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چکیده

و یلیام لین کریگ معتقد است که استدالل تقدیرگرایی کالمی که در صدد نشان دادن عدم اختیار
انسان است از دو جهت عمده گرفتار اشکال است .در این استدالل در تفسیر «در محدودۀ قدرت
قرار داشتن» میان ضروت الزم و ضرورت لزوم خلط شده است .همچنین این استدالل به تمایز میان
تغییر گذشته و تأثیرگذاری خالفواقع بیتوجه بوده است .در کنار نقد کریگ بر این استدالل ،شاهد
نظریۀ ایجابی او در اثبات اختیار انسان هستیم که او را در جرگۀ مولینیستها قرار میدهد ،زیرا او
برای اثبات اختیار انسان از نظریۀ علم میانه بهره میگیرد .از نظر کریگ ،نظریۀ علم میانه نیازمند
اثبات فلسفی نیست و در عین حال میتوان دالیل الهیاتی متعدد مبنی بر صحت آن ارائه کرد .از
جمله میتوان به مشیت الهی و علم پیشین الهی به عنوان دو مفهوم الهیاتی اشاره کرد که علم میانه
در تبیین آنها مؤثر است .اما به نظر میرسد که روش کریگ در اثبات اختیار انسان با استفاده از نظریۀ
علم میانه گرفتار اشکال است .در کنار اشکاالت تومیستها ،همچون عدم وجود متعلق برای این
علم و انفعالپذیری علم الهی ،نظریۀ علم میانه با تلقی کریگ با اختیار انسان نیز سازگار نیست.
کلیدواژهها

تقدیرگرایی کالمی ،علم پیشین الهی ،اختیار انسان ،و یلیام لین کریگ ،مولینیسم ،علم میانه
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 .۱مقدمه

ٔ
مسئله علم پیشین خداوند و اختیار انسان همواره مورد توجه فیلسوفان و متکلمان بوده است.
بر اساس این مسئله ،از آنجا که علم خداوند مطلق است ،به همۀ امور از جمله افعال اختیاری
انسان تعلق میگیرد .به این ترتیب ،اگر خداوند در زمان  T1بداند که فاعل  Sفعل  Aرا در
زمان  T3انجام خواهد داد ،آنگاه  Aدر زمان  T3قادر نیست از انجام فعل  Aمانع شود و این
امر در تعارض با اختیار انسان است.
گروهی همواره معتقد به وجود ناسازگاری میان علم پیشین الهی و اختیار انسان بوده و
کوشیدهاند با ارائۀ استدالل این ناسازگاری را اثبات کنند .به این افراد ناسازگارگرا 1میگو یند و
2
استداللی را که برای اثبات این ناسازگاری ارائه میکنند استدالل پایۀ تقدیرگرایی کالمی
مینامند .از طرف دیگر ،عدهای مانند ویلیام لین کریگ 3معتقد به وجود سازگاری میان علم
پیشین الهی و اختیار انسان هستند .کریگ سعی دارد به دو روش سلبی و ایجابی مسئلۀ
تقدیرگرایی کالمی را حل کند .وی در روش سلبی با نقد استدالل تقدیرگرایی کالمی و در
روش ایجابی با اتخاذ نظریۀ علم میانه ،در صدد نشان دادن سازگاری میان علم پیشین الهی و
اختیار انسان است .بر اساس نظریۀ علم میانه ،علم پیشین الهی به افعال اختیاری انسان از
طریق معرفت خداوند به «گزارههای خالفواقع صادق» 4بوده و خداوند به وسیلۀ «علم
میانه» 5خود میداند که شخص در موقعیتهای مختلف چگونه عمل خواهد کرد .اما بررسی
این نظریه نشان میدهد که به سبب وجود برخی اشکاالت نمیتوان آن را راهحل نهایی مسئلۀ
تقدیرگرایی دانست.
 .۲تقدیرگرایی کالمی

بر اساس مسئلۀ تقدیرگرایی ،6امور آینده دارای ضرورتی هستند که این ضرورت آنها را غیرقابل
تغییر ساخته است .در نتیجه انسانها قادر نیستند با ارادۀ آزاد 7خود آینده را رقم بزنند و این
مسئله به نفی اختیارگرایی در انسانها میانجامد .تقدیرگرایی بر دو اصل ضرورت گذشته 8و
انتقال ضرورت 9مبتنی است .بنا بر تقدیرگرایی کالمی ،10که بر ضرورت علم پیشین 11خداوند
دربارۀ امور آینده مبتنی است ،از آنجا که خداوند در زمانی پیش از  t1میداند که علی در t1
فعل  Aرا انجام خواهد داد ،علی نمیتواند از انجام فعل  Aممانعت ورزد ،در نتیجه فعل او
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مختارانه نیست.
استدالل تقدیرگرایی کالمی مبتنی بر این ادعاست که «اگر خداوند عالم مطلق باشد،
هیچ یک از افعال انسان مختارانه نخواهد بود» ( .)Pike 1965, 27فرضیات این استدالل
بدین قرار است:
 .2علم مطلق ذاتی خداوند است.
 .2گزارۀ «خداوند عالم مطلق است» ضروری 13است.
 .2گزارۀ «خداوند هیچ باور کاذبی ندارد» ضروری است.
 .1عالم مطلق همواره به تمام آنچه در عالم طبیعت اتفاق خواهد افتاد و تمام افعال
انسانها معرفت داشته است.
 .2گزارۀ «خداوند همواره به وقوع هر اتفاقی در زمان وقوعش معرفت داشته است»
ضروری است.)Pike 1965, 28-31( .
اکنون استدالل تقدیرگرایی کالمی در نتیجۀ فرضیات باال این گونه تقریر میشود:
« .2خداوند عالم مطلق است و در  t1موجود است» مستلزم این است که «اگر جونز
فعل  Aرا در  t2انجام دهد ،خداوند در  t1بداند که جونز فعل  Aرا در  t2انجام
میدهد».
 .2اگر خداوند ضرورتا عالم مطلق باشد ،پس گزارۀ «خداوند  pرا باور دارد» مستلزم
صدق  pاست.
قدرت کسی نیست تا در زمان مفروض به گونهای عمل کند که هم p
 .2در محدودۀ
ِ
صادق باشد و هم .~p
قدرت کسی نیست تا در زمان مفروض به گونهای عمل کند تا باوری
 .1در محدودۀ
ِ
که شخص در زمانی پیش از زمان مفروض داشته در آن زمان پیشین نداشته باشد.
 .2در محدودۀ قدرت کسی نیست تا در زمان مفروض به گونهای عمل کند که شخص
موجود در زمانی پیش از زمان مفروض در آن زمان پیشین موجود نباشد.
 .6اگر خداوند در  t1بداند که جونز  Aرا در  t2انجام میدهد ،سپس اگر در محدودۀ
قدرت جونز باشد که از انجام  Aممانعت ورزد ،پس یا:
(الف) در محدودۀ قدرت جونز بوده تا در  t2به گونهای عمل کند که خداوند  pرا در
12
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 t1باور داشته باشد و  pکاذب باشد؛ یا
(ب) در محدودۀ قدرت جونز بوده تا در  t2به گونهای عمل کند که خداوند آن گونه
که در  t1باور داشته نداشته باشد؛ یا
(ج) در محدودۀ قدرت جونز بوده تا در  t2به گونهای عمل کند که خداوند در t1
موجود نبوده نباشد.
 .7اگر خداوند ضرورتا عالم مطلق باشد ،پس (الف) کاذب است.
 .۲اگر خداوند ضرورتا عالم مطلق باشد ،پس (ب) کاذب است.
 .3اگر خداوند ضرورتا عالم مطلق باشد ،پس (ج) کاذب است.
 .22بنابراین :اگر خداوند ضرورتا عالم مطلق باشد و در  t1بداند که جونز  Aرا در t2
انجام میدهد ،پس در محدودۀ قدرت جونز نیست تا در  t2از انجام  Aممانعت
ورزد.
 .22بنابراین :اگر خداوند ضرورتا عالم مطلق باشد و در  t1موجود باشد ،پس اگر جونز
 Aرا در  t2انجام دهد ،در محدودۀ قدرت جونز نبوده تا در  t2از انجام  Aممانعت
ورزد.)Craig 1991, 23( .
 .۳اشکاالت استدالل تقدیرگرایی کالمی از دیدگاه کریگ

ویلیام کریگ برای حل مسئلۀ تقدیرگرایی و به شیوهای سلبی به نقد استدالل تقدیرگرایی
پرداخته و معتقد است در این استدالل دو خلط صورت گرفته است .ابتدا خلط میان ضرورت
الزم 14و ضرورت لزوم 15و سپس عدم توجه به تمایز میان تغییر گذشته و تأثیرگذاری
خالفواقع.
 .۱-۳ضرورت الزم و ضرورت لزوم

از نظر کریگ از جمله اشکاالت استدالل تقدیرگرایی تفسیر نادرست از مفهوم «در محدودۀ
قدرت قرار داشتن» 16است .در این استدالل ،میان ضرورت الزم و ضرورت لزوم خلطی
صورت گرفته و سپس ضرورت بر حسب قدرت شخصی ترجمه شده است .در گزارۀ
اگر خداوند عالم مطلق باشد در زمانی پیش از  t2به این موضوع معرفت داشته که جونز فعل
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مفهوم «در محدودۀ قدرت کسی نیست» در معنای ضرورت به کار رفته است .در نتیجه ،بر
اساس این گزاره ،تالی ضروری خواهد بود ،که میتوان آن را این گونه نمایش داد:

)(P→ □ Q

این درحالی است که در اینجا ضرورت به تالی و یا الزم برنمیگردد ،بلکه ضرورت باید متعلق
به داللت منطقی و یا همان لزوم باشد .به این ترتیب گزارۀ درست چنین است:
ضرورتا اگر خداوند عالم مطلق باشد ،در زمانی پیش از  t2به این موضوع معرفت داشته که
جونز فعل  Aرا در  t2انجام خواهد داد ،بنابراین جونز در  t2از انجام  Aممانعت نخواهد کرد.
که به صورت منطقی این گونه نمایش داده میشود□(P → Q) :

در واقع در این استدالل گزارۀ  Pفرض گرفته شده ،سپس اشاره میشود در محدودۀ
قدرت کسی نیست تا  ~Pیا آنچه مستلزم  ~Pاست را صادق گرداند ،درحالی که چنین
استنتاجی خطاست .آنچه محال است و در محدودۀ قدرت شخص قرار ندارد ،در واقع این
است که هم  Pو هم  ~Pرا صادق گرداند ،اما صادق ساختن یکی از این دو محال نیست .به
این ترتیب ،اگر بر اساس فرضیه P ،صادق باشد ،از آنجایی که صدق  Pو  ~Pبه صورت
همزمان محال است ~P ،کاذب خواهد بود .اما این امر مستلزم و به معنای ضروری گشتن
صدق  Pو محال شدن کذب آن نیست .در نتیجه ،علم پیشین الهی موجب نمیگردد تا ضرورتا
کسی نتواند از انجام فعل ممانعت کند ،بلکه تنها به این معناست که این کار را نخواهد کرد
(.)Craig 1991, 78
 .۲-۳تغییر گذشته و وابستگی خالفواقع

کریگ معتقد است مهمترین اشکالی که میتوان به این استدالل وارد کرد عدم توجه به تمایز
میان تغییر گذشته و تأثیرگذاری خالفواقع است .زیرا بر اساس آن گزارۀ
هیچ فعلی در زمان مفروض نمیتواند صورت گیرد و این حقیقت را تغییر دهد که شخصی
باوری را در زمانی پیش از زمان مفروض اتخاذ کرده است

دارای صدق پیشینی است ،زیرا تغییر گذشته امری محال است .در نتیجه ،در محدودۀ قدرت
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کسی نیست تا با انجام فعلی خاص علم خداوند را تغییر دهد و یا از انجام آنچه قبال خداوند
به آن علم داشته ممانعت ورزد .درحالی که این مطلب به معنای خلط میان وابستگی
خالفواقع 17باورهای الهی به اتفاقات آینده و تغییر گذشته است .در حقیقت ،مدافع علم
پیشین الهی ادعا نمیکند افعال اختیاری ما معرفت خداوند را تغییر میدهد ،بلکه مدعی
است اگر فرد به گونهای متفاوت با علم الهی عمل کرد ،خداوند نیز به همان صورت متفاوت
به فعل فرد معرفت خواهد داشت .این امر دریچۀ جدیدی را به بحث دربارۀ علم پیشین الهی
باز میکند و آن وابستگی خالفواقع معرفت خداوند به افعال اختیاری انسان است.
همان طور که مشاهده شد ،استدالل تقدیرگرایی کالمی بر ضرورت گذشته مبتنی بوده
و جبرگرا معتقد است از آنجا که علم خداوند دارای ضرورت عارضی (ضرورت گذشته)
است ،بنابراین انسان با افعال اختیاری خود قادر به تغییر آنها نیست .با وجود این ،کریگ با
اتخاذ نظریۀ اکامیستی معتقد است ضرورت گذشته تمام حقایق مربوط به گذشته را در بر
نمیگیرد ،بلکه دستهای از حقایق هستند که دارای این نوع ضرورت عارضی نیستند .وی
حقایق را به دو دستۀ حقایق مستقر 18و حقایق غیرمستقر 19تقسیم میکند و معتقد است
«حقیقت غیرمستقر رویداد و یا واقعیتی در زمان حال یا گذشته است که به صورت خالفواقع
به رویداد و یا واقعیتی در زمان آینده وابسته است ،به طوری که رویداد و یا حقیقت مقدم
نتی ٔ
جه رویداد و یا حقیقت مؤخر است که رویداد مؤخر شرط وقوع آن رویداد مقدم است»
(.)Craig 1986, 83
وی حقیقت مستقر را نیز این گونه تعریف میکند« :حقیقت مستقر رویداد و یا واقعیتی
است که این گونه وابسته نباشد» ( .)Craig 1986, 83بنابراین ،اگر اتفاقی در زمان آینده که
شرط یک حقیقت غیرمستقر است به گونهای متفاوت باشد ،آن حقیقت غیرمستقر نیز به عنوان
نتیجۀ آن به گونهای دیگر بوده است .اما اگر حقیقت گذشته مستقر باشد ،شرایط آینده تفاوتی
را در آن ایجاد نخواهند کرد ،و آن به همان صورت باقی خواهد ماند .به همین ترتیب ،قضایای
متناظر با این حقایق نیز به دو دسته تقسیم میشوند:
 .2قضایایی که هم جملهبندی و هم مفاد آنها دربارۀ زمان حال است ،مانند «علی نشسته
است».
 .2قضایایی که جملهبندی آنها به زمان حال مربوط است ،ولی مفاد آنها به زمان آینده و
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صدقشان منوط به صدق قضایایی دربارۀ آینده است ،مانند «علی دو روز پیش از رفتن من
به مسافرت مقاله خود را تمام میکند»( .سعیدیمهر )6۲-66 ،22۲۲

بنابراین مستقر و غیرمستقر بودن یک حقیقت تعیینکنندۀ ضروری و یا امکانی بودن گزارهها
است .به این ترتیب یک گزارۀ زمانا ضروری بیانکنندۀ حقایق مستقر است و گز ٔ
اره زمانا ممکن
بیانگر حقایق غیرمستقر .هنگامی که شرایط آینده به حقایق مستقر تبدیل شوند ،گزارۀ زمانا
ممکن نیز گزارهای زمانا ضروری خواهد شد ( .)Craig 1986, 83-88کریگ معتقد است
علم خداوند دربارۀ آینده حقیقتی غیرمستقر است و وابستگی خالفواقع میان معرفت
خداوند به افعال انسان وجود دارد .این نوع از وابستگی سبب شده خداوند به افعال اختیاری
به صورت پیشینی علم داشته باشد ،بدون این که علم وی محدودکنندۀ اختیار انسان باشد و
یا افعال انسان امور گذشته را تغییر دهند .به طوری که اگر اتفاقات آینده به گونهای متفاوت
باشند ،علم خداوند نیز به گونهای متفاوت خواهد بود .به این ترتیب گزارۀ
خداوند میداند که  P( Pگزارهای دربارۀ آینده)

گزارهای ممکن است تا هنگامی که رویداد و یا واقعیتی که  Pآن را توصیف میکند به وقوع
بپیوندد .پس از آن  Pحقیقتی مستقر خواهد بود و به این ترتیب گزارۀ باال نیز گزارهای ضروری
میگردد.
جبرگرایان معتقدند نه تنها اتفاقات و واقعیتهای خاصی از گذشته و حال حقایق مستقر
هستند ،بلکه اتفاقات و واقعیتهای آینده نیز از آنجا که از حقایق مستقر گذشته التزام یافتهاند
مستقر هستند .به این ترتیب ،گزارههای استقبالی نیز ضروری میگردند .با وجود این ،کریگ
متذکر می شود که حتی اگر با جبرگرا همراهی کنیم و ضرورت زمانی متعلق به گزارههای
استقبالی را بپذیریم ،باز هم ضرورت تحت التزام بسته نیست .در حقیقت ،کریگ اصل انتقال
ضرورت را نفی میکند و معتقد است با قویترین مفهوم از ضرورت و با پذیدش ضروری
بودن علم الهی ،باز هم ضرورت معرفت خداوند نسبت به گزارۀ  Pآن را ضروری نمیگرداند.
زیرا ناسازگاری تقدیرگرایی پیش از این نمایان شد و نمیتوان محدودیتی که جبرگرا برای
اتفاقات غیرمتعین علی ترسیم میکند را پذیرفت .بنابراین حتی اگر بپذیریم معرفت خداوند
ضروری است و علم پیشین خداوند به  Pمستلزم تحقق آن است ،باز هم این ضرورت انتقال
نمییابد و در نتیجه وضعیت اموری که  Pآنها را توصیف میکند ممکن است و به سبب علم
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پیشین الهی به آنها ضروری نمیگردند.
در نهایت ،از نظر کریگ ،معرفت خداوند دربارۀ افعال اختیاری انسان از جمله حقایق
غیرمستقر است که به انتخابها و افعال مختارانۀ انسان وابستگی خالفواقع دارد .بنابراین
مطمئنا ضرورت زمانی به عنوان تهدیدی برای سازگاری علم پیشین الهی و اختیار انسان به
شمار نمیآید ،و ارتباط تحلیلی میان باورهای خداوند و صدق تنها تضمینکنندۀ این است که
اگر فرد به گونهای متفاوت عمل کند ،خداوند نیز به گونهای متفاوت معرفت داشته است
(.)Craig 1991, 165-173
 .۴علم میانه

با وجود این که نشان داده شد از نظر کریگ علم پیشین الهی و اختیار انسان با یکدیگر
ناسازگار نیستند ،همچنان سؤال از چگونگی علم الهی به افعال انسان باقی است .به همین
دلیل ،کریگ در روش ایجابی برای حل مسئلۀ تقدیرگرایی نظریۀ علم میانه را ارائه میکند که
در صورت موفقیت میتواند مبنایی برای علم پیشین الهی به ممکنات استقبالی فراهم کند.
نظریۀ علم میانه نخستین بار توسط لوئیس مولینا 20فیلسوف اسپانیایی مطرح شد .این
نظریه در صدد است تا با تحلیل لحظات منطقی علم خداوند مبنایی برای علم پیشین وی به
ممکنات استقبالی فراهم آورد .اگرچه خداوند به همه چیز از ازل معرفت داشته است و توالی
زمانی در علم او موجود نیست ،بر اساس این نظریه نوعی توالی منطقی در معرفت خداوند
وجود دارد ،به طوری که معرفت وی به برخی از گزارهها مقدم است بر معرفت او به گزارههای
دیگر .در لحظۀ اول از معرفت الهی که نامشروط نیز است ،خداوند به تمامی ممکنات اعم
از ماهیات شخصی و جهانهای ممکن معرفت دارد .چنین معرفتی علم طبیعی 21نام دارد،
چراکه متعلقات این معرفت برای خداوند ضروری هستند و به هیچ نحو به تصمیمات مختارانۀ
ارادۀ الهی وابستگی ندارند .خداوند با علم طبیعی خود به تمامی وضعیت امورهایی که ممکن
است تحقق پیدا کنند معرفت دارد .او همچنین با این علم به تمام آنچه مخلوقات مختار به
صورت مختارانه میتوانند انتخاب کنند اگر در این وضعیت امورها قرار گیرند نیز معرفت
دارد.
در لحظۀ دوم از علم الهی ،خداوند به تمام گزارههای خالفواقع صادق از جمله
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گزارههای متعلق به اختیار مخلوقات معرفت دارد .به این معنا که خداوند در لحظۀ دوم از
معرفت خود میداند در صورت تحقق وضعیت امور پیشین ،چه وضعیت امور ممکنی محقق
خواهد شد .در حالی که خداوند در لحظۀ اول از معرفت خود به تمام آنچه مخلوقات
میتوانند انجام دهند معرفت دارد ،در لحظۀ دوم از علم الهی خداوند به تمام آنچه مخلوقات
مختار در پیشامدهای مختلف انجام خواهند داد معرفت پیدا میکند .این نوع از معرفت الهی
به این دلیل نیست که پیشامدها و موقعیتها به صورت علی انتخاب مخلوقات را تعیین
میکنند ،بلکه به سبب چگونگی انتخاب مختارانۀ مخلوق است .بنابراین خداوند در این مرتبه
از معرفت خود میداند اگر وضعیت امور خاصی را تحقق بخشد ،چه وضعیت امور ممکن
دیگری به دست خواهد آمد .این نوع از معرفت خالفواقع علم میانه 22نام دارد ،زیرا میان
لحظۀ اول و سوم از علم خداوند است .علم میانه نیز مانند علم طبیعی وابسته به تصمیمات
ارادۀ الهی نیست و خداوند صدق یا کذب هیچ کدام از خالفواقعهای اختیار را تعیین
نمیکند .به عالوه متعلقات علم میانه بر خالف علم طبیعی برای خداوند ضروری نیستند .از
آنجا که گزارههای خالفواقع به صورت امکانی صادق هستند ،بنابراین شخص میتواند از
انجام فعل ممانعت ورزد .در این صورت ،گزارۀ خالفواقع متفاوتی صادق خواهد بود و
خداوند به آن گزارۀ متفاوت معرفت خواهد داشت .در نتیجه ،اگرچه داشتن علم میانه برای
خداوند ضروری است ،متعلقات علم میانه برای خداوند ضروری نیست و او میتوانست به
گزارههای خالفواقعی غیر از آنچه اکنون علم دارد معرفت داشته باشد.
در میان لحظۀ دوم و سوم از علم الهی فرمان آزاد وی برای تحقق جهان قرار دارد .خداوند
با علم طبیعی خود به تمام جهانهای منطقا ممکن معرفت دارد و توسط علم میانۀ خود
میداند از میان جهانهایی که تحقق آنها برای او ممکن است کدام یک زیرمجموعۀ مناسبی
برای تحقق است .در نتیجه با انتخاب آزاد خود فرمان تحقق جهانی را صادر میکند که با علم
میانۀ خود به آن معرفت دارد.
در لحظۀ سوم از علم الهی خداوند به تمام گزارههایی که در عالم واقع صادق هستند از
جمله گزارههای ممکن استقبالی معرفت دارد .این مرتبه از علم الهی علم آزاد 23نام دارد،
چراکه این لحظه از علم الهی منطقا متأخر است از فرمان خداوند برای تحقق جهان .متعلقات
این مرتبه نیز برای وی ضروری نیستند ،به دلیل این که خداوند میتوانست فرمان تحقق جهانی
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غیر از جهان حاضر را صادر کند که در آن صورت متعلقات علم آزاد خداوند نیز متفاوت بود.
 .۱-۴اثبات علم میانه

اثبات علم میانه چه از طرق فلسفی و چه از طرق دینی بسیار دشوار است ،چراکه تمایزی
قابل توجه میان علم میانه و علم به خالفواقعها وجود دارد .شاید بتوان از طرق فلسفی یا
دینی معرفت به شرطیهای خالفواقع را در خداوند ثابت کرد ،اما اثبات این امر به معنای
اثبات علم میانه برای خداوند نیست .از لحاظ دینی میتوان به متونی اشاره کرد که داللت
دارند بر این که خداوند میداند اگر اتفاقاتی که رخ خواهند داد به وقوع نپیوندند چه چیزی
رخ خواهد داد و این امر شامل افعال عاملهای مختار نیز میگردد .از لحاظ فلسفی میتوان
این گونه استدالل کرد که شرطیهای خالفواقع تحت قانون طرد شق ثالث هستند ،بنابراین
یا صادق هستند و یا کاذب و اگر صادق باشند خداوند به سبب علم مطلقش به تمام گزارههای
صادق به آنها نیز معرفت خواهد داشت .با وجود این ،استدالل ذکرشده در صورت موفقیت
باز هم نمیتواند اثباتکنندۀ علم میانه باشد .به دلیل این که این استدالل تنها ثابت میکند
خداوند به شرطیهای خالفواقع معرفت دارد و از آنجا که معرفت به شرطیهای خالفواقع
با علم میانه متفاوت است ،این استدالل برای اثبات علم میانه کافی نیست ،زیرا حتی با
پذیرش وجود چنین معرفتی در خداوند ،اگر آن را پیش از فرمان الهی ندانیم یا معتقد باشیم
اصال چنین لحظهای در علم الهی وجود ندارد علم میانه انکار میگردد.
کریگ در اینجا اشاره میکند که مدافع علم میانه برای اثبات مدعای خود تحت فشار
نیست و از نظر کریگ بار اثبات مدعا بر شانۀ مدافع قرار ندارد .در واقع مدافع علم میانه
الگویی را برای معرفت الهی تبیین میکند و به وسیله آن سؤال از چگونگی علم خداوند به
ممکنات استقبالی را پاسخ میدهد و مبنایی برای علم پیشین وی فراهم میآورد .آنچه مدافع
علم میانه برای ابطال نظر مخالفان باید انجام دهد نشان دادن محال نبودن چنین تبیینی است.
او حتی میتواند قبول کند که چنین تبیینی کاذب است و علم خداوند این گونه نیست ،اما
نکتۀ حائز اهمیت این است که اگر مدافع علم میانه نشان دهد چنین علمی محال نیست ،این
اشکال که خداوند به ممکنات استقبالی معرفت ندارد مرتفع میگردد.
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 .۱-۱-۴دالیل کالمی برای اثبات علم میانه
در نهایت کریگ معتقد است اگرچه دالیل فلسفی و دینی کافی برای اثبات علم میانه وجود
ندارد ،اما دالیل کالمی قوی برای اعتقاد به این نظریه موجود است .در قدم اول ،نظریۀ علم
پیشین الهی بدون علم میانه تاحد زیادی عجیب است .از نظر کریگ ،اگر پیش از فرمان الهی
خداوند تنها دارای علم طبیعی باشد و نه علم میانه ،او در انتخاب یک جهان ممکن با اتفاقات
ممکن درون آن به صورت کامل نسبت به آنچه اتفاق خواهد افتاد معرفت نخواهد داشت .در
واقع بدون علم میانه خداوند پیش از فرمان خود برای خلق جهان تنها به این مطلب علم دارد
که جهان واقع یکی از بینهایت جهانهای ممکن است ،اما نسبت به این که همین جهان
محقق خواهد شد معرفتی ندارد .در نتیجه وی خود را با تمثیلی از جهان واقع و اتفاقات ممکن
درون آن مییابد ،بدون این که پیش از خلقت نسبت به آن معرفت کامل داشته باشد.
زمینۀ کالمی دیگر برای اثبات علم میانه مسئلۀ مشیت خداوند است .از نظر کریگ اگر
خداوند علم میانه داشته باشد ،آنگاه میتواند جهان را به نحوی برنامهریزی کند که اهدافش
از طریق تصمیمات مختارانۀ مخلوقات به دست آید .اما اگر صرفا علم پیشین داشته باشد و
نه علم میانه ،مبنایی برای چنین برنامهریزیای وجود ندارد .اگر خداوند از پیش بداند که انسان
گناه خواهد کرد ،بدون علم میانه و تنها بر مبنای علم پیشین نمیتواند از سقوط انسان
جلوگیری کند ،چراکه جلوگیری از فعل انسان به صورت مستقیم برابر است با تغییر آینده که
این امر منطقا محال است .در نتیجه ،بدون علم میانه خداوند کنترلی بر تصمیمات مختارانۀ
مخلوقات ندارد و نمیتواند اهدافش را بدون نقض اختیار آنها محقق سازد.
آخرین دلیل کالمی برای اثبات علم میانه جبر الهی است .در نگاه گریک ،بدون علم
میانه خداوند نمیتوانست مطمئن باشد که آیا کسی به اقدام فیضبخش او پاسخ خواهد گفت
یا خیر .به دلیل این که تمام آنچه خداوند در آن لحظۀ مقدم میتوانست بداند ممکن است
این باشد که همۀ انسانهای متناهی به صورت ابدی دوزخی خواهند بود .از نظر کریگ ،بدون
علم میانه راهی وجود ندارد تا خداوند به این موضوع معرفت داشته باشد که آیا در نهایت
بهشت خالی خواهد بود یا خیر.
در نهایت ویلیام کریگ معتقد است دالیل کالمی قوی برای اثبات علم میانه در خداوند
وجود دارد و بدون نظریۀ علم میانه نمیتوان علم پیشین ،مشیت و جبر الهی را به صورت
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روشن تفسیر کرد .درحالی که با فرض علم میانه در خداوند مبنایی برای آنها فراهم میآید که
با اختیار انسان نیز سازگار است.)Craig 1991, 237-245( .
 .۲-۴اشکاالت وارد بر علم میانه

به طورسنتی تومیستها 24اولین کسانی بودند که اشکاالتی را به نظریۀ علم میانه وارد کردند.
این اشکاالت را میتوان به صورت کلی در قالب سه اشکال مطرح کرد:
 .2علم میانه محال است ،زیرا فاقد هر گونه موضوعی است.
 .2علم میانه انفعال را در خداوند ثابت میکند.
 .2علم میانه اختیار الهی را باطل میسازد.
در اینجا هریک از اشکاالت وارد بر نظریۀ علم میانه و پاسخ ویلیام کریگ به آنها تشریح
میشود.
 .۱-۲-۴متعلقات علم میانه
اولین اشکالی که مخالفان تومیستی علم میانه به آن وارد ساختند مرتبط با متعلقات آن است.
به دلیل این که از نظر آنها پیش از فرمان الهی گزارههای ممکن استقبالی دارای هیچ تعینی
نیستند ،درنتیجه گزارههای ممکن استقبالی نمیتوانند متعلق معرفت الهی قرار گیرند ،مگر
این که خداوند از طریق فرمان خود برای تحقق جهان به آنها معرفت داشته باشد.
ویلیام کریگ معتقد است اشکاالتی که مرتبط با متعلقات علم میانه هستند بیانگر سه
مسئلۀ مجزاست .به همین دلیل کریگ هر کدام از این سه مسئله را به صورت جداگانه مطرح
کرده و به آنها پاسخ میدهد.
الف .صدق گزارههای خالفواقع اختیار.
اولین سؤال با صدق گزارههای خالفواقع اختیار مرتبط است .رابرت آدامز در باب این
شرطیها معتقد است شرطیهای خالفواقع مربوط به مخلوقات ممکن و (نه مخلوقات
محقق) به طور کلی کاذب هستند و اگر خالفواقع صادقی دربارۀ مخلوق محقق وجود داشته
باشد ،صدق این گزاره آن قدر دیر به دست آمده است که نمیتواند آن طور که نظریۀ علم میانه
میگوید در تصمیمگیری خداوند برای خلق جهان مؤثر باشد (.)Adams 1991, 345
ویلیام کریگ معتقد است هیچ اجباری وجود ندارد برای این که یک مولینیست ثابت
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کند خالفواقعهای اختیار میتوانند صادق باشند .مولینیستها با ارائۀ نظریۀ علم میانه در
حقیقت برندۀ بحثی هستند که بر سر مسئلۀ علم پیشین الهی و اختیار انسان به طور سنتی
وجود داشته است و اکنون این مخالفان نظریۀ علم میانه هستند که باید نشان دهند این نظریه
نمیتواند راهحل مناسبی به حساب آید ( .)Craig 2006, 161کریگ همچنین بیان میکند
که ما همواره از چنین شرطیهایی در بحثهای معمول و روزمرۀ خود استفاده میکنیم و
صدق و کذب آنها را فرض میگیریم .برای مثال ،همۀ ما با گز ٔ
اره «اگر او عاشق تو باشد ،این
گونه با تو رفتار نخواهد کرد» روبرو شدهایم .حتی اگر نسبت به صدق چنین گزارههایی مطمئن
نباشیم ،در بسیاری از موارد تصمیمات ما بر مبنای صدق احتمالی همین گزارهها اتخاذ
میشود .بنابراین چرا باید بپذیریم صدق هر گونه شرطی خالفواقع محال است ( Craig
.)1991, 249
به عالوه کریگ اشاره میکند که احتمال در اینجا مسئلهای از اطمینان معرفتی است و
نه صدق .هر شرطی خالفواقعی یا صادق است و یا کاذب ،ولی ما به نسبت درجۀ اطمینانی
که از صدق یا کذب آن داریم ،آن را احتماال صادق و یا احتماال کاذب مینامیم .اطمینان ما
از صدق یک گزاره ارتباطی با صدق آن گزاره ندارد.
اکنون این سؤال به وجود میآید که اگر خالفواقعهای اختیار دوارزشی هستند و برخی
از آنها صادقاند ،با وجود مثالهای نقض آیا باز هم قانون طرد شق ثالث بر آنها حاکم است
یا خیر؟
از نظر کریگ مدافع مولینیسم میتواند هر یک از دو رویۀ زیر را در پیش گیرد:
 )2گزاره بودن مثالهای نقض را انکار کند .اگر جملهای که توسط مثال نقض بیان
میگردد مبهم و یا نادرست باشد ،میتوان به درستی ادعا کرد چنین جملهای گزاره نیست و
نمیتواند استثنایی برای قانون طرد شق ثالث به شمار آید و یا آن را نقض کند .برای مثال گزارۀ
اگر علی و حسن هم وطن باشند ،پس علی ایرانی خواهد بود

آنچنان مبهم است که نمیتواند بیانگر یک گزاره باشد ،بنابراین نه صادق است و نه کاذب .در
نتیجه ،قانون طرد شق ثالث همچنان معتبر خواهد بود.
 )2کلیت قانون طرد شق ثالث را برای تمام گزارههای خالفواقع انکار کند ،اما همچنان
معتقد باشد تعداد کافی از آنها وجود دارد که تحت این قانون باشند و بتوانند گرهگشای مسئلۀ
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علم پیشین الهی و مشیت خداوند بشوند .گزارههایی که از این قانون مستثنا هستند آنچنان
بیقاعده هستند که نداشتن ارزش صدق آنها مشکلی برای علم میانۀ خداوند و علم پیشین او
به وجود نمیآورد .خالفواقعهای معمولی یا صادق هستند یا کاذب و همین گزارهها هستند
که ما به صدق آنها اعتماد میکنیم و خداوند بر اساس آنها تصمیم میسازد.
در نتیجه از نظر ویلیام کریگ خالفواقعهای اختیار با وجود مثالهای نقض همچنان
تحت قانون طرد شق ثالث قرار میگیرند و بنابراین یا صادق هستند یا کاذب.
در اینجا آدامز سؤال جدیدی را مطرح میکند و میپرسد اگر خالفواقعهای اختیار
صادق هستند ،چه چیزی یا چه کسی علت صدق آنهاست؟
ویلیام کریگ پاسخ میدهد خالفواقعهای اختیار نیز مانند هر گزارۀ دیگری به سبب
مطابقت با واقع صادق هستند .همان طور که هر گزارۀ بسیطی در صورت مطابقت با واقع
صادق خواهد بود ،شرطیهای خالفواقع نیز زمانی صادق هستند که با واقعیت مطابقت
داشته باشند .گزارۀ
اگر من ثروتمند بودم ،ماشین میخریدم

صادق است ،به سبب این واقعیت که «اگر من ثروتمند بودم ،ماشین میخریدم».
خالفواقعهای صادق با واقعیت مطابقت میکنند ،بنابراین صادق هستند و خالفواقعهای
کاذب به سبب عدم تطابق با واقعیت کاذب هستند .در نتیجه مبنای صدق خالفواقعهای
اختیار مانند گزارههای دیگر مطابقت است (.)Craig 1991, 250-259
اما در مورد صدق شرطیهای خالفواقع میتوان این اشکال را مطرح کرد که این
گزارهها نمیتوانند بر مبنای مطابقت صادق گردند .گزارههای حملی که در علم پیشین سادۀ
خداوند وجود دارند ممکن است در صورت مطابقت با اتفاقات آینده صادق باشند ،اما این
قضیه نمیتواند دربارۀ خالفواقعهای اختیار که مربوط هستند به مخلوقات غیرمحقق صدق
کند ،چراکه افعال این مخلوقات نیز هنوز محقق نشدهاند تا با گزارههای خالفواقع مطابقت
کند ( .)Adams 1991, 345با وجود این ،از نظر کریگ ،برای صدق خالفواقعهای اختیار
الزم نیست رویدادی که گزاره بر آن داللت دارد واقعا تحقق داشته باشد ،همین که آن اتفاق
تحت شرایط خاصی محقق خواهد شد برای صدق این گزارهها کافی است.
از نظر کریگ تفسیر صدق این گزارهها بر حسب رابطۀ علی و سؤال از علت صدق آنها
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نادرست است ،زیرا در این تحلیل رابطۀ شناختی میان یک گزارۀ صادق و وضعیت امور منطبق
با آن با رابطۀ علی میان آنها یکسان شمرده شده است ،در حالی که رابطۀ مطابقت یک رابطۀ
علی نیست .عدم وجود رابطۀ علی میان یک گزاره و وضعیت امور منطبق با آن را میتوان به
صورت بدیهی در گزارههای منفی مشاهده کرد و یا برای مثال در یک جهان خالی گزارۀ «هیچ
چیز در این جهان وجود ندارد» دربارۀ این جهان صادق است ،اما کسی یا چیزی علت صدق
این گزاره به شمارنمیآید ،زیرا هیچ کس نمیتواند علت هیچ چیز باشد .این گزاره صادق
است به سبب این که وضعیت امور منطبق با آن به دست آمده است .به همین شکل ،یک
گزارۀ خالفواقع به این سبب صادق است که وضعیت امور منطبق با آن محقق شده است.
اکنون سؤال دیگری ممکن است به وجود آید مبنی بر این که چرا وضعیت امور منطبق
به دست آمده است .اگر خداوند و یا عامل متناهی علت تحق آن وضعیت امور نیست ،پس
چرا این وضعیت امور محقق شده است؟ ( .)Craig 1991, 259-261کریگ معتقد است
قائل شدن هر گونه علتی (اعم از قوانین طبیعی واقع ،قوانین طبیعی در جهان ممکن دیگر و یا
ماهیتهای شخصی) برای صدق خالفواقعهای اختیار در حقیقت انکار ضمنی
اختیارگرایی وعلیت فاعل است.
گزارههای خالفواقع مانند «علی اگر در موقعیت  Cقرار گیرد ،مختارانه فعل  aرا انجام
خواهد داد» صادق است به سبب این حقیقت که اگر علی در موقعیت  Cقرار بگیرد ،مختارانه
فعل  aرا انجام میدهد؛ در نتیجه وضعیت امور منطبق با گزاره به دست میآید .در اینجا نیز
اگر پرسیده شود «علت تحقق وضعیت امور چیست؟» اختیار علی تلو یحا انکار میگردد.
این وضعیت امور به دست آمده زیرا اگر علی در موقعیت  Cقرار گیرد فعل  Aرا مختارانه انجام
خواهد داد .در نتیجه علت دیگری جز فعل علی در موقعیت  Cوجود ندارد ( Craig 1992,
.)64-66

ب .صدق گزارههای خالفواقع پیش از فرمان الهی.
دومین سؤالی که از اشکاالت تومیستی به نظریۀ علم میانه برمیخیزد مسئلۀ صدق گزارههای
خالفواقع پیش از فرمان الهی برای خلق جهان است .حتی با فرض صدق چنین گزارههایی
علم میانه ثابت نمیگردد.
کریگ معتقد است اگر صدق خالفواقعهای اختیار متأخر از فرمان الهی باشد،
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خداوند فاعل گناهان مخلوقات به شمار میآید ،چراکه در آن صورت این خداوند است که
فرمان میدهد کدام خالفواقع اختیار صادق باشد و این امر شامل خالفواقعهایی نیز
میشود که داللت دارد بر تصمیمات گناهآلود مخلوقات .در نتیجه از نظر کریگ مولینیستها
برای معتقد بودن به صدق خالفواقعهای اختیار پیش از فرمان الهی دلیل خوبی دارند و
مخالفان علم میانه باید استداللی ارائه کنند و به وسیلۀ آن نشان دهند این گزاره نمیتواند پیش
از فرمان خداوند صادق باشند.
با وجود این ،همچنان این اشکال باقی میماند که خالفواقعها در ارتباط با جهان
صادق یا کاذب هستند .بنابراین اگر خداوند بخواهد علم میانه داشته باشد ،برای او کافی
نیست که به وسیلۀ علم طبیعی خود بداند چه خالفواقعی در چه جهانی صادق است ،بلکه
باید معرفت داشته باشد که چه خالفواقعی در حقیقت صادق است .برای این که خداوند
بداند چه خالفواقعی در حقیقت صادق است ،جهان واقع باید تحقق داشته باشد .در نتیجه
علم خداوند به خالفواقعها نمیتواند پیش از فرمان او برای تحقق جهان صورت پذیرد.
به عالوه بنا بر نظریۀ علم میانه ،خداوند با علم خود به خالفواقعهای صادق تصمیم
میگیرد که فرمان تحقق کدام جهان را صادر کند .اما خداوند نمیتواند به این خالفواقعها
پیش از تمثل جهان معرفت داشته باشد ،به دلیل این که ارزش صدق آنها وابسته است به این
که کدام جهان ،جهان واقع باشد .در نتیجه مولینیستها با یک دوراهی مواجه میگردند :برای
این که خداوند بتواند تصمیم بگیرد کدام جهان را تحقق بخشد ،علم میانۀ او باید منطقا پیش
از تصمیم او باشد .اما از طرف دیگر خداوند زمانی میتواند علم میانه داشته باشد که جهان
قبال محقق شده باشد.
ویلیام کریگ در پاسخ به این اشکال میگوید آنچه در این اشکال نادیده گرفته شده این
است که متناظر با توالی منطقی معرفت خداوند ،توالی منطقی در معرفی جهان واقع نیز وجود
دارد .در لحظۀ اول از معرفت خداوند ،وی به وسیلۀ علم طبیعی خود به تمام وضعیت
امورهای منطقا ضروری معرفت دارد .بنابراین اگرچه جهان واقع کامال در علم طبیعی خداوند
به دست نیامده است ،صورت جهان واقع در آن لحظه وجود داشته است .در لحظۀ دوم از
علم الهی ،جهان واقع حتی کاملتر از لحظۀ اول معرفی شده است ،زیرا در علم میانۀ خداوند
تمام وضعیت امورهای منطبق با خالفواقعهای صادق مربوط به اختیار به دست آمده است.
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پس از آن فرمان الهی برای تحقق جهان وجود دارد که خداوند به وسیلۀ آن بقیۀ وضعیت
امورهای جهان واقع را مختارانه محقق میسازد .در لحظۀ سوم از علم الهی خداوند علم آزاد
دارد به جهان محققشده و تنها در این لحظه است که جهان واقع به صورت کامل به دست
میآید.
در نهایت کریگ اشاره میکند نمیتوان گفت که جهان واقع پیش از فرمان الهی به دست
نمیآید ،زیرا نمودهای معینی از آن در علم طبیعی و علم میانۀ خداوند وجود دارد و وضعیت
امورهایی که پیش از فرمان خداوند به دست آمدهاند برای صدق خالفواقعهای اختیار کافی
هستند .بنابراین نمیتوان گفت صدق خالفواقعها زمانی صورت میپذیرد که برای
تصمیمگیری خداوند برای تحقق جهان دیر است .این وضعیت امورها پیش از فرمان الهی
برای تحقق جهان وجود داشتهاند و به فرمان او وابسته نیستند ،در نتیجه گزارههای مطابق با
آنها نیز پیش از فرمان خداوند صادق بودهاند (.)Craig 1991, 265-7
پ .امکان علم پیشین خداوند به خالفواقعهای صادق
بر اساس سؤال سوم ،حتی اگر خالفواقعهای اختیار پیش از فرمان خداوند صادق باشند ،آیا
برای خداوند ممکن است که به آنها در آن لحظۀ مقدم معرفت داشته باشد؟
کریگ معتقد است از طرفی میتوان تصدیق کرد که خداوند ماهیات شخصی را آن قدر
کامل ادراک میکند که میداند آنها در موقعیتهای مختلف چگونه عمل میکنند .در حقیقت
ادراک کامل خداوند از هر ماهیت مخلوقی مبنای معرفت او به خالفواقعهای اختیار است.
از طرف دیگر میتوان با نظریۀ ادراک ذاتی خداوند از تمام گزارههای صادق بیشتر
همراهی کرد .بنا بر این نظریه خداوند به تمام گزارههای صادق و تنها به این گزارهها معرفت
دارد و از آنجایی که برخی خالفواقعهای اختیار نیز صادق هستند ،خداوند به تمام آنها به
صورت ذاتی معرفت دارد .بنابراین گزارهها به عنوان موضوعاتی انتزاعی خارج از ذهن خداوند
وجود ندارند بلکه در ذهن خداوند هستند و او به صورت بیواسطه و شهود مستقیم نسبت به
صدق و کذب آنها معرفت دارد.
کریگ بار دیگر به این موضوع اشاره میکند که در اینجا نیز مخالف علم میانه برای ابطال
این راهحل باید اثبات کند که چنین معرفت ذاتیای برای خداوند محال است.
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 .۲-۲-۴علم میانه و انفعال در خداوند
اشکال سنتی دوم که به نظریۀ علم میانه وارد شده است بر این موضوع داللت دارد که اسناد
علم میانه به خداوند اثبات انفعال در اوست .مولینا فرمان الهی را فعلی از ارادۀ خداوند به
شمار میآورد و نه نوعی از معرفت او.
26
25
تومیستها معتقدند علت اولی بودن و فعلیت مطلق داشتن خداوند مستلزم این
است که خود خداوند صدق هر گزارهای که به آن معرفت دارد را تعین بخشد .در غیر این
صورت ،این صفات الهی باطل میگردند .از نظر آنها علم میانه استثنائی را در علیت جامع
خداوند به وجود میآورد و انفعال را در او اثبات میکند ،زیرا آیندگان مشروط به وسیلۀ
خودشان تعین مییابند و نه خداوند .بنابراین با توجه به نظریۀ علم میانه نمیتوان گفت خداوند
علت جامع همه چیز است .به عالوه نظریۀ علم میانه نه تنها منجر به انکار علیت جامع
خداوند میشود ،بلکه فعلیت مطلق او را نیز باطل میکند ،زیرا در این نظریه خداوند دستور
نمیدهد که مخلوق مختار در هر موقعیتی چه فعلی را انجام دهد بلکه مینشیند و آنچه اتفاق
میافتد را نظاره میکند.
کریگ در اینجا پاسخ میدهد که علت اولی بودن خداوند مستلزم این نیست که او علت
جامع باشد و از نظر او دلیلی ندارد یک متکلم مسیحی معتقد باشد که خداوند علت
تعینبخش همه چیز است .اما حتی اگر چنین استلزامی را بپذیریم نظریۀ علم میانه در نگاه
کریگ مستلزم ابطال علیت جامع خداوند نیست .از نظر او ،میتوان به صورت نظری پذیرفت
که خداوند علت هر چیزی است که اتفاق میافتد و همچنان معتقد بود وی پیش از فرمان
الهی به آنچه مخلوقات انجام خواهند داد معرفت داشته است .برخی از مخالفان علم میانه
به نادرستی اعتراض میکنند که بر اساس نظریۀ علم میانه ،مخلوقات مختار علت علم میانۀ
خداوند از جهانهای قابل تحقق هستند .بدیهی است که چنین اشکالی خطاست ،زیرا در آن
لحظۀ منطقا مقدم چیزی غیر از خداوند موجود نبوده است و بنابراین نمیتوان از رابطۀ علی
حرفی به میان آورد ،بلکه مولینیستها به درستی ادعا میکنند که چیزی خارج از خود خداوند
علت معرفت او نیست و او به تمام خالفواقعهای اختیار به صورت ذاتی معرفت دارد.
ویلیام کریگ در ادامه انفعال در خداوند را میپذیرد و معتقد میشود بر خالف اعتراض
برخی مولینیستها باید نوعی انفعال را در خداوند تصدیق کرد ،اما این انفعال بیضرر است.

بررسی دیدگاه و یلیام کریگ در باب مسئلۀ تقدیرگرایی کالمی

212

علم میانه مطمئنا بر مفهوم قدرت مطلق خداوند تأثیر میگذارد و آن را محدود میسازد ،اما
این محدودیت به هیچ عنوان خارج از قواعد منطقی نیست .برای مثال ،فرض کنید علی برای
نوشتن نامه در موقعیت  Cبه همسرش مختار است و قدرت دارد تا در لحظۀ  tگزارۀ  2یا  2را
صادق سازد:
 .2علی در موقعیت  Cو در لحظۀ  tمختارانه تصمیم میگیرد تا به همسرش نامه بنویسد.
 .2علی در موقعیت  Cو در لحظۀ  tمختارانه تصمیم میگیرد تا از نوشتن نامه به همسرش
ممانعت ورزد.
از آنجا که علی مختار است ،هیچ شخصی غیر از علی (حتی خداوند) نمیتواند هم بر صادق
ساختن  2قدرت داشته باشد و هم بر صادق ساختن  .2زیرا بر اساس نظریۀ علم میانه یا گزارۀ
 .2اگر علی در موقعیت  Cدر لحظۀ  tقرار بگیرد ،مختارانه تصمیم خواهد گرفت به
همسرش نامه بنویسد
صادق است یا گزارۀ
 .1اگر علی در موقعیت  Cدر لحظۀ  tقرار بگیرد ،مختارانه تصمیم خواهد گرفت از نوشتن
نامه به همسرش ممانعت ورزد.
و تنها خود علی میتواند تعیین کند کدام یک صادق باشد .حتی خداوند قادر مطلق نیز
نمیتواند فرمان دهد که هر دو گزاره صادق باشند .در نتیجه خداوند برای تحقق هر وضعیت
امور ممکنی قدرت ندارد .زیرا اگر گزارۀ  2صادق باشد در محدودۀ قدرت خداوند نیست تا
گزارۀ  2را صادق گرداند .خداوند میتواند مانع تحقق  Cگردد ،اما اگر علی مختارانه تصمیم
بگیرد نامه بنویسد نمیتواند مانع نوشتن نامه توسط علی شود .به همین ترتیب ،اگر گزارۀ 1
صادق باشد ،در محدودۀ قدرت خداوند نیست تا گزارۀ  2را صادق سازد .بنابراین بر اساس
نظریۀ علم میانه وضعیت امورهایی وجود دارند که حتی خداوند با قدرت مطلق خود نمیتواند
آنها را محقق سازد .اما از آنجا که این ناتوانی برآمده از قواعد منطقی است ،قدرت مطلق
خداوند ابطال نمیگردد .در نتیجه محدودیتی که علم میانه برای قدرت خداوند به وجود
میآورد نه تنها قابل اشکال نیست بلکه نوعی ضرورت منطقی به شمار میآید ( Craig 1991,
.)270-4

212

فلسفه دین ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
شماره 2۲
(نامه حکمت) ،پاییز و زمستان ،2232
پژوهشنامه

 .۳-۲-۴علم میانه و اختیار خداوند
سومین اشکال سنتی که به نظریۀ علم میانه وارد شده است در واقع همان چیزی است که خود
کریگ نیز به آن معتقد بود .بنا بر نظر کریگ ،آنچه خداوند با علم طبیعی و میانۀ خود میداند
منطقا مقدم است بر فرمان آزاد ارادۀ الهی و خارج از کنترل اوست ،در حالی که
خالفواقع های اختیار الهی در کنترل خداوند قرار دارند .پیش از فرمان خداوند برای تحقق
جهان ،وضعیت امورهای مرتبط با تصمیمات خداوند تحقق ندارند ،زیرا این وضعیت امورها
منطقا متأخر هستند از فرمان الهی .بنابراین خالفواقعهای اختیار الهی نیز نمیتوانند در
لحظۀ مقدم بر فرمان الهی صادق باشند یا شناخته شوند ،بلکه خداوند به آنچه در هر موقعیتی
انجام خواهد داد از طریق فرمان ارادۀ خود معرفت دارد و بخشی از علم آزاد وی به شمار
میآید.
در نهایت کریگ بیان میکند علم میانه الهی کامال ممکن است و مخالفان آن نشان
ندادهاند که خالفواقعهای اختیار نمیتوانند صادق باشند ،یا صدق آنها نمیتواند پیش از
فرمان الهی باشد یا این که خداوند نمیتواند به آنها معرفت داشته باشد .از نظر کریگ ،با
وجود این که علم میانه نوعی انفعال را در خداوند ثابت میکند ،ازبینبرندۀ قدرت مطلق او
نیست ،زیرا محدودیت بهوجودآمده کامال از قواعد منطقی برمیخیزد .به عالوه ،علم میانه با
اختیار خداوند سازگار است ،چون تنها دربردارندۀ خالفواقعهای اختیار مخلوقات است و
خداوند در علم آزاد خود به خالفواقعهای اختیار الهی معرفت دارد (.)Craig 1991, 277
 .۵نتیجه گیری

ویلیام کریگ در نقد استدالل تقدیرگرایی بر مفهوم «در محدودۀ قدرت قرار داشتن» تمرکز
میکند و با رد اصل انتقال ضرورت معتقد است بر خالف نظر جبرگرایان این که خداوند از
پیش به فعل من معرفت دارد ،تنها به این معناست که من فعل را انجام خواهم داد و از انجام
آن ممانعت نخواهم کرد ،نه این که انجام فعل توسط من ضروری باشد و من قادر نباشم تا از
انجام آن ممانعت ورزم .در ادامه کریگ ،با پذیرش نظریۀ اکام ،ضرورت باورهای گذشتۀ
خداوند را انکار و تأ کید میکند علم پیشین الهی از جمله حقایق غیرمستقر است ،به این معنا
که معرفت خداوند به صورت خالفواقع وابسته است به افعال ما در آینده .بنابراین اگر ما در
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آینده به گونهای متفاوت عمل کنیم ،باورهای خداوند نیز متفاوت خواهند بود .وی در پاسخ
به سؤال از چگونگی معرفت خداوند به امور آینده ،راهحل مولینیستی را برمیگزیند که بر
اساس آن خداوند از طریق علم میانۀ خود به خالفواقعهای صادق از جمله خالفواقعهای
اختیار مخلوقی به آنچه مخلوقات مختار در موقعیتهای مختلف انجام خواهند داد معرفت
دارد .اگرچه داشتن این نوع از معرفت برای خداوند ضروری است ،متعلقات آن به سبب
اختیار انسانها ممکن است .به این ترتیب ،اگر انسانها در وضعیت امورهای مختلف به نحو
متفاوتی عمل کنند ،معرفت خداوند نیز به گونهای متفاوت خواهد بود.
آنچه نظریۀ علم میانه را دچار مشکل میسازد ،عالوه بر فقدان دلیل منطقی برای اثبات
این نوع از علم برای خداوند ،ناسازگاری آن با تعریف خود کریگ از اختیار است .به دلیل این
که از نظر ویلیام کریگ دخالت هر علتی جز فاعل در تحقق فعل به معنای تقدیرگرایی است.
اما با توجه به نظریۀ علم میانه ،انسان همچون ماشینی است که تحت تأثیر شرایط و
موقعیتهای موجود قرار دارد و این شرایط هستند که چگونگی تحقق فعل را تعیین میکنند
نه ارادۀ خود انسان و انسانها در واقع موجوداتی هستند که همواره در شرایط یکسان به صورت
یکسان عمل میکنند و تحت تأثیر شرایط قرار دارند .خداوند نیز با توجه به معرفت نسبت به
همین شرایط به افعال اختیاری انسان معرفت دارد و این مطلب در واقع با تعریف اختیار از
دیدگاه کریگ ناسازگار است .به عالوه ویلیام کریگ نمیتواند به درستی مسئلۀ وابستگی
خالفواقع باورهای الهی به افعال اختیاری انسان را شرح کند و نشان دهد چگونه باور پیشین
خداوند ،در صورت تحقق فعل به گونهای متفاوت ،به نحو متفاوتی خواهد بود و در حقیقت
مکانیزم این فرآیند را روشن نمیسازد.
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