهای ممکن اشیای غیرقابل دسترس نظیر سیارههای بسیار دور نیستند ،بلکه هر
جهان ممکن ـ به غیر از جهان فعلی ـ وضعیتی خالف واقع است .کوچکترین انحرافی از
وضعیت فعلی منجر به جهان ممکن متمایزی میگردد .برای مثال ،این که شما اکنون مشغول
مطالعۀ این نوشتار هستید ،وضعیتی در جهان ممکن واقعی است .اما اگر چنین نبود و شما
در حال حاضر مشغول تماشای یک فیلم بودید ،جهان دیگری پدید میآمد که غیرممکن نبود.
کریپکی 18که مفهوم جهانهای ممکن را به منظور ارائۀ داللتشناسی جدیدی برای منطق
موجهات به کار میگیرد ،برای روشن کردن این مطلب ،مثالی میزند:
دو تاس معمولی ریخته میشوند و دو عدد رو به باال قرار گرفته را نشان میدهند .در مورد
هر تاس ،شش نتیجه ممکن هست .پس ،تا آنجا که به عددهای نمایشدادهشدۀ باالقرارگرفته
مربوط میشود 36 ،حالت ممکن برای این جفت تاس هست ،گرچه فقط یکی از این
ً
ً
حالتها واقعا متناظر با چیزی است که واقعا در مورد تاسها رخ خواهد داد ... .این 36
ً
حالت تاسها دقیقا  36جهانًممکناند ... .فقط یکی از این جهانهای کوچک ـ آنی که
ً
متناظر است با طریقی که تاسها واقعا قرار میگیرند ـ جهانًواقع است (کریپکی ،1381
.)18
 .3-3وضعیت

وضعیت 19گونهای از بودن امور جهان است که اعم از وضعیتهای ممکن (ممکن به معنای
عام منطقی )20و غیرممکن است .وضعیتهای غیرممکن ـ خواه غیرممکن طبیعی و خواه
غیرممکن منطقی ـ هیچ گاه تحقق نمییابند .آنچه قابلیت تحقق دارد وضعیتًممکن است.
اما چنین نیست که همۀ وضعیتهای ممکن واقعی باشند ،بلکه برخی از آنها تحقق مییابند.
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برای مثال،
وضعیت ممکن واقعی :تأسیس منطق توسط ارسطو؛
ُ
وضعیت ممکن غیر واقعی :ابداع نظریۀ ُمثل توسط سقراط؛
شدن آهن در آب؛
وضعیت غیرممکن به لحاظ طبیعی :شناور ِ
وضعیت غیرممکن به لحاظ منطقی :دایرۀ مربع.
(1962, 36

.)Prior

برخی مانند پرایور 21جهان ممکن را همان وضعیت ًممکن میدانند
ً
بعضی مانند نولت 22اساسا تحو یل جهان ممکن به وضعیتً 23ممکن را صحیح نمیدانند،
زیرا اینها چیزی کمتر و کوچکتر از جهان هستند و سعۀ مفهوم جهان را ندارند ( Nolt 1986,
.)432
در خصوص رأی پلنتینگا باید گفت که وی هر وضعیت ممکنی را یک جهان ممکن نمی

داند ،بلکه از دیدگاه او وضعیت ممکن در صورتی که حداکثری 24یا کامل 25باشد یک جهان
ممکن را تشکیل میدهد .وضعیت  Aزمانی حداکثری و کامل است که در ازای هر وضعیت
ً
* A ،Aیا شامل * Aیا مانع * Aباشد ( .)Plantinga 1974, 44-45مثال وضعیت ًتأسیسً
منطقًتوسطًارسطو از طرفی شامل وضعیتهای تأسیس ًچیزی ،چیزی ،تأسیس منطق و
مؤسس بودن ارسطو و از سوی دیگر ،مانع وضعیت تأسیسًمنطقًتوسطًافالطون است .اگر
وضعیت تأسیسًمنطقًتوسطًارسطو ،به عنوان نمونه ،شامل وضعیت مؤسسًبودنًارسطو و
یا مانع وضعیت تأسیسًمنطقًتوسطًافالطون نباشد ،حداکثری نخواهد بود .در صورتی که
ً
وضعیت  Aشامل وضعیت * Aباشد ،با تحقق یافتن  A* ،Aنیز قطعا تحقق مییابد .اگر
ً
وضعیت  Aمانع وضعیت * Aباشد ،با تحقق یافتن  Aقطعا * Aتحقق نمییابد .بنابراین جهان
ممکن وضعیت ممکنی است که حداکثری یا کامل باشد.
 .4-3آفریدن و تحقق بخشیدن

پلنتینگا بین آفریدن 26و تحقق بخشیدن 27تمایز میگذارد .از نظر او ،جهانهای ممکن
وضعیتهایی هستند که در پی آفرینش خداوند تحقق مییابند .آنچه خداوند خلق کرده است
عبارت است از آسمانها و زمین و هرچه در آنهاست .او خود ،اعداد ،گزارهها ،و یژگیها یا
وضعیتها را خلق نکرده است ،بلکه خداوند وضعیتها را تحقق میبخشد .آفرینش او منجر
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ً
به وجود یا تحقق آنها میشود ( .)Plantinga 1974, 169مثال خداوند سقراط را آفریده است،
اما وضعیت مشتمل بر وجود سقراط را تحقق بخشیده است .در مورد جهان واقع یا فعلی که
آن را  αمینامیم نیز به همین منوال است .خداوند  αرا تحقق میبخشد نه این که آن را خلق
کند.
 .5-3آیا خداوند میتوانست هر جهان ممکنی را تحقق بخشد؟

در جهان  αنیل آرمسترانگ نخستین انسانی بود که قدم بر کرۀ ماه گذاشت .جهانهای ممکن
متعددی هستند که در آنها به جای آرمسترانگ فرد دیگری به عنوان نخستین انسان قدم بر کرۀ
ماه گذاشته است .وضعیت این جهانهای ممکن چگونه است؟ آیا خداوند میتواند آن
جهانها را تحقق بخشد؟
پاسخ پلنتینگا به این پرسش منفی است .به نظر او ،دیگر برای این کار خیلی دیر است.
زمان  tرا در نظر بگیرید .در  tجهانهای متعددی وجود خواهند داشت که خداوند نمیتواند
آنها را تحقق بخشد ،زیرا جهانهای متعددی خواهند بود که امور در آنها تا پیش از  tبه گونهای
دیگر بوده است ( .)Plantinga 1974, 170بنابراین خداوند نمیتواند جهانی را تحقق بخشد
که در آن شخصی به غیر از نیل آرمسترانگ به عنوان نخستین انسان قدم بر کرۀ ماه گذاشته
باشد.
پلنتینگا در ادامه مفهوم اختیار را تعریف میکند :یک شخص نسبت به فعل  Aدر زمان
ّ
 tمختار است ،تنها اگر هیچ قانون علی یا شرط پیشینی او را مجبور به انجام یا ترک  Aدر t
نکند .بر اساس دفاع اختیارگرایانه ،خداوند آفرینش انسانهای مختار را خیر میداند.
به طور کلیتر ،اگر در مورد فعل  Aمختار باشم ،آنگاه خداوند سبب نمیشود که من آن را
انجام دهم یا ترک کنم؛ از طریق ایجاد قوانین ،مداخلۀ مستقیم یا هر طریق دیگر نیز چنین
نمیکرد .زیرا اگر سبب شود که من  Aرا انجام دهم ،دیگر من در ترک آن مختار نبودم ،که
در این صورت ،من در مورد فعل  Aمختار نیستم .خداوند میتواند من را در مورد  Aمختار
کند ،اما گرچه قادر مطلق است ،نمیتواند سبب شود که من از روی اختیار آن را انجام دهم
یا ترک کنم .به این ترتیب ،وضعیتهای محتملی وجود دارند که تحقق بخشیدن آنها در
قدرت خداوند نیست (.)Plantinga 1974, 171

پلنتینگا برای روشن کردن مطلب به مثالی در قالب شرطیهای خالف واقع متوسل میشود.
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آقای اسمیت ،شهردار بوستون ،با مسیر پیشنهادی برای بزرگراه مخالف است .شکایت او این
است که این مسیر پیشنهادی برای بزرگراه مستلزم تخریب بناهای تاریخی است .مدیر
دپارتمان بزرگراهها به او رشوۀ  35000دالری پیشنهاد میدهد تا او از مخالفت خود صرف
نظر کند .اسمیت ،به رغم عدم تمایل به هنجارشکنی در خصوص سیاستهای سنتی ایالت،
میپذیرد؛ سپس مدیر دپارتمان بزرگراهها یک شب را نمیخوابد و میاندیشد که آیا میتوانست
 20000دالر به اسمیت پیشنهاد دهد .یعنی میاندیشد که کدام یک از دو جملۀ زیر صادق
است:
( )1اگر به اسمیت  20000دالر پیشنهاد میشد ،او رشوه را میپذیرفت
یا
( )2اگر به اسمیت  20000دالر پیشنهاد میشد ،او رشوه را نمیپذیرفت ( Plantinga
.)1974, 172-3
مقدم ( )1و ( )2ـ اگر به اسمیت  20000دالر پیشنهاد میشد ـ را  Aمینامیم.
جهانهای ممکن  Wو * Wوجود دارند که مشتمل بر  Aهستند و تا ساعت  10صبح مورخ
ً
 10نوامبر سال  ،1973زمانی که اسمیت به پیشنهاد رشوه پاسخ میدهد ،دقیقا شبیه
یکدیگرند؛ در  Wاسمیت رشوه را میپذیرد و در * Wنمیپذیرد .اگر  = tساعت  10صبح
مورخ  10نوامبر سال  ،1973میگو ییم که  Wو * Wتا زمان  tبخش اولیۀ مشترکی دارند.
بخش اولیۀ  Wتا زمان  tرا  SW-tمینامیم؛ زیرنو یس  Wنشان میدهد که  Sبخشی از  Wاست
و باالنو یس  -tیعنی این بخش در زمان  tخاتمه مییابد ( SW+tیعنی بخش بیپایان  Wکه از
زمان  tشروع میشود) .و البته،
SW-t= SW*-t

ً
مسلما اگر  Wو * Wتا زمان  tبخش اولیۀ مشترکی داشته باشند ،آنگاه در ازای هر شیء  xو
هر زمان * tقبل از زمان  x ،tدر  Wدر زمان * tوجود دارد اگر و تنها اگر  xدر * Wدر زمان *t
وجود داشته باشد .یعنی این دو جهان تا زمان معین  tیکسان هستند و اگر هیچ زمان *tای
پس از  tنباشد ،به گونهای که
*SW-t*= SW*-t

آنگاه در زمان  tجهانهای  Wو * Wمنشعبًمیشوند.)Plantinga 1974, 175-176( 28
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به این ترتیب ،جهان ممکن  Wوجود دارد که خداوند در آن مجموع  Tاز وضعیتها
شامل اختیار اسمیت در گرفتن رشوه را تحقق میبخشد و در این جهان اسمیت رشوه را می
پذیرد .جهان ممکن دیگری یعنی * Wوجود دارد که در آن خداوند همان وضعیتها را تحقق
میبخشد و در این جهان اسمیت رشوه را رد میکند .حال ،فرض کنید در واقع صادق است
که اگر خداوند  Tرا محقق میکرد ،اسمیت رشوه را میپذیرفت :آنگاه خداوند نمیتوانست
* Wرا تحقق بخشد .از سوی دیگر ،در صورتی که خداوند  Tرا محقق میکرد و اسمیت رشوه
را نمیپذیرفت ،آنگاه خداوند نمیتوانست  Wرا تحقق بخشد .در هر دو صورت ،جهانهایی
هستند که خداوند نمیتوانست آنها را تحقق بخشد.
این استدالل به صورت کاملتر به شکل زیر است .فرض کنید C :وضعیت مشتمل بر
پیشنهاد رشوه  20000دالری به اسمیت و اختیار اسمیت در پذیرش یا رد آن باشد؛ A
پذیرفتن رشوه از سوی اسمیت باشد؛ و  GCتحقق بخشیدن  Cتوسط خداوند باشد .بر اساس
این مفروضات ،یکی از ( )3یا ( )4صادق است:
(3) GC → A
(4) GC → Ᾱ

ابتدا فرض کنید ( )3صادق است .در این صورت ،جهان ممکن  Wوجود دارد به گونهای که
 GCو  Aدر  Wبرقرارند .بیشک در  Wخداوند عالوه بر  Cوضعیتهای بسیاری را تحقق
میبخشد .فرض کنید  Tوضعیتی باشد که همۀ اینها را در بر دارد .یعنی  Tوضعیتی است که
خداوند آن را در  Wتحقق میبخشد؛ و  Tهمۀ وضعیتهایی را که خداوند در  Wتحقق می
بخشد در بر دارد .واضح است که اگر خداوند  Tرا تحقق میبخشید ،آنگاه اسمیت رشوه را
میپذیرفت؛ یعنی:
(5) GT → A.
 GTو  Aدر  Wبرقرارند؛ اما هیچ جهان ممکنی وجود ندارد که در آن خداوند  Aرا تحقق
بخشد؛ زیرا  Aپذیرش مختارانۀ رشوه از سوی اسمیت است .پس  GTمشتمل بر  Aنیست؛
زیرا اگر بود ،هر جهانی که در آن خداوند  Tرا تحقق بخشد ،جهانی است که در آن  Aرا
تحقق میبخشد؛ هیچ جهانی نیست که او در آن  Aرا تحقق بخشد .از طرفی ،جهانهایی
مانند  Wهستند که در آنها خداوند  GTرا تحقق میبخشد و  Aدر این جهان برقرار است .از
سوی دیگر ،جهان ممکن دیگری ،W* ،وجود دارد که در آن خداوند همان وضعیتهایی را
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که در  Wتحقق بخشیده است محقق میکند و در آن اسمیت رشوه را نمیپذیرد .بنابراین *W

مشتمل بر  GTو  Ᾱاست .یعنی در * Wخداوند  Tرا تحقق میبخشد و در * Wهم مانند ،W
بزرگترین وضعیتی که خداوند تحقق میبخشد  Tاست؛ و نیز در * Ᾱ ،Wبرقرار است .و
اکنون به آسانی مالحظه میشود که خداوند نمیتوانست جهان * Wرا خلق کند.
دلیل :فرض کنید میتوانست .آنگاه وضعیت * Cهست ،به گونهای که خداوند می
توانست * Cرا تحقق بخشد و اگر تحقق میبخشید W* ،تحقق مییافت .یعنی:
*(6) GC* → W

اما * Wمشتمل بر  GTاست؛ بنابراین:
(7) GC* → GT.
حال W* ،یا شامل * GCاست یا مانع آن؛ اگر مانع آن باشد GC* ،مانع * Wاست .اما
بر اساس ( GC* )6مانع * Wنیست ،مگر آن که بر خالف فرض ما * GCغیرممکن باشد.
بنابراین * Wشامل * GCاست .به عالوه T ،بزرگترین وضعیتی است که خداوند در *W
خلق میکند؛ بنابراین  Tشامل * GCاست و  GTنیز شامل * GCاست .بنابراین وضعیت
* GT & GCمعادل  GTاست .بر اساس (GT→A ،)5؛ بنابراین:
از ( )7و ( )8نتیجه میشود:

(8) GC* & GT → A.
(9) GC* → A.29

اما  Aمانع * Wو در نتیجه شامل *̄ Wاست؛ بنابراین:
(10) GC* → W̄*.

( )6و ( )10هر دو صادق هستند تنها اگر * GCغیرممکن باشد ،که در آن صورت،
خداوند نمیتوانست * Cرا تحقق بخشد .به این ترتیب ،هیچ وضعیت *Cای وجود ندارد به
گونهای که خداوند میتوانست * Cرا تحقق بخشد و در صورت تحقق بخشیدن به *W* ،C
تحقق مییافت .بنابراین اگر ( )3صادق باشد ،جهانهای ممکنی هستند که خداوند نمی
توانست آنها را تحقق بخشد :آن جهانها ،یعنی جهانهایی که در آنها خداوند  Tرا تحقق
میبخشد و اسمیت رشوه را رد میکند .از دیگر سو ،اگر
→ (4) GC
ً Ā
صادق باشد ،آنگاه با استدالل کامال مشابهی ،جهانهای ممکن دیگری هستند که
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خداوند نمیتوانست آنها را تحقق بخشد .طبق فرض ،یا ( )3یا ( )4صادقاند؛ بنابراین به
رغم قدرت خداوند ،جهانهای ممکنی هستند که او نمیتوانست آنها را تحقق بخشد
(.)Plantinga 1974, 180-182
در نتیجه ،جهانهای ممکنی هستند که تا حدی به اسمیت بستگی دارند؛ خواه خداوند
بتواند آنها را تحقق بخشد یا نتواند .البته آفریدن اسمیت به خداوند بستگی دارد و این که او را
نسبت به اخذ رشوه در زمان  tمختار قرار دهد یا نه نیز به خداوند بستگی دارد .اما اگر خداوند
اسمیت را بیافریند و او را نسبت به این فعل مختار بیافریند ،آنگاه این که اسمیت رشوه را
بپذیرد یا نه به اسمیت بستگی دارد ،نه به خداوند (.)Plantinga 1974, 184
 .6-3صورتبندی استدالل

با الهام از بیان پلنتینگا ،به شیوهای سادهتر که میتوان آن را به صورت فرمال نیز ارائه کرد ،قابل
اثبات است که برخی جهانهای ممکن قابل آفرینش نیستند.
فرض میکنیم که خداوند جهان  Wرا تحقق بخشیده است .یکی از وضعیتهایی که
خداوند در جهان  Wمحقق کرده است ،پیشنهاد رشوۀ  20000دالری به اسمیت و اختیار
اسمیت در پذیرش یا رد آن است .بنا به فرض ،آنچه در  Wرخ میدهد این است که خداوند
وضعیت «پیشنهاد رشوۀ  20000دالری به اسمیت و اختیار اسمیت در پذیرش یا رد آن» را
محقق میکند و اسمیت رشوۀ  20000دالری را میپذیرد .حال جهان * Wرا در نظر بگیرید.
اگر خداوند بخواهد این جهان را تحقق بخشد ،یکی از وضعیتهایی که در آن محقق میکند
عبارت است از «پیشنهاد رشوۀ  20000دالری به اسمیت و اختیار اسمیت در پذیرش یا رد
آن»؛ و در * Wاسمیت رشوۀ  20000دالری را نمیپذیرد .توجه داشته باشید که همان طور
که پیش از این توضیح داده شد W ،و * Wدر تمام جهات تا لحظۀ تحقق وضعیت «پیشنهاد
ً
رشوۀ  20000دالری به اسمیت و اختیار اسمیت در پذیرش یا رد آن» کامال شبیه هم هستند
و عملکرد اسمیت در پذیرش یا رد رشوۀ  20000دالری است که در این لحظه دو جهان W
و * Wرا منشعب میکند .حال میخواهیم اثبات کنیم که اگر خداوند جهان  Wرا محقق می
کرد ،دیگر جهان * Wقابل تحقق نبود.
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 .1-6-3نشانههای بهکاررفته در استدالل
در جدول زیر ،به معرفی فهرست نشانههایی پرداخته میشود که در استدالل به کار میروند:
واژگان

ـ 1ـ 2را تحقق میبخشد.
خداوند
جهان W
جهان *W
وضعیت «پیشنهاد رشوۀ  20000دالری به اسمیت و اختیار اسمیت در پذیرش یا رد
آن»
اسمیت رشوۀ  20000دالری را میپذیرد.
ادات شرط
ادات عطف
ادات نفی

A-1-2
g
w
*w
b
P
⊃
∧
~

 .2-6-3بیان صوری استدالل
 .1مقدمه :خداوند جهان  Wرا محقق کرده است)Agw( .
 .2مقدمه :اگر خداوند جهان  Wرا محقق کند ،آنگاه خداوند وضعیت «پیشنهاد رشوۀ
 20000دالری به اسمیت و اختیار اسمیت در پذیرش یا رد آن» را تحقق بخشیده
است (.)Agw ⊃ Agb
 .3مقدمه :اگر خداوند جهان  Wرا محقق کند ،آنگاه در صورت تحقق وضعیت
«پیشنهاد رشوۀ  20000دالری به اسمیت و اختیار اسمیت در پذیرش یا رد آن»
توسط خداوند ،اسمیت رشوۀ  20000دالری را میپذیرد [).]Agw ⊃ (Agb ⊃ P
 .4مقدمه :اگر خداوند جهان * Wرا محقق کند ،آنگاه خداوند وضعیت «پیشنهاد رشوۀ
 20000دالری به اسمیت و اختیار اسمیت در پذیرش یا رد آن» را تحقق بخشیده
است (.)Agw* ⊃ Agb
 .5مقدمه :اگر خداوند جهان * Wرا محقق کند ،آنگاه در صورت تحقق وضعیت
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«پیشنهاد رشوۀ  20000دالری به اسمیت و اختیار اسمیت در پذیرش یا رد آن»
توسط خداوند ،اسمیت رشوۀ  20000دالری را نمیپذیرد [ ⊃ Agw* ⊃ (Agb
).]~P
مطلوب .با این مقدمات ،میخواهیم اثبات کنیم که :خداوند جهان * Wرا تحقق نمیبخشد
(*.)~Agw
اثبات:
 .6از طریق تلفیق مقدمات  1و  2و بهکارگیری قاعدۀ وضع مقدم ،خواهیم داشت:
خداوند وضعیت «پیشنهاد رشوۀ  20000دالری به اسمیت و اختیار اسمیت در
پذیرش یا رد آن» را تحقق بخشیده است (.)Agb
 .7با ترکیب مقدمات  1و  3و استفاده از قاعدۀ وضع مقدم ،نتیجۀ زیر حاصل میشود:
در صورت تحقق وضعیت «پیشنهاد رشوۀ  20000دالری به اسمیت و اختیار
اسمیت در پذیرش یا رد آن» توسط خداوند ،اسمیت رشوۀ  20000دالری را می
پذیرد (.)Agb ⊃ P
 .8با اعمال قاعدۀ وضع مقدم بر  6و  ،7داریم :اسمیت رشوۀ  20000دالری را می
پذیرد (.)P
 .9به سیاق برهان خلف ،خالف مطلوب را فرض میکنیم :خداوند جهان * Wرا تحقق
میبخشد (*.)Agw
 .10از طریق تلفیق مقدمۀ  4و فرض خلف  9و بهکارگیری قاعدۀ وضع مقدم خواهیم
داشت :خداوند وضعیت «پیشنهاد رشوۀ  20000دالری به اسمیت و اختیار اسمیت
در پذیرش یا رد آن» را تحقق بخشیده است (.)Agb
 .11با ترکیب مقدمۀ  5و فرض خلف  9و استفاده از قاعدۀ وضع مقدم ،به این نتیجه می
رسیم :در صورت تحقق وضعیت «پیشنهاد رشوۀ  20000دالری به اسمیت و اختیار
اسمیت در پذیرش یا رد آن» توسط خداوند ،اسمیت رشوۀ  20000دالری را نمی
پذیرد (.)Agb ⊃ ~P
 .12با اعمال قاعدۀ وضع مقدم بر  10و  11داریم :اسمیت رشوۀ  20000دالری را نمی
پذیرد (~.)P
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 .13عطف  8و  12منجر به تناقض خواهد شد :اسمیت رشوۀ  20000دالری را می
پذیرد و اسمیت رشوۀ  20000دالری را نمیپذیرد (.)P ∧ ~P
 .14با حصول تناقض در  13به دلیل فرض خلف  ،9نتیجه میگیریم که فرض خلف
باطل است :چنین نیست که خداوند جهان * Wرا تحقق میبخشد (*.)~Agw
1. Agw
مقدمه
2. Agw ⊃ Agb
مقدمه
)3. Agw ⊃ (Agb ⊃ P
مقدمه
4. Agw* ⊃ Agb
مقدمه
)5. Agw* ⊃ (Agb ⊃ ~P
مقدمه
*∴ ~Agw
مطلوب
6. Agb
وضع مقدم  1و 2
7. Agb ⊃ P
وضع مقدم  1و 3
8. P
وضع مقدم  6و 7
*9. Agw
فرض خلف
10. Agb
وضع مقدم  4و 9
11. Agb ⊃ ~P
وضع مقدم  5و 9
12. ~P
وضع مقدم  10و 11
13. P ∧ ~P
عطف  8و 12
*14. ~Agw
برهان خلف  9و 13
و البته به همین روش اثبات خواهد شد که اگر خداوند جهان * Wرا محقق میکرد،
آنگاه جهان  Wقابل تحقق نبود .به این ترتیب ،جهانهای ممکنی هستند که خداوند هیچ
ضمانتی در مورد وجود آنها نخواهد کرد.
مقدمۀ  8استدالل شلنبرگ که ادعا میکرد خداوند به طور نامحدود میتواند وجود
جهانهای برتر را تضمین کند مستلزم این است که خداوند در هر شرایطی بتواند چنین کند.
یکی از شرایط این است که خداوند وضعیت «پیشنهاد رشوۀ  20000دالری به اسمیت و
اختیار اسمیت در پذیرش یا رد آن» را تحقق بخشد و اسمیت رشوه را بپذیرد .بنابراین ،جهان
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 Wتحقق مییابد و جهان * Wکه در آن با تحقق وضعیت «پیشنهاد رشوۀ  20000دالری به
اسمیت و اختیار اسمیت در پذیرش یا رد آن» و عدم پذیرش رشوه از سوی اسمیت ،نسبت به
 Wجهان برتر است ،قابل تحقق نخواهد بود .به این ترتیب ،ادعای شلنبرگ در مقدمۀ 8
استداللش نقض میشود.
 .4نتیجهگیری

شلنبرگ ادعا میکند تقریر نو ینی از مسئلۀ منطقی شر ارائه کرده است به گونهای که نسبت به
ً
دفاع اختیارگرایانه پلنتینگا مصونیت دارد .احتماال میتوان به استدالل مطرحشده از سوی او
نقدهای متعددی وارد کرد .اما هدف ما در این مقاله آن بوده است که ادعای در امان بودن
نسبت به دفاع اختیارگرایانه را محک بزنیم .لذا قصد نداشتهایم به نقد کامل استدالل شلنبرگ
بپردازیم .به عالوه ،حتی بررسی این امر که به واسطۀ دفاع اختیارگرایانه از چند جهت میتوان
به این تقریر نو ین خدشه وارد کرد نیز در دستور کار نبوده است ،بلکه در این راستا به دنبال
تنها یک مورد بودهایم که همین یک مورد نیز ما را به مطلوب میرساند.
شلنبرگ ،در سطر  8استدالل خود ،مقدمهای را مطرح میکند« :خداوند میتواند وجود
جهانهای برتر را به طور نامحدود تضمین کند ».این مقدمه ،از یک سو ،به این دلیل که
استدالل بدون آن پیش نمیرود ،برای تقریر شلنبرگ نقش مهمی دارد ،و از سوی دیگر ،ادعای
ً
بزرگی را مطرح میکند و مستلزم آن است که خداوند در هر شرایطی بتواند چنین کند .آیا واقعا
این گونه است؟ آیا به وجود آوردن جهانهای برتر هیچ محدودیتی ندارد؟
پلنتینگا در کتاب ماهیتًضرورت فصلی را به مسئلۀ شر اختصاص داده است .در این
فصل ،دفاع اختیارگرایانه را به تفصیل بیان میکند و ذیل آن به این بحث میپردازد که «خداوند
چه جهانهایی را میتوانست بیافریند» .با توسل به مثالی ،اثبات میکند که در صورت تحقق
برخی جهانها توسط خداوند ،امکان تحقق برخی جهانهای دیگر که ممکن است جهانهای
برتر باشند از بین میرود.
به این ترتیب ،به کمک بیان پلنتینگا اثبات میشود این گونه نیست که خداوند به طور
نامحدود وجود جهانهای برتر را تضمین کند و به این طریق ،یکی از مقدمات اساسی
استدالل شلنبرگ مخدوش ،و خود استدالل عقیم میگردد .مهمتر آن که شلنبرگ از ابتدای
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ً
بیان تقریر نو ین خود قو یا تأکید دارد که دفاع اختیارگرایانۀ پلنتینگا در خصوص استدالل او به
. اما با بیان فوق ابطال این ادعای وی آشکار میگردد،هیچ عنوان کارگر نیست
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 .29صورت این استدالل به قرار زیر است:
ً
این فرم استدالل ،شهودا و نیز بر مبنای سمانتیک استالنیکر و لوییس معتبر است.

A→B
A&B → C
A→C

