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Abstract
Divine knowledge – defined as God’ knowledge of the affairs of the world of
existence – has always been the subject of philosophical-theological theology
discussions, and to date various theories have emerged about it. The contemporary
religious philosophers, too, have paid attention it and have rationalized its
controversial issues. The first and foremost question about the divine knowledge is
the quiddity of its truth, since the other related questions are affected by the response
to this question. Investigating different theories, especially contemporary ones, can
be helpful in solving the new challenges that have arisen about the belief in the
divine omniscience. As a contemporary philosopher of religion, Wierenga has tried
to rationally defend the infinite scope of the divine omniscience and respond to the
challenges posed by opposing views through conventional methods in the
philosophy of religion. However, there are some drawbacks to his account of the
concept of omniscience and its properties. In Wierenga's view, omniscience means
knowing all true propositions, which is occurrent, non-inferential, and incorrigible.
The most important objection to his view is that such a definition cannot represent
the truth of the Omniscience but can only be a nominal description arising from the
expression of the scope of its adjuncts. There are other drawbacks to his account of
the properties of omniscience, the most important of which is using a redundant
prefix and a false presupposition.
Keywords: Divine science, Omniscience, Occurrent science, Non-inferential,
Incorrigible, Wierenga.
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وجیهه عادلی ،*1سید احمد فاضلی

 .1دانشجوی دکتری ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
 .8دانشیار گروه فلسفۀ اخالق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت2111/3/13 :؛ تاریخ پذیرش)2111/22/24 :

چكیده
علم الهی به معنای گاهی اداوند به امور هستی ،موضوعی است که همواره در حیطۀ الهیات فلسرفی ر کالمری مطررح
بوده و تاکنون نظریات مختلفی حول ن پدید مده است .فیلسوفان دین معاصر نیز از التفرات بره ن اهتنراب نکررده و
مسائل بحثانگیز مرتب با ن را مورد دقت عقلی قرار دادهاند .اولین و مهمترین مسئلۀ مربوط بره علرم الهری ،چیسرتی
حقیقت ن است که بهنوعی مسائل دیگر ،متأثر از نوع پاسخ به این مسئله است .بررسی نظریات مختلر

برهاحروص

دیدگاههای معاصر ،در حل چالشهای نوینی که در برابر باور به علم مطلق الهی پدید مدهاند ،میتوانرد رهگشرا باشرد.
ویرنگا بهعنوان فیلسوف دین معاصر سعی کرده است با بیان منطقی به دفاع از گسترۀ نامحدود علم مطلق الهی بپردازد و
با روشهای متداول در فلسفۀ دین به چالشهایی که دیدگاههای مخال

ایجاد کردهاند ،پاسخ دهرد .برا وهرود ایرن در

نحوۀ روایت وی از مفهوم علم مطلق و ویژگیهای ن ،اشکاالتی بهنظر میرسد .مفهوم علم مطلرق بره نظرر ویرنگرا در
گاهی به تمام گزارههای صادق قابل تعری

است که این علم ،وقوعی ،غیراستنتاهی و اطاناپذیر است .مهمترین ایرراد

دیدگاه وی این است که چنین تعریفی نمیتواند گویای حقیقت علم مطلق باشد ،بلکه تنهرا مریتوانرد شررح اسرمی در
قالب بیان دامنۀ متعلقات ن باشد .اشکاالت دیگری هم در روایت وی از ویژگیهای علم مطلق بهنظر میرسد کره اهرم
ن استفاده از مقدمۀ زائد و اتخاذ پیشفرضی نادرست است.

واژگان کلیدی
اطاناپذیر ،علم الهی ،علم مطلق ،علم وقوعی ،غیراستنتاهی ،ویرنگا.

* نویسندۀ مسئول

v.adeli14@gmail.com
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 .0مقدمه
علم مطلق همان احیحۀ واهد بودن معرفت کامل یا حرداکثری اسرت .در ادیران توحیردی،
صفت علم مطلق در کنار قدرت مطلق ،ایر کامل و دیگر صرفات کمرالی برهعنروان یکری از
صفات اصلی اداوند مطرح شده است .منبع و منشأ اطالق صرفت علرم مطلرق بره اداونرد
همچون دیگر صفات الهی ،در درهۀ اول متون مقدس ادیان الهی است ،و بعد بهعنوان الزمرۀ
موزههای کالمی و مالحظات فلسفی مطرح شده است .برای مثرال اداونرد در قرر ن کرریم
میفرمایند« :اداوند عالم به امور پنهانی است و از او مثقال ذرهای نره در سرمانهرا و نره در
زمین و نه کوچکتر و نه بزرگتر از ن ،مستور نمیشود( .سبأ )1 :14 ،یرا در کتراب مقردس
مسیحیان مده است که «چیزی وهود ندارد که از نظرر اردا پنهران بمانرد» (نامرۀ پرولس بره
عبرانیان .)21 :4 ،همینطور در عهد قدیم اشاره شده است که «حکمت و قدرت واقعری از ن
اداست .فق او میداند که چه باید کررد» (ایروب  .)21 :21در کرالم نیرز الزمرۀ بسریاری از
موزهها ،باور به علم مطلق الهی است؛ چنانکه برای مثال موزۀ مشیت الهی به معنرای سریطرۀ
کامل اداوند بر همۀ امور هستی و تردبیر نهاسرت ،بنرابراین همرانطورکره صراحب کتراب
التحقی ذکر کرده است ،الزمۀ احاطه و تدبیر همۀ امور ،علرم ترام حضروری اداونرد اسرت،
بهطوریکه همۀ اشیا نزد او حاضر ،معلوم و مشهود باشد و هیچ امری نه زمان ،نره مکران ،نره
حد و نه هیچ حجاب نروری مرانع علرم مطلرق ن نشرود (محرطفوی ،2132،ا  .)233 :3در
فلسفه نیز مالحظاتی با عنوان «الهیات مبتنی بر موهود کامل» 8موهود است که براور بره علرم
مطلق الهی از ملزومات ن محسوب میشود .چنانکه برهان وهودی نسرلم برهعنروان نمونره
واض این نوع الهیات مستلزم قائل شدن علم مطلق برای اداوند است .برا ایرن توضری کره
نسلم با قائل شدن به مفهوم بزرگترین موهود قابل تحور بررای اداونرد ،ارواهنرااواه بره
اینکه الزمۀ مفهوم بزرگترین موهود ،واهد بودن تمام صفات کمرالی قابرل تحرور از هملره
علم مطلق است ،اذعان میکند ()Anselm, 2000: 88-112; Wierenga, 2009: 129-130
در احوص علم الهی سؤاالت متعددی مطرح اسرت .اولرین و مهرمتررین سرؤالی کره
1. perfect being theology
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معموالً فالسفه و حکما به ن توهه کردهاند ،سؤال از چیسرتی حقیقرت علرم الهری اسرت.
اغلب در تعری

علم الهی اتفاقنظر وهود ندارد ،ولی اغلب میتوان بره دو گرروه فالسرفه

اشاره کرد که از دو دیدگاه مختل

به این مسئله پردااتهاند .چنانکه فالسفۀ اسالمی بیشرتر

به وهودی یا ماهوی بودن علم الهی ،و به اتحاف یا عردم اتحراف ذات اداونرد بره ن و
نحوۀ اتحافش توهه کردهاند ،ولی فالسفۀ دین معاصر در تعری

علم مطلق بیشتر به تعیین

گستره و وسعت دامنۀ ن ،تالش برای ممانعت از تعرارض ن برا اصرول دیگرر و محردود
نشدن علم مطلق مبادرت ورزیدهاند (رحمتی22 :2111 ،ر22؛  .)Zagzebski, 2013: 310امرا
از نجا که در پژوهشهای داالی ایلی کمتر به دیدگاه فالسفۀ معاصر در این زمینه توهره
شده است ،شایسته است که با بررسی دقیق حداقل یک مورد از دیدگاه ایشان زمینۀ شنایی
با نقاط قوت و نواقص دیدگاه فالسفۀ معاصر را فراهم ساات .ازاینرو در این پژوهش برا
در نظر گرفتن نمونهای از نظریات فالسفۀ دین معاصر سعی میشود ضمن تبیرین ن ،ابعراد
مختل

دیدگاه ایشان واکاوی شود .برای نمونه ،ادوارد ویرنگا فیلسروف دیرن معاصرر ،در

بررسی علم الهی به اولین مسئلهای که میپردازد ،تعری

علم مطلق و ویژگیهای ن است.

البته او به مسائل متعدد دیگری مرتب با علم مطلق نیز پردااته است ،اما از نجا که ارزیابی
تفحیلی همۀ ن مباحث فراتر از محدودۀ مجاز این مقاله است ،در اینجرا فقر بره بررسری
انتقادی اوانش ویرنگا از مفهوم «علم مطلق» پردااته میشود.
 .2تعریف علم مطلق
بهطور معمول در فلسفۀ دین معاصر این عقیده کره اداونرد دانرای کرل اسرت ،اغلرب برا
اصطالح «عالم مطلق» 8بیان میشود .گاهی مفهوم «علم مطلق» ،برحسب «حقرایق» تعریر
میشود؛ به این معنا که اداوند همۀ حقایق را میداند ،ولی در اغلب موارد ،فیلسوفان دیرن
معاصر این اصطالح را برحسب «گزارهها» تعری

میکنند .هرچند حقایق و گزارهها ارتباط

تنگاتنگی با یکدیگر دارند ،چراکه یک حقیقت ،حالتی از امور است که از طریق یک گرزارۀ
1. omniscient
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صادق توصی

میشود .(Davis, 1983: 25) .به این ترتیب ،فالسرفۀ دیرن اغلرب اصرطالح

«عالم مطلق» را برحسب گزارهها به سه گونۀ مختل

تعری

کرردهانرد

) .130برای همچون ریچارد سوینبرن ) (Swinburne, 1993: 167تعری

(Wierenga, 2009:

متعرارف را صررفاً

کافی میدانند؛ به این نحو که عالم مطلق را صرفاً موهودی گاه به همۀ گزارههرای صرادق
معرفی میکنند .برای دیگر مانند لروین پلنتینگرا ) ،(Plantinga, 1977: 68اسرتفان دیرویس
) (Davis, 1983: 26و ریچارد گِیل ) (Gale, 1996: 57عقیده دارند که این تعری

متعارف به

اصالح نیاز دارد .ایشان میپندارند که شرطِ علم به همۀ گزارههای صرادق ،ایرن احتمرال را
منتفی نمیکند که عالم مطلق همراه با همۀ گزارههای صادق ،به گزارههای کاذبی نیرز براور
داشته باشد .به این سبب ،از نجا که بر باور بره گرزارههرای کراذب عنروان «علرم» صردق
نمیکند ،الزم است که در تعری

عالم مطلق عالوهبر باور به گزارههرای صرادق ،برر عردم

باور به گزارههای کاذب نیز تأکید شود .اما لیندا زاگزبسکی ترا حردودی متفراوت ،تعریر
محطل اولیه را اصالح میکند .وی بر این عقیده است که وقتی  Aعرالم مطلرق اسرت کره
ارزش واقعی هر گزارهای را بداند و با توهه به اینکه هر گزارهای یا صادق است یا کراذب،
به ازای هر گزارۀ  ،pیا  Aمیداند کره  pصرادق اسرت یرا  Aمریدانرد کره  pکراذب اسرت
).(Zagzebski, 2013: 310
ویرنگا نیز همچون سوینبرن ،تعری

متعارف را کافی میدانرد و صرورت منطقری ن را

چنین بیان میکند:
( )D1شخصِ  xعالمِ مطلق است

متعری

به ازایِ هرر گرزارۀ صرادقِ  x ،Pبدانرد کره .P

)(Wierenga, 1989: 36

پس ،به عقیدۀ ویرنگا تعری

( )D1با مضمون «علم به همۀ گرزارههرای صرادق» بررای

بیان مفهوم علم مطلق بهسادگی کفایت میکند .به این سبب که به عقیدۀ ویرنگرا هریرک از
دو تعری

دیگر در واقع معادل تعری

( )D1هستند .به نظر وی تعری

پلنتینگا و دیگران،

معادل ) )D1است ،مگر اینکه علم به همۀ گزارههای صرادق در عرین براور بره گرزارههرای
کاذب امکان داشته باشد .اما بسیار غیرمحتمل اسرت کره شخحری در عرین علرم بره همرۀ
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گزارههای صادق ،بعضری از همران گرزارههرای صرادق را تکرذیب کنرد .ویرنگرا تعریر
زاگزبسکی را نیز معادل ) )D1میداند ،چراکه اگر  Sهمۀ گرزارههرای صرادق را بدانرد و

p

گزارۀ کاذبی باشرد ،پرس  Sنقریض  pرا مریدانرد ،بنرابراین مریدانرد کره  pکراذب اسرت
).(Wierenga, 2009: 130; Wierenga, 2010: 2
 .2 .0ارکان تعریف علم مطلق

همانگونهکه از تعری

علم مطلق مشخص اسرت ،مهرمتررین اهرزای ایرن تعریر

دو مؤلفرۀ

معرفت و گزارههای صادق است .باید توهه داشت کره چیسرتی معرفرت و صردق گرزارهای از
مباحث معرفتشناسی است که همچنان مورد توهه معرفتشناسان است که عمدتاً فالسفۀ دین
در بحث علم مطلق به ن نپردااتهاند و اغلب دیدگاه مرسومی را که در این مروارد وهرود دارد،
مسلم فرض کردهاند .اما روایات مرسوم فالسفۀ دین اغلرب حرول احوصریات معرفرت الهری
است .در این روایات ،معرفت الهی نوع ااصی از دانش و معرفت تلقی میشود که ویژگیهرای
ااصی دارد؛ ویژگیهایی همچون اطاناپذیری ،ذاتی بودن ،کلی بودن و یگانه برودن ،برهنحروی
که هیچ دانش بشری مانند ن نیست .البته معدودی از فالسفۀ دین با التفات بره مبحرث تعریر
معرفت در معرفتشناسی ،به ماهیت معرفت الهی توهه کرده و به این مسائل پردااتهاند که یرا
عالم مطلق در مورد هر گزارۀ  pبراور صرادق موهره دارد یرا هرر گرزارۀ صرادق pرا براسراس
سازوکار تولید باور قابل اعتماد یا از لحاظ عقلی واهد فضیلت ،باور دارد .در مجموع ،اغلرب در
مباحث علم مطلق ،مسئلۀ فلسفی تعری

معرفت ،وضعیت باورهای اداوند یرا ماهیرت توهیره

ن مطرح نمیشود ).(Zagzebski, 2013: 310; Wierenga, 2009: 132
ویرنگا نیز از طرح مباحث معرفتشناسی حول تعری

معرفت و صردق پرهیرز مریکنرد و

صرفاً مطابق با روش مرسوم در فلسفۀ دین ،به بیان دامنۀ معرفت گزارهای و تشری ویژگیهرای
ااص علم الهی میپردازد (.)Wierenga, 2009: 131; Wierenga, 1989: 15-40
 .8 .1 .1دامنۀ معرفت گزارهای

همانطورکه ذکر شد ،فالسفۀ دین از هملره ویرنگرا« ،علرم مطلرق» را برحسرب گرزارههرا
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تعری

کرده و بهنوعی از مفهوم معرفت گزارهای در تعری

ویرنگا ظاهراً با توهه به اینکه تعری
تعری

این اصطالح استفاده میکننرد.

منطقی باید هامع افراد و مرانع اغیرار باشرد ،پرس از
اود را بررسی میکند .به این سبب ،ویرنگرا از

بهنحوی هامعیت و مانعیت تعری

اویش ،اشاره مریکنرد کره ممکرن اسرت

طرفی با التفات به لزوم هامع افراد بودن تعری

معرفت را ناظر بر عین ،نفس و گزاره قابل تقسیم دانست و گمان کرد که معرفت گرزارهای
متفاوت با معرفت عینی ،و معرفت انفسی باشد .اینکه این سه نوع معرفت دقیقاً به چه معنرا
هستند ،تفهیم ن به مثالهای متعدد نیاز دارد که از ظرفیت این مقاله اارا است .اما هدف
ویرنگا از اشاره به انواع معرفت در بحث حاضر این است که از حردود دامنرۀ گرزارههرای
صادق که از مهمترین مؤلفههای تعری

ویرنگا دربارۀ عالم مطلق اسرت ،رفرع ابهرام کنرد،

چراکه گزارههای صادق در وهلۀ اول بهنظر مریرسرد کره صررفاً متعلرق براور در معرفرت
گزارهای باشد ،در این صورت باورهای معرفرت عینری و معرفرت انفسری از دامنرۀ شرمول
تعری

ویرنگا اارا میشوند و طبق تعری

ویرنگا این شائبه پیش می ید که ممکن است

عالم مطلق فاقد معرفت عینی و انفسی باشد .در این صورت ،تعریر

ویرنگرا هرامع تمرام

محادیق نخواهد بود و باید تعری

اود را بازنگری و اصالح کند .اما ویرنگا بر ایرن براور

است که نیازی به بازنگری تعری

نیست ،چراکه معرفت عینی و معرفت انفسی قابل تقلیل

به معرفت گزارهای هستند

(Wierenga, 2009: 133-134; Wierenga, 2010: 6-7; Wierenga,

).1989: 41-58
از طرف دیگر ویرنگا با التفات به لزوم مانع اغیار بودن تعری

اویش ،بره لرزوم عردم

شمول علم مطلق بر باور به گزارههای کاذب اشاره کرده و اذعان میکند تعریر

) (D1کره

ارائه کرده است ،به این سادگی هم نیست و توهه به دیدگاه برای فالسفه که بهطور نسبی
اواستار اصالحات هزئی نسبت به ( )D1هستند ،میتواند تأثیر مهمی در فهم بهترر معنرای
«علم مطلق» داشته باشد (.)Wierenga,1989: 37
چنانکه ذکر شد برای فالسفه بهاحوص لوین پلنتینگرا برر ایرن باورنرد کره تعریفری
همچون تعری

ویرنگا از علم مطلق ،ناقص است و باید با این شرط تکمیل شود کره یرک

بررسی و نقد دیدگاه ویرنگا دربارة مفهوم «علم مطلق» 111 

موهود عالم مطلق به هیچ گزارۀ کاذبی باور نداشرته باشرد ).(Plantinga, 1977: 68بره براور
ویرنگا ،این فالسفه از چنین تعریفی طرفداری میکنند:
( )D2شخصِ  xعالمِ مطلق است م تعری

به ازایِ هرر گرزارۀ صرادقِ  x ،pبدانرد

که  pو به ازای هر گزارۀ کاذب  x ، qباور نداشته باشد کره

(Wierenga, 1989: .q

).38

ویرنگا قبول دارد که الزمۀ منطقی تعری

اود از «علرم مطلرق» ایرن اواهرد برود کره

موهود عالم مطلق ،هیچ گزارۀ کاذبی را باور نداشته باشد ،ولی سؤالی که مطرح میکند این
است که یا الزم است که چنین شرطی ،بخش صریحی از این تعری

باشد .صورتبنردی

منطقی ویرنگا از این رابطۀ ضروری چنین است:
) (1ضرورتاً ،برای هر شخص  Sاگر  Sهر گزاره صادقی را بداند ،پس  Sبره هریچ
گزارۀ کاذبی باور ندارد ).(Wierenga, 1989: 39

به باور ویرنگا ،نپذیرفتن این شرط ،پیامدهای غیرمعمرولی اواهرد داشرت .یرک پیامرد
غیرمعمول ،این است که کسی که به همۀ حقایق گاهی دارد و برا وهرود ایرن ،بره گرزارۀ
کاذب  pنیز باور داشته است ،به این حقیقت که به  pباور داشته درحالیکه گاهی داشته که
 pکاذب است ،گاهی اواهد داشت .تحور وهود چنین وضرعیتی بررای یرک نفرر دشروار
است .پیامد غیرمعمول دیگری که وی اشاره میکند ،به تناقض رسیدن در نترایج اسرتنتاهی
باورهای موهود عالم مطلق است .با این وص  ،ویرنگا عقیده دارد کره چنرین مالحظراتی
نشان میدهد که شرط اضافی قضیۀ ( )D2حداکثر میتواند امرری زائرد و حشرو محسروب
شود نه اینکه اشتباه باشد ).(Wierenga, 1989: 39
 .9ویژگیهای علم الهی
ویرنگا پس از تعری

علم مطلق به بیان ویژگیهایی متناسب با علم مطلق الهی میپردازد و

در این زمینه عقیده دارد که وقوعی ،غیراستنتاهی ،اطاناپذیری و ذاتی بودن از ویژگیهای
اصلی علم الهی محسوب میشود ).(Wierenga, 1989: 36-41
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 .9 .0علم وقوعی

به نظر ویرنگا در احوص ماهیت علم مطلق ،باید برین براور وقروعی و براور اسرتعدادی

8

تمایز قائل شد .از منظر وی فردی که یک باور وقوعی به یک قضیه دارد ،واقعاً ن قضیه را
در ذهن دارد ،درحالیکه فردی که باور استعدادی در یک قضیه دارد ،متمایل به داشتن باور
وقوعی در ذهن است .بهعبارت دیگر ،تقریباً وقتی فرد باور وقوعی به یرک قضریه اواهرد
داشت که به ن توهه کند یا ن را در ذهن داشته باشد.
ویرنگا به دیدگاه رودریک چیرزولم در ایرن براره اشراره مریکنرد .رودریرک چیرزولم،
اصطالح «حکم کردن» 2را برای نچه ویرنگا «باور وقروعی» و اصرطالح «براور داشرتن» را
برای نچه وی «باور استعدادی» نامیده است ،استفاده کرده است .چیزولم تأکید میکنرد کره
«حکم کردن» براالف «باور داشتن» ،به عمل ذهنی ر پدیردۀ محقرق 3اشراره دارد و «براور
داشتن» براالف «حکم کردن» با صرف وهود یک تمایل سازگار است (

Chisholm,1986:

.)15
مطابق با این دو گونه باور ،ویرنگا قائل به دو نوع علم وقوعی و استعدادی اسرت و برر
این اساس ،این پرسش را مطرح میکند که علم مطلق کدامیک از این دو نوع علم میتوانرد
باشد .اما قبل از ویرنگا ،توماس کویناس نیز به این پرسرش در بحرث از اینکره « یرا علرم
اداوند ححولی است؟» ،التفات داشته است.
بنابر نظر کویناس ،علم ححولی به دو قسم است؛ قسم اول ،تنها منطبق بر توالی است،
هنگامیکه ما درک بالفعلی از یک چیز داریم ،به ادراک چیرز دیگرری معطروف مریشرویم؛
درحالیکه قسم دیگر منطبق بر رابطۀ علی و معلولی است که براسراس علرم اسرتنتاهی ،از
طریق قواعد کلی به مطلوب دست مییابیم .هرچند کویناس عقیده دارد که علرم اداونرد،
به هیچ طریقی ححولی نیست ،اما در پی بیان صورت مسئله ،به براهین سهگانهای در اثبات
1. occurrent belief & dispositional belief
2. judging
3. a mental act-an occurrent phenomenon
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ححولی بودن علم اداوند ،اشاره مریکنرد و سرپس در رد و انکرار ایرن برراهین اسرتدالل
میکند ).(Aquinas, 1981: 104
اولین برهان که التفات به قسم اول علرم ححرولی دارد ،برا برهکرار برردن اصرطالحات
ارسطویی علم بالفعل و بالملکه 8به تمایز بین علم وقروعی و اسرتعدادی مروردنظر ویرنگرا
اشاره میکند .این برهان با استناد به قسم اول علم ححولی چنین استدالل میکند کره علرم
اداوند ،علم بالملکه نیست ،بلکه علم بالفعل است و از نجا کره بره گفترۀ فالسرفه ،علرم
بالملکه میتواند چیزهای زیادی را در یک لحظه مالحظه کنرد ،امرا علرم بالفعرل در زمران
واحد ،تنها به یک چیز التفات دارد؛ بنابراین ،نظر به اینکه اداوند چیزهای زیرادی ،اعرم از
اودش و دیگران را میداند ،بهنظر میرسد که او در ن واحد همه چیز را نمیدانرد ،بلکره
علم او از یکی به دیگری حاصل میشود .کویناس در پاسخ اود به این استدالل مخرال ،
این ادعا را که علم اداوند بالفعل (وقوعی) است ،انکار نمیکند ،بلکه در عوض ،این ادعرا
را رد میکند که علم بالفعل در ن واحد باید فق به یک چیرز التفرات داشرته باشرد ،زیررا
چیزهای زیادی که ما بهطور متوالی ادراک میکنیم ،اگر نها را در یک چیز ببینیم ،هریک را
با التفات به اودش بهطور همزمان میتوانیم ادراک کنیم؛ بررای مثرال ،چنانکره اهرزا را در
یک کل ادراک کنیم یا چیزهای مختلفی را در یک ینه ببینیم .ادا نیز همه چیرز را در یرک
چیز که اودش باشد ،ادراک میکند .بنابراین ،ادا همه چیز را برا همردیگر مریبینرد و نره
بهطور متوالی ) .(Aquinas, 1981: 104-105ویرنگا به این بحث کویناس توهره کررده و از
دیدگاه وی اینگونه تعبیر کرده است که علرم اداونرد ،علرم وقروعی اسرت

.(Wierenga,

)1989: 37پس اولین ویژگی علم اداوند در نظر ویرنگا وقوعی و بالفعل بودن ن است.
 .9 .2علم غیراستنتاجی

به باور ویرنگا ،دومین ویژگی علم اداوند که از طریق دومین قسم علم ححولی کوینراس
پیشنهاد شده ،این است که علم اداوند استنتاهی نیست ) .(Wierenga, 1989: 37به عقیردۀ
1. actual knowledge & habitual knowledge
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کویناس ،از این ادعا که علم اداوند مطابق با قسم اول ،ححولی نیست ،باید نتیجه گرفت
که علم اداوند مطابق با قسم دوم نیز ححرولی نخواهرد برود .برهسربب اینکره قسرم اول،
پیشفرض قسم دوم است و هر کسی که از قواعد کلی به نتایجی وصول مییابد ،نمیتواند
به هر دوی قواعد کلی و نتایج در ن واحد التفات داشته باشد ،بلکه بهطور متوالی بره نهرا
گاهی مییابد ). (Aquinas, 1981: 105
ویرنگا این برهان کویناس را مبهم میاواند ،چراکه همانطورکه بیران شرد ،کوینراس
منکر این است که علم باید در ن واحد تنها به یک چیز تعلق بگیرد ،درحالیکه در برهران
پیشین میگوید در ن واحد نمیتوان به هر دوی قواعد کلی و نتایج التفرات داشرت .پرس،
چرا فرد نمیتواند با علم وقوعی به هر دو ،از قواعد کلی بره نترایج وصرول یابرد؟ ویرنگرا
اذعان میکند که البته این فرد ،در ابتدا عالم مطلق نخواهد بود ،اما یا علم به همرۀ قضرایای
صادق با این امکان که برای از این گزارهها قبالً ححولی برودهانرد ،منافرات دارد؟ ویرنگرا
اود در پاسخ پرسش مذکور و برای توضی کالم کویناس تأکیرد مریکنرد کره کوینراس
به طور ااص دربارۀ علم اداوند صحبت میکند و طبق نظرر وی ،اداونرد همیشره عرالم
مطلق بوده است؛ بنابراین اداوند نه با استنباط از علوم پیشین به مروارد افرزودهای از علرم
دست مییابد و نه احتماالً علم او به این معنا استنتاهی باشد که براری از باورهرایش پایرۀ
علمش باشد یا علمش مأاوذ از دیگر علومش باشد .ویرنگا این قضیه را به شرکل منطقری
چنین بیان میکند« :به ازای هر گزارۀ  pو  ،qاگر  pمستلزم  qباشد ،پرس اردا بره اینکره

p

مستلزم  qاست ،گاهی دارد اما اگر  pصادق باشد ،باور ادا به  qبر مبنای اسرتنتاا ن از

p

توس ادا نیست» ).(Wierenga, 1989: 38
 .9 .9علم مطلق ذاتی و خطاناپذیر

8

در احوص شناات و معرفت یقینی دیدگاهها و نظریات مختلفی وهود دارد کره موهرب
شده است در دورههای مختل

فلسفی ،مکاتب متعددی بروز کند .در دورۀ هدید براالف
1. essential & incorrigibility
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دو دورۀ یونان باستان و قرون وسطی ،مباحث «معرفتشناسی» محور اصلی مباحث فلسفی
بوده است و بهطور کلی شاهد شکلگیری دو مکتب عقلگرایی و تجربهگرایی در این دوره
هستیم .مکتب عقلگرایی که با رنه دکارت ،فیلسوف فرانسوی غاز میشود ،برا اعتقراد بره
اطاپذیری ادراکات حسی ر که در مکتب تجربهگرا یا مبنراگرایی معتردل (لمروس:2113 ،
 )31از همله باورهای پایۀ موهه لحاظ میشود ر گواهی درون و شهود عقالنی را بهعنروان
باورهای موهه پایه میپذیرد و مبنای معرفتشناسی اود را براسراس مبنراگرایی کالسریک
پیریزی میکند .مبناگرایی کالسیک ،اصول کلی مبنراگرایی را مریپرذیرد کره  .2باورهرای
موهه پایه وهود دارند؛  .1همۀ باورهای موهه غیرپایه بررای توهیره ارود ،در نهایرت بره
باورهای موهه پایه وابستهاند ،ولی عالوهبر ن به دو اصل دیگر نیرز قائرل اسرت کره اوالً،
باورهای پایه باید اطاناپذیر باشند و ثانیاً ،تنها راه انتقال توهیه از یک باور به باوری دیگر،
استنتاا قیاسی است .دکارت با استناد به لزوم اطاناپذیری باورهای پایه ،باورهای حسی را
بررسی و نها را اطاپذیر معرفی میکند .وی به مرواردی اشراره مریکنرد کره مرا در درک
واقعیات اطرافمان با حواس اود دچار اطا میشویم ،مثل اطرای دیرداری یرا شرنوایی ،و
حتی غیر از ن ،موارد یقینی از ادراک حسی که یک فرد عادی باور مریکنرد ممکرن اسرت
توس یک فرد دیوانه بهنحوی دیگر تحور شود یا اینکه فردِ در اواب ،همه چیز را واقعی
ایال میکند ،درحالیکه االف ن صادق است .در مواردی که اشیای بسی تر و کلریترری
همچون رن ها ،اعداد و اشکال ،قطعی و تردیدناپذیر بهنظر میرسد ،این احتمال را مطررح
میکند که توس شیطان شریر و فریبکاری ،فریب اورده باشیم که چنین مواردی واقعری و
یقینیاند .تا اینجا دکارت به شک مطلق میرسد ،ولی از همین شک اود به دو گزارۀ یقینی
«من میاندیشم» و «من هستم» پی میبررد .ایرن دو گرزارۀ شرهودی عقالنری دکرارت پایرۀ
معرفررتشناس ری و علررم برره تمررام وقررایع هسررتی م ریشررود (
51-54 Lemos, 2007: 50-55

;Descartes, 2012: 34-36

 ;Descartes,1999:لمروس31-38 :2113 ،؛ دکرارت:2132 ،

43ر.)14
عبارات ویرنگا نشان میدهد که در حوزۀ معرفتشناسی و ححول معرفت یقینی مدافع
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رویکرد برونگرایی و رویکرد دکارت در مبناگرایی کالسیک است ،چراکه وی در توصری
باورهای یقینی نه تنها به ثبات و استواری در منعقد شدن نها توهه دارد که شریوۀ رویکررد
برونگرایی در معرفتشناسی است ،بلکه عقیده دارد چنین باورهایی باید از یرک وضرعیت
معرفتشنااتی عالی براوردار باشد .وضعیت معرفتشنااتی عالی از نظر ویرنگرا چنردین
مفهوم دارد که هالب توههترین نها را موردی میداند که مسرتلزم محرونیت از اطاسرت.
وی مثالی از باورهای حسی که به نظر یقینی میرسد ،ذکر میکند که احتمال اطا در ن به
انحای مختل

وهود دارد:
من باور دارم که یک درات بیرون پنجره ام وهود دارد و حرق برا مرن اسرت ،امرا
ایلی راحت میتوانم موقعیتی را تحور کنم که در ن ،چنین گزارهای را برا وهرود
کاذببودنش ،باور کنم .من میتوانم هرذیان بگرویم یرا ر یرا ببیرنم یرا برهصرورت
زیرکانهای با یک نسخۀ ثانویه فریب اورده باشم .بنرابراین مرن مریتروانم دربرارۀ
چنین گزارهای دچار اطا شده باشم .اما حرداقل اگرر حرق برا دکرارت باشرد ،مرن
نمیتوانم دربارۀ گزاره هایی همچون «من وهود دارم» یا اینکه «بهنظرم میرسد کره
یک درات بیرون پنجرهام میبینم» ،اشتباه مشابهی داشته باشم (

Wierenga, 1989:

.)39-40

این عبارت ویرنگا بهاوبی گویای ن است که در حوزۀ معرفتشناسی ،گررایش او بره
مکترب عقررلگرایری و مبنرراگرایی کالسریک بررا رهیرافتی دکررارتی اسرت .بنررابراین ویرنگررا
اطاناپذیری باورهای پایه را عالوهبر اینکه ممکن میداند ،بررای ححرول معرفرت یقینری،
ضروری نیز میداند.
وی در تعری

ن دسته از باورهایی که ما نمیتوانیم دربارۀ نها اطا کنریم ،از تعریر

منطقی لوین پلنتینگا پیروی میکند .پلنتینگا اطاناپذیری را چنین توصی

کرده است:

( p )1اطاناپذیر برای  Sاست اگر و تنها اگر ( )iامکان نداشته باشد که  Sبراور
داشته باشد که  pو  pکاذب باشد ،و ( )iiامکان نداشته باشد کره  Sبراور داشرته
باشد که  ~pو  pصادق باشد ).(Plantinga & Wolterstorff, 2004: 58
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ویرنگا این مقدمه را در احوص ویژگیهای معرفت یقینی بیان میکند تا با توهره بره
ن به بررسی علم الهی بپردازد .وی عقیده دارد تحور اینکره هرر گرزارهای بررای اداونرد
اطاناپذیر باشد ،پذیرفتنی است .باورهای اداوند به نهایی که مریتواننرد اشرتباه باشرند و
نهایی که نمیتوانند اشتباه باشند ،قابل تقسیم نیست؛ چراکه اداوند هرگز نمیتواند اشتباه
کند ) .(Wierenga, 1989: 40ویرنگا اصطالح باور ورندۀ اطاناپذیر 8را بررای ایرن ویژگری
بهکار میبرد و ن را بهطور منطقی چنین تعری

میکند:

( S )1یک باور ورندۀ اطاناپرذیر اسرت ،اگرر و تنهرا اگرر هرر گرزارهای بررای

S

اطاناپذیر باشد ).(Wierenga, 1989: 40

وی اذعان میکند که هرچند تعریفش از علم مطلق ( ،)D1بهطرور واضر ایرن احیحره علرم
اداوند را ااذ نکرده ،ولی در ااذ این ویژگی در تعری

اود مردد است؛ چراکه گمران مریکنرد

ممکن است این احتمال وهود داشته باشد که باور ورنده ،عالم مطلق باشد ،بدون اینکه اطاناپرذیر
باشد .با این حال ،او عقیده دارد که این ویژگی اداوند کره او برهطرور ذاتری عرالم مطلرق اسرت،
مستلزم چنان اطاناپذیری کلی اواهد بود؛ به این معنا که امکان ندارد اداوند بردون عرالم مطلرق
بودن ،وهود داشته باشد؛ اداوند در هر ههان ممکنی کره در ن وهرود دارد ،عرالم مطلرق اسرت.
پس اگر اداوند در هر ههانی که در ن وهود دارد ،عالم مطلق باشد ،هریچ ههرانی وهرود نردارد
که در ن ،اداوند به یک گزارۀ کاذب باور داشته باشد .بنابراین ،به ازای هرر گرزارۀ  pهریچ ههرانِ
ممکنی وهود ندارد که او یا باور کند  pرا وقتیکه  pکاذب باشد یا باور کند  ~pوقتیکره  pصرادق
باشد .در نتیجه ،اگر اداوند ذاتاً عالم مطلق باشد ،او یک باور ورندۀ اطاناپذیر است .توهره داشرته
باشید ،بهطور ضمنی ،کسی که بدون عالم مطلق برودن مریتوانرد باور ورنردۀ اطاناپرذیر باشرد ،از
ههت باور ورندۀ اطاناپذیر بودن بههیچوهه به داشتن هیچ باوری نیازی ندارد .حتی اگرر تعریر
ما از یک باور ورندۀ اطاناپذیر به اینکه حداقل تعدادی براور نیراز دارد ،تغییرر کنرد ،الزمرۀ چنرین
تعریفی ،دارا بودن هر باور صادقی نیست (.)Wierenga, 1989: 40

1. incorrible believer
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 .0آثار تعریف علم مطلق
از نجا که این پژوهش بر مفهوم علم مطلق از دیدگاه ویرنگا تمرکز دارد نره ثرار و لروازم
تعری

ن که اود بحثی مفحل و اارا از ظرفیت این مقاله میطلبد ،صرفاً بهمنظور تنبره،

بهطور مختحر به مهمترین الزمۀ تعری

ویرنگا اشراره مریشرود .همرانطورکره ذکرر شرد

ویرنگا ،علم مطلق را علم به همۀ گزارههای صادق تعری

میکند .از مهمتررین لروازم ایرن

تعری  ،پیش مدن مسئلۀ علم پیشین الهی و ااتیار انسان اسرت .از نجرا کره گرزارههرای
صادق به همان اندازه که به گذشته و حال منتسب میشوند به ینده نیز منتسب مریشروند،
علم مطلق باید علم به حقایق مربوط به گذشته و ینده را نیز شامل شود؛ یعنی اینکره علرم
مطلق باید شامل علم پیشین الهی نیز باشد .اما برای فالسفه ،همچون گوستین و بوئتیوس
استدالل ورده اند که علم پیشین الهی با ااتیار انسان ناسازگار است .کلیت استدالل ایشران
این است که اگر اداوند از قبل بداند که انسان چه عملی انجام میدهد ،ضروری مریشرود
که انسان همان عمل را انجام دهد ،اما اگر افعال ااصی برای انسران ضرروری باشرد ،پرس
انسان در افعال اود مختار نیست .بنابراین اگر اداوند از قبل به افعال انسان گاهی داشرته
باشد ،انسان نسبت به افعال اود ااتیار ندارد

( Augustine, 2010: 75-81; Boethius, 1999:

.)407-418
در پاسخ به این استدالل بحثهای دامنهدار بسیاری صورت گرفته است .بهنظر میرسد
ویرنگا دیدگاهی ایجابی در اثبات ااتیار انسان و سازگاری ن با علم پیشرین الهری دارد .او
در این مورد بیشتر با دیدگاه مولونیستها دربارۀ علم میانه 8موافرق اسرت؛ چراکره در برین
تمام بحثهایی که حول این مسئله صورت گرفته است ،تنها از نظریۀ علم میانره برهعنروان
مقبولترین دیدگاه اایر نام میبرد و تمام ایرادات و نظریات بدیل این دیدگاه را فاقد اعتبار
و غیرمره میداند .بهطور االصه علم میانه به معنای علم الهری بره شررای وقروع فعرل
ااتیاری از طریق گاهی از گزارهها یا شرطیهای االف واقع صادق است؛ بهگونرهای کره
1. middle knowledge
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اداوند میداند انسان در موقعیتهای گوناگون چطور عمل میکند

(Wierenga, 1989: 59-

.)165; Wierenga, 2009: 138-144; Wierenga, 2010, 3-5
 .8انتقادها و اشكاالت دیدگاه ویرنگا دربارۀ مفهوم علم الهی
در بررسی اندیشۀ ویرنگا دربارۀ مفهوم علم مطلق بهنظر میرسد کاستیهرا و اشرکاالتی در
دیدگاه وی وهود داشته باشد .انتقادهایی که بهنظر میرسد بر دیدگاه وی وارد باشد یرا بره
صحت و سقم اصل تعری
تعری

علم الهی از سوی وی مربوط میشرود یرا برر فررض صرحت

وی به نقحان ن اشاره میشود .اشکاالتی نیز در تقریرر وی از اطاناپرذیری عرالم

مطلق بهنظر میرسد که به پیشفرض مبنایی و مقدمات استدالل وی مربوط میشود.
 .8 .0عدم ارائۀ تعریف حقیقی از علم الهی

برای اندیشمندان بهاحوص ن دسته از فالسفۀ اسالمی همچون صدرالمتألهین که علم را
امری اارا از مقوالت محسوب کردهاند ،بر این عقیدهاند که اساساً مفهروم علرم برهسربب
بدیهی بودن ن ،قابل تعری

منطقی نیست (طباطبائی2411 ،ق ،ا ،)231 :1درحرالیکره از

کالم ویرنگا مشخص است که وی مفهوم علم و بهطور ااص مفهروم علرم الهری را قابرل
تعری  ،تلقی ک رده و مبادرت به تعری
الهی در واقع نمیتواند تعری
تعری

ن ورزیده است .اما تعری

ویرنگرا دربرارۀ علرم

حقیقی باشد ،چراکه طبق نظر همهور فالسرفه و منطقیرون،

حقیقی که با حد یا رسم بیان میشود ،باید نشاندهندۀ حقیقت و ذاتیات شیء باشد

(ابنسینا322 :2131 ،232 :2131 ،ر322؛ مظفر و همکاران ،)222 :2134 ،درحالیکه ویرنگا
در تعری

اصلی اود حتی تعری

صحی تعری

به رسم ناقص نیز ندارد ،به این معنا که اصالً بره شریوۀ

التفات نکرده و صرفاً به تعیین دامنرۀ متعلقرات علرم الهری پردااتره اسرت.

اگرچه ویرنگا در ادامۀ بحث اود به بحث از ویژگیهای دیگر علرم الهری مریپرردازد کره
میتوان بهعنوان تعری
که تعری

به ااصه یا رسم ناقص تلقی کرد ،ولی ویرنگا بر این عقیده اسرت

( )D2صرفاً کافی است و نیازی به اضافه کردن ویژگیهای دیگری بره تعریر

اصلی نیست.
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 .8 .2ابهامانگیز بودن قید «عدم باور به گزارههای کاذب»

در بحث «عدم باور اداوند به گزارههای کاذب» باید توهه کرد که ویرنگا منکرر ضررورت
شرط «لزوم عدم باور عالِم مطلق به گزارهای کاذب» در تعری
این باور است که تعری

«علم مطلق» نیست ،بلکه بر

اودش از علم مطلق در عبارت ) (D1داللت ضمنی به این شرط

دارد ،ولی با وهود این با فرض پذیرفتن لزوم قید ن ،شکل منطقری تعریفری را کره مرورد
اتفاق این دسته از فالسفه است ،در عبارت ( )D2بیان میکند .در واقع ،ویرنگا دربارۀ لرزوم
تحری به چنین شرطی در تعری  ،بهطور قاطعانه موضرعی اتخراذ نمریکنرد و در عروض
ترهی میدهد که قضاوت اود را صرفاً دربارۀ نفس وهود چنین شرطی مطرح کند .حرال
نکه به زعم نگارنده ،از همله بدیهیات منطقی است که قائل شدن به یک طرف از نقیضین
به معنای اهتناب ضروری از طرف نقیض ن اواهد بود و لزومی به ذکر ن نیسرت ،حتری
ذکر ن بهنوعی میتواند از محادیق اینهمان گویی یا توتولوژی باشرد کره برههرز تأکیرد،
حاصلی نخواهد داشت.
به نظر نگارنده ،با فرض لزوم قید چنین شرطی در تعری

علم الهی ،این شرط نیراز بره

اصالح دارد و بهتر است بههای قید «عدم باور عالم مطلق بره گرزارههرای کراذب» از قیرد
« گاهی عالم مطلق به کاذب بودن تمام گزارۀ کاذب» استفاده شود ،چراکه ممکن است ایرن
ابهام ایجاد شود که در صورت عدم باور عالم مطلق به گزارههای کاذب ،پس علم الهری بره
گزارههای کاذب در اذهان انسانی نیز تعلق نمیگیررد و در ایرن مرورد علرم الهری محردود
میشود .بهطور کلی در پاسخ به این شبهه ،باید توهه کرد که باورهای کراذب انسرانی نیرز
میتوانند به عنوان افعال ذهنی ،واقعیتری در عرالم هسرتی داشرته باشرند کره ایرن واقعیرات
میتوانند متعلَّق علم الهی قرار گیرند.
بهعبارت دیگر ،علم الهی به صدقها تعلق میگیرد .اگر  qکاذب باشد و انسرانِ Sبراور
داشته باشد که  ،qاین گزاره صادق است که «  Sباور دارد که  »qو باور اداوند در واقع بره
این گزارۀ صادق تعلق میگیرد و علمِ به این گزارۀ صادق ،ربطی به علم به محتوایِ براورِ

S

ندارد .ازاینرو ممکن است بین باور به  qو باور بره « Sبراور دارد کره  »qالطری صرورت
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گیرد .پس ،تأکید بر این تفاوت الزم است ،چراکه همانطور که ذکر شد ،ممکرن اسرت در
پیامد این بحث ،این اشکال پیش ید که از نجا که باور الهی مطلقاً بره گرزارههرای کراذب
تعلق نمیگیرد ،پس اداوند نمیتواند گزارههای کاذب در اذهان انسانی را نیز بداند و علرم
او در این موارد محدود اواهد شد .بنابراین ،اگر فرض کنیم که تحرری بره شررط «لرزوم
علم مطلق الزم باشد ،بهتر است تعری

عدم باور عالِم مطلق به گزارهای کاذب» در تعری
) (D2را چنین اصالح کرد:
'( )D2شخصِ  xعالمِ مطلق است

به ازایِ هر گزارۀ صادقِ  x ،pبداند کره

متعری

p

صادق است و به ازای هر گزارۀ کاذب  x ،qبداند که  qکاذب است.

در واقع در این مورد نگارنده با دیدگاه لیندا زاگزبسکی موافق است که همانطورکره در
بخش ابتدایی مقاله ذکر شد ،وی بهدرستی در تعری
به ارزش واقعی تمام گزارهها را در نظر میگیرد

علم مطلق ،گاهی عالم مطلرق نسرب

)2013: 310

 .(Zagzebski,در این صورت،

شبهۀ محدودیت علم الهی نسبت به گزارههای کاذب در اذهان انسان نیز پیش نمی ید.
 .8 .9عدم ارتباط منطقی مقدمات استدالل در اثبات خطاناپذیری علم الهی

ویرنگا در بحث «علم مطلق ذاتی و اطاناپذیر» ،ابتدا دربارۀ باورهای پایهای سخن میگوید
که ویژگی اصلی نها اطاناپذیری است و سپس دربارۀ باور ورندهای سخن مریگویرد کره
دارای ویژگی اطاناپذیری است .بهزعم نگارنده ،باید توهه کرد که فرق اسرت برین اینکره
اطاناپذیری ،ویژگی ااص یک سنخ از باورهای معین باشد با اینکه اطاناپذیری بهعنروان
ویژگی ااص یک باور ورنده لحاظ شود؛ در اولی این احیحه به یرک نروع براور اراص
تعلق میگیرد ،ولی در دومی این احیحه به فاعرل اراص اتحراف پیردا مریکنرد .اینکره
اطاناپذیری ،احیحۀ ااص سنخی از باورها باشد که به باورهای پایه تعبیر میشروند ،بره
این معناست که باورهای پایه در تمام موارد و در نسبت با هر فراعلی ،اطاناپرذیر اواهرد
بود ،ولی اینکه اطاناپذیری به فاعل ااص تعلق بگیرد ،به این معناست که ن فاعل ،نهفق
در مورد سنخ ااصی از باورها ،مثل باورهرای پایره ،بلکره در تمرام انرواع باورهرای ارود
میتواند محون از اطا باشد؛ چنانکه ویرنگا در قضیۀ ( ،)1قحد دارد به همین مفهوم اشاره
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کند .بنابراین بهنظر میرسد که ویرنگا نتوانسته است بهدرستی ارتباط بین امکانپرذیر برودن
وهود باورهای پایه اطاناپذیر و توانایی فاعل در محون بودن از اطا در باورهای ارود را
تبیین کند .بهتر است بگوییم که این دو مسئله هریچ ارتبراط منطقری برا یکردیگر ندارنرد و
ویرنگا از یک مقدمۀ نادرست برای ححرول بره نتیجرۀ اطاناپرذیری اردا در باورهرایش،
استفاده کرده است ،مگر اینکه مقحودش از اشاره به گزارههای اطاناپذیر پایه صرفاً اشراره
به تعری

منطقی اطاناپذیری باشد تا بتواند از ن در تعری

باور ورندۀ اطاناپذیر استفاده

کند .ولی از نجا که وی در مقدمۀ بحث اود با مثالی که ذکر میکند ،تلویحاً اشاره میکنرد
که اطاناپذیری ،ویژگی یک سنخ از باورهای ااص به نام باورهای پایه اسرت ،اسرتفاده از
باورهای اطاناپذیر در تعری

باور ورندۀ اطاناپذیر چنین به ذهن متبادر میکند کره تمرام

باورهای باور ورندۀ اطاناپذیر ،از سنخ باورهای پایه هسرتند .هرچنرد علرم الهری از سرنخ
باورهای استنتاهی نیست ،ولی از نجا که ویرنگا باور ورندۀ اطاناپذیر را بهطور مطلرق در
تعری

ااذ کرده است؛ بدون اینکه باور ورندۀ اطاناپذیر را منححر در اداوند ذکر کررده

باشد ،منطقاً نمیتوان تمام باورهای باور ورندۀ اطاناپذیر مطلق را منححر در باورهای پایه
دانست .پس بهنظر میرسد ویرنگا یا باید در تعری

باور ورندۀ اطاناپذیر تغییرری لحراظ

کند یا اینکه مقدمهای را که به چنین نتیجهای منجر میشود ،اصالح کند.
 .8 .0خطا در تبیین ارتباط ویژگی خطاناپذیری با عالم مطلق

نکتۀ دیگری که ویرنگا در بحث «علم مطلق ذاتی و اطاناپذیر» اشاره میکند ،این است که
اطاناپذیری کلی با عالم مطلق بودن رابطۀ ضروری ندارد کره بگروییم اگرر باور ورنردهای
عالم مطلق بود لزوماً اطاناپذیر نیز است یا حتی برعکس ،اما ویژگی ذاتی بودن علم مطلق
در اداوند است که سبب میشود اطاناپذیری او ضروری باشد .به ایرن معنرا کره صررف
احیحرۀ عررالم مطلررق مسررتلزم اطاناپررذیری نیسررت ،بلکرره در صررورت ذاترری بررودن ن،
اطاناپذیری برای فاعل ضروری میشود .اشرکالی کره در ایرن اسرتدالل بره نظرر نگارنرده
میرسد ،این است که اوالً ،از طرفی در تعری

علم مطلق ،باور به همۀ گزارههای صادق و

ضرورتاً عدم باور به هر گزارۀ کاذبی ر بنابر قضیۀ ( )2یا تعری

اصالحشرده ( )D2ر اارذ
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شده است .از طرف دیگر ،در تعری

اطاناپذیری یک گزاره ،عدم امکان کراذب برودن ن

گزاره یا عدم امکان صادق بودن ن درصورتیکه نقیض گزارهای صرادق باشرد ،اارذ شرده
است .پس بهنوعی ،اطاناپذیری در تعری

علم مطلق ااذ شده است و بنابر ( )D2یکی از

اهزای اصلی یا بنابر ( )2یکی از اهزای ضمنی تعری

علم مطلق محسوب میشود .با ایرن

وص  ،رابطۀ علم مطلق و اطاناپذیری ،عموم احوص مطلق اواهد بود که اطاناپذیری
اعم از علم مطلق ،و علم مطلق ااص از اطاناپذیری است .به این معنا کره طبرق تعریر
ویرنگا هر عالم مطلقی ضرورتاً اطاناپذیر اواهد بود ،ولری هرر باور ورنردۀ اطاناپرذیری
ضرورتاً عالم مطلق نخواهد بود ،بلکه ممکن است برای باور ورنردگان اطاناپرذیر ،عرالم
مطلق نباشند .پس بنابر تعری

اود ویرنگا از علم مطلق ،دیگرر نیرازی نیسرت برهواسرطۀ

ویژگی دیگری همچون ذاتی بودن ن ،اطاناپذیری کلی برای عالم مطلق اثبات شود و نیرز
این گمان که ممکن است عالم مطلقی باشد که اطاناپذیر نباشرد ،بره تنراقض مریانجامرد،
چراکه به این معنا اواهد بود که طبق تعریر

ارود ویرنگرا از علرم مطلرق ،عرالم مطلرق

درحالیکه اطاناپذیری ذاتی ن است ،اطاناپذیر نباشد .البته این عقیدۀ ویرنگا که هر عالم
مطلقی اطاناپذیر نیست ،در باور وی به ههانهرای ممکرن ریشره دارد .ارود ایرن براور،
موضوعِ اشکالی مبنایی به دیدگاه ویرنگاست که در انتقاد بعدی بهتفحیل بیان میشود.
 .8 .8استناد به قرینهای مبهم و غیریقینی

چنانکه بیان شد ،پیشفررض ویرنگرا در بحرث «علرم مطلرق ذاتری و اطاناپرذیر» ،نظریرۀ
ههانهای ممکن است« .ههانهای ممکن» عبارتاند از تمامی انحایی که ههان میتوانست
به ن نحو بوده باشد یا وضعیتها یا سرگذشتهایی که کل ههان میتوانست داشته باشرد
(1981: 15-18

 .)Kripke,قائالن به نظریۀ ههانهای ممکن روایرات و تقریرهرای متفراوتی

ارائه کردهاند که بهطور کلی به سه دستۀ انتزاعگرایی ،امکانگرایری و ترکیبریگرایری 2قابرل

 .2البتره برره انتررزاع گرایرران ( ،)abstractionismفعلیرتگرررا یررا واقررعگرررا ( )actualismو همرینطررور برره امکررانگرایرری
( )possibilismنیز انضمامیگرایی ( )concretismاطالق شده است.
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تقسریمانرد

(Menzel, 2016: 1-25; Stalnaker1976: 65-75; Bell & Ryan, 2019: ; Zalta,

) . 1983: 21-360گذشته از نظریهپردازیهای مختل

صرورتگرفتره در ایرن براره ،عقیردۀ

مشترکی که حول ههانهای ممکن وهود دارد ،این است که این ههانِ فعلیرتیافتره ،تنهرا
یکی از بینهایت ههانهای ممکنری اسرت کره احتمرال وقروع نهرا وهرود داشرته اسرت.
منطقدانان معاصر اغلب از مفهروم ههرانهرای ممکرن در منطرق موههرات بررای تعریر
عملگرهای ضرورت و امکان استفاده کردهاند .به این نحو که گزارههرایی ضرروری هسرتند
که در هر ههان ممکنی صادق باشند و در گزارههایی از عملگر امکان استفاده میشرود کره
فق در بعضی از ههانهای ممکن صادق باشند .باید متذکر شد که حتی از سروی موافقران
این نظریه در تقریرهای مختل  ،انتقادهای زیادی به وهوه مختل

این نظریه وارد شده که

اساساً کارامدی این نظریه را به چالش کشیده است (سعیدی مهر81 :2181 ،ر223؛ زالری و
همکاران4 :2111 ،ر11؛ زاهدی22 :2184 ،ر.)18
بر این اساس ،دلیل اینکه ویرنگا احتمال میدهد کره باور ورنردهای عرالم مطلرق باشرد
بدون اینکه اطاناپذیر باشد ،عقیده به ههانهای ممکن است .به نظر نگارنده ،ویرنگا گمان
میکند که طبق قواعد هدید منطق موههات ،عملگر ایرن گرزارۀ «عرالِم مطلرق اطاناپرذیر
است» امکان است نه ضرورت .به این صورت که «ممکرن اسرت عرالِم مطلرق اطاناپرذیر
باشد»؛ یعنی ممکن است عالِم مطلق در برای ههانهرای ممکرن اطاناپرذیر نباشرد .بایرد
توهه کرد که طبق قواعد منطق قدیم ،ثبوت محمولی که ذات یا از ذاتیات یا از لوازم ذاتری
موضوع باشد ،برای موضوع ضرورت دارد؛ یعنی ثبروت محمرول بررای موضروع ،وهروب
بالذات در تمام انواع ن اعم از وهوب ذاتی ازلی مطلق ،وهروب ذاتری مطلرق غیرازلری و
وهوب ذاتی غیرازلی غیرمطلق باشد (مالصدرا2182 ،م ،ا238 :2ر .)233چنانکه در انتقراد
قبلی بیان شد ،طبق تعری

ویرنگا از علم مطلق میتوان اطاناپذیری را هزء اصلی تعری

وی قلمداد کرد؛ به این معنا که اطاناپذیری از ذاتیات یا حداقل از لوازم ذاتی علرم مطلرق
محسوب میشود .پس ،بنابر قواعد منطق قدیم باید حمل اطاناپرذیری برر عرالم مطلرق را
ضروری قلمداد کنیم .وهوب ن نیز طبق مبانی فلسفی مالصدرا از نوع وهوب ذاتی مطلق

بررسی و نقد دیدگاه ویرنگا دربارة مفهوم «علم مطلق» 111 

غیرازلی یا وهوب ذاتی غیرمطلق غیرازلی میتواند باشد .اما ویرنگا اشاره میکند که چرون
در اینجا موضوع ،اداوند است و اداوند بهطور ذاتی عالم مطلق است ،بره ایرن معنرا کره
اداوند در تمام ههانهای ممکن ،عالم مطلق است ،پرس هریچ ههرانی وهرود نردارد کره
اداوند در ن به گزارۀ کاذب باور داشته باشد و او اطاناپذیر است .با توهره بره اینکره از
کالم ویرنگا بهنظر میرسد کره موضرع وی دربرارۀ نظریرۀ ههرانهرای ممکرن بره دیردگاه
فعلیتگرای کریپکی نزدیک باشد ) ،(Wierenga, 1989: 134-139باید توهه کررد کره طبرق
قواعد هدید منطق موههات ،بهویژه نظام  S5کریپکی ،فق گزارههایی که از ضرورت ازلی
براوردارند ،در تمام ههانهای ممکن که ههان ما به نها دسترسی دارد ،صادقانرد؛ ماننرد
گزارههایی که موضوع ن اداوند اسرت (Kripke, 1959: 1-14؛ موحرد242 :2182،رر211؛
نبوی ،)82 :2181 ،و گزارههایی که ضرورت ذاتی دارند ،فق در ههرانهرای در دسرترس
ههان ما که موضوع این گزارهها در ن ههانها موهودند ،صادقاند؛ ماننرد گرزارۀ «انسران
حیوان است» (سعیدی مهر .)11 :2184 ،به این معنا که گزارههایی که طبق منطرق قردیم از
ضرورت ذاتی براوردارند ،طبق منطق هدید موههات ،امکرانیانرد نره ضرروری .برر ایرن
مبناست که ویرنگا گزارۀ «عالم مطلق اطاناپذیر است» را امکانی معرفی میکند و میپندارد
که هر عالم مطلقی لزوماً اطاناپذیر نیست.
استاد سعیدی مهر در این مورد اشکالی وارد کردهاند .مضمون اشکال چنرین اسرت کره
الزمۀ این دیدگاه ،ضرورت ازلی داشتن موهوداتی مانند هویات انتزاعی (اعداد و مجردات)
است که در همۀ ههانهای ممکن وهود دارند و گرزارههرای نهرا (گرزارههرای ریاضری و
عقلی) در تمام ههانهای ممکن صادقاند .در این صورت ،اداوند تنها واهبالوهود ازلی
نخواهد بود ،بلکه هویات انتزاعی نیز واهبالوهود ازلی اواهند بود (سعیدی مهرر:2184 ،
14ر.)11
اندیشمندانی همچون نیکالس رشر و مهدی قوام صرفری ،نقردی معرفرتشرنااتی برر
نظریۀ ههانهای ممکن وارد کردهانرد (قروام صرفری218-212 :2183 ،؛

Rescher, 1999:

 .)20ایشان عقیده دارند که اساساً هویت هیچیک از بینهایت ههان ممکرن مروردنظر قابرل
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شناسایی معرفتی نیست که اساساً بتوان دربارۀ دسترسپذیری نها به ههان فعلی فکرر کررد
و در مرحلۀ بعد دربارۀ صادق بودن یا نبودن گزارهها در تمام یرا براری از ن ههرانهرای
ممکن صحبت کرد .در واقع بهسبب موهوم بودن ماهیرت ههرانهرای ممکرن هریچ مرالک
مشخحی برای تشخیص صدق و کذب گزارهها عمالً وهود نردارد ترا منطقراً بتروان حکرم
صدق و کذب قطعی به گزارههای موهود در ههانهای ممکرن داد (قروام صرفری:2183 ،
218-212؛ زالی و همکاران12 :2111 ،؛ .)Rescher, 1999: 417-419; Hale. 1998: 500
 .6دیدگاه منتخب در خصوص مفهوم علم الهی
براساس نچه در اشکال اول بیان شد ،ویرنگا درحالیکه باور دارد علم الهری قابرل تعریر
است و به این سبب ن را تعری

است ،ولی در بیان مفهوم علم الهری در قالرب تعریر

علم مطلق صرفاً به تعیین دامنۀ ن اکتفا کرده و به چیستی حقیقت علم الهی و نسبت ن برا
ذات الهی توهه نکرده است .بهعبارتی ،او نیز همانند دیگر فیلسوفان دین معاصرر تنهرا بره
روش متداول در این حوزه پردااته است که اغلب دفراع معقرول از مروزۀ علرم مطلرق در
برابر اصول پذیرفتهشدهای است که میتوانند معارض با ن تلقی شوند و به محردود شردن
دامنۀ ن منجر شوند (رحمتی22 :2111 ،ر22؛ .)Zagzebski, 2013: 310
در واقع ،به نظر نگارنده ،دیدگاه صدرالمتألهین و پیروان حکمت متعالیه در مورد اصرل
تعری پذیری علم صحی است .از نظرر ایشران ،مفهروم علرم تحرت هریچ مقولرهای قررار
نمیگیرد ،پس بدیهی است؛ یعنی هم وهود ن نزد انسران شرکار اسرت و هرم مفهروم ن
برای او بداهت دارد .بنابراین ،مفهوم علم نه قابل تعری
بودن ن نیازی به تعری

منطقی است و نه بهسربب بردیهی

منطقی دارد (طباطبائی2411 ،ق ،ا231 :1؛ منفررد.)223 :2111 ،

به این ترتی ب ،وقتی اصل علم قابل تعری
ااصی از علم است نیز قابل تعری

منطقی نباشرد ،علرم مطلرق الهری نیرز کره نروع

منطقی نیست؛ به این معنا که نمیتوان برای ن هرنس

و فحل در نظر گرفت .با وهود این میتوان با نگاهی هستیشناسی به علم برهطرور کلری و
علم الهی بهطور ااص تعریفی را مطرح کرد که بیانگر تمایز نهرا از دیگرر مفراهیم باشرد.
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چنانکه عالمه طباطبایی (ره) مطلق علم را ححول امری مجرد از ماده برای امری مجررد از
ماده ،یا حضور چیزی برای چیزی توصی

میکند (طباطبائی ،2134 ،ا13-13 :1؛ منفررد،

 .)223 :2111پس ،بهتر است ویرنگا دیدگاه اویش دربارۀ مفهوم علم مطلرق را ایرنگونره
نظاممند کند که ابتدا از منظر هستیشناسی به علم الهی نظر کرده و ویژگیهای ااص ن را
مطرح کند و پس از ن به تبیین دامنۀ علم الهی بپردازد .بهعبارتی در این مورد نقرد روشری
به دیدگاه ویرنگا وارد میشود.
شایان ذکر است نقدهایی که در مباحث قبل با عنراوین «براور بره گرزارههرای کراذب»،
«اطاناپذیری علم الهی»« ،عدم امکان تفکیک اطاناپرذیری از عرالِم مطلرق» و «اسرتناد بره
قرینهای مبهم و غیریقینی» به دیدگاه ویرنگا وارد شد ،برا فررض صرحت شریوۀ ویرنگرا در
تعری

علم مطلق است .حال نکه به زعم نگارنرده در شریوۀ صرحی تعریر

چنانکه بیان شد ،ویرنگا باید در تعری

اولیۀ اویش تجدیدنظر کلی داشته باشد.

پس بره نظرر نگارنرده ،روش صرحی تعریر

علرم الهری همران روش حکمرای اسرالمی

بهاحوص صدرالمتألهین و فالسفۀ حکمت متعالیه است که بهدرستی به لزوم تعریر
وهودی علم الهی التفات کردهاند ،هرچند به شکل تعری
الهی بهتبع بدیهی بودن علم ،قابل تعری
ویژگیهای وهودی قابل تعری

علرم الهری

حقیقرت

منطقی نباشد ،به ایرن نحرو کره علرم

منطقی نیست ،ولی از منظر هستیشناسی با اوصراف و

به رسم ناقص است .چهبسا برا توصری

هسرتی علرم الهری،

امکان تبیین دقیقتر دامنۀ علم الهی نیز بهتر فراهم شود .چنانکه حکمرای اسرالمی برهاحروص
صدرالمتألهین و پیروانش ،علم را بهطور کلی پیوسرتگی و ارتبراط برین عرالم و معلروم تعریر
میکنند که این پیوستگی یا وهودی است یا بهصورت حال و محل است .در مورد اول که علرم
حضوری و شهودی است ،عرالم و معلروم در وهرود متحرد و در اعتبرار متعددنرد؛ ماننرد علرم
مجردات به ذات اودشان .مورد دوم علم ححولی است؛ مانند علم به امرور هزئری ارارهی و
صور و مفاهیم کلی (سعادت محطفوی3 :2183 ،رر )4امرا علرم الهری همران علرم حضروری و
شررهودی برره ذات اررود و برره مخلوقررات در مرتبرره ذات و در مرتبرره اررود مخلوقررات اسررت
(صدرالمتألهین 218 :2138 ،ر 38؛ .)222 ،234 ،111 ،114 ،413 :2182
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احوصیت ویژۀ علم حضوری ،اطاناپذیری ن است ،چراکه در علم حضروری ،ارود
معلوم بالذات نزد عالم ،حضور دارد و امکان اطا و اشتباه برای عرالم وهرود نردارد .پرس
صرف همین تعری

کافی است که عالوهبرر اطاناپرذیری ،ویژگریهرای وقروعی برودن و

غیراستنتاهی بودن علم الهی نیز بهواسطۀ احوصیت علم حضوری لحاظ شود .همینطور،
این تعری

براالف تعری

ویرنگا که صررفاً شرامل علرم الهری بره مخلوقرات در مرتبرۀ

مخلوقات است ،هامع تمام محادیق و متعلقات علم الهی است .این نظریه برهاحروص در
حل شبهات مربوط به مسئلۀ علم پیشین الهی و ااتیار انسان ،بسیار کارامد است و در ایرن
مورد توضی بیشتری را میطلبد که از ظرفیت نوشتار حاضر اارا است ،ازاینرو به همین
مقدار کفایت شده و شرح بیشتر به پژوهشی دیگر محول میشود.
 .8نتیجهگیری
در بررسی دیدگاه ویرنگا در وهلۀ اول به این نتیجه میرسیم که تعری
به « گاهی به همۀ گزارههای صادق» از نظر منطقی یک تعری
باشد ،بلکه صرفاً تعری

وی از علرم مطلرق

حقیقی با حد تام نمیتوانرد

لفظی یا شرحاالسمی است؛ چراکه در تعری

از لفظ « گاهی» کره

مترداف «علم» است ،استفاده کرده است.
بهنظر میرسد ویرنگا در این دیدگاه که باور ،دو نوعِ وقوعی و استعدادی است ،تحرت
تأثیر اندیشۀ رودریک چیزولم ،و در قائل شدن به دو ویژگی وقوعی و غیراسرتنتاهی برودن
برای علم الهی ،متأثر از رای توماس کویناس باشد ،چراکه وی در توهیه باور اود بردون
ارائۀ دلیلی مختص به اویش صرفاً بهطرور مسرتقیم و غیرمسرتقیم بره رای ایشران اسرتناد
میکند .البته در موردی ،ویرنگا استدالل کویناس در رد ححرولی و اسرتنتاهی برودن علرم
ادا را مبهم میاواند ،ولی در نهایت ،اودش این ابهام را توهیه و تفسیر میکند.
نکتۀ شایان توهه در استدالل کویناس که ویرنگا بره ن اشراره کررده ،ایرن اسرت کره
وقوعی و بالفعل بودن علم الهی ،پیشفرض پذیرفتهشدهای است که هر دو گروهِ مخال

و

موافقِ ححولی بودن علم الهی به ن اذعان کردهاند .با این تفاوت که گروه موافق از مقدمرۀ
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وقوعی بودن علم الهی برای اثبات استنتاهی برودن علرم الهری اسرتفاده کرردهانرد و گرروه
مخال

که کویناس و ویرنگا در زمرۀ نها هستند ،با وهود پذیرش وقوعی و بالفعل برودن

علم الهی ،با مثالهای نقرض ،اسرتدالل گرروه موافرق را ابطرال مریکننرد .بنرابراین از نظرر
کویناس و ویرنگا احتمال استنتاهی و ححولی بودن علم الهی بره هرر نروعی از ححرولی
بودن که در نظر بگیریم ،منتفی است .با این وص  ،ویرنگا قاعدتاً باید بره حضروری برودن
علم الهی باور داشته باشد؛ هرچند اودش هیچ اشارۀ مستقیمی به این باور ندارد.
همان طورکه ویرنگا دربارۀ شرط «عدم باور عالم مطلق به گزارههای کاذب» در تعریر
علم مطلق عقیده دارد ،قید ن در تعری

ضروری نیسرت و الزم منطقری گراهی بره همرۀ

گزارههای صادق ،عدم باور بره گرزارههرای کراذب اسرت ،امرا در صرورت تحرری

ن در

تعری  ،تحری به متعلَّق باورهای کاذب نیز برای پرهیز از اشکال محدودیت علم الهری در
مورد گزارههای کاذب اذهان انسانی الزم بهنظر میرسد که ویرنگا به ن توهه نکرده است.
اولین مقدمۀ ویرنگا در لزوم اطاناپذیری علم مطلق ذاتی با الهام از نظام معرفتشناسی
عقلگرای دکارت ،اشاره به امکان وهود گزارههای پایۀ اطاناپذیر است و گرزارۀ بعردی او
اشاره به تعری

باور ورندۀ اطاناپذیر بهعنوان نتیجۀ استدالل اسرت .ظراهراً ایرن اسرتدالل

ویرنگا حلقۀ مفقوده ای دارد که وظیفۀ ن برقراری ارتباط منطقی بین مقدمه و نتیجه باشرد.
هرچند اگر مقدمه مضمر صحی باشد ،ذهن منطقی ،نااود گراه بردون تحرری

ن مقدمرۀ

مضمر نیز به صدق ن نتیجه اذعان اواهد کرد ،ولی نتیجهای که ویرنگرا مطررح مریکنرد،
چنین اثری ندارد و ابهام در ن ،منطق ذهن را اقناع نمیکند.
ویرنگا در اثبات اطاناپذیری برای عالم مطلق ،ابتدا استداللی می ورد که چندان متقن و
منطقی بهنظر نمیرسد  .استدالل وی نچنان ضعی

و مبهم اسرت کره حتری ارود نیرز بره

تردیدش در نتیجه اقرار و سعی میکند ،با استفاده از قرینه و مؤید دیگری ،ضع

اسرتدالل

اود را هبران کند و به ن استحکام بخشد .اما بهزعم ما ،قرینهای که به ن استناد مریکنرد
نیز از اعتبار کافی براوردار نیست .البته طبق اولین اشکال وارد بره دیردگاه ویرنگرا ،اصرل
تعری

ویرنگا از علم الهی از نجا که بیانگر حقیقت ن نیست ،بلکه صرفاً دامنۀ ن را بیان
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میکند ،اشکال دارد و وی باید تجدیدنظر کلی در ن داشته باشد .بره ایرن لحراظ ،برا ایرن
فرض که اگر شیوۀ تعری
تعری

او صحی باشد ،اشکاالت دیگر را به تعری

صحیحی که پیشنهاد میشود ،همان تعری

او وارد کردیم .اما

صدرالمتألهین به ارتباط وهودی عالم و

معلوم است که از ن تعبیر به علم حضوری میشود و با استناد به حضوری بودن علم الهی
اواهنااواه ویژگیهای اطاناپذیری ،وقوعی بودن و غیراسرتنتاهی برودن بررای ن اثبرات
میشود.
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